
  29  Eylül  2021        (Çarşamba)           Yıl: XV          Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                 Sayı: 574                Fiyatı 1,00 Lv.  

KIRCAALİHABER
www.koch-imot.eu          GSM:+359(877) 257-777

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Büyükelçi Sekizkök, Şumnu Belediye 
Başkanı Hristov İle Görüştü

Şumnu Belediye Başkanı Lü-
bomir Hristov ve Türkiye Cum-
huriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin 
Sekizkök arasında yapılan gö-
rüşmede ikili ticari ve ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesi ve kültür 

alanındaki işbirliği ele alındı. 
Büyükelçiye T. C. Burgaz Baş-
konsolosu Senem Güzel, Büyü-
kelçilik ve Başkonsoloslukta gö-
revli müşavirler ve ataşeler eşlik 
ettiler. Yapılan toplantıya Bütçe 

ve Finanstan Sorumlu Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Tatyana 
Kostova, Ekonomik Kalkınma-
dan Sorumlu Belediye Başkan 
Yardımcısı Rositsa Antonova, 
Sosyal Politika ve Sağlıktan So-

rumlu Belediye Başkan Yardım-
cısı Svetlana Markova ve İnşaat 
ve Ekolojiden Sorumlu Belediye 
Başkan Yardımcısı Boyan Todo-
rov da katıldı.

Belediye Başkanı, Büyükelçi 
Sekizkök’e şehrin ekonomik ge-
lişimi, bölgenin ekonomik profili 
ile kültürel ve tarihi mirası hak-

kında bilgi verdi.
Hristov, “Burada işlerini başa-

rıyla geliştiren yatırımcılardan 
bazıları Türkiye'dendir. Bunların 
arasında Fikret İnce de yer al-
makta olup, yöneticiliğini yaptığı 
Alcomet Şirketi sadece ülkenin 
değil Balkanlar'ın da önde ge-

Büyükelçi Sekizkök, Şumen’de Türk Sanayicileri İle Buluştu
Türkiye’nin Sofya Büyükel-

çisi Aylin Sekizkök Şumen’e 
yaptığı ilk resmi ziyareti kap-
samında iş dünyası temsilci-
leri ile bir araya geldi.
Bulgar-Türk Ticaret ve Sa-

nayi Odası (BULTİŞAD) ta-
rafından düzenlenen yemek-
te Şumen’de yatırım yapmış 
Türk iş dünyasının önde gelen 
isimleri ve diplomatik misyon 
temsilcileri bir araya geldi.
Güncel ekonomi sorunlarının 

ele alındığı toplantıya Büyü-
kelçi Aylin Sekizkök’ün yanı 
sıra Burgaz Başkonsolosu 
Senem Güzel, Müsteşar Esin 
Topçu, Ticaret Müşaviri Okan 
Pakbeşe, Eğitim Ataşesi Şe-
nol Genç ve başka diplomat 
ve görevliler katıldı.
E v  s a h i p l i ğ i  y a p a n 

BULTİŞAD’dan Yönetim Kuru-

lu Başkanı ve Alkomet AD sa-
hibi Fikret İnce, ENPAY Trans-
former Components Bulgaria 
EOOD sahibi Murat Yürekten, 
ENPAY Transformer Compo-
nents Bulgaria EOOD Müdü-

rü Sıdkı Remzi, Sark Bulga-
ria AD Müdürü Suat Vardar, 
Cambro Ozay BG EOOD Mü-
dürü Bülent Bulut, Dura-Tiles 
BG AD Necmettin Arman, 

Devamı 3’de

Devamı 3’de

Kırcaalili başarılı genç futbolcu 
BAKİ AHMED İstanbul Başakşehir 
Futbol Kulübü’ne transver oldu.
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Devamı gelecek 
sayıda -->

Bulgaristan’ın Azınlıklara Uyguladığı Politikalar - (Türkler)
Makaleyi yazmamdaki 

temel amaç Bulgaristan’ın 
azınlık haklarına olan tu-
tumunu gözlemlemek ve 
araştırmaktır. Öncelikle 
Avrupa’nın önemini sa-
dece dünya üzerindeki 
konumuna sınırlandırmak 
doğru bir tutum değildir. 
Bölge, çok sayıda etnik 
farklılıklara sahip olan 
azınlık durumdaki insan-
lara da ev sahipliği yap-
maktadır ve farklılıklarla 
dolu bir bölgedir. Bu deği-
şiklikler de önemli olayları 
ve politikaları beraberinde 
getirmiştir. Dünya üzerinde 
yer alan birçok ülke farklı 
etnik gruplardan meyda-
na gelmektedir. Fakat bu 
etnik gruplara her devletin 
gösterdiği tutum çok fark-
lı olmaktadır. Birçok ülke 
farklı etnik grupları kendi 
bünyelerinde kabul ede-
rek bu grupların haklarını 
koruma altında tutarken, 
birçok devlet ise bu farklı-
lıkları kabul etmek isteme-
mektedir. Bu etnik olarak 
farklı toplumların haklarını 
işgal edip onlara baskı kur-
maktadırlar ve varlıklarını 
kabul etmemektedirler.

Balkan savaşlarından 
günümüze kadar Balkan 
topraklarında yaşamını 
sürdüren etnik gruplar, 
sürgünlerden din değişti-
rilmeye ve hatta isim de-
ğiştirilmeye zorlanarak, 
sistematik olarak asimi-
lasyon politikalarına maruz 
kalmıştır. Panslavizm ile 
birlikte başlayan Balkan-
lardan Osmanlı tebaasını 
yok etme süreci ikinci dün-
ya savaşı sonrasında da 
devam ettirilmiştir. Nitekim 
Bulgaristan’daki milliyetçi 
kesimlerin gerçekleştirdiği 
reformlar bir yandan Türk 
azınlığın hakları kısıtlarken 
diğer taraftan da Türkle-
ri Türkiye’ye göç etmeye 
mahkûm etmiştir. Çift ku-
tuplu dünya sistemi olarak 
da bilinen soğuk savaş 
döneminde Bulgaristan'ın, 
etnik gruplara uyguladığı 
Bulgarlaştırma politikaları 
bu sürece en iyi örnekler-
den birini oluşturmakta-
dır. Bulgaristan'da Todor 
Jivkov Rejimi döneminde 
aralarında Türk, Pomak, 
Roman, Arnavut, Ulah'la-
rın da bulunduğu ona 
yakın etnik gruba, devlet 
terörüne varan sistematik 
olarak asimilasyon politi-
kaları uygulanmıştır.

Azınlık tanımı
Azınlık, kavram olarak, 

“belli bir toplum içinde 
farklılıklar gösteren ve ba-
şat olmayan gruba verilen 
isimdir”. Azınlık kavramı-
nı sosyolojik ve hukuksal 
açılardan tanımlamak 
mümkündür. Sosyolojik 
bakımdan, “bir toplumda 
sayısal bakımdan azınlık 
oluşturan ve çoğunluktan 
farklı niteliklere sahip olan 
grup” azınlıktır.

Bulgar milliyetçiliğinin 
temeli

7. yüzyılda Tuna'yı geçen 
Bulgarlar, Slavlar arasına 
yerleşmişlerdir. Kuruluşu 
7.yüzyıla dayanan Bulgar 
Devleti, iki yüzyıl sonra 
yani 9.yüzyılda Hristiyan-
lığı seçmiştir. Slavları milli 
duygular konusunda etkile-
mişlerdir. Sırasıyla Bizans 
İmparatorluğu, Sırp ve Os-
manlı İmparatorluğu'nun 
hakimiyeti altına girmişler-
dir. 14. yüzyılda Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından 
Bulgar İmparatorluğu par-
çalanmıştır. Her ne kadar 
Osmanlı Devleti, Bulgar 
devletinin devlet ve yöne-
ticilerini olduğu sınıfı taf-
siye etmişse de Bulgarlar 
kiliselerde örgütlenmeyi 
başarmıştır. Böylelikle dil 
ve kültürlerini de sürdüre-
bilmişlerdir. Bu süreç içeri-
sinde Bulgar kültürü taşra-
ya yerleşmiştir. Şehirlerde 
ise Türk ve Yunan kültü-
rünün hâkim olması aynı 
zaman da ekonomik farklı-
lıklar Bulgarları rahatsız et-
miş beraberinde Bulgarları 
milliyetçilik ile tanıştırmış-
tır. Oluşan ortam milliyet-
çiliği doğurmuştur. Bulgar 
milliyetçiliği 1870'lerde ayrı 
bir Ortodoks Bulgar kilise-
si kurulmasıyla daha da 
kuvvetlenmiştir. Zaten kili-
selerde örgütlenmeye baş-
layan Bulgarlar, Ortodoks 
Bulgar Kilisesi ile gerek 
kültürlerini gerek ise tarih 
bilinçlerini ve hikayelerini 
canlı tutarak eğitim yoluy-
la yaymaya adanmışlardır. 
Bulgar olma bilinci böylece 
aşılanırken ayaklanmalar-
da hayat bulmaya başla-
mış ve Osmanlı'nın Rusya 
ile olan savaşında yenil-
giye uğraması sonucuyla 
imzalanan Berlin Antlaş-
ması modern Bulgar dev-
letinin oluşmasına ön ayak 
olmuştur. (Yalımov, 2002: 
285).

