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Filibe Cuma Camii’nde Geleneksel 
Hoşgörü Kahvesi İçildi

Filibe’de beş yıl önce Cuma 
Camii olarak da bilinen Murat 
Hüdavendigar Camii'ne taş 
ve yanıcı maddelerle yapı-
lan saldırıların 5. yıldönümü 
sebebiyle camide hoşgörü 
mevlidi okundu. Mevlidin yanı 
sıra Cuma Camii’nde hoşgörü 
kahvesi içildi. Kahve içmeye 
kentteki tüm dini topluluklar ve 
yerel yönetim temsilcileri davet 
edildi. Konuklar arasında Türki-
ye Cumhuriyeti Filibe Başkon-
solosu Hüseyin Ergani, Bulga-
ristan Başmüftüsü Dr. Mustafa 
Aliş Hacı, Filibe Büyükşehir 
Belediye Başkanı İvan Totev, 

Filibe Meclis Başkanı Savina 
Petkova, El Ele Vakfı üyeleri, 
kentte yaşayan tüm etnik ve 
dini toplulukların temsilcileri, 
bazı bölge müftüleri ve başka 
davetliler yer aldı. 
Filibe Büyükşehir Belediye 

Başkanı, “Filibe, binlerce yıl 
birlikte yaşayabileceğimize 
dair örnek olan harika bir kent. 
El ele verdiğimizde bu kent, 
her bir topluluk ve Bulgaristan 
için harika işler yapıyoruz” diye 
kaydetti. 
Totev, konuşmasının deva-

mında şu ifadeleri kullandı: 
”Bu kahve içmeye davet edil-

diğimden dolayı büyük bir onur 
duymaktayım. Tüm dini cema-
atlerin temsilcilerini dostane bir 
atmosfer içinde gördüğüm için 
teşekkür ederim. Bu, Avrupa 
ve dünyada zor günlerin ya-
şandığı bir zamanda Filibe’nin 
nasıl bir örnek verilebileceğinin 
güzel bir örneğidir. Burada, bu 
binlerce yıl boyunca bu şehrin 
ruhu insanların birlikte yaşa-
masını sağlamıştır ve hepimiz 
bunun faydalarını görüyoruz. 
Birlikte olduğumuzda her şe-
yin mükemmel olduğunu gö-
rüyoruz”.
Kahve içme davetine icabet 

etmek içi özel olarak Filibe’ye 
gelen Başmüftü Dr. Hacı da Fi-
libe kentinin ve Bulgaristan’ın 
hoşgörü, barış ve huzur içeri-
sinde bir arada yaşamada ör-
nek olduğunu söyledi. Görüş-

meye ev sahipliği yapan Cuma 
Camii Encümen Başkanı Ah-
met Pehlivan, aynı zamanda 
Filibe kentinde etnik ve dini 
hoşgörüyü desteklemeye yö-

Avrupa Birliğinden Bulgaristan’a 
rekor miktarda hibe desteği

Bulgaristan’ın Avrupa Parlamentosu Milletvekillisi Andrey 
Novakov’un sorumluluğunda hazırlanan Avrupa Birliği (AB) Yapısal 
ve Yatırım Fonlarının Kullanımına İlişkin Yönetmelik Avrupa Parla-
mentosu Genel Kurulunda 460 oyla kabul edildi. Yönetmeliğe göre 
2020-2027 program döneminde bu fonlardan Bulgaristan’a 18 milyar 
leva hibe desteği sağlanacak. Bu, rekor bir bütçe ve AB'den alınan 

hibe desteğinde rekor artıştır.
Novakov, yedi fonun yönetimini 

düzenleyen yönetmelik konusun-
da raportördür. Yönetmelik taslağı 
AP Genel Kurulunda kabul edilme-
den önce Novakov, 10 ay boyun-
ca Bulgaristan’a AB üyeliğinden 
bu yana en yüksek miktarda hibe 
desteği verilmesini sağlamak için 

resmi ve gayri resmi müzakerelere öncülük etti. 
Yönetmeliğin onaylanmasından sonra İspanya’nın AP milletvekille-

ri, İspanya’da bazı coğrafi alanlara avantaj sağladığı için Novakov’a 
teşekkür etti.

Yönetmelik, AB fonlarından sağlandığı maddi desteğin öncelikli 
olarak demografik kriz yaşayan ve boşalan bölgelere yapılmasını 
öngörüyor. 

Bulgaristan için en önemli fonlar uyum, bölgesel kalkınma ve sos-
yal fonlarıdır. Bulgaristan’ın AP Milletvekilinin diğer başarısı, Avrupa 
Komisyonu’nun belediyelerin projelere ödediği yüzde 15 oranında 
katkı payı tutarının yüzde 30’a yükseltilmesine ilişkin talebin reddet-
mesini sağlamasıdır. Belediyelerin ödeyeceği katkı payı tutarı öngö-
rülenden iki kat daha düşük seviyede, yani şimdiki seviyede olacak. 

Bulgaristan’a öngörülen hibe desteği miktarında 4 milyar leva ar-
tış, 2027 yılına kadar ödenecek ve bu kaynaklar, bölgesel kalkınma, 
yol, ekoloji ve sosyal projeleri için harcanacak.
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       DİN VE TOPLUM

Kıssa’dan Hisse, Helal 
Kazanç, Helal Lokma
Bismillahirrahmânir ra-

hıym
Saymakla bitiremediği-

miz kadar çok ni’metler 
ihsan eden ( veren) Rab-
bimize Hamdü Senalar 
Olsun. O’nun Habibi, 

Son elçisi Hz. Muham-
med Mustafa’ya, al ve 
ashabına selamlar olsun.
Kıymetli Müslümanlar,                                                                                                                                    
bir önceki makalemizde 
“Helal kazanç, helal lok-
ma” konusunu işlemiştik. 
Konunun önemine binaen, 
bu sayımızda da yaşan-
mış ibretlik bazı olaylar ile 
devam edelim, hisseler 
alalım, tefekkür (düşüne-
lim) edelim inşallah.

 Rahmet Peygamberi 
Hz. Muhammed Mustafa 
(s.a.s) “Bereketin çoğu 
ticarettedir buyurur, tica-
reti teşvik eder, ticarette 
adil olanlar yarın kıyamet 
gününde Peygamberler, 
sıddıklar (doğrular) ve şe-
hitler ile birlikte cennette 
olurlar, müjdesini verirler. 
Tartı aleti ile halkı aldat-
mayınız, bizi aldatan biz-
den değildir ifadeleri ile de 
ikaz ederler. 

Sevgili peygamberimiz 
(s.a.s)‘in sıkça okudu-
ğu dualarından biri de 
“Allah’ım, beni bağışla, 
bana merhamet et, bana 
hidayet nasip eyle, bana 
afiyet ve hayırlı rızık ver” 
duasıydı. Hiçbir kimse, 
asla kendi kazancından 
daha hayırlı bir rızık ye-
memiştir. Allah’ın Pey-
gamberlerinden Davut 
(a.s.) da kendi elinin eme-
ğini yerdi”.

Muhterem Müslümanlar!                                                                                                                               
Yüce Allah’ın Kazanç nok-
tasında haram kıldığı bazı 
durumlar hatırlayalım: faiz 
yemek, ticarette tartı ale-
tiyle aldatmak, söz verip 
yerine getirmemek,  hile 
ile iş yürütmek, 1. Kalite 
mal üzerinden sözleşme-
yi yapıp, 2. veya 3. kalite 
malı satmak, vb.

Yememiz, içmemiz ha-
ram olanlar da şunlardır:

Alkolün her çeşidini tü-
ketmek, domuz eti yemek 
(veya da içeriğinde do-
muz eti bulunan et ürünü 
yemek) fal okları ile iştigal 
(karta, kahve veya fasulye 
ile fal bakmak gibi)  etmek 

veya da inanmak medet 
ummak (her çeşit bakıcı-
lık). 

Değerli Müslümanlar!
Yıllar evvel Kâbe etrafın-

da tavafını yaparken bir 
genç hacı içinde 1000 dir-

hem (gümüş) olan 
bir kese buldu.

Genç hacı o anda 
farklı duygular ya-
şadı, ilkin bulduğu 
gümüş kesesini 
sahiplenmişti, ihti-
yacım var demişti.  
Çok geçmeden 
zayi (eşyasını kay-
beden kişi)“ bir 
kese gümüş kay-
bettim bulanınız 
yok mu”  nidalarıyla 
(sözleriyle) geldi.

Emanet i  bulan 
genç tereddüt etmeden 
çıkarıp keseyi verdi. Zayi 
kendisine 30 gümüş hedi-
ye etti. 

Bu genç memleketine 
dönünce hediye edilen-
ler ile ticarete atıldı, kısa 
dönemde servetini katla-
dı. Saygın bir esnaf oldu 
memleketinde. Bekâr ol-
ması hasebiyle tanıdıkları 
kendisine “helal süt em-
miş” bir kız ile tanıştırmak 
istediklerini söylediler. 
Genç kabul etti, Cenab-ı 
Hak aralarına sevgi ve 
ülfeti koydu, aile kurdular. 
Bir gün eşinin çeyizine 
bakarken genç, Kâbe’de 
bulduğu keseyi gördü ve 
onu tanıdı.   Eşinin ilgisi-
ne, hanım efendibabam 
tavaf esnasında bir kese 
gümüş kaybetmiş, bulan 
bir gence 30 adet hedi-
ye vermiş, geri kalan 970 
dirhemi benim çeyizime 
hediye etti demiş.

Duyarlı genç, Allah’ım 
sana sonsuz şükürler ol-
sun demiş, sen bu altınla-
rı bana rızık olarak ihsan 
edecekmişsin. Kâbe etra-
fında bulduğumda almış 
olsaydım – harama tamah 
etmiş (el uzatmış olacak-
tım). Ama elimin tersiyle 
ittim haramı, yıllar sonra-
sında sen bana helalini 
verdin, bununla birlikte 
helal süt emmiş bir de 
zevce nasip ettin demiş, 
haline şükretmiş. 

