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Türk Ressamların Eserleri, Filibe
Başkonsolosluğunda Sergilendi

Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunda, Türk ressamlar
Hale Nural, Günseli Kapucu ve
Vahap Demirbaş'ın yağlıboya
eserlerinden oluşan sergi açıldı.
Başkonsolos Hüseyin

Ergani'nin girişimleriyle Başkonsoloslukta düzenlenen sergide, Manisa'dan Hale Nural,
Ankara'dan Günseli Kapucu ve
Malatya'dan Vahap Demirbaş'ın
toplam 40 yağlıboya tablosu yer

aldı.
Klasik müzik konseri ile başlayan etkinlikte konuşan Ergani, Filibe kentinin 2019 yılında
Avrupa Kültür Başkenti ilan
edildiğini hatırlatarak, "Anka-

Türkiye’den Bulgaristan’a "Kardeşlik Köprüsü"
Tekirdağlı ressam Eylem Çalışkan, Kirkova’da yaptığı ve
"Kardeşlik Köprüsü" adını verdiği resimle iki ülke arasındaki
kardeşlik bağlarına vurgu yaptı.
Kırcaali ve Ardino’da kentin çeşitli noktalarına daha önce de 3
boyutlu resimler çizen ressam,
Kirkovo’da yaptığı ve "Kardeşlik
Köprüsü" adını verdiği resimle
birlikte Bulgaristan’da yaptığı
resim sayısını 5’e çıkarttı.
Çalışkan'ın Kirkovo’da bir
alana yaptığı 3 boyutlu resmin
açılışı, Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Başkan
Yardımcıları Tasim Haciveysal
ve Valentina Dimitrova, belediye
çalışanları ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.
Belediye Başkanı Süleyman
resimle ilgili "Ben ressamın
Bulgaristan’ın diğer il ve ilçe-

ra'daki Valör Galerisi'nin yardımıyla Türkiye'nin zengin güzel
sanatlar kültürünün bir bölümünü tanıtıyoruz. Girişimimizin,

Etkinlikte Filibe Başkonsolosluğunun desteklediği "Nemrut
Tırmanışı" inisiyatifine katılan
24 engelli Bulgar genç de ka-

Filibe'nin 2019 Avrupa Kültür
Başkenti etkinliklerine de katkı sağlayacağına inanıyoruz."
dedi.
Nural ve Kapucu da Bulgar sanatseverlerle bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını
ifade etti.

tıldı.
Görme ve işitme engelli üç
genç, konuklara UNESCO’nun
Dünya Kültürel Mirası
Listesi'nde yer alan Nemrut
Dağı'nın bu yıl düzenlenen 18.
tırmanışından izlenimlerini anlattılar. AA
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lerinde de böyle güzel eserler
yapmasını temenni ediyorum.
Ayrıca kötü hava şartlarına
rağmen özverili çalışmasından
dolayı da kendisine çok teşekkür ediyorum. Kirkovo halkı tüm
güzellikleri hak ediyor, böyle güzel bir eseri halkımızın hizmetine sunduğumuz için mutluyuz"
dedi.

Genç ressam Çalışkan, "Buranın havası oldukça soğuk ama
insanlarının kalpleri sımsıcak.
Ayrıca çok da misafirperverler. Burada bu güzel insanlarla
birlikte olmaktan ve resmime
göstermiş oldukları ilgiden dolayı çok mutluyum. Buradan çok
güzel anılarla ayrılıyorum" dedi.
İHA
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Yeşilliklerin İçinde Ve Tarihin Derinliklerinde Bir Seyahat
Geçen sayıdan
devamı -->
Bu ilimizdeki Botanik
Bahçesi gezildi ve ardından Zil Kalesi ziyaret edildi. Zil Kalesi Ortaçağın
sonlarına doğru yapılmış.
Çevresi çam ağaçları ile
kaplıdır. Bu kale Çamlıhemşin ilçesinde bulunur,
çok sarp ve vadiye hakim
bir yerde kaya kütlelerinin
üstüne moloz taşlardan
inşa edilmiştir. Kalenin
duvarları 1.5-2 metre kalınlıktadır. Kalenin üç cephesi olan doğu, güney ve
kuzeyi doğal uçuruma
bakmaktadır. Batı kısmında yüksek surlar bulunmaktadır. Palovit Şelalesi
Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde yer almaktadır.
Şelale, Karadeniz sahil
şeridine 50 km’dir. Şelale
Kaçkar dağlarından başlayıp, Fırtına deresiyle birleşmekte ve Rize’nin Ardeşen ilçesi yakınlarından
Karadeniz’e dökülmektedir. Bu şelalenin ilk su
kaynağı Elvit yaylası ve
çevredeki bitki örtüsüdür.
Elvit Yaylası ile Palovit
Şelalesi’nin arası 5-6 km
kadardır. Şelale deniz seviyesinden 1000- 1250
metre yüksekliktedir. Şelalenin üst noktası ile alt
noktası arası( yüksekliği)
tahmini 15-20 metredir.
Zil Kalesi ile Palovit Şelalesinin arası ise 20 km’dir.
Minibüsle gidilince aradaki mesafe kısalır ve yolculuk süresi15-20 dakikaya
düşmektedir. Bu yüzden
kale ile şelale arasında
vasıta kullanmak yolcuların lehine olmuştu. Palovit
Şelalesi’ni görmeye yaya
gidecektik, fakat yolu
uzak olduğu için minibüsle gitmeyi tercih ettik. Şelalenin önünde toplu fotoğraf ve isteyenler de
selfie çekindiler. Karşılıklı
olarak önce Zil Kalesini ve
sonra da Palovit Şelalesini gezip dolaştık. Ayder
Yaylası yolunu takiben
Fırtına Deresi’ne yaklaştık. Burada Zıplayın denilen kısa mesafeli teleferik
hattının çalışması izlendi.
Arzu eden ve kendine güvenen arkadaşlar teleferik
yoluyla gidiş geliş turları
yaptılar. Bu yayla Rize’nin
Çamlıhemşin ilçesine
bağlı olup, dağlar ve yeşillikler arasında muhteşem
bir güzelliğe sahip bir yayladır. Ayder Yaylası’nın
genelinde, birbirinden ayrı
evler, oteller, pansiyonlar
görülmektedir. Ayrıca yeşil çayırda otlayan sığır
hayvanlarına tanık olduk.
Ayder Yaylası’nın gözbeb e ğ i o l a n Fır tın a
Deresi’nin adeta öfkesini
haykırdığına şahit olunmuş. Ayder Yaylası’ndan,

Fırtına Deresi’ne doğru
yol alırken Şenyuva taş
köprüsü önünde durduk
ve köprünün mimarisi inceledik. Köprü, bir Osmanlı eseridir. Yapılış tarihi 1696 yılıdır. Birçoğumuz bu köprünün üzerinde hatıralık fotoğraflar
çekindik. Ayder deresi ile
Çat deresi, Fırtına deresini oluşturmaktadır ve her
iki derenin suları
Karadeniz’e dökülmektedir. Buranın yöresel yemekleri arasında: fasulye
tava, hamsili pilav, hamsili ekmek, hamsi tava,

Buna göre dualara çıkarlar. Çünkü gereğinden
fazla yağan yağmur, ticarete zararlıdır. Güneş oldukça yükselmiş ve öğlen
yemeği saati çoktan gelip
geçmiş. Biraz gecikmeli
de olsa Rize Ayder Yaylası yolu üzerinde bulunan
Pınar Alabalık tesislerinde, öğlen yemeği için
maslara yerleştik. Yemekten sonra Tekpa Rize
Bezleri fabrikası ziyarete
gidildi ve alış veriş yapıldı.
Rize merkez yolundan,
kalacağımız otele biraz
geç olarak varıldı. Yorgun

karşılar. Bunlardan birinin
üzerinde, beş adet haç
bulunur . Dünyanın en
çok haç içeren, Gürcü
bayrağıdır. Ortadaki haç
Birleşik Gürcistan devletini temsil eder. Kollardaki
dör t haç ise (merkez
dâhil) Özerk Cumhuriyetleri temsil eder. İkinci bayrak; sol üst köşesinde
Gürcistan bayrağı olanıdır
ve beyaz zemin üzerine
mavi çizgileri olup, biraz
Yunan bayrağını andıran
Acaristan Özerk Cumhuriyeti bayrağıdır. Üçüncü
bayrak ise, Batum bölge-

sütlü kabak, lahana çorbası, mıhlama, hösme,
ormanlı hamsi, pekmezli
kabak, lahana sarması
vb. Rize’ye ait gelenek ve
göreneklerden birkaç tanesini sunmak istiyorum.
Düğünlerde lahana dolması içerisine para konur.
Para kime çıkarsa, zengin
olacağına inanırlar. İkinci
bir inanış da: Yürüyemeyen veya yürümesi gecikmiş çocukların yürümesini
sağlamak için ayaklarına
ip bağlanıp caminin kapısına getirilir. Namazdan
ilk çıkan kişiye ip kestirilir.
Her yörede olduğu gibi,
Rize’de de halk arasında
bazı batıl inançlar vardır.
Bunlardan birisi şunu anlatır: ”Doğa şartları ile baş
edemeyen yöre insanı,
yağmurun dinmesini sağlamak için güneş duasına
çıkar lar. Süpürge ve
odundan yapılan çöp toplamada olduğu gibi, genellikle erkek elbisesi giydirilir. Süpürge yapacak
kişinin kaşı gözü çizilir. Bu
kişiyi iki kolundan birer
kişi tutar. Arkalarından da
kaplarla çocuklar takip
eder. Onlar kapı, kapı dolaşarak şöyle de bağırırlar: Bubrik, bubrik ne ister, Bal verenden bal ister,
Un verenden un ister, Yağ
ve r e n d e n ya ğ i s t e r,
Allah’tan güneş ister.” Sonuç olarak; Bu yörede yaz
ve kış mevsimlerinde haddinden çok yağmur yağar.
Yerli halk bu tür dualarla
yağmurun durmasını ister.

