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Filibe Uluslararası Tekstil Fuarına, Türk Şirketlerinden Yoğun İlgi
katılımının son derece önemli
olduğunu ifade etti.
Fuara katılan Türk şirket temsilcisi Gökhan Elçi de Bulgaristan pazarındaki Türk şirketlerin
önemli bir yere sahip olduğunu
belirterek, "Özellikle tekstil bazında 680 milyon dolarlık bir
ticareti var. Bunu daha da ileri

bir aşamaya taşımayı arzu ediyoruz." diye konuştu.
Elçi, "Burası Avrupa'nın tekstil
üssü olarak bilinir. Ticaretimizi
burada günden güne artırmayı hedefliyoruz. Bulgaristan'ı
Avrupa'ya açılan önemli bir kapı
olarak görüyoruz." ifadelerini
kullandı.AA

Sofya’da Atatürk’ü Anma Etkinliği

Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk,
ebediyete intikalinin 80. yılında Sofya'da
görev yaptığı kançılaryada anıldı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal
Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80. yılında Türkiye'nin Sofya, Filibe ve Burgaz'daki diplomatik temsilciliklerinde anma törenleri
düzenlendi.
Soyfa'daki Büyükelçilik Konutu'nda büyükelçilik mensupları,

Bulgaristan'ın güneydoğusundaki Filibe kentinde açılan
uluslararası tekstil fuarına, Türk
şirketleri yoğun ilgi gösterdi.
Filibe Fuar Merkezi'nde açılan
"Uluslararası Tex Tailor Expo
2018 Fuarı"na, 7 ülkeden 38'i
Türk, 97 şirket katıldı.
Üç gün süren fuarda, genç
moda tasarımcıların sunum
ve defilelerinin yanı sıra tekstil
sektöründeki yeni teknolojiler

tanıtıldı.
Fuara katılan Bulgaristan Ekonomi Bakan Yardımcısı Lıçezar
Borisov, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, Türk firmaların yoğun katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Borisov, "Türkiye'den ortaklarımızın katılımı, bizim için son
derece önemli. Komşu iki ülke
birbirini tamamlayarak, ortak sinerjiyle tekstil ve diğer alanlar-

da karşılıklı yarar sağlayabilir."
dedi.
Bulgaristan'da tekstil sektöründe faaliyet gösteren, 5 bini aşkın
firmanın bulunduğunu kaydeden Borisov, bu firmaların 100
bin kişiye istihdam sağladığını
söyledi.
Fuarın Genel Müdürü İvan
Sokolov ise Türkiye'nin tekstil
sanayisinin oldukça güçlü olduğunu belirterek, Türk firmaların

vatandaşlar ve sivil toplum temsilcilerinin katıldığı törende saygı
duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci, Atatürk ve silah arkadaş-
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larının yanı sıra tüm şehitlerin ruhuna dua okudu.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, burada yaptığı
konuşmada, her zaman şükran ve minnetle anılan Atatürk'ün
Türk-Bulgar dostluğuna verdiği öneme dikkati çekti.
Törenin özel konukları olan çocuklar, Atatürk'ün Askeri Ataşe
olarak görev yaptığı dönemdeki çalışma odasını ziyaret ederek
şeref defterini imzaladı. AA
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Türk şirketi Taşyapı, Sırbistan’da bir otoyol onaracak
Güney Sırbistan’da
Novi Pazar ile Tutin
şehirleri arasındaki karayolu Türk şirketi Taşyapı İnşaat tarafından
onarılacak. Onarım için
Türk şirketine 27 milyon
dolar ödenecek.
Anadolu Ajansı’nın
haberine göre karayolunun onarımı büyük
önem taşıyor, çünkü
Sırbistan’ın başkenti Belgrad ile BosnaHersek’in başkenti Saraybosna arasındaki
otoyolun bir parçası
olacaktır.
22,5 kilometrelik yol,
150 000'den fazla kişiye hizmet verecek.
Proje maliyetinin % 80'i
Türkiye’den alınan borç
ile, geri kalan % 20'si
de Sırbistan’ın devlet
bütçesinden karşılanıyor.