Diğer ibretlik, yaşanmış 
hadise (olay) Mezheb 
imamız, İmam Azam Ebu 
Hanife’nin babasıyla ilgili-
dir.

Asker l ik sonrasında 
memleketine dönen Sa-
bit ismindeki genç (Ebu 
Hanife’nin babası), dere-
de aptes aldıktan sonra 
bir elma görür, o andaki 
açlığı ile elmayı ısırır ve 
tadını ağızında hisseder. 
Aman Allah’ım ben ne 
yaptım der. İzin almadan 
ısırdığım bu elma helal ol-
maz ki, helallik aramalıyım 

der. Derenin akışını takip 
ederek, bahçeye ulaşır. 
Bahçenin sahibi ile se-
lamlaştıktan sonra duru-
munu paylaşır ve helallik 
ister. Bahçe sahibi şartım 
var yerine getirirsen hak-
kımı helal ederim, der. 

3 yıl askerlik yapan bu 
gence, 3 yıl yanımda çalı-
şırsan hakkımı helal ede-
rim der. 

Helallik alabilmek için 
kabul eder, elinden geldi-
ğince canla başla çalışır. 
Günler, ayları, aylar sene-
leri takip eder. Sayılı gün-
lerdir üç yıl geçer. Sabit, 
bahçe sahibi ile görüşür 
ve hakkını helal ediniz, 
ben yoluma devam ede-
yim der. Bahçe sahibi bir 
şartım daha var onu da 
yerine getirirsen helalle-
şiriz der.

Gözü görmeyen, ayağı 
yürümeyen, dili konuşma-
yan bir kızım var onunla 
evlenirsen hakkım helal 
olur, der.

Allah huzuruna yarın 
mahşer gününde kul hak-
kıyla çıkmamak için kabul 
eder. Nikâhları kıyılır, ak-
şam yanına yaklaşmaz. 
Sabah olunca eşi babası-
na durumu paylaşır, beni 
beğenmedi sanırım der ( 
daha evvelki birçok evlilik 
görücü usulü ile gerçek-
leşmiş).

Babası, artık damadı 
olmuş kişiyle görüşür, se-
bebini sorar. Bana gözü 
görmeyen, dili konuşma-
yan, ayağı yürümeyen 
demiştiniz, oysa kızınız 
dünya güzelidir.

Evet, kızım haram gör-
medi, haram yemedi, ha-
ram konuşmadı ve hara-
ma koşmadı – o yönüyle 
tarif etmiştim der. Hayırlı 
mübarek olsun duasını 
tekrar yapar. Bu aileden 
büyük âlim imam Azam 
hazretleri doğar.

Hayatımızın anlamlı, 
saadet ve bereketimizin 
daim, dualarımızın mak-
bul (kabul edilmesi) helal 
kazanç ve helal lokma ile 
olur.

Mevla’m kıssalardan his-
seler almayı cümlemize 
nasip eylesin. Evlatlarımı-
za helal lokma yedirmeyi 
nasip eylesin.

Kazançlarımızı bereketli 
eylesin ki, çevremizdeki 
ihtiyaç sahibi kardeşle-
rimize Hak adına yar-
dımcı olalım. Yine bere-
ketli eylesin ki Mekke’yi, 
Medine’yi ziyaret edelim. 
Sevgili Peygamberimizin 
(s.a.s) doğduğu, İslam’ı 
tebliği ettiği mübarek bel-
deleri ziyaret edelim.

İki cihan saadeti dilekle-
rimle

Beyhan MEHMED 
Kırcaali Müftüsü 

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

Filibe Cuma Camii’nde 
Geleneksel Hoşgörü 

Kahvesi İçildi
nelik faaliyet yürüten El 
Ele Vakfı Yönetim Kurulu 
üyesidir. 
İlk defa Filibe kentinde-

ki Türk topluluğu, Murat 
Hüdavendigar Camii'ne 
taş ve yanıcı madde-

lerle yapılan saldırıların 
1. yıldönümü sebebiyle 
hoşgörü kahvesi içme 
davetinde bulundu. Vakıf 
mallarının iadesini talep 
eden Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftülüğü-
ne karşı yapılan protesto 
gösterilerini fırsat bilen 
saldırganlar, caminin üç 
camını kırıp, ahşap kı-
sımlarına yanıcı madde 
dökerek, yakmaya çalış-
tılar. 
Şimdiye kadar bu hoş-

görü kahvesi içme dave-
tine katılanların hepsi, bu 
kahveyle verilen mesaj-
ların son derece önemli 

olduğunu ifade ediyorlar.
Başkonsolos Hüseyin 

Ergani, Büyükelçi Dr. 
Hasan Ulusoy'un gön-
dermiş olduğu mesajı 
okudu. 
Büyükelçi Dr. Hasan 

Ulusoy'un Filibe'de 
gelenekselleşen Hoş-
görü Mevlidi dolayısıy-

la yayımlamış olduğu 
mesaj:
Filibe'de gelenekselle-

şen Hoşgörü Mevlidinin 
beşincisi için gönderilen 
nazik davet için içten te-
şekkürlerimi sunuyorum.
Geçtiğimiz yıl iştirak 

ettiğim Mevlid programı-

na, Bulgaristan dışında 
olmam nedeniyle bu yıl 
maalesef katılma imka-
nım olamıyor. Filibe şeh-
rinin sakinlerinin, beş yıl 
önce yaşanmış talihsiz 
bir hadiseyi şehrin tüm 
kültür ve inançlarının 
temsil edildiği bir saygı, 
sevgi, kardeşlik ve hoş-
görü etkinliğine dönüş-
türmeyi başarmış olma-
sı memnuniyet vericidir. 
Bu aynı zamanda saygı 
ve hoşgörü eksikliğinden 
dolayı büyük trajedilerin 
yaşandığı günümüzde 
tüm dünya için güzel bir 
örnek teşkil etmektedir. 

Tarihten ve yaşanmış 
hadiselerden düşmanlık 
değil, ders çıkararak ve 
geçmişin olumlu yönle-
rine odaklanarak ileriye 
birlikte bakmak gerekti-
ğine inanan biri olarak, 
ayrımcılığın ve radikal-
leşmenin dünya çapında 
arttığı bir dönemde, Türk 

1. sayfadan devam ve Bulgar halkları ara-
sındaki birlikte yaşama 
kültürüne zarar vermeyi 
amaçlayan bu gibi talih-
siz olayların tekrarlanma-
ması eminim hepimizin 
ortak dileğidir. Hoşgörü 
Mevlidinde Bulgar resmi 
makamlarının da hazır 

bulunması bu gibi radi-
kal ve aşırıcı gruplara en 
güzel yanıtı teşkil etmek-
tedir.
Balkan coğrafyasın-

da bulunan her ülkenin 
komşularında soydaşları 
vardır. Bu durum Balkan-
larda tarihin bir mirasıdır. 
Bu mevcudiyet hiçbir za-
man risk olarak görülme-
meli, bilakis ülkelerimizi 
ve halklarımızı birbirine 
bağlayan güçlü bir dost-
luk köprüsü olarak telak-
ki edilmelidir. Eşimin ata-
larının da uzun zaman 
önce yaşamış oldukları, 
asırlar boyunca farklı kül-
tür ve medeniyetlere be-
şiklik yapan tarihi Filibe 
şehri hoşgörü ve birlikte 
yaşama kültürünün iyi bir 
temsilcisi olmuştur.
Bu sene de Avrupa Kül-

tür Başkenti olarak dün-
ya sahnesine çıkan bu 
güzel şehirde, benzer iyi 
örneklerin yıl içinde, ilgili 
yerel makamlarca, kut-
sallarımız olan mezarlık-
ların hiçbir ayırım yapıl-
madan bakım ve onarımı 
dahil olmak üzere, her 
dini cemaatin din ve iba-
det özgürlüğüne gereken 
özenin gösterilerek ger-
çekleştirilmesi temen-
nisiyle, Bulgaristan'ın 
güzide vatandaşları soy-
daşlarımız ve tüm Filibe 
halkına en içten selamla-
rımı sunarım.
              Kırcaali Haber
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Bulgaristan Ulusal Radyosu Türkçe Yayınlar Editörlüğü, 
72 Yıldır Ülkedeki Türklerle İlgili Yayınlar Yapıyor

Bulgaristan Ulusal Rad-
yosu (BNR) Türkçe Ya-
yınlar Editörlüğü, 72 yıldır 
ülkedeki Türkleri ilgilen-
diren konularda yayınlar 
gerçekleştiriyor.

Ulusal Radyo Türkçe Ya-
yınları Editörlüğü, 13 Şu-
bat Dünya Radyo Günü 
kapsamında 72 yıllık ya-
yın hayatını kutluyor.

BNR Türkçe Yayınları 
Editörlüğü çalışanları, 13 
Şubat Dünya Radyo Günü 
vesilesiyle Türk-Bulgar 
Kadınları Dostluk Derneği 
(TUBUKADD) üyeleriyle 
bir araya geldi.

Dernek Başkanı Gülay 
İspir, bu yılki ana teması 
“diyalog, barış ve hoşgö-
rü” olan 13 Şubat Dünya 
Radyo Günü dolayısıyla 
BNR’yi ziyaret etti.

BNR Türkçe Yayın Yö-
netmeni Tanya Blagova, 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 1946'de ya-
yın hayatına başlayan 
BM radyosunun kuruldu-
ğu gün olan 13 Şubat'ın 
2007 yılında Paris’teki 
UNESCO’nun 36. Genel 
Konferansı’nda “Dünya 
Radyo Günü” olarak ilan 
edildiğini anımsattı.

BNR’nin ülkedeki Türk 
nüfusuna yönelik Türkçe 
yayınlarının 1947 yılında 
başladığını anlatan Bla-
gova “Bulgaristan Devlet 
Radyosu’nda, Türkçe Ya-
yınlar olarak köklü bir ge-
lenek ve tarihçemiz var.” 
dedi.

