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Meclis Başkanı Vejdi Raşidov, Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İle Görüştü

Bulgaristan Halk Meclisi Baş-
kanı Vejdi Raşidov, Cumhur-
başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile görüştü. Meclis Başkanı 
başkanlığındaki Bulgaristan 
parlamenter heyeti Türkiye 
Cumhuriyeti'ne resmi bir ziya-
rette bulundu.

Meclis Başkanı, görüşme-
den sonra basın mensup -
larına yaptığı açıklamada, 
Türkiye Cumhurbaşkanı'nın 
Bulgaristan'ın AB ile Türkiye 
arasındaki düzensiz göçle ilgili 
müzakereleri başlatma girişi-
minde bulunmasına ve önem-

li bir rol oynamasına razılık 
gösterdiğini aktardı. Raşidov, 
“Bulgaristan'ın bu sürecin lo-
komotifi olması önemli, ülkemiz 
aktif olmalıdır” diye vurguladı. 
Bulgaristan'ın iyi bir konumda 
olduğunu ve her iki tarafla da 
mükemmel ilişkilere sahip ol-

duğunu ve müzakerelerde ara-
bulucu olabileceğini kaydeden 
Meclis Başkanı, “Herkesin kendi 
sorunları var ve bunları çözmek 
için aynı masada oturmamız 
gerekiyor” diye sözlerine ekledi.

Raşidov, “Görüşmede ayrıca 
Bulgaristan ve Türkiye'nin kültü-
rel varlıkların korunması alanın-
da yaptıkları çalışmalar da ele 
alındı. Kültürel mirasın korun-
masına ilişkin ortak anlaşma-
mızın güncellenmesi gerektiği 
görüşünde birleşildi” dedi.

Daha sonra Raşidov ve bera-
berindeki heyet, İstanbul’daki 
Bulgar Sveti Stefan Kilisesi’ni 
ziyaret ettiler. Onlar, orada Bul-
gar Eksarhlığı Ortodoks Kilise-
si Vakfı’na bağlı Kilise Derneği 
üyeleriyle görüştüler. Sağlık 
için dua okuyan Arşimandrit 

Haralampiy, Meclis Başkanına 
kilisenin restorasyonuna yaptı-
ğı katkılarından dolayı bir min-
nettarlık ifadesi olarak kilisenin 
inşasına başlanmasının 130. yıl 
dönümü için özel olarak hazır-
lanan bir plaket takdim etti.
Heyette GERB-SDS İttifakı 

Meclis Grubu Başkanı Desis-
lava Atanasova, Bulgaristan’ın 
Yükselişi Partisi Meclis Grubu 
Başkanı Stefan Yanev, Bulga-
ristan İçin BSP ittifakı Mec-
lis Grubu Başkan Yardımcısı 
Georgi Svilenski, Değişime 
Devam Ediyoruz (PP) Partisi 
Milletvekili Daniel Lorer, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Partisi Milletvekili Sezgin Meh-
met ve Vızrajdane Partisi Mil-
letvekili Nikolay Drençev yer 
aldı.

İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan İçişleri 
Bakanı Demerciev ile bir araya geldi

İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu, Bulgaristan İçişleri Ba-
kanı İvan Demerciev ile görüş-
tü.
Tarabya'daki Vilayet Evlerin-

de basına kapalı gerçekleşen 
görüşme, yaklaşık bir saat 
sürdü.
Toplantının ardından düzen-

lenen basın açıklamasında 
konuşan Soylu, Demerciev ve 
beraberindeki heyetle çok ve-
rimli bir görüşme gerçekleştir-
diklerini söyledi.
Yaklaşık 10 gün önce Cum-

hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve Bulgaristan Cum-
hurbaşkanı Rumen Radev'in 
İstanbul'da yaptığı görüşmenin 

akabinde alınan kararlar çer-
çevesinde birtakım adımların 
atılması için bir araya geldik-

lerini hatırlatan Soylu, yaklaşık 
son 5 aydır Demerciev ile 13 

Türkiye ile Bulgaristan, doğal gaz 
alanında işbirliği anlaşması imzaladı
Türkiye ile Bulgaristan ara-

sında doğal gaz alanında iş-
birliği anlaşması imzalandı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanı Fatih Dönmez, Bul-
garistan ziyareti çerçevesin-

de gittiği Bakanlar Kurulu 
Ofisi’nde Bulgar mevkidaşı 
Rosen Hristov tarafından 
karşılandı.
Dönmez ve Hristov’un neza-

retinde düzenlenen törende, 

iki ülke arasında doğal gaz 
alanında işbirliği anlaşması 
imzalandı.
Türkiye adına imzayı BO-

TAŞ Genel Müdürü Burhan 
Özcan, Bulgaristan adına da 

Bulgargaz Genel Müdürü De-
nitsa Zlateva attı.
- "Bu altyapı ile gaz mer-

kezine bir tuğla daha koy-
muş olduk"

Devamı 7’de
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Donev, BULGARGAZ ile BOTAŞ arasındaki iş 
birliği anlaşmasını tarihi bir an olarak nitelendirdi

Başbakanlıktan yapılan 
açıklamaya göre, Başba-
kan Gılıb Dönev, Türkiye 
Cumhuriyeti Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı 
Fatih Dönmez ile yaptığı 
görüşmede, “BULGAR-
GAZ ve BOTAŞ arasın-
da bugünkü anlaşmanın 
imzalanması, Bulgaris-
tan ile Türkiye arasındaki 
ortaklığın gelişmesinde 
kilit rol oynamaktadır” 
diye kaydetti. İkili, Baş-
bakanlık Konutu’nda 
BULGARGAZ'ın Türk 
dev let  ener j i  ş i rket i 
BOTAŞ’ın terminallerine 
ve gaz iletim şebekesine 
erişimini sağlayan anlaş-
manın imzalanmasının 
ardından bir görüşme 
gerçekleştirdi.

Başbakan, görüşmede 
imzalanan anlaşmanın 
gelecekte hem iki ülkeye 
hem de tüm bölgeye fay-
da sağlayacak daha da 
önemli sonuçlara ulaşmak 

için iyi bir başlangıç   nok-
tası olacağına dair kanaa-
tini dile getirdi. Anlaşmayı 
tarihi bir an olarak nitelen-
diren Donev, Türkiye’nin 

ilk kez bir dış şirkete LNG 
terminallerine erişim izni 
verdiğini ve anlaşmanın 
aynı zamanda enerji kay-
naklarının çeşitlendiril-

mesi adına uzun vadeli iş 
birliği geliştirme fırsatı da 
sunduğunu belirtti. Baş-
bakan, “Ağır enerji krizi 
karşısında ortak çaba-

larla hem Bulgaristan ve 
Türkiye hem de bir bütün 
olarak Avrupa için çok 
daha fazlasını başarabi-
liriz" dedi.

Donev, ayrıca, gaz de-
polama tesislerinin inşası 
ve kapasitelerinin gelişti-
rilmesi, rüzgar enerji sant-
ralleri (RES) yatırımları ve 

elektrik iletim şebekesinin 
kapasitesinin artırılması-
nın yanı sıra karbon nötr 
ekonomiye geçişle ilgili 
projeler de dahil olmak 
üzere kısa sürede uygu-
lanabilecek bir dizi karşı-
lıklı çıkar sağlayan proje 
olduğunu vurguladı.

              Kırcaali Haber

Radev: Türkiye, Azerbaycan'dan Avrupa'ya 
gaz transferinde önemli bir role sahiptir
Cumhurbaşkanı Rumen 

Radev, Türkiye Enerji 
Bakanı Fatih Dönmez 
ile yaptığı görüşmede, 
“Yeni yılın ilk iş gününde 
sizi Cumhurbaşkanlığı 
Konutu’nda ağırlamak-
tan mutluluk duyuyorum. 
İstanbul'a yaptığım zi-
yaretten sadece üç haf-
ta sonra iki bakanlığın 
siyasi irademizi somut 
bir anlaşmada hayata 
geçirmesinden duydu-
ğum memnuniyeti ifade 
etmek istiyorum. Bu an-
laşma ülkelerimiz için 
tarihi bir belge, çünkü ilk 
kez bir yabancı şirkete 
Türkiye'nin sıvılaştırılmış 
gaz terminallerine ve ül-
kenin gaz iletim sistemine 
erişim sağlıyor” diye ifade 
etti. Radev, anlaşmanın 
iş birliği için yeni pers-
pektifler açtığını kaydetti.
Cumhurbaşkanı,  9 

Aralık ' ta düzenlediği 
basın toplantısında Bul-
garistan ve Türkiye'nin 
sadece iki ülke için değil, 
aynı zamanda Avrupalı   
müttefikler için de enerji 
kaynaklarının güvenliğini 
ve çeşitlendirmesini sağ-
lama konusunda ortak bir 
sorumluluk taşıdığını söy-
lediğini anımsattı.
Bulgargaz ile BOTAŞ 

arasında imzalanan an-
laşmanın, iki ülke arasın-
daki iş birliğini derinleştir-
me yolunda bir adım ol-
duğunu kaydeden Radev, 
Bulgaristan ve Türkiye’nin 
enerji sektöründe geliş-

me emelleri olduğunu 
sözlerine ekledi.  
Yoğun programına rağ-

men kendilerini kabul 
eden Cumhurbaşkanına 
teşekkür eden Dönmez, 
“Öncelikle Cumhurbaş-
kanımızın selamlarını ve 
yeni yıl dileklerini iletmek 
ist iyorum. Di leğimiz, 
2023 yılının iki ülke ara-
sındaki iş birliğinin daha 
da derinleşeceği bir yıl 
olmasıdır. Yeni yıla çok 
güzel başladığımızı ve 
imzalanan anlaşmanın 
bunun kanıtı olduğunu 
not etmeliyiz” diye kay-
detti.
Bulgaristan Enerji Ba-

kanı Rosen Hristov ve 
Başbakan Gılıb Donev 
ile görüşmeler yaptıkları-
nı belirten Türkiye Enerji 
Bakanı, “İki ülke arasın-
daki enerji alanındaki 

ilişkilerin en kısa zaman-
da hızlanmasını temenni 
ediyorum” dedi ve Bulga-
ristan ile Türkiye arasın-
daki iş birliğinin bölge ül-
keleri için güzel bir örnek 
olacağını vurguladı.
Dönmez, “Türkiye, coğ-

rafi konumu ve altyapısı 
göz önüne alındığında 
Hazar Denizi, Orta Doğu 
ve Doğu Akdeniz bölge-
lerinden kaynak temini 
konusunda yardıma ha-
zırdır. Bu kaynakların 
daha büyük ve verimli 
olabilmesi için burada da 
yeni projelere ihtiyaç var. 
Bulgaristan ile iş birliğine 
hazırız” diye belirtti.  
İş birliği için bir başka 

fırsatın da yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla ilgili 
olduğunu sözlerine ek-
leyen Bakan, “Arzumuz, 
özel sektörü bu alana 

yatırım yapmaya teşvik 
etmektir” dedi.
Bulgar istan tarafın -

dan başlatılan bir baş-
ka önemli projeye dik-
kat çeken Radev, bu-
nun Azerbaycan'dan 
Avrupa'ya doğal gaz 
transferinin cüzi bir fonla 
hemen başlamasını sağ-
layacak bir proje olduğu-
na dikkat çekti.
C u m h u r b a ş k a n ı , 

