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Sofya'da Türk Mutfağı Tanıtıldı

Başkent Sofya’da Türk mutfağı 
tanıtıldı. 

Kentteki lokantalardan Saatli 
Ev'de gerçekleştirilen etkinlikte, 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği-
nin desteği ve büyükelçilik aşçı-
sı Şef Kamil Arslan’ın yardımıy-
la konuklara, Türk mutfağının 
seçkin örneklerden oluşturulan 
zengin bir menü sunuldu.

Bulgaristan Atlantik Kulübü 

Başkanı ve eski dışişleri ba-
kanlarından Solomon Pasi ile 
gelen Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçisi Hasan Ulusoy, salonun 
bir köşesinde açık büfe olarak 
sunulan yemekleri ve özellikle-
rini konuklara anlattı.

Ulusoy, burada yaptığı konuş-
mada, "Bulgar arkadaşlarımız 
da Türk mutfağını denerken 
çok tanıdık lezzetler bulacaklar. 

Bunlar iki ülkenin birlikte yaşa-
ma kültürünü geliştiren çok gü-
zel aktiviteler." dedi.

Lokantayı işletenleri girişimle-
rinden ötürü takdir eden Ulusoy, 
"Kendilerine teşekkür ediyoruz. 
Bizimle iş birliği yaptılar. Konuk-
ları olarak da geldik. Amacımız 
burada Türkiye gecesinde Türk 
yemeklerini tanıtırken kendileri-
ne katkı yapmak. Bazı yemek-
lerde bizler de destek verdik. 
Birlikte güzel bir akşam geçire-
ceğiz." diye konuştu.

Şef Kamil Arslan da "Bu ak-
şam seçkin Türk yemeklerimizi 
Bulgar vatandaşlarımıza tanıt-
mak için burada toplandık. Türk 
mutfağını Bulgaristan’da sergi-
lemekten mutluluk duyuyoruz. 
İnşallah gelen konuklarımız 
afiyetle yemeklerimizi yerler. 
Gördüğüm kadarıyla genel ola-
rak Bulgar vatandaşları Türk 
yemeklerine zaten hayran bir 
toplum." ifadelerini kullandı. 

Bulgaristan’ın siyaset ve iş 
çevreleri temsilcilerinin tercih 
ettiği bir yer olan lokantanın sa-
lon şefi Nataliya Nikolova, ayda 
iki kez farklı ülkelerin mutfakla-
rını tanıtma geleneği başlattık-
larını söyledi. 

Nikolova, müşterilerinin Türk 
mutfağını heyecanla karşıladı-
ğını, yoğun ilgi nedeniyle yakın 
bir zamanda bir kez daha Türk 
gecesi düzenleyeceklerini kay-
detti. AA Devamı 3’de

Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. 
Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle 
Türkiye’nin İnsani Diplomasisi 
Hakkında T.C. Sofya Büyükelçisi 

Dr. Hasan Ulusoy’un Makalesi 
G-20 üyesi olan Türkiye, dün-

yanın 17. ve Avrupa’nın 5. bü-
yük ekonomisine sahiptir. Tür-
kiye, artan imkân ve kabiliyet-
leri çerçevesinde, gerek yakın 
çevresinde,  gerek uluslararası 
düzeyde güvenlik, istikrar ve 
refahın sağlanması amacıyla, 
dış politikasını “Yurtta Barış, 
Dünyada Barış” ilkesiyle,  "Gi-
rişimci ve İnsani" bir yaklaşımla 

yürütmektedir.   
Günümüzde insani krizlerinin 

büyüklüğü göz önüne alındı-
ğında, uluslararası toplumun 
insani alanda dev sınamalarla 
karşı karşıya kaldığı kuşkusuz-
dur. Buna ilave olarak, mevcut 
insani düzen günümüz insani 
krizlerine artık yeterince cevap 
verememektedir. Esasında, gü-
nümüzde insani krizler, nicelik 
ve karmaşıklık bağlamında 
daha kötüye gitmektedir. Üstelik 
yakın zamandaki mülteci akını 
ile Ebola ve veba salgınları gibi 

insani krizler, sözkonusu me-
selelerin sınıraşan boyutlarda 
olduğunu uluslararası topluma 
bir kez daha acı şekilde hatırlat-
mıştır. Daha tedirgin edici olanı 
ise, ihtiyaçlar öngörülemeyen 
seviyelerde artarken, bunlara 
yanıt olabilecek mali kaynakla-
rının sınırlı kalmasıdır. 

Çağımızda, insani krizlerin 
yüzde 80’i, tekrar eden veya 

yıllarca sürüncemede kalan ih-
tilaflardan kaynaklanmaktadır. 
Dünya genelinde yarısını çocuk-
ların oluşturduğu yerlerinden 
edilmiş kişilerin rekor seviyeye 
ulaşarak,  60 milyonu geçmesi, 
temel olarak sürüncemede ka-
lan ihtilafların bir sonucudur.

Doğal afetler de, milyonlarca 
insanın hayatını kaybetmesine 
sebep olmakta ve bunun sonu-
cunda ciddi ekonomik zararlara 
da yol açmaktadırlar.  Doğal 
afetler, ortalama 200 milyon 
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Uluslararası Rotary, çocuk felciyle mücadele 
amaçlı yeni bir bağış kampanyası başlattı
Uluslararası Rotary 

kuruluşu, çocuk felciyle 
mücadele amaçlı bağış 
kampanyasını başlattı. 
Çocuk felcinin nihai ola-
rak ortadan kaldırılması, 
dünyanın en büyük sivil 
toplum örgütünün temel 
hedef idir. Geleneksel 
olarak Kırcaali'den Ro-
taryenler de kampanyaya 
katılacak. 

Rotary Bulgaristan 2482 
Bölge Guvernörü Veselin 
Dimitrov, Kırcaali Rotary 
Kulübü üyeleriyle gö-
rüşmesinde,” 20 dolarlık 
bağış kırk aşı veya kırk 
kurtarılmış hayattır” diye 
belirtti. Dimitrov, ülkede-
ki tüm 2011 Rotaryenin 
kampanyaya katılacağını 
söyledi.

Rotary'nin sürekli yeni 
fikirler ürettiğini kayde-
den Dimitrov,”Bu fikirler 
kamuoyuna açıklanıyor 
ve destekçi kazanıyor. 
Destekçiler de yeni fikirler 
ortaya atıyor. Rotaryenler 
topluma hizmet adına üc-
retsiz olarak know-how 
hizmeti sunuyor” diye be-

lirtti. Bu bakımdan örgü-
tün ve onun kulüplerinin 
faaliyetlerinin kamuoyuna 
tanıtılmasının önemli rol 
oynadığını ifade etti. 

Kulübün mevcut Rotary 
yılındaki hedeflerinden 
birinin üyelerinin liderliğini 
geliştirmek olduğuna dik-
kat çeken Dimitrov,”Ben 
eski bir bisiklet yarışçısı 
ve bu sporda sadece li-

derlik değil, aynı zaman-
da takım çalışması da 
önemlidir” diye konuştu. 

Rotar y  Bulgar is tan 
2482 Bölge Guvernörü, 
gençlerin teşvik edilme-
si gerektiğini ve Sofya 
Üniversitesi'nin sponsor-
ları olan Hristo ve Evlogi 
Georgievlerini adına ödül 
verildiğini vurguladı. Bu 
bağlamda Barış İçin Barış 

Merkezi programı kapsa-
mında bir bursiyer seçimi 
yapılmasının iyi olaca-
ğını söyleyen Dimitrov, 
Kırcaali'den Rotaryenlerin 
uluslararası gençlik deği-
şimi projelerini hızlandır-
malarını tavsiye ederek, 
gençlerin dostluk elçileri 
olduklarının altını çizdi. 

Rotary Bulgaristan 2482 
Bölge Guvernörlüğü göre-

vine "Sen bana ilham ve-
riyorsun, ben sana ilham 
veriyorum” sloganı altında 
başladığını kaydeden Di-
mitrov, iki ay sonra Ulus-
lararası Rotary Başkanı 
Barry Rasin’in yılın tema-
sını "İlham Ol” olarak be-
lirlediğini ifade etti. 

Kırcaali'den Rotaryen-
lerin Rotary Bulgaristan 
2482 Bölge Guvernörü’ne 
hediye ettikleri kulübün 
bayrağında “İlham Oldun” 
yazısı vardı. 

Kırcaali Rotary Kulübü 

Başkanı Valentin Gogev, 
“22 yıllık tarihçeye sahip 
olan kulübün 1’i onurlu 
üyesi olmak üzere toplam 
29 üyesi vardır” diye bil-
dirdi. 

Rotary Bulgaristan 2482 
Bölge Guvernörü Veselin 
Dimitrov, 1970 yılında 
Burgaz şehrinde dünya-
ya geldi. Evli, iki çocuk 
babasıdır. Petrol ticareti 
ve otelcilik alanında faa-
liyet gösteren bir şirkete 
sahiptir. Burgaz Primorie 
Rotary Kulübü üyesidir. 

Bulgaristan ve Suudi Arabistan tarıma 
yönelik yatırım projeleri üzerinde çalışıyor

Tarım Gıda ve Orman 
Bakanlığı basın merke-
zinden yapılan açıkla-
mada Suudi Arabistan’ı 
ziyaret eden Tarım Gıda 
ve Orman Bakanı Rumen 
Porojanov’un, Suudi Ara-
bistan Yatırım Kurumu 
İcra Müdürü İbrahim 
Al Omar ile yaptığı gö-
rüşmede, “Son aylarda 
Suudi Arabistan Tarım 
Bakanlığı ile tarım alanın-
daki çeşitli yatırım proje-
leri konusunda çok aktif 
bir şekilde çalışıyoruz. 
Bulgaristan'da bir yem 
fabrikası kurulmasına 
yönelik ilerleyen aşama-
da bir yatırım projesi var” 
dediği kaydedildi.
İbrahim Al Omar,” Suudi 

Arabistan çok büyük bir 
gıda ürünleri pazarı ve 
gıda ürünlerinin tüketici-
sidir. İyi gıda ürünleriniz 
olduğunu biliyoruz ve Su-
udi Arabistan'ı tüm Arap 
dünyasına yönelik bir 
merkez olarak kullanabi-
lirsiniz. Biz çok büyük ve 
güçlü bir gıda pazarına 
sahibiz. Tarım alanında 
işbirliğimizin gelişiminde 
muazzam bir potansiyel 
görüyorum” diye konuştu. 