Sabah, öğle ve akşam 
olmak üzere günde 3 saat 
yayın yaptıklarını aktaran 
Blagova, siyaset, haber, 

ekonomi, toplum, müzik, 
spor, turizm ve daha bir-
çok alanda haberlere, yo-
rumlara, röportajlara ve 
analizlere yer verdiklerini 
aktardı.

Dinleyicilere özel oluş-
turulan içeriğin Türkçe 

yayınlarına farklılık kat-
tığını belirten Blagova, 
“Özellikle Türk nüfusu-
nun yoğun olarak yaşadı-
ğı bölgelerden gelen ha-
berlere ağırlık veriyoruz. 
Farklı alanlarda başarılı 
olan Türkleri tanıtıyoruz. 
Dinleyicilere özel yayınlar 
hazırlıyoruz.” dedi.

Hafta içi canlı yayınlar-
da “interaktif” yayın yapan 
radyonun telefon bağlan-
tısıyla Türk dinleyicilerin 
yayına katılmasını sağ-
landığını anlatan Blagova, 
“Son 10 yıldır programla-
rımız internet ortamında 
da yayınlanıyor ve artık 

dünyanın her yerinden 
dinlenebiliyoruz.” diye ko-
nuştu.

Tanya Blagova, 9 ya-
bancı dilde yayın yapan 
BNR’nin Türkçe yayınla-
rının İngilizcenin ardın-
dan en çok dinlenen ve 

internet sitesi en çok zi-
yaret edilen radyo yayını 
olmasından dolayı gurur 
duyduklarını söyledi.

“Kültür, Sanat ve Ede-
biyat ” adlı programın 
yapımcı ve sunucusu 
Müjgan Baharova da ül-
kenin en ilginç kültürel 
etkinliklerini tanıttığını, 
eserlerini Türkçe olarak 
kaleme alan şair ve ede-
biyatçıların yolladığı kitap-
lardan alıntılar okuduğunu 
belirtti.

“Bu Pazar” programının 
yapımcı ve sunucusu Ay-
ser Ali de sosyal ve kültür 
içerikli programda birçok 

alanda başarılı insanların 
hikayelerini paylaştığını 
kaydetti.

“Dünden Bugüne Rad-
yo” programını hazırla-
yan Sevda Dükkancı da 
1950’li yıllarından bu yana 
BNR Türkçe Yayınları 

editörlüğünde çalışarak 
radyoya katkı sağlayan 
kişilerin emeklerini öykü-
leştirdiğini ifade ederek, 
"BNR, hem burada ya-
şayan Türklerin ana dilini 
yaşatan hem de yaşayan 
bir hafızasıdır.” diye ko-
nuştu.

Balkan türküleri dijital 
ortama aktarılıyor

BNR Türkçe yayınların 
arasında en fazla dinleyici 
kitlesine sahip program-
lardan birini Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftü-
lüğü Yüksek İslam Şura-
sı Başkanı Vedat Ahmet 
sunuyor.

Her hafta cuma yayın-
lanan bir saatlik “Cuma 
Öğleden Sonra” adlı 
programda dini konula-
rı işlediklerini dile geti-
ren Ahmet, “Bulgaristan 
Müslümanlarını ilgilendi-
ren güncel, ahlak, inanç, 
ibadet ve sosyal hayatta-
ki konuları ele alıyoruz.” 
dedi.

Ahmet, dinleyicilerin me-
rak ettiği dini sorulara ya-
nıt vermeye çalıştığını de 
söyledi. 

“Yollar Köyden Geçer” 
ve “Acısıyla Tatlısıyla 
Mektuplarınız” adlı prog-
ramları sunan Şevkiye 
Çakır da programlarında 
dinleyicilerin yaşamlarını 
ve etnik sorunlarını dile 

getiren dinleyici mek-
tuplarına yer verdikleri-
ni paylaştı. Çakır, BNR 
müzik arşivlerinde “altın 
hazine” olarak bilinen 5 
bine yakın Bulgaristan 
Türklerine ait türkülerin 
kayıtlı olduğunu ve prog-
ramlarında bu eserlerin 
dinletildiğini belirtti.
Çakır, bant kayıtlı ola-

rak arşivlerdeki Balkan 
türkülerinin dijital ortama 
aktarılması çalışmasının 
devam ettiğini kaydetti.
Nüfusu 7 milyona yakın 

olan Bulgaristan, 680 bini 
aşkın Türk kökenli vatan-
daşıyla Balkanlar’da en 
kalabalık Türk toplumuna 
sahip. AA

Anadilimize Sahip Çıkalım   
Biz, Türk toplumu ola-

rak bu konuda çok gay-
ret göstermemiz lazım, 
bilhassa okullarda oku-
yan çocuklar ile ilgili. 
Bir çocuk anadilini iyi 
öğrenirse diğer dilleri 
de öğrenmesi kolay olur. 
Yaşadığı devletin resmi 
dilini ve sonra da hangi 
yabancı dili seçerse seç-
sin, İngilizce, Fransızca   
v.s. Okullarda Türkçe 
seçmeli ders olarak oku-
tulmaktadır, lakin bu ye-
terli değil. İyi başarı elde 
etmek için zorunlu ola-
rak okutulması gerekir. 
Seçmeli oldukça Türkçe 
derslerini talebeler ciddi 
olarak görmüyorlar. Çün-
kü yeterli derecede bu 
konunun üzerinde düşü-
nülmemiştir. Biliyoruz ki 
Türkçe okumak için her 

sene velilerimiz okul mü-
dürlüğüne dilekçe verme-
leri gerekmektedir, lakin 
bu konuda yeteri kadar 
hassasiyet gösterilme-
mektedir. Biz veliler ve 
siyasi partiler tarafından.
Çok yakından ilgilenme-

miz lazım bu konu ile ilgi-
li. Okul müdürleri, Türkçe 
öğretmenleri velilerimizi 
toplayıp Anadilimiz Türk-
çenin okumasının önemi-
ni ve faydasını anlatmala-
rı gerekmektedir. Kirkovo 
Belediyesi Fotinovo oku-
lunda Türkçe öğretmeni 
olarak çalışan Zekiye 
Hasan‘ı örnek almak 
temennisiyle. Türklüğü-
müzle asırlar sonra bile 
gurur duymak istiyorsak 
Anadilimiz Türkçeyi oku-
mamız gerekmektedir.
Güzel Türkçemiz- özü-

müz ve dilimizi, Türklü-
ğümüzün temelini sağ-
lamlaştıralım. Mesela 
aramızda konuşurken 
çok trajikomik duruma 
düşüyoruz. Bir çocuk 
diyor ki  “Petık /Cuma/ 
günü benim rojden denim 
var. Hâlbuki cuma günü 
benim doğum günüm var 
denilmesi lazım, Osmi 
Mart Kadınlar Günü v.s. 
Türkçe okumayı gerekli 
kılarsak böyle durumlara 
maruz kalmayız.
Mesela geçen asrın 

50’li yıllarında 1.sınıftan 
7.sınıfa kadar hemen he-
men bütün ders kitapları 
Türkçe dilinde yazılmış 
idi. Yalnızca Bulgarca, 
Rusça ve Fransızca ken-
di dillerinde yazılıydı. 
Buna rağmen hangi ço-
cukta merak varsa başarı 

ile devam ederdi okula. 
Arzu eden lisesini bitirip 
yüksek okullarda öğre-
nimini tamamlıyordu.  
Kadir Osman, İsmail Ya-
kup, Osman Ömer, Mus-
tafa Ömer, Süleyman 
Yusuf, rahmetli Ömer 
Osman, Hasan Yahya, 
İsmail Fevzi gibi birçok 
aydınlarımız bunlar ara-
sındaydı. İnşallah 2019- 
2020 eğitim – öğretim 
yılında çocuklar için yeni 
Türkçe kitaplar basılır ve 
onlar da daha iyi bilgilere 
ulaşabilir. 
Okul Müdürleri, ana 

babalar ve siyasi partile-
rimizin temsilcileri bu ko-
nuda gerekli hassasiyeti 
ve ilgiyi göstereceklerini 
umarım. 
Ahmet YAHYA
Krumovgrad 

Bulgaristan'da kızamık 
vakaları artıyor

BTV’nin “Bu Sabah” programına konuk olan Ulusal 
Enfeksiyon ve Parazitler Hastalıklar Merkezi Müdürü 
Prof. Dr. Kantarciev,”Bulgaristan'da teyit edilen kızamık 
vaka sayısı 20’ye çıktı. Bu hastalardan birçoğu Gotse 
Delçev bölgesinden çocuklardır” diye açıkladı.

Kızamık hastalığı tespit edilenler, Sofya Enfeksi-
yon ve Parazitler Hastalıklar Hastanesi’ne kaldırılan 
27 yaşında bir kadın, aynı hastaneye Gotse Delçev 
bölgesinden kaldırılan 3 yaşında bir çocuk ve Gotse 
Delçev’deki hastanenin enfeksiyon hastalıkları bölü-
münde tedavi gören 3 ay ile 2 yaş arasında değişen 
yaşta 3 çocuktur. 

Prof. Dr. Kantarciev,”Bu hastalara neden kızamık aşı-
sı yapılmadığı hakkında bir şey söylemeyeceğim” dedi. 
Etkilenen bölgedeki sağlık görevlilerinin, yeterli ölçü-

de ve zamanında 
tepki verdiğini ve 
laboratuvar ince-
lemesi için alı-
nan numuneleri 
Ulusal Referans 
Laboratuvarı'na 
götürdük le r in i 
vurguladı.

G o t s e  D e l -
çev’deki hastane-

de yatan çocukların, kasabanın çevresinde bulunan 
küçük yerleşim yerlerinden olduklarını söyleyen Prof. 
Dr. Kantarciev, “Onlarla birlikte 3-4 aylık iki bebek de 
gözetim altında tutuluyor, hasta çocuklar onların erkek 
ve kız kardeşleridir” dedi. İnceleme sonuçlarının iki 
bebeğin henüz kızamık aşısının yaşına girmemiş ol-
masına ve büyük risk altında olmalarına rağmen kan-
larında hastalığa karşı antikorlar olduğunu gösterdiği 
anlaşıldı. 

