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'Türkiye Bursları'na Başvurular Devam Ediyor
Yurtdışı Türkler ve Akra-

ba Topluluklar Başkanlığının 

(YTB) uluslararası öğrencilere 
Türkiye'de yüksek öğrenim fır-
satı sunan "Türkiye Bursları"na 
başvurular başladı.

YTB'den yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Başkanlıkça yürü-
tülen ve dünyanın en kapsam-
lı burs programı kabul edilen 
"Türkiye Bursları" 2020 yılı 
başvuruları 10 Ocak'tan itibaren 
yapılmaktadır.

Yüzlerce ülkeden öğrencilere 
Türkiye'nin en prestijli üniversi-
telerinin kapılarını açan bursla-
ra, “www.turkiyeburslari.gov.tr” 

adresinden başvurulabilecek.
Burs programıyla dünyadaki 

önemli eğitim merkezleri ara-
sına giren Türkiye, uluslararası 
öğrencilerin kariyer hedeflerine 
ulaşmasına katkı sağlıyor.

Başvuru süreci
Online başvurulan burslar için 

öğrenciler, sisteme istenilen 
belge ve bilgileri girmelerinin 
ardından teknik değerlendirme-
ye tabi tutuluyor. Değerlendirme 
sonrası Türkiye'nin ve uluslara-
rası öğrencinin başvurduğu ülke 
öncelikleri çerçevesinde, öğren-
cinin akademik niteliği ve sosyal 
yeteneklerinin incelendiği uz-
man değerlendirmesi yapılıyor.

Bu aşamanın ardından öğren-
ciler yüz yüze mülakatlara davet 

ediliyor. Bunun yanı sıra bazı ül-
kelerde yazılı sınavlar da yapı-
lıyor. YTB uzmanları ve akade-
misyenlerce yapılan mülakatlar 
dünyada yaklaşık 100 noktada 
gerçekleştiriliyor. Mülakatları 
başarıyla tamamlayan adaylar, 
Türkiye’de eğitim görmeye hak 
kazanıyor.

İlk geliş ve son gidiş biletleri
Öğrencilere ilk 1 yıl ücretsiz 

Türkçe eğitimi veriliyor. Bu öğ-
renciler tercihleri doğrultusun-
da Türkiye Bursları tarafından 
yerleştirildikleri üniversite ve 
bölümlerinde eğitime başlıyor.

Lisans, yüksek lisans, doktora 
ve araştırma düzeyinde burs-
landırmaların yapıldığı Türkiye 
Bursları kapsamında okul harç-
ları ve barınma ücretleri karşıla-
nırken öğrencilere her ay harçlık 
da veriliyor.

Türkiye’ye ilk geliş ve mezun 
olduktan sonra ülkelerine dönüş 
biletleri, YTB tarafından alınan 
öğrencilerin, Türkiye’de kaldık-
ları süre boyunca sağlık sigor-
tası primleri ödeniyor.

Mezun buluşmaları
YTB, Türkiye’de çeşitli üniver-

sitelerde lisans, yüksek lisans 
ve doktora düzeylerinde eğitim 
alarak ülkelerine dönen mezun-
ları “Mezun Buluşmaları” vasıta-

sıyla bir arada tutuyor.
Bu doğrultuda 160 ülkeye ya-

yılmış, 150 bini aşkın üyesiyle 
“Türkiye Mezunları” arasındaki 
iletişim gelişirken mezunların 
Türkiye ile bağları kuvvetleniyor.

Rekor başvuru
Kamu kaynaklı bursların 

Türkiye’de 2011'de dünya ça-
pında 8 bin başvuru alırken 
2012'de "Türkiye Bursları" mar-
kasının oluşturulması ve online 
başvuru sistemine geçilmesiyle 
bu sayı 5 kat artarak 40 bine 
çıktı.

Geçen yıl burslara 167 ülke-
den 146 bin 600 rekor sayıda 
başvuru alındı.

                      Kırcaali Haber

Başbakan Borisov, TürkAkım doğal 
gaz boru hattının açılışına katıldı
Başbakan Boyko Borisov, İstanbul'da katıldığı TürkAkım doğal 

gaz boru hattının açılış töreninden önce Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Alexander Vuciç ile görüştü.

Bulgaristan Başbakanı, Rusya Devlet Başkanı ile görüşmesinde 
Balkan Akımı projesinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekti. Baş-
bakan Borisov, Bulgaristan-Türkiye sınırından Bulgaristan-Sırbis-
tan sınırına kadar gaz iletim altyapısının genişletilmesine yönelik 
yapılan çalışmaları vurguladı.

Başbakan Borisov, Putin ile görüşmesinde Suudi Arabistan, İtal-

ya ve Türkiye'den şirketlerin ülkemizde yapım aşamasında olan 
gaz iletim altyapısı güzergâhı üzerinde çalıştıklarına dikkat çekti.

Boru hattının toplam uzunluğu 474 km, çapı 1220 mm ve mak-
simum izin verilen çalışma basıncı 7,5 megapaskaldır. Boru hattı 
güzergâhı, 11 il sınırları içindeki 34 ilçenin topraklarından geçmek-
tedir. Proje şu anda Plevne, Loveç (Lofça), Vratsa (İvraca) ve Mon-
tana (Kutluviçe) olmak üzere 4 il topraklarında uygulanmaktadır.

Başbakan Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'a kendisini TürkAkım doğal gaz boru hattının açılış töre-
nine davet ettiği için teşekkür etti.

Türkiye, Bulgaristan'ın yakın komşusu, NATO müttefikimiz ve 
Avrupa'ya göç baskısı, terörizmle mücadele gibi büyük zorluklarla 
başa çıkma konusunda ve enerji arzı ve enerji güvenliği, altyapı, 
tarım, ticaret, ekonomi alanlarında önemli bir AB ortağıdır.

Başbakan Borisov, Türkiye Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ile bir araya geldi

Başbakan Boyko Borisov, 
İstanbul'da katıldığı TürkAkım 
doğal gaz boru hattının açılış 
töreninden önce Türkiye Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Erdo-
ğan ile görüşme gerçekleştirdi.

Borisov ve Erdoğan, ikili siyasi 
ve ekonomik işbirliğinin genişle-
tilmesi yollarını tartıştı. Bulgaris-
tan Başbakanı, bazı sektörlerde 
Bulgaristan ile Türkiye arasın-
daki ilişkilerin istikrarlı ve sür-
dürülebilir bir şekilde geliştiğini 
vurguladı. Görüşmede iki ülke 
arasındaki ortaklığın iyi komşu-
luk ve karşılıklı saygı ilkelerine 
dayandığı vurgulandı.

Borisov,” Türkiye bizim komşu-
muz, NATO'da müttefikimiz ve 

göç, güvenlik, terörle mücadele, 
enerji ve tarım alanında kilit or-
tağımız” diye kaydetti.

Görüşme sırasında Başbakan 
Borisov, ülkemizin Türkiye'nin 
göç sorunlarının çözümüne 
katkısını çok takdir ettiğini ve 18 

Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Zir-
ve Bildirgesi'nin uygulanmasının 
kilit önem arz ettiğini belirtti. 
Borisov,” Diplomasi ve barış, 
birçok sorunun çözümünde ön 
planda kalmalıdır” dedi.

Başbakan, ”İstikrar, gü-
venlik ve refaha dayalı bir 
gelecek inşa etmek hepi-
mizin çıkarınadır” diye ko-
nuştu.

Bulgaristan Başbakanı 
ve Türkiye Cumhurbaşka-
nı, Ortadoğu'daki durumu 
ele aldı. Borisov, ülkemizin 
hiçbir zaman herhangi bir 
ülkeye karşı bir politika iz-
lemediğini vurguladı. Baş-

bakan, "Ortadoğu'da yaşanan 
sorunlar sadece barışla çözü-
lebilir” dedi.

                        Kırcaali Haber
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2,4 milyon Bulgaristan vatandaşı, bu 
kış yurt içinde tatil yapmayı planlıyor
2,4 milyon Bulgaristan 

vatandaşı, bu kış yurt için-
de tatil yapmayı planlıyor

Gallup International'ın 
kış turizm sezonunun ari-
fesinde bin Bulgaristan 
vatandaşıyla telefonda 
görüşerek gerçekleştir-
diği anket çalışmasının 
sonuçlarına göre, Noel 
ve yılbaşı kutlamaları 
için veya genel olarak 
2,4 milyondan fazla kişi, 
bu kış Bulgaristan içinde 
tatil yapmayı düşünüyor. 
Bulgaristan’daki kış tatil 
beldeleri, kültürel ve ta-
rihi yerler doğal olarak 
yabancı ülkelerdekiler-
den daha çok tercih edil-
mektedir. Bulgarlara göre, 
Bulgaristan'daki kış tatil 
beldelerinde tatil yapma 
şartları genel olarak iyile-
şiyor. SPA ya da kültür ve 
tarih turizmi, kayak ve kış 
sporları turizminden daha 
sık seçilir.

Bu kış seyahat planla-
yanlar, bin leva civarında 
bir paraya ihtiyaç duya-
caklarını tahmin ediyor. 
Noel ve yılbaşı tatil gün-
lerinde seyahat edecek 
olanlar bunun için ortala-
ma 5 gün ayırmıştır. Tatil 
için yurt dışı seyahat sü-
resinin, ortalama 9 gün 
olması bekleniyor.

Anket çalışması, Gallup 
International ve Ulusal 
Turizm Konseyi'nin Bul-
garistan vatandaşlarının 
turizm ile ilgili konulardaki 
tutumları periyodik olarak 
inceleyen düzenli progra-
mının bir parçası. Anket, 
ülkemizin kış turizmi po-
tansiyelini ve Bulgar kış 
tatil beldelerinde sunulan 
turizm ürününü değerlen-
dirmeyi amaçlamaktadır.

Bulgaristan vatandaşla-
rının % 42'si bu kış Bulga-
ristan içinde en az bir gezi 
veya ülkede tatil yapmayı 

planladığını söylüyor. Bu 
pay 2 400 000'den fazla 
vatandaşa karşılık geli-
yor. Bulgar tatil beldeleri-
nin, tatil için doğal olarak 
yurt dışındakilerden daha 
fazla tercih edildiği görü-
lüyor. Elbette bu uygun 
maliyetin ön planda oldu-
ğu karmaşık faktörlerden 
kaynaklanmaktadır.

Beklendiği gibi, kış tatil 
yerlerini ziyaret edecek 
olanların büyük bir bölü-
münü aktif yaştaki vatan-
daşlar, varlıklı olanlar ve 
en genç olanlar oluşturu-

yor.
Anket katılımcıların % 

57'si Bulgar kış tatil bel-
delerinde turizm hizmet-
lerinin genel olarak iyileş-
tiğini, yüzde 26’sı bunun 
doğru olmadığını söyler-
ken % 17'si de cevap ve-
remiyor.

