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İlhan Küçük, Türkiye Dışişleri 
Bakanı Çavuşoğlu İle Bir Araya Geldi

Avrupa İçin Liberaller ve De-
mokratlar İttifakı (ALDE) Par-
tisi Eş Başkanı İlhan Küçük, 
Antalya'da düzenlenen Ulus-
lararası Diplomasi Forumu’na 
katılacak.  

Avrupa Parlamentosu Milletve-

kili İlhan Küçük, Türkiye Dışişle-
ri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 
Dışişleri Bakan Yardımcısı Fa-
ruk Kaymakçı ile çalışma top-
lantısı gerçekleştirdi. Toplantıda 
AB ve Türkiye arasındaki ilişki-
ler, yasa dışı göçle mücadele ve 

diplomatların eğitim, ekonomik 
ve insani temasları içermesi ge-
rektiğini söylediği AB ile Türkiye 
arasındaki bağlantılar ele alındı.

Küçük, Dışişleri Bakanı Çavu-
şoğlu ile görüşmesinde şunları 
kaydetti: “Bulgaristan ve Türkiye 

arasındaki iyi komşuluk ilişkileri 
bölge için büyük önem taşımak-
tadır. AB ile Türkiye arasındaki 
ikili ilişkiler ise daha fazla üret-
kenlik, iş birliği ve istikrara yol 
açmalıdır”.

Dışişleri Bakanı ise dinamik 
ikili ekonomik ve yatırım iş bir-
liğinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

AB ile Türkiye arasındaki ikili 
ilişkilerin merkezinde vize ser-
bestisinin yer aldığını söyleyen 
AP Milletvekilinin ifadesine 
göre, iki taraf arasındaki Güm-

rük Birliği Anlaşması’nın yeni-
lenmesine ihtiyaç var.

İkili, Bulgaristan ve Türkiye'nin 
komşu ve dost ülkeler olduğunu 
ve bunun da onları her alanda 
iyi ortaklar haline getirdiği gö-
rüşünde birleşti.

ALDE Partisi Eş Başkanı İlhan 
Küçük’ün 11-13 Mart tarihlerin-
de gerçekleştirilecek olan ve üst 
düzey politikacıları ve diplomat-
ları bir araya getiren Antalya'da 
düzenlenen Uluslararası Diplo-
masi Forumu’na katılacağı an-
laşıldı.

Filibe Başkonsolosu Küngerü, 
Haskovo Valisi İle Görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, 
09.02.2022 tarihinde Haskovo (Hasköy) Valisi Katya Paneva'yı 
ziyaret etti. İkili, gelecekteki iş birliği fırsatlarını görüştü.

Vali Paneva, “Sınır ötesi iş birliği programları, turizmin sürdü-
rülebilir kalkınmasında ve kültürel mirasın tanıtılmasında önemli 
bir rol oynamaktadır” diye vurguladı. Şimdiye kadar Bulgaristan 

ve Türkiye arasındaki iki sınır bölge arasında iş birliğinin ve ikili 
ilişkilerin güçlendirilmesine yol açan bir dizi ortak girişimi hayata 
geçirdiklerini hatırlattı. Paneva, “Programın yeni döneminde de 
Haskovo ve Edirne gibi sınır ötesi bölgelerdeki kültürel ve tarihi 
mirasın tanıtılmasına ve turizmin gelişmesine destek olacak pro-
jelere fon sağlanacağını umuyorum” dedi.

Başkonsolos Küngerü, sınır ötesi programlar kapsamında yürütü-
len projelerin iki ülke arasındaki ticaret ve kültür alışverişi için son 
derece faydalı olduğunu vurguladı. Başkonsolos, Türkiye Cumhu-
riyeti ve Bulgaristan Cumhuriyeti'nin sadece komşu ve dost ülkeler 
olmakla kalmayıp, aynı zamanda müttefik ülkeler olduklarını da 
belirterek, her iki ülkenin de NATO üyesi olduğunun altını çizdi.

Şimdiye kadar bölgedeki birçok yerleşim yerini ziyaret ettiğini 
kaydeden Küngerü, yakın zamanda Dimitrovgrad (Kayacık) şehrini 
de ziyaret etmeyi umduğunu ifade etti. Haskovo Valisi ise kendisini 
bölgenin kültürel mirası ve şehrin tarihi hakkında bilgilendirmeyi 
üstlendi.

Kırcaali’de Türkiye Bursları Tanıtıldı
12 Şubat 2022 Cumartesi 

günü Kırcaali’de Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Başkanlı-
ğı (YTB) Başkan Yardımcısı Sa-
yit Yusuf, Kırcaali bölgesinden 
belediye başkanları ve diğer 
belediyelerin temsilcileri ve eği-
tim kurumlarının müdürlerinin 
katılımı ile bir tanıtım toplantısı 
gerçekleştirildi.

Halihazırda 16 000 yabancı 
uyruklu öğrenci YTB programı 
kapsamında Türkiye’de öğre-
nim görmektedir ve şimdiye 
kadar program kapsamında 
165 ülkeden toplam 150 000 
öğrenci Türk üniversitelerinden 
başarıyla mezun oldu. Geniş bir 
burs yelpazesi sunan program, 
yabancı uyruklu öğrencilerin ve 
araştırmacıların Türkiye'nin en 
prestijli üniversitelerinde kalite-
li bir eğitim almalarını sağlıyor. 

Programı benzersiz kılan şey, 
sadece öğrenim ücretini kap-
samaması, aynı zamanda aylık 
burs, gidiş-dönüş uçak bileti, 
sağlık sigortası ve yurt konakla-
ması sağlamasıdır. Başvurulara 
açık programlar lisans, yüksek 
lisans ve doktora programları-

dır. Araştırma burslarının yanı 
sıra memurlar ve üniversite öğ-
retim görevlilerinin Türkçe öğ-
renmesi için burslar vardır.

Etkinliğin konuğu Türkiye 
Cumhuriyeti Filibe Başkonsolo-
su Korhan Küngerü idi.

                       Kırcaali Haber
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Rumeli Kanaat Önderleri, AB’nin Balkan politikasını görüştü
Kültür ve Turizm Bakan 

Yardımcısı Serdar Çam, 
Balkanlar’da başlayan 
hareketlenme ile yeni bir 
harita ortaya çıkartılma-
ya çalışıldığını söyledi. 
2021’in Nisan ayında Slo-
venya Başkanının Avrupa 
Birliği Konseyine yazdığı 
mektubun bir düğüm 
noktası olduğunu belir-
ten Serdar Çam, "Büyük 
Arnavutluk, Büyük Sırbis-
tan, Karadağ, Makedonya 
ve geriye kalan bir avuç 
kadar da çok küçük yer 
Bosna’ya bırakılsın. ’Yeni 
bir Balkanlar düzeni ku-
rulmalı’ diye bir öneri ge-
tiriliyor. Maalesef bugün 
konuşulan, dillendirme 
noktasına gelen bir süreç 
oluyor. Siyasi tecrübeleri, 
devlet tecrübesi olan bü-
yüklerimizin, kanaat ön-
derlerimizin Balkanlar’da 
güçlü ikili ilişkiler kurma-
sı, ateşe yaklaşılmaması 
konusundaki çabalar, son 
derece kıymetli çalışma-
lardır" dedi.

Rumeli kanaat önderleri, 
Rumeli Üniversitesi’nin ev 
sahipliğinde Haliç Kam-
püsü’ bir araya geldi. Top-
lantıya Kültür ve Turizm 
Bakan Yardımcısı Serdar 
Çam, Eski Avrupa Birli-
ği Bakan Yardımcısı ve 
İstanbul eski Milletvekili 
Dr. Alaattin Büyükkaya, 
Doç.Dr. Kaan Gaytancı-
oğlu, Batı Trakya Türkleri 
Dayanışma Derneği eski 
Başkanı Avukat Burha-
nettin Akgüder, Rumeli 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Dr. Tamer Dodurka, Eski 
Bakanlardan Lütfullah 
Kayalar, Bursa eski Bü-
yükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Kanaat 
Önderleri Topluluğunun 
Kurucusu olan iş adamı 
ve Tek Rumeli TV sahibi 
Atilla Baykal, yazar Yıldı-
rım Ağanoğlu ve akade-
misyenler katıldı. AB’nin 
Balkan politikasının gö-
rüşüldüğü toplantıda bir 
konuşma yapan Kültür ve 
Turizm Bakan Yardımcı-
sı Serdar Çam, 2021’in 
Nisan ayında Slovenya 
Başkanının Avrupa Birliği 
Konseyine yazdığı mek-
tubun bir düğüm nokta-
sı olduğunu belirterek, 
"Mektupla birlikte bir adım 
daha atarak, Batı Balkan-
lar başlığında AB’ye bir 
yazı yazıyor. Yeni bir ha-
rita ortaya çıkartıyor. Bos-
na’daki yerler Sırbistan 
Cumhuriyetine bağlansın 
Kosova’daki Sırp bölgesi 
Sırbistan’a geçsin. Koso-
va’daki Arnavut bölgeleri 
Arnavutluk’a bağlansın. 
Büyük Arnavutluk, Büyük 
Sırbistan, Karadağ, Ma-
kedonya ve geriye kalan 
bir avuç kadar da çok 
küçük yer Bosna’ya bıra-
kılsın. ’Yeni bir Balkanlar 
düzeni kurulmalı’ diye bir 

öneriyi getiriyor. Daha Ni-
san 2021’de. Herkesin ne 
kadar saçma sapan diye 
dillendirdiği bir zamanda, 
Cumhurbaşkanımızın hu-
zurunda, Bosna Hersek 
başkanlık konseyi üyeleri 
birbirleri ile atışmaya baş-
lıyorlar. Maalesef bugün 
konuşulan, dillendirme 
noktasına gelen bir süreç 
oluyor. Siyasi tecrübeleri 
devlet tecrübesi olan bü-
yüklerimizin, kanaat ön-
derlerimizin ikili ilişkiler 
kurması ateşe yaklaşıl-
maması konusundaki ça-

balar, son derece kıymetli 
çalışmalardır. Rumeli Ka-
naat Önderleri grubunun 
çalışmaları bu bakımdan 
da önemlidir" diye konuş-
tu.