Bakan Porojanov,” Bul-
garistan, yakında burada 
bir büyükelçiliğine sahip 
olacak. Ben ve Başbakan 

Boyko Borisov'un hükü-
meti çok ciddi bir şekilde 
çalışıyoruz ve büyük iler-
leme kaydediyoruz” diye 
sözlerine ekledi. 
Po r o j a n ov,  A l m a -

ray Şirketi'ne ait Suudi 
Arabistan'ın en büyük 
mandıralarından birini 
ziyaret etti. Bakan Po-
rojanov, Prens Naif bin 
Sultan el Saud el-Qabeer 

tarafından karşılandı. Al 
Kabeer ' in ifadelerine 
göre, çiftliğin verimliliği 
çok yüksek, bir inek gün-

de 40-45 litre süt veriyor.
A l m a r a y ,  S u u d i 

Arabistan'da 170 000’in 
üzerinde inek yetişti-
riyor, ayrıca Kuzey ve 
Güney Amerika, Avrupa 
ve Asya'da faaliyet gös-
teriyor. Dünya çapında 
45 000'den fazla çalı-
şana sahip olan şirket, 
süt ürünlerinden başka 
meyve ve doğal meyve 

suları, makarna ve bebek 
maması üretimi yapmak-
tadır. 
Poro janov,  mevk i -

daşı Abdulrahman al 
Fadley'nin davetlisi ola-
rak Suudi Arabistan'da 
b u l u n d u .  B a k a n , 
Bulgaristan'ın kendi stan-
dıyla ilk defa katıldığı ve 
dokuz Bulgar firması ve 
üreticinin tanıtıldığı Saudi 
Agrofood Fuarı’nda Bul-
garistan standının açılı-
şını yaptı.
              Kırcaali Haber

Hukukçular, Avukatlık 
Kanunu’nda değişiklikler 

istedi
Filibe kentinde gerçekleştirilen 1. Bulgaristan Ser-

best Avukatlar Konferansı’nda ülke çapında mesleğini 
serbest icra eden hukukçuların Avukatlık Kanunu’nda 
değişiklikler yapılmasını istediği açıklandı. 

Bulgaristan Ulusal Radyosu’na konuşan Sofya Şehir 
Barosu Üyesi Aleksandır Pelev, “Meslektaşım avukat 
Borislav Vıçev tarafından bir yasa tasarısı hazırlandı.
Tasarı, konferansa katılan meslektaşlarımıza ve mes-
lektaşlarımızla iletişim halinde olduğumuza internet 
platformlarında tanıtıldı. Ayrıca Yüksek Baro Konseyin-
de yer alan meslektaşlarımızın dikkatine de sunuldu. 
Bununla baro organlarında yer almayan meslektaşla-
rımızın da görüşlerini almak amaçlandı” diye kaydetti. 

Bu yılki Bulgaristan Barolar Birliği Genel Kurulunda 
arzu eden her bir avukatın Yüksek Baro Konseyi’nin 

internet sitesinde kapatılan bölüme erişimi sağlana-
rak Avukatlık Kanunu’nda değişiklik tasarısının geniş 
kapsamlı tartışılması önerildi ve bu öneri kabul edildi. 

Konferansın organizatörleri, ”Tartışma, ilgilenen her 
bir meslektaşımızın katılımıyla Bulgaristan Barolar Bir-
liği Ulusal Konferansı’nda tamamlanmalıydı. Tekrarla-
nan taleplere rağmen hala Yüksek Baro Konseyi Genel 
Kurul toplantıda alınan kararları içeren tutanağı bize 
sağlamadı. Bulgaristan Barolar Birliği Genel Kurulunda 
böyle bir ulusal konferans yapılmasına yönelik kararı 
da yerine getireceğine dair hiçbir bilgi yok” dediler. 

Avukat Pelev,” Forumun sonunda fikir ve öneriler bir 
belgede toplandı” dedi.

Pelev şu ifadeleri kullandı: ”Çalışmamız çok verim-
li geçti. Tamamen yeni bir kanun ya da yürürlükteki 
kanunda ciddi değişiklikler yapılmasına yönelik çalış-
ma sürecinde Yüksek Baro Konseyinde yer alan tüm 
meslektaşlarımızın dikkatine sunacağımız bazı temel 
görüşler etrafında birleştik. Bu önerilerimize karşı tepki 
verilmezse kesinlikle Anayasa uyarınca yasama ini-
siyatifinde bulunma hakkı olan yetkililerin her birine 
yönelik farklı yollar ve yaklaşımlar arama niyetindeyiz”. 

Pelev’in ifadelerine göre mevcut yasa, Bulgaristan’da 
avukatlık hukukunun uygun şekilde gelişmemesi ve 
çalışmaması için şartlar yaratıyor.
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Türkiye Cumhuriyeti’nin 95. Kuruluş Yıldönümü Vesilesiyle Türkiye’nin İnsani 
Diplomasisi Hakkında T.C. Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’un Makalesi 
1. sayfadan devam

kişiyi etkilemiş ve son 20 
yılda yaklaşık 300 milyar 
Dolar’lık ekonomik hasara 
neden olmuştur. Kısaca-
sı, BM Genel Sekreteri’nin 
bir defasında vurguladığı 
üzere, hayatta kalmak 
için yardıma ihtiyacı olan 
rekor sayıda (130 milyon) 
kişi bulunmaktadır.

Türkiye insani diploma-
sisiyle bu sorunlara yanıt 
bulmaya ve ihtiyaç sahip-
lerine yardımcı olmaya 
çalışmaktadır. 

Ülkemiz, insani yar-
dımların milli gelire oranı 
dikkate alındığında, uzun 
zamandır dünyanın “en 
cömert” insani donörü 
olarak kabul edilmektedir. 
"Global Humanitarian As-
sistance" (GHA) progra-
mınca hazırlanan Küresel 
İnsani Yardımlar 2018 Ra-
poruna göre Türkiye’nin 
insani yardımları 2017 
yılında 8,07 milyar ABD 
Dolara yükselmiştir. Bu 
meblağ ile Türkiye, top-
lam insani yardımlarda 
da ilk kez dünyada birinci 
sıraya yükselmiştir. Ge-
leneksel olarak en büyük 
bağışçı ülke olarak bilinen 
ABD ise 6,68 milyar ABD 
Dolarla ikinci sırada kal-
mıştır.  

Türkiye'de korunan Suri-
yelilere yönelik insani yar-
dımların yanı sıra, ülkemi-
zin denizaşırı insani yar-
dımına ayrılan miktar da 
istikrarlı şekilde artmıştır. 
Rakamların gösterdiği 
üzere, Türk kalkınma yar-
dımlarının yaklaşık yüzde 
70'i insani yardım amaçlı 
kullanılmıştır. OECD ra-
kamlarına göre ülkemizin 
2017 yılı resmi kalkınma 
yardımları 8,142 milyar 
ABD Doları olarak ger-
çekleşmiştir. Bunun içinde 
en büyük payı 7,208 mil-
yar ABD Dolarıyla insani 
yardımlar almaktadır. 

Esasen, Türkiye'nin ihti-
yaç sahiplerine her zaman 
yardım elini uzatmak gibi 
güçlü bir geleneği vardır. 
Daha 15. yüzyılın sonla-
rında, Türkler, anavatan-
larında zulümden kaçarak 
sürgün edilen yüzbinler-
ce Yahudiyi topraklarına 
kabul etmiştir. Holokost 
sırasında da Avrupa’da 
Nazi zulmünden kaçan 
Yahudilerin Türkiye üze-
r inden geçişini azami 
ölçüde kolaylaştırmış, 
diplomatları, yaşamlarını 
tehlikeye atma pahasına 
binlerce Yahudi’nin Nazi 
rejiminden kurtarılmasını 
sağlamıştır. Bunlardan da 
görüleceği üzere,  Türk-
ler, tarih boyunca, din, 
dil veya etnik kökenine 
bakmaksızın, çok zor du-
rumda olan sayısız insana 

kucak açmışlardır. Bu mi-
ras temelinde,  ihtiyaç sa-
hibi insanlara, hem kendi 
toprağımızda ev sahipliği 
yaparak, hem de kendi 
ülkelerinde veya başka 
ülkelerde kaynak ve ka-
pasite bakımından yar-
dım ederek, insani yardım 
sağlamaya devam ettik.

Türkiye'nin kendi dene-
yimlerine dayanarak son 
zamanlardaki bu insani 
duruşu, insani diplomasi-
sine canlı şekilde yansı-
mıştır. İnsani yardımlar in-
sani diplomasinin önemli 
bir aracı olmakla birlikte, 
Türkiye’nin uyguladığı in-
sani diplomasi, çok daha 
geniş bir anlam içermek-
tedir. Ülkemizin uyguladı-
ğı insani diplomasi, salt 
insani yardım anlayışının 
ötesine giden, odağında 
insan olan, insanlık vic-
danına dayalı, ülkemizin 
refahının, eşit ortaklık te-
melinde, ihtiyacı olan ül-
kelerle, kapsamlı yardım 
ve işbirliği programlarıyla 
paylaştırılıp, pekiştirilme-
sine yönelik bir strateji de 
içermektedir. Bunun, uy-
gulamadaki yansımaları, 
bu ülkelerin, bir yandan 
acil insani yardım ihti-
yaçlarına çare bulmak, 
diğer yandan da, bunların 
sürdürülebilir kalkınma 
(ekonomiden, eğitime, 
sağlıktan, gıda güvenliği-
ne, suya erişime vb.) sü-
reçlerine katkı sağlayıcı 
programlar izlemek ola-
rak ortaya çıkmaktadır. 
Özetle, Türkiye’de insani 
yardımlar ve buna dayalı 
diplomasi, bir yandan hal-
kımızın vicdanı ve inancı-
nın sonucu, bir yandan 
da çağımızda uluslarara-
sı toplum üyesi olmanın 
sorumlu bir davranışıdır. 

