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Türkiye Bursları 2022 Başvuruları Başladı

Türkiye’nin uluslararası yük-
seköğrenim burs markası olan 
Türkiye Bursları, uluslararası 
öğrenci hareketliliğindeki yerini 
her geçen gün pekiştirmektedir. 
2021 yılında 178 ülkeden alınan 
165 bin başvuru, Türkiye'nin 
uluslararası öğrenci hareketlili-

ğindeki yerini göstermesi bakı-
mından önemli bir göstergedir. 

 Sunduğu uluslararası sevi-
yedeki eğitim, bilgi ve tecrübe 
zenginliğinin yanında, Türkiye 
Bursları, dünyanın her yanın-
dan uluslararası öğrencilere 
ülkenin en seçkin üniversitele-

rinde burslu eğitim imkânı sunu-
yor. Türkiye Bursları, üniversite 
bölüm yerleştirmesi, aylık burs, 
üniversite harcı, sağlık sigorta-
sı, yurt, barınma, ücretsiz mes-
leki ve akademi programlar ve 
gidiş-dönüş uçak bileti imkan-
larıyla dünyanın en kapsamlı 

burs programı olarak öne çık-
maktadır. 

Başvuru Tarihleri: 10 Ocak – 
20 Şubat 2022

2022 yılı Türkiye Bursları baş-
vuruları tek dönemde alınacak-
tır ve başvurular 10 Ocak – 20 
Şubat 2022 tarihleri arasında 
her ülkeden öğrenciye açık ola-
caktır.

Türkiye Bursları’nı eşsiz kı-
lan ne?

Türkiye Bursları, üniversite 
bölüm yerleştirmesi, aylık burs, 
üniversite harcı, sağlık sigorta-
sı, yurt, barınma, ücretsiz mes-
leki ve akademi programlar ve 
gidiş-dönüş uçak bileti imkan-
larıyla dünyanın en kapsamlı 
burs programı olarak öne çık-
maktadır. 

Programlar ve Öğrenim Dü-
zeyleri

Başvuruya açık olan program-
lar: Lisans ve Lisansüstü Prog-
ramlar

Başvurular Lisans, Yüksek 
Lisans ve Doktora düzeyinde 
eğitim almak isteyen adaylara 
açıktır.

Araştırma Bursları, Başarı 
Bursları ve KATİP gibi diğer 
programlar farklı başvuru dö-
nemlerine sahiptir ve sitemizde 
ve sosyal medya kanallarında 
duyurulmaktadır.

Başvu r u  nas ı l  yap ı l ı r : 
https://turkiyeburslari.gov.
tr/5adimdabasvuru

Başvuru yap: https://tbbs.
turkiyeburslari.gov.tr/

YTB "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık 
Ahmet'i Anma Programı" Düzenledi

Yurtdışı Türkler ve Akraba 
Topluluklar Başkanlığı (YTB), 
Yunanistan'daki Batı Trakyalı 
Müslüman Türk azınlığın de-
mokratik hakları için yıllarca 
mücadele eden merhum Dr. 
Sadık Ahmet için doğumunun 
75'inci yılında anma programı 
gerçekleştirdi.

"Doğumunun 75. Yılında Dr. 
Sadık Ahmet'i Anma Progra-
mı" Cumhurbaşkanlığı Mil-
let Kütüphanesi Konferans 
Salonu’nda yapıldı.

Programa, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Genel-
kurmay Başkanı Yaşar Güler, 
Dışişleri Bakan Yardımcısı 
Yavuz Selim Kıran, Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcısı Ser-
dar Çam, AK Parti Bursa Mil-

letvekili Hakan Çavuşoğlu, MHP 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Erzurum Milletvekili Kamil Ay-
dın, Büyük Birlik Partisi (BBP) 
Genel Başkanı Mustafa Destici, 

Yunanistan Dostluk Eşitlik Ba-
rış Partisi (DEB) Genel Başkanı 
Çiğdem Asafoğlu, YTB Başkanı 
Abdullah Eren, Sadık Ahmet'in 

Devamı 6’da

İkinci kez seçilen Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev yemin etti

Bulgaristan'da 14 Kasım 2021'de ikinci kez Cumhurbaş-
kanı seçilen Rumen Radev ve yardımcısı İliyana Yotova 
parlamentoda düzenlenen törende yemin etti.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev  parlamen-
to kürsüsünden yaptığı konuşmada, "İlk görev dönemimizde eski 
otoriter rejim zirve noktasına ulaşmıştı. 2020'de başlayan mafyaya 

karşı toplumsal tepki, o rejimin 
görmezden geldiği olayları ve 
süreçleri su yüzüne çıkarttı." 
dedi.

Ülkeyi geçen yıla kadar kısa 
aralıklarla 12 yıl yöneten eski 
Başbakan Boyko Borisov'un 
Bulgaristan'ın Avrupalı Geli-
şimi İçin Yurttaşlar (GERB) 
partisinin üyeleri Radev'in ko-
nuşmasına tepki göstererek 
salonu terk etti.

Radev, GERB milletvekillerinin bu tepkisine işaret ederek "Bu 
gerçekler benim de hoşuma gitmiyor ancak doğru olan neyse onu 
söylemeyi tercih ederim." diye konuştu.

Bulgaristan'ın peş peşe gelen krizler ve bunların sosyoekonomik 
sonuçlarıyla uğraşmak zorunda kaldığını dile getiren Radev, bu 
görevin hem yeni hükümetin hem de yeni parlamentonun günde-
minde olduğunu söyledi.

Radev, eski rejimin geçmişte kaldığını ancak bıraktığı zihniyet 
modelini ortadan kaldırmanın zaman alacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı, vatandaşların siyasetçilerden yabancılaşması, 
kurumlara güvensizlik, partizan yönetim, yozlaşmış medya, ce-
zasız kalan yolsuzluklar, iktidarın kötüye kullanılması ve dramatik 
sosyal parçalanmanın gelecek yıllarda aşılması gereken sorunlar 
olduğunu ifade etti.

Parlamentodaki törende Başbakan Kiril Petkov, hükümet üyeleri, 
Anayasa Mahkemesi üyeleri, büyükelçiler, ruhani liderler ve diğer 
protokol da hazır bulundu.

Radev ve Yotova'nın 5 yıllık yeni dönemi 22 Ocak'ta başladı. AA
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Dünya Lideri Atatürk’ün Bulgaristan’a 
Verdiği Tarihi Ayarın Detayları
Dünyanın derin bir 

saygı duyduğu Mus-
tafa Kemal bu ününü 
yeri geldiğinde barışçıl 
çabalar göstermesine, 
yeri geldiğinde ise gö-
zünü karartarak askeri 
harekâtların sinyalini 
göndererek hedef belir-
lediği ülkelere gözdağı 
vermesine borçludur. 
Hiç şüphesiz, bu savı 
örnekle kanıtlayabile-
cek olaylardan biri de 
1934’te yaşanan “Bul-
gar darbecilerini” tehdit 
ettiği olaydır. Askeri dar-
beyle yönetimi devralan 
faşist düzen yanlılarının 
tehdit ettiği bölge azın-
lığı konumundaki Türk-
ler, yönetimi ele geçiren 
darbecilerin saldırıları-
na ve baskılarına maruz 
kalırken Atatürk gibi bir 
liderin buna seyirci kal-
ması pek de mümkün 
gözükmüyor zaten.
Yazımızda bölgedeki 

Türklerin o meşhur dö-
nemlerine ışık tutmaya 
çalışırken, diğer yandan 
da Atatürk’ün askeri ve 
siyasi dehasını vurgula-
yan örneklerin detayları 
vermeyi amaçladık.
Bu dönemde Bul-

garlar ile Türkler aynı 
coğrafyada en az so-
runla yaşarlar
1. Dünya Savaşı sona 

ermiş, yenilen devletler, 
yenenlerin istediği onur 

kırıcı ve bir o kadar yı-
kıcı sonuçlara gebe an-
laşmalara imza atmış-
lardı. Osmanlı Devleti ve 
Berlin Anlaşması ile var 
edilen Bulgaristan da 
aynı kaderi paylaşmış 
ve ittifakta yer almanın 
bedelini ödemişlerdi.
Bulgaristan’da da he-

men hemen aynı dö-
nemlerde önce bir ihtilal 

yaşanmış ve ardından 
gerçekleştirilen seçimle 
Aleksandr Stamboliyski 
liderliğindeki Çiftçi Par-
tisi yönetim hakkı elde 
etmişti.
Bazı tarihçilere göre 