"AB Rusya’ya karşı 
Balkanlar’da tek bir po-
litika uyguluyor"

Eski AB Bakan Yardım-
cısı Alattin Büyükkaya 
ise yaptığı konuşmada, 
Balkanlar’a dönük poli-
tikalarda AB’nin iki baş 
gücü olan Fransa ve 
Almanya’nın ortak hare-
ket ettiklerine dikkat çeke-
rek, AB’nin Rusya’ya karşı 
Balkanlar’da tek bir politi-
ka uyguladığını belirtti.

Balkanlardaki Türk soy-
daşların 6 milyondan faz-
la olduğunu belirten Batı 
Trakya Türkleri Dayanış-
ma Derneği eski Başkanı 
Avukat Burhanettin Ak-
güder ise, “Balkanlar’da 
tarım ile alakalı entegre 
tesisler kurup, bu soydaş-
larımızın Almanya’ya göç 
etmesini engelleyebiliriz. 
Bizim Türk insanı olarak 
çok küçük yatırımlarla 
oradaki insanlarımızın 
topraklarından kopması-
nı engelleyebiliriz. Batı 
Trakya ve Bulgaristan’ın 
birlikte değerlendirilmesi 
halinde çok küçük yatırım-
larla en az yüzde 50 sinin 
Almanya’ya gidişini engel-
leyip Türkiye’yi besleyebi-
liriz. AB bu bölgeyi batak-
lık oluşturmak için hiçbir 
yardımları da olmuyor. 
Türkiye’nin Balkanlar’a 
çok küçük yatırımlarla, 

insanlarımızı bölgelerinde 
yaşamalarını sağlayabili-
riz. O bölgelerde barışın, 
huzurun daha güçlü olma-
sını sağlayabiliriz" ifadele-
rinin kullandı.

Eski Bursa Belediye 
Başkanı Recep Altepe 
ise, “Bizim sanayicile-
rimizin büyük bir kısmı 
zaten Rumeli kökenlidir. 
Zaten bazı tavsiye ka-
rarları alınır, hükümeti-
miz Balkanlar’a yatırımı 
desteklerse o bölgelerde 
sanayicilerimiz yatırım 
yapabilirler. İlla devletin 

parasının harcanmasına 
gerek yok. Yatırımcıları-
mız hemen yakınımızdaki 
Balkanlar’a gidebilirler. 
Bursa Büyükşehir Bele-
diye Başkanlığım döne-
minde Üsküp’teki Türk 
yatırımlarını Şarık Tara 
yapıyor" ifadelerini kul-
landı.

Kanaat Önderleri Top-
luluğunun Kurucusu olan 
İş Adamı ve Tek Rume-
li TV sahibi Atilla Bay-
kal yaptığı konuşmada 
ise, "Balkanlar’dan göç 
etmiş, Rus Harbi ’nin 
dışında 1912 Balkan 
Savaşları’ndan Türkiye’ye 
gelmiş büyük bir Rumeli 
topluluğu var. Biz bunlara 
bazı siyasetçilere sordu-
ğumuz zaman maalesef 
sayılarımızı yeterli de-
recede söyleyemiyorlar 
çünkü bilmiyorlar. Ama 
bunu bilmemeleri onların 
hatası değil. Demek ki bi-
zim hatamız ki onlara ne 
kadar bir Türkiye’de yaşa-
yan Rumeli toplumu varsa 
bunlara anlatamamışız. 
İşte bizim konfederasyon, 
vakıf ve derneklerimiz var. 
Onlar yine görevlerine 
devam edecek. Ama biz 
onların bölgesel yapmış 
oldukları çalışmaların dı-
şında biz daha toplumsal, 
onları bir arada tutabile-
cek fikir, düşünce grubu 
oluşup bu yapılacak hiz-
metlere onları yönlendire-
bilmek veya onlarla ortak 
çalışmaları yapabilmek 
için bir araya geldik” diye 
konuştu.

Rumel i  Üniversi tesi 
Rektörü Prof. Dr. Tamer 
Dodurka ise, "Avrupa Bir-
liği bölgede istikrar mıdır 
yoksa menfaatleri doğrul-
tusunda mı çalışmaktadır 
bizi ne olarak görmekte-
dir. Türkiye’yi gerçekten 
orada bir istikrar unsuru 
muyuz ? Yoksa onların 
gözünde aynı Körfez ül-
keleri gibi Rusya gibi Çin 
gibi başka emelleri olan 
bir ülke miyiz bunu da me-
rak ediyorum. Bize olan 
bölgenin sempatisi onları 
kaygılandırıyor mu ? Nasıl 

bakıyorlar meseleye me-
rak ediyorum. Bununla 
ilgili olarak Atilla bey bir-
kaç sayfa tercüme eline 
geçmiş bana onu iletti. 
Bunu toplantıda görüşebi-
lir miyiz dedi. Bir rapordu. 
2018’de yazılmış. Ama 
2025 yılına kadar Avrupa 
Birliği’nin bölge senaryo-
larını içeren bir rapor öze-
tiydi. Sayın hocamız Kaan 
Gaytancıoğlu bu raporun 
tamamını bizler için göz-
den geçirdi. Sayın Bakan 
Yardımcım da buradayken 
şimdi bu bölgedeki ge-
lişmelerden biraz evvel 
özetlediğimiz kırılganlıkla 
en çok etkilenecek ülke-
lerden biri oradaki köklü 
bağımız nedeniyle malum 
biziz. Buna karşı da dev-
letimiz çok akıllı bir politi-
ka karşıda olan bir politika 
bölgede zaten izliyor. Ül-
kemizde milyonlarca Ru-
meli olduğunu söylüyoruz. 
Ve bu Rumelilerin de sivil 
toplum kuruluşları var. Va-
kıfları, düşünce kuruluşla-
rı bu politika içerisinde bu 
kuruluşlar neredeler nere-
de olmalılar. Üniversiteler 
var. Bu politika içerisinde 
nerelerdeyiz. Nerelerde 
olmalıyız. Bu konuları da 
tartışma gündemi olarak 
sunuyorum" diye konuştu.

"Türkler tarihte 120 
devlet kurdu"

Osmanlı’nın kurulduğu 
toprakların Rumeli oldu-
ğunu belirten yazar Yıldı-
rım Ağanoğlu, "Belgeler-
de bu devletin ismine de 
kısaca Devleti Aliye. Bu 

yüce devlet demek. Türk-
ler tarihte 120 devlet kur-
du. Türkiye Cumhuriyeti 
bizim devletimiz olduğu 
gibi Osmanlı Devleti de 
bizim devletimiz. Bugün 
hani yeni bir mücadele 
yapıyoruz ya. Bize ’Tur-
key’ demesinler diye. 
Turkey İngilizce de hindi 
demek. Ona direniyoruz. 
Uluslararası camida di-
yoruz ki Türkiye Cumhu-
riyeti. Teşekkür ediyorum" 
diye konuştu.

Avrupa Birliği Güvenlik 
Araştırmaları Enstitüsü-
nün yayın organı Chaillot 
Paper’ın Ağustos 2018 
sayısında yayımlanan 
“Balkanlar ’ın Gelece -
ği Adına 2025 Yılı İçin 
3 Farklı Senaryo” isimli 

raporuyla ilgili bir su-
num gerçekleştiren Doç. 
Dr. Kaan Gaytancıoğlu, 
"Küresel siyasetin başta 
faktörlerinden biri olan 
Avrupa Birliği genişleme 
ve derinleşme hususun-
da hem kendi bölgesini 
incelerken izlerken Bal-
kan coğrafyasını da ihmal 
etmemekte bu bağlamda 
nitelikli çalışmalar üret-
mek için çeşitli enstitüler 
kurmakta, ajanslar işlet-
mekte ve bu bağlamda da 
kaliteli çalışmalar ortaya 
koymaktadır. Balkanları 
2025 geleceği için 3 se-
naryo ortaya konmuştur. 
Türkiye’nin AB nezdindeki 
konumu ise en etkili nok-
talardan birisidir" ifadele-
rini kullandı.

İlhan Küçük, Brüksel’de 
Kuzey Makedonya Başbakanı 
Kovaçevski ile bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu milletvekili İl-
han Küçük, göreve başladıktan sonra Brüksel'e 
ilk resmi ziyarette bulunan Kuzey Makedonya 
Başbakanı Dimitır Kovaçevski ile bir araya geldi. 
Kovaçevski, Dışişleri Bakanı Buyar Osmani ve 
Avrupa İşlerinden Sorumlu Başbakan Yardımcı-
sı Bojan Mariciç ile birlikte merkezi Brüksel'de 
bulunan AB’nin ana kurumları ve NATO Merkez 
Karargahına iki günlük bir ziyarette bulunuyor. 
Görüşmelerde güven ve diyaloğun yeniden tesisi, 
Kuzey Makedonya'nın AB’ye entegrasyonu süreci 
ve ülkeler arasında kültürel ve eğitimsel değişim 
girişimleri üzerinde duruldu.

Küçük, “Sürecin daha az duygusal, daha prag-
matik ve yönetilebilir olması hepimiz için önemlidir. 
Enerjimizi ekonomik ve sosyal kalkınmaya odak-
layabilmemiz için farklılıkların üstesinden gelmek 
için her iki tarafın da iyi niyet göstermesi önemlidir. 
Görüşmelere esas olacak bir başlangıç noktası, 
Avrupa entegrasyonu ve ortak geleceğimiz için 
vizyon olmalıdır” dedi.

Dimitır Kovaçeski de ülkeler arasında yenilenen 
ilişkilerin olumlu sonuçlara yol açmasını umduğu-
nu dile getirdi. Kuzey Makedonya Başbakanının 
ifadesine göre, diyaloğun yeniden başlaması ve 
iyi komşuluk ilişkilerinin güçlendirilmesi için bü-
yük çaba sarf edildiğini ve bu sürecin durmaması 
gerektiğini her iki ülkenin vatandaşları da anladı.