Ulusal Enfeksiyon ve Parazitler Hastalıklar Merkezi 
Müdürü, ”Bu antikorlar, anneden plasenta yoluyla ço-
cuğa geçmiştir, çünkü Yaradan kadını öyle yaratmış ki 
bazı enfeksiyonlara karşı antikorlara sahip olduğunda 
onları yeni doğan çocuğa üç kat daha fazla miktarda 
geçer. B antikorlar, çocuğu 1 yaşına kadar hastalıklar-
dan koruyor. Şimdi anneden çocuğa geçen bu antikor-
ların çocukları hastalıktan yeterli derecede koruması 
için dua ediyoruz” diye izah etti. 

Prof. Dr. Kantarciev, “Şimdiye kadar Blagoevgrad 
(Yukarıcuma) Bölge Sağlık Müfettişliği durumu kontrol 
altına almayı başardı” diye sözlerine ekledi. 

13 aylık ve 12 yaşındaki çocuklara kızamık aşısı ya-
pılması zorunludur. Uzman doktorun ifadesine göre, 
en savunmasız olanlar henüz aşı yapılmamış 13 ay-
lıktan küçük olanlardır. Ancak onlarda hala anneden 
geçmiş olan ve genelde 1 yaşından sonra kaybolan 
antikorlar olabilir.  KH
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Resmi Murat, Türkçenin okutulmasına ilişkin 
en uygun koşulların yaratılmasını istedi

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat, Eğitim ve Bi-
lim Bakanı Krasimir 
Vılçev’e ilçe okullarında 
ana dili olarak Türkçe-
nin okutulmasına iliş-
kin en uygun koşulla-
rın yaratılması için acil 
önlemler alınmasını 
ısrar ettiği bir mektup 
gönderdi. Mektubun-
da Başkan, 2018-2019 
eğitim öğretim yılında 
Ardino ilçesinde ana 
dili olarak Türkçenin 
Vasil Levski Lisesi’nde, 
Gorno Prahovo (Tosça-
lı) köyü Sveti Sveti Kiril 
ve Metodiy İlköğretim 
Okulu’nda ve Borovit-
sa (Çamdere) köyü A. 
S. Makarenko İlköğ-
retim Okulu’nda oku-
tulduğunu ve Ardino 
Kişisel Gelişim Destek 
Merkezi’nde iki grubun 
Türkçe okuduğunu be-
lirtmektedir. 
Resmi Murat’ın mek-

tubunda şu ifadeler 

yer aldı:” Anayasa ile 
tanınan bu hakkın uy-
gulanmasını zorlaştı-
ran bir dizi düzenleyici, 
finansal, organizasyon, 
kaynak ve personel 
sorununun varlığından 

endişe duyuyoruz. Bu 
sorunun bir düzenleme 
ile çözülmesi gereklidir, 
çünkü Ana Dili dersi 
müfredat yapısı içerisin-
de isteğe bağlı dersler 
bölümünde yer aldığı 

için gün boyu eğitim ve 
çocukların her gün Ardi-
no kasabasına yolculuk 
yapması, program ve 
bilgi yoğunluğu koşul-
ları, ana dilini okuyacak 
grupların oluşturulma-
sını zorlaştırmaktadır”. 
Başkan’ın ifadesine 
göre Ana Dili dersinin 
müfredatta B-Seçmeli 
Dersler Bölümü’nde yer 
alması yerinde olacak-
tır. Çocukların ana dilini 
okumak için öğretmen-
ler ve okul müdürleri 
tarafından motive edil-
mesi yeterli değildir. 
Türkçe dersini okutan 
öğretmenlerin eğitimi-
nin yanı sıra Eğitim ve 
Bilim Bakanlığı (MON) 
ve Kırcaali Bölge Eğitim 
Müdürlüğü tarafından 
yapılan denetleme faali-
yetleri ve eğitim öğretim 
metodolojisi konusunda 
yardım da olması gere-
ken seviyede değildir. 
Resmi Murat,” Türkçe 

ders kitabı ve çalışma 

kitapları sağlama soru-
nunun da daha çabuk 
çözülmesini umuyoruz, 
çünkü mevcut Türkçe 
ders kitabı 1992 yılında 
basılmıştır. Anayasa’ya 
göre her bir Bulgaristan 
vatandaşının ana dilini 
okuma ve etnik mensu-
biyetine göre kültürünü 
geliştirme hakkına sa-
hiptir” diye belirtti. 
Resmi Murat, mevcut 

nesnel koşulları göz 
önüne alarak, aşağı-
daki önlemleri almayı 
önermektedir: Anaya-
sa ile tanınan Ana Dili’ni 
okuma hakkının yasal 
düzenleme ile düzen-
lenmesi üzerine Ana 
Dili dersinin ilçe okulla-
rında müfredat dahilin-
deki B-Seçmeli Dersler 

Bölümü’ne dahil edil-
mesi, Ana Dili Türkçe 
öğretimin standart mali-
yetine yansıtılan finans-
man sağlanması, Ana 
Dili Türkçe dersini ve-
ren öğretmenlerin sta-
tüsünün düzenlenmesi 
ve onlara hizmet içi eği-
tim verilmesi, ders yılı 
boyunca öğretmenlere 
istihdam sağlanması, 
eğitim öğretim süreci-
nin organize edilmesi 
için ücretsiz, güncel 
ders kitapları ve çalış-
ma kitapları sağlanması 
MON ve Kırcaali Bölge 
Eğitim Müdürlüğü tara-
fından denetleme faali-
yetleri ve eğitim öğretim 
metodolojisi konusunda 
çalışmalar düzenlen-
meli.    

Güner ŞÜKRÜ

Gıdalarda çifte standart uygulayanlara büyük ceza
Bulgar i s tan U lusa l 

Televizyonu’na (BNT) ko-
nuşan Bulgaristan Kamu 
Denetçisi Maya Manolo-
va, "Gıdalarda çifte stan-
dart uygulanarak tüketi-
cileri yanıltma, aldatma 
veya dolandırma için bü-
yük yaptırımlar öngörülü-
yor” diye konuştu. 

Kamu Denetçisi’nin ifa-
desine göre para ceza-
ları 10 milyon avro veya 
yıllık cironun %4'ü kadar 
olacak.

Manolova, yiyecek ve 
içeceklerde çifte standar-
dın kaldırılması için dilek-
çenin, Avrupa Birliği (AB) 
kurumlarının çok ciddi 
olarak harekete geçme-
sine ve olumlu sonuçlara 
neden olduğunu açıkladı.

Kamu Denetçisi, “Avru-
pa Parlamentosu Tarım 
Komitesi, bir rapor hazır-
ladı ve AB vatandaşları 
için aşağılayıcı bu uygu-
lamayı doğruladı ve öne-
rilerde bulundu” dedi. 

Manolova, geçtiğimiz 
yılın nisan ayının başla-
rında Sofya’da tanıtılan 
AB Komisyonu’nun Ada-
let ten Sorumlu Üyesi 
Vera Yurova' nın hazırla-
dığı bir rapordan gıdada 
çifte standartların sonu 
geleceğinin anlaşıldığını 
belirtti. 

Kamu Denetçisi, bu so-
runun temel AB ilkeleri 
söz konusu olduğu için 
ulusal mevzuatımızla ve 
yalnızca Bulgaristan dü-
zeyinde çözülemeyece-

ğini belirtti.
Manolova,” Sivil toplum 

kuruluşlarının yanı sıra 
devlet kurumlarının da 
katıldığı çifte standartla-
ra karşı ulusal koalisyon 
oluşturmayı başardık” 
diye konuştu. 

Kamu Denetçisinin ifa-
desine göre bu sorun 
aynı zamanda Vişegrad 
Grubu ülkeleri Romanya, 
Yunanistan, Hırvatistan 
ve Slovenya için de ge-
çerlidir.

Kamu Denetçisi, Dilekçe 
Komitesi oturumunda gö-

rüşüldüğü sırada dilekçe-
nin AB üyesi olan Baltık 
ülkeleri için de büyük bir 
sorun olduğunu ve va-
tandaşlarını aşağıladığını 
beyan eden bir Litvanyalı 

AP milletvekili tarafından 
da desteklendiğini vurgu-
ladı.

Manolova, tüm siyasi 
partilerden AP milletvekil-
lerinin dilekçeyi destekle-
diklerini beyan etti. 

Manolova, Batı Avrupa 
ülkelerini temsil eden mil-
letvekillerin karşı çıkma-
dığını ve bunun Doğu’yu 
Batı Avrupa’dan ayıran bir 
sorun olmadığını da söz-
lerine ekledi.

Kamu Denetçisi,” AB 
kurumları, vatandaşların 
çıkarlarını savundular” 

dedi. 
Kamu Denetçisi, ilk defa 

Haksız Ticari Uygulama-
lar Direktifinde farklı mal-
zemelerle ve kalitede aynı 
marka gıdaların üretiminin 

ve pazara sunulma-
sının gıda dolandı-
rıcılığı olup bunun 
yasak olduğunun 
belirtileceğine dikkat 
çekti. 

Manolova’nın ifade-
sine göre belirlenen 
standartlardan sap-
malar, ulusal yasa-
larda ancak vatan-
daşların kabul ettiği 
ve arzu ettikleri ölçü-
de belirtilecektir. 

Manolova, yatırım 
karşılığında Bulga-
ristan vatandaşlığı 
verilmesi konusuna 

da değindi. Kamu De-
netçisi, kimin Bulgaristan 
vatandaşlığı sahibi oldu-
ğunun ve amacına uygun 
şekilde kullanılıp kullanıl-
madığının bilinmesi ge-
rektiğini düşünüyor.

