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Filibe'de 6. Dil, Kültür, Din, Sanat ve STK çalıştayı düzenlendi
Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH)
Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Bulgaristan'daki Türkçe
anadili eğitiminin yetersiz olduğunu ve parti olarak sorunların
farkında olduklarını kaydetti.
Çözüm için çalıştıklarını dile
getiren Karadayı, "Dilimizi ve
kimliğimizi koruyup sürdürmekte kararlıyız." dedi.
Karadayı, "Son 32 yıl içinde
devlet tarafından engel var ama
destek yok. Fakat biz başkalarından destek beklemeden kendi kimliğimizi, dilimizi, dinimizi,
kültürümüzü, örf ve adetlerimizi
korumak ve yaşatmak için burada varız. Biz yaşatacağız, biz
koruyacağız." ifadelerini kullandı.
"Anadili okullarda öğrenmek önemlidir"
Çalıştayın onur konuğu olan
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök ise Bulgaristan'daki okullarda Türkçe okuyan öğrenci sayısındaki azalmaya dikkati çekerek, "Gelecek
nesillere aktarabileceğimiz en
önemli mirasımız çocuklarımıza verdiğimiz anadili eğitimidir.
Anadili okullarda öğrenmek
önemlidir. Çocuklarımızın mutlaka okullarda yapısal ve pedagojik anlamda geliştirilmiş
dersler alarak, kendi anadille-

rini öğrenmesi gerekiyor." diye
konuştu.
Okullardaki anadil eğitimiyle
ilgili sorunların aşılması için
yürütülen çalışmalardan memnuniyet duyduğunu dile getiren
Sekizkök, çalıştayın bu konuda
önemli katkılar sağlayacağına
inandığını söyledi.
Bulgaristan'ın farkı bölgelerinde Türk dili ve kültürü üzerine
çok başarılı çalışmalar yapan
sivil toplum örgütleri olduğunu

belirten Sekizkök, "Gücünü bireyden, vatandaştan alan sivil
toplum hareketi aslında çok
daha güçlü ve çok daha talepkar olabilir. Bu sivil toplum örgütlenmesinin daha da güçlendirilmesi gerektiği kanaatindeyim." değerlendirmesini yaptı.
Aylin Sekizkök, Türkiye'deki
farklı kurumların Bulgaristan'daki STK'lere destek vermeye
hazır olduklarını ve bu yöndeki
çalışmalarını sürdüreceklerini

sözlerine ekledi.
AP'den destek
Çalıştaya ev sahipliği yapan

Avrupa Parlamentosu Liberaller
Partisi (ALDE) Eş Başkanı ve
Avrupa Milletvekili İlhan Küçük,
Bulgaristan Türklerinin Avrupa
Birliği'nin çok dilli ve çok kültürlü zenginliğinin bir parçası
olduğunu, Türk toplumu olarak
Avrupa değerleriyle yaşama
hedefinde olduklarını dile getirdi.
Çalıştayda Bulgaristan'daki
Türk toplumunun etnik ve kültürel kimliğinin korunması ve
geliştirilmesi, kültürel ve dini mirasının korunması ve yaygınlaştırılması ve Türk dili eğitiminin
yaygınlaştırılması konuları ele
alındı.
Nüfusu yaklaşık 6,5 milyon
olan Bulgaristan'da yaklaşık
800 bin Türk kökenli Bulgaristan vatandaşı yaşıyor. Bulgaristan Bilim ve Eğitim Bakanlığı
verilerine göre 2021-22 öğretim
yılında ilk ve orta öğretim okullarında toplam 3 bin 667 öğrenci seçmeli ders olarak Türkçe
eğitimi aldı.AA

Filibe'de 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğu rezidansında düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi
ve Milli Birlik Günü töreninde

Başkonsolos devamında,
"Darbe girişimi, dünyaya örnek
bir kahramanlık ve kararlılıkla
darbecilere karşı koyan milleti-

şehitlerin anısına saygı duruşu
yapıldı ve İstiklal Marşı okundu.
Filibe Başkonsolosu Korhan
Küngerü yapmış olduğu konuşmasında, "15 Temmuz Türk
demokrasisi ve devleti için bir
güç ve sebat sınavıydı. Bu sınavı geçtiğimiz için gurur duymaktayız." dedi.

mizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Hükümetimizin, emniyet
güçlerimizin, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Türkiye Büyük Millet
Meclisi’nin tam bir dayanışma
ve milli birlik ve beraberlik ruhu
içinde hareket etmesiyle başarısız kılınmıştır. Hain darbe gi-

Sofya'da 15 Temmuz Demokrasi
Ve Milli Birlik Günü Törenle Anıldı
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde yapılan 15 Temmuz
Demokrasi ve Milli Birlik Günü
programında 15 Temmuz şehitleri anıldı.
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı
ile başlayan törende şehitlerin
anısına dua okundu.
Büyükelçilik konutunun bahçesinde Anadolu Ajansının 6 yıl
önce darbe girişimi sırasında
çektiği fotoğraflardan oluşan
sergi açıldı.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, FETÖ'nün
Bulgaristan'daki yapılanmasını çok yakından takip ettiklerini belirterek, "Diğer bölge
ülkelerine nazaran FETÖ'nün

Bulgaristan'a çok yoğun şekilde başından beri aslında sirayet
edememiş olduğunu anlıyoruz.

Dolayısıyla 15 Temmuz'dan hemen sonra atılan bazı adımlarla
Devamı 4’te

Devamı 4’te
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AK, Bulgaristan’ın Toparlanma Planı’nca
alacağı yardımın azaltıldığını doğruladı
Avrupa Birliği’nin (AB)
pandemi sonrasında
ekonomik iyileşme programlar ı kapsamında
öngörülen hibe fon kaynaklarının yeniden dağıtımında Bulgaristan’ın
da taahhüt edilen miktarlardaki azalmadan etkilendiği bilgisi, Avrupa
Komisyonu Basın Servisi
tarafından doğrulandı.
Değişikliğin, fonların
pandeminin A B 'dek i
münferit ülkelerin ekonomileri üzerindeki sonuçlarına göre dağıtılmasına yönelik 2020'de
en üst düzeyde alınan
kararlar doğrultusunda
gerçekleştiği belirtiliyor.
Hibe fon kaynaklarının
yeniden dağıtımında Eurostat verileri esas alındı.
Daha önce GERB partisi lideri Boyko Borisov,
istifa halindeki hükümeti
ve ondan önceki geçici
hükümeti Ulusal Ekonomik Toparlanma ve

Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında fon kaynaklarını
azaltma yükümlülüğünü
destekleyen ve onaylayan Boyko Borisov'un
hükümetine atıfta bulunuyor” denildi.
4 Mayıs'ta AB Konseyinin Bulgaristan planını
onayladığını hatırlatan
AK, AB bütçesinden
ödenek alabilmek için
ülkemizin ek yasal belgeleri AK ile koordineli bir
şekilde hazırlaması gerektiğini belirtiyor. Önce
ödeme koşullarını içeren
bir finansman anlaşması
imzalanacak. Ardından
hedeflerin belirlenmesi

Sürdürülebilirlik Planı
konusunda başarısız olmakla suçlamıştı. Eski
Başbakan Borisov, “Dün
AK, 578 milyon avroluk
bir düzeltme ile toplam
hibe miktarını azalttı. Beceriksizlik ve sorumsuz-

luk yüzünden milyarlar
kaybediliyor” ifadelerini
kullanmıştı.
Maliye Bakanlığı tarafından bu suçlamalarla
ilgili yapılan açıklamada,
“Maliye Bakanlığı, "yetersizlik ve sorumsuzluk" ta-

nımlamalarına tamamen
katılıyor, ancak bu tanımlamalar, Şubat 2021'de
AB'de Ekonomik Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Mekanizmasının yasal
çerçevesinin bir parçası
olarak Ulusal Ekonomik