“Bulgaristan'ın girişimiy-
le Romanya, Slovakya, 
Macaristan ve Avusturya 
bu projeye katıldı. AB için 
son derece önemli olan 
bu projenin hayata ge-
çirilmesinde Türkiye'nin 
önemli rolü bulunmakta-
dır” dedi ve bu girişimin 
ikili iş birliğini genişlet-
mek için önemli bir fırsat 
olduğuna işaret etti.
              Kırcaali Haber

İstihdam Ajansı, 2022'de işsizlik oranının %4,2 gibi 
rekor düzeye düştüğünü açıkladı. 20 binden fazla iş-
veren, istihdam bürolarında boş pozisyonlar için ilanlar 
verdi.

Bulgaria ON AIR televizyon kanalında yayınlanan 
“Bulgaristan Sabah” programına konuk olan Bulgaris-
tan İnsan Kaynakları Yönetimi Derneği ve Bulgaristan 
İstihdam Konfederasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Ge-
orgi Pırvanov, şunları kaydetti: “İş arayanlar açısından 
en başarılı yıl sona eriyor. Pandeminin başlangıcından 
bu yana en düşük işsizlik oranı ve en büyük ücret ar-
tışı kaydedildi. Personel sayısını aşağı doğru revize 
etmeyi planlayan, ancak yine de %86'sının personel 
sayısını olduğu gibi tutmayı veya artırmayı planlayan 
şirketlerin iki katına çıktığını gösteren bir anket sonuç-
larımız var”.

Pırvanov, 2023 Mart-Nisan aylarında işsizliğin %6-
7'ye kadar yükselebileceğini öngörüyor.

Uzman, “Dramatik sayıda işten çıkarmalar veya şir-
ket iflasları beklemiyoruz. Ukrayna'daki savaşın nasıl 
gelişeceği çok önemli, çünkü hem Bulgaristan'daki 
hem de AB'deki durumu etkileyecek. İşten çıkarma 
dalgası yok, tam aksi görülüyor. Şimdi kış döneminde 
turizm sektörü için büyük bir personel talebi var ve 

yine bir kıtlık yaşanıyor. Önümüzdeki 2023'te artan 
bir işgücü ithalatı olacak ki, bu şimdiden bir gerçektir. 
Bulgaristan'ın her yerinde her renkten ve milletten in-
sanı göreceğimiz gerçeğine alışmalıyız” diye sözlerine 
ekledi.

Onun ifadesine göre bu işin hem eksileri hem de 
artıları var.

Bulgaristan İstihdam Konfederasyonu Yönetim Ku-
rulu Üyesi, “Ayrıca yurt dışındaki Bulgaristan vatan-
daşlarından yurda dönüş dalgası bekliyoruz. Bu, bu yıl 
üzerinde çok aktif olarak çalıştığımız hedeflerimizden 
biriydi. Sadece münferit vakalar değil, kesinlikle bir 
geri dönüş eğilimi var. Ukraynalı mülteci dalgası geçti 
ve onların çok azı çalışmaya başladı. İlk Rus mülteci-
lerle görüşmeler yapıyoruz. Henüz bir dalga olmadı.
Ancak çatışma daha uzun sürerse, oldukça fazla sayı-
da Rus'un Bulgaristan'a yönelmesini bekliyorum” dedi 
ve doktor, hemşire ve öğretmen ihtiyacının çok yüksek 
düzeyde olduğunu vurguladı.

Pırvanov, “Bilişim sektöründe yıllardan beri ilk kez 
personel talebinde bir görüyoruz. Maliye alanında işten 
çıkarılan insanlar vardı ve orada da talep o kadar bü-
yük değil. Şu anda aranan ana kitle, toplam arz açığı 
olan düşük vasıflı işçiler, elemanlar, operatörler, depo 
çalışanlarıdır. Muhasebe ile ilgili faaliyetler otomatik 
hale getirilecek” diye sözlerine ekledi.

Gelecek yıl maaş artışının bu yıla göre daha düşük 
olacağını da dile getiren uzman, "Yüzde 10'u geçme-
sini beklemiyorum, ama her zamanki yüzde 5-6'yı da 
geçmeyecek. Ne yazık ki ücret artışı, enflasyonu ya-
kalayamadı" dedi.

2022'de işsizlik oranı %4,2 
gibi rekor düzeyde düştü
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TBMM Başkanı Şentop, Bulgaristan Meclis 
Başkanı Raşidov ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa 
Şentop, "Özellikle Rusya-
Ukrayna Savaşı'yla bera-
ber göç sorununun bazı 
coğrafi bölgelere ait bir 
sorun olmadığı, dünyanın 
her yerinde ortaya çıkabi-
lecek bir sorun olduğu da 
anlaşılmıştır." dedi.

Şentop, TBMM'de Bul-
garistan Meclis Başkanı 
Vejdi Raşidov ile bir araya 
geldi. Heyetler arası yapı-
lan görüşmenin ardından 
Şentop ve Raşidov ortak 
basın toplantısında ko-
nuştu.

M u s t a f a  Ş e n t o p , 
Raşidov'un Bulgaristan 
tarihinde ilk kez Türk kö-
kenli biri olarak Meclis 
Başkanı seçilmesinden 
ve ilk ikili resmi ziyareti-
ni Türkiye'ye gerçekleş-
tirmesinden son derece 
onur duyduklarını belirtti. 
Şentop, Balkan kökenli bir 
Türk olarak ayrıca şahsi 
bir mutluluk duyduğunu 
dile getirdi.

Raşidov'un Meclis Baş-
kanlığı görevine seçilme-
sinin her iki ülkenin çok 
daha yakın ilişkiler ge-
liştirmesi için de önemli 
bir fırsat sunduğunu dile 
getiren Şentop, "Geçmiş 
yıllarda takdirle karşıladı-
ğımız şahsi emeklerinin 
bilincinde olarak Türkiye 
ile Bulgaristan arasında 
gerek ikili gerekse parla-
mentolar arasındaki iliş-
kilerin geliştirilmesinde 
kendisinin önemli bir rol 
oynamaya devam edece-
ğine canı gönülden inanı-
yorum." diye konuştu.

Yaptıkları verimli istişa-
relerde, parlamenter dip-
lomasinin sunduğu ola-
nakları en iyi şekilde kul-
lanarak iki ülke arasındaki 
ilişkileri her alanda geliş-
tirme yönündeki iradeyi 
teyit ettiklerini vurgulayan 
Şentop, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda hem 

Meclis başkanları hem 
de parlamenterler olarak 
üzerimize düşen görevler 

ve neler yapabileceğimiz 
konusunda samimi ve 
dostane görüş alışveri-
şinde bulunduk. Dost, 
komşu ve müttefikimiz 
Bulgaristan ile ilişkilerimi-
zin son dönemde olumlu 
bir seyir izlemesinden 
son derece memnunuz. 
Ekonomi ve ticaret baş-
ta olmak üzere, sanayi, 
turizm, eğitim, kültür ve 
diğer birçok alanda, işbir-
liğini geliştirilebileceğimiz 
yüksek bir potansiyel bu-
lunmaktadır. Öte yandan 
sahip olduğumuz komşu-
luk ilişkilerimizde, halk-
larımız arasında giderek 
artan yakınlık da önemli 
bir rol oynamaktadır."

Şentop, Bulgaristan ile 
paylaştıkları coğrafya, 

tarih ve kültür gibi ortak 
değerlerin güçlü bir etken 
ve fırsat olduğunun, bu 
yakınlığın sağlanmasın-
da Bulgaristan'daki Türk 
soydaşların da önemli 
bir köprü görevi üstlen-
diğinin altını çizdi. Pek 
çok önemli bölgesel ve 
küresel zorluklarla karşı-

laştıkları bir dönemde iki 
komşu ülke arasındaki 
işbirliği ve dayanışma-

nın güçlendirilmesinin, 
giderek artan bir zaruret 
olduğuna dikkati çeken 
Şentop, "İki ülke arasın-
daki yakın ilişkilerin, baş-
ta Balkanlar olmak üzere 
bölgemizdeki barış, istik-
rar ve refahın geliştirilme-
sine önemli katkılar suna-
cağını değerlendiriyoruz." 
ifadelerini kullandı.

- "Avrupa'nın ar tık 
buna hazır olduğunu 
hissediyorum"

Raşidov da son 14-15 
yılda Türkiye ile Bulga-
ristan arasındaki ilişkile-
rin hiç olmadığı kadar iyi 
bir düzeyde geliştiğini, iki 
devlet arasında bakanlık-
lar düzeyinde son derece 
önemli anlaşmalar imza-
landığını anımsattı.

Göç konusuna değinen 
Raşidov, konunun gerek 
Avrupa gerek Bulgaristan 
ve Türkiye için çok önem-
li olduğuna dikkati çekti. 
Raşidov, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

"Biliyoruz ki Türkiye'de 
bulunan 4 milyona yakın 
sığınmacının bakımını 

Türkiye sağlıyor. Son dö-
nemde göç olaylarının 
ortaya çıkmasından bu 

yana en güvenlikli sınır, 
Bulgaristan ile Türkiye 
sınırıdır. İstisnai olaylar 
göç akını olarak değer-
lendirilemez.

