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T.C. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi Liderini Kabul Etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Re-
cep Tayyip Erdoğan, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi Genel 
Başkanı Mustafa Karadayı 

ve beraberindeki heyeti ka-
bul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 

Çengelköy'deki Vahdettin 

Köşkü'nde gerçekleşen ka-
bulü basına kapalı gerçek-
leşti.
Erdoğan'a kabulde, Dışişle-

Gençoğlu’ndan Bulgaristan Seçimi 
Çağrısı: ‘Katılım Yüksek Olmalı’

BAL-GÖÇ, Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu (BGF) ve Balkan 
Rumeli Göçmenleri Konfede-
rasyonu Onursal Başkanı Tur-
han Gençoğlu, 11 Temmuz’da 
Bulgaristan’da gerçekleştirile-
cek seçimlere dair bir açıklama 
yayınladı.

BAL-GÖÇ, Balkan Türkleri 
Göçmen ve Mülteci Dernekleri 
Federasyonu (BGF) ve Balkan 
Rumeli Göçmenleri Konfede-
rasyonu Onursal Başkanı Tur-
han Gençoğlu, 11 Temmuz’da 
Bulgaristan’da gerçekleştirile-
cek seçimlere dair bir açıklama 
yayınladı. 11 Temmuz tarihinde 
Bulgaristan’da gerçekleştirile-
cek seçimlerin Türkiye’de ve 
Bulgaristan’da yaşayan soy-

daşlarımız için büyük önem arz 
ettiğini vurgulayan BAL-GÖÇ, 
Balkan Türkleri Göçmen ve 
Mülteci Dernekleri Federasyonu 
ve Balkan Rumeli Göçmenleri 
Konfederasyonu Onursal Baş-
kanı Turhan Gençoğlu, “Bir bü-
tün olarak bölünmeden hareket 
ederek, bu seçimlere gereken 
ilgi ve katılımın yüksek olacağı-

na inancımın tam ol-
duğunu söylemekle 
birlikte, konfederas-
yon, federasyon ve 
derneklerin değerli 
çalışma ve katkıları-
nın çok önemli oldu-
ğunu da özellikle be-
lirtmek isterim” diye 
konuştu.

S e ç i m l e r  i ç i n 
Bulgaristan’a gidip 

oy kullanmak isteyenlere sıra 
beklemeden korona virüs aşı-
sı olabilmeleri için gerekli tüm 
organizasyonların tamamlandı-
ğını ifade eden Gençoğlu, “Se-
çimlerin komşumuz, dostumuz, 
ortak çıkarlarımız olan Bulgaris-
tan için hayırlara vesile olmasını 
diliyorum” dedi. AA

ri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 
Cumhurbaşkanlığı İletişim 
Başkanı Fahrettin Altun, 
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü 

İbrahim Kalın, AK Parti Söz-
cüsü Ömer Çelik ve AK Parti 
Genel Başkan Yardımcısı Ef-
kan Ala da eşlik etti.  AA

Ünlü Türk Ressamlar Seyirci 
Önünde Resim Yaptı

Filibe Aspect Galerisi, Türk sanatçılar Hikmet Çetinkaya ve 
Şükran İstanbullu'nun geleneksel olarak resim tekniklerinin 
canlı bir gösterimini içeren bir sergisine yine ev sahipliği ya-
pıyor. Ressamlar, Galerinin önündeki alanı açık hava stüdyo-
suna çevirerek tüm katılımcılara bir resmin nasıl oluştuğunu 
canlı olarak gösterdi.

Hikmet Çetinkaya için gelincik tükenmez bir ilham kaynağı, 
tüm yaratıcı felsefesini tek bir çiçeğin - tarla gelinciğinin - tas-

viri üzerine kurmuş ve onu her resimde farklı ve ilgi çekici bir 
şekilde sunmayı başarıyor. Mevcut sergide ressam, özellikle 
Aspect Gallery'nin mekanı için son aylarda yaptığı, ağırlıklı 
olarak küçük formatlı resimler sunuyor.

Şükran İstanbullu’nun resimleri, etrafımızdaki dünyanın ka-
dınsı görünümünü taşıyor, birçok felsefi ve yaşamı onaylayan 
öneriyle yüklü.

T. C. Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü’nün himayesi 
ve desteği ile gerçekleşen sergi büyük ilgi gördü.

Açılış konuşmasında Başkonsolos Küngerü kültür ve sa-
nat dolu tarihi bir şehir olan Filibe’de iki ünlü Türk ressamın 
sergisinin açılışını yapmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. 
Görev süresi boyunca birçok kültür ve sanat etkinliğine ön-
cülük edeceklerini belirten Başkonsolos Küngerü, serginin 
düzenlenmesinde katkısı olan galeri müdürü Olga Jeleva’ya 
teşekkür etti.

Türk ressamlar Hikmet Çetinkaya ve Şükran İstanbullu’nun 
bundan önce de Filibe ve Bulgaristan’ın çeşitli şehirlerinde 
birçok sergisi açılmış ve sanatseverlerin gönlünü fethetmişti.
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TBMM Başkanı Şentop, Hak ve 
Özgürlükler Partisi Liderini Kabul Etti

Şentop, basına kapa-
lı gerçekleşen kabulde 
yaptığı konuşmada, 
kendisinin de Balkan 
muhacir i bir ailenin 
çocuğu olduğunu, ba-
basının Gevgeli 'den 
Türkiye'ye göç ettiğini 
anlattı. Ailesinin 1926 
yı l ında Tek irdağ'ın 
Kumbağ ilçesine gel-
diğini belirten Şentop, 
"Bu sebeple Make -
donya ile irtibatlıyız. 
Şahsen ben de Balkan 
kökenli bir ailenin evladı 
olarak, Balkan Türkleri-
ni ve onlarla ilgili me-
seleleri yakından takip 
ediyorum." dedi.
Bulgaristan Hak ve 

Özgürlükler Partisinin 
4 Nisan seçimlerinde 
aldığı başarının çok 
önemli olduğunun al-
tını çizen Şentop, "Bu 
seçimde sizi zorlayan 
kısıtlamalar kaldırıldı. 
AK Parti'de Seçim İş-
leri Başkanlığı yaptım. 
Çok önemli seçimleri 
yönettik." diye konuş-
tu. Cumhurbaşkanlığı 
seçiminde ilk kez yurt 
dışındaki Türk vatan-
daşlarının oy kullandı-
ğını hatırlatan Şentop, 
buralarda vatandaşla-
rın oy kullanmasını ko-
laylaştırmanın önemine 
dikkati çekerek şöyle 
devam etti:
"Bunu kolaylaştır-

manız lazım. Bu sizin 
partinize çok kolaylık 
sağlayacak. Oranın bi-
rinci sınıf vatandaşı ol-
manız bizim arzumuz. 
11 Temmuz seçimlerin-
de başarılar diliyorum. 
Sizler için dua ediyoruz. 
Meclis Başkanları ola-
rak benim ve seçilecek 
mevkidaşımın, ilgili ko-
misyonlarımız ve Dost-
luk Gruplarımız arasın-
daki temasların küresel 
salgındaki normalleşme 
de göz önünde bulun-
durularak sıklaştırılma-
sı ikili ilişkilerimizin ge-
liştirilmesi bakımından 
fayda sağlayacaktır." 
Meclis Başkanı seviye-
sinde ziyaret sırasının 
Bulgaristan'da olduğu-
nu da belirten Şentop, 
bu ziyaretin aslında ge-
çen sene gerçekleştiril-
mesinin planlandığını 
ancak pandemi nede-
niyle mümkün olmadı-
ğını anlattı.

Haziran ayının so-
nunda Güney Doğu 
Avrupa İş Birliği Süreci 
Parlamenter Asamble-
si (GDAÜPA) 8. Genel 

Kurulu'nun Antalya'da, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin ev sahipli-
ğinde düzenleneceğini 
belirten Şentop, şöyle 
konuştu:
"4 Nisan seçimlerin-

den sonra seçilen Bul-
garistan Ulusal Mec-
lis Başkanı Sayın Iva 
Miteva'yı da bu Genel 
Kurula davet ett im. 
Kendisini 20 Nisan'da 
Ulusal Meclis Başkanlı-
ğına seçilmesinden do-
layı tebrik de etmiştim. 
Ülkenizdeki seçimler 
nedeniyle Bulgaristan 
Ulusal Meclisinden An-
talya'daki genel kurula 
katılım durumu henüz 
netleşmemiş olsa da 
Parlamentolarımız ara-
sındaki ilişkilerin hem 
ikili hem de çok taraflı 
parlamenter asamble-
lerde karşılıklı diyalog 
zemininde olumlu bir 
çerçevede geliştirilme-
sine önem atfediyoruz. 
Bir ülkede azınlıklar 
varsa. Orada seçimler-
de kendilerine kolaylık-
lar gösterilmeli."
"Mücadelemiz Türk 

Kimliğimizi Korumak"
Bulgaristan Hak ve 

Özgür lükler Par t is i 
Genel Başkanı Musta-
fa Karadayı da yoğun 
programında kendi-
lerine zaman ayırdığı 
için TBMM Başkanı 
Şentop'a teşekkür etti.
Soydaşlarının 100-