V a t a n d a ş l a r , 
Bulgaristan'ın sunduğu 
kış turizmi şartlarına yük-
sek not vermişlerdir. Ya-
nıt verenlerin neredeyse 
dörtte üçü ülkemiz tarafın-
dan sunulan konaklama, 
altyapı ve özel imkanların 

kesinlikle iyi (% 27) veya 
iyi (% 46) olduğuna inan-
maktadır. Vatandaşların 
% 8'i ülkedeki kış tatil 
yerlerinde sunulan hiz-
metlerden oldukça mem-
nun ve % 6'sı hiç memnun 
değildir. Geri kalan vatan-
daşlar cevap vermekte 
zorlanıyor.

Örneğin, Noel ve yılba-
şı seyahatlerine gelince, 
yurt içinde planlanan se-
yahatin ortalama süresi 
5 gün. Öyle görünüyor ki, 
bu masrafları karşılaya-
bilecek vatandaşlar için 
yurt dışında tatil daha 
uzun sürecek - ortalama 
9 gün. Bu muhtemelen or-
ganize tur paketlerden de 
kaynaklanmaktadır.

Tahmin edilebileceği 
gibi, kayak yapmak daha 
az yaygın bir istek olmaya 
devam ediyor. Yurt içinde 
seyahat etmesi beklenen-
lerin çoğu tatillerini bu kış 

rahatlamak için bir SPA 
merkezinde ya da ülkede 
kültürel ve tarihi bir yeri 
ziyaret ederek geçirmeyi 
tercih ediyor. Kültür, tarih, 
SPA, şarap ya da diğer tür 
turizmine yönelik seyahat 
etmek isteyenler, kayak 
ya da diğer kış sporları 
turizmine yönelik seyahat 
etmek istediklerini söyle-
yenlerden neredeyse üç 
kat daha fazladır.

Kış tatilini planlayan 
Bulgaristan vatandaşları-
nın çoğunluğu nerede ve 
nasıl dinlenecek olursa 
olsun, bunun için yakla-
şık bin leva ayıracaklarını 
söylüyor. Sezon başında 
planlanan bu geziler va-
tandaşların isteklerinin bir 
parçasıdır. Gezilerin ger-
çekleşip gerçekleşmeye-
ceği ve ne derecede ger-
çekleştirileceği gelecek 
anketlerle ölçülecek.

               Kırcaali Haber

Bulgaristan ve Kuzey Makedonya 
arasında Makedonca krizi

Balkanların iki komşu ülkesi Kuzey Makedonya ve 
Bulgaristan’ın arası Makedonca dili nedeniyle yeni-
den açıldı. Bulgaristan Bilim ve Sanat Akademisi’nin, 
Makedoncanın aslında Bulgarcanın bir şivesi olduğu 
yönündeki açıklaması tepki çekti.

Bulgaristan Bilim ve Sanat Akademisi BANU’nun 
Makedon dili hakkında yaptığı açıklama, Bulgaristan ve 
Kuzey Makedonya’yı bir kez daha karşı karşıya getirdi.

Açıklamada, Makedonca diye bir dilin aslında varol-
madığı, kullanılan dilin Bulgarcanın bölgesel bir formu 
olduğu belirtildi.

Bulgar akademisyenlere göre, tüm Slav dilleri ara-
sında analitik olan sadece Bulgarca ve Makedonca ol-
duğu iddia edilen dil, Sırpça daktilolarda kullanımına 
uygun hale getirilmiş Bulgarca yazım dili.

Bulgaristan’dan gelen açıklama, Makedonya Bilim 
ve Sanat Akademisi MANU’nun 3 Aralık’ta yayınladığı 
bildiriye tepki olarak yayınlandı. Söz konusu bildiride 
Makedon akademisyenler, Makedon dili ve lehçelerinin 
geliştirilmesi adına bilimsel çalışmaların derinleştiril-
mesi gerekliliğine dikkat çekmişti.

Bulgarlar, Makedoncanın başlı başına bir dil olarak 
sınıflandırılmasının bilimsel değil siyasi temelli oldu-
ğunu, dolayısıyla Makedon tarafının tezlerinin asılsız 
olduğunu savunuyor.

Makedoncanın tanınması konusunun çözüm bek-
leyen sorunlardan biri olduğunu vurgulayan Kuzey 
Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Makedon dilinin 
inkar edilmesinin komşuluk ilişkilerini gölgelediğini ve 
bildiriye karşı gereken tepkinin gösterileceğini kaydetti.

Dil ve kimlik konusunda karşıt görüşleri savunan iki 
ülke arasında 2017 yılında “Dostluk Anlaşması” imza-
lanmış. Bu anlaşma doğrultusunda ihtilaflı alanlarda 
çalışmak üzere ortak bir komisyon oluşturulmuştu. 
Ancak taraflar bugüne kadar anlaşmazlığın yaşandığı 
alanlarda herhangi bir ilerleme kaydedemedi.

Mariya Gabriel, Bulgaristan’ın 2020'nin sonuna 
kadar bir süper bilgisayara sahip olmasını bekliyor

Avrupa Birliği (AB) İno-
vasyon, Araştırma, Kül-
tür, Eğitim ve Gençlik 
Komiseri Mariya Gabriel, 
BTV'nin Bu Sabah prog-
ramına verdiği demeçte, 
“AB’nin yaşadığı zorlukları 
var, ancak birleşik olduğu 
zaman ve güçlü yönlerini 
vurguladığı zaman güçlü-
dür” diye kaydetti.

Gabriel, AB'nın lider ko-
numda olduğu görev ala-
nına giren yenilik ve genç-
lik alanlarını yönetmekten 
onur duyduğunu söyledi. 
AB Komiseri, ”Avrupa nü-
fusu, dünya nüfusunun 
sadece % 7'sini oluşturu-
yor, ancak bilimsel yenilik 
ve araştırmaların % 20'si 
burada yapılıyor” diye vur-
guladı.

Gabriel, sorumlu olduğu 
alanlara öngörülen bütçe-
yi iddialı bir bütçe olarak 
nitelendirdi. Onun ifade-
sine göre, Horizon 2020 
Programı’nın 100 milyar 
avroluk bir bütçesi var ve 
önümüzdeki aylarda Bul-
gar AB Komiseri için bu 
bütçeyi savunmak önemli 
bir öncelik olacak, çün-

kü ülkemizin hedefi çığır 
açan teknolojilere yatırım 
yapmak ve beyin göçüyle 
mücadele etmektir.

Süper bilgisayar ile ilgili 
olarak Gabriel, anlaşma-

nın çoktan imzalandığını 
ve ülkemizin geçen yılın 
kasım ayı sonunda işlet-
me aşamasına geçtiğini 
söyledi. AB Komiseri, 
2020 yılı sonuna kadar bu 
bilgisayarların çalışır du-
rumda olmasını bekliyor.

Gabriel, ”Süper bilgisa-
yar insanlara somut fay-
dalar sağlayacak bir fır-
sattır - iklim koşulları, yol 
trafik güvenliği vb. Bizim 
için bu, yatırım çekmek 
için güçlü bir argüman ha-
line geliyor. Bulgaristan'ın 
bölgesel bir inovasyon 
merkezi haline gelmesini 
isterim“ dedi.

AB Komiseri, süper bil-
gisayar projesinin gerek 
AB bütçesinden gerekse 
ulusal bütçeden finanse 
edildiğini belirtti. Gabri-
el, Avrupa'nın geri kalan 

yerlerinden ya-
tırımcıların ona 
özgürce erişimi 
olacağı, simülas-
yonlar yapacak-
ları ve çok daha 
hızlı  çözümler 
sunacakları için 
süper bilgisayarın 
AB üretimi olma-

sının kendisi için önemli 
olduğunu söyledi.

Erasmus Programı ile 
ilgili olarak Gabriel, AB 
Komisyonu’nun progra-
mın 30 milyar avroluk büt-
çesinin iki kat artırılması-
nı, AB Parlamentosu ise 
üç kat artırılmasını önerdi-
ğini belirtti. AB Komiseri, 
ancak önemli olanın para 
miktarının değil bu para-
ların neye yatırım yapıla-
cağı olduğunu ifade etti.

Bulgaristan’da gençle-
rin bu milyonlarca avro-
luk hibelerden faydalanıp 
faydalanmayacağı sorusu 

üzerine Gabriel, ülkemiz-
de yaklaşık 60 000 gencin 
Erasmus Program’ından 
faydalandığını açıkladı. 
Yeni bütçe artışıyla prog-
ramdan yararlanabilecek 
insan sayısının 4 milyon-
dan 12 milyona çıkması 
bekleniyor.

Gabriel, ayrıca Disco-
very You Programı ile 
18 yaşından büyüklerin 
Avrupa genelinde ücret-
siz seyahat edebileceğini 
hatırlattı.

AB Komiseri, Bulga-
ristan ve Doğu Avrupa 
ülkelerinin programlar 
konusunda daha aktif ol-
masını arzu ettiğini be-
lirtti, çünkü şu anda 2004 
yılından sonra AB üyesi 
olan 13 ülkenin Horizon 
2020 Programı’nın bütçe-
sinin sadece % 5,6'sından 
yararlandığını kaydetti.

Onun ifadesine göre, 
Bulgaristan ve Slovakya, 
son yıllarda inovasyonlar 
açısından hızlı ekonomik 
büyüme gösteren ülkeler 
arasında yer alıyor, ancak 
bu genel anlamda yeterli 
değildir. KH
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KNSB: Kayıt dışı ekonomi oranı yüzde 20'den fazla
Bağımsız Sendikalar 

Konfederasyonu (KNSB) 
Başkanı Plamen Dimit-
rov, “Bulgaristan'da Sivil 
Toplumun Bildirilmemiş 
İstihdamın Önlenmesi ve 
Sınırlandırılmasına Aktif 
Katılımı ” projesinin ka-
panış toplantısında yap-
tığı konuşmada,” Son 10 
yılda kayıt dışı ekonomi 
oranı düşüş gösteriyor, 
ancak hala % 20'nin üze-
rindedir. Nereden ve na-
sıl geldiği ve nereye gittiği 
konusunda netlik olmadan 
her yıl 22-23 milyar leva-
dan fazla para dönüyor” 
diye kaydetti.

KNSB Başkanı, ”Kayıt 
dışı ekonomi nedeniyle 
toplumsal ve politik ya-
şamda bir dizi çarpıtma 
da mümkündür. Birisi se-
çimlerde oy satın almaya 
çalıştığında bunu partiye 
verilen hazine yardımı pa-
ralarıyla yapmıyor” dedi.