Etnik çatışma ve olu-
şan çevre

1 9 0 0 ' l ü  y ı l l a r d a , 
Bulgaristan'da başta Türk 
azınlıklar ve Müslüman 
olan diğer etnik kökene sa-
hip azınlıklara karşı baskı-
lar ve asimile çabaları boy 
göstermeye başlamıştır. 
Bu baskı ve asimile çabası 
1944 yılında iktidara gelen 
Bulgaristan Komünist Par-
tisi tarafından yanan ateş 
tekrar fitillenmiştir. "Tek 
Millet Kararı (Edinna Nat-
siya)" ile ırkçı faaliyetlerine 
hız veren iktidarın hedefi 
Türk azınlığının enteg-
re edilmesi idi. Yani Türk 
azınlığın bir Bulgar gibi 
yaşamasını, Bulgar örf ve 
adetlerini edinmesini hatta 
ve hatta isimlerini benim-
semesi istenmiştir:

Bulgaristan Halk Cum-
hur iyet i  dönemin de 
devlet tarafından emriy-
le1984-1985 yılları arasın-
da Todor Jivkov rejiminin 

koymuş olduğu "Yeniden 
Doğuş Süreci" kapsa-
mında    Türk azınlık artık 
Bulgar popülasyon içinde 
asimile edilmeye başla-
mıştır. Bu yıllarda Türk 
azınlıklarının yoğun ola-
rak yaşadıkları köylere ani 
baskınlar düzenlenmiştir. 
Bu baskınlarda Türklerin 
isimleri zorla değiştiril-
meye çalışılmıştır. Yani 

birçok insan hakları ihlali 
yaşanmıştır. Bu kampan-
yanın ortaya konmasında 
asıl sebep ise Bulgar mil-
liyetçiliği ve bir ulus bilinci 
oluşturmaktan öte, sınır 
komşusu Türkiye’de artan 
Pan-Türkist ve İslami kök-
tencilik propagandalarının 
Bulgaristan’da yaratabile-
ceği tepkilere yönelik bir 
önlem niteliğindeydi. Jiv-
kov rejimi Bulgaristan Tür-
kü diye bir şey olmadığını, 
bu popülasyonun aslında 
Müslümanlaşmış Bulgar-
lar, Pomaklar olduğunu id-
dia etmiştir bu dönemde. 
Asimilasyon politikaları 
kapsamında Türk isimleri 
Hristiyanlaştırılmış, okul-
larda Türkçe eğitim veril-
mesi yasaklanmış, İslami 
tatiller kaldırılmış, İslami 
gelenekler yasaklanmış, 
anadilde konuşmak dahi 
yasaklanmış, ibadethane-
lerin kapatılmış, dini veci-
belerin yerine getirilmesi 
gibi konularda kısıtlama-
lara uğramıştır. Ayrıca bu 
dönemde 1984’e kadar 
devlet tarafından destek-
lenen Türkçe yayın yapan 
gazete, dergi ve radyo is-
tasyonları da yasaklanmış-
tır. Türk azınlıklar Bulgaris-
tan tarafından 19.yüzyılda 
"kültürel soykırıma" uğra-
mışlardır. Türk azınlıklar 
ve Pomaklar bu baskılara 
karşı direnmişlerdir ancak 
birçok Türk köyünde işken-
celere maruz bırakılmışlar-
dır. Köyler de tutuklanan 
göstericilerin bir bölümü 
ise idam edilmiş, hapse 
atılmış veyahut sürgün 
edilmişlerdir.  Bu direniş 
hareketlerinden en çok ses 
getireni, 26 Aralık 1984'te 
Bulgaristan'ın Kırcaali iline 
bağlı Killi bölgesinde isim 
değiştirme uygulamasını 
protesto etmek için top-
lanan Türk ahalinin için-
de annesinin kucağında 

bulunan Türkan bebektir. 
Bulgar kolluk kuvvetlerinin 
kalabalığın üzerine rastge-
le açtığı ateş sonucunda 
henüz 18 aylıkken şehit ol-
muştur, Bulgaristan Türk-
lerinin direnişinin sembolü 
haline gelmiştir. Bulgarlar, 
Müslüman-Türk azınlığının 
yoğun olduğu bölgelere 
yerleştirilmişlerdir, asi-
mileyi hızlandırmanın bir 

başka yöntemi olarak bunu 
görmüşlerdir. Bu dönemde 
Türkiye ise kamuoyu oluş-
turmak adına Anti-Bulgar 
propagandalar yapmaya 
başlamıştır.

Jivkov Türk hükümeti-
ne, sınırlarını açması için 
meydan okumuş ve yöne-
timden memnun olmayan 
Müslüman-Bulgar ların 
ülkeyi terk etmesini iste-
miştir. Sınırların açılma-
sı ve Türk hükümetinin 
Bulgar istan’dan gelen 
mültecileri kabul edece-
ğini açıklamasıyla, Bulgar 
otoriteler Türkleri zorla 
sınıra doğru sürmüştür. 
300.000’den fazla Türk’ün 
ülkeye sığınması sonucu, 
sınır tekrar kapatılmıştır. 
Bulgaristan’da yaşanan 
bu etnik çatışma diğer 
komşu Balkan ülkeleriyle 
yaşanan etnik çatışma-
ya kıyasla farklı özellikler 
sergilenmiştir. Çünkü bu-
rada bir fiziki etnik soykı-
rımdan değil kültürel bir 
soykırımdan söz ediyoruz. 
Bu asimilasyon politikaları 
yasalarla şekillenmiştir ve 
iktidar değişimiyle birlikte 
hızlı çözüme ulaşmıştır. 
(Kamil, 1989: 61-69).

İlk göç durumu
Varna ve Tuna nehri kı-

yılarından denizyoluyla 
İstanbul'a ve karayolu ile 
de Edirne'ye doğru binler-
ce göçmen yola çıkarak 
Türkiye'ye göç etmeye de-
vam etmişlerdir. Sayısal 
verilere göre 1879 Hazi-
ran ayı ve 1880 Eylül ayı 
tarihleri arasında yalnız 
Varna limanını kullanarak 
17 bin 390 Türk'ün ana-
vatanlarına dönüş yaptığı 
biliniyor. 1883 yazında 3 
ay içinde iki yüz binin üze-
rinde göçmenin Edirne'den 
geçtiğini, Fransa'nın Edir-
ne Konsolosu hükümete 
bildirmiştir. Hızlı bir sirkü-
lasyon şeklinde göçlerin 

devamlılığı sürdürülmüş 
bu tarihlerde.

Berlin Antlaşması sonra-
sı dönem milliyetçiliğinin 
yükselmiş olduğu bu dö-
nemlerde azınlıklara karşı 
sert bir tutum sergilenmiş-
tir. Göçleri ve asimilasyon 
politikalarını algılayabilme-
miz ve daha net bir şekil-
de değerlendirebilmemiz 
adına bu anlaşma oldukça 

önem arz etmektedir. Bu 
anlaşmayla birlikte politi-
kaların uygulanma neden-
lerini görebiliyoruz. Burada 
ilk kez kilise elinin değil de 
bir devlet eliyle ulus bilinci 
oluşturulma çabasını ba-
riz bir şekilde görebiliriz. 
1981 Jivkov politikalarıyla 
aynı gibi gözüküyor olsa 
dahi 1878-90 döneminde 
geniş çaplı bir asimilas-
yon politikası uygulanma-
sının nedeni Bulgaristan 
Türklerinin sınır dışı edi-
lebilmesi idi. 1989 olayları 
sanki tüm tarih boyunca 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye 
tek büyük göç olgusuymuş 
gibi yaklaşılır ancak bunun 
evveliyatı 1878 yıllarına 
dayanmaktadır. Özellikle 
1878 yılını başlangıç kabul 
edersek 1912 1913,1950 
1951, 1963 tarihlerinde de 
her defasında 150 binden 
fazla kişinin göç ettiğini ve-
yahut göçe zorlandığının 
verilerine kaynaklardan 
ulaşabiliyoruz. (Şimşir, 
1986: 324-327).

Türklere yapılan ilk zo-
runlu göç

Bulgar uygulamasına dik-
kat edildiğinde, 1978'den 
bu yana süren asimilas-
yon kampanyası ve isim 
değiştirme sürecine isyan 
eden Türkler, Türkiye'ye 
göç etmeye zorlanmaya 
başlamıştı. Bulgaristan'da 
Türk kimlikleri ellerinden 
alınan 350 bin kişi 1989 
yaz aylarında göçe zor-
landı.  Bu göçe tabii tutu-
lan Türk azınlıklar zalimce 
muameleler de görmüşler-
dir. 1950 yılında uygulanan 
zorunlu göçün parçaladığı 
aileler, Türkiye'nin 1968'de 
kapsamlı bir göç antlaş-
ması ile ailelerin birleşti-
rilmesi sağlanmıştır. Yani 
Bulgaristan'ın istemediği 
ve sürekli müdahale halin-
de oldukları Türkleri göçe 
zorladığı, bir süre sonra 

bunu bir göç antlaşması-
nın izlediğini dikkatimizi 
çekmektedir. Günümüz in-
san hakları belgelerinin ve 
özellikle Kişisel ve Siyasal 
Haklar Sözleşmesi'nin in-
sanların diledikleri yerde 
yaşama, kültürel kimlikle-
rini koruma hakkını tanı-
dıkları göz önünde tutu-
lursa, yüzbinlerce insanın 
yaşadıkları yeri, ülkeyi 
terk etmelerini açıklamak 
güçtür. Bu bölgede Türk 
azınlığına uygulanan istis-
marların, insan haklarının 
nasıl da Bulgarlar tarafın-
dan ihlal edildiği açıkça 
gözler önündedir. Dolayı-
sıyla, göç anlaşmalarının 
sınır ve rejim değişiklikleri, 
uluslararası bulanım son-
rası mevzu bahis olayların 
belgelerini oldukça açık 
bir şekilde göstermektedir. 
Bulgaristan görünürde bu 
nedenler olmadığı halde 
salt kendine özgü politik 
nedenlerle büyük insan 
kitlelerini, pek çok insan 
hakları tarafından tanınmış 
olan haklarından yoksun 
kılarak- "ülke dışı" etmek-
tedir. Uygulanan baskılar, 
maruz bırakılan tavır ve tu-
tumlar insanları iyice uçu-
ruma sürüklemiş, bazen 
dayanamamış ve kendileri-
ne yapılan bu haksızlıkları 
gözler önüne serebilmeye 
ve dünyaya Bulgaristan’da 
yapılan bu kültürel soykırı-
mı anlatabilmeye çalışmış 
olsalar da bu girişimleri 
maalesef başarısız so-
nuçlanmış hatta ve hatta 
Bulgaristan devleti özel 
kuvvetleri tarafından köy-
lere baskınlar düzenlenip 
insanlar tutuklanmıştır. Ve 
olaylar boyut atlamışlardır. 
Bulgaristan normal hukuki 
yollardan sağlayamayaca-
ğı göç anlaşmasının fiili 
durum yaratarak zorunlu 
hale getirmiştir.