Yunanistan-Bulgaristan doğal gaz
ara bağlantı boru hattı resmen açıldı
Başbakan Kiril Petkov
ile Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis,
Bulgaristan-Yunanistan
doğal gaz ara bağlantı
boru hattının (IGB) resmi
açılışını gerçekleştirdiler.
Açılış töreni, Gümülcine
şehrinden geçen hat
güzergahı üzerindeki
gaz basınç düşürme ve
ölçüm istasyonlarından
birinde gerçekleştirildi.
Başbakan, törende
yaptığı konuşmada, “Bu
doğal gaz ara bağlantı boru hattı, bölgenin
enerji haritasını değiştirecek. İki ülke arasındaki
enerji bağlantısını derinleştirecek” diye kaydetti.
Petkov, “Bulgaristan,
önümüzdeki birkaç hafta
içinde Azerbaycan’dan
sözleşmede anlaşılan
gaz miktarının tamamını almaya başlayarak
Rusya'nın enerji tekelini
kırarak gaz tedarikinde
gerçek bir çeşitlendirme
elde etmiş olacak” diye
sözlerine ekledi.
Başbakanın ifadesine göre, bugün iki ülke
arasındaki ilişkilerin tarihine geçecek. Petkov,
“Bugünkü tarih, siyasi,
ekonomik ve enerji bağımsızlığı özlemimizin
bir sembolü. Değerle-

rimizin ve jeopolitik seçimimizin bir sembolü
olarak çağdaşlarımızın
hafızalarında kalacak”
dedi.
Başbakan, “Yıllardır
konuşulan bu projeyi altı
ayda bitirebilen bir hükümete başkanlık yapmış
olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.
Yunan mevkidaşı Kyriakos Mitsotakis'e bu projenin tamamlanabilmesi
için ikisi ve yönettikleri
hükümetler arasındaki iş
birliği için teşekkür eden
Petkov, bu projenin yeni
bir tür jeopolitik dostluğu
temsil ettiğini söyledi.

M itsotakis, “ Bugün
Gümülcine, Yunanistan
ve Bulgaristan için çok
önemli bir andır. Bu an
Balkanlar ve Avrupa için
önemli. Burada biraz
sonra sadece bir doğal
gaz boru hattının açılışını değil, Yunanistan
ve Bulgaristan'ı birbirine yaklaştıran bir projenin açılışını yapacağız”
dedi.
Yunanistan Başbakanı,
projenin, iki ülkenin bir iş
birliği anlaşması imzaladığı 2009 yılında başlatıldığını ve parlamentolarının projeyi ulusal öneme sahip bir yapı olarak

nitelendirdiğini hatırlattı.
Mitsotakis, “Yaşadığımız
zorluklara rağmen projenin bugün hizmete açılması, bugün büyük önemini göstermektedir. Bu
proje, AB’nin ortak enerji
kaynakları ve tedarik güzergahlarını çeşitlendirme hedefine yönelik bir
hamledir” diye sözlerine
ekledi.
Törende her iki ülkenin
başbakanlarının yanı
sıra emekli Enerji Bakanı Aleksandır Nikolov ve
Azerbaycan Enerji Bakanı Parviz Şahbazov
da hazır bulundu.
Kırcaali Haber

ve uygulama performansının nasıl raporlanacağına yönelik bir eylem
planı anlaşması imzalanacak.
Komisyon, farklı ülkelerde bu adımları tamamlama süresinin birkaç haftadan birkaç aya kadar
değişebileceğini belirtti.
AK, yalnızca istenilen
belgeler tamamlandığında ilk ödeme taleplerini
kabul edebilecek.
Karar verme süresi iki
ay olacak ve ardından ülkemize ödeme yapılabilmesi için AB Konseyi'nin
bir ay içinde değerlendirme yapması gerekecek.
Kırcaali Haber

80’lerin Çocuklarına Selam Olsun!

“Her şeyin en güzeli, en eskisi değil midir?
En güvenilen kimselerin o en eski dostlar en
rahat okunanların, eski yazarlar ya da en lezzetlisinin hep en çok yıllanan şaraplar olması gibi…”
Nilsu Emre, çeşitli zamanlarda yazdığı makalelerinden ve sosyal medyada yer alan nostaljik
paylaşımlarından derlediği “Eski Zaman Pikapçısı”
kitabı ile okuyucularını geçmiş zamanda bir yolculuğa çıkartırken; geçmişi her zamankinden daha
çok anar olduğumuz şu günlerde yitirilen ortak
değerlere de ışık tutmayı umuyor.

Mythos Kitap tarafından basılan deneme türündeki kitap, birbirinden değerli 8 bölümden oluşuyor. Daha çok gezi yazıları ve şehir rehberleriyle
tanınan yazarın 1925 yılı İstanbul’unda okuyucuyu
hayali bir yolculuğa çıkardığı bölüm, belki de bu
yüzden özellikle dikkate değer…
Nilsu Emre Kimdir?
1978 ’d e İst a n b u l 'd a d o ğ d u. B o ğ a z i ç i
Üniversitesi'nde Mütercim Tercümanlık Bölümü'nü;
Galatasaray Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisansını bitirdi. Gerek lise yıllarında gerek üniversite yılları ve sonrasında yazmak hep hayatının
bir parçası oldu; okudu, yazdı ve çeşitli tercümeler yaptı. Anne ve babasından yadigâr kalan eski
gazete ve dergi koleksiyonlarıyla efemeraya merak sardı. Makaleleri çeşitli dergilerde ve nostaljik
bloglarda yer aldı. 2020’de “Eren İle Selin’in Gezi
Takvimi” ve 2021’de “Bekle Bizi Almanya” kitapları
yayımlandı. Yazdığı nostaljik makaleler, yakın tarih
dergilerinde ve sosyal medya hesaplarında büyük
ilgi gördü.
Çocukluğu 80’lerin “sıcak mahalle ortamında”
geçen Emre, “Eski Zaman Pikapçısı” kitabıyla o
günlerin her an daha fazla özlenen detaylarını ve
samimiyetini bizlere bir kez daha yaşatmayı umuyor.
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Bulgaristan'da kesilmek istenen
bacağı, Türkiye'de kurtarıldı
Bulgaristan'da geçirdiği
trafik kazasında kopan sol
bacağı dikildikten sonra
enfeksiyon kapması sonucu kesilmesine karar verilen Zdravka Miteva Georgieva (42), Türkiye'de
tedavi edildi.
Dobriç kentinde yaşayan, evli ve 1 çocuk
annesi Zdravka Miteva
Georgieva'nın sol bacağı,
4 yıl önce yolun karşısına
geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla koptu.
Bulgaristan'da tedavi gören ve bacağı yerine dikilen Georgeava, ardından
defalarca ameliyat geçirdi. Bacağı bir süre önce
iltihaplanması üzerine
yine hastaneye başvuran
Georgiava'ya doktorlar,
tedavisinin imkansız olduğunu belirterek, kesmek zorunda olduklarını
söyledi. Doktorlarla birlikte bacağının kurtarılması için arayış içine giren
Georgieva, irtibat kurulan
Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki özel hastaneye yönlendirildi.
Bacaği kesilmekten kurtuldu
Georgieva, Çorlu'da te-

yaşamışlar. Onları çıkardıktan sonra enfekte olan
yani canlı olmayan dokuların tamamını temizledik.
Sonra 1,5 aylık bir süre
enfeksiyon gözetiminde
antibiyotik verdik. Sonraki 2'nci aşama cerrahiye
geçtik. Burada kaynama
ameliyatı yaptık. Kemik
nakli yaptık. Kalçadan ve
diğer cansız olan bir bölgeden aldığımız kemikle o
bölgede kaynatma işlemi
yaptık. Amacımız bundan
sonra 2 bacağın yani aradaki dediğimiz boşluğun
kaynaması" diye konuştu.
Georgieva, kazada bacağının koptuğunu ve
yerine dikilmesinin ardın-

daviye alındı. Tedavi sonunda bacağı kesilmekten kurtarılan Georgieva,
koltuk değnekleriyle birlikte yürümeye başladı.
Doç. Dr. Bilge, "Bulgaristan devleti tarafından
bacağı kurtarma şansı var
mı diye bize yönlendirildi.
Daha sonra bizim yaptığımız işlem şu oldu. Önce
bir enfeksiyon tedavisi
amaçlı bir cerrahi geçirdi.
Ortalama 3-3,5 saatlik bir

cerrahiydi. O bölgedeki
temizliği yaptıktan sonra
aldığımız tetkiklerle yaklaşık 2 aydır hastamız antibiyotik tedavisi almakta.
Beraberinde antibiyotiğe
cevap verdikten sonra bacağı kurtarmış olmamızla
beraber kaynama ameliyatını yaptık ve bir süredir
hastamızın yapılan ameliyat sonrası yürümesi, başarılı bir sonuç almamız
nedeniyle de mutluyuz.