1919-1923 yılları arasın-
daki dönem bölge halkı 
ile azınlık durumunda-
ki Türkler arasında bir 
sorun göze çarpmadı-
ğı gibi Türklere verilen 
haklar düşünüldüğünde 
en rahat olunan dönem-
di.
Bu dönemdeki huzu-

run altında yatan se-
bepler
Tarihçilere göre Türk 

azınlığın bu kadar hu-
zurlu bir dönem yaşa-

masının altında birçok 
sebep var. Bu sebepler 
o dönem içindeki kon-
jonktürü belirleyen olay-
ları değerlendirmeyi şart 
koşuyor.
Öncelikle iki milletin 

henüz bitmiş olan I. 
Dünya Savaşı’nda silâh 
arkadaşlığının olması ve 
buna bağlı olarak ortak 
bir kader olduğu anla-

yışının hüküm sürmesi 
bu sebeplerden ilk ikisi-
ni oluşturuyor. Ayrıca o 
dönem mevcut yöneti-
min yani Çiftçi Partisi’nin 
fayda olarak gördükleri 
tarımsal gelişme için 

ihtiyaç duydukları çiftçi 
desteği de bir başka se-
bebi meydana getiriyor 
çünkü bölgede yaşayan 
Türklerin yaklaşık yüz-
de 80’i çiftçilerden olu-
şuyor.
Son olarak savaşın 

ardından Bulgaristan’ın 
imza ladığ ı  Neu i l l y 
Antlaşması’nın da, Bul-
garistan Türk azınlığının 
dinî, kültürel ve eğitim 
alanındaki haklarını te-
minat altına alan hü-

kümler taşıması bölge-
deki Türkler için olumlu 
sonuçları hazırlayan 
zeminin parçaları oluyor.
Bölgedeki Türklerin öğ-

retim hakları genişletilir
21 Temmuz 1921’de 

yürürlüğe giren Bulgar 
Millî Eğitim Yasası Türk 
okullarıyla çok dikkat çe-
kici bazı hakların hayata 
geçmesini sağlıyordu. O 

anlaşmayla Türk okulla-
rına dair gerçekleştiri-
lenlere yüzeysel olarak 
bakarsak; ayrı bir mü-
fettiş atanması, 20’den 
fazla okulu bulunan en-
cümenlerin birer orta ve 

ilkokul öğretmeni seç-
mesi, Bulgarca eğitim 
yapma zorunluluğunun 
kalkması, okul fonları 
oluşturulması, mevcut 
okullara ve yeni okul 
yapımına devlet deste-
ği sağlanması ki bunlar 
o dönemin koşullarında 
oldukça rahatlatıcı mad-
deler olarak tarihteki ye-
rini almış durumda.
Aynı yasa ve bu yasa-

yı hayata geçiren halkçı 
zihniyet sayesinde 1921 
/ 22 eğitim döneminde 
Bulgaristan Türklerinin 
okul sayısı, 1712’ye ula-
şıyor.
Huzuru kaçıran aske-

ri darbe
Bir darbe ile rüya sona 

erer çünkü darbeyle dik-
ta rejimini ilan eden ve 
böylece ipleri eline alan 
yönetim Bulgaristan’da 
Çiftçi hükümetini devirir 
ve Çiftçi Partisi’nin ya-
rattığı olumlu havanın 
üstüne kara bulut misali 
çöker.
Faşizmin en net kanıtı 

olan “Bulgaristan Bul-
garlarındır” sloganı zih-
niyetin karanlık yüzünü 
açığa çıkarır nitelikteydi. 
Bu dönemden itibaren 
bölge Türklerinin üze-
rindeki baskı artırılmış 
ve olumsuz bir tablonun 
hazırlanması için tüm 
güçler seferber edilir.
Yine bu darbe yönetimi 

döneminde önceki ikti-
darın açılmasına olanak 
tanıdığı tüm okulların 
kapatılması için yoğun 
bir çalışma başlatılır.

B u l g a r i s t a n ’d a n 
Türkiye’ye göçler bu 
dönemde yoğunlaşır
1914-1934 yılları ara-

sında Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye yıllık orta-
lama 10.000 kişi göç 
ediyorken 1934’de Bul-
garistan’daki askeri dar-
benin ardından bu oran 
yılda ortalama 20.000 
kişiye ulaşılır. Türkiye’de 
Cumhuriyet’in ilanın-
dan sonraki ilk on yıl-
da Bulgar is tan’dan 
Türkiye’ye tam 101.537 
göçmen gelmiş ve Bul-
garistan’daki olumsuz 
durumu kanıtlayacak bir 
örnek yaratılır.
İsmet İnönü’ye sui-

kast düşünülür
Dönemin Başbakanı 

İsmet İnönü resmi te-
masları sağlamak üzere 
Bulgaristan’a gider. Ta-
rihler 1934’ü gösterdi-
ğinde iki ülke arasında-
ki gerilim gittikçe tırma-
nan bir grafik çıkarmaya 
başlamıştı. İnönü’nün 
ziyareti de böylesine 
sıcak bir döneme denk 
gelir.
Tar ih i  kaynak la ra 

göre, Bulgaristan’da 
Türk Elçiliğinin etrafını 
saran Bulgar komitacı-
ların İnönü’ye suikast 
düzenleyeceği haberi 
Ankara’ya ulaşır. Bulgar 
Hükümeti de konuyla il-
gili herhangi bir somut 
adım atmayınca, Türk 
Dışişleri Atatürk’e danı-
şarak ne yapılmasını ge-
rektiğini öğrenmek ister.
Görüşmeler sırasın-

da bazı bürokratlar 
Bulgaristan’a ekonomik 
ambargo uygulamayı 
teklif ederler. Atatürk 
ise gülerek telefonu is-
ter ve donanmaya emir 
verir; ertesi gün, Yavuz 
zırhlısı Varna açıkları-
na demirleyerek, 101 
pare top atışı yapar ve 
Yavuz’un amirali de Bul-
gar Hükümeti’ne İsmet 
Paşa’yı almaya geldiği 
söyler. Sıkıysa verme…
Nitekim öyle olmuş. 

Yani sıkıysa denilir ki 
sıkmamış anlaşılan çün-
kü İsmet Paşa devlet tö-
reniyle Bulgaristan’dan 
uğurlanır.
Atatürk’ten bir başka 

emir daha gelir ve çö-
züm sağlanır
19 Mayıs 1934 yılında 

bir darbe yapan Bulgar 
Ordusu, kurdurduğu ge-
çici hükümet sayesinde 
Hitler Almanya’sının sa-

fında yerini alır, Bulga-
ristan Türklerine yönelik 
işkence ile öldürmeler 
çoğalır. Ayrıca eleman-
larını Bulgar köylerinden 
temin ettikleri çeteler 
toplu katliama hazırlanır. 
Türk istihbaratı bu habe-
ri Atatürk’e iletir.  Atatürk 
de, o sıralarda Trakya’da 
askerî tatbikat yapmakta 
olan 3. Ordu Komutanı 
Salih Omurtak Paşa’ya, 
biraz Bulgar sınırını ihlâl 
ederek Bulgarlara göz-
dağı vermesi konusunda 
talimat verir.
Yağmurlu bir gecede, 

akşamdan Bulgar sınırı-
nı sapa bir yerden geçen 
ordunun öncü birlikleri, 
sabah ortalık aydınlandı-
ğında Filibe yakınındaki 
Hacıilyas (Pırvomay) 
kasabasına varır. Bu bir-
likleri kendi askerleri sa-
nan Bulgarlar, hava iyice 
aydınlanınca, Filibe’ye 
doğru ilerleyen birlikle-
rin Türk askeri olduğunu 
fark ederler ve olayı Bul-
gar Kralı’na iletirler.
Bulgar Kralı’ndan 

Atatürk’e telaşlı bir te-
lefon
Ülke sınırlarını ihlal 

eden orduya müdahale 
edemeyen Bulgaristan’ın 
Kralı III. Boris, zaman 
kaybetmeksizin telefo-
na sarılır ve Atatürk’le 
yaptığı  görüşmede, 
“Ekselansları acaba 
Bulgaristan’a harp mi 
ilân ettiniz?” diye sorar…
A t a t ü r k ,  “ N e d e n 

böyle bir şey yapa-
lım ki!” deyince, Kral 
Boris:”Askerleriniz Filibe 
önlerinde ve Sofya yö-
nünde ilerliyorlar!” diye 
cevap verir.
Atatürk “Yolu şaşırmış-

lardır, Kral Hazretleri, 
şimdi olayı tetkik eder, 
H a ş m e t m e a p l a r ı n a 
malûmat arz ederim” 
diyerek teselli eder ve 
Salih Omurtak Paşa’ya: 
“Maksat hâsıl olmuştur, 
geri dönün”, talimatı 
gönderir. Bu gözdağı 
üzerine, Kral hemen 
duruma el koyar ve kit-
le halinde yapılması 
plânlanan Türk katliamı 
da durdurulur. Sonuç 
olarak kurucu lider olan 
Ulu Önder’in dehası-
na ve zekasına hayran 
olunması için bir güzel 
tablo daha tarihteki ye-
rini alır...
Alıntı: Ahmet Şe -

rif Şerefli “Bulgaris-
tan'daki Türkler 1879-
1989”



  Kırcaali Haber 326 Ocak 2022 HABERLER

Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, 
Fatma ninenin 104. doğum gününü tebrik etti

Ardino (Eğridere) ilçesi-
ne bağlı Padina (Makmu-
lu) köyünden Fatma Meh-
medova Çauşeva 104 
yaşını doldurdu. Ardino 
ilçesinin en yaşlı sakini 
olan Fatma nine, Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban'dan özel ilgi gördü. 
Ardino Belediye Başkanı, 
doğum günü vesilesiyle 
iyi dileklerde ve temen-
nilerde bulunmanın yanı 
sıra doğum günü pastası 
ve hediyeler sunmak için 
Rodoplu yaşlı kadını evin-
de ziyaret etti.

Müh. Şaban Ardino 
Belediyesi adına Fatma 
nineye bir tebrik mesajı 
sundu. Mesajda şu ifa-
deler yer alıyor: “Lütfen 
doğumunuzun 104. yıl 
dönümü için en içten teb-
riklerimizi kabul ediniz. 7 
çocuk, 16 torun, 29 torun 
çocuğu ve 17 torun toru-
nunun tadını çıkarabilen 
çok az insan var. Sağlık, 
aile esenliği ve daha nice 
nice yıllara neşenizle biz-
leri sevindirmenizi dileriz”.

Müh. Şaban’a Fatma ni-
nenin doğum günü tebrik 

etmek için Padina Mahal-
lesi ziyaretinde Ardino 
Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram, Bele-
diye Başkan Yardımcısı 
Nasko Kiçukov ve Padina 
Köyü Muhtarı Kamil Ki-
çukov eşlik ettiler. Fatma 
ninenin doğum gününde 
konuklarını, annelerine 
büyük bir sevgi, sıcaklık 
ve özveriyle hizmet eden 

kızları Fetiya ve Ayşe ve 
gelinleri Zlatka, Roza ve 
Rosa karşıladılar.