150 yıl önce Türkiye'ye 
geldiklerini hatırlatan 
Karadayı, "Bu topraklar 

bizim topraklarımız. Biz 
muhacir değiliz orada. 
Türkiye anavatanımız. 
Osmanlı'dan sonra ora-
larda kaldık. Bizim mü-

cadelemiz Türk kimliği-
mizi korumak. Dilimizi, 
dinimizi, adetlerimizi 
korumak. Zorluklar ya-
şadığımız bir gerçek." 
dedi.
4 Nisan seçimlerinin 

kendileri açısından iyi 
geçtiğini ve yerel ikti-
darda iyi bir sonuç al-
dıklarını anlatan Kara-
dayı, şöyle konuştu:
"300 bin Bulgaristan 

vatandaşı 12 yıl sonra 
oy kullanacak. Son se-
çimlerde 336 bin oy al-
dık. 30 yıl geçti aradan. 
Eski olayları bilmeyen 
bir nesil yetişti. 35 san-
dık sınırı kalktıktan son-
ra bizim amacımız 50 
bin oyu aşmak istiyoruz. 
Açılacak sandıkların 
yeri belli. 15 Haziran'a 
kadar dilekçelerimizi 
vererek büyükelçi ve 
konsolosluklarla ir ti-
bata geçip sandıkların 
açılması için başvuruda 
bulunacağız. Türkiye'de 
dört bölgede parti tem-
silcilerimiz var. Bunla-
rın vasıtasıyla buradaki 
partililerimize ulaşıyo-
ruz. Trakya'da 8 sandık 
var. 30 yılda birliğimizi 
koruduk. Bu süre zar-
fında farklı olaylar ya-
şadık. Türk olup başka 
partilerde milletvekilli 
olanlar Türklere hizmet 
değil kendi partilerine 
destek oldular. Türk-
lerin haklarını koruya-
madılar. Bulgaristan'da 
milliyetçiliğin tek felse-
fesi Türk düşmanlığı. 
Okullardaki kitaplarda 

bu düşmanlık başlıyor. 
Türk düşmanlığı bir tür 
siyasi enerji olarak gö-
rülüyor. Meclis'te Türk-
lerle ilgili bir olay olduğu 

zaman tüm partiler kar-
şımızda oluyor. Türkçe 
propaganda yapmak 
yasak. AB'de dil zengin-
liğine evet oyu kullanan 
Bulgaristan’da Türkçe 
propaganda yasak. 
Hatta cezası var."
"Türkçe Seçmeli 

Ders"
Mustafa Karadayı, 

Türkçe'nin seçmeli ders 
olduğunu da belirterek, 
sözlerini şöyle sürdür-
dü:
"Bu çok ciddi bir konu. 

Eğitim Bakanlıkları bu-
rada görüşülürse bir 
netice alınabilir. Çünkü 
biz Türkçe okumayan 
bir nesil olarak bunun 
sıkıntısı çektik. İnşal-
lah yeni neslin bunu 
çekmemesi içinTürk-
çe okuma kitapları ile 
ilgili bir öneri sunduk. 
Bunları yedek kitap 
olarak sunduk. 2018 
Aralık' ta onaylandı. 
Bulgaristan'da 7. sını-
fa kadar kitapları dev-
let basar ve dağıtır. 
2019'da Türkçe okuma 
kitaplarının listede ol-
madığını gördük. Son-
rasında biz kitapları 
bastık ve kendimiz da-
ğıttık. Bulgaristan'da 
maalesef Türklere karşı 
çifte standart var."
"Bu Seçimde Çok 

Daha Geniş Bir Kam-
panya Yapacağız"

11 Temmuz'da kilit 
parti olurlarsa ondan 
sonra Bulgaristan'da 
Türkler için çok daha iyi 
bir geleceği inşa ede-
ceklerini belirten Kara-
dayı, "Geçmişten ders 
alarak geleceği inşa 
etmemiz gerekir. 30 
yıldır kendilerine Tür-
kiye ve Türk karşıtlığı 
üzerinden mevzi alıyor-
lar. Şimdiye kadar sağ 
olsun Sayın Büyükelçi-
mizle çok iyi bir uyum 
içinde çalıştık. Bu se-
çimde çok daha geniş 
bir kampanya yapaca-
ğız." dedi.
Karadayı, TBMM Baş-

kanı Mustafa Şentop'un 
11 Temmuz seçiminde 
hedeflerinin kaç millet-
vekili almayı öngördü-
ğüne ilişkin sorusuna 
da "Bulgaristan'da 310 
bin oy aldık. 20 bin oy 
daha almayı öngörüyo-
ruz. Türkiye'den gelen 
oylarla 400 bin oy he-
defimiz var. 35 vekilden 
fazla olmayı hedefliyo-
ruz. Belki 40'ı da geçe-
riz." yanıtını verdi.

Başsavcılık, ABD’nin yaptırımlar uyguladığı 
altı kişi hakkında inceleme başlattı
Başsavcı İvan Geşev’in 

Sözcüsü Siyka Mileva, 
basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada, “Yargıtay 
Cumhuriyet Başsavcılığı, 
ABD’nin yaptırımlar uy-
guladığı 6 kişi hakkında 
inceleme başlattı” diye 

açıkladı.
Daha önce ABD Hazine 

Bakanlığı, iş insanı Vasil 
Bojkov, eski milletveki-
li Delyan Peevski, Özel 
İstihbarat Araçları (SRS) 
Kontrol Bürosu Başkan 
Yardımcısı İlko Jelyaz-
kov, eski Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Aleksandır 
Manolev, Devlet Yurt Dışı 
Bulgarlar Ajansı eski Baş-
kanı Petır Haralampiev ve 
Genel Sekreteri Krasimir 
Tomov’a yolsuzluk, rüş-
vet, mali suçlar ve haksız 
varlık edinme nedeniyle 

yaptırımlar uyguladığını 
açıkladı. ABD, bu şahıs-
larla bağlantılı şirket ve 
kişilere de yaptırımlar uy-
guluyor.

Mileva, “Geçtiğimiz yılda 
savcılık Delyan Peevski 
hakkında çeşitli vesileler-

le incelemeler yapmıştı” 
diye kaydetti.

Bulgaristan Cumhuriyeti 
Başsavcılığı, hukuk dev-
leti ve hukukun üstünlü-
ğü ilkesinin herhangi bir 
demokratik devletin te-
melinde yattığını ve tüm 
kurumlar suç, yolsuzluk 
ve organize suçlara karşı 
birlikte karşı koymadıkça 
bu ilkelerin uygulanması-
nın imkansız olduğu ko-
nusunda ABD'li ortakları 
tam olarak desteklediğini 
açıkladı. Yargı ve yürütme 
organları arasında yapıcı 

bir diyaloga ihtiyaç var. 
Ancak bu, yargı organları-
na yönelik siyasi saldırılar 
bağlamında pek mümkün 
değil” diye vurguladı.

Başsavcı Sözcüsü, iş in-
sanı Bojkov ile ilgili şun-
ları söyledi: “Bojkov’un 18 
suç işlediğine dair suç-
lanmasından başka Özel 
Yetkili Savcılık tarafından 
da hakkında yapılan fark-
lı suç duyurularına ilişkin 
birkaç soruşturma yürü-
tülüyor. İnceleme konu-
sunun soruşturma konu-
su ile örtüşüp örtüşmediği 
değerlendirilecek, eğer 
örtüşme varsa ön ince-
leme dosyası Özel Yetkili 
Savcılığa gönderilecek” 
dedi.

Manolev, Haralampiev 
ve Tomov hakkında ya-
pılan soruşturmalar kap-
samında Blagoevgrad 
(Yukarıcuma) Bölge Sav-
cılığı ve Özel Yetkili Sav-
cılık tarafından hazırlanan 
iddianameler mahkemeye 
sunuldu ve davalar mah-
kemede görülmeye baş-
landı. Hepsi yolsuzluk 
iddiaları nedeniyle yargı-
lanıyor” diye belirtti.

             Kırcaali Haber
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Bulgar basını ve aşırı milliyetçiler AA'nın 
haberini çarpıtarak HÖH'ü hedef aldı
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturdu-
ğu Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) par-
tisinin lideri Mustafa 
Karadayı'nın Türkiye 
ziyaretiyle ilgili Bulgar 
medyasındaki hatalı 
çeviriye dayalı yanlış 
haberler, ülkede siyasi 
gerginliğe neden oldu.
Anadolu Ajansının 

(AA), Karadayı ve be-
raber indeki heyetin 
TBMM Başkanı Mus-
tafa Şentop ile geçen 
hafta yaptığı toplan-
tıyla ilgili haberinde, 
Karadayı'nın "Türkiye 
anavatanımızdır" ifade-
si Bulgarcaya "Türkiye 
vatanımızdır" olarak 
çevrildi. Bunun sonu-
cunda çıkan yanlış ha-
berler Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev'in eleş-
tirisine, yaklaşan parla-
mento seçimleri öncesi 
ülkenin ırkçı ve aşırı 
milliyetçi partilerin de 
kara propagandasına 
konu oldu.
Ülkenin en büyük özel 

ulusal televizyon ka-
nallarından BTV, AA'yı 
kaynak göstererek 
yaptığı haberde yanlış 

çeviri kullandı. "Anava-
tan" kavramının "vatan" 
şeklinde yanlış olarak 
çevrildiği BTV'nin ha-
berinde, Karadayı'nın 
Şentop ile görüşmesin-
deki "Bu topraklar bizim 
topraklarımızdır." ifade-
sinde Bulgaristan'ı de-
ğil, Türkiye'yi kastettiği 
savunuldu.
O y s a  K a r a d a y ı , 

Bulgaristan'ı kastede-
rek, "Bu topraklar bi-
zim topraklarımız. Biz 
orada muhacir değiliz. 
Türkiye anavatanımız. 