Hastamızın şu an ki tedavilerinde de istediğimiz
her şey olumlu şekilde
sonuçlandı. Yürüyebiliyor, üstüne basabiliyor.
İstediği zaman istediğini
tek başına ihtiyaçlarını
karşılayabilecek durumda. Zaten Bulgaristan'da
yapılamayan en büyük
sıkıntılardan biri implant
çıkarma içerideki çok
konan implantları çıkaramamak gibi bir problem

dan defalarca ameliyat
geçirdiğini anlattı. Tedavi
olmak için Türkiye'yi seçtiklerini belirten Georgieva, "Bulgaristan'da bir
kaza geçirdim. Yaya geçidinde araba çarptı ve ayağım koptu. Bulgaristan'da
yapabilecekleri her şeyi
yaptılar fakat tedaviyi tamamlayamadılar. Bacağımın kurtarılabilme ihtimali olduğunu söylediler
biz de tedavi olmak için
Türkiye'yi seçtik. Şu anda
kendimi çok iyi hissediyorum. Tedavi çok iyi gidiyor
hatta mükemmel diyebilirim. Sonuçların daha iyi
olmasını umut ediyorum"
dedi.

Begüm Gökmen ve grubu
Sofya'da konser verdi

Türkiye'nin ilk bakır nefesli beşlisi olan Begüm Gökmen ve grubu "Golden Horn Brass",
Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da Ulusal Kültür
Sarayı'nda sahne aldı.
Golden Horn Brass müzik grubu, Bulgar müzikseverlere barok, klasik, caz, pop ve yerel ezgilerden oluşan rengarenk bir repertuvar sundu.
Gökmen, konser öncesi AA muhabirine, daha
önce Bulgaristan'ın Burgaz kentinde sahne al-

DİL, KÜLTÜR, SANAT VE SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI ÇALIŞTAYI BASIN BİLDİRİSİ
Bulgaristan genelinde
Türk kültürü, sanatı ve
Türk dili ile ilgili faaliyet
sürdüren sivil toplum
kuruluşları Filibe'de düzenlenen "Dil, Kültür,
Sanat ve Sivil Toplum
Kuruluşları" başlıklı VI.
Çalıştay'da bir araya geldiler. Çalıştayın sonunda
tüm katılımcılar tarafından bir basın bildirisi kabul edildi.
Avrupa Parlamentosu
Milletvekili İlhan Küçük'ün
katkılarıyla, T.C. Sofya
Büyükelçisi Sayın Aylin
Sekizkök, HÖH Genel
Başkanı Mustafa Karadayı ve T.C. Filibe Başkonsolosu Sayın Korhan
Küngörü’nün katılımıyla
düzenlenen Çalıştay'da
ülke çapından çok sayıda şair ve ressam da yer
aldı.
Çalıştay çerçevesinde
"Bulgaristan Cumhuriyeti
Topraklarında Türklerin
Kültürel ve Dini Mirasının
Korunması ve Yaygılaştırılması", “Bulgaristan
Türklerinin Etnik ve Kültürel Kimliğinin Korunması ve Geliştirilmesi”,
“Bulgaristan’da Türkçe

Basın” konuları ele alındı.
Bulgaristan Türk Kültür
Dernekleri ve kültür ve
sanat camiası üyelerimizin, Bulgaristan'daki
Türklerin kültürel, eğitim,
sosyal, v.s. menfaatlerini korumak, savunmak
ve toplumumuzu ilgilendiren önemli konularda
bilgilendirme faaliyetleri
organize etmek, sosyal,
kültürel, eğitim v.s. konularında hizmet amacı güden kuruluşların çabalarını birleştirmek, aralarında
işbirliği kurmak, deneyim
alış verişinde bulunmak

ve faaliyetlerini üst seviyede organize etmek
misyonuyla 15-16 Temmuz 2022 tarihleri arasında Filibe'de bir araya
gelerek "Dil, Kültür, Sanat
ve Sivil Toplum Kuruluşları" başlıklı VI. Çalıştayını düzenlemişlerdir.
Derneklerimizin, kültürümüzün ve sanatımızın
engin hoşgörüsünü vazgeçilmez bir ilke kabul
ederek, farklı inanç ve
kültürlere hoşgörüyle
yaklaşılmasına inanan bir
dünya görüşüne sahiptir.
Aynı zamanda bu hoşgö-

rünün karşılıklı
olabilmesi için
gereken haklı mücadelede
öncü bir rol de
üstlenir.
Derneklerimizin birinci amacı
Bulgaristan'daki
insanlarımıza,
genç nesille rimize sosyalkültürel, eğitim,
iş ve toplumsal
bütün konu l a r d a h i z m et
etmek, öncülük yapmak ve
bu alanlarda eşit haklar
mücadelesi vererek, ayrımcılığına ve eşitsizliğe
karşı koymaktır.
Derneklerimiz bu bağlamda, ortak çalışmalar
ve birlikte hareket edilmesi gerektiğini savunarak,
karşılaşılan olumsuzlukları demokratik ve hukuk
normları çerçevesinde
çözme yoluna başvuracaktır.
Bulgaristan Türk Kültür Dernekleri, Sanat ve
Edebiyat Camiası Temsilcileri

dıklarını söyledi. Gökmen, "Sofya'da Bulgar dinleyiciyle buluşmak bizim için büyük onur olacak.
Bu konserde hem klasik müziğin popüler ezgileri
hem caz standartlarının en güzel örnekleri hem
de Türk melodilerinin çağdaş ve çok sesli yorumları sunulacak." dedi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök
de "Ülkemizin ilk ve en uzun soluklu bakır nefesli grubunun seçkin repertuvarını Bulgar müzikseverlere tanıtmaktan gurur duyuyoruz." diye
konuştu.
Konserde, "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Çay Elinden Öteye", "Resimdeki Gözyaşları"nın da aralarında bulunduğu bilinen Türk müziği eserleri
yorumlandı.
Klasik müzik eserlerinin düzenlemeleriyle de
seyircilere heyecan veren beşli, konserini "Nihavent Longa" ile tamamladı.
Konseri, Sofya'nın kültür ve müzik çevrelerinin seçkin temsilcilerinin yanı sıra parlamentoda
temsil edilen Hak ve Özgürlükler Hareketi partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve milletvekilleri dinledi.
Konser, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği himayesinde verildi.
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Sofya'da 15 Temmuz Demokrasi
Ve Milli Birlik Günü Törenle Anıldı
1. sayfadan devam

FETÖ'nün buradaki ana
yapılanması ve FETÖ'nün
Bulgaristan'daki elebaşıları zaten artık ülke dışına çıkartıldılar, bazıları
Türkiye'ye sınır dışı edildiler. Dolayısıyla şu anda
çok fazla görünür değiller." dedi.
FETÖ'nün hem Sofya'da
hem de Filibe'de hala faal
olan iki sözde okulu işletiyor olmasına değinen Sekizkök, bu terör örgütünün
ayrıca ülkedeki medya
yapılanmasının devam
ettiğini, internet üzerinden
yayın yapan bir yayın organının olduğunu söyledi.
Büyükelç i Sekizkök,
"Biz Bulgaristan makamlarıyla sürekli olarak yaptığımız bütün temaslarda

retmelerini talep ediyoruz." ifadesini kullandı.
Bulgaristan'da bu konuda maalesef henüz olumlu sonuç alamadıklarına
işaret eden Sekizkök,
büyükelçilik olarak bu
önemli hususun takipçisi

olmaya devam edeceklerini vurguladı.
Anma törenine diplomatlar, Bulgaristan ve Avrupa
Parlamentosu milletvekilleri ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü
temsilcileri de katıldı.