AP Milletvekili, son aylarda medya, üniversite 
ve iş dünyası düzeylerinde tesis edilen iş birliği-
ni desteklediğini belirterek, iyi örneklerin halkları 
bir araya getirdiğini ve milliyetçi çizgileri ortadan 
kaldırdığını söyledi. Küçük’ün ifadesine göre, iki 
ülke arasındaki bağlanabilirlik, gençleri birlikte ya-
rının zorluklarına hazırlayan üniversiteler ve eğitim 
merkezleri düzeyinde de derinleştirilmelidir.
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Yıl ortasına kadar çiftçilere 1 milyar leva destek ödenecek
Devlet Tarım Fonunun 

(DFZ) web sitesinde ya-
yınlanan gösterge nite-
liğindeki destek ödeme 
takvimine göre, çiftçiler 
yıl ortasına kadar 1 mil-
yar leva destek alacak. 
Destek ödeme takvimi, 
çiftçilerin hangi ödeme-
leri ne zaman bekleye-
bileceklerini bilmeleri ve 
faaliyetlerini planlamaları 
için yayınlanıyor.
Bu yıl için ilk ödemele-

rin, sığır ve süt koyunu 
ve keçisi yetiştiriciliğine 
ilişkin geçici ulusal des-
tek programlarınca veri-
len desteklerin ikinci dilim 
ödemeleri olarak ocak 
ayının sonunda başladı.
Şubat 2022'de hayvan 

yetiştiriciliğine yönelik 10. 
Agroekoloji ve İklim Ted-
biri kapsamındaki öde-
meler, aynı tedbir kapsa-
mındaki diğer faaliyetlere 
ilişkin destek ödemeleri 

ise Nisan 2022'de yapı-
lacak.
Üretimle ilişkili meyve 

ve sebze yetiştiriciliğine 
ilişkin destek programla-
rı kapsamında ödemeler 

mart ayı başında baş-
layacak ve 7 ayrı tedbir 
kapsamındaki ödemeler 
aşamalı olarak ay ortası-
na kadar yapılacak. Ocak 
ayı sonuna kadar çiftçiler 

meyve ve sebze üretimi 
yapıp ürünlerini sattıkla-
rına dair gerekli belgeleri 
sunmalıdırlar.
Tütün yetiştiricileri süb-

vansiyonlarını mart ayı 

ortasında alacak. Mart 
ayının sonunda 108 mil-
yon levanın üzerinde bir 
bütçe bulunan fonların 
yeniden dağıtılmasına 
ilişkin program kapsa-
mındaki ödemelere baş-
lanacak.
Nisan 2022'de çev-

resel gereksinimlerin 
uygulanmasına yönelik 
doğrudan gelir desteği 
ödemelerine, protein 
bitkileri ve pamuk yetiş-
tiriciliğine ilişkin ödeme-
lere başlanılması bekle-
niyor.
11. Organik Tarım Ted-

biri kapsamındaki öde-
meler, 28 Şubat 2022 
tarihine kadar Tarım Ba-
kanlığının tarım ürünleri 

ve organik olarak üretil-
miş gıdaların üreticileri, 
işleyicileri ve tüccarları-
na ilişkin veri tabanının 
tamamen güncellenmiş 
olması koşuluyla 15 Ni-
san - 20 Mayıs dönemin-
de yapılacak.
12. Natura - 2000 

Tedbiri ve Su Çerçeve 
Direktifi kapsamındaki 
ödemeler ve 13. ted-
bir kapsamındaki nihai 
ödemeler mayıs ayın-
da yapılacak. Haziran 
2022'nin ortasına kadar 
ek ödemeler ve genç 
çiftçiler ve küçük çiftlik 
sahiplerine yönelik ted-
birler kapsamındaki öde-
meler de yapılacak.
            Kırcaali Haber

Başmüftü Dr. Hacı, Kuzey Makedonya İslam Dini Birliği 
Başkanı Reis-ul Ulema Şakir Efendi Fetai’yi kabul etti

Bulgaristan Başmüftüsü 
Dr. Mustafa Hacı, Sof-
ya'daki Başmüftlük bina-
sında Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti İslam Dini 
Birliği Başkanı (Kuzey 
Makedonya Cumhuriyeti 
Başmüftüsü) Reis-ul Ule-
ma Şakir Efendi Fetai ile 
bir araya geldi.

Toplantı, Balkanlar'daki 
iki komşu ülke arasında-
ki diyaloğu güçlendirme 
girişimlerinin bir parça-
sıydı. Görüşme sırasında 
Bulgaristan Başmüftülü-
ğü ile Kuzey Makedonya 
Cumhuriyeti İslam Dini 
Birliği arasındaki ilişki-
ler ele alındı. İki kurum 
temsilcileri eğitim, bilim 
ve kültür alanlarında iş 
birliğine hazır olduklarını 
ifade etti.

Dr. Mustafa Hacı, geçen 
yıl Bulgaristan'daki Müs-
lümanların en yüksek 
düzeydeki forumu olan 
ve Mayıs 2021'de düzen-
lenen Ulusal Müslüman 

Konferansı'nda hazır bu-
lunduğu için İslam Dini 
Birliği Başkanına teşek-
kür etti.

Kuzey Makedonya İs-
lam Dini Birliği Başka-
nı Reis-ul Ulema Şakir 
Efendi Fetai, Dr. Mustafa 
Hacı ve ekibine, Struma 
Otoyolu’nda meydana ge-
len otobüs kazasıyla ilgili 
yardımları ve Başmüftlü-
ğün verdiği taahhütlere 
bağlılığından dolayı te-
şekkür etti. Kazada 46 

kişi hayatını kaybetti ve 7 
kişi ağır yanıklara rağmen 
hayatta kaldı.

İslam Dini Bir l iğ i ’ni 
temsil eden konuklar, 
bu trajik olayda Kuzey 
Makedonya’dan Müslü-
man kardeşlerimize ve 
onların yakınlarına yapı-
lan yardımlardan dolayı 
teşekkürlerini ifade ettiler.

Şakir Efendi Fetai, Sof-
ya’daki Pirogov Üniver-
site Hastanesi'ni sık sık 
ziyaret etmesi ve otobüs 

yolcularının yakınlarını 
Başmüftülükteki maka-
mında kabul etmesinden 
dolayı Başmüftü Yardım-
cısı Beyhan Mehmet’e 
özel teşekkürlerini sundu.

İki ülkenin başmüftülük-
lerinin temsilcileri ara-
sındaki görüşmeye Baş-
müftü yardımcıları Ahmet 
Hasanov, Murat Pingov, 
Beyhan Mehmet, Kuzey 
Makedonya’dan ise Üs-
küp Müftüsü Kenan İs-
maili ve Gostivar Müftüsü 
Sabahuddin Zendeli de 
katıldı.

Konuklar, Bulgaristan 
Başmüftülüğü yönetimini 
en yakın zamanda Kuzey 
Makedonya’yı ziyaret et-
meye davet ettiler. Top-
lantının sonunda İslam 
Dini Birliği Başkanı, Baş-
müftüye Bulgaristan ile 
Kuzey Makedonya arasın-
daki bağ ve diyaloğu sim-
geleyen bir köprü tablosu 
hediye etti.

                Kırcaali Haber

Burya Güreş Kulübü sporcuları, Stara 
Zagora’dan gümüş ve bronz madalya ile döndü

Haskovo (Hasköy) ili 
Mineralni Bani (Meriçler) 
ilçesi Karamantsi (Kara-
manlar) köyündeki Burya 
(Fırtına) Güreş Kulübü 
sporcuları Stara Zago-
ra (Eski Zağra) şehrinde 
düzenlenen Bulgaristan 
Küçük Erkekler Ferdi-
Takım Serbest Güreş 
Şampiyonası’nda gümüş 
ve bronz madalya kazan-
dılar.

Attila Yovçev, 68 kiloda 
ikinci olup gümüş madal-

ya kazanırken 57 kg ka-
tegorisinde ise İlker Fah-
reddin üçüncü olup bronz 

madalya kazandı.
Dimitrovgrad (Kaya-

cık) şehrinden ve Burya 

Kulübü sporcuları Stara 
Zagora’daki Bulgaristan 
Küçük Erkekler Ferdi-
Takım Serbest Güreş 
Şampiyonası’nda top -
lam 5 madalya kazan-
dı. Madalyaların 3’ünü 
Dimitrovgrad’dan güreş-
çiler aldı. 48 kiloda Barış 
Çalışkan gümüş madalya-
nın, 44 kiloda Aleks Fotev 
ve +85 kiloda Daniel Di-
mitrov ise bronz madalya-
ların sahibi oldu.  

              Kırcaali Haber

DÜZELTME!
Sayın okurlar, gazetemizin 15.12.2021y. ve 

12.01.2022y. tarihli sayılarında basılan “Ca-
nım Ablam”, “Cennet Şehir”, “Pamuk” şiirleri 
Aygül Gavazova’ya değil, kız kardeşi Remzi-
ye Gavazova’ya aittirler. Ayrıca “Cennet Şe-
hir” şiirinin ikinci defa Aygül Gavazova adına 
basılması da hatalıkla olmuştur. Bu yanlışlıklar 
için gazetemiz adına özür dileriz. KH

Başmüf tü lük ,  So f ya 
Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı 

Şenol Genç’i uğurladı
Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğün-

den yapılan açıklamaya göre, Başmüftülük Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği Eğitim Müsteşarı 
Şenol Genç’i görev süresinin dolmasından dolayı 
yakında ülkeden ayrılacağı için veda yemeğine da-
vet etti.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci, Türkiye Cumhuriye-
ti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Başmüftülük 

yönetimi ve diplomatların huzurunda iki kurum ara-
sında eğitim alanında bir dizi ortak projenin uygu-
lanmasına katkıda bulunan iyi işbirliği için Şenol 
Genç'e teşekkür etti.

Diplomatın Bulgaristan'daki 8 yıllık çalışması sı-
rasında Şumnu, Ruse (Rusçuk) ve Momçilgrad'daki 
(Mestanlı) ilahiyat okullarının yanı sıra Sofya'daki 
Yüksek İslam Enstitüsünde okuyan öğrenci ve öğ-
retmenlerin katılımıyla eğitim seminerleri ve projeleri 
düzenlendi.