Osmanlı'dan sonra ora-
larda kaldık. Bizim mü-
cadelemiz Türk kimliği-
mizi korumak. Dilimizi, 
dinimizi, adetlerimizi 
korumak. Zorluklar ya-
şadığımız bir gerçek." 
ifadelerini kullanmıştı.
C u m h u r b a ş k a n ı 

Radev'in tepkisi
Cumhurbaşkanı Ra-

dev de HÖH yönetimi-
nin Türkiye ziyaretiyle 
ilgili Bulgar medyasında 
çıkan yanlış haberlere 
dayalı yorum yaptı.
Radev, "Karadayı, va-

tan kavramı üzerinde 
bir kez daha düşünmeli. 
Bu kavramı hangi bağ-
lamda kullandığını da 
düşünmeli. Karadayı, 
Bulgaristan Parlamen-
tosu huzurunda verdiği, 
Bulgar Anayasası'na 
sadık kalacağına dair 
yemini hatırlasın. Bu 
Anayasada dini ve et-
nik temelli partilerin 
kurulmasının yasak 
olduğu net bir şekilde 
ifade edilmiştir. Biz tüm 
Bulgaristan vatandaşla-
rının eşit hak garantisi-

ni veren ve onları etnik 
temelde ayırmayan en 
demokratik anayasa-
larından birine sahi-
biz. Siyasi partilerin de 
bunu yapması gereki-
yor." dedi.
Türkiye'nin iyi komşu, 

önemli ortak ve müt-
tefik olduğunu belirten 
Radev, ikili ilişkilerin 
eşit konumlu temelde 
ve karşılıklı iç ilişkilere 
müdahale olmaksızın 
geliştirilmesi gerektiği-
ni söyledi.
Irkçıların protestosu
Öte yandan, 4 Ni-

san'daki parlamento 
seçiminde meclis dı-
şında kalan ırkçı ve 
aşırı sağcı partilerin 

oluşturduğu koalisyon, 
HÖH'ün Türkiye ziya-
retiyle ilgili Bulgar med-
yasında çıkan yanlış 
haberleri bahane ede-
rek, partinin Sofya'daki 
merkez binası önünde 
protesto gösterisi dü-
zenledi.
HÖH lideri Karadayı 

başkanlığındaki heyet, 
5-6 Haziran'da gerçek-
leştirdiği Türkiye ziya-
reti kapsamında Cum-
hurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan, TBMM 
Başkanı Mustafa Şen-
top, Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu ve 
muhalefet partilerinin 
liderleriyle görüşmeler 
yapmıştı. AA

Momçilgrad heyeti, Bursa’daki 
göçmenlerle görüştü

Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, Bursa ziyareti sırasında birçok temaslarda 
bulundu, Bulgaristan göçmenleriyle çok sayıda gö-
rüşme gerçekleştirdi. Belediye Başkanına Bursa zi-
yaretinde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Mom-
çilgrad İlçe Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı 
Ayhan Osman ve Momçilgrad Belediye Meclis Baş-
kanı Ersin Ömer eşlik etti.

Bursa ve bölgede göçmen derneklerinin temsil-
cileriyle yapılan görüşmeler, çok sayıda göçmenin 
katılımıyla artan bir ilgi ile gerçekleşti.

Göçmen derneklerinin temsilcileri, Momçilgrad 

heyetine ziyaretleri için teşekkür ederek, kendile-
rine gösterilen ilgi ve saygıyı çok takdir ettiklerini 
vurguladılar.

Konuklar, şirketler ve temsilcileriyle daha sık te-
maslar gerçekleştirmeye hazır olduklarını, kültür ve 
eğitim alanında ortak etkinlikler yapma konusundaki 
istekliliğini de dile getirdiler.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş, 
Dünya Mestanlılar Buluşması’nın konuğu olacak

Momçilgrad (Mestan-
lı) Belediyesinin kardeş 
şehri olan Türkiye’nin 
Bursa Büyükşehir Be-
lediye Başkanı Alinur 
Aktaş, bu yıl 12’incisi 
düzenlenecek Mestanlı 
Daima Kalbimde Dünya 
Mestanlılar Buluşması 
programının resmi ko-
nuğu olacak.
Bu, Momçilgrad Be-

lediye Başkanı İknur 
Kazim’in Bursa’da Ak-
taş ile gerçekleştirdiği 
görüşmede netleşti. 
İkili birkaç ay içinde 
ikinci kez bir araya 
geldi. Aktaş’ın ilk kez 
Momçilgrad’ı 5-9 Tem-
muz tarihleri arasında 
gerçekleşecek Dünya 
Mestanlılar Buluşması 
programına katılmak 
için ziyaret etmesi bek-
leniyor.
İlknur Kazim ve Alinur 

Aktaş, iki belediye ara-

sında geçtiğimiz yıllar-
da kurulan dostluk iliş-
kileri hakkında konuştu. 
Toplantıya ayrıca Hak 
ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Momçilgrad 
İlçe Başkanı ve Beledi-
ye Başkan Yardımcısı 
Ayhan Osman, Mom-

çilgrad Belediye Meclis 
Başkanı Ersin Ömer ve 
Bursa Mestanlı Yöresi 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Başkanı Hasan 
Öztürk de katıldı.
Çalışma toplantısının 

sonunda iki taraf, iki be-
lediye arasındaki uzun 

vadeli işbirliğinin devam 
edeceğine, yeni dostluk 
köprülerinin kurulaca-
ğına ve kültürel, sosyal 
ve ekonomik değişimin 
güçlendirileceğine dair 
kanaatini ve bu yöndeki 
istekliliğini dile getirdi.
            Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 416 Haziran 2021 HABERLER

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Hak ve 
Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı Kabul Etti

AK Parti Genel Başkan-
vekili Numan Kurtulmuş, 
"Millet varlığımızın bir 
parçası olan Bulgaristan 
Türkleri kardeşlerimizin 
varlığı, aslında bizim için 
Bulgaristan ile Türkiye 
arasındaki ilişkileri de 
sağlamlaştıracak bir çi-
mento vazifesi görüyor." 
dedi.
Kurtulmuş, Bulgaristan 

Hak ve Özgürlükler Par-
tisi Genel Başkanı Mus-
tafa Karadayı ve berabe-
rindeki heyetle parti ge-
nel merkezinde görüştü.
Kabulde yaptığı konuş-

mada Kurtulmuş, heyeti 
Türkiye'de ve AK Parti'de 
ağırlamaktan duydukları 
memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye'nin Balkanlarda 

"barış vizyonu" olduğunu 
aktaran Kurtulmuş, "Biz 
Balkan halklarının tama-
mını, tarihsel bağlarımı-
zın çok kuvvetli olduğu 
dost ve bir kısmını da ak-
raba topluluklar halkları 
olarak görüyoruz. Balkan 
ülkeleri arasındaki sorun-
ların diyalogla, müzake-
reyle karşılıklı iş birliği 
içerisinde çözülebilmesi 
ve bütün Balkanların ve 
Balkan coğrafyasının 
tabiri caizse bir 'esenlik 
adası' haline gelmesi için 
elimizden gelen her türlü 
gayreti ortaya koyuyo-
ruz." diye konuştu.
Halkların eşit ve özgür 

bir şekilde ilişkiye geçe-
bileceği bir uluslararası 
ilişkiler zemininin özellik-
le Balkan coğrafyasının 
barışı, esenliği ve gele-
ceği için önemli olduğu-
na işaret eden Kurtul-
muş, "Bu amaçla da sa-
dece tarihsel bağlarımızı 
dile getirmenin ötesinde 
bugün de ulaşımda, ti-
carette, sanayide, ortak 
yatırımlarda, eğitimde, 
kültürde velhasıl hayatın 
her alanına ilişkin yakın 
ilişkiler geliştirerek, Bal-
kan halklarıyla, Balkan 
ülkeleriyle dostluğumu-
zu daha fazla kuvvetlen-
dirmek için çabalıyoruz." 
ifadelerini kullandı.
"Türkiye'yi sadece 

Türkiye'den ibaret gör-
müyoruz"
Türkiye'nin barışı esas 

alan Balkan politikasının 
Balkanlara önemli bir 
katkısı olduğunu ve her 
vesileyle bütün Balkan 
ülkeleriyle yoğun bir te-
mas içerisinde çalışma-
ların yürütüldüğünü an-
latan Kurtulmuş, şöyle 
devam etti:
"Oradaki millet varlı-