Yüksek Yargı Konseyi,
Başsavcı Geşev’in görevini
erken sonlandırmayı reddetti

FETÖ'nün karanlık yüzüne ve aslında Bulgaristan
ulusal güvenliği için tehdit

oluşturduğu gerçeğine
dikkati çekerek "Hem bu
okulları çok sıkı dene-

tim altında tutmalarını ve
mümkünse kapatmalarını
veya Maarif Vakfına dev-

Filibe'de 15 Temmuz Demokrasi ve
Milli Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Yüksek Yargı Konseyi (VSS), Başsavcı İvan Geşev’in
görevini erken sonlandırmayı reddetti. Konseyin sadece iki üyesi - Atanaska Dişeva ve Olga Kerelska, istifa
halindeki Adalet Bakanı Nadejda Yordanova ve önceki
Bakan Yanaki Stoilov'un taleplerinin gerekçelerini destekledi. Diğer 16 üyenin tamamı karşı oy kullandı. İvan
Geşev oylamaya katılmadı.
İki yüksek mahkemenin başkanları VSS oturumunda
hazır bulunmadı.
İstifa talebiyle ilgili tartışmalar sabah saat 09:30'da

1. sayfadan devam

rişimi karşısında Demokrasiye ve Milli Egemenliğine sahip çıkarken şehit
düşen vatandaşlarımızın
yüce anısının önünde
saygıyla eğilmekteyiz."
diye belirtti.
Bulgaristan 15 Temmuz
hain darbe girişiminde demokrasinin ve Türk halkının meşru iradesinin yanında durduğunu belirten
Başkonsolos Küngerü,
"Bulgaristan’da rahat bir
hareket alanı bulamamış
olan bu habis yapının tamamıyla ortadan kaldırılması için Bulgaristan makamlarıyla diyalogumuz
sürecektir." dedi.
Başkonsolos, "Darbe girişimine karşı direnirken
yaşamlarını feda eden insanlarımızı bir kez daha
saygı, minnet ve rahmetle
anıyoruz." diye sözlerine
ekledi.
Darbe girişimiyle ilgili

Bulgaristan Başmüftülüğü, Karlovo (Karlıova) şehrindeki Kurşun
Camiinde çıkan yangın
konusunda pozisyonunu açıkladı.
Yapılan açıklamada
şu ifadeler yer aldı:
“Başmüftülük, Karlovo
şehrindeki Kurşun Camiinde çıkan yangın
sebebi ile derin endişe
duyuyor.
Yürütülen davalar, kurumların ihmalsizliği ve
caminin sahipsiz kal-

sunulan iki kısa belgeselden sonra Filibe Paisiy
Hilendarski Üniversitesi
doktor öğretim üyesi ve
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler Derneği
Başkanı Harun Bekir’in
öğrencilerinden Kadri

Dumba “Söyle Çocuk”
isimli şiiri, Ahmet Akıncı
ise “15 Temmuz Şehitleri”
isimli şiiri okudu.
Programın sonunda Filibe Müftüsü Taner Veli,
minnet ve rahmetle anılan Demokrasi Şehitleri

için dua okudu.
Anma törenine Filibe ve
Kırcaali İllerinden Belediye Başkan Yardımcıları, Bölge Müftüleri, STK
temsilcileri, kültür ve sanat çevreleri temsilcileri
katıldı.

başladı ve 12 saatten fazla sürdü. Başsavcının görevinin erken sonlandırılmasının talep edildiği gerekçeler,
kendisi tarafından işlenen ihlallere ve yargının itibarını
zedelediği şüphesiyle bağlantılıdır.
Basın mensuplarına açıklamada bulunan Geşev, “Bu
yargı reformu, savcılığın kontrol altına alınmasını ve
hükümete itaatkar bir Başsavcı atanmasını amaçlıyor.
Amaç itaatkar birinin atanması ve yargının, belki de
örneğin İçişleri Bakanlığı gibi bazı yürütme organları
tarafından yapıldığı gibi emirleri yerine getirmesidir"
diye konuşmasına devam etti.
Başsavcı, “Bu bizi durdurmayacak, devletçiliğin bu
çöküşüne rağmen halen işleyişine devam eden herhangi bir kurumla çalışmaya hazırız. Çünkü yargı kurumları, Bulgaristan vatandaşları ve ülkenin çıkarına,
normal şekilde işleyen birkaç kurumdan biridir” dedi.
Bakan Yordanova, basına yaptığı açıklamada
VSS’nin Başsavcının görevinin erken sonlandırılması talebini görüşmesini beklediğini dile getirdi. Bakan,
ayrıca bu anlaşmazlıktaki tüm argümanların yazılı teklifleri desteklediğine dikkat çekti.

Başmüftülüğün, Kurşun Camiindeki Yangına İlişkin Pozisyonu

ması, Müslümanlar için
bu mübarek yerin kötü
durumda olmasına ve
saldırıya uğramasına
neden oldu.
Yıllar boyunca taşınmaz kültür varlığı ilan
edilen ve Kültürel Miras
Yasası kapsamında koruma altına alınan Kurşun Camiinin durumuyla ilgili endişelerimizi
defalarca dile getirdik.
Başmüftü Dr. Mustafa

Haci ve Plovdiv (Filibe)
Bölge Müftüsü Taner

Veli'nin şahsında caminin Başmüftülüğe dev-

redilmesi için net bir taleple Karlovo Belediye
Başkanı ile bir dizi görüşme gerçekleştirdik.
Bunun yerine bize hala
sadece iyi niyetten ibaret kalan restorasyon ve
konservasyon planları
tanıtıldı”.
Başmüftülük, Kurşun
Camiinde çıkan yangının failinin araştırılması
ve kimliğinin tespit edilmesi çağrısında bulun-

du.
Açıklamada, “Kültür
Bakanlığını Kültürel
Miras Yasası'nın kendisine yüklediği sorumluluğu üstlenmeye çağırıyoruz!
Ülkemizdeki kültürel
mirasın yok olmasına
yol açan sıradaki ihmalkar davranıştan kaynaklanan yangın failinin
yasanın izin verdiği en
ağır biçimde cezalandırılacağına inanıyoruz!”
denildi.
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BÜYÜKELÇİ AYLİN SEKİZKÖK’ÜN 15 TEMMUZ MAKALESİ
15 Temmuz 2016 tarihinde “Fethullahçı Terör
Örgütü” (FETÖ) demokrasimizi ve anayasal düzenimizi hedef alan bir
darbe girişimi başlattı.
251 vatandaşımızın şehit olmasına ve binlerce
vatandaşımızın yaralanmasına neden olan bu alçak darbe girişimi, kendi
iradesi üzerinde bir güç
tanımayan yüce milletimizin, Türk Silahlı Kuvvetleri
ve Emniyet Güçlerimizin
kudretiyle önlendi. Bu tarihi, her yıl ‘Demokrasi ve
Milli Birlik Günü’ olarak
anıyoruz.
O meşum gece, terörizmle mücadelede başat
birimlerimizden olan Özel
Harekat Merkezimizde
görevli 51 polisimiz şehit
edildi. FETÖ mensubu
savaş pilotları, Anayasal
düzenimize karşı yürüttükleri bu terörist saldırıda, milletvekillerimizin
bu saldırıya karşı birlikte
mücadele için içeride bulunduğu sırada Türkiye
Büyük Millet Meclisimizi
bombaladılar. Bu vahim
olay, bir kez daha, FETÖ
terör örgütünün devletimize yönelik nasıl büyük
bir tehdit oluşturduğunu
ortaya koydu.

alan bu hain darbe girişiminin ardından işbirliğine
açık bir yaklaşım sergilemelerinden dolayı dost
ve komşu Bulgaristan’a
bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Ancak,
FETÖ’nün Bulgaristan’daki okul ve medya yapılanmaları faaliyetlerini sürdürüyor. Bulgaristan makamlarıyla yaptığımız temaslarımızda bu konuda
atılması gereken adımları
ele almaya devam ediyoruz.
Uzun soluklu olduğunu
bildiğimiz bu mücadelede
FETÖ’nün yurtdışındaki