Bu karayolunun onarımı son 10 yıldır Sırbistan hükümetinin gündemindeydi, fakat fon eksikliğinden dolayı proje
hayata geçirilemiyordu.
Yolun onarımına ilişkin anlaşma Taşyapı

Yönetim Kurulu Başkanı Emrullah Turanlı ile
Sırbistan İnşaat Ulaşım
ve Altyapı Bakanı Zorana Mihajlovic tarafından
imzalandı.
Bakan Mihajlovic,”Türk
şirketi Taşyapı İnşaat

tarafından uygulanacak
24 milyon avro değerindeki ilk proje başlıyor.
Bugün imzaladığımız
anlaşma kapsamında
ön proje hazırlanacak,
detaylı imar planı hazırlanacak ve inşaat,

Hükümet, Meclisin Türkiye ile mültecilere ilişkin
güncellenmiş genel anlaşmayı onaylamasını önerdi
Hükümet, Avrupa Birliği
(AB) ülkeleri ve Avrupa
Komisyonu arasında AB
Türkiye'deki Mülteci Mekanizmasına ilişkin yönetişim ve şartlara bağlılık
için bir çerçeve oluşturmaya yönelik Güncellenmiş Genel Anlaşmayı ve
finansal katkı belgesi formunu onayladı. Bu kararla hükümet, anlaşmanın
Meclis tarafından onaylanmasını önermektedir.
Anlaşma, AB’nin dış sınırlarının güvenliğini sağlıyor. Bulgaristan’ın 20192023 dönemi için ödemesi gereken katkı payının
miktarı 3 198 581 avrodur
(6 255 880,68 leva).
Başlıca Suriye ve Irak'taki çatışmaların yol açtığı
eşi benzeri görülmemiş
sığınmacı akının sonucu
olarak Türkiye, dünyada

en yüksek sayıda mülteci
ve göçmen nüfusuna ev
sahipliği yapıyor. Türkiye
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'ne
göre 8 Şubat 2018 tarihi
itibariyle Geçici Koruma
Sistemi kapsamında 3
506 532 Suriyeli kayıt altına alınmıştır.
AB Türkiye'deki Mülteci

Mekanizması kapsamında mali yardım paketinin
ilk dilimine yönelik kaynakların seferber edilmesi başarılı olmuştur. Mart
2016’da AB-Türkiye Zirvesi Bildirisi’nin kabul edilmesinden sonraki 21 ay
içerisinde programlama
yapıldı. 3 milyar Euroluk
tam kapsamlı operasyon

paketine yönelik taahhütler üstlenildi ve sözleşmeler imzalandı.
Avrupa Birliği Konseyi,
Bulgaristan Cumhuriyeti
Başkanlığı sırasında 28
ve 29 Haziran 2018 tarihlerinde Brüksel'de yaptığı
toplantıda Avrupa Konseyi, Türkiye’deki Mülteci
Mekanizması kapsamında mali yardım paketinin
ikinci dilimi için 3 milyar
avro tutarında finansman
sağlanması konusunda
anlaşmaya vardı. Bu finansmanın 2 milyar avroluk bölümü, AB bütçesinden, 1 milyar avro da üye
devletlerin ödediği katkı
paylarından sağlanacak.
Bulgaristan’ın ödediği
katkı payı, toplam katkı
payları miktarının yüzde
3,2’lik payını oluşturuyor.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'da bir yılda 2 binden fazla çocuk terk edildi
Bulgaristan Kamu Denetçiliği Çocuk Hakları
Müdürlüğünde uzman
Eva Jeçeva, yaptığı açıklamada, “Her bir terk
edilişin arkasında zor bir
hayat hikâyesi yatıyor. Bu
uzun yıllardan beri bir uygulama olmuştur, ancak
ne yazık ki her bir terk
edilişin arkasında sistemlerin hataları, toplumsal
hatalar, aile desteği konusunda yapılan hatalar
yatmaktadır. Terk edilme,
beraberinde birçok acı ve
problemler getiren bir kereye mahsus bir hareket-