Ancak Bulgar istan'ın 
1968'e kadar uyguladığı 
bu sistem, 1971'den itiba-
ren Türk azınlığın varlığı-
nın reddine dayanan yeni 
politika yüzünden çelişkili 
bir duruma girmiştir. Bul-
garistan bundan böyle göç 
anlaşması yapılmasına 
karşı çıkan taraf konumuna 
girmiştir. Bulgaristan'ın bir 
yandan Türk azınlık olma-
dığını öne sürerken, diğer 
bu insanların Türkiye'ye 
göçmen olarak yerleşme-
sini teşvik etmekle çeliş-
kiye düştüğü belirtilmiştir. 
Bu olaylara karşılık artık 
Türkiye, Bulgaristan'da 
yaşanan bu Türk azınlıkla-
rını eritme politikasına kat-
lanmak zorunda kalmıştır. 
Göç anlaşmasında her ne 
kadar tutumu net bir Türki-
ye görsek de. Son olarak 
Bulgaristan'dan zorunlu 
göç sonucu gelen soydaş-
larımızın Türk vatandaş-
lığına alınması durumu 
ortaya çıkmıştır. (Kamil, 
1989: 71-73).

                 Samet URAL
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Büyükelçi Sekizkök, Şumnu Belediye 
Başkanı Hristov İle Görüştü
len firmaları arasında yer 
almaktadır. Şehrimiz, or-
tak tarihi geçmişimize ait 
restorasyon ve bakıma 
ihtiyaç duyan birçok tarihi 
ve kültürel anıta sahip ve 
bu konuda işbirliği yapma-
mız iyi olur. Bu tür ortak 
çalışmalarla ilgilenirseniz 
seviniriz” dedi. Belediye 
Başkanı, Şumnu halkının 
etnik ve dini hoşgörüsü 
ile bilindiğini, Bulgarların 
ve Türklerin yüzyıllardır 
burada anlayış içinde ya-
şadıklarına dikkat çekti. 
Pandemiden önce ama-
tör sanatçı gruplarının 
Bulgaristan'dan göçmen-
lerin yaşadığı Türkiye’nin 
çeşitli bölgelerini sık sık 
ziyaret ettiğini anımsatan 
Hristov, sorunların bir an 
önce geride kalmasını ve 
bu temasların yeniden 

sağlanmasını umduğunu 
ifade etti.

Büyükelçi Sekizkök’ün 
ifadesine göre, Bulga-
ristan'daki ve özellikle 
Şumnu'daki Müslüman ve 

Türkler, iki halk arasında-
ki ilişkilerin geliştirilmesi 
ve güçlendirilmesi için bir 
köprü rolü oynayabilirler. 
Büyükelçi, “Bu, bizim için 
korumamız ve destekle-

memiz gereken bir hazi-
nedir” dedi. Sekizkök, bu 
değerli kültür anıtını turis-
tik ziyaretler için daha da 
çekici hale getirecek çok 
iyi bir restorasyon çalış-

ması örneği olarak Tom-
bul Camiini gösterdi.

Büyükelçi, eğitim alanın-
da ortak projelerin uygu-
lanmasına ve ekonominin 
temel sorunlarından biri 
olan çeşitli endüstri alan-
larında çalışacak vasıflı 
işgücü bulma sorununun 
çözülmesine yardımcı 

1. sayfadan devam olacak eleman yetiştiril-
mesine yönelik ortak pro-
jelere ilgi gösterdi.

Görüşmenin sonunda 
Belediye Başkanı Lübo-
mir Hristov, Büyükelçi Ay-
lin Sekizkök'e Şumnu'daki 
kültürel ve tarihi eserleri 
tasvir eden hatıra paraları 
hediye etti.

1. sayfadan devam

Büyükelçi Aylin Sekizkök, Şumnu'ya 
ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi
Şumnu Valisi Valentin 

Aleksandrov, Şumnu'ya 
ilk resmi ziyaretini ger-
çekleştiren Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Bü-
yükelçisi Aylin Sekiz-
kök ile görüşme ger-
çekleştirdi. Kendisine 
Şumnu ziyaretinde T. 
C. Burgaz Başkonsolo-
su Senem Güzel'in de 
aralarında bulunduğu 
on kişilik bir heyet eşlik 
etti. Yapılan toplantıda 
Vali Yardımcıları Albe-
na Babeva-Slaneva ve 
Saşo Evlogiev de hazır 
bulundu. 
Bölgenin sosyo-eko-

nomik gelişmişlik düze-
yi özelliklerini ve zengin 
kültürel ve tarihi mira-
sını sunan Vali Alek-

sandrov, “En büyük 
Türk yatırımcılardan 
bazıları Şumen ilinde 
faaliyette bulunuyor, bu 

da ekonomi alanındaki 
temasların geliştiğinin 
bir göstergesidir” diye 
kaydetti. Vali, yapılan 

toplantıda Bulgaristan 
ile Türkiye arasındaki 
ikili işbirliğinin gelişti-
rilmesini ve özellikle 

Şumnu bölgesi ile iliş-
kileri tartışma imkanı 
verilmesinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.
Sıcak karşılama için 

teşekkür eden Büyü-
kelçi, iki ülke arasın-
daki ticari ve ekonomik 
ilişkilerin ve özellikle 
Şumnu bölgesi ile iliş-
kilerin önemli bir yere 
sahip olduğunu vurgu-
ladı. Sekizkök, “Burası, 
Türk yatırımcıların ilgi 
duyduğu ve faaliyet-
leriyle başkalarını da 
burada faaliyette bu-
lunmaya teşvik ettiği bir 
ildir” dedi.
Vali Aleksandrov ve 

Büyükelçi, komşuluk 
ilişkilerinde elde edilen 
başarıların artırılması 
gerektiğine inandıkları-
nı ifade ederek, bölge-
deki yatırımcıların art-
ması ve ikili temasların 
geliştirilmesi için gerek-
li desteği sağlayacakla-
rına söz verdiler.
Toplantıda eğitim ve 

kültür alanındaki kaza-
nımlar da değerlendi-
rildi ve iki taraf, iki ülke 
arasındaki iyi ilişkilerin 
iyi komşuluk ilişkileri 
ilkesi doğrultusunda 
devam edeceğine duy-
dukları güveni vurgula-
dı.
          Kırcaali Haber

Büyükelçi Sekizkök, Şumen’de 
Türk Sanayicileri İle Buluştu

Ziraat Bank Bulgaria 
Müdürü ve BULTİŞAD 
Denetim Kurulu Başka-
nı İsa Aydoğan, BULTİ-
ŞAD Müdürü Ventsislav 
Venkov, BULTİŞAD Ge-
nel Koordinatörü Dr. Me-
nent Şukrieva ve Ziraat 
Bank Varna Ofisi Müsü-

rü İsmet Bacakov katıldı. 
İstişare ve değerlendir-

me toplantısı niteliğinde 
gerçekleşen görüşme-
de katılımcılar yaptıkları 
yatırımlar hakkında Bü-
yükelçi Sekizkök’ü bilgi-
lendirdi.
Sanayiciler, yaşadıkları 

ekonomik sıkıntılarla il-

gili sorunlarını ve talep-
lerini gündeme getirdi. 
Özellikle vize, çalışma 
vizeleri, oturma izinleri 
ile ilgili prosedürler gün-
deme getirildi. İş dünya-
sının en büyük sorunla-
rından biri olan iş gücü 
konusu ve bu soruna 
yönelik çözüm önerileri 
değerlendirildi.    
En büyük sorunları tes-

pit etme ve somut öneri 
geliştirme gibi çalışma-
lar yapılarak devletin üst 
makam temsilcileri ile bir 
toplantı yapılması karar-
laştırıldı.
Top lant ı  sonunda 

Bulgar-Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD) Yönetim Kurulu 

Başkanı Fikret İnce, Bü-
yükelçi Aylin Sekizkök’e 
plaket takdim etti.
Dura-Ti les BG AD 

Nec met t i n  A r man, 
Büyükelçi’nin Plovdiv’de 
(Filibe) Filenin Sultan-
larını izlerken çekilen 
bir fotoğrafını çerçeve-
lenmiş olarak kendisine 

hediye ederek bir sürp-
riz yaptı.
Şumen Üniversitesi 

Rektörü Prof. Dr. Ge-
orgi Kolev, Büyükelçi 
Aylin Sekizkök’e çiçek 
ve resmi davet mektubu 
gönderdi.
Görüşme toplu fotoğraf 

çekiminin ardından sona 
erdi.  
             Kırcaali Haber
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Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Azis, geçici bir 
köpek barınağı kurulmasına yönelik adımlar atıyor

Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis,  
15.09.2021 düzenlediği 
basın toplantısında ver-
diği bilgiye göre, ilçedeki 
sokak köpekleri sorunu-
nun çözümü için Vali Da-
niel Delçev ile görüştü. 
Geçen hafta hem Baş-
bakan hem de Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanından yardım iste-
di. Kırcaali ilçe belediye-
leri ile ortaklaşa büyük bir 
köpek barınağı inşa edil-
mesi üzere Sedlovina (Er-
cili) köyü topraklarındaki 
devlete ait 21 dönümlük 
arazinin belediyeye dev-
redilmesi ile ilgili sorun 
çözümlenene kadar ge-
çici bir barınak kurmak 
için arazi aranacak” diye 
kaydetti. Basın toplantı-
sında Kırcaali Bölge Gıda 
Güvenliği Müdürü Dr. Ali 
Durmuşali ve Yeşillendir-
me, Bayındırlık ve Temiz-
lik Şirketi (OÇB) Müdürü 
Raid İdriz ve Kırcaali için 
Kurtuluş Vakfı Başkanı 
Janeta Bogdanova da 
hazır bulundular.