Geçtiğimiz altı yıl içerisinde devletimizin temel
önceliklerinden birini yurt
içinde ve yurt dışında
FETÖ’yle mücadele oluşturdu. 15 Temmuz sorumlularının hukukun üstünlüğü ilkesi temelinde adalet
önünde hesap vermeleri
sağlanarak, FETÖ’nün
devlet kurumları içerisindeki örgütsel yapılanması
deşifre edildi. FETÖ mensupları hakkında idari ve
adli süreçler başlatılarak,
nihai tahlilde örgütün “pa-

ralel devlet yapılanması”
çökertildi.
Diğer
taraftan,
FETÖ’nün devlet kurumları dışındaki eğitim, medya
ve bankacılık sektörü gibi
alanlara uzanan paralel
oluşumlarıyla yoğun mücadele içine girildi. Bu süreçte yurtiçindeki yapılanması ciddi zarara uğrayan
FETÖ’nün, Türkiye dışındaki yapılarıyla mücadele
daha fazla önem kazandı.
FETÖ’nün yurtdışı yapılanmasıyla mücadele Dı-

şişleri Bakanlığımızın en
öncelikli gündem maddelerinden biri olmayı sürdürüyor. Yoğun çaba ve
temaslarımız neticesinde
FETÖ’nün kendisini lanse etmeye çalıştığı gibi
eğitim ve hayır işleriyle
uğraşan toplumsal bir
hareket olmadığı, siyasi
ve ekonomik emelleri bulunan karanlık ve sinsi bir
örgüt olduğu uluslararası
planda da anlaşılmaya
başlandı.
Demokrasimizi hedef

Şumnu İlahiyat Lisesinin 100. Yıldönümü Etkinliği Düzenlendi
Şumnu Nüvvab İlahiyat Lisesi’nin 100. Yıldönümü münasebetiyle
17.07.2022 tarihinde Kaolinovo (Bohçalar) İlçesi, Braniçevo (Şarlılar)
köyünde Yüksek İslam
Şurası himayesinde “
Geleneğimizle geleceğe
koşuyoruz” başlığı altında etkinlikler düzenlendi.
Törene katılan resmi
konuklar arasında Bulgaristan Başmüf tüsü
Dr. Mustafa Haci, Yüksek İslam Şura Başkanı
Vedat Ahmet, Başmüftü Yardımcıları Beyhan
Mehmed ve Ahmed Hasanov, Şumnu İlçe Müftüsü Mesut Mehmedov,
İlahiyat Okulu Müdürü
Şerif Hüsnü, İlçe Müftüleri, Hak ve Özgürlükler
Hareketi Genel Başkanı
Mustafa Karadayı, HÖH
Şumnu İl Başkanı Aksel Rufat, milletvekilleri,
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök,
Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel
yer aldı.
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök,
“Bulgaristan Türklerinin
tarihinde çok önemli
bir yeri olan ve kıymetli mezunlar yetiştirmiş
Nüvvab’ın kuruluş yıldönümünün kutlandığı bu

yapılanmasına yönelik
çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.
Bu vesileyle, Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle
yad ediyor, Gazilerimize
saygı ve şükranlarımızı
sunuyorum. Dost, müttefik ve komşu Bulgaristan
makamlarına ve vatandaşlarına sergiledikleri
dayanışma ve işbirliğinden dolayı teşekkür ediyor; vatandaşlarımızı ve
Soydaşlarımızı sevgiyle
kucaklıyorum.
Aylin SEKİZKÖK
T.C. Sofya Büyükelçisi

Ardino’da Turizm Bilgi
Merkezinin inşaatı başladı

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, Ardino kasabasında Turizm Bilgi Merkezinin inşaatı için şantiyenin açılışını yaptı. Şantiye açılışında
Belediye Başkan Yardımcıları Necmi Mümünhocov ile
Nasko Kiçukov, inşaat yapı denetimini gerçekleştirecek
Kırcaali P&P Engıneering Şirketi temsilcileri de hazır
bulundu.
Proje, turizmin gelişmesi için koşulların iyileştirilmesini ve inşa edilen turizm altyapısının bir Turizm Bilgi
Merkezi ile desteklenmesi yoluyla turist akışının artırılmasını öngörmektedir. Turizm Bilgi Merkezi, sürdürülebilir bir perspektif açısından bakıldığında Ardino
ilçesinde bulunan kültürel ve tarihi mekanlara olan ilgiyi
önemli ölçüde artıracak. Proje finansmanı, Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarım Fonu tarafından desteklenen
2014-2020 Dönemi Kırsal Kalkınma Programınca. Ardino - Cebel (Şeyhcuma) Yerel Girişim Grubu (MİG)
Derneği Toplumların Önderliğinde Yerel Gelişim Stratejisi çerçevesindeki 7.5- Rekreasyon Altyapısı, Turizm
Bilgileri ve Küçük Ölçekli Turizm Altyapısının Kamu
Kullanımına Yönelik Destek Alt Tedbiri kapsamında
sağlanmaktadır.
Turizm Bilgi Merkezi inşaatına ilişkin projenin değeri
katma değer vergisi (KDV) hariç 183 771 levadır.

Üç ülkeden motosikletçiler
Şeytan Köprüsü’nü ziyaret etti

anlamlı günde soydaşlarımızla birlikte olmak bizleri çok mutlu etti. Bu tür
kapsamlı etkinliklerle geleneklerimizi ve kültürümüzü yaşatan soydaşlarımızla gurur duyuyoruz.
Ayrıca, Bohçalar, Pristoe
(Yusufhanlar) köyünden
öğrencilerin okuduğu şiirler yine bizi çok duygulandırdı. Sevgili kardeşlerimize ve öğretmenlerine
en içten tebriklerimizi sunuyoruz” dedi.
Şumnu Nüvvab İlahiyat
Lisesi’nin 100.yıldönümü
münasebetiyle törene katılan Hak Ve Özgürlükler

Hareketi Genel Başkanı
Mustafa Karadayı, yaptığı
selamlama konuşmasında, “Bugün Nüvvab İlahiyat Lisesi’nin kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz.
Bunca yıldır, şimdi olduğu
gibi eğitim, din ve siyaset
alanında sorunlarımız var.
Bulgaristan'da Türklerin
ve Müslümanların hak ve
özgürlüklerini koruyan iki
örgütü var. Biri Başmüftülük, diğeri Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
partimiz” dedi.
HÖH Genel Başka nı Karadayı, “Ufukta bir
kez daha erken seçimler

gözüküyor. 2021'de tüm
seçimlerde bize verdiğiniz destek için teşekkür
etmek istiyorum” diye belirterek, “Ufukta görünen
seçim hazırlıklarına başlayalım, çünkü hem halk
temsilcisi sayısını hem de
siyasi etkimizi artırmamız
gerekiyor. Tüm sorunları
çözmek için daha güçlü
olmalıyız” dedi.
Şumnu (Şumen) İli Kaolinovo İlçesine bağlı Braniçevo köyünde ilahiyat
lisesinin 100. yıldönümü
vesilesiyle at yarışları ve
kültürel etkinlikler düzenlendi.