Türkiye, küresel çapta 
insani yardımlarını yay-
gınlaştırırken, başta Suri-
ye olmak üzere anavatan-
larından ümitsizce kaçan 
milyonlarca insanı da ba-
rındırmaktadır. Bu durum, 
Türkiye’nin, hem donör 
hem de mülteci barındıran 
bir ülke olarak, sistemin 
her iki tarafındaki mevcut 
meseleleri görebilmesini 
sağlamakta, bu anlam-
da,  benzersiz, ama aynı 
zamanda oldukça zor bir 
deneyimdir.

Türkiye’nin insani yar-
dımları günümüzde, ça-
tışma durumlarından, 
mülteci krizlerine, doğal 
afetlerden Ebola gibi sal-
gınlara kadar her türlü kri-
ze yöneliktir. Halihazırda, 
Türkiye’nin insani politi-
kasının ana bileşenleri şu 
şekilde özetlenebilir:

İnsani krizler esasen 
daha büyük hastalıkların 
semptomları gibidir.  Bu 
nedenle, yalnızca semp-

tomları hafifletmek yerine, 
hastalığın kesin tedavisi 
için ortaya çıkış neden-
lerini ele almak oldukça 
önemlidir. Bu, ülkemizin 
insani krizlere yönelik po-
litikalarını belirleyen temel 
yaklaşımdır.

İnsani krizlerin, insani 
yardımlarla hafifletilebile-
ceği; ancak, sürdürülebilir 
ve bütüncül bir yaklaşım 
olmadan asla ortadan 
kaldırılamayacağı yad-
sınamaz bir gerçektir. 
Bu bağlamda, kalkınma 
odaklı insani yardım,  
Türkiye'nin insani yardım 
müdahalelerindeki po-
litikalarının çekirdeğini 
oluşturmaktadır. Mevcut 
krizlerin karmaşıklığı dik-
kate alındığında, insani 
krizlere yanıt verebilmele-
rini teminen, bu yardımları 
alan aktörlerin esneklikle-
rini ve kapasitelerini arttır-
mak üzere, insani yardım 
ile kalkınma arasındaki 
bağın güçlendirilmesi ge-
rekmektedir.

Bu, özellikle tekrarlayan 
ve sürüncemede kalmış 
insani krizler açısından 
önemlidir. Örneğin, Sah-
raaltı Afrika'daki birçok 
krizde birçok sorunun 
birbirini tetiklediği bir kısır 
döngü mevcuttur. Bunu 
Nijer’de Büyükelçilik ya-
parken bizzat gözlemle-
miştim. Çoğunlukla kıtlıkla 
sonuçlanan gıda krizleri, 
ormanların yok olması 
veya çölleşme gibi iklim-
sel bozukluklarla daha da 
ağırlaşan kuraklık veya 
sel nedeniyle bir l ikte 
kendini göstermektedir. 
Sınırlı tarımsal kapasite, 
(su depolama veya dre-
naj sistemleri vb. gibi) 
temel altyapı unsurlarının 
sınırlı olması ya da bu tür 
felaketlerin üstesinden 
gelmek için insani veya 
kurumsal kapasitenin bu-
lunmaması nedeniyle ku-
raklık veya taşkınlarla bu 
ülkeler her mevsim harap 
olmaktadır.

Bu kısır döngünün kırıl-
ması zordur. Çünkü kal-
kınma kısmında büyük bir 
sorun bulunmaktadır. Bu 
tarz kısır döngüler, mülte-
ci krizlerine de yol açan 
çatışmalara dahi sebep 
olabilmekte veya bunları 
tetikleyebilmektedir.

Bu gibi durumlarda, 
insani krizler kalkınma 
araçları olmaksızın tama-
mıyla çözülemezler. Esa-
sen, barış ve güvenliğin 
sürekli ve kalıcı olmasını 
teminen, insani faaliyetle-
rin, demokratik yapılarla 
birlikte sürdürülebilir kal-
kınma ile desteklenmesi 
gerekmektedir. 

Bu kısır döngüleri kır-
mak için çeşitli araçlarla 
müdahale gerekmektedir. 

İlk aşamada Türkiye, acil 
insani durumlara insa-
ni yardımlarla müdahale 
etmekte ve dayanıklılığı 
desteklemek üzere, kal-
kınma projelerine birlikte 
veya eş zamanlı olarak 
uygun şekilde devam et-
mektedir.

Suriye'deki çatışmadan 
kaçan milyonlarca Suriye-
liye ev sahipliği yapmak, 
Türk insani diplomasisinin 
aktif olarak kullanıldığı bir 
diğer alandır. Bu, günü-
müzde komşu ülkelere 
mali açıdan ve güvenlik 
bakımından ciddi biçim-
de etki eden, sürünceme-
de kalmış en büyük insani 
krizdir. İnsani ve vicdani 
sorumlulukları ve insani 
diplomasisi doğrultusun-
da Türkiye, insani krizin 
en başından it ibaren, 
ülkelerinden kaçan Su-
riyelilere yardım etmek 
için çok yönlü bir strateji 
geliştirmiştir. Aynı şekilde 
Suriye’deki Suriyelilere de 
insani yardımda bulun-
maya devam etmiştir. Bu 
kapsamda krizin çıkış ne-
denlerini siyasi ve diplo-
matik çabalarıyla giderme 
yönündeki uluslararası 
sistemdeki çalışmalarda 
da en önde yer almıştır.   

Türkiye, İkinci Dünya 
Savaşı'ndan bu yana en 
kötü insani trajedi ola-
rak görülen Suriye krizi-
nin başlangıcından beri 
açık sınır polit ikasını 
sürdürmüştür. Ülkemiz 
hâlihazırda 3,5 milyonu 
aşkın Suriyeliye ev sa-
hipliği yapmaktadır. 21 
geçici barınma merkezin-
de misafir edilen Suriye-
lilerin sayısı yaklaşık 235 
bindir. Ülkemiz tarafından 
Suriyeliler için yapılan 
harcamalar, STK’lar ve 
belediyelerin katkıları ile 
birlikte 31 milyar ABD 
Doları’na ulaşmıştır. Ulus-
lararası toplumun katkısı 
ise beklentinin çok altın-
da kalmıştır. Uluslararası 
mülteci hukuku ve vicdani 
sorumluluklar bu konuda 
acil bir adil külfet paylaşı-
mını gerektirmektedir. 

 BMMYK rakamlarına 
göre Türkiye, en çok mül-
teci barındıran ülke konu-
mundadır. 600 bini aşkın 
Suriyeli çocuk eğitim ha-
yatını ülkemizde sürdür-
mektedir. İlkokul düze-
yindeki Suriyeli çocuklar 
arasında %97 oranında 
okullaşma sağlanmıştır. 
Ayrıca, 20 binden fazla 
Suriyeli genç yükseköğ-
retimini ülkemizde sürdür-
mektedir.

Türkiye, günümüzdeki 
en büyük insani kriziy-
le bu şekilde mücadele 
ederken, Batı’ya büyük bir 
mülteci göçünü de önle-
mektedir. Ülkemizdeki Su-

riyelilere ilave olarak Irak, 
Afganistan, İran, Somali 
gibi ülkelerden gelenler-
le birlikte barındırdığımız 
mülteci sayısı 4 milyon 
600 bine ulaşmıştır.  Öte 
yandan, 255 bin 300 Su-
riye vatandaşı da son 2 
yılda ülkelerine geri dön-
müştür. Bu, sınırötesinde 
yaptığımız güvenliğimize 
yönelik operasyonların 
sonucu bölgelerin terör 
unsurlarından temizlen-
mesinin bir sonucudur.  
Görüleceği üzere, ülke-
miz,  AB ile varılan mu-
tabakatı kendi açısından 
fedakarlıkla yerine getire-
rek sınırlarından yasadışı 
göç akınını önlemektedir.  
Bunu en iyi Bulgaristan 
makamları görmektedir. 
Başbakan Borisov, ül-
kemizden yasadışı göç 
akımının neredeyse sıfır 
olduğunu yakınlarda açık-
lamıştır. 

Küresel ölçekte insani 
diplomasimize bir baş-
ka önemli örnek, Filistin 
halkına yardımlarımız 
bağlamında BM Yakın 
Doğu'daki Filistinli Mül-
tecilere Yardım ve Bayın-
dırlık Ajansı’na (UNRWA) 
1949’dan beri süren des-
teğimizdir. Ülkemizin ku-
rucu üyeleri arasında bu-
lunduğu UNRWA, son dö-
nemde büyük bir mali sı-
kıntı içindedir. UNRWA’ya 
nasıl sürdürülebilir bir 
mali destek sağlanabilir 
sorusuna yanıt bulmak 
amacıyla BM Genel Sek-
reteri Guterres tarafından 
görevlendirmeyle, özel 
temsilcisi olarak,  İsviçreli 
bir meslektaşımla 2017 
yılında BM için rapor ha-
zırlamıştım. Ne yazık ki, o 
günden bu yana ABD gibi 
büyük bir donör bu Ajans-
tan yardımlarını çekmiş-
tir. 2017-2018 dönemim-
de UNRWA Danışma 
Komisyonu’nun başkanlı-
ğını da üstlenen ülkemiz, 
bütün bu olumsuzluklara 
rağmen UNRWA’ya mali 
ve ayni yardımlarını bü-
yük fedakarlıkla arttırarak 
desteğini sürdürmektedir. 
2018 yılı için 1,5 milyon 
ABD Doları katkıya ek 
olarak, Ajansın içinde bu-
lunduğu mali darboğazın 
aşılmasına destek olmak 
üzere ek 10 milyon ABD 
Doları daha Ajansa ülke-
mizden transfer edilmiştir. 