tir” diye kaydetti.
Jeçeva,”Bulgaristan'da
bir yılda 2 binden fazla
çocuk terk edildi. Bu ko-

nuda değişim için çok çalışmak gerekiyor” ifadesini kullandı.
Jeçeva,”Her sosyal politikanın kendi gelişim düzeyleri vardır. Bir temel

seviye oluşturulmalıdır.
Genç anneler için desteğe ihtiyacımız var” diye
sözlerine ekledi.
Uzman,”Çocuğunu böyle
bir riske atan anneyi anlamak zor. Destekleyici önlemler olmadığı sürece kısıtlayıcı tedbirler yardımcı
olamaz. Ama bu her gün
karşılaştığımız bir durum.
Çocukların terk edilmesi
Romanlar ile sınırlı değildir. Ebeveynleri kapsamlı
bir şekilde desteklemeyi
öğrenmeliyiz. Ne yazık
ki, sosyal sistem kötü durumda - finansal yatırım

yapılması gerekiyor, aynı
zamanda insan kaynağına ihtiyacı var” diye ifade
etti.
Yeni Yol Derneği’nde
uzman Spaska Petrova,”
Ebeveynlerin tamamen
temel desteğe, çoğunlukla uzmanlardan destek almasına ihtiyaç var.
Ne yazık ki, devlet bu tür
uzmanları desteklemiyor.
Her şey gönüllüdür ve bu
yüzden bu tür insanlar
çok azdır. Ailelerle çalışmaya dikkat çekilmelidir
"diye yorumda bulundu.
Kırcaali Haber

onarım ve montaj işleri
yapılacak” dedi.
Mihajlovic, Türk şirketlerin, birçok şirketin yatırım yapmak istemediği
projelere katıldığına ve
istihdam imkanı yarattığına işaret etti.
Novi Pazar, Sırbistanın Sancak bölgesinde en büyük şehirdir.
Novi Pazar, 1459-1461
yılları arasında Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'nın ve
Makedonya’nın başkenti Üsküp’ün kurucusu İshakoğlu İsa Bey
tarafından kurulmuştur.
Türkiye, bu bölgeye
büyük önem veriyor,

çünkü iki ülkenin yakınlaşması açısından
önemli bir rol oynuyor.
Şimdiye kadar Ankara
bölgeye 20 milyon dolarlık yatırım yaptı ve
daha birçok projeyi finanse etmek istiyor.
Geçen ay Taşyapı
İnşaat, SaraybosnaBelgrad otoyolun inşası projesinin Sırbistan
bölümünün inşasına
ilişkin anlaşma imzaladı. O zaman Mihajlovic,
projenin muhtemel maliyetinin 1 milyar avroyu
aşacağını ve tamamlanmasının 2019 sonu
veya 2020 başı gibi
olabileceğini belirtti.

Çocuğu olan düşük gelirli
aileler, gelir vergisi indiriminden
yararlanacak
Meclis Genel Kurulunda ikinci okumada Kurumlar Vergisi Kanunu’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin kanun tasarısı kabul edildi. Değişikliklere göre çocuğu olan düşük gelirli aileler,
tam miktarında gelir vergisi indiriminden yararlanabilecek.
Milletvekilleri, Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin
(BSP), her çocuk için 500 ile çalışan ebeveynlerin vergi tabanını daraltmaya ilişkin önerisini