Dimitrov’un ifadesine 
göre, işçilere ödenen bil-

dirilmemiş ücretler, bildi-
rilmemiş ve tespit edilme-
miş iş ilişkileri olması, iş-
verenlerin haksız kazanç 
elde ettiği anlamına gelir.

KNSB’nin kayıt dışı eko-
nomiyle nasıl başa çıktı-
ğının en önemli işareti ve 

göstergesi Kayıtlı Ekono-
mi Endeksi'dir.

KNSB Başkanı, ”Kayıt 
dışı ekonominin birçok 
etkisi var, çünkü kayıt dışı 
ekonomi adil rekabeti öl-
dürüyor. Aynı zamanda 
çalışanların haklarını ve 

emek haklarıyla ilgili her 
şeyi öldürüyor” diye uya-
rıda bulundu.

Dimitrov,”Oto araç ser-
visler inin % 80' inden 
fazlası kaçak çalışıyor ve 
bu, sürücüler ve yol kulla-
nıcıları için bir dizi riske 

yol açıyor” diye bir örnek 
verdi.

Bu yüzden KNSB, bildi-
rilmemiş istihdam uygula-
malarını sınırlandırmak, 
azaltmak ve tamamen 
ortadan kaldırmak için 
yasal bir garanti vermek 
üzere Emek Yasası, Sos-
yal Güvenlik Yasası ve 
Kamu İhale Kanunu’nda 
değişiklik yapılmasında 
ısrar ediyor.

Dimitrov,” Pek çok se-
çeneğimiz var ve mevzu-
atımız, kanunların ikincil 

mevzuat çalışmaları çer-
çevesinde bu ihtiyaçlara 
cevap vermelidir” dedi. İn-
şaat, tarım ve ticaret alan-
larında kayıt dışı ekonomi 
ile mücadelede değişikli-
ğe yönelik en az 20 önlem 
önerildiğine dikkat çekti.

KNSB, ayrıca sigorta 
primlerinin ödenmemesi-
nin kriminalize edilmesi 
için Ceza Kanunu'nda 
değişiklikler yapılmasını 
talep etti.

             Kırcaali Haber

Belediye başkanları hükümet ve 
parlamento temsilcileriyle bir araya geldi

Sofya’da gerçekleştirilen 
“2019 - 2023 Dönemi Be-
lediyenin Görevi - Merke-
zi Yönetimle Etkileşimde 
Öncelikler" konulu toplan-
tıya ülke genelinden bele-
diye başkanı ve belediye 
meclis başkanları olmak 
üzere 400'den fazla yerel 
yönetim temsilcisi katıldı.

Toplantıda Ulusal Meclis 
ve hükümetin öncelikleri-
ne, yerel yönetimin strate-
jik yönetim süreçlerindeki 
yerine odaklanıldı. Yerel 
yönetimlerin yeni görev 
süresinde Bulgar beledi-
yelerinin gelişimi vizyonu-
nun ana hatları çizildi.

Ülkedeki 265 belediye-
nin temsilcilerinin yanı 
sıra, forumda Başbakan 
Yardımcısı Tomislav Don-
çev, Meclis Başkanı Tsve-
ta Karayançeva, Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanı Petya Avramova, 
Çevre ve Su Bakanı Neno 
Dimov, Eğitim ve Bilim 
Bakanı Krasimir Vılçev, 
Çalışma ve Sosyal Politi-
kalar Bakanı Denitsa Sa-
çeva ve Tarım, Gıda ve 
Orman Bakanı Desislava 
Taneva yer aldı.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı ve aynı zamanda 
Bulgaristan Ulusal Bele-
diyeler Birliği (NSROB) 
Başkan Yardımcısı Ha-
san Azis, forumun ana 
moderatörlerinden biriydi. 
”Belediyelerin Gelişimi - 
Devletin Gelişimi” konu-
şu tartışmada Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanı Petya Avramova 
ve Tarım, Gıda ve Orman 

Bakanı Desislava Taneva 
yer aldı.

Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanı’nın 
yer aldığı tar tışmada 

yeni Bölgesel Kalkınma 
Programı’na odaklanıldı. 
Müh. Azis, belediyelerin 
bölgesel sınırlaması ko-
nusunda netlik olduğunu 
- 40 büyük belediye yarar-
lanıcı olurken geri kalan 
225'inin Kırsal Kalkınma 
Programı’na başvurabile-
ceğini vurguladı. NSROB 
Başkan Yardımcısı, “Ha-
len belediyelerin bu da-
ğıtım hakkındaki görüş-
lerini gözden geçiriyoruz.
Önümüzde ilk yorumları 
açıklayacağız” diye bildir-
di. Bakan Avramova, yeni 
bir belediye planlaması 
modeli öngören Bölgesel 
Kalkınma Yasası'nda ya-
pılacak değişikliklerle ilgili 
açıklamalarda bulundu.

Müh. Azis, yaz aylarında 
NSROB’un Toplu Konut-
larda Enerji Verimliliğinin 
Arttırılması Ulusal Progra-
mı kapsamında ısı yalıtımı 
yapılan konut sakinlerinin 

memnuniyetini ölçen bir 
anket gerçekleştirdiğini 
bildirdi. Alınan 8,500'den 
fazla yanıt, insanların 
% 95'inden fazlasının 

oturdukları apartmanla-
rın yeni görünüşünden 
memnun olduklarını ve 
aynı zamanda aylık elekt-
rik faturalarında bir düşüş 
olduğunu bildirdiklerini 
gösteriyor. Belediyeler, 
programın eskisi gibi 
apartman sakinleri için 
% 100 ücretsiz olarak de-
vam etmesini beklemek-
tedir. Belediye başkan-
ları bu konuda Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanlığı’na bel bağlıyor.

Tartışılan konular arasın-
da belediyelerin yeni imar 
planlarının hazırlanması 
ve ayrıca Su Temini ve 
Kanalizasyon Yasası'nda 
yapılacak değişiklikler de 
yer aldı.

Ekim ayında gerçekleşti-
rilen yerel yönetim seçim-
lerinde 197 belediye baş-
kanı, yeni bir dönem için 
yeniden seçildi. Onların 
arasında en uzun dene-

yime sahip olan ve seki-
zinci kez Popovo Belediye 
Başkanı seçilen Lüdmil 
Veselinov ve Medkovets 
Belediye Başkanı seçilen 
Ventsislav Kudkudeys-
ki, yedinci kez Montana 
Belediye Başkanı seçilen 
Zlatko Jivkov ve Gotse 
Delçev Belediye Başkanı 
seçilen Vladimir Moskov 
yer alıyor. Belediye Mec-
lisleri Başkanları arasında 
duayen altıncı kez Çer-
nooçene Belediye Meclis 
Başkanı seçilen Bedriye 
Gaziömer’dir.

2019 - 2023 dönemi 
için yeni seçilen belediye 
başkanları 68 olup, arala-
rındaki en gençlerden biri 
31 yaşındaki Dryanovo 
Belediye Başkanı Trifon 
Pançev’dir.

NSROB’un 2019 - 2023 
dönemi için ilk toplantısı, 
derneğin 23.kuruluş yıldö-
nümü olan 11 Aralık 2019 
tarihinde gerçekleştirildi. 
NSROB, Bulgaristan'da-
ki bütün belediyelerin 
görüşlerini dile getiren 
ülkedeki tek sivil toplum 
kuruluşudur. Yerel otorite 
ile ilgili tüm yasal düzen-
lemelerin görüşmelerine 
katılır. Ulusal ve bölgesel 
düzeyde stratejik belge 
ve politikaların oluşturul-
masında, Avrupa Birliği 
(AB) programlarının ha-
zırlanmasında, izlenme-
sinde ve uygulanmasının 
kontrolünde yer alır ve 
belediyelerin AB yapıları 
ve AB Konseyinde temsil 
edilmesini sağlar.

            Kırcaali Haber

Kırcaali Valiliğinin yardım 
kampanyasında 26 265 leva 

toplandı
Kırcaali Valisi Nikola Çanev, düzenlediği basın top-

lantısında geleneksel olarak Noel Yortusu münase-
betiyle “Noel İçin Umut Aşılayalım” başlığı altında bu 
yıl 14’üncüsü yürütülen bağış kampanyasında 26 265 
leva toplandığını bildirdi. Vali, “Noel Yortusu arifesin-
de Kırcaali Valisi’nin himayesinde düzenlenen “Noel 
İçin Umut Aşılayalım” başlığı altında bu yıl 14’üncüsü 
yürütülen bağış kampanyası mali açıdan en başarı-
lı kampanyadır. 26 265 leva toplandı, önceki yıl ise 
kampanyadan elde edilen gelir 20 000 leva idi” diye 
açıkladı.

Bağış kampanyası, ağır hasta olan Kırcaali’den 6 
yaşındaki Vasil Tırpanov ve Baştino (Hasanbabalar) 
köyünden 13 yaşındaki Mürfe Hüseyin’in tedavisini 

desteklemek üzere gerçekleştirildi. Toplanan yardım-
lar banka hesaplarına yatırıldı.

Vali, ”Bu yardım kampanyasına katılan herkese çok 
teşekkür ederim, özellikle de çocuklara teşekkür ede-
rim, çünkü aslında çocukların yardıma muhtaç çocuk-
lara destek verdiklerini gördük” diye konuştu.

Kampanyaya katılan 41 bağışçıdan başka Kırcaali 
ve il genelinden çok sayıda okul iştirak etti.

Çanev, “Kampanyada geleneksel ortağımız olan 
Obedinenie Halk Kültür Evine, desteğiyle organize 
ettiğimiz hayır kermesi için Kırcaali İl Eğitim Müdürlü-
ğüne, kampanyaya katılan Gledka semtinde bulunan 
Halk Kültür Evi’ne ve kampanyayı destekleyen tüm 
kurumlara teşekkürlerimi ifade etmek isterim” dedi.

Vali, ”Kırcaalililer bu iki hasta çocuğa yardım elini 
uzattı. Ne yazık ki, Kırcaali’de iş dünyası beklediğimiz 
gibi tepki vermedi, şirketler tarafından bağış yapılma-
dı. En büyük bağışçımız 11 300 leva ile Hristo Botev 
Dil Lisesi oldu” diye belirtti.
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Erdinç Hayrulla, HÖH’ün İletişim 
Düzenleme Komisyonu Üye adayı
Noel ve Yılbaşı tatilinden 

sonra 15 Ocak’ta çalışma-
larına başladığında Mecli-
sin alması gereken ilk ka-
rarlardan biri İletişim Dü-
zenleme Komisyonu'nun 
(KRS) yeni üyeler ini 
seçme prosedürüne baş-
lamaktır. Beş üyeli ko-
misyon Meclise ayrılan 
kota, başkan yardımcısı 
ve iki üye olmak üzere üç 
kişiden oluşuyor. Mevcut 
temsilcilerin görev sürele-
ri dört yıldan fazla bir süre 
önce dolmuştu.