Son derece duygulanan 
Fatma nine Ardino Bele-
diye yönetimine gösterdi-
ği ilgi ve alakadan dolayı 
kalbi teşekkürlerini sundu. 
Asırlık nine, “Hayatım bo-
yunca sabahtan akşama 
kadar tütün tarlalarında 
çalıştım. Yedi çocuk bü-

yüttüm. Hepsinin beni 
sevmeleri, saygı göster-
meleri ve özveriyle haya-
tıma sahip çıkmaları beni 
çok mutlu ediyor” diye 
ifade etti. Fatma ninenin 
ifadesine göre uzun ya-
şamanın sırrı her gün 
çalışmada, sağlıklı bes-
lenmede, Rodoplar’daki 
temiz havada, insanların 
birbirine karşı sevgi ve 

saygısında yatıyor. Asırlık 
nine, “Çocuklarıma, torun-
larıma, torun çocuklarıma 
ve torun torunlarıma her 
zaman şunu söyledim: 
“Birbirinizi sevin, çünkü 
bu, tüm ızdırap ve acıla-
rın en büyük ilacıdır” diye 
anlattı.  

Asırlık ninenin kızları 
ve gelinleri ilerlemiş ya-
şına rağmen annelerinin 
hayat dolu olduğunu dile 
getirdiler. Onlar, “Gözleri 
iyi görüyor, kulakları iyi 
duyuyor. Hafızası güçlü 
ve hala öğrencilik yılların-
da ezberlediği şiirleri ha-
fızasında tutuyor” dediler.

Fatma nine, 26 Kasım 
1917 tarihinde Padina 
köyünde bir tütüncü ai-
lesinde dünyaya geldi ve 
hayatı bu köyde geçti. 17 
yaşındayken 2001’de ve-
fat eden Padina'dan Meh-
met Çauşev ile evlendi. 
İkisi, iki kız ve beş oğul ol-
mak üzere yedi çocuk bü-
yüttüler. Şimdi yaşlı kadın 
büyük bir aileye ve birçok 
torun, torun çocuğu ve to-
run toruna sahip olmasına 
seviniyor. Ailesiyle birlikte 
Hollanda'da yaşayan en 
küçüğü Aleks, 16 aylık bir 
bebek ve ninesi ona çok 
düşkün.

Trakya Üniversitesinde, Bulgaristan’da 
İslam Ve Müslümanlar Konuşuldu

Trakya Üniversi tesi 
Rumeli İslam ve Sanat-
ları Uygulama ve Araş-
tırma Merkezi tarafın-
dan düzenlenen Rumeli 
Konuşmaları’nın üçüncü-
sü “Bulgaristan’da İslam 
ve Müslümanlar” başlı-
ğıyla gerçekleştirildi.
Moderatörlüğünü Trak-

ya Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekan Yardım-
cısı Doç. Dr. Abdullah 
Taha İmamoğlu’nun ger-
çekleştirdiği program-
da Sofya Yüksek İslam 
Enstitüsü Rektör Yardım-
cısı ve İstanbul Üniver-
sitesi İlahiyat Fakültesi 
Öğretim Üyesi Dr. Öğr. 
Üyesi Abdullah Tırabzon 
Bulgaristan’da İslam ve 
Müslümanlar üzer ine 
oldukça önemli bilgiler 
verdi.
500 yıla yakın bir süre 

Osmanlı yönetiminde 
kalan Bulgaristan’da bu 
süreçte ecdadın 3500’ün 
üzerinde eser bıraktı-
ğını ifade eden Dr. Öğr. 
Üyesi Abdullah Tırabzon 
“Ecdat orayı sömürmek 
istese bu kadar eser bı-
rakır mıydı? Bu eserlerin 
içerisinde cami, medre-
se, hamam, hayrat, yol, 
çeşme, bedestenler var. 
Ama günümüzde bunla-

rın çoğu ya yok edildi ya 
da amacı dışında kulla-
nılıyor. Sadece Sofya’da 
Banyabaşı Camii olarak 
bilinen Kadı Seyfullah 
Efendi Camii şu an iba-
dete açık. Aynı zamanda 
çok yüksek sesle olma-
mak şartıyla ezanın dı-
şarıya verildiği yerlerden 
bir tanesi. Onun dışında 
Sofya’da Osmanlı döne-
minde yüzün üzerinde 
mescit varken şu anda 3 
tanesi ayakta. Bunlardan 
sadece biri ibadethane 
olarak diğer ikisi ise farklı 
amaçla kullanılıyor. Özel-
likle komünizm dönemin-
de bu eserlerde ciddi de-
ğişiklik yapılıyor. Sadece 

İslami eserler değil, Hıris-
tiyanların ve Yahudilerin 
de eserlerinde bu deği-
şikliği görebiliyoruz. Bil-
diğiniz gibi bir toplumun 
varlığını sürdürebilmesi 
için inandığı bir değer ol-
ması lazım, aksi takdirde 
varlığını kültürünü mede-
niyetini devam ettirmesi 
mümkün değil.” dedi.
Bulgaristan Türkleri ve 

Müslümanların yaşadık-
larına değinerek bilhas-
sa komünist rejimde ya-
şanan baskı ve zorlukları 
anlatan Dr. Öğr. Üyesi 
Tırabzon, 93 Harbi’nden 
günümüze kadar bölge-
den Anadolu’ya olan göç 
süreçlerine yer verdi. 

Bulgaristan’daki 
Müslümanların 
dini eğitim du-
r umlar ına da 
değinen Dr. Öğr. 
Üyesi Tırabzon, 
“Osmanlı döne-
minde kadı ye-
tiştiren Nüvvâb 
mek tep ler in in 
Bulgar istan’ın 
yanı sıra Balkan-
larda da oldukça 
yaygın olduğunu 
görüyoruz. Ko-
münizmin çö -
küşü ile İslam 
eğitimiyle ilgili 

ilk olarak Şumnu 
Nüvvâb Mektebi açılıyor. 
Onun akabinde Rusçuk 
İlahiyat Lisesi, Mestanlı 
İlahiyat Lisesi ve benim 
de görev yaptığım Sofya 
Yüksek İslam Enstitüsü 
açılıyor. Yakın zaman-
da kaybettiğimiz, söz-
lü tarihi bizlere aktaran 
Bulgaristan Türklerinin 
önemli ismi İsmail Cam-
bazov da Şumnu Nüvvâb 
Mektebi’nde yetişmiştir.” 
şeklinde konuştu.
Araştırmacılar, akade-

misyenler ve öğrencile-
rin yoğun ilgi gösterdiği 
program, soru-cevap bö-
lümü ile sona erdi.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan genel nüfus sayımının 
ilk sonuçları açıklandı

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NS), bir basın toplantısı 
düzenleyerek Bulgaristan’da 2021’de gerçekleştiri-
len nüfus sayımının ilk sonuçlarını açıkladı.  

NSİ Başkanı Sergey Tsvetarski, “Nüfus sayımında 
gözetilen temel ilke, yerleşik, normal ve sakin bir 
siyasi ortamda yapılması, bizler ise birçok zorluk ve 
sıkıntı yaşadık. Başlangıçta web sitemize karşı kötü 
niyetli saldırılar oldu, ancak bunun hızla üstesinden 
gelindi, ancak yine de insanların elektronik nüfus 
sayımına katılma kararını olumsuz yönde etkiledi” 
diye kaydetti ve ilk verilerin sunulacağını ve nihai 
verilerin sunulması için muhtemelen bu yıl sonu gibi 
daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu da sözlerine 
ekledi.

NOİ Demografik ve Sosyal İstatistikler Dairesi 
Müdürü Magdalena Kostova, “Elektronik nüfus sa-
yımına nüfusun %34’ü katıldı. 7 Eylül 2021 itibariyle 
ülke nüfusu 6 520 000 kişidir” diye kaydetti ve nü-

fusta belli bir azalma olduğunu söyledi.
Kostova, “2011 ve 2021 arasında nüfusta kayde-

dilen bu düşüş, şimdiye kadar kaydedilen en büyük 
düşüştür. Ülke nüfusu 844 000 kişi azaldı. Bu dü-
şüşün büyük bir bölümü (%53) olumsuz demografik 
eğilimlerden, doğum oranlarına göre daha yüksek 
ölüm oranından ve doğal nüfus artış hızının düş-
mesinden ve ayrıca ülkeyi terk edip geri dönmeyen 
insanlardan kaynaklanmaktadır” diye belirtti.

Nüfusun cinsiyet yapısının korunduğu anlaşıldı. 
Nüfusun %52'si kadın, %47'si erkek nüfus oluştu-
ruyor. Ancak yaş yapısında bir değişiklik olduğu 
kaydedildi.

Kostova, “1992'de nüfusun %24'ünü 17 yaş al-
tında kişiler ve %14'ünü 65 yaş üstü kişiler oluştu-
rurken 2021'de bunun tam tersi görülüyor-nüfusun 
%14'ünü 17 yaş altı grubu, %24'ünü ise 65 yaş üstü 
grubu oluşturuyor” diye aktardı.