olduğumuzdan herkes erkenden yatıp uyudu. Sabah yine erkende yola çıkıldı. Bugünkü gezimiz
Gürcistan’ın Batum şehri
idi. Uzun zamandır yurt
dışı seyahatinde bulunmadığım için, benim de
gecem bir hayli telaşlı ve
heyecanlı geçti. Gezimizin dördüncü günüydü ve
her zamandan daha erken uyandırıldık. Çünkü
gideceğimiz yol uzun sürecekti ve üstelik sınır ötesi bir yolculuktu. Bu sebepten, erkenci olmakta
yarar vardı. Öğle üzeri
Gürcistan’ın Batum şehrine ulaştık. Oradaki gezi
gözlemlerime geçmeden
önce, bu ülke hakkında
bazı bilgiler vermek istiyorum. Gürcistan’ın yüzölçümü 70 bin km2 olup, nüfusu da 5,5 milyondur. Ülke
1991 yılında Sovyetler
Birliğinin dağılmasıyla bağımsızlığına kavuşur. Dönemin Cumhurbaşkanlığına, eski Dışişleri Bakanı
Edward Shevarnadze getirilir ve Gürcistan’ın devlet başkanı olur. Gürcistan; Gürcü, Ermeni, Rus,
Acar, Osetyalı ve Abaza
gibi milliyetlerin birleşimiyle ülkenin mozaiğini
oluşturur. Gürcistan, üç
özerk bölge ile 9 adet
kente ev sahipliği yapmaktadır. Ziyaretinde bulunduğumuz Batum,
Acaristan’ın başkentidir.
Batum’un girişinde, ülkeyi
ziyaret edenleri, göndere
çekilmiş üç çeşit bayrak

sinin kalkınmasına maddi
destek sağlayan Avrupa
Birliği bayrağıdır. 16 Mart
1921 tarihinde imzalanan
Moskova anlaşması ile
Batum, Karadeniz’de bir
çıkış limanı isteyen Sovyetler Birliğine bırakılır.
Bunun sonucu Batum Misakı Milli Sınırında yer
alıp kaybedilen ilk toprak
oldu. Eğitime gelince;
Gürcü Alfabesi dünyada
kullanılan 14 yazı sisteminden bir tanesidir. Alfabesinin, beş harfi sesli, 28
harfi sessiz olmak üzere,
toplam 33 harften oluşur,
Alfabe sisteminde; büyük
ve küçük harf ayırımı yoktur. Tüm harfler tek tip olarak yazılır. Gürcistan’ın
para birimi dolara endekslidir ve 1 TL. ortalama
0,65 Lari’dir. Gürcü parasında kuruşun karşılığı
Tetri’dir. Batum şehrinin
varoş kısımları çok geri
kalmış ve her konuda yardıma muhtaçtırlar. Sovyetler Birliği idaresi zamanından kalan bölge, halen
savaştan yeni çıkmış gibi
harabelik içindedir. Evlerin ve bazı çok katlı binaların dış sıvaları dökülmüş, pencere camları kırık ve çoğunda da cam
yok. Hatta bazı binaların
kapıları dahi kırık veya hiç
kapı yok. Pencere camı
ve kapısı olmayan evlerin
boşlukların kumaş bezlerle kapatılmıştır. Yeni oluşan yerleşim merkezleri
için böyle konuşamayız.
Çünkü yeni inşat edilen

konutlar çok yüksek ve
sağlam yapılmaktadır.
Kaba sıvası tamamlanmış binaların çatı örtüleri
yapılmış ve dışarıdan
çok güzel görünmektedirler. Bu binaların caddeleri muazzam geniş ve
düzenlidir. Burada yeni
inşa edilen bina ve blok
yapımlarında harfiyen
projelere uyulmuş. Bulvar ve geniş caddelerin
etrafları yeşillendirilmiş
ve rengârenk çiçek bitkileriyle süslenmiştir. Bu
gelişme de, ülkenin bağımsız olarak ilerleyebileceğini göstermektedir. Gezimiz sırasında Batum’un gerçekten turist çekmeye
hazır olduğunu gördük. Halkı temizliğe
çok önem göstermektedir. İnsanları, yabancı turistlere haddinden fazla ilgi göstermektedirler ve de
çok saygılılar. Buranın
en meşhur yemeği
Haçipuri’dir. Grubumuz öğle yemeğini
deniz kıyısında bir
Türk Lokantası’nda
yaptı. Lokantayı çalıştıranlar Türk, ama
personelin tamamı
Gürcü’dür. Diyalog konusunda hiçbir sıkıntı yaşamadık. Zira onlar, bizim
dilimizi, bizler kadar güzel konuşuyorlar. Haçipuri dediğimiz, bir tür
hamurdan pidededir. Yapılışı: Hamurlu pide,
içinde kaşar ve peynir,
bunun üzerinde de rafta
yumurta ve tereyağı katığı. Ancak, pidenin hamuru çok özel olmalıdır.
Batum’u bir günde gezip
dolaşmak biraz yorucu
olacağından, sadece
şehrin önemli turizm ve
tarihi yerlerini gezmekle
yetindik. İlk olarak Avrupa Parkını gezdik. Ardından Deniz Kenarı Parkı,
Botanik Bahçesi ve Gönye kalesi ziyaret edildi.
Deniz Kenarı Parkı beş
paralel yürüyüş bandından oluşur. Parkın yürüyüş bandı üzerinde bisiklet yolları, kafeler, restoranlar, su gösterileri gölü,
ayrıca manolya ağaçları,
palmiyeler, bambu bahçesi ve çakıllardan oluşan plajlar vardır. Botanik
Bahçesinin bulunduğu
arazinin bir kısmı Osmanlı Mezarlığı imiş. Ancak 1880’li yıllarda bu
mezarlık yok edilerek
bahçeye dönüştürülmüş.
Gönye Kalesi Batum’a 7
km uzaklıkta bulunur.
Kalenin uzunluğu 900
metre olup, 5 metre yükseklikte ve 18 adet burca

sahiptir. Kale içerisindeki
müzik aslında Osmanlılar
tarafından inşa edilen
camidir. Bu kilisede yer
alan caminin minaresi
yok edilmiştir. Batu şehrinin merkezinde, Türk
Konsolosluğunun arkasındaki cadde de Batum
Devlet Tiyatrosu bulunur.
Batum’da ayrıca Sanat
Müzesini de ziyarette bulunduk. Müze iki kattan
oluşur ve 1998 yılında
kurulmuştur. Müzenin birinci katı çağdaş yontu
sanatlarına, ikinci kat ise
yağlı boya tablolarına
ayrılmıştır. Şehrin merkezinde,” Ali ile Nino Aşk
Heykeli” göze çapmaktadır. Heykellerden biri
Azeri Müslüman Ali, diğeri de Gürcü Hrıstiyan
kız Nino’ya aittir. Heykelin inşası 2010 yılında
tamamlanmış. Heykelin
mimarisi A zeri yazar
Kurban Sait’in romanından esinlenerek yapılmış. Heykel 9 metre yükseklikte ve 7 ton ağırlığındadır. Batum şehrinde, esas bizleri ilgilendiren başka bir sorundu. O
da, şehirde kaç adet caminin bulunduğunu merak ediyorduk. Amacımız
ülkede ve özellikle burada yaşayan Müslüman
kesimi ve ayakta duran
cami sayısını öğrenmekti. Bu konuda bizlere
Batum’da rehberlik yapan, bayan rehberimiz
Thea Vanilishi ( Teo) hiç
kıvırmadan, bizlere şunları paylaştı: “Müslüman
ve Türk nüfus çok azdır.
Olanlarını da Gürcülerden ayırmak çok zordur.
Batum’da bulunan Orta
Cami tektir, yurt çapında
ise en fazla 3-4 cami
vardır.” Müslümanların
ibadet ettiği tek cami
olan Orta Cami’nin içinde çekme ikinci kat bulunur. İkinci katta bayan
namaz yerleri, bitişiğinde
de öğrenci odaları vardır.
Caminin kapısı sarı,
mavi, yeşil ve kahverengi
tonlara boyanmıştır. Caminin merkezinde küçük
b i r k u b b e v a r d ı r.
Batum’da Orta Camiyi
ziyaretimiz sırasında, caminin kahvesinde oturan
yaşlı amcalarla görüştük
ve kısa bir sohbette bulunduk. Kahvede bulunan 3-4 kişi yarım yamalak Türkçeleri ile sorularımıza cevap verebildi.
Mümün ALTINDİŞ
Emekli Öğretmen
Bursa