Kamu Denetçisi, Avrupa 
Komisyonu’nun yatırım 
karşılığında Bulgaristan 
vatandaşlığı verilmesi-
ni yasaklamayacağını, 
ancak ücretler ve prose-
dürlerde şeffaflık uygulan-
masında ısrar edeceğini 
kaydetti. KH

2019’da tarıma yaklaşık 
3 milyar leva destek

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıkla-
mada 2019 yılında tarım sektörünü desteklemek 
için yaklaşık 3 milyar leva hibe desteği verilmesi 
planlandığı bildirildi. Hükümet, Avrupa Birliği (AB) 
tarafından Devlet Tarım Fonu için sağlanan kay-
naklara ilişkin tahmini bütçeyi onayladı.

Dekar başına doğrudan gelir desteği, pazara 
yönelik tedbirler, Kırsal Kesimlerin Kalkınması 
Programı ve Denizcilik ve Balıkçılık Programı kap-

samında toplam 2,99 milyar leva destek verilmesi 
planlanıyor.

Belirlenen destek miktarından 2,69 milyar leva 
AB fonlarından ve 300 bin leva da ulusal bütçeden 
sağlanacak. 

Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı için 
985,9 milyon leva öngörülüyor. Hibe desteği baş-
lıca Tedbir 4: Maddi Duran Varlıklara Yatırımlar, 
Tedbir 6: Ekonominin Gelişimi ve Ekonomik Faa-
liyetler, Tedbir 7: Kırsal Kesimdeki Köylerde Temel 
Hizmetler ve Onların Yenilenmesi ve Tedbir 19: 
LEADER tedbirleri kapsamında yapılacak. 

Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı kapsa-
mında dekar başına doğrudan gelir desteği öde-
meleri için 274,6 milyon leva öngörülüyor. Bu des-
tek tedbiri, tarım ekolojisi ve iklim, organik tarım 
alanlarında faaliyetleri ve Natura 2000 programını 
kapsayacak. KH
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Bulgaristan Başmüftülüğü, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet’i Destekledi
Bulgaristan Başmüf-

tülüğü, Kırcaal i  Böl -
ge Müf tüsü Beyhan 
Mehmet’i yeni atanan 
Cami Encümenliği’nden 
dolayı memnun olmayan 
Kırcaalili Müslümanlar ile 
yaşadığı anlaşmazlıkta 
destekledi ve konu hak-
kında görüşünü bildirdiği 
yazılı basın açıklama-
sında bulundu. Bu, yerel 
Müslüman cemaatindeki 
bölünmeden sonra ge-
rekli oldu. Memnun olma-
yan müminler, Bulgaristan 
Başmüftülüğü Yüksek 
İslam Şurası tarafından 
atanan yeni Merkez Camii 
Encümeni’nin meşrulu-
ğunu kabul etmeyerek 16 
Şubat 2019 tarihinde Kır-
caali Merkez Camii’nde 
düzenlenen Cami Encü-
meni Genel Kurulu toplan-
tısında yeni bir encümen 
üyeliği seçimi yapılması-
nı istediler. Onlar, bunun 
lehine Yüksek İslam Şu-
rası ve Başmüftülüğü’ne 
sunulan toplu dilekçe de 
imzaladı.

Bundan başka yeni 
Cami Encümeni’nden 
memnun olmayan mü-
minler, Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet’in gö-
revden alınmasını istedi. 
Bunun karşılığında 11 
Şubat 2019 tarihinde Kır-
caali Merkez Camii’nde 
gerçekleştirilen bölgeden 
imamlarla aylık toplan-
tısında Bölge Müftü’nün 
lehine imza kampanyası 
başladı. Toplantıda Böl-
ge Müftü Vekilleri Erhan 
Recep ve Nasuf Nasuf’un 
yanı sıra Bölge Müftülü-

ğü İrşat Bölümü Başkanı 
Sezer Sadulov da ha-
zır bulundu. Katılımcılar 
Beyhan Mehmet’in yanı 
sıra Yüksek İslam Şurası 
ve Başmüftülüğü’nün yeni 
Merkez Camii Encümen 
üyelerinin atanmasına 
ilişkin kararlarını kesinlik-
le destekledi.

Başmüftülük olayla ilgili 
görüşünü bildirdiği yazılı 
basın açıklaması yaptı.

Açıklama şöyledir:
Kırcaali İlinde Saygıde-

ğer Basın Mensupları,
Bulgaristan Müslüman-

ları Başmüftülüğü, Bul-
garistan’daki Müslüman 
topluluğunun resmi tem-
silcisidir. Başmüftülük ku-
rumu, Bulgaristan Müslü-
manlarını yurt içi ve yurt 
dışında temsil ettiği gibi 
onlara yönelik dini hizmet-
lerde de bulunuyor. Bu 
bağlamda Başmüftülük, 

topluma fayda sağlamak 
amacıyla daha 1911 yılın-
da kurulmuştur. Başmüf-
tülük, 1990 yılında yaşa-
nan değişimlerden sonra 
demokrasiye geçişten 
beri Müslümanların gü-
venini haklı çıkarmak ve 
günümüze uygun, ancak 
kutsal Kur'an-ı Kerim ki-
tabımızı, Peygamberimi-
zin sünnetini ve zengin 
geçmişini inkar etmeden 
kaliteli bir manevi yaşam 
tarzı sunmak için sürekli 
kendini yenilemektedir.

Bu bağlamda en son 
24 Ocak 2016 tarihin-
de düzenlenen olağan 
U lusa l  Müs lümanlar 
Konferansı’na katılan 
1000 delege tarafından 5 
yıllık bir dönem için Baş-
müftü, Yüksek İslam Şura 
Başkanı ve Yüksek İslam 
Şura üyeleri meşru bir şe-
kilde seçildi. 

Başmüftülük, iyi bir du-
rumda ve sevgili vatanı-
mızdaki Müslüman top-
luluğunun önemli ve ay-
rılmaz bir parçası olduğu 
Bulgaristan halkının ortak 
iyiliği için ülkenin devlet 
kurumları ile birlikte ça-
lışmaktadır.

Son aylarda Kırcaali 
Bölge Müftlüğü’nde iyi 
niyetli olmayan bir grup 
tarafından Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet’e kar-
şı dürüst olmayan ve bir 
Müslüman’a yakışmayan 
davranışlarda bulunuldu 
ve ona iftiralar atıldı. Bu 
tutumun ne ülkedeki 1 
milyonu aşkın Müslümanı 
temsil eden kurumun ne 
de söz konusu grubun ya-
rarına olmadığı için sona 
ermesi çağrısında bulunu-
yoruz.

Saygıdeğer basın men-
supları, sizin aracılığı 

ile Bulgaristan Başmüf-
tülüğü Kırcaali ilindeki 
Allah’ın kullarına 6 Ocak 
2019 tarihinde Yüksek 
İslam Şurası tarafından 
seçilen Kırcaali Camii 
Encümeni’nin meşrü ol-
duğunu ve herhangi bir 
şekilde ele alınmasının 
Başmüftülüğün günde-
minde olmadığını bildir-
mektedir. İldeki temiz ve 
alnı ak olan Müslüman-
lara yanlış bilgi verilmesi 
veya gayri meşru ve uy-
durulmuş toplantılar yapıl-
masına yönelik girişimler 
başarısızlığa mahkumdur 
ve Başmüftülük ve Bulgar 
mahkemeleri için bir de-
ğer taşımaz. Şunu tüm il-

gili tarafların ve şahısların 
bilgisine sunmak isteriz. 

Bugaristan Başmüftü-
lüğü Tüzüğü’nün “Müs-
lüman Encümenlikleri” 
başlıklı altıncı bölümde 
71.maddesinin 1.fıkrasına 
göre, Kırcaali ilinde Kır-
caali, Cebel (Şeyhcuma), 
Momçilgrad (Mestanlı) 
ve Ardino (Eğridere) ilçe-
leri olmak üzere bir dizi 
yerleşim yerinde Yüksek 
İslam Şurası kararıyla be-
lirlenen Encümen üyeleri 
Başmüftülük tarafından 
atanır ve 71. maddenin 
3. fıkrasına göre Cami 
Encümeni Genel Kurulu 
tarafından seçilemez.

              Kırcaali Haber

Seçim Kanunu’nda 
değişiklikler yapıldı
Seçim Kanunu’ndaki değişiklikler, Meclis Genel Ku-

rulunda kabul edilerek yasalaştı. Parlamento seçimle-
rinde tercihli oy sisteminin uygulanması için oy seviye-
sinin yükseltilmesine ilişkin kanun teklifi görüşmeleri 
yaklaşık üç saat sürdü. Yürürlükteki mevzuata göre 
Parlamento seçimlerinde tercihli oy sisteminde millet-
vekili adayları, aday oldukları bölgede partisinin aldığı 
oyların yüzde 5’ini ve daha fazlasını alarak birinci sı-
radaki adayın tercihli oylarını geçerse milletvekili seçi-
lebiliyor. Avrupa Birliği (AB) Parlamento seçimlerinde 
uygulanan oran ise yüzde 7’’dir. Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) partisinin önerisi, tercihli oyların bir 
milletvekili, AP milletvekili veya belediye meclis üyesi-
nin seçimi için gerekli oy kotasını geçtiği halde geçerli 
olmasıdır. 

Birleşik Vatanseverler Koalisyonu milletvekilleri, 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in olası bir veto kara-
rını destekleyeceklerini söylediler. 

Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) Milletvekili Ya-
vor Bojankov, HÖH partisinin önerisinin oy seviyesi-
nin yükseltilmesinden dolayı tercihli oy kullanmanın 
anlamını kaybettiğini kaydetti. Milletvekilinin ifadesine 
göre şimdiye kadar Veliko Tırnovo ilinde bir milletvekili 
adayının seçilmesi için 2-3 000 civarında tercihli oy 
almasını gerekirdi. Değişikliklere göre seçimi kazan-
mak için milletvekili adaylarının 15 000, AP milletvekili 
adaylarının ise 150 000’den fazla tercihli oy alması 
gerekecek. 