Harley Davidson marka motosiklet sahibi olan Bulgaristan, Yunanistan ve Türkiye'den bir grup motosikletli
Şeytan Köprüsü'nü ziyaret etti. Girişim, ülkemizdeki
efsane araç markası
Harley Davidson’ın sahipleriyle iş birliği içerisinde Ardino Belediyesi tarafından yapıldı.
Grup, Ardino Belediye
Başkanı Müh. İzzet Şaban ve Belediye Başkan
Yardımcıları Necmi Mümünhocov ve Nasko Kiçukov tarafından karşılandı.
Zlatograd (Darıdere) kasabasından ünlü gaydacılar
Serafim Kafeciev ve İvo Cambazov rockçıları Rodop
şarkılarının ve melodilerinin büyüsüne kaptırdı.
Motosikletlileri selamlayan Belediye Başkanı Müh.
Şaban, Şeytan Köprüsü'nün bölge için sembolik bir yer
ve Ardino'nun bir simgesi olduğunu belirtti.
Sofya'daki Harley Davidson Kulübü Müdürü Aleksandır İvanov, şahsı ve tüm motosikletliler adına Belediye
Başkanı Müh. Şaban’a girişim için Ardino Belediyesine minettarlığı ifade eden bir teşekkür ve onur plaketi
takdim etti.
Üç ülkeden motosikletliler, Şeytan Köprüsü'nün görkemli güzelliğine hayran kaldıklarını söylediler. Harley
Davidson marka motosiklet sahipleri, “Çok güçlü bir
enerjiye sahip muhteşem bir köprü” dediler. Onlar,
Çepelare'de (Çepelli) düzenlenen yıllık motosiklet buluşması için Rodoplara geldiklerini belirttiler.
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Avrupa Yeşil Mutabakatı Danışma
Konseyi çalışmalarına yeniden başladı
İklim Politikasından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Su Bakanı Borislav Sandov'un
başkanlığında Avrupa
Yeşil Mutabakatı Danışma Konseyi'nin çalışmaları başladı. Danışma
Konsey i, Bulgar i st an
ekonomisinin karbondan
arındırılması ve modernizasyonu için yapılacak
reformlar ve yatırımların
çerçevesini belirlemesi
beklenen organdır.
Başbakan Yardımcısı,
“İklim değişikliğinin halihazırda verdiği zarar bize
giderek daha pahalıya
mal olacak. Acil olan görevleri erteleyerek onlarca yıla yayılan değerli bir
zaman kaybedildi. Birçok
ülke kendilerini eski anlayışların, teknolojilerin
ve kalkınma modellerinin
esiri buldu. En az dirençli
olan yolu takip etme arzusunun ileriye değil geriye
götürdüğü ortaya çıkıyor.
Ancak zorluklar aynı zamanda fırsatlardır. İklim
değişikliği bu yüzyılın en
büyük ekonomik fırsatı
olabilir. Eğer zekanın zorluklarla mücadele etme ve
fırsatlardan yararlanma
yeteneğimizle ölçüldüğü

doğruysa, o zaman hem
soruna hem de ortaya çıkan fırsatlara akıllıca yaklaşmak bizim ortak görevimizdir” diye kaydetti.
Konsey, iki yılı aşkın bir
süre önce kuruluşundan
bu yana paydaşlarla diyalog için uygulanabilir bir
mekanizma oluşturamadan iki toplantı yapabildi.
Yeni hükümet, karbondan arındırma yolunda
çözüm önerilerine daha
geniş katılımı sağlamak

için çalışma mekanizmasında değişiklikler yaptı.
Bu amaçla, enerji geçişi,
sürdürülebilir hareketlilik,
enerji verimliliği ve enerji
yoksulluğunun üstesinden
gelme, sınıflandırma ve
sürdürülebilir finansman,
döngüsel ekonomi, iklim
değişikliğine uyum ve yeşil dönüşüm süreçlerinde
iletişim gibi belirli konulara odaklanacak komisyonlar oluşturuldu.
AB bütçesi, Bulgaris-

tan için 15 milyar levanın
üzerinde öngörmektedir. Buna karşı ülkemizin reformlar yapması
ve ekonomimizin enerji
bağımsızlığına ve iklim
nötrlüğüne katkıda bulunan çözümlere yatırım
yapması gerekmektedir.
Süreç karmaşık olacak ve
başarılı olması için tüm ilgili tarafların katılımıyla
şeffaf bir şekilde yönetilmesi gerekiyor.
Sandov, “Bu Konseyin

AK, Bulgaristan ile yeni program dönemi için
11 milyar avroluk hibe anlaşmasını onayladı
Avr upa Kom i syonu
(AK), 2021-2027 yeni
program dönemi için AB
hibe fonlarının kullanımı
için Bulgaristan tarafından önerilen çerçeve
taslağına yeşil ışık yaktı.
Ortaklık anlaşması, tüm
operasyonel programlar
için ana çerçeve anlaşmaları içeriyor. Öngörülen yatırım tutarı ise 11
milyar avrodur. Belgenin
onaylanması, yeni operasyonel programların
onaylanmasının ve yılın
ikinci yarısında bunlardan bazılarının uygulanmasının olası başlangıcının önünü açacak.
Ortaklık anlaşması, geçici kabine ve yeni hükümetin kurulması ile ilgili
zorluklar nedeniyle ertelenen bir başka stratejik
belgedir. Taslak belge,
daha geçen yıl hazırdı ve
Adil Geçiş Fonu'nun yatırımı ve bu fondan para
alabilecek uygun bölgeler gibi bazı sorunlu konular kalmıştı. Hükümet
belgede yapılan son revizyonları nisan ayının

sonunda onayladı. Şimdi
Avrupa Komisyonu'ndan
olumlu bir değerlendirme
geliyor.
Or taklık anlaşması,
Bulgar istan'ın Avr u pa Bölgesel Kalkınma
Fonu, Avrupa Sosyal
Fonu +, Uyum Fonu,
Adil Geçiş Fonu ve Avrupa Denizcilik, Balıkçılık
ve Su Ürünleri Yetiştiriciliği Fonu olmak üzere
toplam 5 AB fonundan
sağlanacak hibe fon kaynaklarını yatırım yapma
niyetlerini kapsıyor. Bu

fonlardan sağlanan para
ile toplam şu 10 ulusal
operasyonel program
uygulanacak: Rekabet
Edebilirlik ve Yenilikçilik,
Akıllı Uzmanlaşma İçin
Bilimsel Araştırmalar ve
Dijitalleştirme, Teknik
Destek, Çevre, Ulaşım
Bağlantısı, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi,
Eğitim, Gıdalar; Bölgesel
Kalkınma ve Denizcilik
İşleri. Haziran ayı sonunda Eğitim Programı ve
haziran başında İnsan
Kaynaklarının Geliştiril-

mesi Programı gibi bazı
programların
nihai versiyonu onaylandı,
ancak diğerleri hala gec ikmek tedir.
Programların
AK tarafından
da onaylanması, uygulamaya başlama fır satı
verecek. Hem
To p a r l a n m a
Planı hem de
o r t a k lık a n laşmasındaki gecikme
nedeniyle 2022 yeni dönem fon kaynakları açısından çok zayıf bir yıl
olarak şekilleniyor. Şu
anda yalnızca eski program dönemine ilişkin
programlar kapsamında
projeler uygulanıyor.
Bulgaristan'ın Toparlanma Planı kapsamında
beklediği 12 milyar levalık yardım, operasyonel
programlar kapsamındaki öngörülen finansmanın dışındadır.

oluşumuna yönelik çalışmalar sırasında çerçeveyi, ekonomimizin karbondan arındırılması yolunda
önemli kararların alınmasına tüm ilgili tarafları dahil edecek şekilde oluşturmaya çalıştık. Şeffaf
ve açık bir şekilde çalışmaya, birbirimizle güven
inşa etmeye ve hükümetin
başında kim olursa olsun
bunun doğru yol olduğunu
birlikte göstermeye çalışıyoruz. Yeşil dönüşüm bizimle veya bizsiz gerçekleşecek. Ancak hızlı tepki,
doğru hamleler ve halk
desteği, bizi dünyanın şu
anda karşı karşıya olduğu
geri dönüşü olmayan değişiklikler karşısında bizi
kazanan tarafa geçirecek
kombinasyondur” diye
vurguladı.
Danışma Konsey toplantısında yıllık bir program
kabul edildi ve Yeşil Enerjiye Geçiş Komisyonu'nun
(KEP) çalışmalarına baş-

laması için 8 Temmuz
2022 tarihi belirlendi.
Sürdürülebilir Hareketlilik
Komisyonu (KUM) ilk toplantısını geçen hafta yapıldı. Üyelik başvuruları 7
Temmuz Perşembe gününe kadar yapılabilirdi. Komisyonların çalışmalarına
belirtilen alanlarda uzmanlığı ve tecrübesi kanıtlanmış kurum, kuruluş
ve iş dünyası temsilcileri
katılabilir. KEP ve KUM'un
ilk toplantılarının ardından
Avrupa Yeşil Mutabakatı
Danışma Konseyi, ilgili
tarafları diğer komisyonlara da dahil etmeye davet
edecek.
Bu süreçte Bulgaristan,
Toparlanma Planı’nda belirtilen reformlar, karbondan arındırma politikaları
ve Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesindeki hedefler çerçevesinde aktif
diyalog için kapasite ve
mekanizma geliştirmelidir.
Kırcaali Haber