Devamı gelecek
sayıda -->
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Başmüftülük Sözcüsü: Devletin Dinî Cemaatlere Malî Yardım Temini
Olmadan Dışardan Sağlanan Finansın Durdurulma İmkanı Yoktur
26 – 29 Eylül 2017 tarihleri arasında Sofya’da düzenlenen XIII. Uluslararası Terörizm ve Elektronik
Medyalar konulu konferansta Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı
Krasimir Karakaçanov,
eğitim ve dinlerle ilgili yasalarda değişiklikler yapılması gerektiğini belirtti. Birleşik Vatanseverler
Koalisyonundan olan siyasetçinin sözlerine göre
planlanan değişiklikler ile
Bulgaristan’daki Müslümanların radikalleşmesinin önlenmesi amaçlanmaktadır.
Savunma Bakanı, Bakanlar Kuruluna ve Millet
Meclisi’ne dinî cematlerin,
okullarda din dersi veren
Müslüman öğretmenlerin
ve imamların maaşlarının sağlandığı finansman
organlarına yönelik daha
sıkı denetim için özel teklif
sunacak.
Başbakan Yardımcısı Karakaçanov, gazetecilere, Yüksek İslam
Enstitüsü’nün tanınması
ve Milli Eğitim Bakanlığı
tarafından onaylanmış
eğitim sistemi doğrultu-

sunda buradaki kadroların eğitilmesi gerektiğini
söyledi. Onun sözleriyle,
ülkemzideki imamların
tebliğ ettikleri İslamın
geleneksel veya Radikal
İslam olduğunu tespit etmek için imamların sınava tabi tutulmaları gerekmektedir.
Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Ce-

lal Faik, Karakaçanov’un
konuşmasını değerlendirerek şu beyanatta bulundu:
“Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti, Savunma
Bakanı’nın Yüksek İslam Enstitüsünü akredite
etme taahhüdünü tebrik
etmektedir. Yüksek İslam Enstitüsü’nün eğitim
hayatına başlamasından
itibaren 27 yıldır bu durum

beklenmektedir. Ne yazık
ki, şimdiye kadar devlet,
Yüksek İslam Enstitüsü
mezunlarının eğitimlerini tamamladıktan sonra, yüksek öğrenimlerini
devam edebilmeleri için
Enstitünün akredite edilebilmesi için yardımda
bulunmamıştır” dedi.
Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Basın sözcüsünün Faik’in sözlerine

Yeni savaş uçakları alım
ihalesi devam edecek
Meclis, Bulgaristan Silahlı Hava Kuvvetleri için
yeni savaş uçakları alım
ihalesine yeni teklifler verilmesi üzere ihale sürecinin devam etmesi kararı
aldı. Karar Meclis Genel
Kurulunda yaklaşık 3 saat
süren tartışmalardan sonra alındı.
Mecliste oluşturulan komisyonun iki aylık çalışmalarından elde edilen
temel sonuçlar şöyle özetlenebilir: Bulgaristan’ın
İsveç'ten Saab JAS 39
Gripen savaş uçağı alması kararında ciddi eksiklikler var.
Bu durumda Meclis, muhalefetteki partilerin karşı
çıkmasına rağmen, Amerika Birleşik Devleri’nin
(ABD) F-16 savaş uçağı
teklifinin de dahil edilmesiyle Savunma Bakanlığına ihale işlemlerinin bir
kısmını yeniden yürütmesini tavsiye etti.
Haziran ayında kurulan komisyon Ognyan
Gerdjikov’un başında olduğu teknokratlar hükümetinin Bulgaristan Hava
Kuvvetleri için İsveç'in
Gripen savaş uçağı teklifini nasıl seçtiğini araştırmakla görevlendirilmişti.

Mecliste komisyon rapor unun gör üşülmesi
sırasında Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) ve Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) birbirine sözlü saldırıda bulundu. Cumhurbaşkanı Rumen Radev’e

edildiğini, Romanya Hava
Kuvvetleri’nin daha iyi durumda olduğunu ve savaş
uçağı alımı konusunda
uzmanların aldığı kararın
kötü olmadığını anımsattı.
Tsvetanov, “Romanya 8
F-16 savaş uçaklarına sahip ve daha 30 uçak alımı

hakaretler yağdı. İktidardakiler, şu anda Devlet
Milli Güvenlik Ajansının
(DANS) incelemelerde
bulunduğu Cumhurbaşkanlığında bazı belgelerin
yok edildiğini iddia ederek, Devlet Başkanı’na
hakaret ettiler.
GERB Meclis Grubu
Başkanı Tsvetan Tsvetanov, Bulgaristan ve
Ro manya’nın b i r l i k te
NATO üyeliğine kabul

için prosedür sürüyor. Yunanistan, 115, Türkiye 232
F-16 savaş uçağına sahip
ülkelerdir. Macaristan ve
Çek Cumhur iyet i’nde
Gripen savaş uçağı alımı anlaşmaları skandalla
sonuçlandı. İsviçre referandum gerçekleştirdi ve
Gripen savaş uçağı alımı
ihtimali ortadan kaldırıldı, Slovakya’da toplumda
hoşnutsuzluk meydana
geldi ve Gripen savaş

uçağı alımından vazgeçildi” dedi. Tsvetanov, şu
anda Gripen uçağının
Botsvana ve Tanzanya
devletleri tarafından kullanıldığını ve Bulgaristan’ın
da bu sürece katıldığını
sözlerine ekledi.
Tsvetanov’un ifadelerine
göre Bulgaristan’ın savaş
uçağı alımı konusunda
karar alırken NATO ortaklarını dikkate almalı
ve yeni uçakların NATO
standartlarına uygun olması gerekir.
BSP Milletvekili Dragomir Stoynev, belirli bir şirketin lehine lobicilik yapıldığını ileri sürdü.
Stoynev, “Küçük çocuklar bile Bulgaristan’ın
F-16 savaş uçağı alması
gerektiğini anladılar, tüm
bu gösteri Bulgaristan’ın
F-16 savaş uçağı alması
içindi, fakat savaş uçağı
üreten başka firmalar da
var” diye ısrar etti.
Tsvetanov, seç ilme si gereken herhangi bir
firmadan gelen tekliften
bahsetmediğini ve ancak
gerçekleri ortaya koyduğunu ve komşu ülkelerin
bu konuda deneyimini anlattığını söyledi.
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göre, devlet ülkedeki bütün dinî cemaatleri mâlî
açıdan desteklemezse
dışrdan finanse edilmeleri sonlandrılamaz. Aksi
takdirde bu dinî cemaatler
yok olmaya mahkumdurlar”.
Başmüftülük Sözcüsü:
“Devlet, dinî cemaatlere
yönelik dış finansmanı kısıtlamaya veya tamamen
durdurmaya karar verdiği
takdirde, Bulgaristan’daki Dinî Topluluklar Milli
Mecis’i ile birlikte, dinî
cemaatlerin her birine
mâlî destekte bulunması
gerektiği yönünde ortak
görüşümüz var”dedi.
Celal Faik, “yurtseven”
parti temsilcilerinden bazıları, Başmüftülüğü ve
Bulgaristandaki Müslüman cematini kasıtlı olarak etkileyen kanunlarda
değişiklik öngördüklerini
endişe ile dile getirdi.
Genel sekreterin sözlerine göre bütün bu olanlar,
Bulgaristan’da tamamen
meşru dinî kurum olan
Bulgaristan Müslümanlar
Diyaneti’ne her hangi bir
şekilde danışmadan gerçekleştirilmektedir. Dedi.