Başmüftü, Şenol Genç'in yardımıyla kurumun Tür-
kiye'deki prestijli üniversiteler, araştırma enstitüleri 
ve kütüphanelerle bağlantı kurduğunu ve mükem-
mel iletişimini sürdürmeye devam ettiğini vurguladı.

Başmüftülük tarafından Eğitim Müsteşarına 
Sofya'da geçirilen yılların anısına Sofya Sveti Kli-
ment Ohridski Üniversitesini gösteren bir tablo ve 
eski Sofya fotoğrafları içeren bir albüm hediye edildi.
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Kırcaali Belediyesinin eğitim altyapısında 
yer alan beş yapı tasarımı tamamlandı

Kırcaali Belediyesinin, 
Eğitim ve Bilim Bakanlı-
ğının (MON) 2020 - 2022 
dönemine ilişkin kreş, 
anaokulları ve okulların 
inşaatı, genişletilmesi, 
yükseltilmesi ve yeniden 
inşasına yönelik prog-
ramınca hibe desteği 
verilen beş proje kap-
samında eğitim altyapı-
sında yer alan yapıların 
tasarımı tamamlandı. Bu 
yapıların dördü, 1. Kreşler 
ve Anaokulları - Yeni Bi-
naların İnşası ile Mevcut 
Binaların Genişletilmesi, 
Yükseltilmesi ve Yeniden 
İnşası Modülü, biri ise 2. 
Devlet ve Belediye Okul-
ları - Yeni Binaların İnşası 
ile Mevcut Binaların Ge-
nişletilmesi, Yükseltilmesi 
ve Yeniden İnşası Modülü 
kapsamında tasarlandı.

Belediye Başkan Yar-
dımcısı Müh. Katya Mi-
tovska, basına yaptığı 

açıklamada, "Halihazırda 
yapıların tasarımı tamam-
lanmış olup, proje faaliyet-
lerini üstlenecek yükleni-
ci firma seçimi için ihale 
prosedürleri başlatılacak-

tır” diye bildirdi.
Müh. Mitovska, prog-

ramın 2. modülü kapsa-
mında Kırcaali’deki Ge-
orgi Benkovski İlköğretim 
Okulu binasının yeniden 

inşası ve yenilenmesinin 
gerçekleştirileceğini açık-
ladı. Projenin 1 999 800 
leva tutarında hibe deste-
ği alacağı anlaşıldı.

Programın 1. modülü 

kapsamında “Çayka” ve 
“Ştastie” anaokullarının 
binalarının genişletilmesi-
nin yanı sıra il merkezin-
deki eski 5 nolu anaokulu 
binasının yeniden inşaatı 
yapılacak. Programca ay-
rıca Vızrojdentsi semtinde 
yeni bir anaokulu inşaatı-
nın finanse edilmesi de 

onaylandı. Projeye 2 906 
300 leva tutarında hibe 
desteği verilecek. 

Ülkede onaylanan tüm 
projelerle 2020 - 2022 dö-
nemine ilişkin programın 
uygulanması için gerekli 
fonlar merkezi yönetim 
bütçesinden sağlanmak-
tadır.

Belediyeler Birliği yüksek elektrik 
fiyatlarından dolayı devletten destek istiyor

Bulgaristan Ulusal Bele-
diyeler Birliği (NSORB) ve 
Maliye Bakanlığı, hükü-
met tarafından ödenmesi 
kararlaştırılan tazminat tu-
tarlarından başka elektrik 
fiyatlarındaki artışla bağ-
lantılı olarak belediyelere 
ek destek için bir meka-
nizmanın hazırlanması 
üzerinde çalışmaya de-
vam ediyorken başka gö-
rüşme daha gerçekleşti. 
Örgüt yönetimi, belediye-
lerin kasım, aralık ve ocak 
aylarında ödediği elektrik 
faturalarının miktarlarına 
ilişkin ayrıntılı raporlar 
sundu.

Veriler, mevcut tazminat 
tutarları düşüldükten son-
ra yerel yönetimlerin 2020 
ve 2021'deki aynı dönem-
lere kıyasla 30 milyon le-
vanın üzerinde elektrik 
ödediğini gösteriyor. Taz-
minat olarak alınan top-

lam fon tutarı 12 074 799 
levayı buluyor.

Belediyeler tarafından 
sağlanan kamu hizmetle-
rine ilişkin elektrik fatura-
larını telafi etmek için kısa 
vadeli bir önlem olarak bu 
yılın temmuz ayına kadar 
ek tazminat sağlanması 
tartışıldı.

Hükümet, devlet idare-
si ve kamu sektörünün 

ihtiyaçları için arzu eden 
belediyelerin erişebile-
ceği uzun vadeli elektrik 
sözleşmeleri yapmak için 
bir plan hazırlıyor.

Sofya Büyükşehir Be-
lediyesi, merkezi elektrik 
satın alma sistemine da-
hil olmaya hazır olduğunu 
bildirdi.

Merkezi elektrik satın 
alma sistemi üzerinden 

elektr ik alımı, her bir 
kamu kuruluşunun enerji 
ticareti için özel bir birim 
kurmasına gerek kalma-
dan ticari kar artışların-
dan kaçınmayı mümkün 
kılacaktır.

Şu anda Başbakan Yar-
dımcısı ve Maliye Baka-
nı Asen Vasilev'in ekibi, 
mekanizmanın pratikte 
uygulanmasını sağlamak 
için yasal çerçevede de-
ğişiklik önerileri üzerinde 
çalışıyor.

Başbakan Yardımcısı 
Vasilev ile NSORB yöne-
timi arasındaki toplantıda 
önümüzdeki haftalarda 
örgütün, okullar, anaokul-
ları, sosyal hizmet kurum-
ları vb. kamu binalarını 
doğal gaz ile ısıtan bele-
diyeler için uygun çözüm-
ler bulmak için Enerji Ba-
kanlığı ile görüşmelerde 
bulunması kararlaştırıldı.

Kırcaali’de ABD Ayı Forumu, İlhan 
Küçük’ün verdiği konferansla başladı
Kırcaali’de bu yıl 12’incisi düzenlenen “Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD) Ayı Forumu, Avrupa Birliği 
(AB) Parlamentosu Milletvekili İlhan Küçük’ün verdiği 
"AB-ABD Transatlantik İş Birliği" konulu bir konferansla 
başladı. Forum geleneksel olarak şubat ayında düzen-
lenmektedir.

ABD Sofya Büyükelçi Yardımcısı Andria Brue-Rodri-
guez, ABD Ayı Forumu açılış programı için özel olarak 
Kırcaali’ye geldi.

ABD Dostları Derneği Başkanı Valentina İvanova, 
yaptığı açılış konuşmasında önceki yıllarda düzenlenen 
foruma Bulgaristan Atlantik Kulübü Başkanı ve eski Dı-
şişleri Bakanı Solomon Pasi,  eski Bulgaristan Telegraf 
Ajansı (BTA) Genel Müdürü Maksim Minçev, Amerika-
lı basketbolcu Jimmy Hunt, Mimar Dimitır Andreyçin, 
Sofya Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kostadin 
Grozev, blues şarkıcısı Vasko Krıpkata, Bulgaristan'ın 
eski Şikago Başkonsolosu İvan Sotirov, Amerikalı 

caz ve blues 
şarkıcı Janis 
H a r r i n g t o n 
gibi ünlülerin 
katıldıklarını 
anımsattı.

Geçen yıl-
larda ABD’nin 
Bu lgar i s t an 
büyükelçileri 
ve büyükelçi 
yardımcılar ı 

da foruma konuk oldu. Büyükelçi Hero Mustafa da 
geçen şubatta Kırcaali’ye gelmişti.

Valentina İvanova, foruma katılan ilk AP Milletvekili 
olan İlhan Küçük tarafından başlatılan bu yılki forumda 
öne çıkan konuları açıkladı.

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, prog-
ramda yaptığı konuşmada Kırcaali'nin Bulgaristan'da 
böyle bir dostluk forumunun düzenlendiği tek şehir 
olduğuna dikkat çekti. Belediyenin şehri ve bölgeyi 
dünya haritasına yerleştiren bu tür girişimleri destek-
lediğini belirten Dr. Müh. Azis, şehrin ABD ile dostluk 
sembolleri bakımından Bulgaristan’da ilk sırada yer 
aldığını vurguladı. Başkan Azis, buna örnek olarak Kır-
caali ABD Dostları Derneğinden başlayarak, Washing-
ton Caddesi, “Pentagon" adlı çok fonksiyonlu bina gibi 
sembolleri saydıktan sonra Elhart kentinde bir parkın 
da Kırcaali adında olduğunu anımsattı. 

Büyükelçi Yardımcısı Andria Brue-Rodriguez, ABD 
Dostları Derneği ve Kırcaali Belediyesi ile uzun yıl-
lardan beri süren iş birliğinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Büyükelçi Yardımcısı, Valentina İvanova 
ve Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis’in şahsında 
etkinliğin organizatörlerine ve konuşmacı olarak yer 
alan AP Milletvekili ve adını “Avrupa’yı Yenile” olarak 
değiştiren Avrupa İçin Liberaller ve Demokratlar İttifa-
kı (ALDE) Partisi Eş Başkanı İlhan Küçük’e teşekkür 
ederek, Büyükelçi Mustafa’nın tebrik mesajını okudu.

AP Milletvekili İlhan Küçük, yaklaşık 20 dakika süren 
konuşmasında AB ile ABD arasındaki transatlantik iş 
birliğinin çeşitli yönlerini ele aldı, ayrıca NATO, Ku-
zey Makedonya ve AB Yeşil Anlaşması’na da değindi. 
Küçük, programa katılan gençlerin bugünün neslinin 
Avrupa'nın geleceğindeki rolü hakkındaki bir dizi so-
rusunu da yanıtladı.

ABD Ayı Forumu açılış programından sonra konuk-
lar, ev sahiplerinin eşliğinde Washington Caddesi’ni 
ziyaret ettiler.

Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis'in 
talimatıyla Kırcaali ilçesin-
de 18 Şubat'a kadar koro-
navirüs (Covid-19) salgını-
na karşı  önleyici tedbirler 
alındı. Buna göre, müzik 
festivalleri, toplu buluşma-
lar, folklor etkinlikleri gibi 
toplu etkinliklere katılım 
kapasitesi yüzde 50 ile sı-
nırlı olacak. Kumarhane-
ler, bahis salonları, yeme-
içme ve eğlence yerleri 
de yüzde 50 kapasiteyle 
çalışacak. Bu tür yerlere 
girişlerde yeşil sertifika 
şartı uygulanacak. Çeşitli 
merkezlere, okullara ve 

diğer dans ve müzik sana-
tı merkezlerine, yaş grup-

larına göre yüz yüze grup 
derslerine, dil merkezleri 

ve eğitim okullarına yapı-
lan grup ziyaretlerinde de 

kişi sayısı %50 
ile sınırlı olmalı-
dır. Kütüphane, 
müze, galer i , 
sinema, tiyatro, 
konserler ve di-
ğer kapalı me-
kanlarda yapılan 
etkinlik ziyaret-
lerinde %50'ye 
varan kapasite 

sınırına uyulmalıdır.

18 yaş altı kişiler için 
Kırcaali ilçesindeki turis-
tik yerlere ve kamplara 
ulaşımı organize edilerek 
grup halinde turistik gezi-
ler yapılması ve grup zi-
yaretleri askıya alındı. İlgi 
alanlarına göre yapılan 
dersler, farklı sınıflardan 
öğrenciler karıştırılmadan 
yalnızca tüm gün süren 
bir organizasyon içinde 
yapılabilir. Reşit olmayan 
refakatsiz çocukların alış-
veriş merkezlerine, sine-
ma, restoran ve kafelere 
girmesine izin verilmeye-
cek.

Kırcaali ilçesinde salgına karşı 
önleyici tedbirler alındı
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Karadayı, Brüksel'de HÖH'ün Anayasa 
değişikliğine ilişkin fikirlerini sundu

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) partisinden 
yapılan açıklamaya göre, 
parti tarafından hazır-
lanan Anayasa değişik-
likleri, Brüksel'de HÖH 
Başkanı Mustafa Kara-
dayı tarafından sunuldu. 
Karadayı, adını “Avrupa’yı 
Yenile” olarak değiştiren 
ALDE partisi ve ALDE 
Grubu üyesi Avrupa Bir-
liği (AB) Parlamentosu 
milletvekilleriyle HÖH’ün 
Bulgaristan'daki yolsuz-
lukla mücadele mevzuatı, 
yargı reformu ve hukukun 
üstünlüğü konusundaki 
fikirlerini görüşmek üzere 
Brüksel’e ziyarette bulun-
du.

HÖH, Yüksek Yargı Kon-
seyinin, her biri 13 kişiden 
oluşan Yüksek Hakimler 
Kurulu ve Yüksek Savcılar 
Kurulu olmak üzere iki bö-
lüme ayrılmasını öneriyor.

Siyasi lider, Brüksel’de 
yaptığı basın açıklama-
sında, “Venedik Komis-
yonunun tavsiyelerinden 
biri, yargıçların yarısın-
dan fazla olması gerekti-
ğini söylüyor. Bu nedenle, 
Yüksek Hâkimler Kurulu 
üyelerinin 7'sinin Hakim-
ler Loncası tarafından, 
6'sının ise Halk Meclisi 
üye tamsayısının üçte iki 
çoğunluğu ile seçilmesini 
öneriyoruz” diye açıkladı.

Karadayı, “Savcılık üze-
rinde kamu denetimine 
duyulan ihtiyaç hakkında 
birçok yorum duyuyoruz. 
Bu nedenle, Yüksek Sav-
cılar Kurulu üyelerinin al-
tısının kendi loncaları ta-
rafından, 7'sinin ise yine 
üçte iki çoğunlukla Halk 

Meclisi tarafından seçil-
mesi için tam tersine bir 
öneride bulunuyoruz” diye 
açıklık getirdi.

HÖH ayrıca şu anda 
Yüksek Yargı Konseyine 
üye olma hakkına sahip 
Başsavcı, Yargıtay ve 
Yüksek İdare Mahkemesi 
(Danıştay) başkanları ve 

Adalet Bakanının iki yeni 
kurula katılmamalarını 
önermektedir.

HÖH l ider i,  “Ayrıca 
kanunilik denetimi ger-
çekleştirme yetkisinin, 
Başsavcılığın elinden 
alınmasını ve Cumhuriyet 
Başsavcılığının ilgili üst 
mercilerine verilmesini 
öneriyoruz” dedi.

Karadayı, “Şu anda 
Bulgaristan'da hakimler 
ve savcılar aynı binalarda 
çalışıyorlar. Bu nedenle 
sistem içerisinde bütçe ve 
ekonomik faaliyetle ilgile-
necek bir organ oluştu-
rulmasını öngörüyoruz ve 
bunun iki organdan oluşa-
cak olan Yüksek Hakimler 
Kurulu olmasını öneriyo-
ruz, çünkü konular ortak 
ve birbirinden ayrılamaz” 
diye açıklık getirdi.

Siyasi lider, “Yargı Mü-
fettişliği ile ilgili de bir 
mesele var - hakim ve 
savcılara ayrılıp ayrılma-

yacağı sorusu gündem-
dedir. Müfettişliğin yargı 
makamlarına ait olduğu 
ve mevcut haliyle kalma-
nın daha iyi olduğu fikrine 
vardık ve yine üyelerinin 
Meclis üye tamsayısının 
üçte iki çoğunluğu ile se-
çilmeye devam etmesini 
öneriyoruz” diye kaydetti.

Karadayı, “HÖH, Baş-
savcının bir soruşturma 
savcısı tarafından so-
ruşturulmasını öneriyor. 
Diğer iki önemli yargı 
organlarının yöneticileri 
Yargıtay Başkanı ve Da-
nıştay Başkanı hakkında 
soruşturma savcılıkça 
yürütülebilir.  Ancak emri 
altındaki biri tarafından 
soruşturulursa, bu durum 
Başsavcıyı rahatsız eder. 
Bu nedenle soruşturma 
savcısının kura ile seçil-
miş, kariyer gelişimi Baş-
savcıya bağlı olmayan bir 
savcı olmasını öngörüyo-
ruz. Ve soruşturmanın ta-
mamlanmasının ardından 
soruşturmayı yürüten bu 
savcı Yargıtay'da göreve 
başlayabilir” diye açıklık 
getirdi.

HÖH ayrıca çok tartışı-
lan, ancak şimdiye kadar 
hiç kimsenin bu konuda 
bir şey yapmamış olan 

Anayasa Mahkemesine 
bireysel başvuru uygula-
ması başlatılmasını öner-
mektedir. Ayrıca Halk 
Meclisi kontenjanından 
Anayasa Mahkemesi üye-
lerinin de üçte iki çoğun-
lukla seçilmesini öneriyor. 
Şu anda, bu basit bir ço-
ğunlukla oluyor.

Karadayı, “Anayasa de-
ğişiklikleriyle birlikte HÖH 
çifte vatandaşlık sorunu-
nu da çözüyor. Konu şüp-
hesiz eski geçici bakan 
olan mevcut başbakan 
için gündeme getirildi. 
Bakan ve milletvekilleri 
için gerekli şartları yerine 
getirmesi, yani Bulgaris-
tan vatandaşlığı dışında 
bir vatandaşlığa sahip ol-
maması gerekir” dedi ve 
Anayasa Mahkemesinin 
çifte vatandaşlığa sahip 
olduğunu tespit ettiğini 
ve Kiril Petkov tarafından 
Anayasa’yı ihlal suçunun 
işlendiğini hatırlattı.

Siyasi lider, “Diğer AB 
üye ülkelerinde millet-
vekilleri ve bakanlar için 
böyle bir gereklilik yoktur. 
Şu anda hazır olan Ana-
yasa değişikliği teklifimize 
milletvekilleri ve bakanlar 
için çifte vatandaşlık şartı-
nın kaldırılmasını da ekle-
yeceğiz” diye bildirdi.

HÖH Başkanı, “Ancak 
bu davadan başka bir 
sorunu çözme ihtiyacı 
doğdu. Bulgaristan'da şu 
anda kanun yoluyla insan-
lar oy kullanma hakkı gibi 
anayasal haklardan mah-
rum bırakılıyor. Mevcut bir 
ikametgah şartı yüzünden 
Bulgaristan vatandaşları 
Avrupa Parlamentosu ve 
yerel seçimlerde oy kul-
lanma hakkından mahrum 
ediliyor. Böylece görüş-
melerde Anayasa'da va-
tandaşların oy kullanma 
hakkının hiçbir şekilde el-
lerinden alınamayacağını 
açıkça belirtmek fikri or-
taya çıktı” diye vurguladı.

Siyasi lider, “Anayasa 
değişikliklerine ilişkin sa-
hip olduğumuz tüm fikirler 
için tüm toplantılarımızda 
onay alıyoruz. Nihayetin-
de yargı reformunu uygu-
lamak için yargı reformu 
hakkında konuşup belirli 
kişileri hedef almak yerine 
Bulgaristan'a döndüğüm-
de Parlamentodaki diğer 
siyasi parti gruplarıyla bir 

toplantı talep etmek, öner-
diğimiz fikirler hakkında 
birlikte yorum yapmak, 
onlarınkini de dinlemek 
kalıyor” diye belirtti. Ka-
radayı, Parlamentodaki 
partilerin yasal reform 
çağrılarında samimi idi-
seler, HÖH’ün önerilerinin 
Halk Meclisindeki diğer 
tüm siyasi güçler tarafın-
dan açıklanan görüşleri 
yansıttığı için destek gö-
receğini vurguladı.

HÖH’ün görevlendirdiği 
uzmanlar, teklif i hazır-
larken parti Büyük Halk 
Meclisinin toplanması-
na gerek kalmaması için 
temel kanunda önerilen 
değişikliklerin olağan bir 
Halk Meclisi tarafından 
yapılabilmesi olasılığı-
nı azami ölçüde dikkate 
aldıkları, ayrıca Venedik 
Komisyonunun tüm tavsi-
yelerini, AB raporlarını ve 
tavsiyelerini dikkate aldık-
ları anlaşıldı.