Hükümet, yeni dönem BulgaristanTürkiye Sınır Ötesi İş Birliği
Programı’nı onayladı
Hükümet, 2021-2027 Dönemi Interreg VI-A IPP Bulgaristan - Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı’nın
içeriğini ve katılımcı ülke olarak programa ilişkin ülkemizin taahhütlerini onayladı.
Programın toplam bütçesi 34 milyon avrodur. Toplam bütçenin %85'ine tekabül eden 29 milyon avroluk
kaynak, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Katılım
Öncesi Mali Yardım Aracı III kapsamında sağlanmakta olup, 5 milyon avro ise Bulgaristan ve Türkiye'nin
devlet bütçelerinden sağlanacak eş finansman olacak.
Programın yararlanıcıları mikro, küçük ve orta ölçekli
işletmeler (KOBİ), sivil toplum kuruluşları (STK), belediyeler ve merkezi yönetimin bölgesel birimleri, aka-

demik, bilimsel ve sosyal kurumlar olacak.
Program kapsamında sınır bölgelerindeki KOBİ’ler,
enerji verimliliğini artırmak, döngüsel ekonomiye geçiş ve zararlı gaz emisyonlarını azaltmak için hibelere
erişebilecek. Programın öncelikleri arasında sosyal
ve ekonomik kalkınma, kültür, turizm ve genel çıkar
hizmetlerini iyileştirmeye ilişkin yerel topluluk projeleri
yer almaktadır. Öngörülen mali kaynaklar, sınır yetkililerinin yasa dışı göçü önleme kapasitesini artırmayı
amaçlayan stratejik bir projeye de harcanacak.
Yeni program, önceki dönemlerde olduğu gibi Burgaz, Yanbolu ve Haskovo (Hasköy) illeri ile Türkiye'nin
Edirne ve Kırklareli illerini kapsayacak.
Program taslağı, henüz Avrupa Komisyonu tarafından onaylanmak üzere gönderilmedi.
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Uzmanlar uyarıyor: Etkin yönetim
eksikliği nedeniyle ormanlar azalıyor
60 yılı aşkın bir süredir
ilk kez Bulgaristan’da
ormanların yıllık cari
hacim artımı azalmaktadır. Bunun nedeni,
Bulgaristan'ın ormanlık alanlarda yenileme
faaliyetlerinin olmamasıdır. Buna ilişkin
veriler, haziran ayında
Troyan ilçesine bağlı
Çiflik köyünde düzenlenen "Bulgaristan'da ormancılık, ağaç işleri ve
mobilya endüstrisinin
sorunları ve perspektifleri" konulu bilimsel
ve teknik konferansta
sunuldu. Troyan Belediyesi, Sofya Ormancılık Teknik Üniversitesi
(LTU), Troyan – Mobilya
Derneği ve Sofya Ağaç
İşleme ve Mobilya Sanayi Odası (BKDMP)
tarafından organize
edildi.
Uzmanlar, ormanlık
alanlarda yenileme faaliyetlerinin olmamasının
kalıcı bir olumsuz etkisi olup odun ve odun

dışı orman kaynaklarında kayıp olduğuna
inanıyor. Ormanların
uzun vadeli ve planlı
bakımının olmaması,
değişen iklim ile birlikte
aşırı biyokütle birikiminin mantıklı bir sonucu olarak yangın, kar,
rüzgar vb. koşullardan
kaynaklanan artan or-

manlık alanlarla ilgili
sorunlar için ek ön koşullar yaratmaktadır.
Konferans sırasında
son yıllarda zorunlu ve
sıhhi orman kesiminin
toplam orman kesimin
yarısına yaklaştığı ve
bazı bölgelerde baskın
olduğu da bildirildi. Uzmanlara göre bu uygu-

lama ormanların yıllık
cari hacim artımında bir
azalmaya ve kademeli
olarak kullanılamayan
odunun irrasyonel kullanımına yol açar.
Tar tışma sırasında
yıllık cari hacim artımı
dahilindeki ahşap malzeme kullanımını ifade
eden sürdürülebilir or-

Kuzey Makedonya'dan bir polis memuru
hayatının kadınını Kırcaali'de buldu
Kuzey Makedonya'dan
bir polis memuru, hayatının kadınını Kırcaali'de
buldu ve şehre aşık oldu.
Bu, Kırcaali'de düzenlenen Balkan Türk Folklor
Festivali sırasında oldu.
2008 yılında, o zamanlar bir öğrenci olan Erhan Selmanov, Kuzey
Makedonya'nın Valandovo belediyesine bağlı
Çalıklı köyünden Bahar
Halk Oyunları Ekibi ile
birlikte Kırcaali’ye geldi.
Kırcaali'de Yunanistan'ın
İskeçe şehrinden katılan
folklor ekibinde yer alan
Hayal Bantak ile tanıştı.
Hayal, aslen Abdera Belediyesine bağlı Gökçeler
köyündendir.
Altı yıl boyunca dostane
ilişkiler sürdürdüler. Erhan
Selmanov sevdiği kıza evlenme teklif etti ve 2014'te
İskeçe'de büyük bir düğün yaptılar. 2016'da ilk
oğulları Emir, 2021'de ise
ikincisi -Eymen dünyaya
geldi.
Erhan Selmanov, “Kırcaali benim için çok şey
ifade ediyor. Kırcaali,
köyümden yedinci sınıf
öğrencisiyken yurt dışına çıktığımda gördüğüm

ilk şehirdi. 2012 yılına
kadar amatör bir folklor
sanatçısıydım, ama şehrinizde yapılan festivale
katılımımızı asla unutmayacağım” diye ifade etti.
Selmanov, Kırcaali Ömer
Lütfi Türk Kültür Derneği
Müdürü Müzekki Ahmet’e
Çalıklı Bahar Halk Oyunları Ekibi’ni Balkan Türk
Folklor Festivali’ne davet
etmesinden dolayı minnettar olduğunu söyledi.

Selmanov, “Bu festival olmasaydı, eşim ve ben bir
aile olmayacaktık, şimdi
iki harika çocuğumuz olmayacaktı” dedi.
E r h a n S e l m a n o v,
Makedonya'nın kuze yindeki Ustrumca şehrinde polis memurlarından biridir. Ankara Polis
Akademisi'nden mezun
oldu. Dört yıl boyunca
polislik mesleğinin inceliklerini öğrendi. Mezun

olduktan sonra Ustrumca'daki istihbarat servislerinde çalışmaya başladı.
Şu anda uyuşturucu kaçakçılığını araştırıyor. Eşi
Kavala Teknolojik Eğitim
Enstitüsü İktisat Fakültesi
mezunudur.
Selmanov, “Dileğim ailemle birlikte Kırcaali'ye
gelip burada tanışmamızı
hatırlamak. Kırcaali bizim
için çok şey ifade ediyor”
diye vurguladı.

man yönetiminin uygulanması ihtiyacı da tartışıldı. Uzmanlara göre,
ormanlar aşırı yaşlandığında hacim artımları büyük ölçüde azalır
ve sözümona “yaş sınıflarına göre normal
dağılımı” ile yani farklı
yaşlardaki orman plantasyonlarının yaklaşık
olarak eşit sayıda veya
farklı yaşlardaki birden
fazla ormanın varlığı ile
restore edilebilir. Ancak
bu durum, yenileme
faaliyetlerinin düzenli
olarak uygulanmasını
gerektirir.
Tartışmaya katılanlar,
ülkenin orman ve ahşap
kaynakları hakkında
doğru bilgi sağlayacak
AB ile uyumlu yöntemlere göre bir Ulusal Orman Envanteri'nin bir
an önce düzenlenmesi

ve gerçekleştirilmesi
yönündeki taleplerinde
birleştiler. Bazı uzmanlara göre yıllık 14 milyon
m3'lük hacim artımında
azalma oldu. Reel odun
rezervlerinin de en az
%10 oranında azalmış
olması ihtimali var.
Sektör, sürdürülebilir orman yönetiminin
objektif bir şekilde uygulanması için Orman
Kanunu ve ilgili yönetmelikler dışında getirilen orman kesimine
ilişkin tüm kısıtlamaların
kaldırılması konusunda
kararlıdır. Onlar, ormancılık bilimine ve mevcut
yönetmeliklere aykırı
olan Tarım Bakanının
geçen yıl çıkardığı iki
emirnamesini iptal etmesi çağrısında bulundu.
Kırcaali Haber