Başbakan Yardımcısı
Karakaçanov’un, Bulgaristan’daki imamların
ılımlı islam üzerine test
yapmaları teklifini nasıl
değerlendirdiği sorusuna
Celal Faik:
“İmamların ne tarz İslam tebliğ et t ik ler ini
değerlendirecek olan
komisyon, yetkili kişilerden oluşmalıdır- örneğin
Bulgaristan’da tanınmış
ilahiyatçılar. Bu değerlendirmede komisyonun yabancı düşmanlığı yapan
siyasi partilerin yönetimi
altında mı, yoksa başta
devlet ve devlet görevlilerinin Başmüftülükle
birlikte mi imamların ne
tür islam tebliğ ettiklerini
açıklığa kavuşturacak olması önemlidir” dedi.
Konuşmanın sonunda
Başmüftülük Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü
Celal Faik, sözkonusu
kanunn değişiklikleri ile
ilgili Bakanlar Kuruluna
ve Meclise sunulacak
teklifleri bekleyeceklerini
ve daha sonra resmi açıklama yapacaklarını ifade
etti.
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Okullar üç standarda
göre finanse edilecek

Meclis Eğitim Komisyonu oturumunda konuşan Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, “Bu yıl 35 sınıfta
1000 öğrenci, ikili eğitim modeline göre eğitim görüyor” diye bildirdi.
Bakan’ın ifadelerine göre okullara üç standart doğrultusunda öğrenci başına kaynak ayrılacak. Birinci standart öğrenci sayısına bağlı olmayacak, ikinci standart
öğrenciye, üçüncü ise sınıfa bağlı olacaktır.
Krasimir Vılçev, “Önümüzdeki eğitim ve öğretim yılında hiç kimse kayıpta olmayacak. Ülkenin bazı bölgeleri
kasıtlı olarak etki altına alınacak” dedi.
Vılçev, “Mesleki eğitimin ileride işgücü piyasasında
uzman eksikliği yaşanacak alanlarla ilişkilendirilmesine
ilişkin somut
bir mekanizma arayışı
içer isinde yiz. Bunun
için gereken
kaynaklar
gelecek yılın
bütçesinden
ayrılac ak ”
diye izah
etti.
Öğrencilerin okula ulaşımı da düşünülüyor. İkili eğitim modeli uygulanan sınıflar başlıca büyük şehirlerde
bulunan okullarda oluşturuldu. Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) eğitim sisteminde herhangi bir değişiklik görmüyor. BSP milletvekilleri, Bakan’a eğitimin ne
şekilde finanse edeceğini sordular. Vılçev, denge sağlanması yönünde çalışıldığını söyledi.
Bakan,”Kırılgan gruplara ait çocukların yoğunlaştığı eğitim kurumlarına yönelik finansman sağlanacak.
Böylece eğitim sisteminde denge sağlanacak” diye
güvence verdi.
Bakan’ın ifadelerine göre küçük okullara daha çok
kaynak ayrılacak ve merkezlerden uzak yerlerde bulunan bölgelerdeki okullara pedagoji uzmanları sağlanacak.
Kırcaali Haber
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Cumhurbaşkanı Radev: Rusya’ya
uygulanan yaptırımlar zarar veriyor
Polonya’yi ziyaret eden
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Varşova’da Polonya Cumhurbaşkanı
Andrzej Duda ile görüştü.
Görüşmeden sonra düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Radev, “Avrupa Birliği (AB)
tarafından Rusya’ya karşı
uygulanan ekonomik yaptırımlar iptal edilmelidir”
diye kaydetti.
Radev, “Ekonomik açıdan bu yaptırımlar zararlıdır. Bulgaristan ekonomisi söz konusu olunca
bu yaptırımlara olumsuz
bakıyoruz” diye belirtti ve
Rusya’ya karşı yaptırımların sürekli devam edemeyeceğini ve kaldırılmasını
umduğunu sözlerine ekledi.
2013 yılından bu yana
Ukrayna krizinde oynadığı rol ve Ukrayna'ya bağlı
Kırım Yarımadası’nı ilhak
etmesinden dolayı AB,
Rusya’da belirli kişilere
ve şirketlere yönelik yaptırımlar getirdi.
Polonya Cumhurbaş-

kanı Duda, “Bulgaristan, Schengen Alanı’na
katılmaya ilişkin tüm
koşulları yerine getirdi
ve Schengen’e katılma
konusunda Polonya’nın
desteğine güvenebilir”
diye kaydetti.
Buna teşekkür eden Radev, ülkemizin daha 2011
yılında kriterleri yerine

getirmesine rağmen kişilerin ve malların serbest
dolaşım bölgesi dışında
kalmasının adil olmadığının altını çizdi.
AB Komisyonu, Bulgaristan ve Romanya’nın
ekonomik nedenlerden
dolayı daha iyi bir ortak
güvenlik politikası çerç evesinde Sc hengen

Alanı’na katılmalarından
yana olduğunu açıkça
duyurdu.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
ve Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras da
Bulgaristan’ın Schengen
Alanı’na katılmasını desteklediklerini söylediler.
Aynı zamanda Schen-

Mineralni Bani’de Aktif Sosyal
İçerme Merkezi Açıldı
Haskovo'ya (Hasköy)
bağlı kaplıcalarıyla ünlü
ilçe merkezi Mineralni
Bani (Meriçler) Belediye
Başkanı Mümün İskender, 35 kişiye iş imkanı
sağlayacak ve kırılgan
gruplara ait ailelere ve
kişilere son derece yararlı olacak bir sosyal
hizmet merkezinin açılışını yaptı.
Aktif Sosyal İçerme
Merkezi, “Sosyal olarak
savunmasız gruplardan
kişilerin faaliyetlerini
teşvik etmek için bir
takım tedbirler gerçekleştirilmesi” adlı proje
kapsamında kuruldu.
Proje, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programınca Avrupa Sosyal
Fonu aracılığıyla Avrupa
Birliği (AB) tarafından finanse ediliyor.
Aktif Sosyal İçerme
Merkezi, psikolojik destek sağlama, bireysel
ve grup faaliyetleri yürütme ve başka yenilikçi ve entegre sosyal

hizmetler sunmaktadır.
Merkezin işlevlerinden
biri Mineralni Bani İlçesi
sınırları içinde bulunan
sosyal olarak savunma-

sız gruplardan kişilerin,
sosyal dışlanmanın önlenmesi ve üstesinden
gelinmesi. Onların sosyal ve ekonomik hayatta aktif katılımları için
gerekli hizmetleri görecekleri bir yer haline
gelmesidir. Merkezin
faaliyeti sosyal olarak
savunmasız gruplardan

minimum 30 aileyi kapsayacak.
Belediye Başkanı Mümün İskender, “Mineralni Bani İlçesi sakinlerinin

çok değerli bir kazanımı
daha oldu. Sosyal yönden aktif bir ilçe olmaya
çalışıyoruz. Kapsamlı
bir sosyal projemiz var
ve proje sayesinde 90
kişiyi özel asistan olarak
görevlendirdik. Sosyal
yönden zayıf vatandaşlara sıcak öğle yemeği
verme projesi 400’ü aş-

kın kişiyi kapsadı. Yeni
kurulan Aktif Sosyal
İçerme Merkezinde 25
kişi özel asistan ve 10
kişi yeşillendirme işçisi
olarak çalışacak”
dedi.
Ak tif Sosyal
İçerme Merkezinin açılış kurdelesini, projenin
yüklenici firmanın
yöneticisi Fikret
Veli ile birlikte
kesen Belediye
Başkanı, özellikle
Belediye Başkan
Yardımcısı Nurettin Sabri ve proje
koordinatörü Viktoriya Uzunova’ya
merkezin başarılı bir şekilde kurulmasından dolayı teşekkür etti.
Projeye AB tarafından
378 bin levadan fazla
hibe desteği verildi. Belediyenin proje için ödediği katkı payı ise 56 bin
levadan fazladır.
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gen üyesi olan Almanya, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerin hala
Schengen’in genişlemesi konusunda çekinceleri
var.
Son yıllarda Avrupa’da
yaşanan mülteci krizi
geçici olarak Schengen
Alanı kapsamında sınır
kontrollerinin yeniden
uygulanmasını gerektirdi. Hatta Schengen
Anlaşması’nın bozulması
ve Batı Avrupa ülkeleri
olmak üzere bölgenin
kapsamının daralması
yönünde tahminlere yol
açtı.
Radev ve Duda, devletlerin ulusal egemenliklerine saygı çerçevesinde
Avrupa’da yaşanan terörizm ve mülteci krizi gibi
sorunlara çözüm olarak
Avrupa’da ortak bir karar
alınması gerektiği yönün-