Göç olayını bir bütün 
olarak çözmek için yu-
varlak masa etrafında 
birleşip ortak bir çözüm 
aramamız gerekiyor. 
Mültecilerin gıda ve sağ-
lık ihtiyaçları için her gün 
yüzlerce milyon dolar 

harcanıyor. Bu insani bir 
tutum olmakla birlikte ağır 
sorun da oluşturuyor. He-
pimiz bir masa etrafında 
birleşince, vize gibi diğer 
sorunları da ele alabilece-
ğiz. Avrupa'nın artık buna 
hazır olduğunu hissedi-
yorum. Etraftaki savaşlar 
döneminde çok başarı-
lı bir diploması yürüten 
Türkiye'nin de buna hazır 
olduğunu düşünüyorum."

- Şentop'tan göç top-
lantısı mesajı

Raşidov'un sözlerinin 
ardından Şentop, göçün 
küresel ve büyük bir so-
run olduğunu, daha önce 
sadece göçe kaynaklık 
eden komşu ülkelerin bir 
sorunuymuş gibi gözü-
ken bu meselenin, yavaş 
yavaş küresel bir sorun 
olduğunun anlaşılmaya 
başlandığını vurguladı.

"Özellikle Rusya-Ukray-
na Savaşı'yla beraber göç 
sorununun bazı coğrafi 
bölgelere ait bir sorun ol-
madığı, dünyanın her ye-
rinde ortaya çıkabilecek 
bir sorun olduğu da an-
laşılmıştır." diyen Şentop, 
şöyle devam etti:

"Ukrayna'dan gelen gö-
çün önce komşu ülkeler-
de sonra da Avrupa'nın 

tümünde bir göç sorunu 
ortaya çıkardığını görü-
yoruz. Bu yeni durumun, 
kendilerine çok uzakmış 
gibi gördükleri göç sorunu 
konusunda Avrupa ülke-
lerine de bir uyanma ve 
anlamaya çalışma nokta-
sında birtakım imkanlar 
sunduğunu düşünüyo-
rum. Biz Türkiye olarak 
bu sorunun sadece belli 
ülkelerin üzerinde kalma-
sının doğru olmadığını ve 
küresel çözümler olması 
gerektiğini ifade ettik. 
Türkiye ve Bulgaristan'ın 
işbirliğinde, özellikle Av-
rupa ülkelerinin parla-
mentolarının da iştirak 
edeceği göçle ilgili top-
lantı düzenlemenin fayda-
lı olacağını düşünüyoruz. 
En kısa zamanda bunu 
gerçekleştireceğiz."

Toplantının ardından 
TBMM Başkanı Şen-
top ve konuk mevkida-
şı, FETÖ'nün 15 Tem-
muz'daki darbe girişi-
minde atılan bombalar 
nedeniyle hasar gören 
Şeref Salonu'ndaki alana 
karanfil bıraktı.

Şentop ve Raşidov daha 
sonra TBMM Genel Kuru-
lunu ziyaret etti.AA

Kırcaali’de AB’nin desteklediği yeni 
operasyonel programlar tanıtıldı

Kırcaali İl Bilgi Merkezi, 
2021-2027 dönemi için 
Avrupa Birliği (AB) Ortak 
Yönetim Fonları tarafın-
dan eş finansman sağ-
lanan yeni programların 
sunulduğu bir bilgilendir-
me toplantısı düzenledi. 
Toplantı, il bilgi merkezle-
ri ağının ortak girişiminin 
bir parçası olup, ulusal 
yasal çerçeveyi geliş-
tirmenin yanı sıra prog-
ramların yeni döneminde 
öncelikleri, finansmanı 
ve programları belirtmeyi 
amaçlamaktadır.
Kırcaali Belediyesi Stra-

tejik Planlama ve Proje 
Yönetimi Daire Başkanı 
Nadejda Tsvetkova’nın 
yönettiği toplantıya Kır-
caali İl Bilgi Merkezi Baş-
kanı Dora Hristova ve uz-
manlar Mariana Petrova 
ve Viktor Horozov, köy 
muhtarları, sivil toplum 
kuruluşu, halk kültür ev-
leri temsilcileri, belediye-
de görev yapan uzmanlar 
ve iş dünyası temsilcileri 
katıldı.
İl Bilgi Merkezi Başka-

nı, 2021-2027 dönemine 
ilişkin AB'nin hibe des-
teği verdiği 10 operas-

yonel programını sundu. 
Bunlar, Gıda ve Temel 
Malzeme Yardımı Prog-
ramı ile “Eğitim", "Çevre", 
"İşletmelerde Rekabet ve 
Yenilik", "Akıllı Dönüşüm 
İçin Araştırma, Yenilik 
ve Dijitalleşme", "Bölge-
lerin Gelişimi”, "Ulaşım 
Bağlantılığı", “Denizcilik, 
Balıkçılık ve Su Ürünle-
ri”, “İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi” ve “Teknik 
Yardım” programlarıdır. 
2023-2027 dönemin-
de kırsal alanların kal-
kındırılmasına yönelik 
stratejik planı da sunul-
du. Bu aşamadaki tüm 
programlardan yalnızca 
bir programın “Evde Ba-
kım", "Belediye Kapasite-
sinin Güçlendirilmesi" ve 
"Çocuklar İçin Gelecek" 
olmak üzere üç tedbi-
ri kapsamında başvu-
ru prosedürlerinin açık 
olduğu anlaşıldı. Kalan 
programların tedbirleri 
kapsamındaki başvuru 
prosedürleri, her biri için 
belirli bir son tarih ile 
aşamalı olarak açılacak.
Dora Hristova, sunum 

içerisine ön bilgi ola-
rak yerleştirilen içeriğin 

vatandaşların başvuru 
yapmasını teşvik ederek 
faydalı olabileceğini vur-
guladı. İl Bilgi Merkezi 
Başkanı, “Kırcaali bölge-
sindeki çalışmalarımızın 
amacı, vatandaşları çe-
şitli projelere başvurma-
ya teşvik etmektir. Ope-
rasyonel programların 
çok iddialı olduğunu he-
men söylemek istiyorum, 
çünkü Bulgaristan bu 
kez, Toparlanma ve Sür-
dürülebilirlik Planı kap-
samında bir tür destek 
verilmesiyle ülkedeki en 
az her 8. kişiye program-
ların bir kısmının ulaşma-
sı hedefini belirledi” dedi.
Hristova’nın ifadesine 

göre, aklına bir fikir gelen 
ve bu fikrin AB fonlarıyla 
uygulanabilir olup olma-
dığını görmek isteyen 
herkes tam ve ayrıntılı 
bilgi aldı. İl Bilgi Merkezi 
Başkanı, “Üstelik bunu 
danışmanlık firmalarının 
aksine tamamen ücretsiz 
olarak yapıyoruz. Amacı-
mız, Kırcaali bölgesinde 
bir tür inisiyatif sahibi 
olan tüm insanları des-
teklemektir” diye vurgu-
ladı.
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İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan İçişleri 
Bakanı Demerciev ile bir araya geldi
kez görüştüklerini ifade 
etti.
Bakan Soylu, iki ülke 

arasındaki komşuluk, ta-
rihi ve kültürel birlikteliğe 
dikkati çekerek, sürekli 
olarak çözüme yönelik 
işbirliği halinde oldukla-
rını söyledi.
Türkiye ile Bulgaris-

tan arasında kurulan 
ortak mekanizmanın 6 
Aralık'ta çalışmaya baş-
ladığını anlatan Soylu, 
"Yine Sayın Cumhur-
başkanlarımızın tali-
matları çerçevesinde 
son yapılan görüşmede 
alınan kararla birlikte 
hem Kapıkule hem de 
Hamzabeyli sınır kapı-
larında gerek teknolojik 
dönüşümün sağlanması, 
gerekse de kapasitelerin 
artırılması hususunda 
Sayın Demerciev ve biz-
de de hem Ticaret Ba-
kanımızla hem İçişleri 
Bakanlığıyla birlikte bir 
çalışma hemen başlıyor." 
diye konuştu.
Soylu, uzun zamandır 

gündemde olan Kırkla-
reli Beğendik'le Rezve 
Deresi'nin üzerinde yeni 
bir dostluk kapısı açıldı-
ğını belirterek, burada 
yeni bir köprünün yapıl-
dığını, bugün bu köp-
rünün altyapısını tekrar 
değerlendirdiklerini dile 
getirdi.
Köprünün önce yaya-

lara açılacağını aktaran 
Soylu, "İki ülke arasında 
uyuşturucu kaçakçılığıy-
la mücadeleyle ilgili hem 
bilgi alışverişi hem de or-
tak mücadele konusunda 
bir adım atıldı. Yine özel-
likle göçmen kaçakçılığı, 
insan kaçakçılığı ve sınır 
güvenliği hususunda 
uzun zamandır birlik-
te çalışıyoruz. Bu göç 
akımının durdurulması, 
engellenmesi için ve bu 
açıdan da bu konuda bir 
bilgi alışverişi içerisinde 
bulunmayı ve aynı müca-
delenin aksamadan de-
vam etmesi konusunda 
bir ortak mutabakatımız 
oldu." ifadesini kullandı.
Süleyman Soylu, iki 