Karadayı, “Bir anlaş-
maya varmak için birinin 
inisiyatif alma ve somut 
metinler önerme zamanı-
nın geldiğine inanıyoruz” 
dedi. HÖH’ün Avrupalı or-
taklarıyla partinin önerdiği 
yolsuzlukla mücadele ya-

sasını da tartıştığını ifade 
eden siyasi lider, partinin 
“altın pasaport" olarak 
anılan yatırım karşılığı 
vatandaşlık verme uygu-
lamasının, kurum içi ihale 
prosedürlerinin ve cipten 
para dağıtılması olarak 
bilinen Bakanlar Kurulu 
kararlarının kaldırılmasını 
önerdiğini bildirdi.

Karadayı, “Bulgaris-
tan uzun süredir yatırım 
karşılığında vatandaşlık 
verme uygulaması nede-
niyle eleştiriliyor - sadece 
Avrupa tarafından değil, 
Amerika Birleşik Devlet-
leri tarafından da eleşti-
riliyor. Bizler bu değişik-
likle Devlet Milli Güvenlik 
Ajansını (DANS) her bir 
vakayı soruşturmaya ve 
ihlaller varsa vatandaşlı-
ğı iptal etmek için bir pro-
sedür açmaya zorlamak 
için kullanmak istiyoruz” 
diye vurguladı. Karada-
yı, partinin Yolsuzlukla 
Mücadele ve Yasa Dışı 
Yollardan Edinilen Varlık-
larının Müsadere Edilme-
si Komisyonu (KPKONPİ) 
ile ilgili de bir kanun teklifi 
hazırladığını duyurdu.
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Momçilgrad Belediyesi, bir anokuluna 
doğal gaz tesisatı döşedi

Zornitsa Anaokulu, Momçilgrad (Mestanlı) ilçesinde-
ki doğal gaz tesisatı döşenen ilk kamu binası olacak. 
Belediye bütçesinden finanse edilen yeni doğal gaz 
tesisat işleri tamamlanmak üzere. Sistemin 72 saatlik 
deneme çalışması yapılacak ve ardından bina tama-
men gazla ısıtılacak.

Yeni tesisat, anaokulu binasının dışına kurulmuş olup 
bakımı daha uygundur. Anaokulun ısıtma maliyetlerinin 
önemli ölçüde düşmesi bekleniyor. Zornitsa Anaoku-
lu şimdiye kadar mazot yakıtlı kat kalorifer kazanı ve 

elektrikli ev aletleri ile ısıtılıyordu. Eski tesisat alternatif 
bir ısıtma yöntemi olarak korunacak.

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim, “Kamu 
binalarına doğal gaz tesisatı döşenmesi, görev süresi-
nin başında kendimize koyduğumuz görevlerden biriy-
di. Zornitsa Anaokulu binasına doğal gaz tesisatı dö-
şenmesi pilot proje olarak adlandırılabilir ve verimlilik 
tahminlerimiz doğrulanırsa diğer anaokullarına da do-
ğal gaz tesisatı döşenmesine devam edeceğiz. Mom-
çilgrad Belediyesi için eğitim ve çocuklar her zaman 
bir öncelik olmuştur. Bu yüzden kamu binalarına doğal 
gaz tesisatı döşenmesine anaokulları ile başlıyoruz.

Hesaplamalarımız, doğal gaz tesisatı döşenen Zor-
nitsa Anaokulu binasının çok daha hızlı ısınacağını ve 
koridorlar da dahil olmak üzere odalarda sıcaklık dere-
cesinin daha yüksek seviyede tutulacağını gösteriyor” 
diye kaydetti.
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Bakan Yanev: Bulgaristan'a NATO askerleri sevk edilmiyor
Meclis Savunma Komis-

yonu toplantısında güncel 
konulara ilişkin soruları 
yanıtlayan Savunma Ba-
kanı Stefan Yanev, şunları 
kaydetti: “Bulgaristan'da 
NATO veya başka bir ül-
kenin askeri birliklerinin 
birikmesi ve konuşlandırıl-
ması söz konusu değildir” 
diye kaydetti.

Yanev, “Bu tür bir hare-
ket, NATO askeri birlikleri-
nin Bulgaristan toprakları-
na sevk edilmesi veya ko-
nuşlandırılmasına yönelik 
Bulgaristan hükümetinin 
herhangi bir kararı yok” 
dedi.

İttifak, NATO müttefik-
lerinin Ukrayna'daki ge-
rilim nedeniyle Doğu Av-
rupa'daki caydırıcılık ve 
savunma güçlerini des-
teklemek için daha fazla 
gemi ve savaş uçakları 
göndermeye hazır oldu-
ğunu duyurdu. Kremlin 
ise ABD ve NATO'yu 
gerilimi tırmandırmakla 
suçladı. Bunun karşı-
sında geçtiğimiz hafta 
Rusya'nın NATO’nun as-
keri birliklerini Bulgaristan 
ve Romanya'dan geri çek-
me talebi nedeniyle ülke-
mizin adı olaya karışmış-
tı. Ancak NATO bu talebi 

reddetti.
Başbakan Kiril Petkov, 

NATO-Rusya-Ukrayna 
durumu hakkında Milli 
Güvenlik Konseyini aci-
len topladı. Bundan önce 
basına açıklama yapan 
Petkov, ülkemizin, tüm uz-
man servisler tarafından 
tam bir analize dayalı ola-
rak sorumlu bir milli duruş 
sergileyeceğini garanti 
etti. Başbakan, “NATO ve 
AB içinde yapıcı bir ortak 
olacağız” diye sözlerine 

ekledi.
Bakan Yanev, komisyon-

da dinlendiği sırada bir 
kez daha gerilimi düşür-
meye, yabancı basında 
çıkan haberleri okumayı 
ve spekülasyonları dur-
durmaya çağırdı. Yanev, 
“Bulgaristan'ın NATO'nun 
bir parçası olma terci-
hi derinden bilinçlidir. 
Bulgaristan'ın bu kolektif 
güvenlik ve koruma siste-
minin bir parçası olma se-
çiminin, bu şekilde kendi 

savunmamız için daha az 
harcama yaptığımızı açık-
ça açıklamadığımızdan 
dolayı Bulgar toplumuna 
karşı borçluyuz. Çünkü 
güvenlik ve koruma sis-
temimizi aynı değerleri 
paylaşan başka ülkelerle 
birleştiriyoruz ve ortak 
savunma yapıyoruz” diye 
belirtti.

Bakan, “NATO'nun Bul-
garistan'daki ilave kuvvet-
lerine ilişkin karar henüz 
verilmedi. Her üye devle-

tin ulusal çıkarları dikkate 
alınarak bu ay yapılacak 
savunma bakanları top-
lantısında alınacak” diye 
kanaat getirdi.

Yanev, “Topraklarımıza 
gelecek olan İspanyol ve 
Hollanda uçaklarına ge-
lince, bu karar birkaç yıl 
önce alındı ve hava poli-
si uygulamasıyla ilgilidir” 
dedi.

Bakanın ifadesine göre, 
ne Rusya ne de başka 
bir ülke Bulgaristan'a sal-
dırmayı planlamıyor ve 
Bulgaristan topraklarının 
işgal edilmesini beklemi-
yoruz. Yanev, “NATO'nun 
birliğini ortaya koyan ve 
her şeyden önce diplo-
masiye imkan verilmesine 
yol arayan ve diplomasi-
ye imkan veren bir önlem 

türünden bahsediyoruz” 
diye belirtti.

Bakan, “Bulgar düş-
manlığı yapmayalım ve 
Bulgaristan’ın milli çıkar-
larını düşünelim” diye mu-
hataplarına seslendi.

Toplantıdan sonra ba-
sına açıklama yapan Ya-
nev, “Bulgaristan'ın nasıl 
bir milli duruş sergileye-
ceğine dair bir görüş ka-
bul edildiğinde, Bakanlar 
Kurulu kararı alındığında 
size bilgi verilecektir. He-
pimiz Bulgaristan'ın görü-
şü hakkında konuşmaya 
başlarsak, her birimizin 
farklı bir görüşü var. Yani 
rahat olun, bir karar veril-
diğinde siz ve Bulgaristan 
vatandaşları bilgilendirile-
ceksiniz” diye kaydetti.
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Başbakan Petkov, Ukrayna krizine ilişkin açıklama yaptı
ABD-Rusya-NATO-

Ukrayna eksenindeki 
gerilime bağlı olarak 
Bulgar istan, Bulgar 
komutası altında bulu-
nacak, tamamen kendi 
tabur muharebe grubu-
muzu oluşturacak. Bu, 
ülkemizin stratejisinin 
tartışıldığı hükümet top-
lantısından sonra netlik 
kazandı.
Basına açıklamalarda 

bulunan Savunma Ba-
kanı Stefan Yanev, “Dip-
lomatik çabalarımızla 
birlikte Bulgaristan'ın 
ulusal komuta zinci-
rini kullanarak Bulgar 
komutasında bir tabur 
muharebe grubu ha-
zırlama yönünde kendi 
savunma potansiyelini 
geliştirmek için adım at-
ması gerektiğine karar 
verdik” diye bildirdi. Ba-
kan, “Caydırıcı bir po-
tansiyelin gösterilmesi 
için NATO'da tartışılan 
önlemler çerçevesinde 
böyle bir milli duruş ser-
gileyeceğiz” diye sözle-
rine ekledi.
Başbakan Kiril Pet-

kov ise şunları kaydetti: 
“Bulgaristan, NATO-Uk-
rayna-Rusya eksenin-
deki gerilimi azaltmak 
için çalışacak. Savun-
ma stratejimiz Bulgar 

ordusuna dayanacak, 
stratejimiz esasen Bul-
gar askeri birlikleri, Bul-
gar komutası ve Bulgar 
liderliği yönünde ola-
cak”.
Petkov, “Geçen yıllar-