de net bir pozisyon ortaya koydular.
Polonya, AB'nin acil
durum yer değiştirme
planına göre İtalya ve
Yunanistan’da bulunan
160 000 kayıtlı sığınmacılardan bir kısmını kabul
etmeyi reddetti.
Radev, “Tüm AB ülkeleri iyi bilmeli ki, AB’nin
dış sınırları Bulgaristan,
Yunanistan ve İtalya’nın
sınırları değildir, onlar
ortak sınırlarımızdır ve
bu devletler gerçek bir
dayanışma içinde gerçek eylemlerle desteklenmelidir” diye kaydetti.
C u m h u r b a ş k a nı R a dev, Polonya’ya AB’nin
sınır koruma teşkilatı
Frontex'in faaliyeti kapsamında gösterdiği çabalarından dolayı teşekkür
etti.
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2018 yılında, asgari
ücret 510 leva olacak
Bulgaristan Devlet Televizyonu’na (BNT) demeç
veren Meclis Bütçe Komisyonu Başkanı Menda Stoyanova, “2018 yılında asgari işçi ücretinin 510 levaya
yükselmesi bekleniyor. Böyle bir zam yapılabilir ve bu
zam gelecek yılki bütçede 2,5 milyar leva fazla gider
öngörülmesi sayesinde 2018 yılında gerçek olacak”
diye açıkladı.
Stoyanova, “Bu kaynaklar ekonomik büyümede gerçekleşen artıştan kaynaklanıyor, yüzde 4’e yakın artış
bekleniyor, bu artış ise reel sektörde ödenen maaşların
daha yüksek olacağı anlamına geliyor” dedi.
Asgari işçi ücreti 460 levadan birden 510 levaya yükseltilecek. Eğitim alanında çalışanlar için 330 milyon

leva fazla harcanacak, bu rakam onların maaşlarının
ortalama yüzde 15 oranında artacağını gösteriyor.
Stoyanova, “Bundan daha fazla para var, ama onlar
öncelikli sektörlere odaklı olarak kullanılıyor ve doğrusu da budur” dedi ve, “Askeri görevlilerinin maaşlarının
artırılması için 100 milyon leva civarında kaynak öngörülüyor. Ordu birliklerinin modernizasyonu için yaklaşık
480 milyon leva miktarında sermaye giderleri yapılması planlanıyor” diye sözlerine ekledi.
Stoyanova, “Emekli maaşı, sağlık ve sosyal yardımlar için 1 milyar leva fazla harcanacak. Daha fazla işçilerin celbedilmesi için sosyal hizmetler sektöründe
çalışanların maaşlarının artırılması lazım. Bu sektörde
çalışanlar asgari ücret miktarına yakın miktarda maaş
ödendiği için çalışmaktan vazgeçiyor” diye ifade etti.
Stoyanova, “Yine de altyapının geliştirilmesi üzerinde çalıştığımız unutulmasın. Fakat altyapı projelerinin
büyük bir bölümü AB kaynakları ve ulusal bütçeden
finanse edilecek” diye bildirdi.
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Suriyeli aileye Müslüman
iş adamı kucak açtı
Suriye'deki iç savaştan
kaçıp Bulgaristan'a gelen
Halepli aile ırkçıların tepkisi ile karşılaştıktan sonra huzuru Rodop Dağların
eteklerinde yaşayan Müslümanlar arasında buldu.
Ülkelerini 2013 yılında
terk etmek zorunda kalan
ve 3 yıl Türkiye'de yaşadıktan sonra 2016'da
Bulgaristan'a gelen Caber ailesine, Filibeli Müslüman iş adamı Kemal
Timev sahip çıktı.
Bulgaristan'da bir süre
sığınmacı kampında
kalan aile, başkent Sofya yakınlarında sadece
Hristiyanların yaşadığı
Elin Pelin adlı kasabaya
yerleşmek istedi.
Ancak kasabanın Belediye Başkanı İvaylo
Simeonov, yerel halktan
aşırı milliyetçi grupları
seferber ederek Caber
ailesine karşı kampanya
başlattı ve kanunen mecbur olduğu halde ailenin
ikamet kaydını yapmayı
reddetti.
Kasabalının düşmanca
tavırları nedeniyle kaldıkları evden ekmek almak için dahi çıkmaktan
korkan Caber ailesinin
dramını medyadaki haberlerden öğrenen Filibeli
işadamı Timev aileye kucak açtı.
Timev, Filibe’ye 13 kilometre uzaklıktaki Brestovitsa köyünde sahibi olduğu kereste fabrikasında
58 yaşındaki baba Fahim
Caber ve 24 yaşındaki
oğlu Ahmed'e iş vererek,
rahat yaşayabilmeleri için
yakınındaki Ustina köyünde bir de ev tuttu.
Hayırsever iş adamı,
ailenin Bulgaristan'da huzurlu ve güvenli bir yaşam
sürdürmesi için onlara
maddi ve manevi destek
vermekten büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi.
"Onları adaletsizlikten
kurtarmak için yanıma
davet ettim"
İki ay önce Suriyeli ailenin maruz kaldığı yabancı
düşmanlığını öğrendiğinde hiç tereddüt etmeden
onlara yardım eli uzatmaya karar verdiğini söyleyen Timev, AA muhabirine yaptığı açıklamada,
"Savaştan kaçan, başka
ülkelere sığınarak yaşamak zorunda kalan insanlara din, milliyet, ırk, dil
ayrımı yapılamaz." dedi.
Bulgar iş adamı, işletmesinde çalışan işçilerin

farklı etnik ve dini köklerden geldiğini belirterek,
herkesin uyum içinde
dostane bir ortamda çalıştığını söyledi. Timev,
sözlerini söyle sürdürdü:
"Gördüğünüz üzere aramızda artık 2 aydır Arap
arkadaşlarımız da var.
Onlar çok çalışkan, çok
iyi niyetli ve cana yakın
insanlar. Onları yaşadıkları adaletsizlikten kurtarmak için önce yanıma
davet ettim. Yaşadıkları
zorluklar beni çok duygulandırmıştı. Onlar da
buraya yerleşmeyi kabul
edince rahat yaşamaları
için elimden geleni yaptım. Burada herkes onları
çok sevdi, iş arkadaşları
ile iyi geçiniyorlar. Geçen
bayramda Ahmed, Fahim
ve eşi Fatma'yı Rodop
Dağlarında kendi doğduğum köyüm Sırnitsa’ya
da götürdüm. Çok güzel
vakit geçirdik. Kendilerini
evlerindeymiş gibi hissetmelerini istiyorum."
Diğer insanların din, dil
veya köken farklıklarına
asla önem vermediğini,
fark gözetmeksizin olanakları çerçevesinde ihtiyacı olan herkese yardım
etmeye çalıştığını anlatan
Timev, "Ben hem kilise
hem de cami inşaatlarına
da yardım ederim. Her
şeyden önce insan olduğumuzu unutmamamız
gerekiyor. İhtiyaç duyan
birisini görünce yardım
etmenin asli görevimiz
olduğunu unutmamalıyız.
Allah bize verdiyse, biz
de vermeliyiz." ifadelerini
kullandı.
Timev, başlangıçta, yerel halk arasında Suriyeli
ailenin gelişinden endişe
duyanlar olduğunu ancak
onlarla görüşüp, kısa sü-

rede endişelerini giderdiğini aktardı.
"Bulgarların çocukları
da yurt dışındadır"
Bulgaristan'da birçok ailenin okumaya ya da çalışmaya yurt dışına gitmiş
olan yakınları bulundu-

ğunu unuttuklarına işaret
eden Timev, "Bulgarların
da çocukları yurt dışında.
Irkçılara tepki gösteren
Bulgarlar, 'bizim de yurt
dışında çocuklarımız var,
onlara da mı böyle davranılsın' diyorlar. Bu tepkileri

çok güzel. Birçoğumuzun
yurt dışında göçmen olarak yaşayan yakınlarımız
var. O insanlara da bu
Suriyeli aileye gösterilen
muamele gösterilirse ne
olacak? Adil davranmalıyız." diye konuştu.
"Savaş
bitince
Suriye’ye döneceğiz"
Elin Pelin kasabasında
yaşadıkları kötü anıları
arkalarında bıraktıklarını
söyleyen Ahmed Caber,
burada huzur ve güven
içinde bir yaşam kurabilmelerine vesile olan
Timev’e minnettar olduklarını söyledi.
İş ortamında uyumlu
çalışan ve kısa sürede
Bulgarca öğrenen Caber,
"Biz ta Halep'ten geldik.
Milliyetçiler bize sorun
yarattılar, sıkıştırdılar.
Müslümanız diye bizi istemediler. Kemal bey bizi
televizyonda görmüş ve
aradı. Burada işimiz var,