Adaylar
Aralık sonunda Parla-

mentonun son iş gün-
lerinde Meclisteki parti 
gruplarının adaylık teklif-
leri Meclis Başkanlığına 
sunuldu. Üç görev pozis-
yonu için toplam 5 aday 
yarışacak. Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin Va-
tandaşlar (GERB) partisi 
iki adaylık teklifi sundu. 
Birinci teklif, şimdiki KRS 
Genel Sekreteri göre-
vinde bulunan Kristina 

Georgieva Andonova-
Hitrova’nın KRS Başkan 
Yardımcılığı adaylığına 
ilişkin. 2018 yılında bu 
göreve getirilmeden önce 
Hitrova, Kamu İhaleleri 
Ajansı Genel Sekreteri, 
daha önce ise 7 yıl boyun-
ca Başbakanlık AB İşleri 
Koordinasyonu Müdürü 
görevinde bulunmuştur.

GERB’in ikinci teklif i, 
uzun yıllar eski Elektronik 
Medya Kurulu (SEM) Üye-
si Anna Hacieva’nın KRS 
Üyeliği adaylığına ilişkin-

dir. Hacieva, Meclis Kül-
tür ve Medya Komisyonu 
Başkanı Vejdi Raşidov ve 
başka GERB milletvekil-
leri tarafından bu göreve 
aday gösterildi.

Birleşik Vatanseverler 
İttifakı temsilcileri, şu 
aşamada GERB ile hangi 
adayların desteklenece-
ği konusunda görüşme-
diklerini söyledi. Birleşik 
Vatanseverler İttifakı mil-
letvekilleri, ”Bizim adayı-
mızı destekliyoruz, ama 
GERB’in adayı Anna 

Hacieva’yı da destekliyo-
ruz” açıklamasında bulun-
du.

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Meclis Gru-
bu, eski milletvekili ve 
eski Momçilgrad (Mes-
tanlı) Belediye Başkanı 
Erdinç Hayrulla’yı KRS 
üyeliğine aday gösterdi.

İlginç olan şu ki, Bulga-
ristan Sosyalist Partisi 
(BSP) İttifakı, Ognyan 
Gerdjikov’un başkan -

l ı ğ ındak i  hükümet te 
Bulgaristan’ın AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığın-
dan Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı ve BSP Genel 
Başkan Yardımcısı Denit-
sa Zlateva’yı KRS Üyeliği-
ne aday gösterdi.

Prosedüre göre, KRS 
için beş aday ilk önce 
Meclis Ulaştırma Komis-
yonu tarafından dinle-
necek ve sonra adaylık 

teklif leri Meclis Genel 
Kurulunda oylanacak. 
Adayların seçilebilmesi 
için Genel Kurula katılan 
milletvekillerin yarısından 
fazlasından kabul oyu 
almaları gerekir. KRS’in 
önemli yetkileri vardır - 
mobil ve posta hizmetleri 
pazarının yanı sıra radyo 
frekans spektrumu, radyo 
ekipmanlarını ve elektro-
nik imza hizmetinin dü-
zenlenmesini yapar.

Mehmet Gülestanov: Doğu Rodoplar’da ilk 
büyük demokrasi mitingi Ardino’da yapıldı

A r d i n o  ( E ğ r i d e r e) 
kasabasından Meh -
met Gülestanov,”Doğu 
Rodoplar’da ilk büyük 
demokrasi mitingi tam 30 
yıl önce Ardino’da yapıl-
dı. 6 Ocak 1990 tarihinde 
soğuk bir günde Ardino 

ve çevresindeki Gorno 
Prahovo (Tosçalı), Dolno 
Prahovo (Ahmatlar), Mle-
çino (Sütkesiği), Borovit-
sa (Çamdere), Katnitsa 
(Yatacık), Jıltuşa (Sarı-
kız), Padina (Makmulu) 
köyleri ve ülkenin diğer 
bölgelerinden binlerce in-
san, sesini duyurmayı ve 
dönüşümü desteklemek 
için Ardino'nun merkezin-
de toplandı” diye anlattı. 
Gülestanov’a zorla isim 
değiştirme kampanyası 
kapsamında zorla veri-
len Bulgar ismi Metodi 
Lütskanov’dur. Gülesta-
nov, 29 Aralık 1989 tari-
hinde Bulgaristan Komü-
nist Partisi (BKP) Merkez 
Komitesi Politbürosu'nun 
aldığı kararla sözüm ona 
“Soya Dönüş Süreci”nin 
reddedildiği ve Georgi 

Atanasov’un başkanlığın-
daki hükümetin, Bulgaris-
tan’daki Türklerin gele-
neksel isimlerini geri alma 
hakkına sahip olduklarını 
açıkladığını anlattı.

Gülestanov,”Aynı gün 
Ardino'da iki miting vardı. 

Biri bölge ve ilde milliyet-
çiler tarafından, diğeri ise 
Sosyal Demokrat Birliği 
ve kasaba ve bölgeden 
Türklerden oluşan gayrı 
resmi bir örgüt tarafından 
organize edildi. Sosyal 
Demokrat Birliği, sade-
ce resmi bir örgüt olarak 
İçişleri Bakanlığından mi-
ting yapma izni almak için 
kullanıldı. Tüm organizas-
yon, Gülbüz Hamzova'nın 
dairesinde kurulan De-
mokratik Sivil Toplum 
Hareketi tarafından yapıl-
dı” diye vurguladı. Ayrıca 
bu mitingin tamamen De-
mokratik Sivil Toplum Ha-
reketi üyeleri tarafından 
organize edildiğini kayde-
den Gülestanov, ”Mitinge 
kullanılan pankartlarının 
çoğu Ardino’dan ressam 
kardeşler Angel ve Hristo 

Bankov tarafından hazır-
landı. Mitingin düzenini ve 
güvenliğini sağlamak için 
gönüllü devriyeler kurul-
du. Devriyelerin baş yöne-
ticisi Cofi lakabıyla bilinen 
Durgut Ademov idi.

Ardino NARKOOP Tü-
ketici Kooperatifi 
binası önünde ya-
pılan mitinginde 
Belarus marka bir 
traktör römorku 
kürsü olarak kulla-
nıldı. Ses sistemi, 
kasabadaki Kül-
tür Evi tarafından 
sağlandı. Bulga-
ristan Komünist 
Pa r t i s i  (B K P) 
Merkez Komitesi 
Politbürosu'nun 
aldığı karara kar-
şı çıkan milliyet-
çilerin mitingi ise 
o zamanki “Prog-
res” adını taşıyan 
işletmenin girişi 
önünde yapıldı. 
Demokrasi mitin-
gi katılımcılarının 
makul davranış-
ları ve sabrı sa-
yesinde iki miting 
katılımcıları ara-

sında çatışması çıkmadı. 
O zamanki Ardino İlçe 
Emniyet Müdürlüğü’nde 
görevli milisler, Kaçulev’ 
in yönetiminde iyi bir dü-
zen ve atmosfer sağladı” 
diye anlattı. Gülestanov, 
mitingde konuşma yapan-
ların esasen ülkedeki tüm 
vatandaşların ihlal edilen 
hak ve özgürlüklerinin 
Uluslararası İnsan Hakları 
Sözleşmesi çerçevesinde 
korunması çağrısında bu-
lunduklarını belirtti.

Gülestanov,”30 yıl önce 
yapılan miting, ülkemizde-
ki hiç kimsenin temel in-
sani değerlere (isim, dini 
inanç, etnik köken) dayalı 
bir çatışma istemediğini 
gösterdi” diye sözlerine 
ekledi.

             Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan-ABD Stratejik 
Diyalog toplantıları 

Bulgaristan-ABD Strate-
jik Diyalog toplantıları, iki 
ülke arasında savunma, 
güvenlik, enerji, ekonomi, 
ticaret ve adalet gibi alan-
larda stratejik iş birliğini 
ele almak üzere Sofya'da 
yapıldı.

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, Başba-
kanlıkta yaptığı açıkla-
mada, Amerikan heyeti 
ile Stratejik Diyalog kap-
samında 5 toplantı düzen-
lediklerini söyledi.

Borisov, toplantılarda, 
savunma ve güvenlik 
başta olmak üzere enerji, 
ekonomi, ticaret ve adalet 
gibi alanlarda stratejik iş 
birliğinin değerlendirildi-
ğini bildirdi.

ABD ile savunma ve 
güvenlik alanında ikili 
ilişkilerinin "en net ve en 
sorunsuz" dönem oldu-
ğunu vurgulayan Borisov, 
"ABD'den en modern tek-
nolojili F-16 uçakları aldık. 
Bulgaristan'da çok sayıda 
NATO tatbikatı yapılıyor. 
Novo Selo'daki kara kuv-
vetleri askeri üssünde 
binlerce Amerikan aske-
ri mükemmel koşullarda 
eğitim görüyor." dedi.

Borisov, görüşmelerde 
ABD ile savunma ve gü-
venlik alanındaki iş birliği 
ile ilgili 10 yıllık yol hari-

tasının belirlendiğini du-
yurdu.

Bulgaristan'ın sahip ol-
duğu doğal gaz aktarım 
sistemi ve Balkanlar'daki 
hedeflerine ilişkin Bo-
r isov, "Bulgaristan ile 
Sırbistan arasında adını 

'Balkan Akım' verdiği-
miz doğal gaz boru hattı, 
TürkAkım Boru Hattı'nın 
uzantısı değil. Doğal gaz 
dağıtım sistemimizde 
güçlü kompresörler kulla-
narak Balkanlar'ın doğal 
gaz dağıtım merkezi ola-
cağız." dedi.

Enerji sektöründe ülke-
sinin kaynaklarını çeşit-
lendirmek üzere çabala-
rını sürdürdüğünü anla-
tan Borisov, hükümetin 
Yunanistan'ın Dedeağaç 
bölgesindeki yüzer LPG 
terminalinin yüzde 20 his-
sesinin satın alınmasına 
yönelik karar vereceğini 
ifade etti.

Türkiye ile iş birliği
Borisov, düzensiz göçle 

mücadele konusuna da 
değinerek, Yunanistan'ın 
büyük sorunlar yaşadığını 
belirtti.