Türkiye’nin, özellikle in-
sani ve kalkınma yardım-
larının birlikte kullanıldığı 
sürüncemede kalmış ve 
tekrar eden krizlerden 
etkilenen bölgelerde kul-
lanılan yukarıda bahse-
dilen görüş, uygulama 
ve deneyimleri, ilk defa 
24-26 Mayıs 2016 tarihle-
rinde İstanbul’da gerçek-
leştirilen Dünya İnsani 

Zirvesi’ne (İstanbul Zirve-
si)  önemli katkı sağlamış 
ve uluslararası toplumla 
kapsamlı şekilde paylaşıl-
mıştır. Bahsekonu Zirve, 
küresel insani yardım sis-
teminin karşılaştığı mev-
cut zorlukların ortasında, 
Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreteri’nin inisiyatifiyle 
gerçekleştirilmiştir.

İstanbul Zirvesi, kapsa-
yıcı yapısına uygun ola-
rak, krizlerden etkilenen 
toplulukların temsilcileri 
de dahil olmak üzere, 
dünya insani toplumunun 
tüm paydaşlarını ilk defa 
bir araya getirmiştir. 180 
ülkenin katılım sağladığı 
İstanbul Zirvesi vesilesiy-
le, 55 Devlet ve Hükümet 
Başkanı, 60’ı aşkın Bakan 
ve 40’tan fazla uluslarara-
sı örgüt Genel Sekreteri/
Başkanı ülkemizde ağır-
lanmıştır. Diğer paydaş-
larla birlikte Zirve’ye top-
lam 9 bin katılımcı iştirak 
etmiştir. Bu katılım dü-
zeyiyle, İstanbul Zirvesi, 
bir kerede en fazla ülke-
nin katılım sağladığı, BM 
merkezi New York dışın-
daki en büyük BM Zirvesi 
unvanını almıştır.

Bu tarihi Zirve’nin benim 
için ayrı bir önemi de var-
dır. Zirve hazırlıkları dahil 
olmak üzere BM tarafı ile 
bu büyük organizasyonu 
ve küresel insani krizle-
re kalıcı ve sürdürülebilir 
yanıtlar bulunması çalış-
malarını ülkem adına yü-
rütme ayrıcalığı şahsıma 
nasip olmuştur. 

Kapsamlı olarak özetle-
diğim üzere, Türkiye, in-
sani yardımlarıyla bugün 
insani diplomasi alanında 
önde gelen ülkelerden bi-
ridir. İnsani yardımlarımız 
nerede, ne ihtiyaç varsa 
en hızlı ve etkin şekilde 
yapılmaya çalışılmakta-
dır. Bunlar TİKA, AFAD ve 
Türk Kızılayı gibi paydaş-
larımızın uzman desteğiy-
le yapılmaktadır. Kalkın-
ma odaklı insani yardım-
lar olarak dünyaya örnek 
olan insani diplomasimiz 
geçmişte olduğu gibi, ge-
lecekte de, nerede ihtiyaç 
varsa uygulanmaya de-
vam edecek ve insanlığa 
hizmet edecektir. Bu sü-
reçte, iyi komşuluk ilişkile-
ri içinde olduğumuz, dost 
ve müttefik Bulgaristan’la 
bu alanda da,  hem ikili 
temelde, hem de çok ta-
raflı platformlarda birlikte 
çalışmak arzumuzdur.  

Bu vesileyle, başta ülke-
lerimiz arasındaki dostluk 
ve gönül köprüsü Soy-
daşlarımız olmak üzere 
Bulgaristanlı dostlarımı-
za, insani krizlerden uzak 
esenlik ve huzur dolu gün-
ler dilerim. 
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Razgrad’da Dil, Kültür, Sanat ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Dördüncü Çalışma Toplantısı yapıldı

13 Ekim 2018 Cumar-
tesi günü Razgrad (Ha-
zargrat) şehrindeki Kar-
ton Oteli’nde Avrupa Li-
beraller ve Demokratla-
rı İttifakı Genel Başkan 
Yardımcısı ve Avrupa 
Birliği (AB) Parlamen-
tosu Milletvekili İlhan 
Küçük tarafından orga-
nize edilen Dil, Kültür, 
Sanat ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Dördüncü 
Çalışma Toplantısı ger-
çekleştirildi. 
Deliorman Halk Top-

lum Merkezi’nin ev 
sahipl iğinde ulusal 
düzeyde yapılan top-
lantıya 90’ın üzerinde 
seçkin kültür adamı, 
halk toplum merkezi, 
sivil toplum kuruluşu 
temsilcisi, ülke çapın-
dan ve Kosova’dan ko-
nuklar katıldı. Çalışma 
toplantısına konuk ola-
rak katılanlar arasında 

HÖH Genel Başkan 
Yardımcısı Ahmet Ah-
medov, milletvekilleri 
İhsan Hakkı, Dr. Hasan 
Ademov, Bürhan Aba-
zov, İmren Mehmedo-
va ve HÖH Razgrad İl 

Başkanı Sevgin Şükrü 
yer aldı. 
Yoğun program iki pa-

nel şeklinde gerçekleş-
tirildi. Birincisi "Bulga-
ristan’daki Türk Kültür 
Mirasının Korunması 

ve Yayılması” konulu, 
ikincisi “Bulgaristan 
ve Kosova’da Ana Dili 
Eğit imi” konuluydu. 
Başlıca Türk toplumuna 
yönelik faaliyetlerde bu-
lunan halk toplum mer-

kezleri, AB’nin rolü ve 
gençlerin halk toplum 
merkezlerinin faaliye-
tine karşı bakış açısı, 
Bulgaristan’daki Alevi-
lerin kültüründe semah 
dansının yeri, ana dili 
eğitimi hakkında araş-
tırmalar ve analizler ele 
alındı.
HÖH Genel Başkanı 

Mustafa Karadayı da 
toplantıya teşrif etti. 
Sözü alan Karadayı, 
katılımcıları tebrik etti. 
Karadayı, hem ailelerde 
hem de okullarda ana 
dili öğrenmenin rolüne 
vurgu yapılması gerek-
tiğini söyledi. HÖH Ge-
nel Başkanı, “Kimlik ve 
haysiyetimizi korumak 
için güçlü olmalıyız ve 
güçlü olmak için birlik 
olmalıyız. Bu şekilde 
devlet için faydalı ola-
biliriz” diye kaydetti. 

Avrupa Liberaller ve 
Demokratları İttifakı’nın 
desteği ile organize 
edilen Dil, Kültür, Sa-
nat ve Sivil Toplum 
Kuruluşları Dördüncü 
Çalışma Toplantısı, ka-
tılımcılar arasında ateşli 
tartışmalarla sona erdi. 
Sofya'da başlayan bir 
dizi çalışma toplantı-
sı, Rusçuk, Kırcaali ve 
şimdi de Razgrad'da 
devam etti. Katılımcı-
lardan biri bir sonraki 
toplantının Plevne’de 
yapılmasını teklif etti. 
Ertesi gün katılımcılar 

organizatörler tarafın-
dan düzenlenen şehir 
için kültür turuna katıldı. 
Abritus Arkeolojik Koru-
ma Alanı’nda inanılmaz 
sergiyi ve interaktif ser-
giyi ve tarihi Pargalı 
İbrahim Paşa Camii’ni 
gezdiler. 

Bulgaristan-Türkiye arasında deniz seferi başlayacak!
Bulgaristan, AB pro-

jesi ile Bulgaristan-Tür-
kiye IPA, Sınır Ötesi 
İşbirliği Karadeniz Hav-
zası Programı kapsa-
mında Burgaz kenti ile 
Kırklareli'nin Demirköy 
ilçesi İğneada beldesi 
arasında deniz seferleri 
düzenlemek için çalış-
malara başladı.
Bulgaristan'ın Karade-

niz kıyısındaki önemli 
turistik kentlerinden Bur-
gaz ile İğneada'ya deniz 
gümrük kapısı yapılarak 
Burgaz-Kırklareli arası 
3.5 saatlik süren kara-
yolu deniz seferleri ile 
1.5 saate düşürülmesi 
hedefleniyor. Burgaz-İs-
tanbul arası 6 saatlik yol 
deniz ulaşımıyla 3 saate 
düşecek.
Deniz otobüsü ya da 

yolcu taşıma tekneleri ile 
turistlik geziler şeklinde 
düzenlenecek seferler ile 
iki ülke arasında turizmi 
de canlandırılması he-
defleniyor.
Türkiye İçişleri Bakan-

lığı adına projeyi takip 
eden Burgaz Başkon-
solosu Nuray İnöntepe, 
projenin önemli oldu-
ğunu söyledi. İnöntepe, 
"Buranın en önemli pro-
jelerinden biri Burgaz ve 
Türkiye arasına ulaşım 
bağlantısı kurmak. Bu-
nun başında deniz yolu 
geliyor. Coğrafya ola-

rak çok yakın olmasına 
rağmen Burgaz'ın gü-
neyindeki limanlardan 
ve İğneada' ya sadece 
20 dakikalık bir tekne 
yolculuğu ile ulaşılırken, 
günümüzde 3 saatlik bir 
yolculuk gerekiyor. De-
reköy Sınır Kapısı'ndan 

geçip Kırklareli'ne kadar 
gidip geri gelinmesi ge-
rekiyor" dedi.
'20 bin kişi Türkiye 

gitmek için hazır'
Başkonsolos Nuray 

İnöntepe, Türkiye'nin ca-
zip pazar haline geldiğini 
ve Bulgaristan'dan 15-
20 bin kişinin Türkiye'ye 
gitmek için hazır oldu-
ğunu belirterek, şöyle 
dedi "Türkiye cazip bir 