NSİ tarafından yapılan genel nüfus değerlendirme 
sonuçları, olumsuz eğilimlerin derinleştiğini, nüfu-
sun küçüldüğünü ve yaşlandığını gösteriyor. Ülkenin 
bazı bölgelerinde de nüfus azalması devam ediyor.
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Bakan Gökov: Asgari ücret artırılacak
Bulgar is tan Ulusal 

Televizyonu’nda (BNT) 
yayınlanan “Gün Başlı-
yor” programına konuk 
olan Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanı Geor-
gi Gökov, “25 Aralık'tan 
itibaren emekli maaş-
larındaki ortalama artış 
% 12,5 oranında olup 
emekli başına yaklaşık 
65 levadır” diye kaydetti. 
Her emekli için sigortalı-
lık durumuna bağlı olarak 
artışın farklı miktarda ol-
duğunu açıklayan Bakan, 
hedefin, kişilerin geçen 
yıl 120 leva Covid-19 ek 
ödemesi ile birlikte al-
dıkları tutardan daha az 
para almamaları olduğu-
nu belirtti.
Gökov, “Hesaplarımız, 

aralık ayında aldığından 
daha düşük emekli ma-
aşı alan tek bir emekli 
olmaması yönündedir. 
Karardan olumsuz etkile-
nen gruplardan herhangi 
birinde bir sorun tespit 
edersek, o sorunu düzel-
teceğiz” dedi.

Bakan,  “ 25 Ara l ık 
2021'den itibaren her 
sigorta yılının ağırlık 
faktörü 1,2'den 1,35'e 
yükseltildi ve tüm emekli 
maaşları yeni bir şekilde 
hesaplanmaktadır. Yaş-
lılık aylığı 170 leva oldu, 
asgari tutar ise 300 leva-
dan 370 levaya yükseltil-
di. Artıştan sonra emek-

lilerin yaklaşık %50'si 
asgari emekli maaşı al-
maya devam ediyor” diye 
yorumda bulundu.
Gökov, “Haziran ayına 

kadar 60 leva Covid-19 
ek ödemesi verilecek. O 
tarihten sonra ek ödeme 
durdurduğunda emek-
li maaşların azalmasını 
önlemek için bir çözüm 

aranmalıdır” diye dikkat 
çekti.
Emekli maaşlarında ta-

van uygulamasının kaldı-
rılması veya en azından 
ciddi bir şekilde artırıl-
ması çağrısında bulunan 
Bakan, ancak bunun bu 
yıl olamayacağının altını 
çizdi. Emekli maaşların-
daki son artıştan sonra 

yaklaşık 34 000 kişinin 
maaş tutarının üst sını-
rın üzerine çıktığını ve 
bunun onlar için adil ol-
madığını belirtti.
Gökov, azami sigorta 

geliri ile birlikte emekli 
maaşı üst sınırının yük-
seltilmesinde ısrar ede-
ceğini söyledi. Yeni dev-
let bütçesinin kabul edil-
mesiyle birlikte asgari 
ücret de artacak. Ancak 
ne kadar miktarda arta-
cağı henüz belli değil.
Bakanın ifadesine göre, 

asgari ücret, ülkedeki or-
talama ücretle bağlantılı 
olmalıdır.
Gökov, asgari ücreti 

belirleme mekanizması-
nı birleştirecek yeni bir 
Avrupa Birliği direktifi-
nin yarım yıl içinde hazır 

olmasının beklendiğini 
hatırlattı.
Bakan, bütçenin hazır-

lanmasıyla birlikte anne-
lere çocuğun ikinci yılın-
da ödenen annelik para-
sının, resmi olarak bağlı 
olmaksızın asgari ücrete 
eşit olması konusunda 
ısrar edecek.
Gökov, 2022 yılı devlet 

bütçesi kanununun nihai 
olarak şubat ayı sonuna 
kadar kabul edileceğini 
umduğunu ifade etti.
Ayrıca işsizliğin şu anda 

%4,6 ile rekor düşük se-
viyede olduğuna dikkat 
çeken Bakan, ancak Co-
vid-19 krizinden doğru-
dan etkilenen sektörler-
de çok yüksek olup, bazı 
alanlarda %30'a ulaştığı-
nı belirtti.
           Kırcaali Haber

Sürücüler, vinyetlerin geçerliliğini 
mobil uygulamadan kontrol edebilir
Karayolu Altyapısı Ajan-

sı (APİ) Ulusal E-TOLL 
Sistemi Yönetimi Daire-
sinden yapılan açıklama-
ya göre, ocak ve şubat 
aylarında otomobiller için 
753 000’in üzerinde yıllık 
elektronik vinyetin geçer-
lilik süresi sona erecek. 
Şoförler, www.bgtoll.bg 
web sitesi ve BGTOL mo-
bil uygulaması üzerinden 
elektronik vinyetlerin ge-
çerliliğini kontrol edebilir 
veya satın alabilir.

Elektronik vinyetin ge-
çerliliği www.bgtoll.bg 
web sitesinde "Vinyeti 
kontrol et" düğmesinden 
kontrol edilebilir. Aracın 
tescil numarasını ve ka-
yıtlı olduğu ülkeyi gire-
rek, APİ'nin ticaret yerleri 
veya ortaklarına ait tica-
ret yerleri olsun olmasın 
nereden satın alındığına 
bakılmaksızın herkes 
elektronik vinyetin son 
tarihi hakkında bilgi alabi-
lir. Vinyetin durumu, "ak-
tif", "süresi dolmuş" veya 
geçerliliği 30 güne kadar 
gecikmeli bir başlangıçla 
satın alındığında "kullanıl-
mamış" olabilir.

Elektronik vinyetlerin 
fiyatlarında üst üste ye-
dinci yıl 2022'de de deği-
şiklik olmayacak. Araba 
sahipleri veya sürücüleri, 
daha önce olduğu gibi 
97 levaya yıllık vinyet, 54 
levaya üç aylık vinyet, 30 
levaya aylık vinyet,15 le-

vaya haftalık vinyet ve 10 
levaya hafta sonu vinyeti 
satın alabilecek.

Ulusal E-TOLL Siste-
mi Yönetim Dairesi, Co-
vid-19 nedeniyle epidemi-
yolojik durum göz önüne 
alındığında e-vinyet satın 
alırken tüketicilerin www.
bgtoll.bg sitesini veya 
BGTOL mobil uygulama-
sını kullanmaları çağrı-
sında bulundu. Elektro-
nik vinyetler, gişelerde 
ödeme yaparak veya kart 
ödeme terminali olmak 
üzere APİ'nin e-vinyet 
satışı için diğer kanal-
lar aracılığıyla da satın 
alınabilir. Bu tür gişeler, 
ana sınır kontrol noktala-
rında ve ülke genelindeki 
27 karayolları bölge mü-
dürlüklerinde bulunuyor. 
Yaklaşık 500 kart ödeme 
terminali var.

Elektronik vinyetler ay-
rıca APİ'nin ortak ağın-
dan www.v inetk i .bg, 
www.tollpass.bg, www.
digitoll.bg, www.epay.bg, 
www.telenor.bg, www.
A1.bg, www.vivacom.
bg, www.tollbg.eu  web 
siteleri aracılığıyla satın 
alınabilir. Ayrıca A1, Te-
lenor ve Vivacom mobil 
operatörleri, Bulgaristan 
Postaları, Easy Pay, Fast 
Pay ve "Lukoil", "Petrol" 
ve "OMV", “ECO”, “Crui-
se”, “Benita”, “Gazprom”, 
“Rompetrol”,”Shell”, “Insa 
Oil”, “VM Petrolium” akar-
yakıt istasyon ağındaki 
gişelerin yanı sıra Tahoe 
Venci servis merkezleri, 
"Intercapital Group" ağın-
daki Cashterminal termi-
nalleri veya UBB Mobile 
ve TollPass mobil uygu-
lamaları aracılığıyla da 

satın alınabilir.
Bir e-vinyet 

satın alırken 
kul lanıcıların 
elektronik vin-
yet iç in son 
ödemeyi onay-
lamadan önce 
kendileri veya 
ilgili çalışan ta-
rafından girilen 
bilgileri dikkat-
lice incelemesi 
ve doğrulaması 
gerekir. Aracın 
plaka numara-
sı, kategorisi ve 
vinyet geçerlilik 
süresi bilgileri-

nin doğru doldurulması 
sorumluluğu sahibine 
veya kullanıcısına aittir. 
Yanlış bilgilerin girilmesi 
durumunda ilgili araca ait 
vinyet ücretinin ödenme-
diği kabul edilir.

Araç plaka numarasın-
daki simgelerin girişi hem 
Kiril hem de Latin harfle-
riyle olabilir, ancak plaka 
numarasındaki simgelere 
karşılık gelmelidir. Nu-
marayı yazarken sadece 
harf ve rakamlar girilir. 0 
(sıfır) ve O (O harfi) sem-
bolleri birbirinin yerine 
kullanılamaz. Sayının bir 
basamağı için 0 (sıfır), bir 
harf için "O" yazılmalıdır. 
Araç plaka numarası bir 
tire, nokta veya boşluk 
içeriyorsa, bunlar giril-
mez.

              Kırcaali Haber

Bakan Prof. Dr. Serbezova, 
Pandemi Komitesi oluşturdu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Asena Serbezova, Sağlık 
Bakanlığı bünyesinde ülkede uygulamaya konulan 
anti-salgın önlemlerin uygulanması ve kontrolü-
ne yönelik faaliyetleri analiz edecek ve koordine 
edecek bir Pandemi Komitesi oluşturdu. Pande-
mi Komitesine Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. 
Georgi Yordanov başkanlık edecek. Komite Sağ-
lık Bakanlığı yönetimi temsilcileri, Devlet Sağlık 
Başmüfettişi Doç. Dr. Angel Kunçev, bölge sağlık 
müfettişlikleri ve acil sağlık sistemi temsilcilerini 
içeriyor. Buna ilişkin karar, Sağlık Bakanlığında 

gerçekleştirilen bir çalışma toplantısında netleş-
ti. Toplantıya Sağlık Bakanı, Bakan yardımcıları, 
Doç. Dr. Angel Kunçev ve salgın durumunu izle-
mekle görevlendirilen uzmanlar katıldı.