Başbakan Boyko Borisov ve hükümet üyelerinin
Avrupa Komisyonu Genel
Sekreteri Alexander Italianer ve Avrupa Komisyonu Başkanlığı Özel Kalem
Müdürü Martin Selmaier
ile yaptığı görüşmede
Batı Balkanlarda güvenlik
ve bu bölgedeki ülkelerin
Avrupa Birliği perspektifine odaklanıldı.
Avr upa B i r li ğ i (A B)
Komisyonu temsilcileri
Bulgaristan’ı iki günlük
ziyarette bulundu.
Başbakanlık konutunda
yapılan görüşmede Başbakan, AK heyetine ülkemizin AB Konseyi Dönem
Başkanlığı ve başkanlık
takviminde öngörülen en
üst düzey görüşmelerle
ilgili yapılan hazırlıklarda kaydedilen ilerleme
hakkında bilgi verdi. Onlar arasında Batı Balkan
Zir vesi de bulunuyor.
Zirvenin Sofya’da 2018
yılının Mayıs ayında yapılması planlanıyor. Girişim AB’nin bölgeye güçlü
bir şekilde angaje olmasına ihtiyaç duyulduğu
yönündeki tartışmanın
devamı niteliğindedir. Zir-

venin bizzat AB Konseyi
Başkanı Donald Tusk tarafından yönetilmesi ve
tüm AB üyesi devletlerin
başkanları veya hükümet
başkanlarının katılması

Doğar” başlığını seçmesinin Bulgaristan’ın Avrupa
ülkelerinin yakınlaşması,
anlaşması rekabet edebilirliğinin ve istikrarın
artırılmasına yönelik ça-

bekleniyor. Zirveyle ilgili
Borisov, “Zirvenin başarılı bir şekilde organize
edilmesi ve ondan maksimum sonuçlar alınması
amacıyla Sofya’nın AB
kurumlarıyla sıkı bir işbirliği içinde olmayı arzu
ettiğini belirtmek isteriz”
diye kaydetti. Hafta içinde
daha önce konuyla ilgili
Tusk ile telefon görüşmesi
yaptığını söyledi.
Başbakan, Bulgaristan’ın
AB Konseyi Dönem Başkanlığı için “Birlikten Güç

lışmak için iradeye sahip
olmasının ifadesi olduğunun altını çizdi. Borisov,
“Mevcut Estonya’nın AB
Konseyi Dönem Başkanlığı sırasında açılan
dosyaların azami ölçüde sürekliliğinin garanti
edilmesi için Estonya’da
bu görevi yürüten mevkidaşlarımızla birlikte çalışmalar gerçekleştiriyoruz”
diye kaydetti.
Italianer ve Selmaier’in
hükümet üyeleriyle gerçekleştirdikleri görüşme-

rahatladık. İhtiyacımız
olan her şey var, sıkıntı
yok. Bizim patron, sağ
olsun, bunu sağladı. Hayatımız normale döndü.
Şimdilik başka yere gitmeyeceğiz. Burada kalacağız." dedi.
Elin Pelin’deki döneminde annesinin sürekli ağladığını ancak Rodop'ta iyi
komşuları ve yardım sever
insanları gördükten sonra
yüzü güldüğünü anlatan
Caber, bir gün savaş bittiğinde Suriye’ye dönmek
istediklerini dile getirdi.
Caber, "Burada huzur
bulduk, ama savaş bitince
Suriye'ye döneceğiz. Orası bizim vatanımız, anılarımız, arkadaşlarımız, akrabalarımız da orada." dedi.
Caber'in babası Fahim
Caber de iyi insanlar arasında şifa bulduğunu belirterek, Timev'in ailesine
yaptığı iyiliğini asla unutmayacağını söyledi.

de Bulgaristan’ın 2018 Yılı
AB Konseyi Dönem Başkanlığından Sorumlu Bakan Lilyana Pavlova, ülkemizin 6 aylık başkanlık
programında öngörülen
temel önceliklerini tanıttı
ve başkanlığın dengeli,
AB vatandaşlarına açık
ve özellikle de Batı Balkan ülkelerinin AB katılım
sürecine hazırlanmasına
yönelik olacağını belirtti.
Pavlova, ülkemizin Balkan
ülkelerine net bir şekilde
AB perspektifi verilmesi
hedefi olduğunu söyledi.
Bu ülkelerle ekonomik,
enerji, ulaşım, altyapı,
iletişim ve dijital bağlantılar kurulması ve bölgede barışın, güvenliğin ve
refahın garanti edilmesi
amaçlandığını kaydetti.
Pavlova, “Biz bu ülkelere
boş umutlar vermek istemiyoruz, ancak onların
yolun neresinde olduğunu, ne ölçüde başarılar
elde ettiğini ve Avrupa
entegrasyonu yolunda
neler yapması gerektiğini
onlara söylememiz lazım”
dedi.
Kırcaali Haber

Avrupa Komisyonu temsilcileri,
hükümet üyeleriyle görüştü
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Kamu Denetçisi Manolova, AB’nde gıda ürünlerinde
çifte standart uygulanmasına itiraz etti
Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Manolova,
Avrupa Birliği (AB) Parlamentosuna AB’nde gıda
ürünlerinde çifte standart
uygulanmasına itiraz etti.
Doğu ve Batı Avrupa ülkelerinde dağıtımı yapılan
yiyecek ve içeceklerde
çifte standart uygulanmasını şikayet eden toplu
dilekçe AB Parlamentosuna verildi. Böylece Maya
Manolova, AB vatandaşlığı hakkından faydalanarak AB Parlamentosuna
kendisini doğrudan ilgilendiren ve AB’nin faaliyet
kapsamındaki sorunla ilgili şikayet dilekçesi verme
fikrini gerçekleştirdi.
Toplu dilekçeyi imzalayanlar arasında tiyatro
oyuncusu ve yönetmeni
Kamen Donev, Bulgaristan Hekimler Birliği
Başkanı Dr. Ventsislav
Grozev, Ulusal Ekmek
Üreticileri ve Tatlı Üreticileri Birliği Başkanı Mariya

konusudur. Onlar AB
pazarının değişik noktalarında daha ucuz malzemelerle yapılmış gıdalar
satışa sunarak, kar payı
elde ediyor. Malzemeler
daha ucuz olunca, ürün
ise aynı fiyata veya daha
yüksek fiyata satılınca büyük kazanç elde ediliyor”
diye izah etti.
Manolova, “ Elek tro nik yolla dilekçemizi AB
Parlamentosu Dilekçeler
Komisyonunun dikkatine
sunduk. İki ay içinde dilekçemiz gündeme alınacak
ve Bulgaristan vatandaşlarından başka tüm AB
vatandaşlarının internet
üzerinden dilekçeye kaKukuşeva, Ulusal Çocuk
Bilgi Ağı Yöneticisi Georgi Bogdanov ve Üniversite Öğrencileri Konseyleri
Ulusal Temsilciliği Başkanı Yana Vangelova da
bulunuyor.
Şikâyet dilekçesinde

meselenin AB Parlamentosu tarafından görüşülmesi ısrar ediliyor. Maya
Manolova, “Bu sorunun
yeni bir AB mevzuatında
değişiklik yapılarak çözülebileceğini düşünüyoruz”
diye belirtti.

Kamu Denetçisi, “Bununla Batı ve Doğu Avrupa ülkelerini birbirine
karşı getirmiyoruz. Bu
sorun daha çok ekonomik
çıkarlarla ilgilidir. Burada
uluslar üstü şirketler, büyük ticaret zincirleri söz

Bulgaristan ve Makedonya arasındaki
ekonomik ilişkilerde büyük potansiyel var
Eylül ayının sonunda
kurulan Makedonya
Bulgar İş Kulübü Başkanı Nikola Popiliev,
“Bulgaristan ve Makedonya arasındaki ilişkilerin iş alanında da
daha çok geliştirilmesi

hükümeti döneminde
Makedonya’da yurt içi
ilişkiler ve çevresindeki
devletlerle ilişkileri despotizmi yansıtıyordu,
Makedonya pazarına
onun istediği şirketlerin
girmesine izin veriliyor-

için düşünülmesi doğaldır. Bu yüzen Üsküp'teki Bulgar Kültür Kulübü,
yapısının bir parçası
olarak Makedonya Bulgar İş Kulübü kurmaya
karar verdi” diye bildirdi.
Popiliev’in ifadelerine göre şimdiye kadar
siyasi faktörlerin Sofya ve Üsküp ekseninde ekonomik ilişkileri
üzerinde büyük etkisi olmuştur. Popiliev,
“Özellikle Gruevski

du” diye belirtti.
Popiliev, “Makedonya Bulgar İş Kulübü,
Bulgaristan’da reel sektör firmalarının Makedonya pazarına girişini
teşvik etmesini istiyor”
dedi.
Makedonya Bulgar İş
Kulübü Başkanı, 8 Nolu
Trans-Avrupa Ulaştırma
Koridorunun kurulmasının önemini belirtti. Bu
ulaştırma koridorunun
örneğin Doğu-Batı yö-

nünde Kuzey ve Güney
ekseninin yerini alarak
iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler için tamamen yeni bir temel
oluşturabileceğini söyledi. Popiliev, böylelikle
bölgedeki mevcut ekonomik durumunu
tersine çevirerek
örneğin Burgaz
limanının önem
bakımından Selanik limanının
yerini alabileceğini düşünüyor.
Bulgaristan
tarafından Makedonya Bulgar
İş Kulübü üst
düzey temsilcilerinden Vladimir Vladimirov,
“Yugoslavya’nın
dağılmasından
sonra o zaman en büyük imkanlara sahip
olan Yunan firmaları,
örneğin, özelleştirilen
sektörler gibi Makedonya ekonomisinin en cazip sektörlerine el attı.
Fakat ülkenin adından
kaynaklanan iki ülke
arasındaki anlaşmazlıktan dolayı Yunan
şirketleri doğal olarak
Makedonya pazarından
çekildi” dedi.