Bulgaristan ekonomisi yılın ilk
çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Ulusal İstatistik Kurumu'nun (NSİ) değerlendirmesine göre, 2022'nin ilk çeyreğinde gayri safi yurt
içi hasıla (GSYİH) bir önceki yılın ilgili çeyreğine
göre %4,5, 2021'in dördüncü çeyreğine göre ise
%1,0 arttı.
Bu değerlendirme, mevcut ön verilere dayan-

makta ve dayandığı bilgilerin sınırlı ve eksik olmasıyla birlikte raporlama çeyreğinin bitiminden
sonra mümkün olan en kısa sürede ekonominin
en erken tablosunu sunmaktadır.
NSİ’nin hızlı değerlendirmesine göre, 2022'nin ilk
çeyreği için nominal GSYİH 30,4 milyar leva, gerçekleşen katma değer ise 25.856 milyar leva oldu.
Nihai kullanım unsurlarına göre, GSYİH'daki en
büyük payı, değer olarak 26.311 milyar leva olan
%86,5 ile nihai tüketim harcamaları oluşturmaktadır. 2022'nin ilk çeyreğinde brüt sabit sermaye
oluşumu 4. 812.9 milyar leva idi ve göreceli olarak
GSYİH’in %15.9'unu oluşturdu.
Mal ve hizmet ihracatının yıllık %11,8, ithalatın
ise %13,6 artması nedeniyle dış ticaret dengesi
negatiftir.
Avrupa Birliği Komisyonu, yayımladığı bahar dönemi 2022 "Avrupa Ekonomik Tahminleri" raporunda Bulgaristan ekonomisinin bu yılki büyüme
oranının, geçen yılki %4,2'lik orana göre iki kat
daha düşük olup %2,1 seviyesinde olmasını beklediğini belirtti.
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Kırcaali Belediyesi heyeti, Çorlu Ticaret ve
Sanayi Odası yönetimiyle bir araya geldi

Kırcaali ve Çorlu belediyeleri arasında Kardeş Şehir
Protokolü ve Elektronik İdari
Hizmetlerin Sunumu Konusunda İş Birliği Anlaşması’nın

imzalanmasıyla ilgili olarak
Çorlu’ya resmi bir ziyarette
bulunan Kırcaali Belediyesi
heyeti, şehirdeki Ticaret ve
Sanayi Odası'nı (TSO) da zi-

yaret etti. Çorlu TSO Yönetim
Kurulu Başkanı İzzet Volkan
ile yapılan görüşmede iki belediyenin belediye başkanları
Dr. Müh. Hasan Azis ve Ah-

Mestanlı’da Bayram neşesi!
Mestanlı Türk Kültür, Sanat
ve Etkileşim Derneği Kurban Bayramı münasebetiyle
muhteşem bir bayram konseri düzenledi.
İki saate yakın olan programda dernek çatısı altında faaliyet sürdüren Rodop
Esintileri Halk Oyunları Topluluğu ve Minik Trakyalılar
Halk Oyunları Topluluğu,
Rumeli’nin hareketli oyunları, şarkıları ve Mestanlı yöresine ait manileriyle halkın
büyük beğenisini topladı.
Yunanistan Kavala’dan gelen 4 Youth kardeş derneğinden katılımcılar programa
renk kattı ve güzel ezgileriyle
Mestanlı halkına keyifli dakikalar yaşattı.
Konser ile ilgili Türk Kültür,
Sanat ve Etkileşim Derneği
Başkanı Nuray Yusuf Kırcaali Haber Gazetesine şunları söyledi: “Bizi biz yapan
kültürümüzü, folklorumuzu,
gelenek ve göreneklerimizi
korumak, sahip çıkmak ve
yok olmasına engel olmak

için asıl görevimiz, yeni nesil
gençlerimize bu benliği aşılamaktır. Bunun gibi folklor
ve kültürel faaliyetler, zengin
ulusal ve kültürel mirasın
geleneklerini desteklemeyi
amaçlamaktadır. Kültür; yaşayınca ve yaşatılınca kültürdür.”
Etkinliğe katılan konuklar
arasında Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Ayşe
Savaş, Hak ve Özgürlükler

Hareketi Kırcaali il teşkilatı Başkanı Resmi Murad,
Mestanlı Belediye Başkanı
İlknur Kâzim, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kırcaali il teşkilatı gençlik kolları başkanı
ve aynı zamanda Mestanlı
Belediyesi Meclis Başkanı
Ersin Metin, Hak ve Özgürlükler Hareketi Mestanlı ilçe
teşkilatı Başkanı Ayhan Osman ve Mestanlı Belediye
yönetimi temsilcileri yer aldı.
Kırcaali Haber

met Sarıkurt da hazır bulundular.
TSO ve ilçenin ekonomik
profiline ilişkin bilgi veren İzzet Volkan, “1100 üyesi olan
Çorlu TSO, Türkiye'nin Trakya bölgesindeki en büyük
ticaret ve sanayi odasıdır.
Çorlu bölgesinde 4000'den
fazla fabrika, 1100'den fazla faal olan büyük şirket bulunmaktadır. İlçede 6 sanayi
bölgesi ve gümrüksüz bölge
bulunmaktadır. Şu anda 1000
metrekarelik bir alan üzerine
bölgede üretilen ürünlerin
ihracatını kolaylaştıracak bir
Teknopark inşa ediliyor. Uluslararası ölçülerde hizmet veren Tekirdağ Çorlu Atatürk
Havalimanı'nın ve limanın yakınlığı da bölgedeki işletmelerin gelişmesine olumlu etki
yapmaktadır” diye kaydetti.
TSO Başkanı, ayrıca örgütün
eğitim ve çevre alanında uyguladığı önemli projelerden
bazılar hakkında bilgi sundu.

İki belediyenin Kardeş Şehir Protokolü imzalanmasını
memnuniyetle karşıladığını
ifade eden Volkan, bunun
aynı zamanda iki şehrin işveren örgütleri arasında temas
ve iş birliği kurulmasını teşvik
edeceğini umduğunu belirtti. TSO Başkanı, “Bizim için
Bulgaristan, Avrupa'ya açılan
bir kapıdır" diye vurguladı.
İki belediyenin belediye
başkanları Dr. Müh. Aziz ile
Sarıkurt, her iki ülkedeki işletmelere fayda sağlayabilecek
belirli ortaklık seçeneklerini
tartışmak üzere Kırcaali ve
Çorlu’daki ticaret ve sanayi
odaları arasında ikili bir toplantı düzenlenmesine yardımcı olmayı taahhüt ettiler.
Kırcaali Belediyesi heyeti, Türkiye ziyaretinin ikinci
gününde Edirne'deki Trakya
Üniversitesi yönetimi ile Edirne Belediye Başkanı Recep
Gürkan ile görüşmeler gerçekleştirdi.

İŞ İLANI

Almanya’nın kuzeyinde kurulu plastik boru fabrikasında çalıştırılmak üzere Üretim, Bakım, Kalite,
Sevkiyat, Depo, bölümlerine elemanlar alınacaktır.
Müracaatlar aşağıdaki cep telefonu veya e-posta
adresine yapılacaktır.
Cep Tel: 0549 3011768: e-posta: yavuzgul@dizayngrup.com
Aranan Nitelikler:
1. Müracaat edecek kişilerin minimum 2 yıl tecrübesi olması ve mesleki eğitim almış (kurs, meslek
lisesi,) olmaları,
2. AB ülkelerinde çalışma izni olması (AB Pasaportlu)
3. Almanca (A1-A2 seviyesi), İngilizce, Türkçe dillerden en az birisini biliyor (iki dil tercih sebebidir)
olmaları gerekmektedir.
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