ğımızın bir parçası olan 

Bulgaristan Türkleri kar-
deşlerimizin varlığı, as-
lında bizim için Bulgaris-
tan ile Türkiye arasındaki 
ilişkileri de sağlamlaştı-
racak bir çimento vazi-
fesi görüyor. Biz genel 
olarak, Bulgaristan ile iyi 
ilişkileri geliştiriyoruz, şu 
ana kadar sorunsuz bu 
çalışmalarımızı devam 
ettiriyoruz. Ama burada 
özelde de Bulgaristan 
Türklerinin varlığı, onlar-
la olan karşılıklı diyalog-
larımızın artarak devam 
etmesi de hem Türkiye 
için önemli bir kazanım 
olacaktır hem de Bulga-
ristan Türkleri için önemli 
bir fayda sağlayacaktır. 
Biz Türkiye'yi sadece 
Türkiye'den ibaret gör-
müyoruz. Millet varlığı-
mız dediğimiz şey sa-
dece 84 milyon Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşın-
dan ibaret değildir. Millet 
varlığımız, Avrupa'nın 
ortalarından, Balkanlar-
dan Orta Asya'ya ka-
dar uzanan kuzeydeki 
geniş bir kitle, Fas'tan 
Endonezya'ya kadar ula-
şan geniş bir kitle. Bura-
da dost, kardeş, akraba, 
dindaş halklarla birlikte 
100 milyonlarca insan 
bizim millet varlığımızın 
bir parçası."
Kurtulmuş, halklar ara-

sındaki ilişkilerin mükem-
mel hale getirilmesinin 
önemini vurgulayarak, 
"Bu anlamda Hak ve Öz-
gürlükler Hareketinin bu 
Türkiye ziyaretinin halk-
lar arasındaki ilişkileri 
geliştirmek bakımından 
siyasi partiler üzerinden 
iyi bir diyalog zemininin 
kurulmasına yardım-
cı olacağı, buna vesile 
olacağı kanaatindeyim. 
Çünkü ne kadar çok te-
mas edersek, iş birliği 
içinde hareket edersek, 
ne kadar çok fikirlerimi-

zi, projelerimizi, gelecek 
tasavvurlarımızı birbiri-
mizle paylaşırsak, o ka-
dar güçlü ortak gelecek 
inşa etmemiz mümkün 
olur." değerlendirmesin-
de bulundu.
"Üzerine düşen so-

rumluluğu titizlikle ye-
rine getiriyor"
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketinin son seçimde 
yüzde 6,9'dan fazla oy 
artışıyla yüzde 10 civa-
rında oy aldığını ve 30 
milletvekiliyle parlamen-
toda temsil edildiğini be-
lirten Kurtulmuş, bunun 
Bulgaristan Türkleri için 
önemli bir başarı olduğu-
nun altını çizdi.
Kur tulmuş, temmuz 

ayındaki seçimlerde 
daha yüksek bir başarı 
beklediklerini dile getire-
rek, şunları kaydetti:
"Bu anlamda Türkiye'de 

oy kullanacak olan Bul-
garistan vatandaşı olan 
Türklerin oylarını daha 
rahat bir şekilde, rahat 
bir ortamda kullanmala-
rı için her türlü kolaylığı 
sağlamaya gayret ediyo-
ruz. Resmi makamları-
mız bu anlamda üzerine 
düşen sorumluluğu titiz-
likle yerine getiriyor. Tabii 
ki seçimler Bulgaristan 
Büyükelçiliğinin, Bulgar 
makamlarının kontrolün-
de yapılacak seçimlerdir. 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketine temmuz seçim-
lerinde üstün başarılar 
diliyoruz. Çıtayı daha 
yukarıya çıkararak sa-
dece Bulgaristan Türk-
lerinin değil, Bulgaris-
tan'daki diğer insanların 
da katıldığı, gerçekten 
özgürlüklerin, hakların 
geliştiği bir Bulgaristan'ı 
inşa etmek konusunda 
partinizin, önemli bir si-
yasi kararlılığın merkezi 
haline gelmesini temen-
ni ediyorum, başarılar 

diliyorum. İnşallah bu 
seçimin hem size hem 
Bulgaristan Türklerine 
hem de kardeş dost Bul-

garistan devletine hayır-
lar getirmesini temenni 
ediyorum."
"Bulgaristan vatan-

daşlarımız, her yerden 
11 Temmuz seçimlerin-
de oy kullanabilecek"
Bulgaristan Hak ve 

Özgürlükler Partisi Ge-
nel Başkanı Karadayı 
da kongrelerini aralık 
ayında yaptıklarını be-
lirterek, Bulgaristan'da 4 
Nisan'da yapılan seçim-
lere katıldıklarını söyledi.
Karadayı, "Seçimlerde 

parti olarak iyi sonuçlar 
aldık. Türkiye'den de Bul-
garistan vatandaşları iyi 
katıldılar. Ama maalesef 
bu seçimlerde 35 sandık 
sınırı vardı. Kanun değiş-
ti, 35 sandık sınırı kalktı. 
Her yerde, Bulgaristan 
vatandaşlarının yaşadığı 

yerlerde 40 dilekçe oldu-
ğu takdirde Bulgaristan 
devleti sandık açacak. 
Bulgaristan vatandaş-
larımız, her yerden 11 
Temmuz seçimlerinde 
oy kullanabilecek." diye 
konuştu.
Türkiye'de yapacak-

ları programa ilişkin de 
bilgi veren Karadayı, 
CHP, MHP ve İYİ Par-
ti ile görüşeceklerini ve 
ziyaretin ikinci gününde  
İstanbul'da olacaklarını 
bildirdi.
Bulgaristan'da çalış-

malarının çok yoğun 
olduğuna işaret eden 
Karadayı, ülkelerinde 8 
Haziran'ın liste kayıtları 
için son gün olduğunu, 
Türkiye'de ise dilekçe 
süresinin 15 Haziran'da 
sona ereceğini kaydetti.

ABD, 3 Bulgaristan vatandaşını 
ve 64 şirketi kara listeye aldı

ABD Hazine Bakanlığı, 
ABD’nin yolsuzluk nede-
niyle 64 şirketi ve arala-
rında bir oligarşi yöneti-
cisinin (oligark) de yer al-

dığı toplam 3 Bulgaristan 
vatandaşını kara listeye 
aldı.
ABD’den, yolsuzlukla 

mücadele kapsamında 
yeni yaptırımlar geldi. 
ABD Hazine Bakanlı-
ğı tarafından yapılan 
açıklamada, ABD’nin 
64 şirketi ve aralarında 
bir oligarşi yöneticisinin 
(oligark) de yer aldığı 3 
Bulgaristan vatandaşını, 
yolsuzluk nedeniyle kara 
listeye aldığı kaydedildi.
Kararın, yolsuzluğa 

karşı bugüne kadarki 
en büyük eylem oldu-
ğunu belirten Bakanlık, 
64 yaşındaki işadamı 
ve oligark Vasil Krumov 
Bojkov’u Rus liderlerin 
Bulgaristan hükümetini 
etkilemek için bir kanal 

oluşturmayı planlamakla 
suçlayarak yaptırım uy-
guladığını ifade etti.
Diğer yaptırım uygula-

nan kişilerin ise, Bulga-

ristan Parlamentosunun 
eski üyesi Delyan Peevs-
ki ve Ilko Dimitrov Jelyaz-
kov olduğunu belirten 
Bakanlık, yaptırım uygu-
lanan bu 3 kişinin sahip 
olduğu veya yönettiği 64 
şirkete de yaptırım uygu-
landığını kaydetti.
Yaptırımlar kapsamında 

kara listeye alınan kişile-
rin ve şirketlerin, ABD 
finansal sistemine eriş-
mesini engellendiği ve 
ABD varlıklarının dondu-
rulduğu belirtildi. Ayrıca 
ABD Dışişleri Bakanlığı 
tarafından yapılan açık-
lamada, yolsuzluğa ka-
rıştıkları iddiasıyla eski 
Bulgar yetkilileri Alek-
sandır Manolev, Petır 
Haralampiev, Krasimir 
Tomov’un yanı sıra Pe-

evski ve Jelyazkov’u ve 
ailelerinin ABD’ye girme-
sini engellediği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı 