V lad i m i r ov,” B unun
sonucunda bir boşluk
oluştu, bazı büyük Bulgar şirketleri Makedonya pazarına girmek için
durumdan faydalandı.
Onların arasında bazı
bankalar ve hizmet,
altyapı, gıda ticareti ve
başka sektörlerde faaliyet gösteren bir dizi
küçük ve orta işletmeler bulunuyor. İlginç bir
gerçek ki, Avrupa Birliği
ülkeleri dışında Makedonya ihracat konusunda Bulgaristan’ın ikinci
ortağıdır” dedi.
Vladimirov, “AB ülkeleri dışında ihracatta daha
büyük payı olan tek ülke
Türkiye. İki milyonluk
Makedonya, Rusya
Federasyonu’ndan ziyade Çin ile birlikte daha
önemli stratejik ortaktır.
Ticaret hacmimiz yaklaşık yarım milyar leva ve
önemli ölçüde büyümeye devam edecek", diye
kesin bir tonla konuştu.
Vladimirov’un ifadelerine göre şu anda siyasi faktörler dahi bir dizi
faktörler iki ülke arasındaki ekonomik ilişkiler
üzerinde olumlu etki
yaratıyor.
Kırcaali Haber

tılabileceği sitenin adresi
duyurulacak” güvencesini
verdi.
Kamu Denetçisi, kendisinin yaptırdığı üç Avrupa başkenti olan Berlin,
Viyana ve Sofya’da satın
alınan çocuk gıdalarının
besin öğesi içerikleri yönünden incelenmesinden elde edilen sonuçları hatırlattı. İncelemede
Bulgaristan’da bu gıdaların daha az çikolata, süt,
kakao ve daha az gerçek
meyve suyu içermelerine
rağmen fiyatlarının Batı
Avrupa ülkelerine göre
daha yüksek olduğu tespit edildi.
Kırcaali Haber

Vatandaşların yüzde
3’ü grip aşısı yaptırıyor
Rusçuk şehrini ziyaret eden Bulgaristan Bulaşıcı
Hastalıklar Derneği Başkanı ve ulusal bulaşıcı hastalıklar danışmanı Prof. Dr. Tatyana Çervenyakova,
“Bulgaristan vatandaşlarının ancak yüzde 2-3’ü grip
aşısı yaptırıyor. Bu oran hastalığı önleyebilmemiz için
yeterli bir oran değil” diye kaydetti.

Bulgaristan, grip aşısı yaptıran vatandaşların yüzde
70 ile 80 arasında değiştiği diğer Avrupa ülkelerine
göre geridedir.
Prof. Dr. Tatyana Çervenyakova’nın ifadelerine göre
işverenler görevlilerinin aşı yaptırmamasını kendine
dert edinmelidirler.
Firmaların bir kısmı personeli için aşı alıyor, ancak
bu yoğun olarak uygulanan birşey değil.
Prof. Dr. Tatyana Çervenyakova, “Aşının çok büyük
etkisi var ve tedavi fiyatından 10 kat daha düşüktür”
diye belirtti.
Ulusal bulaşıcı hastalıklar danışmanının ifadelerine
göre hastalığın yayılmasının sınırlandırılması sadece
bireyin değil, tüm toplumun derdidir. Fakat bu sorunun
üstesinden gelebilmemiz için nüfusun en az 60-70 oranı aşı yaptırmalıdır.

Devlet desteğiyle Ardino bölgesinde üç cami yenilendi

Bulgaristan Başbakanlığı Dinler Müdürlüğü tarafından sağlanan kaynaklarla Ardino (Eğridere) ilçesi
Mleçino (Sütkesiği), Dolno Prahovo (Amatlar) ve Byal
İzvor (Akpınar) köyü Diyamandovo Mahallesindeki camilerde acil onarımlar yapıldı.
Türkiye Kütahya şehrinde üretilen cami çinileriyle
Mleçino camisinin mihrabı onarılıp süslendi. Dinler
Müdürlüğü’nün mali desteğiyle Dolno Prahovo köyündeki eski medrese binasının çatısı ve Diyamandovo
Mahallesi’nde camiye ekli bina da onarıldı.
Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat, Dinler Müdürlüğüne verdiği mali destek için teşekkürlerini ifade etti.
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Bulgaristan ve Romanya, üç önemli
ortak projeye yatırımcı arıyor
Bulgaristan ve Romanya hükümetlerinin ortak
oturumundan sonra basına açıklamalarda bulunan Başbakan Boyko
Borisov, “Bulgaristan
ve Romanya, üç önemli
ortak projeye yatırımcı
arıyor” diye bildirdi. Başbakan, bu projelerde altyapı kurulmasına vurgu
yapıldığını belirtti.
Başbakan, birinci projenin Rusçuk yakınında
ikinci bir köprü kurulmasına ilişkin ve bu projenin gerçekleştirilmesinin
en kolay olduğunu ifade
etti. Borisov, köprünün
kurulacağı bu yer ile
Bükreş arası mesafenin
düz istikamette 45 km
olduğunu izah etti. Borisov, şu anda Hemus
Otobanı ile bağlanacak
Rusçuk-Veliko Tırnovo
otoyolu projesinin tasarımı yapıldığını söyledi.
Diğer proje NikopolTurnu Magurele arasında bağlantı kurulmasına

ilişkindir. Proje iki devlet
için öncelikli bir projedir.
Şu anda iki şehir arasında köprü, demiryolu ve
otoyol inşaatının kaça
mal olacağının araştırılması yapılıyor.
Borisov, üçüncü projenin Köstence'den Varna üzerinden Burgaz’a

uzanan yaklaşık 200 km
uzunluğunda bir otoyol
inşaatına ilişkin olduğunu açıkladı. Başbakan,
elektronik yol ücreti toplama sistemine (TOLL)
ilişkin projenin gerçekleştirilmesi ve yolun işletilmesi için imtiyaz verilmesinin yatırımcıları

celp edeceğinden dolayı
bu konuda iyimser olduğunu ifade etti.
İki ülke arasında beş
sözleşme imzalandı.
Onların arasında 2006
yılında Bulgaristan ile
Romanya arasında imzalanan Ger i Kabul
Anlaşmasının uygulan-

ğumu en yüksek seviyede Sliven (İslimiye) ilinde yüzde 12,2 oranda,
başkent Sofya’da yüzde
10,2, Varna ve Burgaz

ya devam ediyor. Resmi
verilere göre 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle
ülkede 7 101 859 kişi
ikamet etmektedir. Bir

rü nüfus daha 9329 kişi
azaldı.
Geçen yıl 30 570 Bulgaristan vatandaşı göç
etti. Her ikinci
göçmen (yüzde
53,5) 20-39 yaş
arasındadır. 20
yaş altındaki en
genç göçmenler
yüzde 14,3 oranında, 60 yaş ve
üstü göçmenler
ise yüzde 8,7
oranındadır. Vatandaşların en
çok tercih ettiği
destinasyonlar
A l m a nya (21,
7 %), B i r l e ş i k
Krallık (15, 5%)
ve İspanya’dır (12, 1%).
Bulgaristan’a göç eden
yabancıların sayısı ise
21 200 kişidir. Ülkeye
yerleşen her üçüncü
yabancı 20-39 yaş arasındadır. Türkiye (22,
5%), Rusya (15, 3%)
ve Ukrayna’dan (7, 4%)
göç eden yabancıların
payı en yüksektir.
Kırcaali Haber