Dr. Müh. Azis, "Kırcaali 
İl Valiliği yetkilileriyle bir 
toplantı yapacağım ve 
ardından bizzat Belediye 

Başkanı olarak Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanı ve Başbakan ile 
görüşme talep edece-
ğimi duyuracağım. Söz 
konusu Sedlovina köyü 
topraklarındaki 21 dö-
nümlük arazinin devri 
talep dilekçesini bizzat 
Bakanlar Kuruluna suna-
cağım” dedi.

Belediye Başkanı, nisan 
ayında başıboş sokak kö-
pekleri sorununu çözmek 
için aynı formatta bir top-
lantı yapıldığını, sorunun 
çözümü için bazı önlem-

lerin ana hatlarıyla belir-
tildiğini, ancak sonuçta 
hiçbir şeyin yapılmadığını 
kaydetti.

Başkan Azis, “Sokak 
köpekleri sorunu düzel-
medi, aksine son aylarda 
daha da kötüleşti. Ço-
cuklar okula başladığı 
için sorun daha da ciddi 
görünüyor” diye belirtti. 
Belediye Başkanının ifa-
desine göre, sorunla ilgi-
lenilmemesinin nedenleri 
çok, tüm paydaşların yanı 
sıra Kırcaali Belediyesi de 
sorumludur.

Dr. Müh. Azis, “Hayvan-
lara insanlık dışı muame-
le edilen bir yer olarak 
eleştirildiği için Pati Ver 
Köpek Barınağı’nın sun-
duğu hizmetlerden şu 
ya da bu nedenle vaz-
geçmek zorunda kaldık, 
hatta kendi kararımızla 
kapatmak zorunda kal-
dık. Sözümona gönüllü-
lerin talebi böyleydi. So-
kak köpeklerinin bakımını 
yapmaları için veteriner-
lerle sözleşme imzaladık. 
Bu çalışma şekli sorunu 
çözmedi. Aynı zamanda 

köpekler tarafından ısırı-
lan kişi sayısı son aylarda 
arttı. Belediyeye birkaç 
kez ceza kesildi. Şimdi 
düşünüyorum da eski 
barınak, ne kadar kötü 
olursa olsun, yine de bir 
işlev görüyordu. Bu ne-
denle, şimdi en saldırgan 
köpeklerin Bölge Gıda 
Güvenliği Müdürlüğünün 
denetiminde nerede ve 
nasıl barınacağı sorusu-
na cevap aranıyor” dedi.

Bölge Gıda Güvenliği 
Müdürü Dr. Durmuşali, 
sokak köpekleri için geçi-
ci bir barınak kurulmasını 
tam olarak desteklemeye 
hazır olduğunu bildirdi. 
Ancak Kırcaali için Kur-
tuluş Vakfı Başkanı, Be-
lediye Başkanı tarafından 
sağlanan bilgilerin "net” 
olmadığı gerekçesiyle 

bu tür bir yardımı açıkça 
reddetti.

Dr. Müh. Azis’in ifade-
sine göre, saldırgan ve 
ölümcül hasta köpekleri 
barındıracak geçici bir 
barınak kurulması, Sed-
lovina köyünde büyük bir 
köpek barınağı kurulana 
kadar geçici bir önlem 
olacak.

Belediye Başkanı, ara-
zinin belediyeye devre-
dilmesi sorununun 5 yıldır 
sürdüğünü hatırlatarak, 
önceki Kırcaali valisinin 
sorunun çözümü için yar-
dımcı olmadığını belirtti. 
Dr. Müh. Azis, şimdiki vali 
ile görüştüğünü ve soru-
nun Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanlığı-
na havale edildiğine dair 
güvence aldığını aktardı. 

             Kırcaali Haber

Emekliler, zamlı emekli 
maaşlarını 7 Ocak’ta alacak

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 
(KNSB) Genel Sekreteri ve Ulusal Sosyal Güvenlik 
Enstitüsü (NOİ) Denetleme Kurulu Üyesi Asya Go-
neva BNR'ye verdiği demeçte, “Emekliler, ocak ayı 
itibariyle emekli maaşı hesaplama formülünde her 
hizmet yılı katsayısının yüzde 1,2'den yüzde 1,35'e 
yükseltilmiş olarak hesaplanmış bir miktarda emek-
li maaşı alacaklar. Meclis, bu yeni miktarların 25 

Aralık 2021'de yürürlüğe girmesini onaylamasından 
dolayı ocak ayında emekliler yeni formüle göre he-
saplanan altı takvim günü için ek bir miktar alacak” 
dedi.

Emekli maaşı miktarındaki değişikliklerin yürür-
lüğe girmesi için milletvekilleri tarafından 25 Aralık 
olarak seçilen tarih ile ilgili Goneva, onun için garip 
olduğunu kabul etti.

Goneva, “25 Aralık ile ilgili bu hikaye bana çok 
garip geliyor, hatta komik bile diyebilirim. Çünkü 
hiçbir şekilde sigorta döneminin yeni katkı katsa-
yısı üzerinden yeniden hesaplamanın 1 Ocak'tan 
itibaren geçerli olacak şekilde yazılsaydı bir sonraki 
kabinenin, bir sonraki bütçe yasasında bunu dikkate 
almayacağı anlamına geldiği sonucu çıkmıyor, çün-
kü bu ancak birisi bu kuralı yürürlükten kaldırırsa 
gerçekleşebilir” dedi.

Goneva, Meclis tarafından emekli maaşlarına iliş-
kin alınan kararların, yeni katsayı ile hesaplanacak 2 
milyon 200 binin üzerinde emekli maaşı söz konusu 
olduğundan dolayı NOİ’deki sosyal güvenlik uzman-
larının gece gündüz çalışması anlamına geldiğini 
belirtti.

KNSN Genel Sekreteri, “NOİ’deki mesai arkadaş-
larımın, 7 Ocak'ta tüm emeklilerin zamlı maaş mik-
tarlarını aralık ayından beş gün için zam tutarıyla 
birlikte alabilmelerini sağlayacak şekilde çalışması 
gerekiyor” diye açıklık getirdi.

İmmunoloji uzmanı Prof. Kürkçiev: Grip ve 
koronavirüs aşıları aynı anda uygulanabilir

BNT'nin “Gün Başlı-
yor” programına konuk 
olan Prof. Dr. Dobroslav 
Kürkçiev, mRNA aşıla-
rının yeni olmadığını, 
1990'lı yıllardan beri bu 
tür aşıların kullanıldığı-
nı izah etti. İmmünoloji 
uzmanı, “İnsanlar ara-
sındaki ikinci korku ne-
deni grubu, paranoyak 
komplo teorileriyle ilgili-
dir. İnsanların uzmanla-
rın görüşlerini duymak 
istememesi biraz üzü-
cü” dedi.
Profesör, aşılamayı 

teşvik etmek yerine aşı 
konusunda vatandaşları 
bilgilendirecek bir kam-
panyanın iyi yapılma-
dığını kaydetti. Aşıları 
karıştırma veya farklı 
aşılarla çaprazlama 
yapılması fikrini onay-
lamayan immünolog, 
üçüncü takviye doz uy-
gulanması konusunda 
Avrupa İlaç Ajansının 
(EMA) kararı beklendi-
ğini belirtti. Prof. Kürkçi-
ev, herhangi bir soruna 
veya dramatik olaya yol 
açmayacağından dolayı 
üçüncü doz aşı uygula-

ması için Bulgaristan 
vatandaşlarına fırsat 
verilmesi gerektiğine 
inanıyor.

İmmünolog, grip ve 
koronavirüs aşılarının 
ortak hiçbir yanı olma-
dığını ve bir kişiye aynı 
anda verilebileceğini 
belirtti. Prof. Kürkçi-
ev, “İnsanların büyük 
bir oranı oldukça uzun 
süreli bir bağışıklığa 
sahip. Virüs ile enfek-
te olmazlar, ancak bu, 
hastaların %100'ünün 
tam bağışıklık geliştir-
diği anlamına gelmez. 
Hastalığı geçiren kişi-
lerin yüzde 1’inde Co-
vid-19 hastalığı yeniden 

nüksedebilir, ancak ba-
ğışıklığın ne kadar sü-
receğini tahmin etmek 
zor” diye konuştu.

İmmünologun ifadesi-
ne göre, her aşı, belirli 
bir grup insanın tekrar 
enfekte olabileceğini 
varsayar. Prof. Kürk-
çiev, “Aşı olunca her 
şeyin yolunda gidece-
ği bilgisinin nereden 
geldiğini bilmiyorum. 
Aşı herhangi bir ölüm-
süzlüğü ve insanlar 
aşılanırsa onlara hiçbir 
şeyin olmayacağını ga-
ranti etmez” diye ifade 
etti. Aşılı bir kişinin Co-
vid-19 ile enfekte olma-
ma olasılığının da ol-

duğuna kanaat getiren 
immünolog, onun için 
mRNA aşılarının vek-
tör aşılarından daha iyi 

olduğunu söyledi. 
Prof. Kürkçiev, “İn-
sanlar enfeksiyon 
ve hastalık arasın-
da ayrım yapmaz-
lar” dedi. Alfa ve 
delta varyantlarına 
karşı aşıların da 
aynı şekilde çalış-
tığını ekledi. Pro-
fesör, aşılı kişilerin 
asemptomatik vi-
rüsleri bulaştırdığı 
tezini onaylamıyor.
İ m m ü n o l o g , 

Covid-19'a karşı bağı-
şıklık yanıtını uyaran 
besin takviyesi alınma-
ması gerektiğini belirtti. 
Aşının en iyi seçenek 
olup sorunu çözmeye 
çok yakın bir araç ol-
duğunu kaydeden Prof. 
Kürkçiev, İngiltere'yi ör-
nek vererek orada tüm 
önlemlerin nasıl kaldırıl-
dığını ve stadyumların 
insanlarla dolu olduğu-
nu görmenin inanılmaz 
bir zevk olduğunu ifade 
etti. KH
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Kırcaali KRIG Sanat Galerisinde Burhanettin 
Ardagil’in Teşekkür Mektubu Panosu Sergilendi

Tam 10 yıl önce, 16 Eylül 
2011'de Kırcaali doğum-
lu İstanbullu sanatçı ve 
dünyaca ünlü karikatürist 
Burhanettin Ardagil (d. 
1943-ö. 2021) doğup bü-
yüdüğü Kırcaali şehrine 
karşı minnet duygusuyla 
hemşerilerine ve Kırca-
ali Belediye Başkanına 
teşekkür mektubu yazdı. 
16.09.2021 günü bu mek-
tup, onun seçilmiş eserleri 
ve eski Kırcaali fotoğraf-
lar arşiviyle birlikte KRIG 
Sanat Galerisinde hazır-
lanan görsel duvar pano-
sunda sergilendi.