ülke arasında gerçek-
leştirilen ve imza aşa-
masına gelen güvenlik 
işbirliği anlaşması ile 
kolluk kuvvetleri ara-
sındaki eğitim işbirliği 
anlaşması hususunda 
bir an önce tamamlama 
konusunda bir mutaba-
kata vardıklarına vurgu 
yaparak, Bulgaristan sı-

nır güzergahında optik 
kuleler yapıldığını, yeni 
bir fiziki sistem konusun-
daki çalışmanın da kendi 
taraflarında başlatıldığını 
açıkladı.
İçişleri Bakanı Soylu, 

konuşmasını şöyle sür-
dürdü:
"Sayın Cumhurbaşka-

nımızın görüşmelerinde 
de dile getirildi. Kapıkule 
dünyanın geçiş açısın-
dan ikinci büyük kapı-
sı, ticaret açısından da. 
Özellikle üretimimizin ve 
ihracatımızın arttığı bu 
dönemde Kapıkule'de-
ki sınır geçişleri, ticari 
geçişler bizim için çok 
önem taşıyor. Bulgaris-
tan için de önem taşıyor. 
Özellikle frigofirik taşı-
malarda bu büyük bir 
önem taşıyor. Güzel bir 
haber de aldık. Kendile-
rine teşekkür ediyoruz. 
Kapıkule'nin yanında 
Hamzabeyli'de de Sayın 
Bakan bir frigofirik ve il-
gili gıda laboratuvarının 
yapılacağı konusunda 
bir bilgiyi paylaştı. Yine 
Bulgaristan'la hem kom-
şuluk hem kardeşlik 
ilişkilerimiz açısından 
iki ülkenin karşı karşıya 
kaldığı afet konularında 
da ortak havuz oluştu-
rulması hususu değer-
lendirildi. En son olarak 
suçluların iadesi konu-
sunda Sayın Bakan'ın 
gayretini ve bu konu-
daki çabasını biliyoruz. 
En son Levent Göktaş 
verildi Bulgaristan'dan. 
Kendilerine teşekkür edi-
yoruz. Yine PKK, KCK, 
PYD, FETÖ ve DHKP-C 
konusunda da ortak iş-
birliğimizin güçlü bir ze-
minde olduğunu bir kez 
daha huzurunuzda teyit 
etmek isterim."
Sınırda devriye gezen 

bir polis memurunun öl-
dürülmesiyle ilgili failleri 
hemen yakaladıklarını ve 
ortak soruşturma yürüt-
tüklerini anlatan Soylu, 
polis memurunun aile-
sine ve Bulgar halkına 
başsağlığı dileklerinde 
bulundu.
- "Her türlü terör ey-

lemiyle ilgili mücadele 
edeceğimizi söyledim"
Bulgaristan İçişleri Ba-

kanı İvan Demerciev de 
iki ülkenin cumhurbaş-
kanlarının yaptığı görüş-
meden sonra bu görüş-
meyi gerçekleştirdiklerini 
söyledi.
"Bizim görevimiz somut 

adımları atmaktı" diyen 
Demerciev, "Soylu'ya 
teşekkürlerimi iletmek 
istiyorum. Çok büyük bir 
göçmen baskısıyla karşı 
karşıyayız, bu mücade-
lede bize çok büyük des-
tekleri oluyor. Bu, iki ülke 
arasındaki işbirliği AB 
tarafından da görülüyor 
ve değerlendiriliyor diye 
düşünüyorum. Çünkü 
biz aslında AB dış sını-
rını koruyan taraftayız. 
AB'nin, her iki ülkenin 
gösterdiği bu büyük ça-
balara daha fazla destek 
vermek için adım ataca-
ğına eminim." görüşünü 
paylaştı.
Kapıkule ve Hamza-

beyli sınır kontrol nok-
talarında çalışmaların 
iyileştirilmesi için yapı-
lacak ilk somut adımları 
görüştüklerini dile ge-
tiren Demerciev, bu iki 
kontrol noktasında artan 
yoğun trafiğin daha hızlı 
işlemden geçmesini sağ-
layacaklarını vurguladı.
Sınır kontrol noktala-

rındaki çalışmaları ya-
kından takip ettiğini be-
lirten Demerciev, şunları 
kaydetti:

"Her gün bilgi alıyorum 
ve traf iğin durumunu 
izliyoruz. Yeni bir görev 
aldık, bu iki sınır kontrol 
noktasına ulaşımın daha 

iyi sağlanması için bir 
demir yolu ve kara yolu 
inşaatı planlıyoruz. Sa-
dece bu şekilde hızlı ge-
lişen Türk ekonomisine 
ve her sene artan trafiğe 
cevap verebileceğimizi 
düşünüyoruz. Bunun dı-
şında her iki ülke toprak-
larında faaliyet gösteren 
terör organizasyonları-
na karşı yapacağımız 
mücadelenin somut 
adımlarını görüştük. Bu 
konuda bilgi alışverişin-
de bulunduk ve başarılı 
mücadele için gereken-
leri yaptık. Türk tarafı bi-
zim öldürülen sınır poli-
simizle ilgili araştırmaları 
yaptı ve bu konuda Türk 
tarafına müteşekkiriz. 
Bu konuda tam işbirliği 
sağladığımıza seviniyo-
rum ve gerçeğe yakın 
zamanda ulaşacağımızı 

umut ediyorum. Gerçek-
ten bu öldürülmenin ar-
kasında duran sebepleri 
daha net bulacağımıza 
inanıyorum. Türkiye'de 
meydana gelen terör 
eylemiyle ilgili üzüntü-
müzü belirtmek istiyo-
rum, Bakan Soylu'ya 
daha önce üzüntümü 
belirttim. Sayın Soylu'yu 
temin ettim ki her türlü 
terör eylemiyle ilgili her 
konuda çok yoğun mü-
cadele edeceğimizi ve 
gerekli irademizi ortaya 
koyacağımızı söyledim. 
Bizim topraklarımıza bir 
şekilde gelen her bir te-
rörist veya onlara yardım 
yataklık eden herkesin 
tutuklanıp adalete teslim 
edileceğini söylüyorum. 
Bu konudaki çabalarımız 
artarak devam edecek-
tir." AA

1. sayfadan devam

Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği 
(MÜSİAD) toplantısı Kırcaali de yapıldı

MÜSİAD’ın Bulgaris-
tandaki faaliyetlerine bir 
hareketlilik kazandırmak, 
iş adamlarını biraraya ge-
tirmek, MÜSİAD çatısı al-
tında toplamak amacı ile 
MÜSİAD Bulagaristan 
temsilcisi Kemal Özmez 
tarafından ükle genelinde 
bir dizi toplantı başlatıldı.
Bu toplantıların i lk i 

Kırcaali’de gerçekleşti-
rildi. Toplantıyı organize 
eden MÜSİAD Bulga-
ristan temsilcisi Kemal 
Özmez, Bulgaristan iş 
dünyasını MÜSİAD ile 
tanıştırarak  ekonomi-
ye katkı sağlanacağı-
nı söyledi. Bu nedenle 
Bulgar istan’ın çeşit l i 
bölgelerinde iş insanla-
rı ile bir araya gelerek 
MÜSİAD çatısı altında 
yaptıkları işleri geliştirip, 
hem kendilerine, hem de 
ülkelerine nasıl katkı sağ-
layabileceklerini anlattı.
Kemal Özmez toplan-

tıda yaptığı konuşmada 
MÜSİAD’ın öneminden 
bahsederek aşağıdaki 
ifadeleri kullandı.
“MÜSİAD Genel Başka-

nı Sayın Mahmut Asmalı 
Bey geçtiğimiz günler-
de Avrupa’ya yapmış 
olduğu ziyaretlerinde, 
Türkiye’nin ticaretinin bü-
yük bir bölümünü Avrupa 
Birliği ile gerçekleştirdi-
ğini anlattı. Bu ticaretten 
Bulgaristan’da bulunan 
değerli işadamlarımızın 
da pay alabilmesinin yo-
lunun güvenilir zeminler-
de oluşan ticari ilişkiler-

den geçtiğini, bunun da 
MÜSİAD çatısı altında 
olabileceğini düşünüyo-
rum. Kasım ayı içerisin-
de İstanbul’da MÜSİAD 
EXPO 2022’ye katılan 
üyelerin gerçekleştirdiği 
ticari ilişkiler bunların ka-

nıtıdır.
Genel Başkanımız Mah-

mut Asmalı beyefendinin 
önderliğinde oluşturulan 
MÜSİAD invest ve MÜ-
SİAD Ticaret Ofisi de gü-
venli bir şekilde yatırımcı 
ve girişimci iş insanlarına 
yol gösterecektir.
Bulgaristan ile Türkiye 

arasında  6 Milyar Do-
lar olan ticari hacminin 
artırılmasında MÜSİAD 
üstüne düşeni yapacak-
tır. Bu imkanları tanıt-
maya devam edeceğiz. 
Bulgaristan’ın avantajı, 
85 milyonluk pazarı olan 
bir komşuya sahip, aynı 
zamanda da Türkiye’nin 
de Avrupa Birliği pazar-
larına açılan kapısı du-
rumunda. İki ülkenin de 
komşuluk kültürleri birbi-
rine çok yakın, hedefimiz 
bu komşuluk kültürünü 
aramızdaki ticari ilişkiler 
ile daha da pekiştirmek-

tir.
MÜSİAD’ın misyonu; 

ulusal ve uluslararası dü-
zeyde bağımsız ve bağ-
lantısız hareket eden bir 
iş adamları derneği ola-
rak, önceden belirlenen 
ilke ve değerleri payla-

şan, üyeleri arasındaki 
dayanışmayı geliştirerek, 
kendi içinde sağladığı bu 
birlik ve beraberlik ruhuy-
la bulundukları coğrafya-
ların maddi ve manevi 
yönden gelişmesine kat-
kıda bulunmaktır.
MÜSİAD bugün, 13 

000’i aşan üyesi ile 60 
000’e yakın işletmeyi 
temsil eden, yaklaşık 
2.000.000 kişiye istih-
dam sağlayan, Türkiyede 
84 irtibat noktası ile üye-
lern sorunlarını, görüş ve 
önerilerini çözüm amaçlı 
değerlendiren,  yurt dı-
şında 81 farklı ülkede, 
toplamda 165 nokta ile 
hizmet veren bir sermaye 
platformudur.
Bulgaristan’daki bütün 

iş dünyasına gönüllerimiz 
açıktır. Hepinizi bu önem-
li çatı altında görmek isti-
yoruz.” KH
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Karadayı, Mleçino’daki anma etkinliğinde: Güçlü 
olmak için birlik ve beraberlik içinde olmalıyız
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) Partisi Ge-
nel Başkanı Mustafa Ka-
radayı, Ardino (Eğridere) 
ilçesinin Mleçino (Sütke-
siği) köyü meydanındaki 
24 Aralık 1984 Yılı Anıt 
Çeşmesi önünde komü-
nist totaliter rejim tarafın-
dan başlatılan Türklerin 
ve Müslümanların isim-
lerini değiştirme kam-
panyasına karşı yapılan 
ilk büyük yürüyüşün ve 
yaşanan trajik olayların 
38. yıl dönümü münase-
betiyle düzenlenen anma 
etkinliğinde yaptığı ko-
nuşmada, “Bulgaristan'da 
demokrasinin yüksek be-
delini hayatlarıyla, sağ-
lıklarıyla, özgürlükleriyle 
ödeyen herkesin kahra-
manlığını onurlandıralım,“ 
diye kaydetti.