Ö t e  y a n d a n 
Bulgaristan’a göç baskı-

sının sıfıra indirildiğine 
dikkati çeken Borisov, 
şunları kaydetti:

"Bu başarı Türkiye ile 
ikili ilişkilerimize dayanır. 
Her iki taraf ortak sınırı 
düzgün şekilde koruyor. 
ABD'li arkadaşlarımızın 
da bildiği üzere Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile ilişkile-
rimiz elbette karşılıklı say-
gı ve nezakete dayanıyor."

Bor isov İstanbul 'da 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
ve Rusya Devlet Başka-
nı Vladimir Putin ile Tür-
kAkım Doğalgaz Boru 
Hattı'nın resmi açılışına 
katıldı.                       KH
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HÖH Kırcaali İl Teşkilatı kuruluşunun 30.yılını kutladı
Hak ve Özgür lükler 

Hareketi (HÖH) Genel 
Başkanı Mustafa Ka-
radayı, HÖH Kırcaali İl 
Teşkilatı’nın kuruluşu-
nun 30.yıldönümü mü-
nasebetiyle düzenlenen 
kutlama programında 
yapt ığ ı  konuşmada, 
“Balkanlar'da neler ya-
şandığı ve demokrasiye 
geçişin nasıl olduğu göz 
önüne alındığında bizler 
Bulgaristan'da mimarı 
HÖH Onursal Başkanı Dr. 
Ahmed Doğan olan Bul-
garistan etnik modeli ve 
HÖH partisinin en büyük 
katkısı olan totaliter rejim-
den demokrasiye barışçıl 
geçiş süreci ile gurur du-
yabiliriz. Hepimiz bu yol-
da yürüdük ve yürümeye 
devam edeceğiz, çünkü 
HÖH bizim için bir dava. 
Bizim için ülkenin bütün-
lüğü, barış ve istikrarı bir 
davadır" diye kaydetti. 
Karadayı, HÖH Kırcaali 
İl Teşkilatı üyelerine HÖH 
Onursal Başkanı Dr. Ah-
met Doğan’ın özel selam-
larını iletti.

Karadayı, ”Biz vatanımı-
zın bütünlüğünün koru-
yucusuyuz. Biz, ülkemiz-
de barışın, istikrarın ve 
güvenliğin garantörüyüz. 
30 yıldır Avrupa - Atlan-
tik değerleri temelinde 
hak ve özgürlüklerimizi 
savunurken, haklar ve 
özgürlükler uğruna tutar-
lı ve istikrarlı bir şekilde 
yolumuzu takip ediyoruz. 
Ve hiç kimse HÖH’ün 
Bulgaristan'ın NATO ve 
Avrupa Birliği (AB) üyelik 
sürecine önemli bir kat-
kıda bulunduğunu inkar 

edemez” dedi. HÖH Ge-
nel Başkanı, ”Biz tarihi 
ve gerçekleri olduğu gibi 
aktarmalıyız, ancak tarih-
te yaşamak için değil, on-
dan ders almak için bunu 
yapmalıyız ki, böylece ge-
leceğe bakabilelim. HÖH 
ile gelecek nesillere şans 
verebilelim, refahlı bir Bul-
garistan, refahlı bir Avru-
pa Birliği inşa edelim ki, 
şimdi olduğu gibi çocuk-
larımız Avrupa'ya kaçma-
sın, tam aksine Avrupa'yı 
burada inşa edip anavata-
nımızda yaşasınlar” diye 
konuştu.

H Ö H  K ı r c a a l i  İ l 
Teşkilatı’nın kuruluşunun 
30.yıldönümü münase-
betiyle Kırcaali Arpezos 
Kompleksi’nde düzenle-
nen kutlama programına 
yüzlerce kişi katıldı. On-
ların arasında parti teşki-
latının kurucuları, eski si-
yasi mağdur ve tutuklular, 
HÖH’ün yedi ilçe teşkilat-

larının yönetimleri, HÖH 
Genlik Kolları ve Kadın 
Kolları ilçe teşkilatlarının 
yönetimleri vardı.

Programa katılan resmi 
konuklar arasında HÖH 
Genel Başkan Yardımcısı 
ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Müh. Hasan Azis, 
HÖH Merkez Yürütme 
Kurulu Üyesi Erdinç Hay-
rulla, milletvekilleri Adlen 
Şevket, Erol Mehmet ve 
Hayri Sadıkov da yer aldı. 
Önceki dönemlerde mil-
letvekilliği yapan Remzi 
Osman, Saliha Emin ve 
Mustafa Ahmet, HÖH 
Smolyan (Paşmaklı) İl 
Yönetim Kurulu Başka-
nı Salih Arşinski, HÖH 
Gençlik Kolları Smolyan 
İl Yönetim Kurulu Başkanı 
Mimar Şaban Bilyanov da 
kutlamaya katıldı.

Genel Başkan Yardım-
cısı ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Azis, yap-
tığı konuşmada, ”HÖH, 

Bulgaristan siyasetinde 
ve ülkenin sosyal ve po-
litik yaşamında birilerinin 
hoşuna gitsin gitmesin 
30 yıldır değişmeyen bir 
faktör olmuştur" diye kay-
detti. HÖH partisinde eşi 
benzeri olmayan birçok 
şeyin yaşandığına işaret 
eden Müh. Azis, “Sadece 
bu salondaki bu tabloya 
bir bakın - aktivistler, par-
tinin sempatizanları, parti-
nin kurucuları ile yan yana 
duruyor. Bu birlik ve bera-
berlik, son on yıllarda ku-
rulan onlarca siyasi parti-
nin hiçbirinde yok. Çocuk-
larım bana Bulgaristan'da 
demokrasinin doğum ta-
rihini sorarsa, onlara şöy-
le cevap veririm: “Bizim 
için iki doğum günü var! 
Biri HÖH’ün kurulduğu 4 
Ocak, diğeri HÖH partisi-
nin Kırcaali'deki il teşkila-
tının kurulduğu 8 Ocak'tır” 
diye kaydetti.

HÖH Kırcaali İl Yönetim 

Kurulu Başkanı ve Ardino 
(Eğridere) Belediye Baş-
kanı Müh. İzzet Şaban, 
“HÖH’ün hangi temeller 
üzerine kurulduğunu bili-
yoruz. Oradan davasının, 
vizyonunun, programı-
nın dayanağını oluştur-
du, yani bu dünyanın en 
temel insani değerleri 
olan gelişmiş demokratik 
dünyanın temel direkleri 
olan haklar ve özgürlük-
ler uğruna mücadele et-
mek” dedi. Müh. Şaban, 
ne yazık ki, ülke olarak 
dünyada gelişmiş demok-
rasinden çok uzak oldu-
ğumuzu vurguladı. Müh. 
Şaban, ”30 yıldır ülkemiz-
de hayalini kurduğumuz o 
demokrasiyi inşa edeme-
dik” ifadesini kullandı.

Milletvekili Erol Mehmet, 
uzun yıllar Cebel (Şeyh-
cuma) Belediye Başkan 
Yardımcılığı yapan HÖH 
Cebel İlçe Başkanı Hüse-
yin Mustafa, HÖH partisi-

nin ilk Güney Bulgaristan 
Koordinatörü ve HÖH ku-
rucuları arasında yer alan 
Avukat Mümün Yılmaz da 
birer konuşma yaptı.

H Ö H  K ı r c a a l i  İ l 
Teşkilatı’nın kuruluşunun 
30.yıldönümü münasebe-
tiyle HÖH Genel Başka-
nı Karadayı, Yardımcısı 
Müh. Azis ve HÖH İl Baş-
kanı Müh. Şaban, HÖH 
Kırcaali il Teşkilatı kuru-
cularına teşekkür plaket-
leri ve özel hediyeler sun-
du. Momçilgrad (Mestanlı) 
Türk Kültür, Sanat ve Et-
kileşim Derneği’nin çatısı 
altında Nuray Yusuf’un 
yönetmenliğinde faaliyet 
sürdüren Rodop Esintile-
ri Türk Folklor Grubu’nda 
yer alan kızlar, sunduğu 
gösterilerle Bulgaristan 
Türk etnik topluluğunun 
folklorunun güzelliğini ve 
çeşitliliğini sergilediler ve 
izleyicilerden büyük beğe-
ni aldılar. Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali Belediyesi, 2012 yılından beri üreme 
sorunları olan 80’den fazla çifti destekledi

Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Veseli-
na Tihomirova,”Kırcaali 
Belediyesi, 2012 yılında 
üreme sorunu olan çiftle-
re destek programı oluş-
turulmasından bu yana 
toplam 83 çifte maddi 
yardımda bulundu. Bu 
dönemin ilk beş yılında 
tüp bebekle doğan 5 be-
bek, 2018 yılında tüp be-
bekle doğan ikiz bebek, 
2019’da ise tüp bebekle 
doğan 1 bebek dünyaya 
geldi. İlçede en fazla des-
tek verilen aile sayısı, sa-
yılarının 17 olduğu 2016 
ve 2017 yıllarıdır. 2018 
yılında 12 çift, geçen yıl 
ise 4 çift desteklendi. 
Kırcaali Belediyesi prog-
ramı uygulamaya devam 
ediyor. Yeni iki çift yardım 
başvurusunda bulundu 
ve başvuruları komisyon 
toplantısında değerlendi-

rilecek” diye bildirdi.
Tihomirova, program 

için ayrılan bütçenin, 
Kırcaali ilçesinde ika-
met eden üreme sorun-
ları olan aile ve birlikte 

yaşayan çiftlere in vitro 
fertilizasyon prosedürleri 
yaptırmasının desteklen-
mesi hakkında yönetme-
lik doğrultusunda ilgili 
komisyonun teklifi üzeri-

ne her yıl belediye mec-
lisi oturumunda belediye 
bütçe taslağının oylama-
sı kapsamında oylamaya 
sunulduğunu belirtti.
Kırcaali Belediyesi’nin 

bütçesinde üreme sorun-
ları olan çiftlere destek 
için öngörülen kaynaklar, 
öncelikle asiste üreme 
teknolojileri (ART) yön-
temleriyle tedavi edilebi-

len infertilitenin tedavisi 
ve özellikle yönetmelik-
lerde belirtilen bazı endi-
kasyonların varlığında in 
vitro fertilizasyonu prose-
dürleri için kullanılıyor.
Kırcaali ilçesinde ikamet 

eden üreme sorunları 
olan çiftler destek tale-
binde bulunabilirler. Kır-
caali Belediyesi’nin büt-
çesinde üreme sorunları 
olan çiftlere destek için 
öngörülen kaynaklarla 
verilen destek, bir tak-
vim yılı içinde bir çiftin 
bir in vitro fertilizasyon 
prosedürü yaptırması 
için verilir. Aynı prosedü-
rün finanse edilmemesi 
şartıyla Destekli Üreme 
Fonu Merkezi tarafından 
mali destek başvurusu 
yapılması konusunda sı-
nırlama yoktur.
               Kırcaali Haber

Gurbetçilerden engelli 
çocuklara para yardımı 

Almanya’da yaşayan gurbetçilerimiz, Kırcaali’de 
engelli çocuklar için 3500 leva yardım topladı. 
Kırcaali’den Mariela İvanova ve Feim Büyüklü’nün 
girişimiyle Noel Yortusunun arifesinde Almanya’nın 
Frankfurt am Main şehrinde bağış kampanyası organi-
ze edildi. Kampanyaya yurt dışında çalışan çok sayıda 
Kırcaalili katıldı. Toplanan yardımlar, bağışçıların isteği 
üzerine sığınma evleri ve Ev Tipi Yerleştirme Merke-

zinde engelli çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için 
bağışlandı.