Epidemiyoloji, bulaşıcı hastalıklar ve viroloji ko-
nusunda uzmanlar konseylerin yönetimleriyle ya-
pılan istişarelerin ardından Omicron varyantının 
yaygınlığı göz önüne alınarak salgın durumunun 
aktif olarak izlenmesine karar verildi. Doç. Dr. 
Angel Kunçev, çeşitli göstergelere bağlı olarak 
salgınla mücadele önlemlerinin güncellenmesini 
önermeye hazır olduğunu vurguladı. Devlet Sağlık 
Başmüfettişi,  “Şu anda ülkeye giriş yapan vatan-
daşlar üzerinde artan kontrol dışında herhangi bir 
ek kısıtlama öngörülmemektedir” diye belirtti.

Kırmızı bölgedeki ülkelerden gelen kişilerin aşı 
sertifikası veya hastalığı geçirip iyileştiğini gös-
teren belgeye ek olarak Bulgaristan'a girmeden 
72 saat önce yapılmış negatif sonuçlu PCR testi 
raporu ibraz etmeleri gerektiği, aksi takdirde 10 
günlük karantinaya tabi olmaları yönünde ülkeye 
giriş kurallarına ilişkin emrin güncellenmesi bek-
leniyor.
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Çipli kimlik kartı uygulamasına 
yönelik hazırlıklar başladı

NOVA TV’nin “Sıbudi se 
(Uyan)” programına konuk 
olan Elektronik Devlet 
Bakanı Bojidar Bojanov, 
“Çipli kimlik kartları uzun 
zaman önce uygulamaya 
konulmuş olmalıydı. Buna 
ilişkin prosedür ilk önce 
2015'te başladı, ardından 
2018'de yeniden başladı. 
Şu anda ne yazık ki pro-
sedür Lüksemburg'daki 
Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi tarafından 
askıya alınmış durumda 
bulunuyor” diye kaydetti.

Bu tür kimlik belgelerinin 
okuyucular olarak kulla-
nılmasının amaçlandığını 
açıklayan Bakan, diğer 
amacın ise Avrupa Ko-
misyonunun pasaportlar-
da olduğu gibi tüm kimlik 
belgelerinin bir bilgi taşı-
yıcısı olmasını şart koştu-
ğu için tamamen formali-

te icabı bir şey olduğunu 
kaydetti.

Kimlik belgelerinin de-
ğiştir ilmesinin zorunlu 
olmayacağını söyleyen 
Bojanov, “Çipli kimlik kar-

tı uluslararası pasaportun 
yerini almayacak, çünkü 
AB dışındaki ülkeler için 
gerekli, yani uygulamada 
kalacak” dedi.

Damgalı veya imzalı 

kağıt belgelerinin kulla-
nılmamasının hedeflendi-
ğine dikkat çeken Bakan, 
“Bunları kullanmak için 
kağıt kullanmamıza ge-
rek yok. Elektronik ortam-

da bir belgenin çıktısının 
gerekmediği durumda, 
onun doğruluğu elektro-
nik imza veya mühür ile 
onaylanır” diye belirtti.
Bojanov, “Vatandaşların 

elektronik imza kullan-
madan çevrimiçi hizmet 
talep edebilmeleri için 
elektronik kimlik uygula-
masına geçilecek. Örne-
ğin bir telefon numarası 
ile belirli bir sisteme giriş 
yapıp hizmet talebinde 
bulunabileceksiniz” dedi.
Bakan, “Bunlar, aşama-

lar halinde uygulamaya 
konulacak. Telefonlar-
la hizmet talebi en hızlı 
olacak - bunu altı ay için 
planladık. Kimlik kartla-
rıyla - kısa bir süre sonra. 
Posta hizmetlerinde re-
form ise biraz daha uzun 
sürecek, muhtemelen 

gelecek yıl yapılacak” 
diye belirtti.
Gişelerin online hiz-

metlerden yararlanma 
imkanı olmayan kişiler 
için hizmet vermeye de-
vam edeceklerini söyle-
yen Bojanov, “İdari kamu 
kurumlarında işten çı-
karmalar olacak ama bu 
elektronik hizmetlerden 
dolayı olmayacak” diye 
altını çizdi.
İşçi çalışma kartının 

da kesin olarak kulla-
nımdan kaldırılacağına 
dikkat çeken Bakan, an-
cak bu durumda, bazı 
daha spesifik sorunların 
çözülmesi gerektiği için 
bu belgenin kullanım-
dan kaldırılmasının biraz 
daha uzun sürebileceği-
ni ifade etti.
            Kırcaali Haber

Mineralni Bani ve Kırklareli Belediyesinin 
ortaklaşa yürüttüğü bir proje sona erdi
Mineralni Bani (Meriçler) 

Belediye Başkanı Mümün 
İskender başkanlığında-
ki bir heyet, Türkiye’nin 
Kırklareli şehrinde dü-
zenlenen "Tarih Yoluyla 
Turizmin Tanıtılması ve 
Geliştir i lmesi /PATH/" 
projesinin kapanış basın 
toplantısına katıldı. Mine-
ralni Bani Belediyesi, AB 
tarafından eşfinansman 
sağlanan 2014-2020 Dö-
nemi Interreg-IPA Bulga-
ristan-Türkiye Sınır Ötesi 
İş Birliği Programınca 
uygulanan projenin lider 
kuruluşu olup proje ortağı 
ise Kırklareli İl Özel İdare-
si idi.  Süresi 24 ay olup 
değeri 421 584 avro olan 
projenin hibe sözleşmesi 
26 Şubat 2020 tarihinde 
imzalanmıştı.

Proje, Mineralni Bani ya-
kınlarındaki Toplikos Ka-
lesi ve Hamdibey köyünün 
yapımı, rehabilitasyonu 
ve iyi bir şekilde sergi-
lenmesi, engelliler için 
erişilebilir mimari ortamın 
sağlanmasını ve turizmin 
hızlandırılmış gelişimi için 
koşulların sağlanmasını 
ve bölgenin zengin doğal, 
tarihi ve kültürel potansi-
yelinin teşvik edilmesini 
içeriyordu.

Proje kapsamında Topli-
kos Kalesi’nin rehabilitas-
yonu ve sergilenmesine 
yönelik tedbirler hayata 
geçirildi. Kale etrafındaki 
bitişik alanların iyileştiril-
mesi, park ortamındaki 
ara yolların yeniden in-

şası ve rehabilitasyonu, 
dezavantajlı gruplar için 
de dahil olmak üzere 
yapının erişilebilirliğinin 
ar tırılması, arkeolojik 
anıtın park ve sanatsal 
aydınlatması, rekreasyon 
alanların oluşturulması 
ve etkinlikler, açık hava 
sanat per formansları 

düzenlenmesi ve geçici 
turistik atraksiyonlar için 
bir alanın belirlenmesine 
yönelik faaliyetler gerçek-
leştirildi. Ayrıca Toplikos 
Kalesi, Mineralni Bani’nin 
yüzyıllara yayılan tarihinin 
maksimum düzeyde an-
laşılır sunumuna yönelik 
modern yöntem ve araç-
lar kullanılarak sergilendi. 
Ses, ışık, animasyon ve 
bir duman birleşiminden 
oluşan multimedya gös-
terisi ile kalenin farklı 
dönemlerde gelişimi tanı-
tıldı. Bu görsel-işitsel gös-
teri, görüntüleri, resimleri 
ve hareketleri yeniden 
canlandırarak arkeolojik 
anıtı pazarlamanın ve rek-
lamını yapmanın modern 
bir yöntemidir.

Hikâye Hamdibey kö-
yünde de canlandırıldı. 
Orada yapılan faaliyet, 
yerel yönetimin Hamdi-
bey'deki kültürel ve tarihi 
altyapının yenilenmesi ve 
turistik bir destinasyona 
dönüştürülmesine yönelik 
uzun soluklu çalışmaları-
nın devamı niteliğindedir. 

Antik Arnavut kaldırımlı 
taş sokaklar yenilendi ve 
yerleşim sakinlerinin ve 
misafirlerinin güzel bir 
manzaranın keyfini çıka-
rabilecekleri panoramik 
bir platform inşa edildi.

Yerel doğal, kültürel ve 
tarihi kaynakların geniş 
çapta yaygınlaştırılması-
nı ve reklamını ve entegre 
bir yüksek kaliteli turizm 
ürününün yaratılmasını 
amaçlayan bir turist reh-
beri ve diğer bilgi mater-
yalleri oluşturuldu. Mevcut 
turizm yönetimi modelini 
gözden geçirerek ve he-
def bölgeyi rekabetçi ve 
çekici bir turistik desti-
nasyon haline getirmek 
için değişiklikler önererek 
sürdürülebilir turizmin ge-

lişimi için ağ oluşturmayı 
teşvik etmeyi amaçlayan 
sınır ötesi bir bölgede tu-
rizmi teşvik etmek için bir 
seminer düzenlendi.
Pro je  kapsamında 

Kırklareli'de Bulgaristan 
için 750, ayrıca İngiliz-
ce ve Türkçe olarak 250 
adet tanıtım broşürü ba-
sıldı. Bulgaristan'dan ge-
len konuklar, Kırklareli'nin 
diğer kültürel ve tarihi 
simgelerini tanıma fır-
satı buldular, Atatürk'ün 
Yunanistan'ın Selanik 
kentindeki dünyaya gel-
diği evinin birebir kopya-
sı olan Kemal Atatürk Evi 
Müzesi'ni ziyaret ettiler. 
Belediye Başkanı Mümün 
İskender, müzenin konuk 
defterine, "Dünyanın en 
büyük reformcularından 
biri olan Kemal Atatürk'ün 
anısı önünde saygıyla 
eğiliyorum” yazdı.
Konuklar, şehrin eski 

kesiminde Bulgaristan, 
Yunanistan, Karadağ ve 
Türkiye'den balmumu 
figürlerinin sergilendiği 
Balkan Kültürü Müzesi'ni 
ziyaret etti. Proje kapa-
nış basın toplantısında 
her iki taraf da uygula-
nan projeden duydukları 
memnuniyeti dile getirdi 
ve programın yeni döne-
minin açılmasından sonra 
her iki bölgede turizmin 
gelişmesi için yeni proje 
teklifleri sunmaya karar 
verdi.
             Kırcaali Haber

Krumovgrad Belediyesi, Ana 
Dili Günü münasebetiyle 
çevrimiçi yarışma düzenliyor

Krumovgrad (Koşukavak) Belediyesinden ya-
pılan açıklamaya göre, belediye, dilsel ve kültü-
rel çeşitliliğin korunmasını hedefleyen 21 Şubat 
Uluslararası Ana Dili Günü münasebetiyle ana 
dilinde veya katılımcı tarafından tercih edilen bir 
dilde şarkı söyleme, şiir okuma veya kendi şiirini 
okuma dallarında çevrimiçi bir yarışma düzenliyor. 
Her katılımcı bu üç daldan birinde yarışabilir. Bir 

jüri tarafından şu yaş gruplarında verilecek birin-
cilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerinin sahipleri 
belirlenecek: anaokuluna giden çocuklar, ilkokul 
öğrencileri, ilköğretim okulu öğrencileri ve lise öğ-
rencileri.