da ordumuz yeterli mik-
tarda ve uygun şekilde 
finanse edilmedi ve şu 
anda açıklarımız var. 
Gelecekte sadece sis-
tematik olmayan bir şe-
kilde seçilmiş ekipman 
satın almakla kalmayıp, 
bu eksikliklere odakla-
nacağız. Öyle ki Bulgar 
ordusu görevini yerine 
getirebilsin. Bulgaris-
tan sadece bir güvenlik 

tüketicisi değil, aynı za-
manda NATO'da yapıcı 
bir ortak olmalıdır” diye 
belirtti.
Dışişleri Bakanı Teo-

dora Gançovska, “An-
laşmazlığın diplomatik 
yollarla çözülebileceği-
ni umuyoruz” diye vur-
guladı. Bakan, “Ancak 
diplomatik konuşma-
nın, gerekli savunma 
yeteneklerine sahip 
olduğumuzdan dolayı 
özgüvene sahip olma-
mızla desteklenmesi 
önemli. Bu durum, dü-
rüst ve öngörülebilir bir 
NATO müttefiki olduğu-
muzu kanıtlayacaktır” 

diye kaydetti.
Petkov, Ekonomik İşbir-

liği ve Kalkınma Örgütü-
nün (OECD) tarafından 
açıklanan örgütün geniş-
letilmesi ve Bulgaristan 
ile üyelik müzakereleri-
nin başlatılması hakkın-
da da yorumda bulundu. 
Başbakan, “Bu bizim 
için büyük bir diploma-
tik atılımdır. Demek ki, 
yatırım çekmenin daha 
kolay olduğu bir kulübe 
katılıyoruz. Çok düşük 
riskli ülkeler arasında 
yer alacağız ve bu da ya-
tırım potansiyelimizi çok 
artırıyor” diye sözlerine 
ekledi. KH

Bulgaristan’da Elektronik 
Devlet Bakanlığı oluşturuldu

Bakanlar Kurulu kararıyla Bulgaristan’da yeni bir 
bakanlık oluşturuldu. Bu amaçla, Elektronik Devlet 
Bakanlığı Çalışma Yönetmeliği kabul edildi. Yö-
netmelik, e-Devlet Bakanının yetkilerini, e-Devlet 
Bakanlığının teşkilat, faaliyet sahası, görev alanı 
ve personel sayısı ile teşkilat yapılarını ve idari bi-
rimlerini belirler.

Yönetmelik, Elektronik Devlet Ajansının kapa-
tılmasından önceki mevcut düzenleyici çerçeveyi 
yansıtmaktadır.

Elektronik Devlet Bakan’ının faaliyetlerini des-

teklemek ve e-Devlet alanındaki politikaların uy-
gulanmasında destek olmak üzere gerekli idarenin 
kurulması için temel koşullar oluşturulur.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 
E-Devlet geliştirme alanında belirlenen hedeflere 
ve önceliklere ulaşılması için başlangıçta gerekli 
olan maddi, insani ve teknik, organizasyonel kay-
naklar sağlanacaktır.

Yeni hükümet kurulurken Elektronik Devlet Ba-
kanı görevine Bojidar Bojanov atandı. Bojanov, BT 
uzmanı ve girişimci, bir bilgi güvenliği şirketinin 
kurucusudur. E-Devlet kurma tecrübesine sahip 
olup, uzman olarak yasal değişikliklerin ve strate-
jik belgelerin hazırlanmasına katılmıştır. Evet, Bul-
garistan! Partisi Yürütme Kurulu üyesi ve e-Devlet 
ve İdari Reform Çalışma Grubu üyesidir.  Londra 
Üniversitesinin bir parçası olan Goldsmiths College 
mezunudur.

Burgaz doğumlu Bojanov’un çocukluk yılları 
Dimitrovgrad (Kayacık) şehrinde geçti, Sofya ve 
Amsterdam'da yaşadı. Demokratik Bulgaristan Bir-
liği İttifakından Sofya İli 26. Seçim Bölgesinden 47. 
Dönem Halk Meclisi Milletvekili seçildi.

Geçen yılın sonunda Bojanov, yeni bakanlığın 
elektronik kimlik üzerinde çalışmaya başlayaca-
ğını, böylece her Bulgaristan vatandaşının bir an 
önce elektronik hizmetlerden yararlanma imkanına 
kavuşabileceğini söylemişti.
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Bakan Lorer: Almanya, Bulgaristan'ın 
önde gelen dış ticaret ortağıdır

2021 Alman Ekonomi 
Ödülleri töreninde büyük 
işletme kategorisinde ka-
zanana ödülünü takdim 
eden Yenilik ve Büyü-
me Bakanı Daniel Lorer, 
“Almanya, hem yatırım 
hem de ticaret açısından 
Bulgaristan'ın en büyük 
dış ticaret ortağıdır” diye 
kaydetti. Alman-Bulgar 
Sanayi ve Ticaret Oda-
sı (GBİTC) tarafından 
düzenlenen etk inl iğe 
Almanya'nın Bulgaristan 
Büyükelçisi Christoph 
Eichhorn, Turizm Baka-
nı Hristo Prodanov ile iş 
dünyasının temsilcileri 
katıldı.

Yeni hükümetin Alman 
iş dünyası ile ortaklığın 
daha aktif bir şekilde de-
vam etmesini ve genişle-
mesini içtenlikle istediğini 
kaydeden Lorer, “Alman 
şirketlerinin çok değer 
verdiği ve ülkemizde bu-
güne kadar yeterince 
bulamadığı bir şeyi vaat 
ediyoruz - düzen, huku-
kun üstünlüğü ve kurallar” 

diye belirtti.
GBİTC Başkanı Tim 

Kurt, Almanya Federal İs-
tatistik Ofisinin (Destatis) 
Ocak-Eylül 2021 dönemi-
ne ilişkin verilerine göre, 
iki ülke arasındaki ticaret 
hacminin 7.033 milyar 
avroya ulaştığını kaydet-

ti. Kurt, bu zor dönemde 
ülkemizde birçok büyük 
yatırım yapıldığını ve Al-
man yatırımcıların çıkarla-
rının korunduğuna dikkat 
çekti. Bulgaristan Merkez 
Bankası’nın (BNB) Ocak 
- Ekim 2021 döneminde 
Bulgaristan'daki en bü-

yük yabancı yatırımcı-
lara ilişkin ön verilerine 
göre, Almanya, 290,4 
milyon avroluk yatırımla 
Lüksemburg'un ardından 
ikinci sırada yer alıyor.

Bakan, büyük işletme 
kategorisinde birinci olan 
Festo Üretim Şirketine 

ödülünü takdim etti. Kü-
çük ve orta ölçekli işlet-
meler (KOBİ) kategorisin-
de Smart Organic Şirketi, 
sosyal bağlılık kategori-
sinde Unicredit Bulbank 
Şirketi ve startup katego-
risinde Peyhawk Şirketi 
ödüllendirildi.

İnovasyon ve Büyüme 
Bakanı, mikro elektronik 
ve otomotiv endüstrileri 
için hassas elektrome-
kanik bileşenler üreten 
bir Alman şirketinin tem-
silcileriyle de bir araya 

geldi. Şirketin, kademeli 
olarak yaklaşık 250 ki-
şilik istihdam yaratarak 
Bulgaristan'a başlangıçta 
10 milyon avroluk yatırım 
yapmayı planladığı orta-
ya çıktı. Şirket şu anda 
üretim üssü için bir yer 
seçme aşamasında bulu-
nuyor.  

Söz konusu Alman ya-
tırımcı, halihazırda yak-
laşık 2 000 çalışanı olan 
10 üretim tesisinde dünya 
çapında üretim yapmakta-
dır.

Bulgaristan ile Sırbistan arasındaki sınır bölgelerine 
38 milyon avronun üzerinde yatırım yapılacak

2021-2027 dönemi için 
INTERREG IPP Bulga-
ristan-Sırbistan Sınır 
Ötesi İş Birliği Progra-
mı, önümüzdeki yedi yıl 
içinde Bulgaristan ve 
Sırbistan’ın sınır bölge-
lerine 38 milyon avronun 
üzerinde yatırım yapıl-
masını öngörmektedir. 
Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığı 
(MRRB) taslak progra-
mı Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonunun onayına 
göndermeden önce ka-
muoyunda tartışılması 
üzere yayınladı.
Ana hedefler arasında 

bölgedeki mikro, küçük 
ve orta ölçekli işletme-
lerin rekabet gücünü 
artırmak, bu işletmeler-
de istihdam yaratmak, 
ortak turizm hizmetleri-
nin sağlanmasını ve afet 
risk yönetimini teşvik et-
mek yer alıyor.
Programın finansma-

nından 8 milyon avrodan 
fazla bir miktar, nüfusu 
afetlere müdahale etme-
ye hazırlamak ve profes-
yonel ekiplerin ve gö-
nüllülerin acil durumlara 
müdahale kapasitesini 
geliştirmek için her iki 
ülke tarafından önceden 
belirlenen stratejik bir 

proje için ayrıldı. Proje 
ortakları, İçişleri Bakan-
lığı Yangın Güvenliği ve 
Nüfusun Korunması Ge-
nel Müdürlüğü, Sırbistan 
İçişleri Bakanlığı Afet 
ve Acil Durum Yöneti-
mi Dairesi Başkanlığı, 
İçişleri Bakanlığı Polis 
Akademisi ve gönüllü 
kuruluşlardır.
Mikro, küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin pro-
jeleri için 6 milyon av-
rodan fazla para ayrıldı. 
Yatırımlar, teknolojik sü-
recin modernizasyonu, 
üretimin optimizasyonu, 
dijitalleşme, çalışanların 
eğitimi ve yeni pazarlar 

bulmayı hedefliyor.
Yeni ortak bölgesel 

turizm ürünlerinin geliş-
tirilmesi, kültürel miras 
varlıklarının restorasyo-
nu, korunması ve sunu-
mu, sınır ötesi bölgenin 
gelişimi için entegre bir 
bölgesel strateji doğ-
rultusunda bisiklet yolu 
ağının ve bağlantı yolu 
altyapısının iyileştirilme-
si vb. faaliyetler de dahil 
olmak üzere doğal ve 
kültürel miras varlıkları 
arasındaki bağların güç-
lendirilmesi için yaklaşık 
23 milyon avro ayrıldı.
MRRB, 2021-2027 

sonraki program döne-

minde de INTERREG 
IPP Bulgaristan-Sırbis-
tan Sınır Ötesi İş Birliği 
Programı Yönetim Oto-
ritesi işlevlerini yerine 
getirmeye devam ede-
cektir.
Taslak programın ka-

muoyuna açık bir şekil-
de tartışılacağı WebEx 
hizmeti aracılığıyla çev-
rim içi düzlenecek top-
lantı 22 Şubat 2022'de 
başlayacak. Halka açık 
tartışmaya katılmak iste-
yenler 15 Şubat 2022'ye 
kadar ma_ipacbc@
mrrb.government.bg 
e-posta adresinden ka-
yıt yaptırabilirler.