24 Aralık 1984 tarihinde 
dolaydaki Gorno Prahovo 
(Tosçalı), Dolno Prahovo 
(Ahmatlar), Başevo (Hal-
lar) ve Çernigovo (Kara-
musollar) köylerinden bin-
lerce kişi Mleçino köyüne 
toplanıp isim değiştirme 
kampanyasına karşı çık-
mışlardı. Anma etkinliği 

yanı sıra köy camisinde 
mevlit programı da dü-
zenlendi.

Karadayı, konuşma-
sının başında toplanan 
kalabalığa HÖH Onursal 
Başkanı Ahmet Doğan'ın 
selamlarını iletti.

HÖH lideri, totaliter rejim 
döneminde ülkenin diğer 
yerleşim yerlerinde de 
yapılan protesto eylemle-
rini anımsatti. HÖH lideri, 
“İlki 1964'te Ribnovo kö-

yünde yapıldı, bu nedenle 
Gırmen Belediye Başkanı 
Feim İsa'nın mart ayı so-
nunda protestocular, o ka-
ranlık yıllarda olduğu gibi 
yalnız kalmasınlar diye 
sadece Batı Rodoplar’dan 
değil, aynı zamanda Orta 
ve Doğu Rodoplar’dan da 
insanları bir araya getire-
cek bir anma programı 
düzenleme görevi var” 
diye belirtti.

Karadayı, “Bulgaristan-

da demokrasi için yük-
sek bir bedel ödedik. Bu 
yüzden bedel ödemenin 
yanı sıra ders aldığımızı 
da göstermek için bura-
dayız, bu meydandayız” 
dedi ve şöyle devam etti: 
“O zamanlar birlik ve be-
raberliğimiz yoktu ve bu 
çirkin olaylar o yüzden 
oluyordu. Alınan ders 
birlik ve beraberlik içinde 
olmamızın gerekliliği ve 
bunun bir adı, bir bayrağı 

var. Sağ olsun Onursal 
Başkanımız Dr. Ahmed 
Doğan, HÖH’ü o kurdu. 
Derin kökleri olan birli-
ğimizin partisini kurdu. 
Güçlü olmamız için birlik 
ve beraberlik içinde olma-
lıyız”.

Karadayı, demokratik bir 
polisin ancak Bulgaristan 
Anayasası ve yasalarına 
saygı gösterildiğinde var 
olduğunu da hatırlattı.

Polisin milis gibi davran-
dığı geçen yılki seçimleri 
anımsatan Karadayı, “An-
cak siyasi nedenlerle in-
san haklarının, haysiyetin 
çiğnenmesi, dezavantajlı 
insanların evlerine hücum 
edilmesi yönünde talimat 
verildiğinde demokratik 
polis siyasi bir milis ha-
line gelir. Üniformalı in-
sanları koruma görevimiz 
var,  çünkü 33 yıl sonra 
demokrasinin ne kadar 
kırılgan olduğunu gördük” 
dedi.

Anma mitingi, Kırcaa-
li Bölge Müftüsü Basri 

Eminefendi'nin totaliter 
rejim kurbanları için yap-
tığı dua ile sona erdi.

Anma mitingine katılan 
resmi konuklar arasında 
HÖH Başkan yardımcıla-
rı Ahmet Ahmedov ve Dr. 
Müh. Hasan Azis, Avrupa 
Birliği (AB) Parlamentosu 
ve ALDE Partisi Eş Baş-
kanı İlhan Küçük, AP Mil-
letvekili Atice Alieva-Veli, 
HÖH Gençlik Kolları Baş-
kanı ve Milletvekili Sezgin 
Mehmet, milletvekilleri 
Adlen Şevket, Bayram 
Bayram, Mukaddes Nal-
bant, Pavlin Krıstev, İm-
ren Mehmedova, Taner 
Ali, Hayri Sadıkov, Elhan 
Kılkov, Erten Anisova, 
Güner Ahmet, Hatice Ge-
orgieva, Andjey Djandev, 
Osman Muradov, Tür-
kiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçiliği Müsteşarı 
Mustafa Kara ve Türki-
ye Cumhuriyeti'nin Filibe 
Başkonsolosu Korhan 
Küngerü da yer aldı.
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HÖH’ten Gorno Prahovo ve 
Başevo’daki totaliter rejim 

kurbanları anıtlarına çelenk
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Ardino (Eğri-
dere) İlçe Teşkilatı temsilcileri, eski komünist tota-
liter rejimin Türklere karşı başlattığı Bulgarlaştır-
ma sürecine karşı ilk büyük direnişin başlatıldığı 
Gorno Prahovo (Tosçalı) ve Başevo (Hallar) köyle-
rindeki totaliter rejim kurbanlarının anısına dikilen 
anıt taşlarına çelenk koydular. Burada 23 Aralık 
1984 tarihinde Bulgaristan’da komünist totaliter 
rejim tarafından başlatılan Türk ve Müslümanla-

rın isimlerini değiştirme kampanyasına karşı ilk 
protesto mitingi düzenlenmesine yönelik hazırlık 
çalışmaları başladı. Ülkemizdeki Türk nüfusun asi-
milasyon girişimlerine karşı ateşlenen ilk kıvılcım 
burada alevleniyor.
Çelenk sunma törenine Ardino Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, HÖH Ardino İlçe Başkanı Şa-
hin Bayramov, HÖH Gençlik Kolları Başkan Yar-
dımcısı Nilgün İsmail, Belediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram, HÖH Ardino Kadın Kolları Baş-
kanı Zülfiye İbramova, HÖH Gençlik Kolları Ardino 
İlçe Başkanı Recep Şakirov, protesto mitinginin 
organizatörlerinden Recep Taşçı, ilçede görev 
yapan köy muhtarları, bölgeden seçilen Belediye 
Meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.  
Yerel din görevlileri, tüm Bulgarlaştırma süreci 
kurbanlarının ruhu için dua okudu.

Momçilgrad halkı, Bulgarlaştırma süreci şehitlerini andı
Momçilgrad (Mestan-

lı) şehrinde düzenlenen 
geleneksel anma mi-
tinginde 38 yıl önce 27 
Aralık'ta Bulgarlaştırma 
sürecine karşı düzenle-
nen barışçıl protestolar 
esnasında şehir düşen 
komünist totaliter rejim 
kurbanları anıldı.
Şehir merkezinde bulu-

nan Bulgaristan’daki ilk 
Komünist Rejimi Kurban-
ları Anıtı önünde topla-
nan kalabalığa seslenen 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı, 
“Güçlü bir Bulgaristan'a 
sahip olmak için güçlü bir 
HÖH’e ihtiyacımız var ve 
bunu birlikte yapmalıyız. 
Türkan Çeşme Anıtı’nda 
yaptığımız anma mitin-

ginde sadece birkaç ay 
sonraki seçimlerde 40 
milletvekili çıkaracağımı-
za dair söz verdik. Size 
inanıyorum ve bunu bir-
likte başaracağımızı bili-
yorum. Şimdiden seçim 
kampanyası hazırlıkları-
na ve kampanya yapma-
ya başlayalım” dedi.
Anma mitinginde hazır 

bulunan Bulgaristan ve 
Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu milletvekilleri, 
Türkiye’den gelen millet-
vekilleri, Türk diplomat-
lar, belediye başkanları, 
siyasi mağdurlar, eski 
siyasi tutuklular ve pek 
çok vatandaş tarafından 
Komünist Rejimi Kurban-
ları Anıtı’na çelenk ve 

çiçekler konuldu, saygı 
duruşunda bulunuldu.  
Momçilgrad Belediye 

Başkanı İlknur Kazim, 
yaptığı konuşmada şun-
ları söyledi: ”Burada, bu 
meydanda farklı isimle-
re, inançlara sahip ve 
dinlere mensup insanlar 
toplanmış bulunuyoruz. 
Bizi birleştiren, iyiliğe 
olan inanç, geçmişi geri-
de bırakma gücü ve bir-
likte ilerleme arzusudur. 
Bunu çocuklarımıza ve 
torunlarımıza borçluyuz. 
Bulgaristan, bizim Bulga-
ristan'ımız demokratik bir 
ülkedir. Bu da bizi hoş-
görülü olmaya, kültürel 
farklılıklara saygı göster-
meye ve tüm vatandaşla-
rın haklarına saygı gös-
termeye mecbur eder”.

Momçilgrad köylerindeki soykırım şehitleri anıldı
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) Partisi, çe-
lenkler koyarak ve dua 
ederek Bulgarlaştırma 
sürecini protesto etme sı-
rasında şehit düşen Mom-
çilgrad (Mestanlı) ilçesine 
bağlı Gorsko Dyulevo 
(Ayvalı), Austa (Bayram-
köy), Nanovitsa (Alibey-
konağı), Raven (Cumaya-
nı) ve Gruevo (Hayranlar) 
köylerinden kurbanların 

anısını onurlandırdı. Baş-
ta HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı olmak 
üzere  HÖH milletvekille-
ri, ildeki ve ülkenin başka 

bölgelerinden be-
lediye başkanları, 
Belediye Meclis 
üyeleri bu köyler-
de totaliter rejim 
kurbanlarının anı-
sına dikilen anıt 
levhaların önünde 
bir dakikalık say-

gı duruşunda bulundular. 
Anma törenlerinde Tür-
kiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçiliği Müsteşarı 

Mustafa Kara ve Türki-
ye Cumhuriyeti'nin Filibe 
Başkonsolosu Korhan 
Küngerü da hazır bulun-
du.

Anma törenlerine komü-
nist rejim kurbanlarının 
yakınları da katıldı. HÖH 
lideri Mustafa Karadayı 
ve yardımcıları Ahmet Ah-
medov ve Dr. Müh.Hasan 
Azis onlarla sohbet ettiler.

             Kırcaali Haber
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Çernooçene Belediye bütçesi güncellendi
Çernooçene (Yenipazar) 

Belediyesi’nin 2022 yılı 
bütçesinin güncellenmesi 
kararının alındığı Beledi-
ye Meclisi’nin olağanüs-
tü toplantısının ardından 
Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
bazı Belediye Meclis üye-
leri ve köy muhtarları ilçe-
de uygulanan iki önemli 
altyapı projesi kapsamın-
da yapılan çalışmaları in-
celemelerde bulundular.