Kayıtlar, 14 Şubat 2022 tarihine kadar Belediye 
Çocuk Kompleksi (ODK) Kişisel Gelişim Destek 
Merkezinin odkkg1@abv.bg adresindeki elektronik 
posta hesabına gönderilmeli veya aynı merkeze 
bir manyetik veri taşıyıcısına kaydedilmiş olarak 
teslim edilmelidir.   

Yarışmada dereceye giren çocuk ve öğrencilere 
ödülleri Uluslararası Ana Dili Günü arifesinde dü-
zenlenecek bir törenle takdim edilecek. Etkinliği 
tarihi, başlangıç saati ve yeri daha sonra bildiri-
lecek.  
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Tarımsal Danışmanlık Hizmet 
Kurumu 28 mobil ofis açacak

Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Kır-
sal Kalkınma Programı 
(PRSR) kapsamında Ta-
rımsal Danışmanlık Hiz-
met Kurumunun (NSSZ) 
28 mobil ofisinin kurulma-
sına ilişkin projeler finan-
se edilecek.

Proje için hibe sözleş-
mesi, 2.2 Danışmanlık 
Hizmetlerinin Oluşturul-
ması Alt Tedbiri kapsa-
mında finanse edilmekte 
olup yaklaşık 11 milyon 
leva değerindedir.

Proje, ülkedeki 96 be-
lediyenin topraklarını 
kapsayacak 28 mobil 
belediye ofisi kurulma-
sını öngörüyor. Amaç, 
küçük çiftliklerin uzman 
danışmanlık hizmetlerine 
erişimini kolaylaştırmak, 
çiftçilerin niteliklerini ve 
yönetim becerilerini artır-

maktır.
Kurumun mevcut böl-

ge ofislerinin faaliyetle-
rini tamamlayacak olan 
mobil ofislerin sunacağı 
hizmetlerden 15 bine ya-
kın çiftçinin faydalanması 

öngörülüyor.
Ofis çalışanları, çiftçilere 

danışmanlık yapacaklar, 
farklı yerleşim yerlerinde 
bilgilendirme etkinlikleri 
düzenleyecekler,  çiftçile-
ri yerinde ziyaret edecek-

ler ve onlara AB fonları 
tarafından finanse edilen 
prosedürler kapsamında 
başvuru koşullarını açık-
layacaklar.

Proje 1 Eylül 2025'e ka-
dar sürecek. Fonlar mobil 

ofisler için ofis alanı kira-
lamak ve araba, ekipman 
ve teçhizat satın almak 
için harcanacak. Her ofis 
için iki danışman, planla-
ma bölgeleri için bir bölge 
koordinatörü ve merkezi 
düzeyde iki koordinatör 
atanacak.

İlk yılda finansman tuta-

rı yeni birimlerin bakımını 
%100 kapsayacak ve on-
dan sonra sübvansiyon 
tutarı yılda %5 oranında 
azaltılacak, böylece son 
yılda %80'ine tekabül 
edecek ve NSSZ’in fark 
tutarını kendi kaynaklarıy-
la karşılaması gerekecek.

            Kırcaali Haber

YTB "Doğumunun 75. Yılında Dr. Sadık 
Ahmet'i Anma Programı" Düzenledi
oğlu Levent Sadık Ahmet, 
eski TBMM Başkanı ve 
Cumhurbaşkanlığı Yük-
sek İstişare Kurulu Üye-
si Köksal Toptan, Türk 
Silahlı Kuvvetleri Kuvvet 
Komutanları ve birçok da-
vetli katıldı.
Program kapsamında 

Sadık Ahmet’e ait kişisel 
eşyalar konferans salo-
nunun dışında sergilenir-
ken, tören için hazırlanan 
yaka rozeti, pul ve kitap 
tanıtıldı.
Kültür ve Turizm Ba-

kanlığı ile YTB'nin ortak-
laşa hazırladığı "Doktor 
Sadık Ahmet" kitabında, 
akademisyen ve uzman-
ların makaleleri yer alı-
yor. Kitapta "Batı Trakya 
Türkleri ve Yaşadıkları 
Sorunlar", "Doktor Sa-
dık Ahmet'in Hayatı ve 
Şahsiyeti" ve "Dr. Sadık 
Ahmet'in Mücadelesi" 
gibi bölümlerin yanı sıra 
Sadık Ahmet ile ilgili bir-
çok kişiyle yapılan röpor-
tajlar bulunuyor.
Program, Kur'an-ı Kerim 

tilavetinin ardından Dr. 
Sadık Ahmet'in yaşamı 
ve mücadelesini anlatan 
videonun gösterimiyle 
başladı.
Ankara Güzel Sanatlar 

Genel Müdürlüğü Koro-
su sanatçıları, Dr. Sadık 
Ahmet'in sevdiği türküle-
ri, Batı Trakyalı öğrenciler 
de anısına yazılan marşı 
seslendirdi.
- "O bir halk adamıydı"

1. sayfadan devam

Kitabın editörlüğünü ya-
pan Doç. Dr. Nilüfer Er-
dem, ilk olarak Batı Trak-
ya Türklerinin Dr. Sadık 
Ahmet'i neden bu kadar 
çok sevdiği sorusuna ce-
vap aradığını söyledi.
Bu sorunun cevabını 

kısa sürede bulduğu-
nu aktaran Erdem, Dr. 
Ahmet'in Batı Trakya'da 
ziyaret etmediği bir Türk 
köyünün olmadığını, her 
Batı Trakyalı Türk ferdinin 
derdini dinlediğini belirtti. 
Erdem, "O bir halk ada-
mıydı. Batı Trakya Türk-
leri kendilerinden biri 
olarak gördükleri Sadık 
Ahmet'i bağırlarına bas-
tı." dedi.
Dr. Sadık Ahmet ' in 

Yunanistan parlamen-
tosunda görev yapmış 
ilk bağımsız Batı Trak-

ya Türk Vekili olduğuna 
dikkati çeken Erdem, 
"Batı Trakya Türklerinin 
sorunlarını uluslararası 
platformlara taşımakta 
Dr. Sadık Ahmet'in rolü 
yadsınamaz. Doktor Sa-
dık Ahmet'le birlikte Batı 
Trakya Türklerinin kimlik 
ve hak mücadelesi fark-
lı bir nitelik kazanmıştır." 
ifadelerini kullandı.
- "Her yerde Türk ol-

duğumuzu haykıraca-
ğız"
Levent Sadık Ahmet de 

babasının hapse gider-
ken bile, "Ben bir Türk 
olduğum için hapse gö-
türülüyorum. Eğer Türk 
olmak suç ise burada bir 
kez daha tekrar ediyo-
rum; ben bir Türküm ve 
öyle kalacağım." cümlele-
rini kullandığını vurguladı.

Babasının sis perde-
si henüz kalkmayan bir 
suikast sonucu hayatını 
kaybettiğinin altını çizen 
Levent Sadık Ahmet, "O 
gün biz bir söz verdik; 
bayrak yere düşmez, 
dava burada bitmez. Biz, 
Sadık Ahmet'in soyadını 
taşıyan ailem her zaman 
ve her koşulda ne paha-
sına olursa olsun bu so-
yadını bu şekilde taşıyıp 
her zaman ve her yerde 
Türk olduğumuzu haykı-
racağız." diye konuştu.
İsteklerinin Türk ola-

rak tanınmak olduğunu 
kaydeden Ahmet, de-
mokrasinin beşiği olarak 
görülen Yunanistan'ın 
Türklere karşı hak ihlalle-
rine imza atmaya devam 
ettiğini söyledi.