HÖH milletvekili Hamit Hamit, tercihli oy sisteminde 
uygulanan bu seçim barajının Hollanda ve Avusturya 
gibi ülkelerde uygulandığını söyledi. 

Meclis, milletvekilli, Avrupa Birliği (AB) Parlamen-
tosu milletvekili ve Belediye Meclis Üyesi adaylarının 
numaralarının partilerin numaraları ile aynı olduğunda 
seçmenlerin yanlışlıkla adayların lehine tercihli oy kul-
lanmaması için adayların numaraları ile 100 sayısının 
toplanmasına karar verdi. Buna ilişkin öneri Meclis 
Hukuk Komisyonu Başkanı Danail Kirilov tarafından 
yapıldı. 

HÖH milletvekilleri Yordan Tsonev ve Hamit Hamit’in 
seçim sandıklarının kamera ile gözetlenmesi teklifi, 
Meclis Genel Kurulunda reddedildi. 

HÖH partisinin, AB Parlamentosu seçimlerinde ve 
yerel seçimlerde ikamet şartının, yurt dışında seçim 
sandığı açılmasına yönelik sınırlamanın ve ülkede 
resmi dil olan Bulgarcadan farklı bir dilde seçim pro-
pagandası yapma yasağının kaldırılmasına ilişkin öne-
rileri reddedildi. 

Gelecek seçimlerde oy kullanma makinesi ile oy kul-
lanması uygulanacak, ancak her yerde değil. Değişik-
liklere göre en az 1000 seçim sandığında oy kullanma 
makinesi ile oy kullanılacak. 

Kırcaali’deki 1.Sanayi Sokağının 
onarımı yılsonuna kadar bitecek

İnşaat ve Mekansal 
Gelişimden Sorumlu 
Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Müh. 
Katya Mitovska, Kırca-
ali Belediyesi’nin 2019 
yılı bütçesi taslağının 
tartışıldığı toplantıda 
kendisine yönelt i len 
soruları cevapladı. İri-
na Baturova’nın sorusu 
üzerine Müh. Mitovs-
ka, “Yol bakım onarım 
çalışmaları yapılan Kır-
caali’deki 1.Sanayi So-
kağı Ustra Şirketi’ne ait 
tesislere kadar uzana-
cak. Sokak iki aşamada 
yenilenecek. Projenin 
birinci aşaması Marieta 
Şirketi’ne ait tesislere 

kadar uzanan kesimi 
kapsayacak. Yol bakım 
çalışmaları Ekonomi 

Bakanlığı bütçesinden 
sağlanan kaynaklarla 
yapılacak. Bu, daha bu 
yıl olacak. Projenin ikinci 
aşaması belediye bütçe-

sinden sağlanacak 350 
000 leva kaynakla finan-
se edilecek. Böylece Sa-

nayi Bölgesinde bulunan 
tesislerin sahibi olan 51 
şirketin talepleri karşıla-
nacak” diye bildirdi. 
Müh. Mitovska, Sanayi 

Bölgesi’nde yapılan ve 
sürecek olan yol bakım 
ve onarım çalışmala-
rıyla daha fazla şirkete 
hizmet verilmesi amaç-
landığını ve Belediye 
Başkanı Müh. Hasan 
Azis'in ekibinin arzu-
sunun çalışmaların yıl 
sonuna kadar bitirilmesi 
olduğunu söyledi. 
Kırcaali Belediyesi Pro-

je Yönetim Dairesi Baş-
kanı Nadejda Tsvetkova, 
bu yıl zarfında Avrupa 
Birliği fonlarından sağ-
lanan kaynaklarla Kırca-
ali şehrinde bulunan 15 
sokağın yenileneceğini 
bildirdi.
            Kırcaali Haber
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2018 yılında Belediyeler Birliği’nin başlıca 
faaliyet alanları hakkında rapor tanıtıldı
Bulgaristan Ulusal Be-

lediyeler Birliği (NSORB) 
Genel Kurulu toplantısın-
da NSORB Yönetim Ku-
rulu, 2018 yılında başlıca 
faaliyet alanları hakkında 
rapor tanıttı. 

Raporda belediye f i-
nansmanı ve gelir politi-
kası alanında 2019 yılına 
ilişkin devlet tarafından 
delege edilen tüm faali-
yetler standartlarında ve 
yerel faaliyetlere yönelik 
transfer edilen kaynaklar-
da artış olduğuna vurgu 
yapılmaktadır. Rapora 
göre devlet tarafından 
delege edilen faaliyetle-
rin finansmanında (eğitim 
alanı dışında) yüzde 11,9 
oranında veya 92 milyon 
leva artış kaydedildi. 2019 
Yılı Merkezi Yönetim Büt-
çe Kanunu’nda belirtilen 
belediyelere verilen des-
tek miktarında 481,7 mil-
yon leva artış var. Bu mik-
tardan 361 milyon levası 
eğitime, kalan diğer 121 
milyon leva diğer alanlara 
yöneliktir. 

Raporda, “Uzun yıl-
lardan beri ilk defa okul 
öncesi hazırlık sınıfı ço-
cuklarının ve 1-4.sınıf öğ-
rencilerinin beslenmesini 
desteklemek için sağla-

nan kaynaklarda da 8 mil-
yon leva artış var. Sosyal 
güvenlik, yardım ve bakım 
hizmetleri için sağlanan 
miktar da oldukça fazla. 
2018’e göre artış 29,9 
milyon leva veya % 13’tür. 
Ancak bu zam, bu alanlar-
da çalışan personeli elde 
tutmak ve yeni elemanları 
çekmek için yeterli olma-
yacak” denildi. 

Ne yazık ki, NSORB’ın 
başlıca önerilerinden biri 
olan sermaye giderleri-
ni karşılamak amacıyla 

sağlanan destek miktarı-
nın 120 milyon leva olmak 
üzere önemli ölçüde artı-
rılması ve bu miktarın 100 
milyon levalık kısmın ilçe 
yollarının bakım ve onarı-
mı için ayrılması önerisi 
kabul edilmedi. İlçelerde 
karayolu altyapısı kritik 
durumdadır. Bu yüzden 
2019 yılında da NSORB, 
karayolu altyapısında ba-
kım ve onarım yapılması 
için devletin destek ver-
mesinde ısrar etmeye de-
vam edecek. 

2018'de yerel yönetim 
için stratejik önem taşıyan 
yerelleşme sürecinde iler-
leme kaydedilmemektedir. 
Bununla ilgili danışma 
organı olan Başbakanlık 
Yerelleşme Kurulu iki yıl 
üst üste oturum gerçek-
leştirmemektedir. 

Raporda, “Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği (AB) Konse-
yi Dönem Başkanlığı sı-
rasında NSORB, başarılı 
bir performans sergiledi. 
Farklı forumlara ve etkin-
liklere ev sahipliği yapıl-

ması, belediyelerimizin 
ve NSORB’ın Avrupa ve 
uluslararası bağlamında 
daha net, daha açık ve 
daha belirgin bir şekilde 
konumlandırılması için 
bir fırsattı. NSORB ve 
belediyeler olarak dene-
yim kazandık ve büyük 
uluslararası etkinlik ve 
projeleri organize etme 
ve yürütme kapasitesine 
sahip olduğumuzu kanıt-
ladık.
Belediyeler için temel 

problemler arasında AB 
finansmanlı projelerde 
finansal düzeltmeler bu-
lunuyor. Hazırlanan ana-
lizlere, sürekli olarak aynı 
hatalar hakkında bilgi ve-
rilmesine, başbakan yar-
dımcısı, bakanlar, yöne-
tim otoriteleri başkanları 
ile görüşmelere rağmen 
soruna kısmi bir çözüm 
bile bulamadık. Mevcut 

programlama döneminde 
finanse edilen projelerle 
ilgili belediyelere uygu-
lanan finansal düzeltme-
lerin yanı sıra disipline 
sokulması nedeniyle 
ayrı programların paha-
sına düz oranlı finansal 
düzeltmeler uygulanma-
sının devlet bütçesinden 
bir kereye mahsus olarak 
karşılanmasının kapsa-
mının genişletilmesine 
ilişkin önerilerimiz devlet 
tarafından anlayışla kar-
şılanmadı” diye kaydedil-
di. 
NSORB, 2019 yılında 

yapılacak faaliyetlerin 
öncelikleri arasında ye-
rel makamları etkileyen 
faaliyetlerin örtüşmesini 
önlemek için farklı ba-
kanlıklar arasındaki et-
kileşimin iyileştirilmesi 
olduğunu belirtti.
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AB’deki büyük şirketlerin 
yüzde 25’i robot kullanıyor
Robotlar, Avrupa Birliği'ndeki (AB) şirketlerin 

günlük işlerinde giderek daha fazla kullanılıyor. 
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi Eurostat'ın ve-
rilerine göre 2018 yılında en az 10 çalışanı olan 
şirketlerin %7'si robot kullanmıştır. Çalışan sayısı 
250’nin üzerinde olan büyük şirketlerin yüzde 25’i, 
çalışan sayısı 50 ile 249 arasında değişen orta 
ölçekli şirketlerin yüzde 12’si, çalışan sayısı 10 ile 
49 arasında değişen küçük ölçekli şirketlerin ise 
yüzde 5’i robot kullanmıştır.

Endüstriyel veya servis robot kullanan işletme-

lerin payı en yüksek seviyede İspanya (%11), Da-
nimarka ve Finlandiya (%10) ve İtalya’dadır (% 9). 
Endüstriyel veya servis robot kullanan işletmelerin 
payı en düşük seviyede ise Kıbrıs (%1), Estonya, 
Yunanistan, Litvanya, Macaristan ve Romanya’da 
(%3).

İşletmeler genellikle endüstriyel robotlar (%5) 
ve daha az sıklıkla servis robotları (%2) kullanı-
yor. Endüstriyel robotlar en çok imalatta (%16) 
ve hizmetlerle ilgili işlevleri yerine getiren servis 
robotları imalat ve perakende satışlarda (%4) kul-
lanılmıştır. 