Pazar. Hele şu an Türk 
lirasının değer kaybettiği 
için herkes gidip alışve-
riş etmek istiyor. Fakat 
sınır kapılarındaki tıka-
nıklık insanları caydırı-
yor. Eminim ki, şuan da 
15-20 bin kişi Türkiye'ye 
gitmek için hazırdır. De-

niz yolu ya da uçak se-
feri olsa Türkiye'ye git-
meye can atan insanlar 
var. Bu bölge Varna ve 
Sofya'ya göre daha az 
şanslı çünkü Varna'dan 
ve Sofya'dan hava yolu 
bağlantısı var. Burgaz'da 
ise havaalanı olması-
na rağmen Türkiye'ye 
bir bağlantı yok, çünkü 
çok yakın. Ankara ya 
da Çorlu istikametinden 

Burgaz'a bir hava yolu 
bağlantısı sağlanırsa 
çok iyi olacaktır. Bu pro-
je yıllardır araştırılıyor-
du. Çünkü Dereköy Sı-
nır Kapısı bu talebi artık 
karşılamıyor ve yetmiyor. 
İstanbul'da 10 milyon in-
san yaşıyor ve Burada 

operaya gitmeyi kalkan, 
balık yemeyi de istiyor. 
Burada hamamlar, şifalı 
sular var. Bunlardan isti-
fade etmek isteyen çok 
sayıda Türk var. Aynı 
şekilde Türkiye'den çok 
memnun ayrılan ve tek-
rar gitmek isteyen çok 
sayıda Bulgar vatandaşı 
var."
'İki ülke arasında eko-

nomik kalkındırmak 

için ilave ulaşım şart'
Türkiye ile Bulgaristan 

arasında turizmi canlan-
dırıp, ekonomik kalkın-
mayı sağlamak için ilave 
ulaşımın şart olduğun 
söyleyen Başkonsolos 
İnöntepe, "İki ülke ara-
sındaki turizm canlandır-
mak ve ekonomik olarak 
kalkındırmak için ilave 
ulaşım kanalları açılması 
şart. Şimdi AB fonların-
dan bir projeyle inşallah 
Burgaz Liman İdaresi 
çok kararlı Türkiye'ye 
Burgaz -İğneada- İs-
tanbul seferi koymak 
istiyorlar. Bütçesini bil-
miyorum ama özel sek-
tör girip hemen yatırım 
yapabilir. Liman başka-
nı, Belediye Başkanı ve 
Burgaz Valisi'ni yanıma 
alıp Eylül'de İğneada'ya 
ilk deniz seferini ger-
çekleştirdik. İğneada'ya 
deniz yoluyla giden ilk 
turistler bizler olduk. İn-
şallah bu proje İğnea-
da ve Burgaz'a canlılık 
getirecek bir proje olur" 
şeklinde konuştu.
İDO'ya sunacaklar
Bulgar istan Burgaz 

Deniz Terminali Müdürü 
Dian Dimov', Bulgaris-
tan-Türkiye arasında ka-
rayoluyla seyahat etme-
nin sorun olduğunu bu 
yüzden deniz yolu pro-
jesini hayata geçirmeyi 
düşündüklerini anlattı. 
Dimov, "Bulgaristan ve 

Türkiye arasındaki kara 
yolundaki ulaşımda so-
runlar nedeniyle deniz 
yoluyla bağlantı düşü-
nülüyor. Burgaz'dan 
İstanbul'a kadar birkaç 
saat bir yolculukla yük-
sek süratli bir gemi ile 
ulaşım yapılabilir bu 
nedenle bu fikir ortaya 
atıldı. Bu fikrimiz iki ülke 
devletleri tarafından des-
tek gördü. Ayrıca baş-
konsolosluklar devreye 
girdi ve girişimler devam 
edecek. İki ay süre zar-
fında iş yaptık. Birinci 
görevimiz partner bul-
maktı. Partner bulmak 
için iki ülkenin Dışişleri 
Bakanlıları da dahil oldu. 
Mali çerçevesini oluştur-
duk. Bu maliyeti iki hafta 
sonra İDO temsilcileriy-
le yapacağımız toplan-
tıda onlara sunacağız. 
Üç tane başlıca konu 
var. Bu projenin tamam-
lanması için İğneada 
ve İstanbul'da alt yapısı 
olan limanlar, ikincisi sü-
ratli bir gemi ve son ola-
rak iyi mali koşullar. İlk 
ikisi mevcut. Burgaz'ın 
limanı var, İstanbul'da 
da İDO var. İğneada'da 
gümrük kapısı açıldı. 
Bizler ilk pasaportumu-
za ilk girişi Eylül ayında 
denemek için yaptık, bu 
yüzden giriş mührümü 
korumak için pasapor-
tumu da yenilemeyece-
ğim" dedi.
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Stranca bölgesinde küçükbaş 
hayvanlarda veba hastalığı yayılıyor

Bulgaristan Gıda Güven-
liği Ajansı (BABH) Hayvan 
Sağlığı ve Hayvanlara İn-
sancıl Davranma ve Yem 
Kontrolü Daire Başkanı 
Georgi Çobanov, “Geviş 
getiren küçük hayvanlar-
da veba hastalığı Stranca 
bölgesinde yayılmaya de-
vam ediyor. Yeni yerleşim 
yerlerinde hayvanların 
kanında veba hastalığı 
virüsüne karşı oluşan an-
tikorlar tespit edildi” diye 
açıkladı. 

Çobanov, ”Antikorların 
tespiti, hayvanların ve-
badan muzdarip olduğu 
veya vebaya karşı aşı-
lanmış olduğu anlamına 
gelir” diye izah etti. 

Çobanov’un ifadelerine 
göre geviş getiren küçük 
hayvanlarda veba has-
talığı, Bulgaristan’da sık 
görülmeyen bir hasta-
lıktır. Böyle bir durumda 
hastalık virüsü belirli bir 
bölgede dolaşmadıysa 
ve hayvanlara bulaşma-
mışsa onlar antikorlar da 

geliştirmemişlerdir. 
Çobanov, ”Antikorlar 

ya aşılama sonrasında 
ya da hastalık geçirme 
sonrasında oluşmaktadır. 
Piyasada kullanılabilecek 
böyle bir aşı yok ve hay-
vanlarımızın kanında an-
tikorlar olmaması veya vi-
rüsün bulaşmamış olması 

bekleniyor” dedi. 
Çobanov, bu virüsün bu-

lunduğu herhangi bir hay-
vanın kesinlikle bir salgın 
vakası olduğunu söyledi. 

Birkaç gün önce Tarım 
Gıda ve Orman Bakanı 
Rumen Porojanov, son 
yapılan laboratuvar test-
lerde Stranca bölgesinde 

256 hayvanda antikorlar 
tespit edildiğini açıkladı. 

Stranca bölgesinde hay-
vanlarda veba hastalığın-
dan dolayı Avrupa Birliği 
(AB) tarafından getirilen 
kısıtlamalar 28 Aralık 
2018 tarihine kadar ge-
çerlidir. Bu, hayvanların 
sadece kısıtlamalar ge-

tirilen bölgede kesilmesi 
ve tüketilmesi gerektiği 
anlamına gelir.

Çobanov’un ifadesine 
göre hemen kesilmesi için 
hayvan kesimhaneleri dı-
şında hayvanların bir böl-
geden başka bir bölgeye 
hareketi yasaktır. Ancak 
bu bölgeden süt satın alı-
nabilir, işlenebilir ve tüke-
tilebilir.

Çobanov, ”Hastalık bu-
laştırmaması için hasta 
olan hayvanları izole et-
meye çalışıyoruz” dedi. 

18 Eylül 2018 tarihinde 
BABH, Bolyarovo bölge-
sinde veba hastalığı tes-
pit edilen koyun sürüsü ile 
ilgili savcılığa başvurarak 
yardım istedi. 

Çobanov, Yanbol ve El-

hovo’daki vakalar dahil 
daha hastalığın başlangı-
cında savcılığa başvurul-
duğunu söyledi. Ancak şu 
aşamada bir cevap gelip 
gelmediği bilinmemekte-
dir. 

Çobanov, ”Bu yüzden 
bizim uyguladığımız te-
mel önlemler önlemeye, 
hastalık virüsünün çiftliğe 
yayılmasına izin verilme-
mesine yöneliktir” dedi. 

Çobanov’un ifadelerine 
göre çiftliğe yayıldığına 
göre hastalık insanlar ta-
rafından bulaştırılmıştır. 

Çobanov,” İnsanların 
işlerine devam edebilme-
leri için bu enfeksiyondan 
mümkün olduğunca ça-
buk kurtulmamız gereki-
yor” dedi.

Kırcaali’de ücretsiz hepatit 
B ve C tarama testleri yapıldı 

Bulgaristan Meclis Baş-
kanı Tsveta Karayançe-
va, Kırcaali’de ücretsiz 
hepatit B ve C tarama 
testleri başlattı. Tarama 
testleri, “Hepatite Veda 
Et” başlığı altında gerçek-
leştirilen kampanya kap-
samında yapılmaktadır. 
Kampanya Meclis Sağlık 
Komisyonu’nun himayesi 
altında Ulusal Hepasist 
Hepatitle Mücadele Der-
neği ve HepAactiv Der-
neği tarafından organize 
edilmektedir. Tarama 
testlerinin başlatıldığı tö-
rende Karayançeva ile 
birlikte Milletvekili Adlen 
Şefket, Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan Azis 
ve Kırcaali Valisi Nikola 
Çanev de yer aldı. Onlar, 
Kırcaali’nin merkezinde 
kurulan mobil laboratu-
varda hepatit B ve C ta-
rama testleri yaptırarak 
vatandaşlara örnek oldu. 