Gebze’ye Bulgaristan’dan 
Kardeş Şehir

Gebze Belediyesi ile Bulgaristan’ın Haskovo İli Stam-
bolovo Belediyesi arasındaki kardeş şehir mutabakatı, 
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ve konuk 
Belediye Başkanı Adnan Yıldız arasında düzenlenen 
törende imzalandı. Başkan Büyükgöz, kardeş şehir pro-
tokolünü imzaladı. Gebze Belediyesi ile Bulgaristan’ın 
Haskovo İli Stambolovo Belediyesi arasında kardeş 
şehir protokolü imzalandı. Kent meydanında bulunan 
başkanlık toplantı salonunda düzenlenen imza törenine 
ev sahibi Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün 
yanı sıra Stambolovo Belediye Başkanı Adnan Yıldız 

ve beraberindeki heyet katıldı. Bulgaristan’da yaşayan 
soydaşların selamını Gebzelilere ileten konuk Belediye 
Başkanı Adnan Yıldız ve beraberindeki heyeti ağırla-
yan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, ziya-
retten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kardeşlik bağları daha güçlenecek
Kardeş şehir ön protokolüne imza atan ev sahibi 

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, “Değerli 
başkanımıza ve beraberindeki heyete Gebze’mize hoş 
geldiniz diyorum. Meclisimize bu kararı taşıyacağız. 
Meclisimizin de kabul etmesi durumunda kardeş şehir 
protokolünü gerçekleştirmiş olacağız. Bugün imzala-
mış olduğumuz mutabakat metniyle ortak projeleri ger-
çekleştirmek üzere bir adım atmış olacağız. Kardeşlik 
köprüsünü daha da güçlendireceğiz inşallah. İşbirliği-
miz hayırlı uğurlu olsun inşallah” ifadelerini kullandı. 
Konuk Belediye Başkanı Adnan Yıldız da mevcut olan 
kardeşlik bağlarının daha da güçlendirecek bu işbirli-
ğinin hayırlı olması temennilerini paylaştı. Y. IŞIK

Cebel’de dünyaya gelen 
2022'in ilk bebeği kız

Cebel (Şeyhcuma) ilçesinde 2022 yılında doğan ilk 
bebek kız oldu.

Mutlu ebeveynler ve kız bebek, ilçe merkezinin semt-
lerinden birinde yaşıyorlar.

Cebel’de dünyaya gelen 2021'in son bebeği de kız 
olup kendisine Ane-
lia ismi verildi. Bu 
bebeğin ailesi de 
Cebel’de yaşıyor.

Belediye çalışan-
ları iki mutlu aileyi 
evler inde ziyaret 
edip Belediye Baş-
kanı Necmi Ali adı-

na hediyeler takdim ederek, onun sağlık, mutluluk, 
çocukların yüzlerinde bol bol tebessüm ve yaramaz 
oyunlar dileklerini ilettiler. KH
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İlhan Küçük’ten HÖH partisi 32. kuruluş yıl dönümü mesajı
Hak ve Özgürlükler 

Hareketinden (HÖH) 
Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili İlhan Küçük, 
HÖH partisinin 32. ku-
ruluş yıl dönümü mü-
nasebetiyle Facebook 
hesabında HÖH üyeleri 
ve destekçilerine yönelik 
bir kutlama mesajı pay-
laştı.
Küçük’ün kutlama me-

sajında şu ifadeler yer 
aldı:
“Sevgili kurucular, sev-

gili destekçiler, bizim için 
4 Ocak sadece bir tarih 
değil, geriye dönüp bak-
mak ve geleceğe doğru 
bakmak için bir fırsattır. 
Hak  ve Özgürlükler Ha-
reketi, sözüm ona “Soya 
Dönüş Süreci"nin yaşat-
tığı acıların bir sonucu 
olarak ortaya çıktı. Ve 
kısa sürede Bulgaris-
tan'daki azınlık hakla-
rının savunucusundan 
dünya çapında bir hak 
ve özgürlük savunucu-
suna dönüşmeyi başar-

dı. Bulgaristan'da çok az 
kişi bunu yüksek sesle 
söylemeye cesaret edi-
yor, ancak savunduğu-
muz davalar ve gördü-
ğümüz uluslararası tak-
dir bunu gösteriyor.
Geçen yıl ve bu yıl Co-

vid-19 salgını sınavına 
tabi tutulduk. Omicron 
varyantından kaynakla-

nan vaka sayısı yükse-
lişte ve beklenen pan-
demi sonrasında eko-
nomik iyileşme sürecini 
sağlamak için kararlı ve 
sorumlu olmamız gere-
kiyor. Bu kriz de bize in-
san hak ve özgürlükleri-
nin hiçbir zaman moda-
sı geçmiş veya eski bir 
ideoloji olmadığını, tam 

aksine medeni dünya-
da onlara daha da fazla 
önem verildiğini kanıtla-
dı.
Maalesef, günümüzde 

toplumlara olan güven 
kırılmıştır. Dünyanın 
önde gelen tüm ente-
lektüellerine göre, en 
büyük zorluk hükümet-
lerin vatandaşlarını ka-

rarlarının doğruluğuna 
ikna edememeleri ola-
caktır. Güvenin en güçlü 
sosyal varlığımız oldu-
ğu ortaya çıktı, ancak 
bunun için çalışmalıyız. 
Dr. Doğan'ın nesiller 
boyu genç politikacılara 
öğrettiği gibi bir politika-
cının sahip olduğu tek 
kaynak güvendir.
İşte böyle paradoks-

larla dolu bir dünyada 
yaşıyoruz. Teknolojiye 
güvenmenin yasal ola-
rak seçilmiş hükümet-
lere güvenmekten daha 
kolay olduğu ortaya çık-
tı. Bu, Umberto Eco'nun 
yazdığı gibi “akışkan bir 
toplumda" yaşadığımız 
fikrini yıllarca aşılama-
nın sonucudur.
Entelektüel liderliğe ih-

tiyaç duymayan bir top-
lumdan bahsediyorum. 

Biz de bunun gereklili-
ğini anlayana kadar viz-
yon ve sürdürülebilirlik 
gibi sözcüklere anlam 
yüklemeden kullanmaya 
devam edeceğiz.
Geçen yıllarda toplum-

lar olarak kolay çözüm-
ler seçtik. Bulgaristan 
bir istisna değildir. Bizi 
nereye götüreceğini bil-
mediğimiz kolay yolcu-
luk teklif edildi.
Bunun kanıtı, yeni seçi-

len Bulgaristan hüküme-
tidir. Ama alışılageldiği 
gibi hadi onlara biraz 
zaman tanıyalım.
Hem zaman ancak 

temposunu hissedersek 
bize ait olacaktır. Oysa 
HÖH’lüler olarak bizler, 
bu kuralı her zaman an-
lamışızdır.
32. yaş günün kutlu ol-

sun HÖH!”

Hak ve Özgürlükler Hareketi 
Kırcaali İl Teşkilatı 32 yaşında

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İl Teşkilatı, 8 Ocak 2022 
Pazar günü kuruluşunun 
32.yılını kutladı.
Bu münasebetle HÖH 

partisinin Kırcaali teşki-
latı, kurucu üyeleri, üye-
leri ve destekçilerine yö-
nelik bir kutlama mesajı 
yayınladı.
Mesajda şu ifadeler yer 

aldı:
“Sevgili kurucu üyeler, 

üyeler ve HÖH destek-
çileri, HÖH Kırcaali İl 
Teşkilatı olarak sizle-
rin Hak ve Özgürlükler 
Hareketi'nin 32. kuruluş 
yıl dönümünü en içten 
şekilde tebrik etmemiz 
bizim için olağanüstü bir 
onurdur!
Bugün partimizin il teş-

kilatının kurucuları, ayaz 
bir 8 Ocak 1990 günün-
de Dr. Ahmed Doğan 
ile birlikte il teşkilatının 
temellerini atma cesa-
reti gösteren ruhu güçlü 
insanlarla bir araya ge-
leceğiz. Her birine ayrı 
ayrı şükranlarımızı ve 
dileklerimizi sunacağız.
Sevgili arkadaşlar, 32 

yıl önce, HÖH'nin ülke-
deki en büyük örgütü 
olan bizler, Bulgaristan 
vatandaşlarının hak ve 
özgürlüklerinin, insanlık 

onurunun ve şerefinin 
savunucusu olmaya söz 
verdik. Bu yıllarda ortak 
yolumuz birliktelik, hoş-
görü, demokrasi yolu 
oldu. Birlikte zorlukların 
ve sınavların üstesinden 
geldik, vatandaşlarımı-
zın selameti uğruna mü-
cadeleler verdik, zafer-
ler kazandık, güveniniz 
ve desteğiniz sayesinde 
sorumlu ve tutarlı bir şe-
kilde bölgedeki ilk siya-
si güç olmaya devam 
ediyoruz! Bugün bizler 
olgun ve sorumluluk 
sahibi bir siyasi partinin 
özgüveniyle doğum gü-

nümüzü kutluyoruz.
HÖH, Bulgaristan'da 

demokrasinin direği, 
Anayasa ve yasalara 
uygunluğun garantörü 
olmaya devam ediyor. 
Ülkenin siyasi hayatın-
daki varlığımızın an-
lamının insan hakları 
uğruna kararlılıkla mü-
cadele etme yönündeki 
anlaşılması, HÖH’ün 4 
Ocak 1990'da kurulma-
sından bu yana değiş-
medi.  HÖH'ün kurucusu 
ve Onursal Başkanı Dr. 
Ahmed Doğan bize bir-
likteliğin gücüne dair en 
önemli dersi verdi.

Bugün HÖH'ün şu 
anki Başkanı Mustafa 
Karadayı’nın liderliğinde 
bizler, tüm Bulgaristan 
vatandaşları arasında 
anlayış, karşılıklı saygı 
ve hoşgörü yönündeki 
etnik modeli güçlendir-
mek için çalışmaya de-
vam ediyoruz.
Sevgil i destekçiler, 

yeni bir yılın başındayız. 
Önümüzdeki aylarda 
sağlıklı, mutlu ve başa-
rılı olun! Birlik olmaya 
devam edelim, çünkü 
birliktelik gücümüzü do-
ğurur!”
             Kırcaali Haber

HÖH, DANS’tan "altın pasaport" 
işlemlerinin incelenmesini istedi

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) parti-
si, Devlet Milli Güvenlik Ajansı’ndan (DANS) 
yabancılar tarafından "altın pasaport" olarak 
da bilinen iş yatırımı karşılığında Bulgaristan 
vatandaşlığı alma prosedürü konusunda kap-
samlı bir inceleme yapmasını istedi. 