Mektup, sanatçının 2010 
yılında yaptığı iki bağış 
vesilesiyle yazılmıştır. O 
zaman Kırcaali Belediye-
sine yapılan "Daha Mavi, 
Daha Beyaz, Daha Yeşil 
Bir Dünya İçin" konulu 31 
renkli grafik, kolaj ve kari-
katürden ibaret bağışların 
biri, bizzat Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis 
tarafından kabul edildi.

Sanatçı 16 Eylül 2011 
tarihli teşekkür mektu-
bunda şu ifadeleri kullan-
mıştır: “Bunlar gerçekten 

tüm dünyayı gezmiş, on-
larca bienalde yer almış 
ve bana 34 dünya ödülü 
kazandırmış eserler. Ama 
benim için mutluluk onları, 
yaşıtlarım, onların çocuk-
ları ve torunları tarafından 
izlensinler diye buraya, 
memleketime bırakmak-
tır. Temiz, yeşil bir dünya 
fikrini asla unutmasınlar 
ve ağlayan Mona Lisa'm 

onlara modern ormanları 
kesilmekten, çöle dönüş-
türmekten korumamız ge-
rektiğini hatırlatsın”.

İkinci bağış 44 oriji-
nal renkli grafik içeriyor.  
KRIG Sanat Hareketi’nin 
çağdaş sanatçıların Kır-
caali 'deki kültürel ya-
şama büyük katkılarına 
saygı babında yarattık-
ları eserler içeren sanat 

fonuna yapıldı. Burha-
nettin Ardagil mektubu-
nun devamında, “KRIG 
Sanat Hareketi’nin Sanat 
Fonu için ayrıca 1989'dan 
önce şehrimizin sanat ya-
şamından izler barındıran 
arşiv fotoğrafları, benim 
koruduğum 1966-1968 
döneminde Kırcaali Avi-
cenna Halk Kültürevi’nin 
çatısı altında faaliyet yü-

rüten ilk tiyatro grubu tem-
sillerinin orijinal fotoğraf-
ları ve büyük Türk yazar 
Nazım Hikmet'in "Aşk 
Efsanesi" (oyunun baş-
karakteri Ferhad'ın rolünü 
ben oynadım) ve "Garip” 
isimli piyeslerinden uyar-
lanan oyunlardan eşsiz 
kareler sağladım” yazıyor.

Sanatçı mektubunda 
bağışladığı eserlerinin 
memleketi Kırcaali’den 
başka Sofya, Edirne ve 
Lüblyana'da da olmak 
üzere sayısız sergide yer 
almasından dolayı min-
nettarlığını ifade ediyor. 

2018 yılında KRIG, sa-
natçının bağışladığı eser-
lerinin bazılarını, Chica-
go’daki Bulgar Kültür Mer-
kezinde ve Doha'daki Bul-
garistan Büyükelçiliği'nde 
sergiledi. “Mektup" baş-
lıklı görsel duvar panosu, 
bu dünyadan ayrılmadan 
önce doğup büyüdüğü 
Kırcaali’ye ithaf ettiği 
2020’de “Yaşananı Hatır-
la” isimli iki dilli bir kitap 
da çıkaran Çok Kültür-
lü Kişi Ödülü’nün sahibi 
unutulmaz Burhanettin 
Ardagil'in anısına hazır-
landı.

Kırcaali Belediyesi, Perperikon Arkeolojik 
Kompleksi üzerinde idare yetkisine sahip oldu

Kırcaali Belediyesi 
10 yıllık bir süreliğine 
bedelsiz olarak Perpe-
rikon Arkeolojik Komp-
leksi üzerinde idare yet-
kisine sahip oldu.
Başbakanlıktan ya-

pılan açıklamaya göre 
Bakanlar Kurulu, devlet 
mülkiyetinde bulunan 
bir arkeolojik taşınmaz 
kültüre değer olarak 
Perperikon Arkeolojik 
Kompleksi üzerindeki 
idare yetkisini 10 yıl-
lık süreliğine bedelsiz 
olarak Kırcaali Beledi-

yesine devredilmesine 
karar verdi.
Kırcaali İlçesi Gorna 

Krepost (Karalar) köyü 
arazilerinde Perperi-
kon mevkiinde yer alan 

Perperikon Arkeolojik 
Kompleksi, 494 983 m2 
arsa ve 19 328 m2 arsa 
üzerine bulunuyor.   
Kültürel değerin ko-

runması ve diğer bi-
limsel, kültürel, eğitici 
ve turistik faaliyetlerin 
uygulanması ile ilgili 
faaliyetlerin, Kırcaali 
Bölge Tarih Müzesi ta-
rafından Kültürel Miras 
Kanunu’nun gereklerine 
uygun olarak yürütüle-
ceği bildirildi.
           Kırcaali Haber

Interreg-IPA Bulgaristan-Türkiye Dördüncü Ortak 
Çalışma Grubu Toplantısı Çevrimiçi Gerçekleşti

Interreg-IPA Bulgaris-
tan-Türkiye Sınır Öte-
si İşbirliği Programı’nın 
2021-2027 dönemi hazır-
lıkları kapsamında, Tür-
kiye ve program ortağı 
Bulgaristan’ın ilgili kurum 
temsilcilerinin katılımıyla 
oluşturulan Ortak Çalış-
ma Grubunun dördüncü 
toplantısı 14 Eylül 2021 
tarihinde çevrimiçi ger-
çekleştirilmiştir.

Programın Yönetim Ma-
kamı olan Bulgaristan 
Bölgesel Kalkınma ve Ba-

yındırlık Bakanlığı ile Ulu-
sal Otorite olan Dışişleri 
Bakanlığı Avrupa Birliği 
Başkanlığının işbirliği ile 
organize edilen toplantı-

nın eşbaşkanlıklarını Dı-
şişleri Bakan Yardımcısı 
ve AB Başkanı Büyükelçi 
Faruk Kaymakcı ile Bul-
garistan Bölgesel Kalkın-

ma ve Bayındırlık Bakan 
Yardımcısı Zahari Hristov 
yapmıştır.

Toplantıda, Programın 
2021-2027 döneminin 
stratejisini, bölgesel ih-
tiyaçları, hedeflerini ve 
öncelik alanlarını ortaya 
koyan Program Belge-
sinin ilk taslağı ele alın-
mıştır. Program Belgesi, 
Avrupa Komisyonu ona-
yının ardından programın 
uygulamasına temel teşkil 
edecektir.

             Kırcaali Haber

Büyükelçi Aylin Sekizkök 
Hitrino’yu Ziyaret Etti
T.C. Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, görev süre-

since Şumnu bölgesine yaptığı ilk ziyareti kapsamın-
da Hitrino (Şeytancık) ilçesini ziyaret ederek Belediye 
Başkanı Nuriddin İsmail ile görüştü.

Ondan önce Şumnu Valisi Valentin Aleksanrov’la 
resmi temaslarda bulunan Büyükelçi, Şumnu Nüvvab 
ilâhiyat lisesinde yeni eğitim öğretim yılı açılışında bu-
lundu ve ardından Türk sermayeli Alkomet şirketinde 
alüminyum parçaları üretecek olan yeni tesisin açılı-
şına katıldı.

Hitrino ziyareti esnasında Büyükelçi Sekizkök’e elçi-
lik müsteşarı Esin Topçu, T.C. Burgaz Başkonsolosu 
Senem Güzel ve Büyükelçiliği eğitim ve sosyal işleri 
ataşeleri iştirak etti.

Nuriddin İsmail, Hitrino ilçesinin kültürel, tarihî ve 
sosyo-ekonomik yapısına ilişkin bilgilendirmede bu-
lundu. Büyükelçiyi, belediyede çalışma arkadaşlarıyla 
tanıştıran Başkan İsmail, iki yılı aşkın süren koronavi-
rüs döneminde kırsal kesimde yaşamın zorlukları ve 
özelliklerinden bahsetti.

Sıcak karşılamalarından dolayı, Belediye Başkanı-
na teşekkür eden Büyükelçi, iki ülke arasında dostane 

ilişkililerin ve özellikle Şumnu bölgesi ile kültürel ve 
ekonomik ilişkilerinin önemine değindi.

Büyükelçi Sekizkök resmî temasları esnasında, Hit-
rino ilçesinin Çerna (Karalar) köyünde dünyaya gelen 
cihan pehlivanı Koca Yusuf’un anısına yaptırılan tarihî 
müzeyi de ziyaret etti.

Müze bahçesinde bulunan Koca Yusuf anıtına çelenk 
koyan Büyükelçi, cihan pehlivanı anısına yapılanlardan 
çok etkilendiğini ve koşulların elverişli olduğunda 2022 
yılında Çerna köyünde düzenlenecek olan geleneksel 
Koca Yusuf yağlı güreşlerine, sadece Bulgaristan ve 
Türkiye’den değil, tüm Balkan ülkelerinden katılımın 
sağlanmasında yardımcı olacağına söz verdi.