Karayançeva, törene ka-
tılan Kırcaalililere hitaben 
konuşmasında, “İnsanla-
rın bilgilendirilmesi ge-
rektiği kanaatindeyim. Bu, 
önleme gerektirir, çünkü 
hepatit B ve C semp-
tomsüz gelişir. O yoldan 
ben de geçtim. Annem 

1994'ten beri hastaydı. 
Şimdi tedavi için bir fırsat 
var. Gençlerin bilgilen-
dirilmesi çok önemlidir. 
Erken aşamada hasta-

lığın tedavisine başlan-
malıdır” diye ifade etti. 
Karayançeva, hastalığın 
tedavisinde kalıcı sonuç-
lar alma imkanı olduğunu 
vurguladı.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
Meclis Başkanı Tsveta 
Karayançeva’ya hepatit 
tarama kampanyasının 
onun himayesinde ger-
çekleştirilmesinden dolayı 
teşekkür etti. Kamu Sağ-
lık Koalisyonu ile sosyal 
açıdan önemli hastalıkla-
rın önlenmesi konusunda 

aktif bir şekilde çalıştık-
larını anımsatan Azis, 
daha 2014 yılında hepatit 
B ve C için tarama kam-
panyası düzenlediklerini 

söyledi. Belediye Baş-
kanı, belediyenin köpek 
tenyalarından korunmaya 
yönelik bir kampanyayı da 
desteklediğini ifade etti.

Vali Çanev, “Önleme 
son derece önemlidir” 
diye vurguladı. Önleyici 
tedbirler alınarak 2030 
yılına kadar hepatit B ve 
C vakalarının sona erece-
ğine kanaat getirdi. Vali, 
tüm bölge sakinleri inisi-
yatife katılmaya davet etti.

Kırcaali Bölge Sağlık 
Müfettişliği Müdürü Dr. 
Viktor Kirçev, istatistiki 

veriler sundu. 2015 yılın-
da bir kampanya kapsa-
mında bölgede 4 kişinin 
hepatit B virüsünü yaka-
ladığını ve 3 tane viral 
hepatit C vakası tespit 
edildiğini bildirdi. Labo-
ratuvarlarda 200’den 
fazla kişinin hepatit B ve 
C tarama testleri yaptır-
dıklarını kaydeden Dr. 
Kirçev, risk grubunun 45 
yaş üstü olan vatandaş-
lar olduğunu belirtti. Ço-
cukların yüzde 96’sının 
hepatite karşı aşı yaptırıl-
dığını ve bunun ülke için 
yüksek bir oran olduğuna 
dikkat çekti. Kırcaali Has-
tanesi Bulaşıcı Hastalık-
lar Bölümü Müdürü Dr. 
Magdalena Marinova, 
hastaların hastalık belir-
tisi olmaksızın hepatit B 
ve C virüs taşıyıcısı olup 
hastalığı başkalarına 
bulaştırabildiklerinin ve 
bu durumun da hastalığı 
çok tehlikeli kıldığının al-
tını çizdi. 
O r g a n i z a t ö r l e r , 

Kırcaali’nin ücretsiz he-
patit B ve C tarama test-
lerinin yapıldığı ülkede 
dördüncü şehir olduğunu 
söyledi. 
              Kırcaali Haber

Ptiçar köyünde yeni 
spor sahası açıldı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı Sunay 

Hasan, Ptiçar (Ahatlar) köyünde yeni bir spor sa-
hasının açılışını yaptı. Açılış töreninde resmi ko-
nuklar arasında Belediye Başkan Yardımcısı Meh-
met Mehmet, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Gençlik Kolları Momçilgrad İlçe Teşkilatı Başkanı 
Ersin Ömer ve Ptiçar köyü muhtarı Nurittin İsma-
il yer aldı. Spor sahası, suni çim halı ile kaplanan 
yaklaşık 1 000 metrekarelik bir alana sahip. Tesisin 

sınırları içinde ayrıca açık alan fitness ekipmanları 
da mevcut.

Ersin Ömer, HÖH Gençlik Kolları Momçilgrad İlçe 
Teşkilatı adına Ptiçar köyü futbol takımına forma 
takımı bağışında bulundu.

Belediye Başkanı Sunay Hasan, açılışta yaptı-
ğı konuşmada, ”Bu spor sahası, son bir ay içinde 
Momçilgrad ilçesi sınırları içerisinde açılışını yap-
tığımız üçüncü spor sahasıdır. Daha önce açılışını 
yaptığımız iki tesis Gruevo (Hayranlar) ve Sokolino 
(Atmacalar) köylerindedir. Benim için bu sadece te-
sislere yatırım yapmak değil, gençlere yatırım yap-
maktır. Amacımız küçük yerleşim yerlerini yaşamak 
için iyi bir yer haline getirmektir” dedi.

Ptiçar köyü muhtarı Nurittin İsmail, “Sadece be-
lediye merkezini değil, merkezden uzak yerleşim 
yerlerini de düşünen Momçilgrad Belediyesi’nin son 
derece dengeli politikasını takdir ediyoruz” diye ko-
nuştu. Muhtar, Momçilgrad Belediyesi’nin köy ve 
Yunanistan’a giden uluslararası yol arasında bağ-
lantı kuracak bir köprü kurulmasının mümkün oldu-
ğunu söyledi. 
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Cumhurbaşkanı Radev: Yoksulluk, mevcut 
sağlık, sosyal, eğitim modelleri ile giderilemez

K e n d i  h i m a y e -
s i n d e  düze n l e n e n 
“Bulgaristan'da Eşit-
sizlikler ve Yoksulluk” 
konulu yuvarlak masa 
toplantısının açılışında 
konuşan Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev, “İs-
tatistikler, Bulgaristan 
vatandaşları ile Avrupa 
Birliği (AB) vatandaşları 
arasında ortalama sekiz 
kat gelir farkı olduğunu 
gösteriyor. 
Bir milyon 600 bin Bul-

garistan vatandaşı, aylık 
800 leva gelirle yaşıyor. 
Bulgarların çoğu 1000 
leva altında aylık gelir-
lerle yaşıyor, ancak bu 
gelirler de onlara eko-
nomik güvenlik sağlamı-
yor. Çalışan vatandaşlar 
arasında yoksulluk sını-
rı olan 321 leva ile ge-
çinenler var. Eşitsizlik, 
toplumsal gelişmenin 
özü ile derinden bağlı-
dır” diye kaydetti. 

Cumhurbaşkanı’nın ifa-
delerine göre eşitsizlik 
aşırı boyutlara ulaşmak-
ta. Sosyal ve ekonomik 
sistemlerin verimlilik 
performansı düşüktür. 
Devlet ve toplum sosyal 

taahhütlerini yerine ge-
tiremiyor. Yoksulluğun 
her toplum için bir sorun 
olduğu iyi bilinen bir ger-
çektir. Yoksulluk yolsuz-
luk ve suç doğurur ve ki-
şinin kendini gerçekleş-

tirme şansı olmamasının 
nedenidir. Yoksulluk her 
şeyden önce dinamik 
bir toplumsal kalkınma 
ihtimalini ortadan kaldı-
rır, bu yüzden konu bu 
kadar günceldir.

Radev,”Yüz binlerce 
Bulgaristan vatandaşı, 
yoksulluk içinde yaşıyor, 
temel insani ihtiyaçlarını 
karşılayamadıkları ko-
şullar altında bulunuyor. 
Bazıları hayatları boyun-
ca çalışmış, diğerleri şu 
anda çalışıyor, ama yok-
sulluğun eşiğinde bulu-
nuyor” diye belirtti.
Cumhurbaşkanı’nın ifa-

desine göre eşitsizlikler 
toplumdaki tüm sistem-
lerin bozulmasına yol 
açıyor ve Bulgaristan'da 
sistemler ortalama gös-
tergelerin altındalar.
Radev,  ” Bulgar is -

tan'daki mevcut sağlık, 
sosyal, eğitim modelleri 
ile istatistik göstergeleri 
değiştirmek imkansız-
dır” diye konuştu.

Düzenlenen yuvar-
lak masa toplantısında; 
Bulgaristan'da yoksul-
luğun nedenleri, eşit-
sizliklerin kritik eşikleri, 
çalışanlara adil bir ücret 
ödenmesine yol açabile-
cek sosyal ve ekonomik 
modeller, piyasa ekono-
misinde rekabetin geli-
şimi ve yeterli bir sosyal 
politika arasındaki den-
genin nasıl kurulacağı, 
yabancı modellerin ba-
şarılı bir şekilde nasıl uy-
gulanabileceği tartışıldı.
Cumhurbaşkanı, ”Gay-

ri Safi Yurtiçi Hasıla’nın 
(GSYİH) rekor seviye-
lere ulaşmasından ne 
kadar bahsediyorsak, 
yoksulluktan da o kadar 
bahsetmemiz gerekiyor” 
diye kaydetti.