07.01.2022 tarihinde HÖH Başkanı Musta-
fa Karadayı, HÖH Başkan Yardımcısı Yordan 
Tsonev ve HÖH milletvekilleri Delyan Peevski 
ve Tsvetan Ençev, DANS’a ihbarda bulundular.

HÖH temsilcileri, yatırım karşılığı vatandaş-
lık verme uygulamasının yürürlüğe konulduğu 
2013 yılından beri şu ana kadar gerçekleştiri-

len her prosedürün araştırılmasını istedi.
HÖH, ancak bu şekilde, kamu çıkarlarını 

korumakla görevli meşru devlet kurumları ta-
rafından kapsamlı bir inceleme yapılarak, "al-
tın pasaport" olarak da bilinen yatırım yoluyla 
Bulgaristan vatandaşlığı elde etmede izlenen 
yasal prosedürlerin ihlal edilip edilmediğinin 
tespit edilebileceğine ve konuyla ilgili ülkede 
kamuoyunda, siyasi ve medya ortamındaki 
spekülatif iddiaların çürütülebileceğine inanı-
yor.

HÖH’ten yapılan açıklamada, “Yasal prose-
dürlerin ihlal edildiği tespit edilirse, ihlalcilerin 
cezalandırılması için gerekli işlemler yapılma-
lıdır” denildi.

Açıklamada, “Yetkili makamlarca tam ve 
kapsamlı bir denetimin gerçekleştirilmesiyle 
ülkedeki bazı medya ve oligarşi çevrelerin 
aynı konuda spekülasyon yapmasına son ve-
rilecektir” diye belirtildi.
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Bulgaristan’da nüfustaki azalma endişe yaratıyor
Bulgaristan'da nüfusun son 10 yılda yüzde 11,5 oranında azalması endişe yarattı

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) 
Başkanı Sergey Tzvetarski, 
Parlamento'nun geçen yıl ya-
pılan nüfus sayım sonuçlarını 
yorumlayan "Yurt Dışında Yaşa-
yan Bulgarlar Komisyonu" üye-
leri ile görüşmesinde, "Son 10 
yılda nüfus 844 bin kişi azaldı. 
Düşüşün yüzde 53’ü ölenlerin 
sayısının doğanların sayısından 
fazla olmasına, yüzde 47’si ise 
göçe bağlı." dedi.

Nüfusun azalmasını etkileyen 
göç faktörüne değinen Tzve-
tarski, 950 bin Bulgarın, ülkenin 
2007 yılında üyeliğine geçtiği 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 

göç ettiğini kaydetti.
Almanya’da 342 bin, eski 

AB üyesi İngiltere’de 102 bin, 
İtalya’da 56 bin, Belçika’da 40 
bin ve Hollanda’da 37 bin Bul-
garın yaşadığına işaret eden 
Tzvetarski, "Toplam 1,5 milyon 
vatandaşımızın yurt dışında 
yaşadığı tahmin ediliyor. En 
yoğun göç İngiltere, Belçika ve 
Hollanda’ya oluyor." diye konuş-
tu.

2021 yılında 147 bin 727 va-
tandaş öldü

Ekonomi uzmanı Petar Ganev 
de "2021 yılında ölü sayısında-
ki artışta 100 yıllık rekor kırıldı." 

şeklinde konuştu.
Geçen yıl ülkede ölenlerin sa-

yısının bir önceki yıla göre 40 
bin arttığını anlatan Ganev, şöy-
le devam etti:

"NSİ’nin resmi verilerine göre 
2021’de 147 bin 727 kişi ölmüş. 
Birinci Dünya Savaşı'nın ya-
şandığı 1918'de ölenlerin sayı-
sının 151 bin 525 olduğunu göz 
önünde bulundurursak, geçen 
yıl ülkemizde ölenlerin sayısın-
da gerçekten bir rekor kırıldığı-
nı görüyoruz. Kovid-19 salgını 
öncesi Bulgaristan’daki yıllık 
ölümler 107 bin dolaylarında 
olmuştur."

Ganev, Kovid-19’un, ölenlerin 
sayısının artmasında tek faktör 
olmadığına işaret ederek "Av-
rupa ülkelerinde de ölü sayı-
sındaki artışlar salgının seyri-
ne göre değişiyor. Ancak diğer 
ülkeler bu etkeni kontrol altına 
alabildi. Biz yapamadık. Şu 
anda aşılı vatandaşların sayısı 
2 milyon civarında olup, nüfu-
sun sadece yüzde 30’unu oluş-
turuyor." ifadelerini kullandı.
Ganev, Bulgaristan’daki aşıla-

ma kampanyasının "çok daha 
agresif" olması gerektiğini sa-
vundu.
"Salgının ikinci yılında 23 

bin Bulgar öldü"
Dünya Sağlık Örgütü’nün 

(DSÖ) Bulgaristan Temsilci-
si Dr. Skender Sila da Ulusal 
Devlet Televizyonuna (BNT) 

açıklamasında, "Ülkede olup 
bitenler tam bir trajedi. 2021 
yılında 23 bin kişi hayatını kay-
betti." dedi.
Salgının ilk yılına göre ülkede 

Kovid-19’dan ölümlerde geçen 
yıl 3 kat artış kaydedildiğini an-
latan Sila, Bulgar makamların 
buna müsaade etmemesi ge-
rektiğini söyledi.
Sila, ülkede kalabalık sokak 

gösterilerine dönüşen aşı kar-
şıtı eylemlere de değinerek, 
"Bulgaristan ölüm oranında 
en üst seviyelerde olan bir ül-
kedir. Maalesef güven ve ileti-
şim yetersizliği nedeniyle çok 
sayıda insan hayatı kaybedildi. 
Tüm Bulgarları ilk fırsatta aşı 
olmaya çağırıyorum. Hatırlatıcı 
doz hastaneye kaldırma riskini 
yüzde 80 oranında azaltıyor." 
şeklinde konuştu. AA

Bulgaristan, 1 Ocak 2024 
tarihinde avroya geçecek
Mecliste milletvekillerin sorularını yanıtlayan Başbakan Yardım-

cısı ve Maliye Bakanı Asen Vasilev, “Şu anda para birimi olarak 
avroyu kabul etmek için teknik 
olarak tamamen hazırız ve bunun, 
1 Ocak 2024 tarihinde olmama-
sı için hiçbir neden yoktur” diye 
açıkladı.

Bakan, geçici hükümetin 30 
Haziran 2021’de mevcut hükü-
met tarafından kabul edilmeye 
hazır olan avronun kabulü için bir 

eylem planı kabul ettiğini hatırlattı.
Vasilev, “Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmeden önce geniş 

bir kamuoyu tartışması yapmak, bu planı ayrıntılı olarak tartışmak 
ve tüm Bulgaristan vatandaşlarını avroya geçmenin onlar için iyi 
olup olmadığına ikna etmek istiyoruz. Bunun Bulgaristan için en 
iyi plan olduğuna inanıyoruz, ancak her vatandaş bilgilendirilmeli 
ve bilinçli bir şekilde seçimini yapmalıdır” dedi.

Bakan, planın ilk bölümünün, avronun kabul edilmesinden son-
ra ipotekli kredi, tasarruf hesapları, ödemelerle ne olacağını net-
leştirmek için geniş çaplı bir kampanya yapılmasını öngördüğünü 
açıkladı.

Başbakan Yardımcısı, “Bu, Bulgaristan vatandaşları ve işletme-
lerine açıkça iletilmelidir. Mesele, farkındalık kampanyasını doğru 
bir şekilde yürütmektir” diye ekledi.

HÖH Partisi 32 Yaşında
Üyelerinin çoğunluğunu Türk 

ve Müslümanların oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) partisi 32. kuruluş yıl 
dönümünü kutluyor. Bu vesi-
leyle partinin internet sitesinde 
HÖH’ün bu dönemde izlediği 
yolu gösteren bir video yayınla-
dı. HÖH, 32 yıldır Bulgaristan'da 
demokrasinin direği, ülkedeki 
Anayasa ve yasalara uyulma-
sının garantörü, vatandaşların 
hak ve özgürlüklerinin savunu-
cusu oldu.

HÖH Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı, HÖH üyeleri ve des-
tekçilerine yönelik partinin 32. 
yıl dönümünü münasebetiyle bir 
kutlama mesajı yayınladı. Me-
sajda şu ifadeler yer aldı: “Son 
yıllar bize demokrasiyi kazan-
manın yeterli olmadığını gös-
terdi. Özgürlükleri kazanmak 
yeterli değildir. Hakları kazan-

mak yeterli değildir. Demokra-
siyi her gün savunmamız önem-
lidir. Her gün hak ve özgürlük-

lerimizi savunmamız önemlidir. 
Çocuklarımızın geleceğinden 
sorumlu olmalıyız. 32 yıl önce 
yurdumuzdan kovulduk. Şimdi 
ise yabancı ülkelerde iş ve iyi 
bir yaşam standardı aramak 
zorundayız. Burada ve şimdi 
daha iyi şartlarda yaşayabilme-

liyiz. Bu aktif, özgür, sorumlu va-
tandaşlar olarak hepimize bağlı 
bir şeydir. Demokrasi taklidine 

değil, gerçek bir 
demokrasiye sahip 
olmamız lazım. Sa-
dece bir işe sahip 
olmakla kalmayıp 
iyi bir maaş almak 
zorundayız. Onur-
lu bir hayata sahip 
olmamız gerekir. 
Yarınımız için rahat 
olmamız gerekir.

Bugün demokrasi 
mücadelesinde ha-

yatını kaybeden tüm şehitleri-
mizin anısı önünde başımızı 
eğerek, demokrasimizi, hak ve 
özgürlüklerimizi savunmaya ve 
hayatımızı daha iyi hale getir-
meye devam edeceğimize söz 
verelim. Bunu yapabiliriz. Hepi-
nize sağlık sıhhat dilerim!"