Bulgaristan Engelliler Birliği Kırcaali İl Şubesi Baş-
kanı Şenay Bekir, ”Toplanan yardımlar, Kırcaali En-
gelliler Kulübü’nün banka hesabına yatırılmıştır” diye 
bildirdi. Bağışçılara gereken belgenin verildiğini söy-
leyen Bekir, ”Bağış parasını çok ekonomik bir şekilde 
harcayacağız, çocukların en acil ihtiyaçlarını karşıla-
yacağız” dedi.

Bağış parasıyla ilk olarak Gledka semtinde bulunan 
Ev Tipi Yerleştirme Merkezi için elektrikli yemek soba-
sı alındı. Pazar bölgesinde bulunan Ev Tipi Yerleştirme 
Merkezi için ise bir blender satın alınacak.

Şenay Bekir, Kırcaali’deki engelli çocuklar ile 
Almanya’da yaşayan gurbetçilerimiz arasındaki bağ-
lantının bir yıldan fazla bir süre önce kurulduğunu 
anımsattı. O zaman Kırcaalili çocuklar, gurbetçile-
rimize yurttaşlarımıza satmaları için 300 mart süsü 
(marteniçka) göndermişlerdi. Çocuklar marteniçkaların 
satışından 300 leva gelir elde etmeyi bekliyorlardı, an-
cak Almanya’dan kendilerine 500 avro gönderilmişti.

Yurt dışında çalışan Kırcaalililer bağış kampanyası 
söz konusu olduğunda birlik içerisinde hareket edi-
yor. Şenay Bekir, ”Bağış parasını mümkün olduğun-
ca ekonomik, israf etmeden harcamayı planlıyoruz. 
Çocukların büyük ihtiyaçları var. Onları ne kadar çok 
sevindirebilirsek, o kadar iyi olacak” diye vurguladı.



  Kırcaali Haber Kırcaali Haber 622 Ocak22 Ocak 2020 2020 HABERLER

Momçilgrad – Krumovgrad - İvaylovgrad 
karayolu onarımı sona erdiİkinci sınıf Momçilgrad 

(Mestanlı) - Krumovgrad 
(Koşukavak) - İvaylovg-
rad (Ortaköy) yolunun 32 
km’lik kesiminde bakım ve 
onarım çalışmaları sona 
erdi. Proje, 2014 – 2020 
Yunanistan-Bulgaristan 
İNTERREG V-A Sınır 
Ötesi İşbirliği Programın-
ca ve ulusal bütçeden fi-
nanse edilmektedir. Yatı-
rım maliyeti, katma değer 
vergisi (KDV) dahil 20 mil-
yon levanın üzerindedir.

Yenilenen yol kesimi, 
Kırcaal i - Momçi lgrad 
-Krumovgrad –İvaylovg-
rad-Yunanistan ile Sla-
veevo - Kiprinos Sınır 
Kapısı uluslararası yolun 
bir parçasıdır, bölgesel 
ve uluslararası turizm için 
büyük önem taşımakta-
dır. Yol, her gün komşu 
Yunanistan'a seyahat 
eden çok sayıda turist için 
uygun bir bağlantı sağlar. 
2007-2013 Bölgesel Kal-
kınma Operasyonel Prog-
ramı kapsamında sağ-
lanan kaynaklarla Mom-
çilgrad-Karamfil (Kulfalı) 
köyü arasındaki 18 km’lik 
yol kesimi onarıldı. Başa-
rılı bir şekilde uygulanan 
ve tamamlanan proje-
lerle ikinci sınıf yolun 50 
km'den fazlası onarıldı.

Momçilgrad -Krumovg-
rda -İvaylovgrad yolun-
da onarım iki kesimde 
yapıldı. Yolun 24. km’si 
ile 30.km’si arasındaki 

birinci kesim 6 kilometre 
uzunluğunda olup, yo-
lun 30. km’si ile 56.km’si 
arasındaki ikincisi ise 26 
kilometre uzunluğundadır.

Karamfil köyü-Studen 
Kladenets Barajı kavşa-
ğı arasındaki yaklaşık 6 
km’lik kesim, ulusal bütçe-
den sağlanan kaynaklarla 
onarıldı. Yol kesimi yeni-
den asfaltlandı, düşük yük 
taşıma kapasitesine sahip 
bazı yerlerde ise yol ye-
niden yapıldı. Yeni men-
fezler, hendekler ve yaya 
şeritleri yapımıyla drenaj 

altyapısı iyileştirildi. Yeni 
hız sınırlama sistemleri 
kuruldu, trafik işaret lev-
haları konuldu ve yatay 
işaretleme işleri yapıldı.

Karayolun 27. km’si ya-
nındaki Krumovitsa Neh-
ri üzerindeki 120 metre 
uzunluğundaki köprü ve 
karayolunun 29.km’si ya-
nındaki derenin üzerinde-
ki 8 metre uzunluğundaki 
köprünün onarımı yapıldı. 
Her iki köprüde de yeni su 
yalıtımı, kaplama ve kaldı-
rımlar yapıldı. Tesislerin 
korkulukları ve güven-

lik parmaklıkları restore 
edildi.

Yolun 24. km’si i le 
30.km’si arasındaki birin-
ci kesimde yapılan bakım 
ve onarım çalışmaları, 
Pıtsroy Engineering Şir-
keti, PSK Viastroy Şirketi, 
Yollar Şirketi, BSK “Gor-
na Oryahovitsa” Şirketi 
ve Atlas Balkan Şirketi’nin 
yer aldığı “İZTOÇNİ RO-
DOPİ 3” isimli kuruluş ta-
rafından gerçekleştirildi. 
Sözleşmenin değeri, KDV 
dahil 3 390 639,74 levadır. 
Yapı denetimi, STROL 

1000 Şirketi tarafından 
yapıldı. Bu şirketle im-
zalanan sözleşmenin 
değeri, KDV dahil 51 
000 levadır. Telif deneti-
mini yapan Transconsult 
-22 Şirketi’dir. Bu şirketle 
imzalanan sözleşmenin 
değeri, KDV dahil 17 880 
levadır.
2014 – 2020 Yunanis-

tan- Bulgaristan İNTER-
REG V-A Sınır Ötesi İş 
birliği Programınca ve 
ulusal bütçeden sağ-
lanan kaynaklarla aynı 
karayolunda Krumovg-
rad kasabasının girişi ile 
Popsko Köyü Kavşağı 
arasındaki 26,4 kesimde 
yol yeniden inşa edildi ve 
asfaltlandı. Yenilenen yol 
güzergahı, Krumovgrad 
kasabası, Polkovnik Jel-
yazovo (Karademirler), 
Rogaç (Eseköy) ve Pelin 
(Karabeyli) köyleri olmak 
üzere güzergâh dört yer-
leşim yerinden geçmek-
tedir. Krumovgrad'dan 
geçen yol yeniden inşa 
edildi. Yol kesimi yeniden 
asfaltlandı, yeni beton 

bordürlerin döşenmesi, 
drenaj kanalları açılması 
ve yeni hendekler yapıl-
masıyla drenaj altyapısı 
iyileştirildi. Tüm menfez-
ler temizlendi ve geniş-
letildi ve yeni 5 menfez 
yapıldı. Yeni korkuluklar 
kuruldu, trafik işaret lev-
haları konuldu ve yatay 
işaretleme işleri yapıldı. 
Karayolunun 41.km’sinde 
46 metre uzunluğunda 
betonarme donatı duvarı 
inşa edildi. Duvarın arka-
sındaki eğim geogrid ve 
humus ile güçlendirildi.
Bu kesimde bakım ve 

onarım çalışmalarını 
yapan JP Grubu Şirketi 
ve Kontratas Inglesias 
Şirketi’nin yer aldığı II-
59 Karayolu Birliği’dir. 
Sözleşmenin değeri, 
KDV dahil 17 989 382,71 
levadır. Yapı denetimi, 
PLAN INVEST PLOV-
DIV Şirketi tarafından 
yapıldı. Bu şirketle im-
zalanan sözleşmenin 
değeri, KDV dahil 220 
056 levadır. Telif deneti-
mini yapan Transconsult 
-22 Şirketi’dir. Bu şirketle 
imzalanan sözleşmenin 
değeri, KDV dahil 4 200 
levadır.
           Kırcaali Haber

Başbakan Borisov: Hiçbir ülke DEAŞ ile 
mücadelede Türkiye'nin yerini dolduramaz

Bulgaristan Başba-
kanı Boyko Borisov, 
NATO Genel Sekrete-
ri Jens Stoltenberg ile 
görüşmesinin ardından 
Brüksel'deki karargahta 
düzenlenen basın top-
lantısında Türkiye'ye 
övgülerde bulundu.
B i r  g a z e t e c i n i n 

Bulgaristan'ın NATO'da 
Türkiye'nin yerini alıp 
alamayacağını sorma-
sının üzerine Borisov, 
Bulgaristan'ın hiçbir 
ülkenin yerini almaya 
çalışmadığını kaydetti.
" H i ç b i r  ü l k e 

Türkiye'nin yerini dol-
duramaz"
Borisov, "Hiçbir ülke 

DEAŞ'la mücadelede 
Türkiye'nin yerini dol-
duramaz. Jeostratejik 
olarak iki kıtaya uzanan 
Türkiye boğazları kont-
rol ediyor. İstikrarsız bir 
bölgede DEAŞ'la mü-
cadelede ediyor." ifa-
desini kullandı.