Sözcüsü Ned Price yap-
tığı açıklamada, 
"ABD, çalışma-
ları reformları 
ileriye taşıyan 
tüm Bulgarların 
yanındadır ve 
Bakanlık, bölge-
deki ve dünya-
daki yozlaşmış 
aktörlere karşı 
hesap verebilir-
liği teşvik etmek 
adına yetkilile-
rini kullanmaya 
devam edecek-
tir" ifadelerini 
kullandı.
Bulgaristan’ın 

geçici Başbakanı Stefan 
Yanev yaptığı açıklama-
da, Bulgaristan’daki yol-
suzlukla etkin bir şekilde 
mücadele çabalarının 
bir parçası olan hareket 
hakkında ABD Dışişleri 
Bakanlığı Siyasi İşlerden 
Sorumlu Müsteşar Vic-
toria Nuland tarafından 
telefonla bilgilendirildiğini 
ifade etti.
Bulgaristan Dışişle -

ri Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamada ise, 
"Ortaklarımız ve mütte-
fiklerimizle ilişkilerimizde, 
yolsuzluğun her türüyle 
mücadelenin koşulsuz il-
keli ve pratik önceliğimiz 
olması gerektiğine dair 
inancımızı açıkça paylaş-
tık" ifadelerine yer verildi.
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Dünya Çocuk Günü için 500'den fazla çocuğa hediye
Dundee Precious Me-

tals Krumovgrad Şirketi, 
1 Haziran Dünya Çocuk 
Günü dolayısıyla 500'den 
fazla çocuğu hediyelerle 
sevindirdi.
Şirket tarafından Kru-

movgrad (Koşukavak) il-
çesindeki anaokullarında 
eğitim gören tüm çocuk-
lara birlikte oynamaları-
na, hayal güçlerini, ince 
motor becerilerini, man-
tık ve koordinasyonlarını 
geliştirmelerine yardım-
cı olacak ilginç ahşap 
oyuncaklar, bulmacalar, 
eğlenceli ve eğitici oyun 
setleri hediye edildi. Şir-
ket bu oyuncaklarla tüm 
çocukları her gün birlikte 
eğlenmeye ve oynamaya 
teşvik etmekte.
Krumovgrad Mitko Pa-

lauzov Anaokulu, Kru-
movgrad Yuriy Gagarin 
Anaokulu ve bu anaoku-
luna bağlı Oreh köyün-
deki anaokulu şubesi 
ve Zvınarka (Yunusköy) 

köyü Kozino (Hocaköy) 
Mahallesi’ndeki anaokulu 
şubesi, Tokaçka (Tokat-
çık) köyü Slıntse (Güneş) 
Anaokulu, Pelin (Kara-
beyli) köyündeki Mir (Ba-
rış) Anaokulu, Strandjevo 
(Mahmutlu) köyündeki 
İskra Anaokulu, Podrum-
çe (Değirmenören) köyün-

deki anaokulu, Egrek kö-
yündeki Liliya Karastoya-
nova Anaokulu, Potoçnit-
sa (Adaköyü) köyündeki 
Radost (Neşe) Anaokulu 
ve Kamenka (Kayaaltıkö-
yü) köyündeki Ran Bosi-
lek Anaokulu’nda eğitim 
gören çocuklar yeni eğ-
lenceli oyun setlerini yüz-

lerinde gülümseme ve 
merakla parlayan gözler-
le kabul ettiler. Çocuklar, 
şükranlarının bir ifadesi 
olarak şiirler okudular, 
şarkılar söylediler ve ko-
reografilerini öğretmen-
lerinin hazırladığı dans-
lardan oluşan bir dans 
gösterisi sundular.

Anaokulu yöneticileri, 
inanılmaz jest, destek 
ve şirketin çocukları asla 
unutmadığı, onların bugü-
nü ve geleceği ile harika 
bir şekilde ilgilendikleri 
için teşekkür ettiler.

Yukarıda adı geçen 
anaokullarında görevli 
öğretmenler sık sık “Şim-
diye kadar böyle güzel ve 
faydalı oyuncaklar hediye 
edilmemişti” şeklinde yo-
rum yaptılar.

Kanada şirketi "Dun-
dee Precious Metals"in 

(DPM) Bulgaristan’da fa-
aliyet gösteren şirketleri, 
faaliyetlerini yürüttükleri 
bölgelerin geleceğine ya-
tırım yapmaktadır. Bu yıl 
sağlığı korumak adına şir-
ket çalışanlarının çocuk-
ları için geleneksel Dünya 
Çocuk Bayramı kutlama 
etkinliği düzenlemese de 
yönetim miniklere verilen 
bakım ve eğitim hizmetle-
ri ve onların bolca eğlen-
mesine yönelik yapılan 
hizmetlere yatırım yaptı.

            Kırcaali Haber

Öğretmenler Derneğinden 
çocuklara madalya ödülleri

Eğitim yılının bitmesine 
günler kala Çernooçene 
(Karagözler) köyündeki 
Hristo Smirnenski Lisesi 
ilkokul 3-b sınıf öğrenci-
si Berkay Salim üst üste 
ikinci yıl Bulgaristan İl-
köğretim Öğretmenleri 
Derneği tarafından altın 
madalya ile ödüllendirildi.

İlkokul 1-a sınıf öğren-
cisi Ayaz İlyaz, 3-a sınıf 
öğrencisi Şahin Mehmet 
ve 3-b sınıf öğrencisi Se-
renay Halil de altın madal-
ya ile ödüllendirildi.

Hristo Smirnenski Lise-
si ilkokul öğrencileri bu yıl 
da derneğin düzenlediği 
çeşitli yarışmalara istekli 
bir şekilde katıldı.

Toplam 32 öğrenci takdir 

belgesi, altın, gümüş ve 
bronz madalya ile ödül-
lendirildi.

Hristo Smirnenski Lise-
si Müdürü İvan Stoykov 
ve diğer okul yöneticileri, 
özel olarak düzenlenen 
bir törende yarışmacılar-

da dereceye giren öğren-
cileri tebrik ederek ödül-
lerini takdim etti. Okul 
yöneticileri, “Öğrencileri-
mizin, okulumuzun “Bilgili 
ve Becerikli” sloganına 
uygun bir şekilde çeşit-
li yarışmalarda başarı 

göstermelerinden dolayı 
mutluluk duyuyoruz” diye 
vurguladılar.

Öğretmenler ayrıca ve-
lilere uzaktan eğitim sıra-
sında çocuklarına sabırlı 
ve özverili bir şekilde des-
tek oldukları için teşekkür 
etti.

Okul yetkilileri, Çerno-
oçene Belediyesi tara-
fından gerçekleştirilen 
okul binasının modernize 
edilmesi enerji verimliliği-
nin artırılması ve bahçe 
düzenleme çalışmalarına 
yönelik bir proje sayesin-
de okulda eğitim sürecini 
yürütmek için tüm olanak-
ların sağlandığını kaydet-
tiler.

                 İsmet İSMAİL

Çocukların ruh sağlığını desteklemek için ulusal kampanya başladı
Bulgaristan Kamu De-

netçisi Diana Kovaçeva, 
1 Haziran Dünya Çocuk 
Günü münasebetiyle öğ-
rencileri ve gençleri he-
defleyen çocukların ruh 
sağlığını desteklemek 
için ulusal düzeyde bir 
kampanya başlattı.

14-18 Haziran tarihleri 
arasında 12 şehirde "Mavi 
Yaz" mottosuyla gerçek-
leştir i lecek kampanya 
kapsamında psikolog ve 
uzmanlar, ebeveynler ve 
çocuklara ücretsiz olarak 
psikolojik danışmanlık hiz-
meti verecekler. İlgilenen-
lerin kayıt işlemleri bugün 
itibariyle 13 Haziran’a ka-

dar yapılabilecek.
Girişimin amacı, çocuk 

ve ebeveynlerinin Co-
vid-19 nedeniyle evde 
izolasyon uygulanması-
nın etkilerini aşmalarına 

yardımcı olmaktır.
Kampanya, ebeveyn-

ler, ebeveyn örgütleri ve 
çocuk psikologlarının 
kapanmanın bir sonucu 
olarak ergenlerde endi-

şeli belirtiler görüldüğüne 
dair uyarıları sonucunda 
başlatıldı.

UNICEF’ in yaklaşık 
1000 çocuğun katılımıy-
la yaptığı bir araştırma 
sonuçları, görüşülen öğ-
rencilerin yarısının evde 
izolasyon uygulanması 
nedeniyle sosyal tema-
sın azalması sonucunda 
yalnızlık ve güvensizlik 
hissettiğini, sinirlilik ve 
kaygı belirtileri gösterdi-
ğini ve ebeveynlerin üçte 
birinden fazlasının çocuk-
larının ruh sağlığının kö-
tüleştiğini tahmin ettiğini 
ortaya koydu.

               Kırcaali Haber

Başkan Şaban, Çocukları 
Yaş Pasta İle Sevindirdi
Ardino (Eğridere) Slıntse Anaokulu, bu yıl okul 

öncesi sınıfı bitiren ve gelecek eğitim öğretim yı-
lında birinci sınıfa gidecek çocukları "Hoşça kal 
anaokulu! Merhaba okul!” başlığı altında düzenle-
diği heyecan dolu bir mezuniyet töreni programıy-
la uğurladı. Anaokulunun bahçesinde düzenlenen 
etkinlik, 1 Haziran Uluslararası Çocuk Bayramı'nın 
kutlandığı güne denk geldi. Programda Ardino Be-
lediyesi Eğitim, Kültür ve Spor Daire Başkanı Bahar 
Recebov, Vasil Levski Lisesi’nde görev yapan ilko-
kul öğretmenleri ve ilkokul mezunlarının ebeveyn-
leri hazır bulundu.

“Mickey Mouse” grubunda yer alan minikler, öğ-
retmenleri Veska Stoyanova ve Canan Mehmet’in 

yönetiminde müzik, şarkı, dans ve şiirlerden oluşan 
bir kutlama programı hazırlamışlardı.

Slıntse Anaokulu Müdürü Dimitrina Aleksand-
rova, geleceğin birinci sınıf öğrencilerinin çifte 
bayramını kutladı ve onlara sağlık, neşeli ve mutlu 
bir çocukluk diledi. Aleksandrova, “Yaz aylarında 
oynayın, büyümeye devam edin, sonbaharda ise 
yeni bilgi, beceri ve alışkanlıklar elde edeceğiniz 
okulunuza kendinizden emin, güçlü bir şekilde ilk 
adımınızı atın” diye temenni etti.