reddetti.
Gelirlerinin ebeveynlerden birisi tarafından uygulanmasına izin vermediği durumlarda vergi indirim oranının iki ebeveyn arasında uygulanması
olasılığı, özellikle engelli çocukları olan ailelere
yardımcı olacak. Şu anda annenin geliri vergi
tabanının 2000 leva ile daraltılması için yeterli
değilse, iade edilen vergi miktarı da azami 200
levaya ulaşamıyor. Yeni hükümlerle 200 levadan
daha az bir indirim hakkı doğsa bile aradaki farkı
baba alabilecek.
Meclis, vergi indiriminden yararlanmayan ebeveynin önümüzdeki yıldan itibaren ayrıya bunu
beyan etme zorunluluğunun kaldırılmasına karar
verdi. Biri ebeveynin vergi indiriminden yararlanmayacağına ilişkin beyanname ikinci ebeveynin
indirim hakkını kötüye kullanmayacağını sağlıyor. Önümüzdeki yıldan itibaren beyannamelerin
kontrolü Ulusal Gelir Ajansı tarafından yapılacak.
Sol görüşlü partilerin vergi indirimine yönelik
önerileri sosyal yardım alan ebeveynleri kapsamıyordu. Sosyalistlerin önerisi, sabit vergi oranı
uygulamasının kaldırılmasına yönelik tartışmaların yeniden başlamasına sebep oldu. Yaklaşık
üç saat süren tartışmalar sırasında sosyalistler
konuyu siyasi amaç için kullanmakla suçlandı.
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Türkçe öğretmeni Zekiye Hasan: Ana dilinde kendini
ifade edemeyen çocuk, diğer dillerde hiç edemez
Zekiye Hasan, 1982
yılında Kırcaali Öğretmen Enstitüsü’nü bitirdi.
2010 yılında Filibe Paisiy Hilendarski Üniversitesinden mezun oldu.
Bulgaristan’da Türkçe,
okul müfredatına girince
1993 yılında Türkçe öğretmenliğine başlayan
ilk öğretmenlerden biri
oldu. 1. sınıftan 8. sınıfa
kadar Türkçe öğretmenliği yapan Zekiye Hasan
hala Kirkovo (Kızılağaç)
ilçesinin Fotinovo (Çakırlar) köyü okulunda
Türkçe öğretmenliği
yapmaktadır. Toplam 36
yıl öğretmenlik yapmakta ve her zaman Türkçe
öğretmenin öneminin
ne kadar büyük olduğunun bilincindedir.
Öğretmenliği yanı sıra
Kirkovo Belediye Meclisinde meclis üyeliği de
yapmaktadır.
-Bulgaristan’da Türkçe öğretmeni olmak
ne gibi bir duygu?
-Aslında öğretmenlik
zaten kendi başına kutsal bir görevdir. Türkçe
öğretmeni olmak ve
azınlık çocuklarını okutmak benim için her zaman gurur vericidir. Tabii ki, kolay değil, özellikle bugünkü şartlarda.
Önceden biliyorsunuz
Türkçe okullarda 4
saat okunuyordu. Şimdi zorunlu seçmeli ders
olarak devam etmekteyiz ki, bu arada bizim
okulda kesintisiz olarak
okunuyor. Tek başına
kimse bir şey başaramaz. Toplum açısından
başarılı olmak için Türkçe öğretmeni ve öğrencileri ile bir ekip olarak
çalışmaktayız. Tabii ki,
bir ekibin de öne çıkan
bir lideri olur. Beni öne
çıkartan öğretmen arkadaşlarıma, okul yönetimine, başta veliler
olmak üzere öğrencilerime teşekkür etmeyi
bir borç bilirim. Her zaman eğitim ve öğretim
veren bir okul ile velilerin bir bütün olması
gerektiğini düşünüyorum. Veliler arkamızda
durmazsa başarı gösteremeyiz. Biliyorsunuz
Bulgaristan’da Türkçe
okutulması için her yıl
öğrencilerin ebeveynleri
okul müdürlüğüne dilek-