Bakalite (Bakılır) kö-
yünden Kırcaali -Boro-
vitsa Barajı yolu kav-
şağına kadar uzanan 
yenilenen yol bölümü ile 
Çernooçene’nin yeni 4 
nolu mahallesi ile Sredne-
vo (Ortamahalle) köyünü 
birbirine bağlayan sokak-
ta yol yapım çalışmaları 
söz konusudu.

İnceleme çalışmasında 
Belediye Meclis Başkanı 
Bedriye Gaziömer, Be-
lediye Meclis üyeleri ve 
Srednevo ve Bakalite köy-
lerinde görev yapan muh-
tar vekilleri Nebibe İbram 
ile Recep Emurla vb. kişi-
ler hazır bulundular.

A y d ı n  O s m a n , 
“Çernooçene’nin yeni 4 

nolu mahallesi ile Sredne-
vo (Ortamahalle) köyünü 
birbirine bağlayan sokak 
yapımına ilişkin projenin 
uygulanması, mahalleyi 
oluşturmak ve kapsamlı 
bir şekilde iyileştirmek 
için uzun yıllar süren ça-
lışmaların sonuçlandırıl-
masıdır” dedi.

İkinci proje kapsamında 
güzergah boyunca men-
fez ve hendeklerin temiz-

lenmesi, çakıl taşı döşen-
mesi ve bitişiğindeki yol 
altyapısının yapılmasının 
ardından Bakalite köyün-
den Kırcaali - Borovitsa 
Barajı yolu kavşağına ka-
dar uzanan bölüme asfalt 
döşendi.

Aydın Osman, “Yol kötü 
durumdaydı ve dardı. Her 
yıl asfalt yama çalışmaları 
yaparak geçici kararlar al-
mak zorunda kalıyorduk. 

Kısa olması nedeniyle ül-
keden gelen turistlerin yo-
ğun olarak kullandığı yol 
yapımının tamamlanması 
bölgede turizmi canlandı-
racak” dedi.

Proje faaliyetlerinin uy-
gulanması ile Gabrovo 
(Gabra) -Novosel iş te -
Bosi l i tsa (Omanlar) -
Borovitsa (Çamdere) Ba-
rajı ile bağlantı yolunun 
son aşaması tamamlan-

mış oldu. Birkaç yıl önce 
Bosilitsa ve Bakalite köy-
leri arasındaki 2,4 kilo-
metrelik yol kesimine as-
falt kaplama yapıldı.

Belediye Başkanı, “Fi-
nansman bulabildiğimiz 
ve bu projeleri uygulaya-
bildiğimiz için mutluyum” 
diye ifade etti.

Srednevo ve Bakalite 
köylerinde görev yapan 
muhtar vekilleri Nebibe 
İbram ile Recep Emurla, 
Çernooçene Belediye-
si yönetimine projelerin 
uygulanması ve verilen 
taahhütlerin yerine getiril-
mesinden dolayı teşekkür 
ettiler.

Aydın Osman, yaz ayla-
rında yerleşim yerlerinin 
ilçe yol ve sokak ağında 
komple bir iyileştirme ve 

kısmi onarım çalışmaları-
nın planlı bir şekilde yapıl-
dığını bildirdi.

Belediye Başkanı, yol-
ların ve yol altyapısının 
rehabilitasyonunun, daha 
iyi yaşam koşulları yarat-
mayı hedeflemeye yöne-
lik stratejik ve uzun vadeli 
kalkınma hedeflerinden 
biri olduğunu vurguladı.

Aydın Osman, “Yerleşim 
yerlerinde çevrenin çeki-
ciliğini artırmayı ve bura-
ları yaşayanlar için keyifli 
bir yaşam alanı haline ge-
tirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Proje belediyenin kendi 
kaynaklarıyla gerçekleş-
tiriliyor ve 2022 için kabul 
edilen sermaye harcama 
programı uygulanmaya 
devam ediyor.
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Bulgaristan, Avrupa Komisyonu’ndan 
ilk yardım dilimini aldı

Avrupa Birliği (AB) Fonlarının Yönetiminden So-
rumlu Başbakan Yardımcısı Atanas Pekanov, Baş-
bakanlıkta yaptığı açıklamada, “Bulgaristan, Ulusal 
Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kapsamında 
AB tarafından yaklaşık 2,7 milyar leva tutarında-
ki ilk yardım dilimini aldı” diye duyurdu. Başbakan 
Yardımcısı, “Finansmanın sağlanması, bu dönemin 
başından beri geçici kabinenin çalışmalarının odak 
noktası oldu” diye belirtti.

Pekanov, “Paranın yıl içinde gelmeyeceğine dair 
şüphe ve spekülasyonlara rağmen bugün Bulgaris-
tan için bu güzel haber bir gerçek. Geçici hüküme-
tin görev süresinin ilk haftalarında ivedilikle yaptığı 
çalışma sayesinde yardım dilimi alınabildi. O zaman 
ülkemizin ödeme almasını engelleyen bazı eski so-
runlar giderildi” diye vurguladı.

Avrupa Komisyonu, 7 Kasım 2022'deki ilk dilime 
ilişkin ön değerlendirmesiyle fonların ödenmesine 
yeşil ışık yaktı ve bu değerlendirme raporu, 31 Ağus-
tos 2022 tarihinde Bulgaristan tarafından sunulan 
ilk ödeme talebine dahil edilen 22 kilit önem taşı-
yan aşamanın ve hedefin tamamının tatmin edici bir 
şekilde uygulanmasından dolayı Ekonomik ve Mali 
Komite tarafından da desteklenmişti.  

Başbakan Yardımcısı, “Fonlar, uygulaması başla-
mış olan projeler için kullanılacak - örneğin, Yenilik 
ve Büyüme Bakanlığı tarafından açıklanan ve büyük 
ilgi gören küçük ve orta ölçekli işletmelerin moderni-
zasyonu ve dijitalleştirilmesi projesi” diye açıklık ge-
tirdi. Pekanov, “Bu tür diğer projeler Sofya Metrosu 
Genişletme Projesi ve İçişleri Bakanlığı'nın radyo ile-
tişim sistemi TETRA projesidir. Fonlar, önümüzdeki 
haftalarda başlayacak projeler için de kullanılacak. 
Örneğin, konut ve konut dışı bina stokunun ener-
ji verimliliğinin artırılması, evlerin çatılarına güneş 
paneli sistemleri kurulması, belediye binalarına dış 
yapay aydınlatma tesisatları kurulmasına ilişkin pro-
jeler. Tüm yatırım projelerinin açıkça tanımlanmış 
son tarihleri var ve bunlara uymak için aktif olarak 
çalışmalıyız” diye vurguladı.

İlhan Küçük, Kırcaali ile Kuzey Makedonya’nın 
Ustrumca şehrinin kardeş olmasına arabulucu oldu

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Müh. Hasan Azis 
ile Kuzey Makedonya’nın 
Ustrumca Belediye Baş-
kanı Kostadin Kostadi-
nov, iki belediyenin kar-
deş şehir ilişkileri kurma-
sı münasebetiyle yapılan 
toplantıda gelecekteki iş 
birliği için yeni fırsatlar ve 
ikili ilişkilerin geliştirilme-
si ele alındı. Bu, Avrupalı 
liberallerin lideri İlhan Kü-
çük ‘ün desteğiyle oldu.
Kostadinov, “Sayın İl-

han Küçük ‘ün iki beledi-
yeyi kardeş şehir yapma 
girişimi iki ülke vatan-
daşlarına çok önemli bir 
mesajdır. Hem Kırcaali 
hem de Ustrumca aynı 
değerleri paylaşıyor. İki 
belediyenin uzun vadeli 
bir iş birliğinin geliştiril-
mesi için iyi bir zemine 
sahip olduğuna inanıyo-
rum” diye belirtti.
Toplantıda belediyeler 

arasında geleceğe yö-
nelik ortak projeler ele 
alındı, Kırcaali Belediyesi 
ise geleneksel Ustrumca 
Karnavalı’na katılma da-
veti aldı.
Küçük ‘ün i fadesine 

göre halklar arasındaki 
tüm bağlantılar ve yollar 
azim ve iyi niyetle inşa 
edilir. Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu Milletveki-
li, iki belediyenin sınırın 
her iki tarafında olması-

na rağmen birçok alan-
da başarılı bir şekilde 
iş birliği yapabileceğini 
kaydetti.
Küçük, toplantı ile ilgili 

şunları söyledi: “Bunlar, 
iki belediye arasında ile-
tişim fırsatları yaratacak, 
iş ve ekonomi, kültür ve 
eğitim alanlarındaki ilişki-
leri derinleştirecek, ama 
her şeyden önce insanlar 
arasındaki yakınlaşmaya 
katkıda bulunacak güzel 
örneklerdir. Farklı etnik 
gruplara ait bireylerden 
oluşan toplumun yaşa-
dığı ilçelerin çok ileri 
görüşlü iki belediye baş-
kanının bize farklılıkların 
birliğe yol açması için bir 
yol bulmamız gerektiğini 
gösterdiğini görüyoruz. 
AB'nin anlamı bu ve ben 
bir raportör olarak her 

zaman bunun için ça-
lıştım – Bulgaristan ve 
Kuzey Makedonya bay-
raklarının AB Bayrağı’nın 
yanında yan yana durma-
sı için çalıştım. Geleceğe 
ve refaha inanıyorum. 
Politikanın amacı, bu zor 
zamanda vatandaşların 
farklılıkların üstesinden 
gelebilmesini sağlamak-
tır. Bu hem iki ülke ara-
sında hem de iki belediye 
arasında açtığımız yeni 
bir sayfadır”.
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, “Ortak projelerimiz, 
fırsatlarımız ve birlikte 
yürümemiz gereken or-
tak yol hakkında konuş-
mak için Bulgaristan'dan 
gelen heyet ile burada 
olmak benim için bir 
zevktir. Kırcaali Beledi-

yesi, Bulgaristan'ın 
komşu ülkelerin-
deki belediyeler-
le iş birliği kurma 
fırsatları arama 
girişiminde bulu-
nuyor. Ustrumca 
Belediyesi’nin şah-
sında Kırcaali'nin 
kalkınma yolun-
da birlikte devam 
edebileceğimiz bir 
ortak bulacağına 
sevindim. İlhan 
Küçük‘ün deste-
ğiyle iki halkımızın 
arasında çok iyi 
ilişkiler geliştirebi-

leceğimize inanıyorum” 
diye kaydetti.
İlhan Küçük ve Dr. Müh. 