Türkiye'nin çok önemli 
bir ülke olduğuna işaret 
eden Borisov, Türkiye 
sayesinde Bulgaristan'a 
yasa dışı göçün tama-
men durduğunun altını 

çizerek, "Türkiye bizim-
le anlaşmasına sadık 
kalıyor ve Türkiye'den 
Bulgaristan'a tek bir 
yasa dışı göçmen girişi 
olmamıştır." diye konuş-
tu.
Borisov, Türkiye'nin 

Rusya'dan askeri teç-
hizat alma kararı son-
rasında Genel Sekre-
ter Stoltenberg'in de 

yaptığı açıklamalar 
bulunduğunu aktara-
rak, "Türkiye'ye yönelik 
yaptırım uygulanmasını 
desteklemiyoruz." dedi.
Diyalog ve diplomasi 

ile sorunların çözül-
mesi gerektiğine işaret 
eden Borisov, "ABD 
Kongresi'ne akıl vere-
cek durumda değilim, 
ancak diplomasi önce-
likli rol oynamalı." açık-
lamasında bulundu.
"Türkiye terör mü-

cadelede önemli rol 
oynuyor"
Stoltenberg ise aynı 

soruya cevaben, NA-
TO'daki tüm 29 mütte-
fikin güvenilir ve önemli 
rol oynadığını söyledi.
Üye ülkeler arasında 

görüş ayrılıkları olması-
na rağmen itti-
fakın birlikte gü-
venlik sağlama-
ya devam ettiği-
nin altını çizen 
S to l tenbe rg , 
T ü r k i y e ' n i n 
önemli bir müt-
tefik olduğunu 
vurgulayarak 
şunları kaydetti:
"Türkiye terör-

le mücadelede 
kilit öneme sahip. Irak 
ve Suriye'yle komşu 
olan Türkiye, DEAŞ'la 
mücadelemizde son 
derece önemli bir rol 
oynuyor. 3,6 milyon sı-
ğınmacıya ev sahipliği 
yaparak aynı zaman-
da göç krizinde de kilit 
noktada."
           Kırcaali Haber

Beş köye muhtar 
vekili atandı

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban’ın kararıyla Rusalsko (Hotaşlı), Lübino 
(Ömerler), Kitnitsa (Yatacık), Suhovo (Susuz-
burun) ve Ribartsi (Osmanlar) köylerine muhtar 
vekilleri atandı. Bu köyler, geçen yıl ekim ayında 
yapılan yerel seçimlerde nüfus sayısının yetersiz 
olmasından dolayı muhtar seçimi yapılmayan 

ilçeye bağlı yerleşim yerleridir.
Önceki dönemde de İsmet Mustafa Rusalsko, 

Sıdkı Ahmet Lübino, Sali Mümün Kitnitsa, Fikret 
Bayram Suhovo ve Sali Murat Ribartsi köylerine 
muhtar vekili atanmışlardı.

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, 
”Onlara, muhtar vekili olarak görevlendirdiğim 
yerleşim yerinin her sakinine ulaşacaklarına, 
işlerinde etkili olacaklarına ve köylerine iyi bir 
hizmet vereceklerine güveniyorum” diye ifade 
etti. Belediye Başkanı, yıllarca özverili ve insan-
cıl olduklarını kanıtladıkları için bu göreve doğru 
insanları atadığını vurguladı.
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İzmir BAL-GÖÇ 34.yıl dayanışma gecesi düzenledi
İzmir BAL-GÖÇ 34. Yıl 

Dayanışma Gecesi Bay-
raklı La Vie Nouvelle’de 
gerçekleştirildi.

Geceye onur konuğu 
olarak Dünya ve Olim-
piyat şampiyonu Naim 
Süleymanoğlu’nun kar-
deşi Muharrem Süleyma-
noğlu, derneğin kurucula-
rından İsmail Yalnız, İzmir 
Bal-Göç Genel Merkez 
Yöneticileri, Şube Baş-
kanları ve Yöneticileri, 
500’ün üzerinde dernek 
üyesi ve misafir katıldı.

Derneğin Genel Başkanı 
Abdurrahim Nursoy yaptı-
ğı konuşmasında:

‘’Değerli Bal-Göç’lüler, 
kıymetli hemşerilerim dile 
kolay, yaklaşık 35 yıl önce 
Bulgaristan Türklerinin 
maruz kaldığı asimilasyon 
politikasına karşı haklı 
ama bir o kadar da güçlü 
bir ses çıkarabilmek için 
Türkiye’de yaşayan göç-
menler İzmir Bal-Göç’ü 
kurdular. Bu noktada, 
başta kurucu genel baş-
kanımız Sabit Tuna olmak 
üzere Bal-Göç yöneti-
minde, şubelerde, kadın 
ve gençlik kollarımızda 
hizmet etmiş olan kişileri 
saygıyla selamlıyor, haya-
tını kaybetmiş olan değer-
li dava arkadaşlarımıza 
Cenabı Allah’tan rahmet 
diliyorum.

Bir dava hareketi olarak 
başlayan İzmir Bal-Göç 
bu günlere şüphesi kolay 
gelmemiştir.

Bal-Göç camiası ve 

onun mücadelesi her 
şeyden önce kutlu bir 
davanın adıdır. Bu dava 
en yalın haliyle sade-
ce Bulgaristan’da değil, 
Balkanlar ’da yaşayan 
Türklerin ve akraba top-
luluklarının onurlu müca-
delesinin adıdır.

Bunun yanında sadece 
Balkanlar’da yaşayanlar 
değil, tarihin farklı dönem-
lerinde Balkanlar’dan ana 
vatanımız olan Türkiye’ye 
göç etmiş olan göçmenle-
rimizin, muhacirlerimizin 
ve kamuoyunda bilinen 
adıyla macırlarımızın da 
temel dayanak noktası 
olmuştur.

Bu görev ve sorumlu-
lukların bilincinde olarak 
görevde bulunduğumuz 
günden itibaren yoğun 
faaliyetler gösteriyoruz.

Camiamızın birlik ve bü-
tünlüğünü korumaya ça-
lışmanın yanı sıra kültürü-
müzü ve dayanışmamızı 
yaşatmak için elimizden 
gelenin fazlasını yapmaya 
çalışıyoruz.

Bizi biz yapan değerle-
rimizi yaşatmakla birlikte, 
özümüzü de ihmal etmi-
yoruz. Siz değerli hemşe-
rilerimize sormak isterim:

-26 Aralık’ta şehit düşe-
rek Türklüğün sembolü 
haline gelmiş olan Tür-
kan Bebeğimizi unutmak 
mümkün mü?

- Olimpiyat ve Dünya 
Şampiyonu Milli Halterci-
miz Kahramanımız Naim 
Süleymanoğlu’nu unut-
mak mümkün mü?

- Dava bilinciyle yola 
çıkan Derneğimizin ku-
rucusu Sabit Tuna ve yol 

arkadaşlarını unutmak 
mümkün mü?

- Belene ’de çekilen ezi-
yetleri, Nuri Turgut Adalı 
ve kahramanlarımızı unut-
mak mümkün mü?

- 1989’da yaşadığımız 
muhacirliğimizi, çektiği-
miz zahmetleri unutmak 
mümkün mü?

- Her şeyden öte en de-
ğerli hemşerimiz Ulu Ön-
der Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk’ü unutmak müm-
kün mü?

Arkadaşlar, İzmir Bal-
Göç bu saydığımız de-
ğerlerimizi ihmal etme-
den geleceğe bakan bir 
vizyonla hareket ediyor.

Gerek İzmir Bal-Göç 
gerek Federasyonumuzla 
birlikte yaptığımız projeler 
ortadadır.

İnşallah önümüzdeki dö-

nemde de aynı kararlılık 
ve motivasyonla bu yolda 
mücadelemizi birlik ve be-
raberlik içerisinde devam 
ettireceğiz. Projelerimizle, 
çalışmalarımızla, bizi biz 
yapan değerlerle Evladı 
Fatiha’n torunları olarak 
Balkan Türklüğü davasına 
hizmet etmeyi sürdürece-
ğiz. Varız ve buradayız!

Bal-Göç ayaktadır ve 
güçlüdür!

Çünkü bizim yolumuz 
kültür ve bilim yoludur. Bu 
yol aynı zamanda “Muha-
cirler kaybedilmiş toprak-
larımızın aziz hatırlarıdır” 
diyen Atatürk’ümüzün yo-
ludur.

Ayrıca sözlerime son 
vermeden İzmir Bal-Göç’ 
ün Milli Kahramanımızın 
Naim Süleymanoğlu adı-
na Sarnıç’ta inşa edeceği-
miz sosyal tesis binasının 
projesi tamam, temelini 
atacağız ve katılımcıların 
desteğini bekliyoruz.

Bu duygu ve düşünce-
lerle hepinizi saygıyla ve 
muhabbetle selamlıyo-
rum. Sağ olun var olun.’’ 
dedi.

Daha sonra geceye 

katılan Muharrem Sü-
leymanoğlu, derneğin 
kurucularından İsmail 
Yalnız ve La Vie Nouvelle 
işletme sahibi Sebahattin 
Vatansever’e plaket sunu-
mu yapıldı. Onur konukla-
rı, dernek merkez yönetim 
kurulu üyeleri ve şube 
başkanları hep birlikte 
derneğin 34. Yıl pastasını 
kestiler.

Dayanışma gecesine Dj 
Ali Baran, Bal-Göç Folklor 
Ekibi dansları ve Balkan 
Taim Grubu ile katılımcı-
ların büyük coşkusu ile 
devam etti ve son buldu.

Dernek Başkanı Nur-
soy, “Katılımlarıyla bizleri 
onurlandıran çok değerli 
misafirlerimize, üyelerimi-
ze, Milli Kahramanımızın 
Naim Süleymanoğlu adı-
na Sarnıç’ta inşa edece-
ğimiz sosyal tesis binası-
nın inşası için bağışta bu-
lunan çok değerli üyeleri-
miz ve firma sahiplerine, 
Bayraklı La Vie Nouvelle 
işletme yönetici ve çalı-
şanlarına hizmetlerinden 
dolayı teşekkür ederiz” 
diye sözlerine ekledi.