çe vermesi gerekiyor.
Bu dilekçeler verilmezse, Türkçe dersi okuldan kaldırılmış olur. Bu
durum benim için bir felaket olur. Tabii ki, veliler de bunun bilincinde.
Her zaman Türkçenin
okutulmasını coşkuyla
karşılıyorlar, hatta bu
zorunlu seçmeli ders
saatlerinin daha da
fazla olmasını istiyorlar. Çünkü dediğim gibi
ben yerli ve tanınan biri

kip etmekteyiz ve hiçbir
fırsat kaçırmadan gerek
il çapında, ilçe çapında
yarışmalara ve etkinliklere katılıyoruz. Özellikle Ömer Lütfi Kültür
Derneği’nin düzenlediği
etkinliklere her zaman
katılıyoruz. Orası bizim
Türk Kültür ocağımızdır. Ayrıca biliyorsunuz
bu etkinliklerde öğrencilerimiz büyük takdir ve
alkış almaktadır. Bunun
dışında Türkiye’nin Fili-

zırlıklarımıza başlamış
bulunmaktayız. Ana dili
gününe büyük önem veriyoruz. Büyük coşkuyla
kutlanıyor, neredeyse
Ramazan ve Kurban
bayramlarıyla eşitleşti.
Köyümüzün panayırları, Belediye çapında
Hıdrellez şenlikleri, buralarda hep varız. Tabii
ki, çocuklar sahne aldığı zaman veliler çok
mutlu oluyor, büyük heyecan yaşıyor. Örneğin

olarak onlarla iç içe ve
biz bize çalışmaktayım.
Okulumuzdaki tüm öğrenciler 1. sınıftan 7. sınıfa kadar hepsi Türkçe
okumaktadır.
- Okulda kadrolu
Türkçe öğretmeni misiniz?
- Ben aynı anda sınıf
öğretmenliği de yapıyorum. Velilerin ısrarı üzerine sınıf öğretmeni olduğum 3.sınıfa Bulgarca ve Matematik derslerini de ben veriyorum.
Ek olarak diğer verdiğim
dersler 7. sınıfa kadar
Türkçedir. Mesela, 5. ve
6.sınıflarda Türkçe haftada 2,5 saat, devrenin
birinde 3 saate geliyor.
Diğer zorunlu seçmeli
derslerin hepsi Türkçe’
ye ayrılmıştır.
- İlçenizde ve Bulgaristan çapında Türkçe
ile ilgili düzenlenen
çeşitli kompozisyon
ve şiir yarışmalarında
sizin okuldaki öğrenciler gerçekten çok
aktif. Bunu nasıl başarıyorsunuz?
-Tabii ki, ilk önce yarışmaları takip etmekteyiz.
Belediyenin etkinlik takvimi var, bunu sürekli ta-

be Başkonsolosluğunun
etkinlik takvimini de takip ediyoruz. Anavatanımızı hiçbir zaman ihmal etmiyoruz. Biz tabii
ki, başta kendi toplumumuza, ülkemizin, memleketimizin toplumuna
faydalı insanlar yetiştirmekteyiz. Ama bunun yanında da tabii ki,
anavatanımızın da çok
önemli olduğu bilmekteyiz. Bunu zaten vurgulamazsam ciddi olamam.
Dolayısıyla biz Başkonsolosluğun organize
ettiği yarışmalara katılmaktayız ve gerçekten
de büyük başarı elde
etmekteyiz. Biliyorsunuz 15 Temmuz darbe
girişimi ile ilgili şiir yarışmasında öğrencimiz
birinci oldu. Ayrıca Ana
Dili Günü vesilesiyle düzenlenen kompozisyon
yarışmasında bir öğrencimiz birinci olmuştu,
diğer öğrencimiz teşvik
ödülü almıştı. Ana Dili
Günü bizde büyük coşkuyla kutlanıyor, özellikle çalıştığım okulun
bahçesinde bir bayram
havası esiyor. Bunun
hazırlıkları 3-4 ay önce
başlıyor. Şu anda ha-