Ardino’nun Kroyaçevo köyü 
bölgesinde maden suyu 

yatağı araştırılıyor
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı İzzet Şaban, 

“Kroyaçevo (Terziköy) köyü bölgesinde termal ve ma-
den suyu sondaj çalışmaları yaptık. Sondaj çalışmaları 
bir Sofya şirketinde görevli profesyoneller tarafından 
yapıldı. Hazırladıkları raporu aldık. Termal su keşfet-
me olasılığı düşük ama maden suyu keşfetme olasılığı 
yüksek” diye açıkladı.

Ardino ilçesi, 16. yüzyılın başlarında inşa edilen Arda 
Nehri üzerindeki Şeytan Köprüsü ve bir grup önemli 

volkanik kayaya sahip olan Kartal Kayaları, Trak Kaya 
Tapınağı nedeniyle Kırcaali bölgesinde yerli ve yaban-
cı turistler tarafından en çok ziyaret edilen yerlerden 
biridir. Bu kayaların erişilmeyen yerlerine yüze yakın 
trapez biçiminde niş oyulmuştur.

Maden suyu yatağının kesin olarak doğrulanmasın-
dan sonra bölgedeki turist akışının daha da artması 
bekleniyor.

Bu yıl belediye bir Turist Bilgi Merkezi kuracak.

Bulgaristan'da aşılı kişi 
sayısı 2 milyonu geçti

Bulgaristan'da koronavirüse (Covid-19) karşı aşı-
lanan kişi sayısı giderek artıyor. Aşılı kişi sayısı 2 
milyon eşiğini aştı. Aşısı tamamlanmış kişiler, ülke 
nüfusunun yaklaşık 1/3'ü olan 2 003 025'tir.

Son 24 saatte 8570 doz aşı yapıldı. Böylece uygu-
lanan toplam 
doz sayısı 4 
182 208'e yük-
seldi.

Bu arada Co-
vid-19 ile yeni 
enfekte olanla-
rın sayısı hala 
yüksek seyre-
diyor. Son 24 

saatte 9152 Covid-19 test sonucu pozitif çıktı.
Hastaneye kaldırılan kişi sayısı nispeten yüksek 

olmaya devam ediyor. BHalihazırda 5 bin 917 kişi 
hastanede tedavi görüyor. Bunlardan 565'i yoğun 
bakım tedavisine muhtaçtır.
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Smolyan Hastanesinde Mescit Açıldı

Smolyan (Paşmaklı) Dr. Bratan 
Şukerov Hastanesi bünyesinde 
Müslümanlar ibadetlerini yerine 
getirmeleri için bir mescit açıldı. 
Mescit açılış törenine Smolyan 
Bölges Müftüsü Necmi Dıbov, 
hastane çalışanları ve diğer ko-
nuklar katıldı.

Bölge Müftüsü, hastanenin 
icra müdürü Dr. Marin Darakçi-

ev ve Müdür Yardımcısı Dr. Emi-
lia Apostolova ile birlikte hasta-
neden sağlanan mali kaynaklar 
ve Müslümanların bağışlarıyla 
hazırlanan mescidin açılış kur-
delesini kestiler.

Dıbov, törende yaptığı konuş-
mada, “Dr. Darakçiev ve Dr. 
Apostolova’nın şahsında hasta-
ne yönetiminin ortak çabalarıyla 

ve desteğiyle üç hafta içinde bu 
odayı mescit olarak hazırlamayı 
başardık. Girişim, iş birliği, ne-
zaket ve odanın erişilebilir konu-
mu için teşekkür ederiz. Mescit 
çok uygun bir yerde ve namaz 
vakti geldiğinde herkes onu bu-
labilir. Mescit, doktorlar, sağlık 
personeli, hastalar, yakınları ve 
ayrıca sağlık testleri yaptırmak 

için sıra beklemek veya namaz 
kılmak için camiye gitmek ara-
sında bir ikilemle karşı karşıya 
kalan sağlık testi yaptırmaya 
gelen insanlar tarafından kulla-
nılacaktır” diye kaydetti.

Bölge Müftüsü, şükranlarının 
bir göstergesi olarak Dr. Marin 
Darakçiev'e bir teşekkür plaketi 
ve  Kur'an-ı Kerim'in Bulgarca 
Meali’ni takdim etti. Odanın 
mescit olarak hazırlanmasına 
yönelik çalışmaları koordine et-

mek gibi zor bir görevi üstlenen 
Dr. Emilia Apostolova'ya da bir 
teşekkür plaketi takdim edildi.

Dr. Darakçiev, “Biliyorsunuz 
ki hastane herkesin acısıyla ve 
şifa umuduyla geldiği bir yerdir. 
Biz doktorlar bedeni tedavi edi-
yoruz ama hastalarımızın mane-
vi desteğe de ihtiyacı var. Açtı-
ğımız bu mescitte herkes sağlık, 
refah, barış için dua edebilir. Bu 
çabaya destek veren herkese 
teşekkürler” dedi.

Bulgaristan'da eski komünist rejimin kurbanları anıldı
Bulgaristan’da 1989'da yıkı-

lan eski komünist rejimin 77 
yıl önce muhaliflerine karşı 
giriştiği katliamların binlerce 
kurbanı, törenlerle anıldı.
Başkent Sofya’da, 1944'de 

eski Sovyetler Bir l iği 'nin 
(SSCB) desteklediği darbe ile 
iktidara gelen komünistlerin 
katlettiklerinin yakınları, Komü-
nizm Kurbanları Anıtı önünde 
bir araya geldi.
Ölenlerin ruhuna edilen duay-

la başlayan törende, ülkede 45 
yıl diktatörlük süren eski reji-
min muhaliflerine karşı giriştiği 
katliamının ilk gününde 2 bin 
730 muhalifini kurşuna dizdiği 
hatırlatıldı.
Törende konuşma yapan 

Parlamento Başkanı Nikola 
Minçev, 2. Dünya Savaşı son-
rası döneminde Bulgaristan’da 
kurulan sözde “Halk Mahke-
mesinin” kısa sürede binlerce 
Bulgar politikacı, aydın ve re-
jim karşıtını infaz ettiğini anım-
sattı.
Minçev, savaştan kalma si-

perlerin toplu mezarlığa dö-
nüştürüldüğü o dönemin “unu-
tulmaması gereken bir tarih 

dersi” olduğunu belirtti.
Bulgaristan Komünist Partisi 

(BKP) 9 Eylül 1944'te iktidara 
gelir gelmez, komünizm karşıt-
ları ile başlattığı yasa dışı kanlı 
hesaplaşma sonucu yaklaşık 
30 bine yakın insanın öldürül-
mesi veya ortadan kaybolma-
sından sorumlu tutuluyor.
BKP, vasıfsız sadık partili-

lerin katılımı ile kurduğu Halk 
Mahkemesinin talimatları ile 20 
Aralık 1944 ile 2 Nisan 1945 
tarihleri arasında ülkede 28 bin 
630 kişiyi tutuklatmıştı.

Tutuklulardan 10 bin 919'u 
yargılanırken geri kalanların 
birçoğundan bir daha haber 
alınamamıştı. Halk Mahkeme-
sinde 4 ayda görülen 135 toplu 
davada 2 bin 730 sanık idam, 
305 sanık ise müebbet hapis 
cezasına çarptırılmıştı.
Mahkemenin 1 Şubat 1945'te 

gördüğü bir davada ülkede 
darbe öncesi dönemde görev 
yapan 22 bakan, 67 milletve-
kili, 47 general ve eski kraliyet 
döneminden 8 danışman aynı 
gün idam edilmişti.

Bulgaristan ve Türkiye sınır bölgelerine 34 
milyon avronun üzerinde yatırım yapacak
2021-2027 dönemi için INTERREG IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır 

Ötesi İş Birliği Programı, önümüzdeki yedi yıl içinde Bulgaristan ve 
Türkiye'nin sınır bölgelerine 34,4 milyon avronun üzerinde yatırım 
yapmasını öngörmektedir. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Ba-
kanlığı, taslak programı Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun onayına 
göndermeden önce kamuoyunda tartışılması üzere yayınladı.

Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığından yapılan açıkla-
maya göre, programın ana öncelikleri sınır bölgesindeki işletmeler 
ve güvenliktir.

Programın finansmanından yaklaşık 2 milyon avro, sınırın her iki 
tarafındaki kolluk kuvvetlerinin yasa dışı göçle mücadele kapasite-

sini güçlendirmeyi amaçlayan, her iki tarafça önceden belirlenmiş 
stratejik bir proje için ayrıldı. Proje ortakları, İçişleri Bakanlığının 
Haskovo (Hasköy), Burgaz ve Yanbol'daki bölge müdürlükleri ile 
Edirne ve Kırklareli illerinde bulunan kolluk makamlarıdır.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ), binalarında enerji verim-
liliğinin artırılmasına ilişkin proje tekliflerini sunabilecekler. Bunun 
için 7,6 milyon avrodan fazla para ayrıldı. Bu yatırımlar, işletmelerin 
enerji tüketimini ve sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı 
olacak.

Sınırın her iki tarafında entegre ve kapsayıcı sosyal, ekonomik ve 
ekolojik yerel kalkınma, kültür, doğal miras, sürdürülebilir turizm ve 
güvenliği teşvik etmeye yönelik ortak projelere 24,8 milyon avrodan 
fazla para ayrıldı.