Bu girişimin gerçekleşmesini arzulayan Büyükelçi, 
Türkiye Güreş Federasyonu ile görüşmelerde bulu-
nup, federasyonun elverişli koşullar neticesinde 2022 
yılı yağlı güreşlerine 60’a yakın pehlivanın katılımının 
mümkün olabileceğini teyit etti.

Sıcak karşılamalarından dolayı memnuniyetini ifade 
eden Aylin Sekizkök, Koca Yusuf’un ismini yaşattıkları 
için başta Belediye Başkanına şükranlarını sunarak, 
gelecek yılı yağlı güreşleri bizzat izlemeye geleceğini 
ve iki ülke arasında dostane ilişkilerin ilerlemesi için 
elinden geldiğini yapacağını söyledi.
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu 
Bulgaristan'da temaslarda bulundu

Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu (BRGK) 
Genel Başkanı Sabr i 
Mutlu'nun başkanlığında-
ki heyet, Bulgaristan'ı zi-
yaret ederek temaslarda 
bulundu.

Ülkenin eski Başbakanı 
ve Bulgaristan'ın Avrupa-
lı Gelişimi İçin Yurttaş-
lar (GERB) Partisi lideri 
Boyko Borisov tarafın-
dan kabul edilen heyet, 
Bulgaristan'da yaşayan 
soydaşların sorunlarını 
gündeme getirdi.

BRGK Genel Başkan 
Yardımcısı Zürfettin Hacı-
oğlu, temas ve inceleme-
lerine ilişkin izlenimlerini 
AA muhabiriyle paylaştı.

Aylar önce planlanmış 
bir toplantıyı gerçekleştir-
diklerini anlatan Hacıoğlu, 
şunları kaydetti:

"Bu görüşmede öne çı-
kan sorunlardan biri Bul-
garistan'daki Türk toplu-
mun anadilde, Türkçe eği-
tim sorunuydu. Maalesef 
şunu ifade etmek istiyo-
rum ki Balkan ülkelerine 
bakıldığında, bu konuda 
Bulgaristan'da yaşayan 
soydaşlarımızın anadili 

Türkçe eğitim konusunun 
ne kadar yetersiz oldu-
ğunu görüyoruz. Belli ki 
sivil toplum kuruluşu ola-
rak, bize düşen bu görev 
esas olarak Bulgaristan 
Cumhuriyeti'nin, devleti-
nin ve hükümetlerinindir, 
diye düşünüyoruz. Bu hu-
susta, daha önce olduğu 
gibi bizler, Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu 
olarak her zaman iş bir-

liğine hazır olduğumuzu 
beyan etmek isteriz. Daha 
önce olduğu gibi, her türlü 
desteğe devam edeceği-
mizi beyan ettik."

- Kütüklerdeki isim de-
ğişikliği sorunu

Bulgaristan'da 1989 yı-
lında sona ermiş 45 yıllık 
komünizm döneminde 
ülkedeki Türk ve Müslü-
manların isimlerinin zorla 
değiştirildiğini anımsatan 

Hacıoğlu, zorla verilen 
bu isimlerin devlet kayıt 
kütüklerinden silinmesini 
de talep ettiklerini anlattı.

Zürfettin Hacıoğlu, okul-
larda kullanılan tarih ki-
taplarının Türk düşman-
lığı içeren bölümlerinden 
arındırılması, bu konuda 
ortak uzman kurulların 
oluşturulması, çifte vatan-
daşların seçme ve seçil-
me haklarının tam olarak 

yerine getirilmesi, azınlık 
temsilcilerinin eşit hakla-
ra sahip olması gibi diğer 
sorunları da dile getirdik-
lerini aktardı.

Bulgaristan doğumlu va-
tandaşlar olarak soydaş-
ların beklentilerini her tür-
lü formatta dile getirmeye 
devam edeceklerini vur-
gulayan Hacıoğlu, "Bizler, 
bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da parla-
mentoda veya parlamento 
dışında siyasi partilerle iş 
birliğini pekiştirmek istiyo-

ruz. Onlarla iletişime ge-
çip, bu sorunları ileterek 
masada çözüm odaklı 
toplantılar gerçekleştir-
mek istiyoruz." dedi.

H e y e t ,  b a ş k e n t 
Sofya'dan ayrılmadan 
önce kent merkezin -
de bulunan, aralarında 
çok sayıda Bulgaristan 
Türkü'nün de yer aldığı, 
üzerinde eski komünist 
rejimin katlettiği binlerce 
kurbanın isimlerinin yazı-
lı olduğu anıtı da ziyaret 
etti. KH

Bu yaz turist sayısı geçen yıla göre yüzde 70 arttı
Zlatni Pyasıtsi (Altın 

Kum) tatil beldesinde 
turizm sektörü temsil-
cileriyle bir araya gelen 
Turizm Bakanı Stela 
Baltova,  “Bu yaz deniz 
sahilinde tatil yapan 
turist sayısı geçen yıla 
kıyasla yüzde 70 arttı” 
diye bildirdi. Bakan, 
yaz turizm sezonunu 
dinamik, zor ve olduk-
ça kısa olarak nitelen-
dirdi.
Baltova, “Ağustos 

sonu itibariyle turist 
sayısı 1,4 milyonu ya-
bancı olmak üzere 3,7 
milyon kişidir. Çoğu 
Romanya'dan gelen 
tatilcilerdi. Onların sa-
yısında 2020 yazına 
göre yüzde 103 artış 
kaydedildi.  Polonya, 
Almanya, Ukrayna, 
Çek Cumhuriyeti'nden 
gelen misafir sayısında 
da keskin bir artış var” 
diye sözlerine ekledi. 
Bakan, ülkemizin İs-
kandinav ülkelerinden 
gelen turist sayısının 
önceki seviyelerine 
yükseltmek için aktif 
olarak çalıştığını açık-

ladı.
Bakan, “Bakanlık 

halihazırda 2022 için 
bir pazarlama prog-
ramı geliştiriyor” dedi. 
Baltova’nın ifadesine 

göre ülkemiz Polonya 
ile turizm alanında bir 
memorandum imzala-
yacak. Ülkemizdeki 9 
turizm bölgesinin ba-
ğımsızlığını sağlaya-
cak Turizm Yasası’nda 
da değişiklikler hazırla-
nıyor.
B akan ,  “ D ev l e t , 

Bulgaristan'ın reklam 
yüzü olduğu için bu 
sektörü desteklemeye 
devam edecek” dedi ve 
tur operatörlerini des-

tekleme planının ikinci 
aşamasında sağlanan 
mali kaynaklardan 5,1 
milyon leva miktarında 
bakiye kaldığını ve iş-
letmelerin bu fonlardan 

nasıl yararlanabilecek-
leri konusunda en iyi 
seçeneklerin arandı-
ğını açıkladı. Baltova, 
“Turist rehberleri de 
destek almaya devam 
edecek” dedi. Öncelik-
le bunların hangilerinin 
sadece meslek örgüt-
ler inin kayıtlarında 
tutulmayıp gerçekten 
çalıştığını belirleme-
nin uygun olacağına 
açıklık getirdi. Bakan, 
ülkedeki bölge sağlık 

müfettişliklerine dağı-
tılmak üzere AB çer-
çevesinde 1,5 milyon 
antijen test kiti teslim 
edileceğini de sözle-
rine ekledi. Test kitle-

rinin seyahat 
eden Bulgaris-
tan vatandaş-
ları tarafından 
kullanılacağı 
anlaşıldı.
Önümüzde -

ki kış sezonu 
için beklenti-
ler orta dere-
cede iyimser. 
Baltova’nın ifa-
desine göre, 
özellikle tele-
ferik ve yapay 

kar üretme makinesi 
sahiplerinin turistler 
için hizmet paketleri 
oluşturmaları daha zor 
olacağından dolayı 
elektrik fiyatlarındaki 
artış endüstri için bir 
sorun olacak. Bakan, 
“Turistlerin teleferikle 
taşınmasının organi-
zasyonunda da insan 
kalabalığı olduğu için 
daha fazla dikkat ge-
rekecek” diye özetledi.

AB dijital Covid-19 aşı 
sertifikası hakkında bilmemiz 

gerekenler nelerdir?
Sağlık Bakanlığı, Covid-19 aşı sertifikaları hakkında 

bilmemiz gerekenler hakkında bilgiler yayınladı.
AB dijital Covid-19 aşı sertifikasının (aşı olduğuna, 

hastalığı geçirdiğine ve test sonucunun negatif çıktı-
ğına dair belgeler) ülkemizde onaylanan üç versiyo-
nu, AB ülkelerindeki yetkili makamların geçerliliğini 
kontrol edebileceği özel bir QR kodu içermektedir. 
Bulgaristan’da çıkarılan bu tür sertifikalar diğer AB 
ülkelerinin dijital Covid-19 aşı sertifikası sistemleriyle 
uyumludur. Düzenlemeye göre, dijital yeşil sertifika 
ücretsizdir.

Sağlık Bakanı Dr. Stoyço Katsarov, talimatıyla 
Covid-19'a karşı aşılama için AB Dijital Covid-19 aşı 
sertifikası (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) örnek-
lerini onayladı. Talimatta ekler şeklinde tamamlanmış 
bir aşılama, eksik bir aşılama ve tamamlanmış bir kar-
ma aşılama için AB Dijital Covid-19 aşı sertifikala-
rının (EU DIGITAL COVID CERTIFICATE) örnekleri 
belirtilmiştir.

Sertifikalar, uygulanan doz sayısından bağımsız ola-
rak bir AB üye devletinde Covid-19'a karşı aşılanmış 
herhangi bir kişiye verilir. Aşılamanın tamamlanıp ta-
mamlanmadığını açıkça göstermek için Covid-19 aşı 
sertifikasında doz sayısı belirtilir. Sertifika, aşı işle-
mine dair bilgi elektronik bağışıklama kayıt sistemine 
girildikten sonra oluşturulur ve Covid-19'a karşı aşıyı 
alan kişinin talebi üzerine aşıyı yapan tıp uzmanı veya 
pratisyen hekim tarafından sağlanır.