Kırcaali Kültür Evi’nde
Ömer Lütfi Derneği’nin
etkinliklerinde sahne
almak çocuklar ve onların ebeveynleri için
büyük şeref ve mutluluktur. Kızlarıyla, evlatlarıyla gurur duyuyorlar.
Bu bir teşviktir, yani bu
Türkçeye sıkı sıkı bağlanmaktır. Biz bizi anlarız, bizim dilimizde
konuşuruz. Çocuklar
ve tabi ki, bizim çocuklarımız Türkçe konuşmalı, Türkçe düşünmeli,
Türkçe üzülmeli, Türkçe
sevinmeli. Bunun bilincini çocuklarımıza aşılamalıyız. Kimliğimizi
ve kültürümüzü muhafaza etmek için Türkçe
okullarımızda okunması
gerekiyor, okul dışında
değil.
- Bazı yerlerde Türkçe kursların yapılması tavsiye ediliyor. Bu
hususta sizin düşünceleriniz nedir?
- Kesinlikle kursla
Türkçe eğitimine karşıyım. Neden? Birinci,
okullarda verilen bilgi
dışarıda verilemez. Biliyorsunuz müfredat artık
Milli Eğitim Bakanlığından onaylandı, şu anda

Türkçe dersleri için kitaplar yazılmak üzere.
Benim dileğim Türkçe,
okullarda okunsun ve
Türkçe Milli Eğitim Bakanlığı tarafından takip
edilsin, desteklensin.
Türkçe için müfettişlerimiz olsun, gelsinler
derslerimize girsinler,
takip etsinler. Görsünler ki Türkçe, Bulgarca
eğitimine engel değil.
Tam aksine Türkçe bir
temeldir. Ben mesela, gramer saatlerinde,
edebiyat saatlerinde
iki dili sürekli kıyaslıyorum. “İşte Çocuklar
bugün özneyi alıyoruz.
Bu Bulgarca podlogdur.
Bunu unutmayın”. Bana
hiçbir engel yok, bana
sınır kimse koyamaz.
Türkçe saatinde dersler arasında, diller arasında nasıl bağlantı yapacağımızı anlatıyorum.
Bu çok faydalı oluyor,
çocuklar bunu mutlaka
değerlendirmeli. Diyelim ki, bir kursta nasıl
bir disiplin olur, onu kim
takip eder?!
- Siz Türkçe öğretmenisiniz, yanı sıra
Türk kültürüyle de ilgileniyorsunuz. Türk
folklor ekipleriniz var.
Yurt içi ve yurt dışında çeşitli festivallere
katılıyorsunuz. Türk
kültürü faaliyetleriniz
ile ilgili bir şeyler söyler misiniz?
- Türk kültürü özümüzdür. Bizim bölgemize
yani Rumeli’ye ait iki
üç türküyü daha 1.sınıftaki öğrencilerimize
öğretiyoruz. Örneğin
“Kızılcıklar Oldu Mu”
türküsünü öğreniyorlar.
Tecrübeme dayanarak
söylüyorum Türkçe ve
Türk kültürü çocuklara
ne kadar küçük yaşta
öğretiliyorsa, o kadar
daha kolay ve çabuk
kapıyorlar. Benim de
amacım bu zaten. Tabii
ki, Türkçe dersler buna
imkân sağlıyor. Bazı
dersleri örf, adetlerimiz,
atasözlerimiz, masallarımız ve folklorumuz ile
bağlayabiliyoruz. Avrupa projeleriyle ilgili
bir grup yaptık. Balkan
Folkloru adındaki bir
grupla iki sene çalıştım.
Bu büyük bir fırsattı.
Evet, tekrar söylüyo-