Geçen yıl doğum oranı rekor
seviyede düşüş gösterdi
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NOİ) verilerine göre
geçen yıl yeni doğan
çocuk sayısı, finansal
krizin yaşandığı 1997
yılında olduğu kadar
rekor seviyede düştü.
Ancak ne gariptir ki, Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı 2012-2030
dönemine ilişkin Ulusal
Demograf ik Gelişim
Stratejisi’ni uygulama
raporunda bu rakamlara
atıfta bulunuyor.
2016 yılında ülkede 65
bin bebek doğdu. Geçen
yıl doğan bebeklerin sayısında 2015 yılına göre
yaklaşık 970 azalma var.
Geçen yıl, 1997 yılından
beri en az sayıda bebek
doğdu. Bu 20 yıl içinde
ülkede (2009 yılında rekor seviyede artış dahi)
bebek doğumunda kimi
artış, kimi düşüş görüldü, ancak şimdiye kadar
1997 yılındaki seviyeye
kadar düşüş görülmedi.
Geçen yıl şehirlerde 49
bin, köylerde ise 16 200
çocuk dünyaya geldi.
İller bazında bebek do-

illerinde yüzde 9,6 oranındadır. On sekiz ilde
doğum oranı ülke bazında ortalama doğum
oranından düşüktür ve
en düşük seviyelerde
Gabrovo (yüzde 6,4) ve
Vidin (yüzde 6,2) illerindedir.
Nüfus istatistikler i ş a şır tıc ı de ğ i l.
Bulgaristan’da nüfus
azalmaya ve yaşlanma-

yıl içinde nüfus 52 bin
kişi azaldı. Önceki yıllarda olduğu gibi nüfus
azalması başlıca doğal
nüfus artış hızının gerilemesinden ileri gelmektedir. Doğum ve ölüm sayısındaki farktan dolayı
doğal nüfus artış hızı 43
bin kişi azaldı. Göçten
dolayı ülkeyi terk eden
ve ülkeye yerleşen kişi
sayısındaki farktan ötü-

masına ilişkin protokol,
yardıma ihtiyacı olan
gemilere erişim sağlanmasına ilişkin sözleşme,
acil elektrik enerjisi tedarikine ilişkin sözleşme
de bulunuyor.
Soru üzerine Başbakan, Türkiye ile büyük
sınırı olmasından dolayı
Bulgaristan’ın sığınmacı
akını konusunda çok zor
durumda bulunduğunu
söyledi.
Ülkemizin sığınmacıların kaçak yollardan
sınırdan geçişini engelleyecek tesisler kurduğunu anımsatan Borisov, “Herkes Avrupa’da
Bulgaristan’ın bu işi en

iyi yaptığını söylüyor”
dedi.
“İki ülkenin Schengen
Bölgesi’ne katılması siyasi bir meseledir” diyen
Başbakan, incelik, beceri ve diplomasi ile bu sorunun çözülebileceğini
kaydetti. Avrupa’nın iki
ülkenin Schengen ülkelerinden daha iyi bu işi
becerdiğine inandığını
belirten Borisov, “Romanya ile bu konuda
çalışmaya devam ediyoruz” dedi.
Başbakan, Romanyanın ülkemizde Balkan
Doğalgaz Dağıtım Merkezinin kurulması fikrini
desteklediğini bildirdi.

Bulgaristan ve Brezilya üniversiteleri arasında işbirliği

Bulgaristan ve Brezilya üniversiteleri, bilimsel
araştırmalar ve teknolojiler alanında işbirliği yapacak.
Eğitim ve Bilim Bakan Yardımcısı Prof. Dr. İvan
Dimov, Brezilya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme
Merkezi Başkanı Prof. Dr. Sanderson Mazado
Barbalio ve geçici Brezilya Bulgaristan Büyükelçisi Ricardo Gerra ile görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede iki ülke arasında deneyim değişimi
yapılması, ortak projeler ve eğitim programları
gerçekleştirme imkanları ele alındı.
Prof. Dr. Dimov, “İşbirliğin hedefi Bulgaristan’da
bilimsel araştırmaların hızlandırılması ve onları
patentler ve start-up şirketlerle ilişkilendirmektir. Yüksek okullarımızda ve Bulgaristan Bilimler

Akademisi’nde (BAN) dünya bilimsel veri tabanlarında çok iyi göstergelere sahip dünyaca tanınan
güçlü ekipler bulunuyor” diye konuştu.
Prof. Dr. Dimov, Bulgaristan’ın Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin, Güney Afrika ve
başka ülkelerle birlikte başarılı bir şekilde ortak
araştırmalara iştirak ettiğini sözlerine ekledi. AIR
Center Programı kapsamındaki projeler Antarktika, okyanus akıntıları, iklim ve süper bilgisayarların yüksek performanslı hesaplamaları ile ilgilidir.
Prof. Dr. Barbalio, Brezilya ve Bulgaristan arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesinin patent hukukunun gelişimine yardımcı olacağını ve ekonomik
faaliyet gerçekleştirme imkanına sahip start-up
şirketler kurmaları için yeni imkanlar sunacağını
belirtti.
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Azerbaycan ve Bulgaristan Ticaret Hacmini Artıracak
dı.
Azerbaycan tarım ve ilaç
sektörünün gelişmesine katkı
sunabileceklerini ifade eden

Radev, iki ülkeyi daha uzun
yıllar birleştirecek Güney Gaz
Koridoru projesini desteklediklerini belirtti. AA

Bursa Osmangazi Belediyesinden
Kırcaali’de aşure ikramı

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın desteği
ile Kırcaali ilinde yaklaşık 2000 kişiye aşure ikram edildi.
Kırcaali, Mestanlı Yeni ve Eski Camileri, Cebel, Killi, Karagözler
Merkez Camileri cemaatleri ve Kırcaali pazar esnaf ve müşterisine

Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev, Bulgaristan ile
karşılıklı ticaret hacminden
memnun olmadıklarını, artırılması için ilgili kurumlara talimat verdiğini bildirdi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği
Azerbaycan'da Cumhurbaşkanı Aliyev'le görüştü. Aliyev,
Radev'i resmi törenle karşıladı.
İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından liderler ortak
basın toplantısı düzenledi.
Aliyev, stratejik ortaklar Azer-

İŞ İLANI
Biz babamıza en yakın
zamanda Almanya’ya
gelebilecek bayan bakıcı arıyoruz. Babamız
84 yaşında, gezen, tatlı,
çok iyimser birisidir ve
Bulgaristan Türk kökenlidir. Şehir içinde güzel
bir dairede (annemizin
vefatından sonra) yalnız
yaşıyor. Onunla dışarıda gezmeyi, yemek ve
ev işi yapmayı, babamızın bakımlı olmasına
yardımcı olmayı isterseniz ve en önemlisi güler
yüzlü, neşeliyseniz sizinle görüşmek isteriz.
Bizim size teklifimiz çok
yüksek bir ücrettir.
Bize bu telefon numarasından veya Whatsapp ile ulaşabilirmişsindir: +491637291815

baycan ve Bulgaristan'ın siyasi
ilişkilerinin yüksek düzeyde olduğunu söyledi.
Daha çok ekonomik iş birliği
konularını müzakere ettiklerini bildiren Aliyev, "Karşılıklı
ticaret hacmimizden memnun
değiliz. İlgili kurumlara ticaret
hacmimizin artırılması için teklifler sunmaları talimatını verdik." dedi.
Azerbaycan Hava Yollarına
Sofya'ya doğrudan uçuşlar
düzenleme talimatı da verdiğini söyleyen Aliyev, Güney Gaz
Koridoru'nun faaliyete geçme-

siyle Bulgaristan'ın enerji güvenliğine katkı sağlayacaklarını ifade etti.
Birkaç yıl sonra Azerbaycan
doğalgazının Bulgaristan'a ulaşacağını kaydeden Aliyev, "Yakın günlerde Bakü-Tiflis-Kars
Demiryolu faaliyete başlayacak. Bulgaristan'ın da bu projeden yararlanacağına eminim."
diye konuştu.
Radev de Bulgaristan ve
Azerbaycan arasındaki ticaret
hacminin yetersiz olduğunu
söyleyerek, daha iyi sonuçlar
elde edebileceklerini vurgula-

aşure ikramında bulunuldu.
Aşure Mestanlı ilahiyat lisesinde hazırlandı. Aşure programını
Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’ın adına Faik Güler

ve Bayram Kalem takip etti.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet, Kırcaali Haber Gazetesi
aracılıyla başta Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar,
organizasyonda emeği geçenlere ve katkı sağlayanlara teşekkürlerini sundu.

KIRCAALİ’DE TÜRKSOY KONSERİ

“ЕМС-БГ” ЕООД

Yer: Ömer Lütfi Kültür Derneği Konferans Salonu
Tarih: 31.10. 2017
Saat: 18.00
Giriş: Ücretsiz
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