Şirketler servis robotlarını ağırlıklı olarak depo 
yönetim sistemlerinde (şirketlerin %44'ü) kullanı-
yor. Bunu yolcu ve yük taşımacılığı (%22), atık 
temizleme ve montaj faaliyetleri (%21) izliyor. 

Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerden 
memnuniyeti değerlendirilecek

Eğitim ve Bilim Bakanı 
(MON) Krasimir Vılçev, 
Eğitim ve Bilim Komis-
yonu oturumu sırasın-
da Bakanlık tarafından 
öğretmenlerin mesleki 
yeterliliklerinin artırılma-
sına yönelik eğitimlerden 
memnuniyetini değer-
lendirmek için bir bilgi 
sistemi oluşturulacağını 
açıkladı. 
Bakan, sistemin bu yılın 

ortasında devreye girme-
sini umut ediyor.
Vılçev, “Mevcut prog-

ramlama döneminde 
MON’un belirli bir ya-
rarlanıcı olduğu prose-
dürlerden biri, pedagoji 
uzmanların niteliklerini 
geliştirme politikasına 
odaklanmıştır. Bu, Bilim 
ve Eğitim Operasyonel 
Programı’nda açıkça 
özetlenmiştir” diye be-
lirtti.
Bakan, ”Pedagoji uz-

manlarının niteliklerinin 
geliştirilmesinde karşı-
lanması gereken beklen-
tiler vardır. Eğer bu bek-

lentiler karşılanmazsa, 
fonlarda azalma olacak. 
Pedagoji uzmanlarının 
niteliklerinin geliştirilme-
si, eğitim sektörü için en 

önemli olan inovasyon 
eğitimi, kişisel gelişimin 
desteklenmesi ve okul 
eğitiminin geliştirilme-
si konularına yöneliktir. 
2018 yılının sonuna ka-
dar 15 000'in üzerinde 
pedagoji uzmanın mes-
leki yeterliliklerinin artırıl-

masına yönelik eğitimler 
de gerçekleştirildi” diye 
kaydetti.
Vılçev,” Pedagoji uz-

manlar ının kapasi te 

değerlendirilmesi yapıl-
ması için daha erken” 
diye belirterek, pedagoji 
uzmanlarının mesleki ye-
terliliklerinin artırılmasına 
yönelik bazı çalışmalar-
dan memnun kalmadığı-
na dair ihbarlar geldiğini 
sözlerine ekledi. 

Bakan, son 2 yılda 
MON’un proje çalışmala-
rını kesintiye uğratmadı-
ğını ve en büyük projele-
rin artık tamamlandığını 

hatırlattı.
M O N ’a  b a ğ l ı 

Kamu Konseyi olup 
olmadığı ve böyle 
bir konsey varsa 
ne tür işlevleri ol-
duğuna ilişkin soru 
üzerine Vılçev, tüm 
politika alanlarını 
kapsayan bir kamu 
konseyi olmadığını 
söyledi.
Bu konsey şekli 

en iyi ve en çekici 
değildir” dedi ve 
MON’un çeşitli ko-
nularda en geniş 
yelpazede kuruluş-

larla ortaklık yaptığına 
dikkat çekti. Pedagoji 
uzmanlarının mesleki ye-
terliliklerinin artırılmasına 
yönelik eğitim hizmetleri 
sunan kuruluşları okul 
müdürleri seçiyor” dedi.
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2018'de ülkenin ihracatı sadece 1,2 arttı
Ulusal İstatistik Enstitü-

sünün (NSİ) ilk verilerine 
göre, 2018’de Bulgar mal-
larının yurt dışı satışların-
da ancak % 1,2 oranında 
artış olduğunu gösteriyor. 
Zayıf satışlar, başlıca Av-
rupa Birliği (AB) dışındaki 
ülkelere yapılan ürün ihra-
catındaki düşüşe bağlıdır. 
2017 yılına göre yakıt ve 
silah ihracatının düşme-
si sonucunda satışlar % 
12,5 geriledi.

Ö t e  y a n d a n 
Bulgaristan’ın AB ülke-
lerine ihracatı yıl sonu 
itibariyle % 9.2 artarak 
37,7 milyar levaya ulaştı 
ve böylece yurtdışı satış-
ların toplam değeri 55,3 
milyar levaya yaklaştı. 
Geçen yılın aralık ayında 
AB'ye yapılan ihracata 
ilişkin ayrıntılı veriler he-
nüz mevcut değil, ancak 
kasım ayına ilişkin veriler 
satışlarda yıllık büyümeye 
en büyük katkıyı yüzde 
2,9’dan fazla makine, ci-
haz ve parça satışlarının 
sağladığını gösteriyor ve 
satış tutarı önceki yılda 
6,4 milyar leva iken 7,3 
milyar levayı aştı.

AB Dışındaki Ülkelere 
İhracatta Düşüş 

Bulgaristan’ın üçüncü ül-
kelere ihracatı, bir önce-
ki yıl 20,1 milyar levadan 
2018 yılında 17,55 milyar 
levaya kadar düştü. İhra-
cattaki düşüşün nedeni 
yakıt ve silah ihracatının 
düşmesidir. Uluslararası 
petrol fiyatları yıl sonuna 
doğru düşmesine rağmen 
düzeyleri, dönemin büyük 
bir kısmı için önceki yılın 
seviyesinin üstünde kaldı. 
Bulgar mallarının yurt dışı 

satışlarında düşüş yaşan-
ması, fiyatlardan ziyade 
2017 yılına göre yüzde 
36 oranında azalan mik-
tarlardan kaynaklanıyor. 
Satış tutarları ise 1 milyar 
leva azalarak 3,1 milyar 
levaya geriledi.

Silah, kırtasiye malze-
meleri, sanat eserleri gibi 
çeşitli malların yer aldığı 
spesifik mallar ve hareket-
ler grubundaki ürünlerin 
ihracatında da bir düşüş 

göze çarpıyor. Buradaki 
çoğu üçüncü ülkelerle ti-
caret bağlamında bahse-
dilmeyen ülkeler ve bölge-
lere yönelik olan satışlar, 
2017'ye kıyasla % 35,5 
azalarak 1,25 milyar le-
vaya geriledi. 

Genel düşüş dikkate 
alındığında elektrikli ma-
kinelerin ve parçaların sa-
tışlarının % 9,2 oranında 
artarak 1,7 milyar levaya 
yükselerek olumlu katkı 

sağlaması iyi bir haberdir. 
Bu ihracatın büyük bir kıs-
mı Türkiye’ye (491 milyon) 
yapılmıştır, ancak artış AB 
dışındaki diğer ülkelerden 
geliyor.

Türkiye, 2018'de de 
Bulgaristan'ın Birlik dı-
şında 4,2 milyar leva de-
ğerinde Bulgar malları 
satışıyla ana ticaret orta-
ğı olmaya devam ediyor. 
Ancak yakıt satışlarındaki 
düşüş nedeniyle önceki 
yıla göre satış tutarı % 13 
azaldı. İkinci sırada ihra-
catın % 10,1 artarak 1,46 
milyar levaya çıktığı Çin, 
üçüncü sırada Rusya’nın 
yerine geçerek % 11,5 ar-
tışla ve 1 milyar levadan 
biraz fazla tutarla Sırbis-
tan yer aldı.

Kasım Ayında AB ile 
Yapılan Ticaret 

Kasım ayında AB ülkele-
rine yapılan ihracat, 2017 

yılının aynı ayına göre % 
7 artarak 3,4 milyar leva-
nın üzerinde bir miktara 
ulaştı. En büyük katkı 
sağlayanlar, satışların 
yaklaşık 180 milyon leva-
ya kadar iki katına çıktığı 
yakıtlar, ardından toplam 
770 milyon leva ve büyü-
meye yüzde 3,4’’ten fazla 
katkı sağlayan makineler, 
elektrikli cihazlar ve par-
çalar gelmektedir. 

Öte yandan petrol gibi 
uluslararası bakır fiyat-
ları da 2018 yılının ikinci 
yarısında önemli ölçü-
de geriledi ve bir önceki 
yılın aynı dönemindeki 
seviyelerin altına düştü. 
Aynı zamanda bakır ve 
bakır ürünleri satışları da 
azaldı ve bunun sonu-
cunda 2018'de satışlar % 
35 düşerek satış tutarları 
200 milyon levaya kazar 
düştü. 

Bulgaristan’ın Tek Türk Valisi’nden 
TİKA’ya İlk Resmi Ziyaret
Bulgaristan Razgrad 

Valisi Günay Hüsmen 
TİKA Başkanı Dr. Serdar 
Çam’ı ziyaret ederek, 
TİKA’nın Razgrad’da 
2018 eğitim yılında Bul-
garistanlı öğrencilere 
verdiği destekten dolay 
teşekkür etti, yeni proje-
ler hakkında görüş alış-
verişinde bulundu.
Bulgaristan’ın tek Türk 

Valisi olan Razgard 
Valisi Günay Hüsmen, 
TİKA Başkanı’na "Razg-
rad halkı adına Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'a ve 
size teşekkür ediyorum. 
2018 eğitim yılında sizler 
Bulgaristanlı öğrencileri 
sevindirdiniz. Başbakan 
Boyko Borisov ve Tür-
kiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı arasındaki 
mevcut dostane ilişkiler 
sayesinde yeni projele-
rin hayata geçirilmesini 
ümit ediyoruz " dedi.
TİKA Başkanı Dr. Ser-

dar ÇAM ise; 
“TİKA tüm imkânları 

ile soydaşlarımızın da 
yaşadığı komşumuz 
Bulgaristan halkının re-
fahına katkı sağlamaya 

hazırdır. İki devlet arı-
sındaki ilişkiler TİKA’nın 
Bulgar istan’da daha 
farklı projeler uygula-
masına imkân sağlaya-
cak. Kırsalda kalkınma 
yatırımları alanında uy-
gulayacağı projeler ile 

iki ülke arısındaki mev-
cut ticarete de ivme ka-
zandıracaktır. Dostumuz 
Bulgaristan’ın kazanım 
ve tecrübelerinden de 
istifade ederek karşılıklı 
tecrübe paylaşımlarının 
gerçekleşmesine zemin 
hazırlayacak projeler ile 
yakın ilişkilerimiz arta-
caktır ”dedi.
Razgrad Valisi’nin res-

mi olarak TİKA Başka-
nını ziyareti ve TİKA’da 
gerçekleşen toplantıya, 
Bulgaristan’ın Ankara 
Büyükelçiliği Müsteşarı 
Yavor Klisurski ile TİKA 
Balkanlar ve Doğu Av-
rupa Daire Başkanı Dr. 