Tüm veliler adına geleceğin birinci sınıf öğren-
cileri için özel olarak hazırlanan bir tebrik mesajı 
takdim edildi. Onlar miniklerin öğretmenleri Veska 
Stoyanova ve Canan Mehmet’e emek, hizmet ver-
meleri ve çocuklarını eğitmelerinden dolayı teşek-
kür ettiler.

2021 Slıntse Anaokulu mezunları, ebeveynlerin, 
öğretmenlerin ve konukların alkışları eşliğinde okul 
öncesi eğitim sertifikalarını anaokulu müdürünün 
elinden aldılar.

Ardino Belediyesi yönetimi, anaokulu öğrencisi 
olan çocukları verdiği hediyelerle sevindirdi.

Mezuniyet kutlama programının sonunda gele-
ceğin birinci sınıf öğrencileri, yollarının açık olma-
sı için çiçekten örülmüş bir taç altından geçerek 
uğurlandılar. Anaokulu müdürü Aleksandrova ise 
sağlık ve kısmet dilekleriyle miniklerin arkalarından 
su döktü.

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, 1 Ha-
ziran Dünya Çocuk Bayramı münasebetiyle ilçede 
bulunan anaokullarına giden çocukları yaş pasta 
ile sevindirdi.
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Bakan Minekov, devlet kültür kurumları 
yöneticileriyle bir araya geldi

Kültür Bakanı Velislav 
Minekov, Kültür Bakan-
lığında müzik ve sahne 
sanatları alanında faaliyet 
gösteren devlet kültür ku-
rumlarının yöneticileriyle 
bir araya geldi. Bakanın 
daveti üzerine yapılan 
toplantıda kültür kurumu 
müdürleri kendisiyle sek-
tördeki durumu ve sorun-
ları görüştü.

Minekov, “Daha önce de 
buna benzer formatlarda 
toplantılar yaptığınızı bi-
liyorum, ama bu ekiple 
yapmadınız. Durumun 
çok zor olduğu açık - 
gerçekler üzücü ve ana-
liz sonuçları korkutucu. 
Ama bence şimdi bir şey-
ler yapmak hiç yoktan iyi. 
Her türlü öneriye açığım” 
dedi. Görüşmede Bakan 
Yardımcısı Prof. Dr. Bo-
rislava Taneva da hazır 
bulundu.

Kültür kurumu müdürle-
ri, Covid-19 pandemisinin 
etkilerinden kurtulma ko-
nusundaki bazı endişele-
rini dile getirdiler. Delege 
edilen bütçelerin olumlu 
ve olumsuz yönleri ile 
sözüm ona metodoloji ve 
tek tip harcama standart-
larının müzik ve sahne 
sanatları alanında faaliyet 

gösteren devlet kültür ku-
rumlarının faaliyetleri ve 
normal işleyişi üzerindeki 
etkisi hakkında görüşler 
dile getirildi.

Kültür kurumu müdür-
lerinin çoğu, sağlanan 
f inansman miktarının 
ortalama değerlere göre 
hesaplanmasının iyi ol-
madığına ve her kültür 
kurumunun özelliklerinin 
hesaba katılması gerekti-
ğine dikkat çektiler. Ken-
dilerinin ifadesine göre 
izleyicilerin korunması 
bunlara bağlıdır. Onların 

ifadesine göre, sosyo-
demografik, yerleşim türü, 
kurumun belirlediği ödev-
ler gibi faktörlerin dikkate 
alınması gerekir. Finans-
man miktarının statik bir 
kısım (maaşlar ve bina 
stoku) ve dinamik bir kı-
sım (gelir sübvansiyonu) 
içerecek şekilde öngörül-
mesi önerildi.

Toplantıya katılanların 
ifadesine göre, mevcut 
Kültür Patronajı Yasası 
uyarınca iyi kullanılama-
yacak olan kültür patro-
najı olasılığı da tartışıldı.

Kültür kurumlarının des-
teklenmesine yerel bele-
diyelerin de katılmasının 
gerekliliği tartışıldı. Sür-
dürülebilirliğin sağlan-
ması için bunun kanunla 
düzenlenmesi önerildi. 
Bakan Minekov, daha 
geniş çaplı bir tartışma 
önerisi için teşekkür etti. 
Müzik ve sahne sanatları 
alanında yeterli bir ulusal 
politikanın uygulanması-
nı sağlamak için ülkedeki 
kültürden sorumlu beledi-
ye başkan yardımcılarını 
daha geniş çaplı toplan-

tıya davet etme niyetini 
açıkladı.

Müdürler ayrıca kültür 
kurumlarının tam kapa-
sitesinde normal faali-
yetine başlamasının ve 
seyircilerin salonlara geri 
dönmesinin son derece 
zor olacağı görünen yak-
laşan 2022 ile ilgili en-
dişelerini dile getirdiler. 
Hala karşılayabilecekleri 
kesin olmayan maliyetle-
re katlanmak zorunda ol-
duklarından dolayı bu yılın 
sonuna kadar faaliyetleri-

ni sakin bir şekilde plan-
layabileceklerini umduk-
larını ifade ettiler. Onların 
ifadesine göre geleceğe 
yönelik bir vizyona sahip 
olunarak sektörde maaş 
ve sigorta prim ödemele-
rinin güvence altına alın-
ması gerekir.

Toplantının sonunda tüm 
tekliflerin yazılı olarak su-
nulmasına ve Kültür Ba-
kanlığında yapılacak bir 
sonraki görüşmede tartı-
şılmasına karar verildi.

            Kırcaali Haber

Bulgaristan, komşu ülkelere 
Covid-19 aşısı bağışında bulunacak

Sağlık Bakanı Stoyço 
Katsarov, Sağlık Ba-
kanlığının koronavirüs 
(Covid-19) aşısı sıkıntısı 
çeken komşu ülkelere 
aşı bağışlamak ve sat-
mak için inisiyatif aldığını 
açıkladı. Bunların Kuzey 
Makedonya, Kosova, Ar-
navutluk, Bosna-Hersek 
ve başka Balkan ülkeleri 
olduğu anlaşıldı.
Katsarov,  03.06.2021 

tarihinde Bakanlar Kuru-
lu toplantısında yardımcı-
larını tanıttı. Yeni Sağlık 
Bakan yardımcıları Dr. 
Aleksandır Zlatanov, Di-
mitır Petrov ve Toma To-
mov.
Bakan, “Daha fazla in-

sanın, özellikle yaşlıların 
aşılanmasını sağlamak 
için bir organizasyon 
oluşturuldu. Aşıların bir 
kısmını bağışlayarak ve 
satarak komşu ülkelere 
yardım etme fırsatımız 
var. Prosedür çok ağır iş-
liyor, Avrupa Komisyonu 
ve üretici şirket ile koor-
dine edildi, bir inceleme 
yapıldı. AK'ye bir soru 
gönderildi, yardım etmek 

istiyoruz, çünkü AB üye-
si ülke olarak tüm aşılara 
sahip olma avantajına sa-
hibiz” diye izah etti.

Katsarov, bağış mı yok-
sa satış mı olacağının 
önemli olmadığını, AK 
görüşünü bildirmesi bek-
lendiğini, ülkelere muhte-
melen aşı desteği sağla-
nabileceğini söyledi.
Bakan, “Ülkemiz aşı 

teslimatlarında gecikme 
talep etti, 14 milyondan 
fazla aşımız olduğu için 
diğer ülkelere 150 000'e 

kadar doz aşı vereceğiz. 
Hiç şüphe yok ki aşı sı-
kıntısı yaşayabiliriz. Ast-
ra Zeneca aşısı en az ilgi 

gördüğü için ağırlıklı ola-
rak bu aşı bağışlanacak” 
dedi. Katsarov, şu ana 
kadar ülkemizde Astra 
Zeneca aşısı ile aşılanan-
larda ölüm vakası görül-
mediğinin altını çizdi.
Aşılanan kişi sayısı ba-

kımından Bulgaristan, 
AB’de son sırada yer alı-
yor.
Katsarov, aşılama sü-

recinin gecikmesi duru-
munda sonbaharda yeni 
bir salgın dalgası olma-
sından şüpheleniyor.

Bakan, sorunun 
çözümünün aşı 
olduğunu vurgu-
layarak, aşılama 
sürecinin yaygın-
laştırılmasına yö-
nelik tüm çabala-
rı desteklediğini 
belirtti. Katsarov, 
“Koronavirüs aşı-
ları az sayıda in-
san üzerinde test 
edildi, bu yüzden 
insanların şüphe 
duyması için se-
bep var, ancak 
en büyük kanıt, 
dünyada 2 milyara 

yakın kişinin aşılanmış 
olmalarıdır” dedi.
Bulgaristan'da sürü ba-

ğışıklığı eşiğine ulaşıl-
masıyla ilgili Katsarov, 
virüsle karşılaşan insan 
sayısının, hastalığı ge-
çirenlerden kat kat daha 
fazla olduğuna inanıldığı-
nı kaydetti.
            Kırcaali Haber

Şirketler, serbest elektrik 
piyasasından tedarikçi 

seçmek zorunda
Enerji Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıkla-

mada, alçak gerilim elektrik dağıtım şebekesine 
bağlı şirket müşterilerinin 1 Temmuz'dan sonra 
serbest tüketici elektrik piyasasından elektrik te-
darik şirketi seçmek zorunda oldukları hatırlatıldı.