Bulgaristan’ın AB’de ana ticaret ortakları Almanya, 
İtalya, Romanya, Yunanistan, Fransa ve Belçika
Ulusal İstatistik Ens-

titüsü (NSİ) verilerine 
göre Ocak-Ağustos 
ayları arasında Bulgar 
malı ürünlerinin ihraca-
tı yüzde 1,5 azalırken, 
ithalat 2017 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 
7,2 arttı. Sekiz aylık dö-
nemde gerçekleştirilen 
ihracatın değeri 35,07 
milyar leva, ithalatın ise 
40, 99 milyar leva oldu. 
Ağustos ayında ihracat 
yüzde 0,6 artarak 4,6 
milyar levaya yükselir-
ken, ithalat yüzde 0,1 
oranında azalarak 4,9 
milyar levaya geriledi.
Üçüncü ülkelere ihra-

cat neredeyse dörtte 
bir düşüş gösterdi
AB dışındaki ülkelerle 

yaptığı ticarete ilişkin 
veriler, ihracatın yüzde 
22,9 oranında azaldığı-
nı ve sekiz ayda ithala-
tın yüzde 4,6 oranında 
arttığını gösteriyor. İhra-
catın değeri 10,1 milyar 
leva, ithalatın ise 14,6 
milyar levadır. Yalnızca 
Ağustos ayında üçüncü 
ülkelere yapılan ihracat 
önceki yılın aynı ayına 
göre yüzde 21 azalır-
ken, ithalat yüzde 10,9 
artarak 2 milyar levaya 
ulaştı.
İhracatta en yüksek 

oranda artış, yüzde 55 
oran ile hayvansal ve 
bitkisel kökenli yağlar 
ve mumlar sektöründe 
kaydedildi. İhracatta en 
yüksek oranda düşüş ise 
mineral yakıtlar, yağlar 
ve benzeri ürünler (yüz-
de 57,3 ) ve alkolsüz ve 
alkollü içecekler (yüzde 
42,2) sektörlerinde kay-
dedildi.
Bulgaristan’ın anket 

döneminde ihraç ettiği 
malların yarısından faz-
lası Türkiye, Çin, Sırbis-
tan, ABD, Makedonya 
ve Rusya’ya ihraç edildi. 
Bulgaristan’a en çok mal 
ithal edilen ülkeler ise 

Rusya, Türkiye, Çin ve 
Sırbistan oldu. 
AB'ye ihracat ve itha-

lat çift haneli rakamda 
arttı
O c a k - T e m m u z 

2 018  d ö n e m i n d e , 
Bulgaristan'ın AB ülkele-
rine yaptığı mal ihracatı 
2017 yılının aynı döne-
mine göre yüzde 10,8 
artarak 21,6 milyar leva-
ya ulaştı. Sadece Tem-
muz ayında yüzde 11,8 
oranında artış oldu ve 
ihracat değeri 3,5 milyar 
leva oldu. Bulgaristan'ın 
ana ticaret ortakları Al-
manya, İtalya, Romanya, 
Yunanistan, Fransa ve 

Belçika’dır. Bu ülkeler, 
Bulgaristan’ın AB ülke-
lerine ihracatının yüzde 
68,6’sını oluşturmakta-
dır.
AB’den Bulgaristan'a 

yapılan mal ithalatı yılın 
ilk yedi ayında yüzde 11 
artarak 23,4 milyar le-
vaya yükseldi. Temmuz 
ayında ithalat bir önceki 
yılın aynı ayına göre yüz-
de 18,7 artarak 3,5 mil-
yar leva oldu. Almanya, 
İtalya, Romanya, İspan-
ya ve Yunanistan’dan 
ithal edilen malların de-
ğeri en yüksektir.
          Kırcaali Haber

Yu n a n i s t a n 'd a n 
Bulgaristan’a doğru 
düzensiz göçte artış

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı, son dönemde Yu-
nanistan sınırından gelen düzensiz mülteci akının-
da büyük artışlar yaşandığını bildirdi.

Konuya ilişkin açıklamada bulunan, ülkenin gü-
neyindeki Smolyan şehri Bölge Sınır Polis Müdürü 
Stoyan Mandaciev, 2018 yılının Ocak-Eylül döne-
minde Yunanistan sınırından Bulgaristan’a giriş 
yapmaya çalışan 2 bini aşkın düzensiz mülteci 

yakalanıp geri gönderildiğini söyledi.
Mandaciev, bir önceki yılın aynı dönemiyle kı-

yaslama yapıldığında 5 kat bir artış gözlendiğini 
aktardı.

Yasa dışı yoldan sınır geçişlerin ağır suç teşkil 
ettiğini anımsatan Mandaciev, bu suçlara karşı 
kararlı önlemler aldıklarını, Yunanistan ve Türki-
ye sınırların bölgelerinde kapsamlı operasyonlar 
yapıldığını ifade etti.

Öte yandan İçişleri Bakanlığının resmi istatistik-
lerine göre düzensiz göçe karşı operasyonlarda 
2018 yılının Ocak - Ağustos döneminde ülkeye 
kaçak yoldan giriş yaptıkları belirlenen bin 453 
yabancı gözaltına alındı. Aynı dönemde 2 bin 8 
yabancıya “mülteci” veya “insani statü" verildi.

Türkiye ile ortak kara sınırında düzensiz göçe 
karşı 274 kilometrelik tel örgü çeken Bulgaristan, 
kendisi gibi Avrupa Birliği (AB) üyesi olan komşu-
su Yunanistan ile ortak kara sınırını korumakta 
daha büyük sorunlar yaşıyor.

Bulgaristan’da resmi istatistiklere göre kamplar-
da denetimli serbestlik koşullarında tutulan kayıtlı 
düzensiz göçmenlerin sayısı 600’ün altında.
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Başbakan Borisov: Odesa’da Bulgar Okulu Kuracağız
Başbakan Boyko Bori-

sov, Ukrayna Cumhur-
başkanı Petro Poroşen-
ko, Bulgaristan Cumhur-
başkanı Yardımcısı İliya-
na Yotova, Ekonomi ve 
Demografi Politikasından 
Sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı Valeri Simeonov 
ve Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev ile birlik-
te Ukrayna’nın Bolgrad 
şehrindeki Georgi Sava 
Rakovski Lisesi’nin ku-
ruluşunun 160.yıldönümü 
dolayısıyla yapılan kutla-
ma programına katıldı. 
Borisov, katılımcıları se-

lamlama konuşmasında, 
”Odesa Belediye Başka-
nı ve Ukrayna Cumhur-
başkanı Poroşenko ile 
Odesa'da bir Bulgar oku-
lu ve Sofya'da bir Ukray-
na Kültür Merkezi kurma 
konusunda anlaştık” diye 
açıklama yaptı.
Borisov ayrıca Bolg-

rad’daki lisede okuyan 

30 çocuğun Sofya’yı zi-
yaret etmeleri ve okulda 
çalışan beş öğretmenin 
Bulgaristan’da ek bir 
mesleki eğitim almaları-
na yönelik karar alındı-
ğını açıkladı. Bu faaliyet-
lerin, Bulgaristan Eğitim 

ve Bilim Bakanlığı bütçe-
sinden finanse edileceği 
anlaşıldı. 
Başbakan Bor isov, 

geçen  haziran ayında 
alınan Bakanlar Kurulu 
kararıyla Bolgrad’daki 
Georgi Sava Rakovski 

Lisesi’nin maddi ve tek-
nik donanımı için 150 
000 leva miktarında hibe 
desteği verildiğini anım-
sattı. 
Ukrayna Cumhurbaş-

kanı Petro Poroşenko ile 
somut altyapı projelerinin 

uygulanmasına ilişkin 
perspektifleri de ele al-
dıklarını belirten Borisov, 
”Bu yollar, iş dünyasının 
da ihtiyaç duyduğu bağ-
lantıyı sağlayacak, iki 
ülke arasındaki ticaret ci-
rosu sürekli artıyor” diye 
altını çizdi. 
Bolgrad şehr indek i 

Georgi Sava Rakovski 

Lisesi’nin kuruluşunun 
160.yıldönümünü kutla-
ma programında yaptı-
ğı konuşmada Ukrayna 
Cumhurbaşkanı Petro 
Poroşenko, yapılan ve-
rimli görüşmeler ve ortak 
projelere yönelik varılan 
anlaşmalar için Başba-
kan Boyko Borisov'a te-
şekkürlerini ifade etti.

Bakan Petkova, doğal gazın 
neden pahalılaştığını izah etti

Bir televizyon progra-
mına konuk olan Enerji 
Bakanı Temenujka Pet-
kova, “Kozloduy Nükleer 
Enerji Santrali ile Maritsa 
Doğu 2 Termik Elektrik 
Santrali’nin birleştirilmesi 
sorunları çözmeyecek, 
tam aksine yeni sorunlar 
yaratacak ve hiç kimse 
ülkenin enerji arz güven-
liğini riske atan bir karar 
almayacak” diye yorumda 
bulundu. 

Petkova, Ekim ayında 
gaz fiyatına yapılan zam-
mın Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu ile Rus enerji 
şirketi Gazprom arasında-
ki anlaşmadan kaynaklan-
dığını açıkladı. Bu anlaş-
ma gereği Gazprom’un 
sözleşme yaptığı tüm 
ülkelere değişiklik teklif 
edilmesi gerekiyordu.

Bakan ,  ” Bu  y ı l  6 
Ağustos’ta Gazprom Ex-
port Şirketi’nin, Bulgargaz 
Şirketi’ne Avrupa Komis-
yonu ile sözleşme yaptı-
ğını bildirdiği mektubunda 
doğalgaz fiyatının yeni-
den müzakere edilmesi ve 
Bulgaristan’a teslimat için 
giriş noktasını değiştirme 
olasılığı olmak üzere iki 
önemli noktaya değinen 
Bulgaristan ile sözleşme-
ye iki ek protokol de vardı” 
diye konuştu. 

Petkova, “Bulgargaz’ın 
imzaladığı bu ek sözleş-
mede bu fiyatın yeniden 
müzakere edilebileceği 

çok net tanımlanmış pa-
rametreler vardır. Yeni 
şartlara göre Bulgargaz 
şu ana kadar olduğu gibi 
4 yılda bir yerine 2 yılda 
bir fiyat değişikliği talep 
edebiliyor” dedi.

Petkova ayrıca bunun 

sıkı şartlar altında yapıl-
dığını ve Bulgaristan'a 
yönelik fiyatın Almanya, 
Fransa ve İtalya’ya yö-
nelik fiyat seviyesinden 
farklı olduğunu açıkladı.

Bakan,”Fiyat düşebilir, 
ancak her ülke, söz ko-
nusu üç ülkeye yönelik 
fiyat seviyesinden daha 
yüksek seviyede fiyat 
ödediğini kanıtlamak zo-

rundadır. Bulgargaz şir-
keti şu anda faaliyetlerini 
değerlendirmek için enerji 
piyasasını analiz ediyor” 
diye sözlerine ekledi. 

Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin’in Güney 
Akımı Projesi hakkında 

yorumu ile ilgili olarak 
Petkova, “Doğrusunu söy-
lemek gerekirse AB’nin 
Güney Akımı projesiyle 
iki yönde sorunları ol-
duğunu söylemeliy iz. 
Avrupa Komisyonu'nun 
Haziran 2014'te yaşadığı 
sorunlar, kamu ihale mev-
zuatının uygulanmaması 
ve üçüncü serbestleşme 
paketinin ihlaline ilişkin 

endişelerden kaynaklanı-
yor” dedi. 

Petkova,”O zamanki 
Başbakan Plamen Ore-
şarki, Bulgaristan aleyhin-
de yeni bir cezai prosedü-
rü önlemek için projeye 
yönelik tüm çalışmaların 

askıya alınmasını emretti” 
diye belirtti.

Bakan, ”Güney Akımı 
Projesi geride kaldı ve 
Bulgaristan'ın şu anda 
yaptığı şey, ülkenin enerji 
arz güvenliğinin sağlan-
ması ve Avrupa'nın gaz 
haritasında kilit pozisyo-
nunu koruması ile ilgilidir” 
diye sözlerine ekledi.

              Kırcaali Haber

Yolsuzlukla mücadele 
eğitimi konusunda 
konferans düzenlendi

Yolsuzlukla Mücadele ve Yasa Dışı Yollardan Edi-
nilen Varlıklarının Müsadere Edilmesi Komisyonu 
(KPKONPİ) ve Conrad Adenauer Vakfı, ”Yolsuzlukla 
Mücadele Eğitimi - Yolsuzluğun Önlenmesine Yö-
nelik Etkin Bir Araç” konulu konferans düzenledi. 
Konferansta konuklar arasında KPKONPI Başkanı 
Plamen Georgiev, Conrad Adenauer Vakfı Başka-
nı Torsten Geisler, Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir 
Vılçev, Meclisteki yolsuzlukla mücadele, çıkar çatış-
ması ve etik komisyonu başkanları yer aldı. 

Georgiev, ”Toplumumuz, o kadar da korkutucu 
olmayan bir şey olarak görülmeye başlandığı için 
yolsuzluk konusunda daha eleştirmez hale geldi. 
Uygulayan insanlar olmadıkça hiçbir model sonuç 
vermez. Zihniyetimizi değiştirip biri yakalanırsa onun 
yerine başka birinin ortaya çıkacağını düşünmeme-
miz gerekir. Yolsuzluğa karşı toplumsal tahammül-
süzlük yoktur ve iktidarda olmanın faydalar sağladığı 
varsayılmaktadır. 10 veya 20 yıl sonra tüm toplum 
tarafından görülecek yolsuzlukla mücadele eğitimin-

den çok ciddi sonuçlar doğacak” diye konuştu.
Georgiev’in ifadelerine göre yavaş uygulanan ön-

lemler daha sonra en kalıcı sonucu verir. Georgiev, 
yolsuzlukla mücadele eğitiminin, çocukların iyi ve 
kötüye dair bir anlayış oluşturdukları daha anao-
kulundaki hazırlık grubunda başlaması gerektiğini 
kaydetti. Ardından yolsuzlukla mücadele eğitiminin 
okullarda ve üniversitelerde devam etmesi gerekti-
ğini belirtti. 

Konferansta hazır bulunan Gençlik ve Spor Ba-
kan Yardımcısı Vanya Koleva, ”Maalesef, sporda 
da yolsuzluk ve manipülasyon var. Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem Başkanlığı sıra-
sında spor karşılaşmalarının önceden ayarlanması 
ve spordaki yolsuzluğa karşı mücadele konusunu 
AB’nin gündemine taşımasından dolayı gurur duy-
maktayız” dedi. 

Konferansta yolsuzlukla mücadele eğitiminin eği-
tim ve öğretim sürecine dahil edilmesi için fırsatlar 
tartışıldı. Tartışmada devlet kurumları, sivil toplum 
kuruluşları, yükseköğretim kurumları ve medya tem-
silcileri yer aldı.

Vanya Koleva, KPKONPİ’ye Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı ile iyi bir işbirliği için teşekkür ederek, ya-
kında bundan somut sonuçlar alınması beklendiğini 
ifade etti.
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VESSE мебели в гр. Едирне предлага 
мебели с високо качество на ниски цени 

Vesse мебели са създадени през 1990 
г. в гр. Едирне, обслужва клиентите си в 
3 магазина от 28 години до днес.

Vesse мебели придават на вашият дом 

различен начин на живот с модерен и иновативен 
подход.

През последните 2 години Vesse мебели 
продават и предлагат продуктите си в България, 
и ще продължават да го правят.

Обслужваме клиенти в цяла Тракийска област 
на Турция и  в Българските градове: Крумовград, 
Кърджали, Хасково, Харманли, Свиленград, 
Димитровград, Ямбол, Бургас, Созопол, Слънчев 
бряг, Сливен, Смолян, Пампорово, Пловдив, 
Асеновград, София и други.

Предлагаме на клиентите си обширна сервизна 
мрежа и обслужване.

За Vesse мебели преди всичко е важно, да са 
удовлетворени желанията на клиента.

Vesse мебели предлага на своите клиенти 
много повече от мебели, Те внасят различен 
живот и стил в обзавеждането на дома Ви.

Vesse мебели предлага класически, модерни, 
екстравагантни стилове продукти.

Мебелите са ни удобни, модерни, комфортни 
и качествени.

Razgrad Pargalı İbrahim 
Paşa Camii Restore Ediliyor

Bulgaristan'da kaderine terk 
edilmesi nedeniyle "mahzun 
cami" olarak anılan İbrahim 
Paşa Camii restore edilecek.

Kanuni Sultan Süleyman'ın 

sadrazamlarından Pargalı İb-
rahim Paşa tarafından 1535 yı-
lında Razgrad’da inşasına baş-
lanan ancak İbrahim Paşa'nın 
vefatı üzerine inşaatı duran Par-
gali İbrahim Paşa Camii, 1616 
yılında Mahmut Paşa dönemin-

de tamamlandı.
Balkanlar'ın en büyük cami-

lerinden olan İbrahim Paşa 
Camisi'nin lale motifi süslü mi-
naresi ve taş oymacılığı, Türk 

mimarisinin en güzide örnekle-
rinden olarak biliniyor.

Uzun yıllardır ibadete kapa-
lı olması nedeniyle harap bir 
hal alan cami, aynı zamanda 
UNESCO listesinde yer alıyor.

Cami, 1978'de restorasyon 

gerekçesiyle ibadete kapatıldı 
ve bir daha el sürülmedi. Bul-
garistan Hükümeti, 40 yıl sonra 
Pargalı İbrahim Paşa Camii'ni 
restore etme kararı aldı.

"Bakanlar Kurulu karar ala-
rak yetki verdi"

Bulgaristan'ın tek Türk asıl-
lı valisi Razgrad Valisi Günay 
Hüsmen, Pargalı İbrahim Paşa 
Camii'ne uzun yıllardır bakım 
yapılmadığını belirterek, “Cami 

üzerinde bakımsızlıktan dolayı 
ağaç çıkmıştı. Ağaçları kesip - 
içeri su alıyordu- çatısını onar-
dık. Başbakan, Bakanlar Kurulu 
karar alarak Razgrad Valiliği'ne 
camiyi onarması için yetki ver-
di. Ve biz de önümüzdeki hafta 
ayın 17'sinde onarımı için ihale 
edeceğiz.” dedi.

“İbadete açılıp açılmayaca-
ğına Bulgaristan Hükümeti 

karar verecek”
Hüsmen, “Bununla ilgili iste-

nen bir rakam yok. Bütçenin 
ne kadar olursa olsun bize en 
uygun fiyat veren şirkete ihaleyi 
vereceğiz. Pargalı İbrahim Paşa 
Camimiz 1978 yılından bu yana 
çalışmıyor. O tarihte tamir için 
kapatılan camiye hiçbir şey ya-
pılmamış.

Müslümanların yoğun yaşa-
dığı bölgemizde, 7 ilçede 200 
bine yakın Türk yaşıyor. İbade-

te açılıp açılmayacağına Bulgar 
Hükümeti karar verecek. Bizim 
amacımız bu camiyi restore 
ederek, koruyup gelecek nesil-
lere bırakmak." diye konuştu.

“İnşallah camimiz onarılıp iba-
dete açılır”.

Razgrad'da yaşayan soydaş-
lardan Gürsel Kerimoğlu (57), 
yıllardır kapalı bulunan Pargalı 

İbrahim Paşa Camii’nin onarıl-
masının ve ibadete açılmasının 
kendilerini heyecanlandırdığını 
belirterek, "Ben çocukluğumdan 
bu yana bu caminin hep kapalı 
olduğunu görüyor ve çok üzülü-
yorum. O zaman bu zaman çok 
kişi tarafından caminin onarı-
lacağını duyduk ama kimse bir 
onarım yapmadı. Şimdi ihaleye 
çıkıp onarılacağı söyleniyor. İn-

şallah camimiz onarılıp ibadete 
açılır, minaresinden tekrar ezan 
sesi yükselir" dedi.

Caminin onarılacak olmasının 
kendilerini çok mutlu ettiğini 
söyleyen Nazife Tezcan (73), 
"İçine daha önce hiç girmedim. 
Bugün ilk defa içine girdim. İn-
şallah en kısa sürede onarılır ve 
ibadete açılır" dedi.

Birçok yeri hasar görmüş
Razgrad merkezinde bulunan 

Pargalı İbrahim Paşa Camii, 

uzun süre bakımsız kalması ne-
deniyle dış cephesinde olduğu 
gibi içinde de birçok yeri hasar 
görmüş durumda. Cami içinde 
orijinal kök boyayla boyanmış 
hat sanatı ile Osmanlı işlemele-
ri ve Osmanlı tuğrasının hemen 
giriş kapısının üzerinde olması 
da dikkat çekiyor.

                                    DHA