Hasan Azis’ten başka 
Bulgaristan heyetinde 
Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Tuncay 
Şükrü, Belediye Meclis 
Başkanı Hüseyin Ahmet, 
Belediye Meclis Başkan 
Yardımcısı Latif Rasim, 
Blagoevgrad (Yukarı 
Cuma) Belediye Meclis 
Başkan Yardımcısı Meh-
met Vaklyov ve Hacidi-
movo Belediye Meclis 
Üyesi İbrahim Zaydenov 
yer aldı.
Ustrumca Belediye -

si’ndeki görüşmenin ar-
dından İlhan Küçük baş-
kanlığındaki Bulgaristan 
heyeti Zoran Zaev ile 
görüşme gerçekleştirdi.
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Karadayı Türkan Anıt Çeşme’de: Burası, zorla 
isim değiştirilmesine karşı direnişin sembolü

Hak ve Özgür lükler 
Hareket i  (HÖH/DPS) 
Genel Başkanı Musta-
fa Karadayı, 38 yıl önce 
Bulgaristan’da Türklere ve 
Müslümanlara uygulanan 
soykırım sürecini protesto 
etme esnasında hayatını 
kaybeden 20 aylık Türkan 
bebeğin ve tüm şehitlerin 
anısına Kirkovo'nun (Kızı-
lağaç) Mogilyane (Kayalo-
ba) köyünde düzenlenen 
anma mitinginde yaptığı 
konuşmasının başında 
şöyle dedi: “38 yıl önce 
silah zoruyla bizi asimile 
etmeye çalıştıklarında, 
onur ve haysiyetimize ha-
karet ettiklerinde biz bura-
daydık. Gururlu ve onurlu 
vatandaşlar olma arzu-
suyla barışçıl protestolara 
çıktık, çünkü Bulgaristan 
bizim anavatanımız, top-
rağı anne babamızın ve 
atalarımızın alın teri ve 
kanıyla ıslanmıştır”.

Anma töreni, trajik olay-

ların en küçük kurbanı 
olan 20 aylık Türkan'ın 
anısına yaptırılan anıt 
çeşme yanında düzen-
lendi. Mitinge HÖH yöne-
timi, milletvekilleri, Avrupa 
Birliği (AB) Parlamentosu 

milletvekilleri, il ve ilçe 
teşkilat başkanları, beledi-
ye başkanları, Türkiye ve 
Yunanistan'dan konuklar 
katıldı.

Karadayı, sözlerini şöy-
le sürdürdü: “Öncesi ile 

şimdi arasındaki fark 
çok büyük. O zaman 
tek başımıza direndik 
ve bu yüzden bize böyle 
davranmaya cüret etti-
ler. Ama bugün hepimiz, 
Bulgaristan'ın dört bir 

yanından, tüm farklı et-
nik kökenlerden, Türkiye 
ve Yunanistan'dan gelen 
konuklarla birlikte kahra-
manların anısını onurlan-
dırmak ve bu birlikteliğin 
nasıl oluştuğunu anımsa-
mak için burada bir ara-
dayız”.

Karadayı, HÖH Onur-
sal Başkanı Dr. Ahmet 
Doğan'ın önderliğinde 
direniş hareketinin örgüt-
lendiğini ve ardından mü-
cadelenin cezaevlerine 
de taşındığını hatırlattı.

K a r a d a y ı ,  “ M a y ı s 
1989'da bu hareket, Ku-
zeydoğu Bulgaristan'da 
barışçıl protestolar dü-
zenlemeyi başardı. Do-
layısıyla Türkan Çeşme 
Anıtı, zorla isim değiştir-
me kampanyasına kar-
şı direnişin simgesiyse, 
Kaolinovo'daki anıt da 
komünist rejimi devirmek 
için örgütlü direnişin sim-
gesidir” diye dikkat çekti.

HÖH Başkanı, “Daha o 
zaman Dr. Ahmet Doğan, 
şöyle beyan etti: “İntikam-
cılığa hayır. İntikam pe-
şinde değiliz, vatanımızın 
gururlu ve değerli vatan-
daşları olmak istiyoruz” 
diye sözlerine ekledi.

HÖH’ün 2016'dan beri 
siyasette normalleşme 
çağrısı yaptığını belirten 
Karadayı, “Ne yazık ki, 
diyalog bugün hala ek-
sik. Geçen yılki seçim-
lerde demokratik polisin 
nasıl bir milis gücüne dö-
nüştüğüne tanık olduktan 
sonra yeniden inşa edilen 
demokrasi de yok” dedi. 
Son bir buçuk yılda 4 kez 
seçim yapıldığını anım-
satan siyasi lider, "Ama 
hükümet kurmayı kimse 
üstlenmiyor, çünkü koalis-
yon oluşturma kültürü ve 
anlayışı yok, bölünme ve 
muhalefet var" dedi.

Karadayı, “2022 seçim-
lerinde bazı eksiklikleri-
miz olduysa, bunları en 
erken 2023'te yapılacak 
seçimlerde düzeltmek 
için büyük olasılıkla bir 
şansımız ve fırsatımız 
olacak. O zaman 40'tan 
fazla milletvekili çıkaraca-
ğız, koalisyon oluşturma 
kültürünü öğreneceğiz, 
iktidar koalisyonunun bir 
parçası olacağız, çünkü 
HÖH Bulgaristan hükü-
metinin bir parçasıyken 
Bulgaristan en yüksek 
ekonomik göstergele-
re sahipti, NATO ve AB 
üyeliği gibi ulusal öncelik-
lerini gerçekleştirdi” diye 
kaydetti.

Siyasi lider, ayrıca ülke-
nin Schengen Bölgesi ve 
Avro Bölgesi'ne girmesi 
yönünde HÖH’ün izleye-
ceği yeni ulusal öncelik-

leri de duyurdu.
Karadayı, “2023'ün bü-

yük Atatürk'ün dediği gibi 
ruhumuza huzur, top-
lumuzda, yurdumuzda, 
dünyada barış getirmesi-
ni temenni edelim. Çün-
kü 100 yılda bir büyük bir 
lider doğarsa, o Türkiye 
Cumhur iyet i 'ni kuran 
Atatürk'tür. Ama her 100 
yılda bir dünyaya gelen 
bir başka lider daha var 
ve onun adı Dr. Ahmet 
Doğan'dır. Anavatanımı-
zın tarihinin demokrasi 
sayfası onun adıyla baş-
lar” dedi.
HÖH lider i, “Bizler, 

Doğan'ın değerli halefleri, 
değerli HÖH’lüler, onun 
çalışmalarına devam 
etmeliyiz. Misyonumuz, 
vatanımızın egemenliği-
ni ve toprak bütünlüğünü 
korumak, barış, istikrar 
ve güvenliğin garantörü 
olmaktır. Bu Doğan'ın 
bize vasiyetidir” diye vur-
guladı.
Anma mitingine HÖH 

Başkan yardımcıları Ah-
met Ahmedov, Dr. Müh. 
Hasan Azis ve Stanislav 
Anastasov, Avrupa Birli-
ği (AB) Parlamentosu ve 
ALDE Partisi Eş Başkanı 
İlhan Küçük, AP Millet-
vekili Atice Alieva-Ve-
li, HÖH Gençlik Kolları 
Başkanı ve Milletvekili 
Sezgin Mehmet, millet-
vekilleri Adlen Şevket, 
Bayram Bayram, Mu-
kaddes Nalbant, Pavlin 
Krıstev, Elhan Kılkov, 
Hayri Sadıkov, Nebiye 
Kabak, Osman Muradov, 
Andjey Djandev, Doç. Dr. 
Cevdet Çakırov, Güner 
Ahmet, Ceyhan İbramov, 
İmren Mehmedova, İh-
san Hakkı, Erten Aniso-
va, Taner Ali, Sevim Ali, 
Eşeref Eşeref ve Hatice 
Georgieva, ülkenin her 
yerinden gelen HÖH’lü 
belediye başkanları ve 
belediye meclis başkan-
ları da katıldı.
Anma mitingini ayrıca 

Türkiye’den gelen birçok 
konuk da katılımlarıyla 
şereflendirdi. Aralarında 
TBMM CHP milletvekille-
ri İlhami Aygün ve Yüksel 
Özkan, İYİ Parti Genel 
Başkan Yardımcısı Rıd-
van Uz, MHP Genel Baş-
kan Yardımcısı Prof. Dr. 
Kamil Aydın, Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçiliği Müs-
teşarı Mustafa Kara, T. C. 
Filibe Başkonsolosu Kor-
han Küngerü, Türkiye’den 
belediye başkanları ve 
belediye başkan yardım-
cıları ve Türkiye’deki göç-
men derneklerinin temsil-
cileri vardı.