Uygulanan doz sayısı ile aşılamaya ek olarak (Co-
vid-19 aşısı türüne göre), yeşil dijital sertifika sistemi 
üzerinden Covid-19 hastalığını geçirdiğine dair serti-
fika da alınabilir. Bu belge yalnızca koronavirüs enfek-
siyonu olan ve Ulusal Covid-19 Kayıt Defterinde PCR 
test sonucu pozitif çıkan vakalar olarak listelenenler 
için geçerlidir. Sertifika, vaka PCR test sonucu pozitif 
çıkan tarihten itibaren 15. günden 180. güne kadar 
geçerlidir.

PCR test veya hızlı bir Covid-19 antijen test sonucu 
negatif çıkan kişiler, Covid-19 testi sonucunun negatif 
çıktığına dair AB dijital Covid-19 sertifikası (EU DIGI-
TAL COVID CERTIFICATE) alabilirler. Sertifika, PCR 
testi için örnek alınan tarihten itibaren 72. saate ka-
dar ve hızlı bir antijen testi için örnek alınan tarihten 
itibaren 48. saate kadar geçerlidir. İstenmesi halinde 
sertifika testi yapan laboratuvar görevlisine verilir.

AB'nin üç dijital Covid-19 sertifikası örneklerinin 
her biri (aşı olduğuna, hastalığı geçirdiğine ve test 
sonucunun negatif çıktığına dair belgeler) https://his.
bg adresindeki Ulusal Sağlık Bilgi Sisteminin web si-
tesinden elektronik formatta indirilebilir. 

Ağustos ayının sonundan itibaren Bulgaristan'ın 
Digital Green Certificate - COVID CHECK BG'nin ta-
ranması ve doğrulanması için resmi uygulaması Go-
ogle tarafından onaylandı ve Google Play Store'da 
yayınlandı.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova: Çalışan 
yoksul sayısında artış eğilimi kalıcı hale geldi

Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı İliyana Yotova, Avru-
pa Birliği düzeyinde ve 
ulusal düzeyde yoksulluk-
la mücadeleyi özellikle AB 
ve Bulgaristan için birinci 
derecede öncelik olarak 
belirledi.

Ekonomi ve Uluslara-
rası İlişkiler Enstitüsü 
ve Friedrich Ebert Vakfı 
tarafından düzenlenen 
"AB: Cephedeki Çatlaklar 
Binanın Temeline Ulaşa-
cak Mı" başlıklı konferan-
sa katılan Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, yaptığı konuş-
mada, “Yoksulluk sınırına 
yakın bir düzeyde yaşa-
yan Avrupalıların sayısı 
kabul edilemez derecede 
yüksek. Çalışan yoksulla-
rın sayısında artış eğilimi 
kalıcı hale geldi ve iş gü-
vencesine sahip olmayan 
Avrupalıların sayısı gide-
rek artıyor” diye kaydetti.

Yotova, AB'nin AB ül-
kelerinin ekonomilerini 
Covid-19 pandemisinden 
sonra yeniden toparla-
maya yönelik 750 milyar 
avro fon ayırma kararını 
büyük ve benzeri görül-
memiş bir adım olarak 
nitelendirdi. Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı, bununla 
birlikte dijitalleşme ve ye-
şil enerji için zorunlu ko-
talar olduğu gibi Avrupa 

Komisyonu’nun üye dev-
letlerden sağlanan destek 
miktarının yüzde 1’ini sos-
yal politika için ayırmasını 
istemesi gerektiğine dik-
kat çekti.

Yotova, yaşam standart-
larını dengelemeyi amaç-
layan uyum politikasının 
sürdürüleceğine dair hiç-
bir garanti bulunmadığı ve 
Avrupa Komisyonu kriter-
lerinin sosyal boyutu yete-
rince yansıtmadığı konu-
sunda uyarıda bulundu. 
Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı, uyum politikasının 
dijitalleşme, nanotekno-

loji vb. politikalara kurban 
gitmemesi konusunda 
kararlıydı.

Yotova, Bulgaristan'ın 
sürdürülebilirlik planları-
nın gerekliliklerini karşı-
layıp karşılamayacağını 
sordu. “Felsefeyi değiştir-
menin zamanı geldi – To-
parlanma ve Sürdürülebi-
lirlik Planı’nı fonların alın-
ması olarak değil, 5-10 
yıl içinde nasıl bir Bulga-
ristan görmek istediğimiz 
sorusuna cevap veren 
hedefli kalkınma politika-
ları olarak benimsememiz 
lazım” diye vurguladı ve 

ülkemizi sadece bir kul-
lanıcı olmaya değil, AB 
yapısının inşasına aktif 
olarak katılmaya çağırdı. 
Yotova, Bulgaristan'ın 9 
Mayıs'ta sembolik olarak 
başlayan AB’nin gelece-
ğine ilişkin tartışmalarda 
da geride kaldığına dikkat 
çekti.

AB’nin kurulması ve iş-
leyişi ile ilgili ana süreç-
lerin ve bugün hala var 
olan ülkeler arasındaki 
mevcut bölünmelerin kı-
sasa geçmişine değinen 
Yotova, “Binayı güçlendir-
me konusunda ciddiysek, 

çatlakları teşhis etmemiz 
gerekiyor. Ama kendi ül-
kelerimizin kalkınma sü-
recinde oluşan çatlakları 
görmezsek AB'deki çat-
lakları tartışamayız” diye 
kaydetti ve AB’nin karşı 
karşıya olduğu ve her 
biri ayrı bir tartışma ge-
rektiren mevcut sorunları 
özetledi.

Yotova, “AB’nin göç ve 
sığınma politikasından 
daha zayıf bir politikası 
yoktur. Ancak Afganis-
tan'daki kriz ve yeni bir 
göçmen dalgası tehlike-
si karşısında gerçek bir 
politikaya ihtiyaç vardır” 
diye belirtti ve karar ver-
mede liderlik ve cesaret 
eksikliğini vurguladı. Li-
derlikle bağlantılı olarak 
Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı, döneminin başında 
sunulan önceliklere göre 
tamamlanmış tek bir po-
litikası olmayan Avrupa 

Komisyonu'nun yeni 
üyelerinin çalışmalarını 
son derece zayıf olarak 
nitelendirdi.
Yotova, “AB’nin ulusla-

rarası sahnede aktif bir 
rol oynamaması nede-
niyle dış politikasında da 
çözülmemiş bir takım so-
runları var” diye belirtti.
Son olarak Cumhur-

başkanı Yardımcısı, pek 
çok üye devletle etkin 
bir şekilde çalışmak 
üzere tasarlanmayan 
AB kurumlarında reform 
yapılması gereğini vur-
guladı. Yotova’nın ifa-
desine göre, Avrupa'nın 
Geleceği Konferansı'nın 
ana konusu atanmış AB 
yetkililerin AB vatandaş-
larının oylarıyla seçilen 
yetkililerden fazla oldu-
ğu Brüksel’deki bürokra-
si meselesinin çözümü 
olmalıdır.
              Kırcaali Haber

İki grup emekli maaşları yeniden hesaplanacak
Ulusal Sigorta Ensti-

tüsünden (NOİ) yapılan 
açıklamaya göre, kurum 
devlet sosyal güvenlik 
sigortası kapsamında 
ödenen iki grup emekli 
maaşının yeniden he-
saplamasını yapacak. 
Her bir maaşın tutarında-
ki değişiklikler, 2021 yılı 
Bulgaristan Cumhuriyeti 
Merkez Yönetim Bütçe 
Kanunu’nun güncellen-
mesiyle birlikte kabul 
edilen Sosyal Güvenlik 
Kanunu’nda (KSO) ya-
pılan değişikliklerin bir 
sonucudur.
1 Eylül 2021 tarihinden 

itibaren 1959'dan son-
ra doğan ve evrensel 
bir emeklilik fonundan 
sigorta primi ödemiş ki-
şilere verilen yaklaşık 
172 000 emekli maaşı 
ve ölüm aylığının tümü, 
ilgili maaş ve aylığın baş-
langıç tarihi 31 Ağustos 
2021 dahil olmak üzere 
ve tutarı bu ayın başına 
kadar yürürlükte olan 
normatif kurallara göre 
bireysel katsayı düşürü-
lerek hesaplanmış olma-
sı şartıyla re'sen yeniden 

hesaplanacak. KSO’da 
kabul edilen değişiklikle-
re ve Emekli Maaşları ve 
Hizmet Süresine İlişkin 
Yönetmelik uyarınca bu 
grup emeklinin emekli-
lik maaşlarının miktarını 
belirlerken bireysel kat-
sayıların hesaplandığı 
sigorta prim gelirlerinde-
ki düşüş oranını belirle-
mek için halihazırda yeni 
bir mekanizma uygulan-
maktadır. Her emekli ma-
aşının yeniden hesaplan-
masının etkisi kesinlikle 
bireysel olup doğrudan 
kişinin sigortalı çalıştığı 
dönemlere bağlıdır.
Böylece emekliler in 

emekli maaşlarının ye-
niden hesaplanması için 

kanunda belirtilen sıraya 
göre başvuru yapmaları-
na gerek yoktur. Bu tür 
başvurularda bulunan-
ların (yaklaşık 2500 kişi) 
emekli maaşları da bu 
yıl 1 Eylül'den itibaren 
re'sen yeniden hesap-
lanacak. Bu nedenler-
le emekli maaşlarının 
yeniden hesaplanması, 
emeklilik işlemleri için 
yasal dört aylık süre için-
de yapılacak.
16 Eylül 2021 tarihin-

den itibaren malullük 
aylıkları re'sen yeniden 
hesaplanacak. Onların 
tutarları, yaşlılık aylığı 
tutarının belirli bir yüz-
desi olarak belirlenir ve 
belirtilen tarihten itibaren 

artan bu yüzdedir. Çalış-
ma gücü kayıp oranı yüz-
de 90'ın üzerinde olan-
ların aylıklarında artış, 
yaşlılık aylığı miktarının 
yüzde 120'sinden yüzde 
135'ine, çalışma gücü 
kayıp oranı yüzde 71 ile 
90 arasında olanların ay-
lıklarında artış ise yüzde 
110'dan yüzde 125'e yük-
seldi. Değişikliğin bir so-
nucu olarak birinci grup 
kişiler için emekli maaş 
miktarı 200,76 leva (de-
ğişik yapılana kadar 
178,45 leva idi) ve ikinci 
grup kişiler için - 185,89 
leva (değişiklik yapılana 
kadar 163,58 leva idi) 
olarak belirlendi.
Yeniden hesaplanma-

dan önceki ve yeniden 
hesaplanan emekli ma-
aşı arasındaki fark tuta-
rı emeklilere kasım ayı 
emekli maaşlarıyla bir-
likte ödenecek.
Emekli maaşı miktar-

larının re’sen yeniden 
hesaplanmasına ilişkin 
talimatlar, talep etmele-
ri halinde kişilere tebliğ 
edilir.
             Kırcaali Haber