Mahmut Çevik de katildi.
TIKA Razgrad'da ilk 

resmi programını 2018 
yılında yapmıştı
TIKA’nin 2018 yılında 

Razgrad’da gerçekleş-
tirdiği ilk resmi proje, 
TİKA’nın Balkanlar’da 
uyguladığı 801’ci Eğitim 
Projesiydi.
Bu proje kapsamında; 

5 Bulgar, Türk, Roman, 

Pomak engelli gençle-
re, TİKA tarafından he-
diye edilen akülü engelli 
araçları dağıtılmıştı.
Bulgaristan'da yapılan 

törenlere, TİKA yetkili-
leri ve Türkiye Cumhu-

riyeti Sofya Bü-
yükelçisi Hasan 
Ulusoy başta 
olmak üzere, 
B u l g a r i s t a n 
Meclisi Milletve-
killeri, Belediye 
Başkanları, öğ-
retmen ve öğ-
renciler ile yerel 
idareciler ile bir-
likte yoğun ka-
tılımlar olmuş. 
Bu programlar-
da; 1540 Türk, 
Bulgar, Roman, 
Pomak ve diğer 

etnik gruplardan öğren-
cilere okul eğitim malze-
meleri, çanta, eşofman 
takımı, basket, futbol, 
voleybol topu; 40 ba-
şarılı öğrenciye tablet; 
spor yapan çocuklara 
200 badminton seti ve 
300 öğrenciye kışlık 
mont TİKA tarafından 
hediye edilmişti. AA

Teklas Şirketi 6. fabrikasını 
Vratsa şehrinde kuracak
Vratsa Belediye Başkanı Kalin Kamenov, otomo-

bil endüstrisi için kauçuk bileşikleri ve plastik par-
çaları üreten Türk TEKLAS Holding’e bağlı Teklas 
Bulgaria Şirketi’nin Vratsa yakınlarında bir fabrika 
kurmak istediğini açıkladı. Yatırım maliyetinin 30 
milyon leva olması bekleniyor.

Kamenov, Teklas Bulgaria Şirketi’nin merkezi-
ni ziyaret ettiğini ve şirket tarafından yatırım için 
tüm gerekli belgelerin kendisine sunulduğunu kay-
detti. Belediye Başkanı, törende Ekonomi Bakanı 
Emil Karanikolov ve Bulgaristan Yatırımlar Ajansı 
Başkanı Stamen Yanev’in de hazır bulunduğunu 

söyledi.
Fabrika inşaatına başlanması için Teklas’ın be-

lediye tarafından teklif edilen arsaların birini seç-
mesi ve Bulgaristan Yatırımlar Ajansı tarafından 
A sınıfı yatırımcı sertifikası alması gerekir. Ayrıca 
Belediye Meclisinin de bu yatırım anlaşmasını 
onaylaması gerekiyor.

Belediye Başkanı, fabrika inşaatı için gerek-
li prosedürlerin yaklaşık 2 ay süreceğini tahmin 
ediyor.

Projenin birinci aşamasının 6 ayda tamam-
lanması ve başlangıçta 500 kişinin işe alınması 
öngörülüyor. Ancak fabrikada çalışacak işçilerin 
sayısının iki kat artması planlanıyor.

Birkaç ay önce Alman MD ELEKTRONIK GmbH 
Şirketi de Vratsa yakınlarında fabrika kuracağını 
açıkladı.

Bir ay önce maliyeti 22 milyon leva olan proje 
sözleşmesi imzalandı. İşletmede veri aktarım kab-
loları ve elektronik parçalar üretilecek. Yatırımın 
1000 kişilik istihdam yaratması bekleniyor. AA
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Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

"Bulgaristan'da 1,5 Milyon 
Kişi Türkçe Konuşuyor"

Trakya Üniversitesi Edebiyat 
Fakültesi Tarih Bölümü Öğre-
tim Üyesi Dr. Bülent Yıldırım, 
Balkanlar'da 2 milyon civarın-
da kişinin Türkçe konuştuğunu 
belirtti.
Yıldırım, gazetecilere yaptığı 

açıklamada, Türklerin ve Türk-
çenin Balkanlar'daki varlığını 
koruduğunu ifade etti.

Türkçenin Balkanlar'da ya-
şatıldığını ifade eden Yıldırım, 
bölgedeki en yoğun Türk nü-
fusun Bulgaristan'da olduğunu 
söyledi.
Türklerin, Bulgaristan nüfu-

sunun önemli bir bölümünü 
oluşturduğunu anlatan Yıldırım, 
şöyle konuştu:
"En son 2011 sayımlarında, 

ana dili Türkçe olan nüfus 605 
bin kişidir. Tabii bu rakam tam 
olarak gerçeği yansıtmıyor. 
Bir önceki 2001 sayımında 
746 bin civarındaydı. Bunun 
düşük gözükmesinin nedeni, 
Bulgaristan'ın Avrupa Birliği'ne 
girmesinin ardından binlerce 
Türk, Avrupa'ya çalışmaya gitti 
ve sayımda orada olmadıkla-
rı için nüfus az gözükmüştür. 
Bulgaristan'da hala 800 bin 
civarında Türk var. Türkçe ko-
nuşan Müslüman Romanlar'la 
birlikte bu sayı 1 milyon 500 
bin civarındadır. Bulgaristan'da 
1 milyon 500 bin kişinin Türkçe 
konuştuğunu söyleyebiliriz."
Bulgaristan dışında kalan ül-

kelerde de Türk soydaşların 
Türk diline sahip çıktığını ifa-
de eden Yıldırım, Türkçe'nin 
Balkanlar'da varlığını korudu-
ğuna işaret etti.
Bülent Yıldırım, "Yunanistan 

Batı Trakya'da 150 bin Türk 
nüfusu var. Bunun yanında Ro-
dos, İstanköy ve 12 Adalar'da 
az da olsa 5 bin kadar bir 
Türk var. Romanya'da 150 
bin civarında bir Türk nüfusu 
var. Makedonya'da 100 bin, 
Kosova'da ise 70 bin civarında 
bir Türk nüfus var. Bu rakamla-
ra baktığımızda Bulgaristan'da 
Türkçe konuşan 1 milyon 500 
insanla birlikte 2 milyon ci-
varında insanın Balkanlar'da 
Türkçe konuştuğunu ve Türk 

dilini yaşattığını söyleyebiliriz." 
diye konuştu.
"En yoğun göç Bulgaris-

tandan"
Yıldır ım, Türk iye Cum -

huriyeti kurulduktan sonra 
Balkanlar'dan en yoğun göçün 
de Bulgaristan'dan olduğunu 
söyledi.
Bugüne kadar yaklaşık 1 mil-

yon Türk’ün Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye göç ettiğini dile ge-
tiren Yıldırım, şunları kaydetti:
"Bulgaristan, Türkiye Cumhu-

riyeti kurulduktan sonra en çok 
göç aldığımız ülkedir. 1923'ten 

bu yana Bulgar istan'dan 
Türkiye'ye, 1 milyona yakın 
Bulgaristan Türkü göç etmiştir. 
Özellikle 1989-1993 yılları ara-
sında 350 bin kişi Türkiye'ye 
göç etmiştir. Bu göçler Bul-
garistan Avrupa Birliği'ne gi-
rene kadar devam etmiştir. 
Bulgaristan'ın Osmanlı ida-
resinden çıktığı 1877-1878 
Osmanlı-Rus Savaşı'ndan 
bugüne kadar ise toplam 1 
milyon 736 bin 465 Türk, 
Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç 
etmiştir." AA

Bulgaristan Sayıştay Başkanı Tsvetan 
Tsvetkov, Başmüftülüğü ziyaret etti
31 Ocak 2019 Perşembe günü Bulgaristan Başmüfüsü Dr. 

Mustafa Hacı, başkent Sofya’daki Başmüftülük makamında 
Bulgaristan Sayıştay Başkanı Tsvetan Tsvetkov’u kabul etti. 

Dr. Hacı ve Tsvetkov’un tanışması ve birbirlerini tanıması 
amacıyla yapılan görüşmede Başmüftülük ile Sayıştay ara-
sında ileride işbirliği yapılması ve etkileşimde bulunulması ele 
alındı. Başmüfü Dr. Hacı konuğuna dini kuruluşun tarihçesine 

de değinerek Başmüftülüğün yürüttüğü faaliyetler hakkında 
bilgi verdi. Bu, şimdiye kadar bir Bulgaristan Sayıştay tem-
silcisinin Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü’ne gerçek-
leştirdiği ilk ziyarettir. 

Başmüftülüğüne gerçekleştirdiği ziyarette Tsvetkov’a Sa-
yıştay Başkan Yardımcıları Goritsa Grınçarova-Kojarova ve 
Toşko Todorov eşlik etti. Görüşmede Başmüftü Yardımcısı 
Murat Pingov ve Başmüftülüğün Başmühasebecisi Fatime 
Mangova da hazır bulundu. 

Görüşmeye ev sahipliği yapan Dr. Mustafa Hacı ve konuklar 
birbirlerine olan saygısını göstermek için birbirlerine mütevazi 
hediyeler verdi. Sayıştay temsilcileri, Başmüftü’ye jübile pla-
keti ve Sayıştay’ın kuruluşunun 130.yıldönümü anısına bastı-
rılan madeni para sundu. Başmüftü ise konuklarına Kur’an-ı 
Kerim kitabının Bulgarca Meali’ni hediye etti.