Türkiye ile Bulgaristan, doğal gaz 
alanında işbirliği anlaşması imzaladı

Bakan Dönmez, imza 
törenin in ardından 
yaptığı açıklamada, 
2023’ün iki ülke arasın-
da başta enerji olmak 
üzere işbirliğinin daha 
da arttığı bir yıl olması 
temennisinde bulundu.
Geçen ay Cumhurbaş-

kanı Recep Tayyip Er-
doğan ile Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev'in İstanbul’da bir 
araya geldiğini hatır-
latan Dönmez, "Ora-
da mevkidaşım ile bir 
araya gelmiş ve enerji 
alanındaki önemli hu-
susların bir kez daha 
üzerinden geçmiştik. 
Son görüşmemizin üze-
rinden henüz bir ay bile 
geçmeden İstanbul’da 
ele alınan konuların 
bugün Sofya’da somut 
adımlara dönüşmesin-
den memnuniyet duy-
duğumuzu ifade etmek 
isterim." dedi.
Dönmez, imzalanan 

mutabakat zaptının iki 
ülke arasında doğal gaz 
alanındaki işbirliğini ve 
bağları daha da gelişti-
receğine inandığını vur-
gulayarak “Mutabakat 
zaptı, Balkan coğrafya-

sının doğal gaz güven-
liğinin artırılmasında 
da önemli bir adım ola-
caktır. Bu anlaşmanın 
süresi 13 yıl olacak ve 
yıllık yaklaşık 1,5 mil-
yar metreküpe kadar 
bir gaz transferi söz 
konusu olacak. Başta 
Bulgaristan olmak üze-
re Avrupa’nın da doğal 
gaz arz güvenliğine bü-
yük katkı sağlayacak.” 
diye konuştu.
Sürecin işleyişi hak-

kında da bilgi veren 
Dönmez, şunları kay-
detti:
"Başta Saros FSRU 

olmak üzere 5 LNG ter-

minalimiz sürece katkı 
sağlayacak. Türkiye, 7 
farklı hat ve LNG ter-
minalleriyle 15 ülkeden 
gaz tedariki yapan bir 
ülkedir. Bu, aynı za-
manda Türkiye’nin gaz 
merkezi olması için 
önemli adımlardan bi-
risidir. Bu altyapı ile 
gaz merkezine bir tuğ-
la daha koymuş olduk. 
Gerek tedarikçi ülkeler 
gerekse Avrupa ülkele-
rinin yapacağı yatırım-
larla bu kapasiteyi çok 
kısa sürede artırma im-
kanı da söz konusudur.”
Dönmez, sürece katkı 

sağlayanlara teşekkür-

lerini iletti.
- "Türkiye’ye kadar 

ulaşacak gaz miktarla-
rından bizler de yarar-
lanabileceğiz"
Bulgaristan Enerji Ba-

kanı Hristov da imzala-
nan anlaşmayı "tarihi 
bir belge" olarak nite-
lendirdi.
Hristov, “Bu anlaşma 

sayesinde dünyanın 
tüm doğal gaz üreticile-
rinden doğal gaz alabil-
me fırsatını elde etmiş 
bulunuyoruz. Türkiye’ye 
kadar ulaşacak gaz 
miktarlarından bizler 
de yararlanabileceğiz.” 
ifadesini kullandı.

1. sayfadan devam
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Türkan Bebek Edirne’de Törenle Anıldı
Bulgaristan'da 1984 yılında-

ki zorunlu asimilasyon girişimi 
sırasında çıkan olaylarda an-
nesinin kucağında şehit edilen 
1,5 yaşındaki Türkan Feyzullah 
için Edirne'de anma töreni dü-
zenlendi.

Anma etkinliklerine Edirne Va-
lisi Sn. H. Kürşat Kırbıyık, Edir-
ne Milletvekili Orhan Çakırlar, 
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler 
Hareketi Milletvekilleri Mukad-
des Nalbant, Sezgin Mehmed, 
Erten Anisova Dışişleri Bakan-
lığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi 
Murat Ahmet Yörük, Belediye 
Başkanı Recep Gürkan, Trakya 
Balkan Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Cevat 
Güneş, siyasi parti temsilcileri, 
Bulgaristan’dan gelen misafirler 
ve öğrenciler ile vatandaşlar ka-
tıldı. 

Şükrüpaşa Mahallesi'nde Tür-
kan bebek anısına yaptırılan 
anıt park önünde düzenlenen 
törende, anıta çelenkler sunu-
lup karanfiller bırakıldıktan son-
ra saygı duruşu ve istiklal marşı 
okundu.

Anma töreninde konuşan Vali 
Kırbıyık;” Bu anlamlı günde bu-

rada bulunmaktan bir yandan 
bu beraberlikten mutluluk du-
yuyoruz, bir yandan ise duy-
gulanıyoruz. Biz Türkler çok iyi 
biliyoruz ki, tarih boyunca Türk 

olmanın, Türk varlığını koruma-
nın, geliştirmenin bir bedeli ol-
muş. Bizler, bu bedeli geçmişte 
defalarca ödemiş bir milletiz. 
Bugün de bu bedeli ödemeye 

devam ediyoruz. 
Günü gelmiş Balkan coğraf-

yasında 19.yy’da 20.yy’da ya-
şanan çalkantılı dönemler ya-
şanmış, Edirne de bunlardan 
en çok etkilenen şehirlerden bir 
tanesi olmuş. Yaklaşık 90 yıllık 
süreçte 4 kez işgale uğramış 
ve 4 kez tekrar kurtulmak nasip 
olmuş bir şehir. Vatana sahip ol-
manın ne demek olduğunu en 

iyi bilen, kıymetini en iyi anlayan 
şehirlerden bir tanesi.  

Yeri gelmiş Suriye’nin ku-
zeyinde Türkmen olmuş bu 
bedeli ödemişiz. Yeri gelmiş 
Karabağ’da Türk olmanın be-
delini ödemişiz. Yeri gelmiş Batı 
Trakya’da, Bulgaristan’da bu be-
deli ödemişiz.

Geldiğimiz noktada özellikle 
devletler arası ilişkilerde olum-
lu bir seyir olduğunu görüyoruz.  
Bunu geliştirmek de hepimizin 
görevi. Ancak tarihten aldığı-
mız dersleri ve sorumlulukları 
asla unutmamalı, bunu gelecek 
nesillere düzgün ve doğru bir 
şekilde aktarmak her birimizin 
görevi ve sorumluluğudur. Bu 
sorumluluk gerek Bulgaristan’da 

yaşayan Türklerimizin sorumlu-
luğu gerek çeşitli tarihlerde göç 
etmiş, bugün Türkiye’nin çeşitli 
şehirlerinde yaşayan soydaşla-
rımızın temel sorumluluğu ola-
rak değerlendiriyorum. 
Yine bir başka altını çizmek 

istediğim husus, Türk varlığının 
sürdürülebilmesi için en önem-
li husus anayurdunun güçlü 
olması. Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti ne kadar güçlü olursa, 
dünyanın her yerinde yaşayan 
Türkler de o kadar mutlu ve 
huzurlu oluyorlar. Bunun için 
elbette gündelik siyasi konula-
rımız Türkiye içerisinde olacak. 
Ama konu Türklük, Devlet, mil-
let olduğu zaman tarih boyun-
ca bir olmayı beraber olmayı 
başarmış bir milletiz. Bugün 
de bunu başarıyoruz. Dünya 
var oldukça bu birlik ve bera-
berliğimizi koruyacağımızı ümit 
ediyorum. 
Bugün burada toplanmamıza 

vesile olan elim hadisede ha-
yatını kaybeden başta Türkan 
bebek olmak üzere, yine Bul-
garistan Türklerinin varlığını ko-
rumak geliştirmek adına canları 
pahasına mücadele eden, kimi 
canını veren, kimi yıllarca ölüp 
ölmeyeceğini bilmeden yaşa-
mak zorunda kalan tüm büyük-
lerimizi saygıyla, ebediyete inti-
kal edenleri rahmetle anıyorum. 

Bugün burada bu güzel etkin-
liğe imza atan arkadaşlarımızı 
kutluyor, tekrar tüm misafirleri-
mize hoş geldiniz diyorum ve 
hepinizi sevgiyle, saygıyla se-
lamlıyorum.” şeklinde konuştu.
Trakya Balkan Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği tarafın-
dan düzenlenen anma etkinli-
ğine Bulgaristan’dan gelen ko-
nuklar ve Trakya bölgesindeki 
dernekler katıldı.
Anma etkinliklerinde Bulgaris-

tan Kırcaali’den gelen öğrenci-
lerin okuduğu şiir ve gösteriler 
duygulu anların yaşanmasına 
neden oldu.
Edirne Valisi Sn. H. Kürşat 

Kırbıyık öğrencileri tebrik ede-
rek hediye verdi

Mahkeme, Karlovo Kurşun Camii’nin 
Başmüftülüğe iade edildiği kararı bozdu
Adliye Sarayı’ndan yapı-

lan açıklamaya göre, Plovdiv 
(Filibe) Temyiz Mahkemesi, 
Karlovo (Karlıova) şehrindeki 
Kurşun Camii’nin mülkiyeti-
nin Başmüftülüğe iade edil-
diği 2013 tarihli Plovdiv Bölge 
Mahkemesi kararını bozdu.
Temyiz Mahkemesi yargıç-

ları, mülkün yasal halefi Baş-
müftülük olan 9 Eylül 1944'e 
kadar Karlovo Müslüman Ce-
maati İdaresi’ne ait olduğunu 
kabul ediyorlar. Kararda o ta-
rihten sonra mülke yasal bir 
dayanak olmaksızın el konulup 
belediyenin kamu mülkiyetin-
de bulunan bir mal statüsü ve-
rilmesinin Başmüftülüğe iade 
edilmesine engel teşkil ettiği 
belirtildi.
1998 yılında kabul edilen bir 

plana göre yeşil alan için ayrı-
lan arazi sokaklar ve rekreas-
yon için banklar bulunan yeşil 
alanların oluşturulmasıyla iyi-
leştirme çalışması yapılmasın-
dan dolayı yasa gereğince be-
lediyeye ait kamu malı statüsü 
kazandı. Arazide bulunan Kur-
şun Camii’nin, Karlovo ve çev-
redeki nüfusun kültürel ihtiyaç-
larını kalıcı olarak karşılaması 
amacı taşıyor. Yargıçlar, yer-

leşim yerinin farklı yüzyıllarda 
ve gelişme dönemlerinde var 
olduğu göz önüne alındığında 
tarihi öneme sahip bir kült yapı 
olduğunu kaydetmektedirler. 
Açıklamada binanın 1976 yı-
lında taşınmaz kültürel mimari 

ve sanat eseri ilan edildiği ve 
kararı belirleyen bu neden-
lerle Başmüftülük tarafından 
bulunulan mülkiyet iddiasının 
reddedildiği bildirildi.  
Kararın taraflara tebliğinden 

itibaren bir ay içinde Yargıtay 
nezdinde temyiz yolu açıktır.
Plovdiv Bölge Mahkemesi’nin 

2013 yılında Kurşun Camii’nin 

Başmüftülüğe iade edilmesi-
ne karar vermesinden sonra 
Karlovo ve ülke genelinde 
protestolar yapıldı. Ertesi yıl 
dava Plovdiv Temyiz Mahke-
mesi tarafından görülürken 

Plovdiv'deki Cuma Camii’nin 
camlarının kırıldığı yoğun ka-
tılımlı mitingler ve protestolar 
düzenlendi. Başmüftülüğün 
vakıf mallarının iadesine ilişkin 
yürüttüğü davalar, eski Müslü-
man cemaat idarelerinin yasal 
halefinin kim olduğu netleşene 
kadar donduruldu.
                  Kırcaali Haber