Yaklaşık 500 000 ihtiyaç 
sahibi kişiye yönelik gıda 
yardımı kampanyası başlıyor

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından 
yapılan açıklamaya göre, 20 Eylül 2021'den itibaren 
ülkenin tüm illerinde eş zamanlı olarak ihtiyaç sahi-
bi insanlara gıda paketi ulaştırmak için bir kampanya 
başladı. Kampanyayı uygulayan ortak kuruluş olan 
Bulgaristan Kızılhaçı'nın (BÇK) hazırladığı programa 

göre yaklaşık 500 000 Bulgaristan vatandaşına toplam 
değeri 13.4 milyon leva olan yaklaşık 5500 ton gıda 
yardımı yapılacak. Gıda yardımı, En Yoksullar İçin Av-
rupa Destek Fonu tarafından desteklenen Gıda ve / 
veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel Programı 
kapsamında sağlanıyor.

Çeşitli gerekçelerle yardım alan kişilere destek veril-
mesi öngörülüyor. Gıda yardımı alma hakkına sahip ki-
şilerin listeleri, programın yönetim otoritesi olan Sosyal 
Yardımlar Ajansı tarafından hazırlandı. Gıda paketleri 
15 çeşit temel ürün içerir. Üç kişilik ve daha büyük 
ailelere toplam 28 kg ağırlığında, daha küçük ailelere 
ise yaklaşık 18 kg ağırlığında gıda paketleri verilecek.

Gıda ve / veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel 
Programının başlangıcından beri her yıl yaklaşık 500 
000 ihtiyaç sahibi kişi ve aileleri temel gıda ürünleri 
içeren paketlerle desteklenmektedir. Şimdiye kadar 1,4 
milyondan fazla paket ve sıcak öğle yemeği şeklinde 
80 000 tondan fazla gıda dağıtıldı.

Şu anda 201 belediye, 3.1 Covid-19 Pandemisi Ko-
şullarında Sıcak Öğle Yemeği Prosedürü kapsamında 
58 500 kişiye sıcak öğle yemeği sağlıyor. Fonlar, Co-
vid-19 pandemisinden kaynaklanan krizin sonuçları-
nın üstesinden gelmek için REACT-EU mali yardım 
mekanizması kapsamında Avrupa Birliği tarafından 
sağlandı.
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Bulgaristan'da en büyük Türk yatırımcılarından 
Alcomet yeni üretim tesisini açtı

Bulgaristan'ın kuzeydoğu-
sundaki Şumnu şehrinde 
alüminyum sanayi sektö-
ründe faaliyet gösteren en 
büyük Türk yatırımcılarından 
olan Alcomet şirketi otomo-
tiv sanayi için aksesuar ve 
parça üretecek tesisi açtı.
Bölgenin en köklü sanayi 

tesisine sahip Alcomet'in 
Denetleme Kurulu Başkanı 
ve Bulgar-Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası (BULTİŞAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Fikret İnce, AA'ya açıkla-
masında, "Bugün 1200 çalı-
şanımız var. Bu yıl ciromuz 
300 milyon avroyu geçecek. 
Daha da iyi şeyler yapaca-
ğız. Durmayacağız, devam 
edeceğiz." dedi.
Bulgaristan'a yatırımcı ola-

rak eski sosyalist rejiminin 
"tam kırıldığı dönemde" 30 
yıl önce geldiğini anlatan 
İnce, "İki dünya arasında bü-

yük farklılıklar vardı. Bizim 
Türk iş adamı olarak özelik-
lerimiz var. Olayları çok iyi 
değerlendirmesini biliyoruz. 

Ona göre kararımızı verdik 
ve bu ülkeyi bir yatırım üssü 
olarak seçtik. Bugün geldi-
ğimiz yerde de bunun doğru 

bir karar olduğunu görüyo-
ruz." dedi.
Bulgaristan'daki çalışmala-

rında Türkiye'nin Sofya bü-
yükelçilerinden büyük des-
tek gördüklerini vurgulayan 
İnce, "Bugün 1200 çalışanı-
mız var. Bu yıl ciromuz 300 
milyon avroyu geçecek." ifa-
desini kullandı.
İnce, Bulgar ve Türk köken-

li çalışanların bu işletmede 
hem mühendislik açısından 
hem de ticari açıdan kendi-
lerini geliştirdiklerini ve bu-
nun memnuniyet kaynağı 
olduğunu vurguladı.
- "Bulgaristan'daki Türk 

yatırımları her geçen yıl ar-
tıyor"
Türkiye'nin Sofya Büyükel-

çisi Aylin Sekizkök, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, 
"Bulgaristan'daki Türk yatı-
rımları her geçen yıl artıyor." 

dedi.
Elek t r ik l i  otomobi l le -

rin elektrikli aksesuarları 
ve bazı parçalarının artık 
Şumnu'da bir Türk yatırımı 
olan Alcomet tarafından 
üretileceğini dile getiren 
Sekizkök, "Türk girişimcile-
rin Bulgaristan'a çok haklı 
gerekçelere dayanan büyük 
ilgisi var. Büyükelçilik olarak 
ülkedeki Türk yatırımların 
büyümesi, genişlemesi ve 
çeşitlenmesini destekliyo-
ruz." diye konuştu.
A lcomet ' in  ve Fikret 

İnce'nin Bulgaristan'daki 
girişimcilerin öncülerinden 
olduğuna işaret eden Sekiz-
kök, iş adamının Türk yatı-
rımcılara ülkenin güvenilir 
olduğunu göstererek teşvik 
ettiğini söyledi.
Fikret İnce'nin her yıl fabri-

kasını büyütmesinin Şumnu 
Belediye Başkanlığı tarafın-
dan takdirle karşılandığını 
dile getiren Sekizkök, "İnce, 
Alcomet'i dünya pazarında 
dağıtım yapan çok büyük 
kapasiteli bir işletme haline 
getirdi." diye konuştu.
Şumnu sanayi sitesinde 

370 bin metrekarelik alana 
kurulan Alcomet, dökümha-
ne, haddehane, ekstrüzyon 
ve yeni kurulan mekanik 
profil işleme bölümleri ile 
üretim yapıyor.
Tesisin açılışına Şumnu 

Belediye Başkanı Lübomir 
Hristov, Bölge Valisi Valentin 
Aleksandrov ve Türkiye'nin 
Burgaz Başkonsolosu Se-
nem Güzel de katıldı.
               Kırcaali Haber

Bursa "2022 Türk Dünyasi 
Kültür Başkenti" Seçildi

Bursa, TÜRKSOY Kültür 
Bakanları Daimî Konseyi 38. 
Dönem Toplantısı'nda "2022 
Türk Dünyası Kültür Başken-
ti" seçildi.
Türk Dünyası’nın 2020 Kül-

tür Başkenti Özbekistan’ın 
Hiva şehrinde düzenlenen 
TÜRKSOY Kültür Bakanları 
Daimî Konseyi 38. Dönem 
Toplantısı'nda alınan kararla 
Bursa, "2022 Türk Dünyası 
Kültür Başkenti" ilan edildi.
Toplantıda konuşan Kültür 

ve Turizm Bakanı Mehmet 
Nuri Ersoy, Bursa’nın ge-
lecek yıl için Türk Dünyası 
kültür başkenti olmasını öne-
rirken, "2022 yılı Türk Dün-
yası Kültür Başkenti olarak 
Osmanlı devletine başkent-
lik yapmış, tarihi ve mimari 
dokusu ile büyüleyen, yeşili 
ve doğal güzellikleriyle de zi-
yaret edenleri hayran bırakan 
Bursa’mızın adaylığını büyük 
bir memnuniyetle açıklamak 

istiyorum. Bursa şehrimizin 
Türk Dünyası Kültür Başken-
ti seçilmesi için sizlerin de 
desteklerini bekliyor, Hive, 
Eskişehir ve Kastamonu gibi 
Bursa’mızın aynı özveri ile 
çalışarak Türk dünyası kültür 
başkentleri arasında yerini 
alacağına inanıyorum.” dedi.
Toplantıda, daimî konsey 

üyeleri Türkiye’nin önerisini 
kabul ederek Bursa’nın 2022 
Türk Dünyası Kültür Başkenti 

olarak ilan edilmesini karar-
laştırdı.
Toplantıda alınan diğer ka-

rarla 2022, gelecek sene do-
ğumunun 100. yılı kutlanacak 
Kırgız sanatçı Toktobolot 
Abdumomunov ve Azerbay-
canlı besteci Fikret Amirov 
ile 2022’de ölümünün 600. yıl 
dönümü olan Türk mutasav-
vıf Süleyman Çelebi’yi anma 
yılı ilan edildi.
                    Kırcaali Haber