Bunun geçen yıl sonbaharda gerçekleşmesi ge-
rekiyordu, ancak son tarih başka bir koronavirüs 
salgını dalgası nedeniyle ertelendi. Bu sayede en 
küçük işletmeler bile serbest piyasaya girebilecek. 
Sadece haneler düzenlenen piyasadaki elektrik 
dağıtım şirketlerinin müşterisi olmaya devam ede-
cekler.

Şirketler, 10 Haziran 2021 tarihine kadar seçtik-
leri yeni tedarikçi aracılığıyla kendilerine hizmet 

veren elektrik dağıtım şirketine başvuruda bulun-
malıydı.

Enerji Bakanlığı, Enerji ve Su Düzenleme Ko-
misyonu (KEVR) ile birlikte şirketlere bu prose-
dürler konusunda yardımcı olmak için sorular ve 
cevaplar hazırladı. Daha ayrıntılı bilgi, KEVR’in 
https://platforma.dker.bg/ ve ayrıca http://oferti-
zatok.bg/ internet adresinde bulunan özel olarak 
oluşturulan platformda bulunabilir.

Şirketler 10 Haziran’a kadar gerekli başvuruyu 
yapmadıysa, elektrikleri kesilmeyecek, ancak 1 
Temmuz itibariyle tükettikleri elektrik için önemli 
ölçüde daha yüksek bedel ödeyecek.

Şirketler elektrik tedarik sözleşmesi imzalaya-
cağı şirketi, sunulan tekliflere ve serbest piyasa 
koşullarına göre veya Kamu İhale Kanunu’nda 
belirtilen koşullar altında kendileri seçecek. Teklif 
sunan elektrik tedarik şirketleri, elektrik ticareti 
faaliyetini yürütmek için bir lisansa sahip olmalı.

Açıklamada şirket müşterilerinin her ay elekt-
rik tedarikçilerini değiştirebileceği, ancak yanlış 
yönlendirilmemeli ve sadece düşük fiyata bakma-
maları, sözleşmenin bütününe de dikkat etmeleri 
gerektiğine dair uyarıda bulunuldu.
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Bulgaristan vatandaşları, AB Dijital Covid-19 
Sertifikası ile de Yunanistan'a giriş yapabilir

Dışişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, 
Bulgaristan vatandaşları, 
AB Dijital Covid-19 Serti-
fikası ile de Yunanistan'a 
giriş yapabilecek.

Verilen bilgiye göre, ağır 
yük kamyonu sürücüleri-
nin QR kod ile bir kayıt 
formu doldurma zorunlu-
luğu da kaldırılıyor.

Atina Büyükelçiliğinin 
açıklamasına göre, di-
jital sertifika ya en son 
yapılan negatif hızlı test 
sonucu (48 saat önce) ya 
da en son yapılan negatif 
PCR test sonucu (72 saat 
önce) hakkında ya da iki 
doz aşı olunduğuna veya 
hastalığı geçirip iyileştiği-
ne dair bilgi içermeli.

Hızlı test sonucu, yalnız-
ca AB tarafından onay-
lanan dijital sertifikaya 
yüklendiğinde tanınır; bu 
belge, Bulgaristan'da his.
bg sitesi üzerinden veri-
liyor. Dışişleri Bakanlığı, 

bu aşamada aşı serti-
f ikalarının ve hastalığı 
geçirip iyileştiğini gös-
teren belgelerin mevcut 
olduğunun bilinmesinin 
önemli olduğunu ve va-
tandaşların negatif test 
sonucu gösteren belge-

lere haziran ayının ikinci 
yarısında erişebilecekle-
rini kaydetti.

Bakanlık ayrıca Bulga-
ristan vatandaşlarının, 
negatif PCR testi sonucu 
veya bir kamu otoritesi ta-
rafından mevzuata uygun 

olarak ve aşılamadan en 
az 14 gün sonra İngilizce, 
Fransızca, Almanca, İtal-
yanca, İspanyolca veya 
Rusça olarak verilen Co-
vid-19 aşı sertifikası veya 
belgede belirtilen hastalı-
ğın teşhis tarihinden itiba-

ren iki ile dokuz aya kadar 
geçerli iyileşme belgesi 
veya pozitif teşhis belge-
si ile Yunanistan'a giriş 
yapma fırsatına sahip ol-
duğunu hatırlattı.

Gereklilikler 6 yaşından 
büyük çocuklar için de 
geçerli. Bundan başka 
Yunanistan'a giriş yapan 
herkes rastgele yapılacak 
PCR veya hızlı Covid-19 
testine tabi tutulacak. 
Ticari mal taşıyan ağır 
vasıta (3,5 ton üzeri kam-
yonlar) sürücülerinin artık 
bir PLF formu doldurması 
ve bir QR koduna sahip 
olması gerekmeyecek.

Yunan adalarına seya-
hat eden yetişkin vatan-
daşlar için refakat eden 

reşit olmayan kişiler de 
dahil olmak üzere seya-
hatten 24 saat önce sağ-
lık durum formu doldurma 
zorunluluğu devam edi-
yor. İngilizce form https://
sea.travel.gov.gr/#/ adre-
sinde bulunan sitesinde 
doldurulabilir. Yunanis-
tan anakarasına dön-
mek için yalnızca https://
www.hcg.gr/en/announ-
cements/pre-boarding-
h e a l t h - d e c l a r a t i o n -
questionnaire/ adresinde 
bulunan sitede çıktısı alı-
nabilecek bir sağlık beyan 
formu doldurulur.

Adadan adaya seyahat 
edenlerin söz konusu be-
yan veya formu sunmaları 
gerekmemekte.

AK’nin yeni stratejisi Bulgaristan’ın 
Schengen’e katılmasını öngörüyor

Avrupa Bir l iğ i  (AB) 
Komisyonu tarafından 
açıklanan ve Schengen 
Bölgesini daha güçlü ve 
daha sürdürülebilir hale 
getirmeyi amaçlayan yeni 
stratejide Bulgaristan’ın 
Schengen’e katılması 
çağrısı yer alıyor.

AB İçişleri Komiseri İva 
Johansson, strateji ile il-
gili, “Bulgaristan, Roman-
ya, Hırvatistan ve Kıbrıs, 
Schengen’nin faydaların-
dan tam olarak yararlan-
malı” diye kaydetti.

Strateji, AB Konseyi'ni 
Bulgaristan, Romanya ve 
Hırvatistan’a yönelik kont-
rolleri kaldırmaya ve bu 

ülkeleri Schengen Bölge-
sine entegre etmeye karar 
vermeye çağırıyor.

AK, Sofya ve Bükreş'in 
gerekli tüm şartları yerine 
getirdiğini ve bunun 2010 

ve 2011 yıllarında yapılan 
değerlendirmelerde tespit 
edildiğini hatırlatıyor.

AK'ye göre, yeni strateji 
AB’nin dış sınırlarının et-
kin yönetimini, vize baş-

vurularının, seyahat bel-
gelerinin dijitalleştirilme-
sini, sınır ve göç yönetimi 
bilgi sistemlerinin güncel-
lenmesini ve göç yöneti-
minde ortak bir yaklaşım 
modeli oluşturulmasını 
sağlayacak.

Bundan başka AK, alı-
nan kararlarda daha faz-
la siyasi çözüm vurgusu 
yapılması ve temel insan 
haklarına saygı ilkesine 
uyulup uyulmadığının 
daha fazla izlenmesini 
içerecek yönde Schengen 
müktesebatının uygulan-
masını izleme ve değer-
lendirme mekanizmasını 
gözden geçirmeyi teklif 
ediyor.

Kırcaali bölgesinde köylere 
seyyar aşı ekipleri sağlanacak

Kırcaali Bölge Sağlık Müfettişliği (RZİ), bölgede 
ilçe merkezlerine uzak mesafede yer alan yerle-
şim yerlerinde ikamet eden aşı olmak isteyenlerin 
yanı sıra yaşlıları ve zor hareket edebilen kişileri 
yerinde aşı yapmak için seyyar aşı ekipleri sağ-
lamaya hazır olduğunu açıkladı.

RZİ Müdürü Dr. Viktor Kirçev, Kırcaali Valiliği 
Koronavirüs Kriz Masası üyeleriyle gerçekleştir-
diği çalışma toplantısında, “Benzer bir çalışma, 

sadece iki gün içinde 182 kişinin aşılandığı Ardi-
no ilçesinde gerçekleştirildi” diye bildirdi.

Sağlık Bakanlığı'nın ülkedeki aşı kapsamının 
genişletilmesine yönelik genelgesiyle bağlantılı 
olarak düzenlenen toplantıya Kırcaali Valiliği Ko-
ronavirüs Kriz Masası Başkan Yardımcısı sıfatıyla 
Kırcaali Vali Yardımcısı Pavel Gatev başkanlık 
etti.