             Kırcaali Haber

Bulgaristan ve Türk gümrük ve sınır yetkilileri, 
Türk nakliyat şirketleriyle görüştü

Gümrükler Ajansı’ndan 
verilen bilgiye göre, Bul-
garistan ve Türk güm-
rük ve sınır yetkilileri 
arasında son aylarda 
Kapitan Andreevo Sınır 
Kapısı’nda yoğun trafik 
konusundaki temaslar 
kapsamında sıradaki 
görüşme gerçekleşti-
rildi. Türk nakliyat şir-
ketleri temsilcilerinin de 
katıldığı görüşme bu kez 
Kapıkule Sınır Kapısı’nda 
yapıldı.
Bulgaristan ve Türk 

gümrük idareleri, taşıyı-
cılara Kapitan Andreevo-
Kapukule Sınır Kapısı’nın 
yük kamyonlarına yöne-
lik geçiş ve gümrük iş-
lemleri kapasitesinin her 
iki yönde de günde 2200 
kamyona kadar çıktığına 
dair mesaj verdiler. Aynı 
zamanda bu sınır nokta-
sından geçiş yapmak is-
teyen kamyon sayısı da 
artıyor ve bu da kuyruk-
lar yaratıyor. Sınırın her 

iki tarafındaki yetkililer 
tarafından sınır nokta-
sından geçiş yapan yük 
kamyonlarının büyük bir 

bölümünü oluşturan Türk 
nakliyat şirketlerine diğer 
ulaşım türleri de dahil ol-
mak üzere olası alternatif 
yollar üzerinde düşün-
meleri ve teslimatlarının 
bir bölümünü zaman 
içinde yeniden organize 

etmeleri önerildi.
2 0 1 6 ' d a n  K a s ı m 

2019'un sonuna kadar 
Bulgaristan-Türkiye sı-

nırından (“Kapitan And-
reevo” ve “Lesovo” sınır 
kapıları) geçiş yapan 
kamyon sayısı 100 bin 
kamyon artış gösterdi ve 
853 bin kamyona ulaştı. 
Bunlardan yalnızca bu 
yılın ilk 11 ayında 640 bin 

kamyon Kapitan Andree-
vo sınır kontrol noktasın-
dan geçiş yaptı.
Türk gümrük yetkilile-

ri, gelecek yılın 
başında Leso-
vo-Hamzabeyli 
Sınır Kapısı’nın 
Türk tarafındaki 
Hamzabeyli sı-
nır kontrol nok-
tasını yenileme 
çalışmalarının 
tamamlanaca-
ğını bildirdiler. 
Bununla yönlen-
dirilen traf iğin 
normal rotasına 
dönmesi bekle-
niyor.
Bulgar makam-

ları, Türk ma-
kamlarına ve nakliyatçı-
lara şu anda Kapitan 
Andreevo sınır kontrol 
noktasından önce tam-
pon otopark yeri aran-
makta olduğunu bildirdi.
            Kırcaali Haber

Serdar Mehmet’e 
onur belgesi

Kırcaali İl Emniyet Müdürü Kıdemli Komiser Ata-
nas İlkov, Momçilgrad (Mestanlı) Dr. Petır Beron İl-
köğretim Okulu 3.Sınıf Öğrencisi Serdar Mehmet’i 
gösterdiği haysiyetli davranış için onur belgesi ile 
ödüllendirdi. Çocuk, bu ödülü birkaç gün önce ka-
sabanın bir yaya geçidinde bulduğu 950 avro, 275 
leva, 130 TL, kimlik belgeleri, banka kartları bulunan 

cüzdanı hiç tereddüt etmeden Momçilgrad İlçe Em-
niyet Müdürlüğüne teslim etmekle hak etti. Polisler, 
Almanya’dan dönen bir bayana ait olan cüzdanı ken-
disiyle irtibata geçerek teslim etmişlerdir.

Momçilgrad İlçe Emniyet Müdürlüğünde yapılan 
ödül takdiminde çocuğun annesi Şengül Mehmet, 
Dr. Petır Beron İlköğretim Okulu Müdür Vekili Sevgül 
Veli ve polis görevlileri hazır bulundu.

Ödül takdiminde Kıdemli Komiser Atanas İlkov, ”Bu 
örnek davranışın Serdar’ın okul arkadaşlarının yanı 
sıra tüm vatandaşlar tarafından örnek alınmasını 
umuyorum” dedi. Çocuğun iyi bir şekilde terbiye edil-
mesinden dolayı annesini ve öğretmenlerini tebrik 
eden Kıdemli Komiser İlkov, dürüstlüğün, haysiyetin 
ve iyiliklerin her zaman anlamlı olduğunu ve değerli 
bir davranış modelini temsil ettiğini kaydetti.

Serdar, iyi bir öğrenci olmasından başka aktif bir 
sporcudur. Çocuk, tenis antrenmanından dönerken 
bulduğu cüzdanı annesiyle birlikte polis karakoluna 
teslim etmişti.
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Bulgaristan'dan göçün sembol 
yüzleri 30 yıl sonra buluştu

Bulgaristan'dan geldikleri 
Kapıkule Sınır Kapısı'nda 
1989 yılında fotoğraf sanatçı-
sı Behiç Günalan tarafından 
fotoğrafları çekilen Taner Bi-
laloğlu ve Beyhan Mandıracı, 
30 yıl sonra ilk kez İzmir Al-
sancak Garı'nda buluştu.

Bulgaristan'da aynı köyde 
dünyaya gelen Bilaloğlu ve 
Mandıracı, dönemin yöneti-
minin Türklere karşı uygula-
dığı baskılar nedeniyle ailele-
riyle 1989 yılında Türkiye'ye 
göç etti.
Göçü belgelemeye çalı-

şan fotoğraf sanatçısı Be-
hiç Günalan, Kapıkule Sınır 
Kapısı'na yanaşan trenden 
inenleri ve onları karşılayan-
ları fotoğraf karesinde ölüm-
süzleştirdi.
Bu fotoğraflar arasında yer 

alan ve göçün sembolle-
ri arasına giren bir karede 
ise istasyona yanaşan tre-
nin vagon penceresinden 
Taner Bilaloğlu ve Beyhan 
Mandıracı'nın da bulunduğu 
yüzlerin merakla dışarıya ba-
kış anı yer alıyor.
Anayurda ayak bastıktan 

sonra birbirinden kopan iki 
kişinin yolları, yıllar sonra 
Bulgaristan göçmeni bir aile-
nin kızı olan yazar Gülbahar 
Kurtuluş'un "1989 Bulgaris-

tan Türklerinin Göç Hikaye-
leri" kitabında aynı fotoğra-
fın kullanılmasıyla yeniden 
kesişti.
Kitabın yayınlanması son-

rası fotoğraflarını gören ve 
eski günlere dönen Bilaloğlu 
ve Mandıracı, önce sosyal 

medyada buluştu, ardından 
kitabın yazarı Kurtuluş'u aile-
leriyle birlikte İzmir'de ziyaret 
etti.
Nostaljiyi yaşatmak amacıy-

la Tarihi Alsancak Garı'nda 
yapılan buluşmada eski gün-
ler yad edildi, eşler ve çocuk-
lar tanıştırıldı.
"O anı hiç unutamıyorum"
Anayurda göçü sonrası eği-

timini Balıkesir'de tamamla-
yan ve öğretmen olan, ha-
yatını eşi ve iki çocuğuyla 
Gönen ilçesinde sürdüren 
Bilaloğlu, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada fotoğraf 
çekildiği sırada gardaki Türk 
askeri ve bayrağına baktığı-
nı, Türkiye'ye geldiği o anı 
hiç unutmadığını anlattı.
Türkiye'nin en zor günlerin-

de Bulgaristan'da yaşayan 
Türklere sahip çıktığını ha-
tırlatan Bilaloğlu, "Yolculuk 
sırasında çok heyecanlıydım. 
Türkiye'ye geliyorduk ve çok 
mutluydum. Devletimiz bize 
sahip çıktı. Bizim barınacağı-

mız konutlar yaptı. Okullarda 
eğitimlerimize devam ettik. 
Burada üniversite okudum, 
evlendim ve yeni bir hayat 
kurdum." dedi.
Bilaloğlu, yazar Kurtuluş'un 

kitabını sosyal medyada gör-
düğünü, kitabın kapağında 

kendisinin de fotoğrafının 
olduğunu görünce yeniden 
o yılları yaşadığını ifade etti.
A r k a d a ş ı y l a  y a z a r 

Kurtuluş'u yaşadığı İzmir'de 
ziyaret etmek istediklerini 
aktaran Bilaloğlu, "Buluşma 
yeri olarak tren garını seç-
tik. O günleri, köyümüzü ve 
tren yolcuğu sırasında yaşa-
dıklarımızı konuştuk. Böyle 
önemli bir kitabın kapağında 
fotoğrafımızın kullanılması 
bizi mutlu etti. Şu an o foto-
ya bakınca o günlerin geri-
de kaldığına şükrediyorum." 
diye konuştu.
"Türkiye'nin bizim hayatı-

mızdaki yeri çok farklı"
Anavatana göç sonrası 

Edremit'e yerleşen ve halen 
ilçe belediyesinde çalışan 
evli ve 2 çocuk babası Bey-
han Mandıracı da bu fotoğ-
rafın çocuklarına bırakacağı 
en büyük miras olduğunu 
belirtti.
Mandıracı, şunları kaydetti:
"Türkiye'ye geldiğim için 

çok heyecanlıydım onun için 
fotoğraf çekilirken farkında 
değildim. Gülbahar Hanım'ın 
kitabında bizim gibi göç et-
mek zorunda bırakılan Bul-
garistan Türklerinin yaşadık-
ları anlatılıyor. Kitabın kapa-
ğında bizim fotoğrafı görün-
ce şaşırdım. Yıllar sonra ço-
cukluk arkadaşımla bir tren 
istasyonunda olmak beni çok 
mutlu etti. Türkiye'nin bizim 
hayatımızdaki yeri çok farklı, 
devletimiz sadece bize değil, 
sınırları dışında yaşayan tüm 
soydaşlarımıza sahip çıkma-
ya çalışıyor."
"Aileme bir vefa"
Yazar Gülbahar Kurtuluş ise 

Ege Üniversitesi Türk Dün-
yası Araştırmaları Enstitüsü 
Türk Tarihi Ana Bilim Dalında 
doktora öğrencisi olduğunu, 

ailesinin de Bulgaristan'da 
yaşanan zorunlu göçten do-
layı Türkiye'ye geldiğini söy-
ledi.
Bulgaristan Türklerinin ya-

şadığı zorunlu göçün 30. yıl 
dönümünde gerçek yaşam 
hikayelerini kitaba aktardı-
ğını belirten Kurtuluş, "Bu 
kitabımı atalarıma ve aileme 
bir vefa olarak görüyorum. 
Kitap kapağı ararken Behiç 
Günalan'ın çektiği fotoğrafı 
buldum ve kullandım. Kapa-
ğı gören Beyhan ve Taner 
beyler beni buldu. Zaten be-
nim de amacım göçmenlerin 
birbirini bulup tanışmaları ve 
göç hikayelerini anlatmala-
rıydı. Onlarla tarihi garda bir 
araya geldiğim için çok mut-
luyum." ifadelerini kullandı.
                Kırcaali Haber