Yardım alınması ve aşı olmak isteyenlerin lis-
telerinin hazırlanması için belediye başkanları ve 
RZİ’lere mektuplar gönderildi. Köy muhtarları ve 
muhtar vekilleri yardımıyla aşının faydaları hak-
kında bilinçlendirme kampanyası yapılacak.

Sağlık yetkililerinin ifadesine göre, şu aşamada 
azınlık grupları aşılama çalışmalarına ilgi göster-
miyor ve bu gruplara ait vatandaşların aşılanma 
oranı neredeyse sıfır düzeyindedir.

Kırcaali ilinde 27 000 doz aşı yapıldı. Onların 
ancak üçte birisi aile hekimleri tarafından uygu-
landı. Gerekli miktarda her türlü aşı bulunuyor, 
ancak insanların aşıya ilgisi azalıyor. Aşı olmak 
isteyenlerin sayısı, günde ortalama 500 kişiden 
yaklaşık 300 kişiye düştü.

İş dünyası için yeni ekonomik teşvik tedbirleri uygulanacak
Başbakan Yardımcısı ve 

Sosyal Politikalar Bakanı 
Gılıb Donev, Başbakan-
lıkta düzenlenen basın 
toplantısında, “Ülkede 
ekonomik toparlanmaya 
ve istihdam oranının nor-
mal seviyelere yumuşak 
bir geçiş yapıldığı hisse-
diliyor - bu veriler düşük 
işsizlik oranlarını doğrulu-
yor” diye kaydetti. Donev, 
Maliye Bakanı Asen Va-
silev ve Ekonomi Bakanı 
Kiril Petkov ile birlikte iş 
dünyası için yeni ekono-
mik teşvik tedbirleri hak-

kında bilgi verdiler.
Bunlardan biri 60/40 

tedbiri. Donev, 60/40 ted-
biriyle ilgili şunları söyle-

di: “60/40 tedbiri, Avrupa 
Birliği (AB) Komisyonuna 
tedbir için harcanacağı 
bildirilen 1,5 milyar leva 

miktar dahilinde iki ay 
daha uzatılacak. Şu an iti-
bariyle harcanan kaynak 
1,4 milyar levanın biraz 
üzerinde, yani geri kalan 
miktarla tedbir süresi uza-
tılabilir”.

Bakan, “Bulgar işveren-
lerin devletten sağlam bir 
destek hissetmeleri ve AB 
üye ülkelerinden işveren-
lerle rekabetçi bir seviye-
de olmaları için yıl sonuna 
kadar yeni tedbir teklifleri 
hazırlanmaya devam edi-
yor” diye sözlerine ekledi.

             Kırcaali Haber
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Son Ankete Göre, GERB İle İTN Partisi 
Arasındaki Oy Farkı Azalmaya Devam Ediyor

Alpha Research Sosyolojik 
Araştırma Ajansı tarafından 
30-7 Haziran 2021 döneminde 
tablet bilgisayar üzerinden gö-
rüntülü görüşerek 18 yaş üstü 
1007 vatandaşın katılımıyla 
yapılan araştırma sonuçlarına 
göre, GERB-SDS İttifakı yüzde 
20,3, Böyle Bir Halk Var (İTN) 
partisi ise yüzde 18,2 oranında 
destek alırdı.

Anket sonuçlarına göre, BSP 
yüzde 14,4, Demokratik Bulga-
ristan Birliği İttifakı yüzde 11,9, 
Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisi yüzde 9,9, Aya-
ğa Kalk! Magandalar Dışarı! 
İttifakı yüzde 5,3 oranında oy 
alırdı.
Bu lgar  Vatansever ler i - 

VMRO, Volya ve NFSB İtti-
fakı, yüzde 3,4 oranında oyla 

meclise girmek için yüzde 4’lük 
seçim barajını aşamıyor.
Vızrajdane partisi yüzde 2,8, 

Temiz ve Kutsal Bir Cumhuri-
yet İçin Sol Birlik İttifakı yüzde 
1,8 ve Bulgar Yazı patisi yüzde 
1,1 oranında oy alıyor.
Sosyologlar, GERB ile Böyle 

Bir Halk Var partisi arasındaki 
oy farkının azalmasının eski 
Başbakan Boyko Borisov’un 

partisinin destek kaybetmesin-
den kaynaklandığını söylüyor.
Ankete katılan seçmenlerin % 

53,2’si, 11 Temmuz seçimlerin-
de mutlaka oy kullanacaklarını 
söyledi, yüzde 15,5’i teredddüt 
ediyor, yüzde 31,3’ü ise oy kul-
lanmayacağını söylüyor.
Bulgaristan vatandaşlarının 

büyük bir bölümü önümüzde-
ki seçimlerden sonra hükümet 

kurulmasını bekliyor. Geçici 
hükümetin çalışmalarını olum-
lu değerlendirenlerin oranı 
olumsuz değerlendirenlerinki-
ne göre (33.1% : 23.0%) daha 
yüksek olsa da, çoğunluğun 
bu konuda çelişkili bir görüşü 
(%43,9) var. Bu durum, aynı 
zamanda olağan bir hükümet 
kurulması yönündeki tutumu 
da motive ediyor.

İzmir BAL-GÖÇ Başkanı Nursoy 
Çernooçene Belediyesini Ziyaret Etti

İzmir Balkan Göçmenleri 
Kültür ve Dayanışma Derneği 
(BAL-GÖÇ) Genel Başkanı Ab-
durrahim Nursoy, Çernooçene 
Belediyesini ziyaret etti.
Konuk, Belediye Başkanı Ay-

dın Osman ve Belediye Meclis 
Başkanı Bedriye Gaziömer ta-
rafından karşılandı.
Aydın Osman, görüşmenin 

verimli geçtiğini, son yıllarda 
ortaya çıkan çeşitli konuları ele 
aldıklarını bildirdi.
BAL-GÖÇ Başkanı Abdurra-

him Nursoy, aslen hala akraba-
larının bulunduğu Çernooçene 
ilçesinin Yabılçeni (Almalık) 
köyünden olduğu için bölgeye 
karşı çok özel duygular besle-
diğini belirtti. Nursoy, “İki tara-
fın da iyi niyetli ve ilişkilerimizin 
geleceği olduğuna inanıyorum” 

diye kaydetti.
Taraflar, bu tür eylemlerin kül-

tür, sanat, eğitim, bilim, sosyal 
faaliyet, sosyal sorun, turizm ve 
diğer alanlarda işbirliğinin geliş-
tirilmesi için her iki ülkenin idari 
kurumları, işletmeleri ve vatan-

daşları için fırsatlar yarattığı gö-
rüşünü dile getirdi.

Görüşmede çifte vatandaşlığa 
sahip kişilerin bazı sorunları ele 
alındı. İki ülke arasındaki iyi iliş-
kilerin devam ettirilmesine hazır 
olunduğu ifade edildi.

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” 
Şiir, Makale ve Hikaye Yarışması

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçil iği, T.C. Fil ibe 
Başkonsolosluğu’nun ve T.C. Burgaz Başkonsolosluğu’nun katkı-
larıyla ve Bulgaristan’daki derneklerle işbirliği içinde “15 Temmuz 
Demokrasi ve Milli Birlik Günü” vesilesiyle ödüllü şiir, makale ve 
hikaye yarışması düzenlemektedir.

Eserlerin 15 Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün anlam ve öne-
miyle bağlantılı olması beklenmektedir.

Yarışma “7 – 20” ve “21-77” yaş grupları için şiir, hikaye ve 
makale türlerinde 
düzenlenmektedir. 
Yarışmada dere-
ceye giren eserler 
T.C. Sofya Büyü-
kelçiliği facebook 
sayfasından yayın-
lanacaktır.

Kazanan yarış-
macılara hediye 
takdim edilecek; 
ay r ı c a ,  S o f y a 
Büyükelçiliği’nin 15 
Temmuz Demok-
rasi ve Milli Birlik 
Günü Töreni’ne da-
vet edileceklerdir.

7’den 77’ye her-
kesi katılmaya da-
vet ediyoruz.

Yarışmaya katı-
lım şartları:

- Yaş: 7 - 20 ve 
21-77

- Son Başvuru Tarihi: 9 Temmuz 2021
 - Bu tarihten sonra iletilecek eserler değerlendirmeye alınama-

yacaktır.
- Eserlerinizi ad ve soyad, yaş, telefon numarası, açık adres 

bilgileriyle birlikte gönderiniz.
- Başvuru Elektronik Posta Adresi: turkishembassysofia@gmail.

com
- Yarışmaya her yarışmacı, Türkçe veya Bulgarca en fazla bir 

eserle katılabilir.
- Lütfen kendi eserlerinizi gönderiniz! Başvuruların eserlerin 

“gerçek sahipleri” tarafından yapılması esas olup, başkası tara-
fından kaleme alındığı tespit edilen başvurular değerlendirilmeye 
alınmayacaktır.

- Eseriyle birlikte isim ve adres-iletişim bilgilerini iletmeyen veya 
eksik ileten adaylarla iletişimde zorluk yaşanacağı için, bu aday-
ların eserleri değerlendirmeye alınamayacaktır. Bu itibarla bu bil-
gilerinin eserlerle birlikte eksiksiz ve okunaklı şekilde iletilmesi 
gerekmektedir.                                     T.C. Sofya Büyükelçiliği