rum. Türkçenin okullarda okutulması ne kadar
önemli. Gerçekleştirdiğimiz projelerle biz tabii
ki, yoğun olarak Türk
folkloru üzerine çalıştık.
Bunun yanında Yunanca da öğrendik, Bulgarca zaten biliyor çocuklar. Bulgarcayı hiçbir
zaman esirgemiyoruz,
ama sonuçta yerel
kimliğimize dönüyoruz,
yerel kültürümüze dönüyoruz. Halk oyunları,
dramatize edilebilecek
olan masallar. Mesela
çeşmeden kız kaçırma
olayını kendim yazdım
ve çocuklar sahneledi.
Büyük alkış aldık. Çünkü bu sefer yaşlılara
dokunduk. Kültür faaliyetlerimize velilerden
büyük ilgi var, çünkü
kapsamlı çalışıyoruz,
3-5 öğrenci ile değil.
Bütün Türkçe dersini
verdiğim sınıflarla çalışıyorum. Bu her bir
anayı babayı, nineyi,
dedeyi onurlandırıyor.
Geçen hatta köyümüzde panayır vardı. Yaşlılar, orta yaşlılar, benden
daha yaşlılar her yıl bu
panayırı biliyor ve bekliyorlar. Artık gelenek
haline geldi.
- Bazı okullarda müdürler Türkçenin okutulmaması için bazı
bahaneler öne sürüyor. Mesela “Sizin
çocuklarınız Türkçeyi
zaten biliyor, İngilizce
okusunlar vs.” Bununla ilgili bir Türkçe
öğretmeni olarak ne
söylemek istersiniz?
- Bence anadili her dilin temelidir. Benim canıgönülden tavsiyem,
Türkçenize dönün, Türkçeyi bilmeyen çocuk
kendini ifade edemez.
Ana dilinde kendini ifade edemeyen çocuk,
diğer dillerde hiç edemez. Türkçeyi ihmal etmek çocuğun kimliğini,
geleceğini, özgüvenini
zedelemektir. Türkçeyi
çocuklarınıza okutturun.
Ben Bulgarca dersini de
veriyorum. Türkçe mantıklı düşünen bir çocuk,
güzel yazı, yaratıcı yazı
yazabilen bir çocuk
bunu Bulgarca da başarıyor.
Söyleşi:
Resmiye MÜMÜN
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Hasan Azis ve Aydın Osman,” Yılın Belediye
Başkanı” yarışmasının finalistleri arasında
Bulgaristan Belediyeler
bilgi portalı Kmeta.bg tarafından organize edilen”
Yılın Belediye Başkanı”
yarışmasının finalistleri belli oldu. Oylama 22
Ekim’de başladı. İki aşamada gerçekleştirilen
yarışma 13 Kasım 2018
tarihinde sona erdi. Oylamada en fazla oy alan belediye başkanlarının isimleri, 15 Kasım'da Milli Kültür Sarayı'nda düzenlenen
özel bir törenle açıklandı.
O zaman Bulgaristan’ın
en iyi 30 belediye başkanı
belli oldu.
Yarışmanın ilk turunda vatandaşlar 10 kategoride 265 belediyenin
başkanlarına oy verdi.
Oylama 4 Kasım'da saat
23.59'a kadar devam etti.
5 Kasım’da oylamanın
ikinci aşaması başladı.
Kategorilerin 9'unda en
fazla oy alan 9 belediye
başkanı kalacak. Onlar,
3 küçük, 3 orta ve 3 bü-

Yüz binlerce vatandaş
belediye başkanlarının
çalışmalarını değerlendirmekte. Böylece yerel yönetimlerin şehirleri daha
rahat ve daha çekici bir
yer haline getirmek için
daha fazla proje geliştirmeye teşvik etmektedirler.
Mevcut sıralamaya göre
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, yarışmanın ikinci aşamasında
Varna ve Dimitrovgrad
(Kayacık) belediye başkanlarıyla yarıştığı "Spor
ve Gençlik Politikaları" ka-

yük ilçe belediye başkanı
olarak ayırt edilmektedir.
Nüfusu 20 000 kişiden az
olanlar küçük, 20 000 - 50
000 kişi arasında olanlar
orta ve nüfusu 50 000’den
fazla olan ilçeler büyük
olarak ayırt edilmektedir.

"Vatandaşların Belediye
Başkanı" kategorisinde
yarışma 13 Kasım 2018
tarihinde bitinceye kadar
vatandaşlar, tüm 265 belediye için oylamaya katıldı.
Bulgaristan'daki tüm 265

belediyenin çalışmalarını
izleyen tek medya Bulgaristan belediyelerinin bilgi
portalı Kmeta.bg tarafından internet üzerinden
oylama ile yapılan prestijli
yarışmanın bu yıl art arda
altıncısı düzenleniyor.

Bir ay içinde ödenmeyen trafik
cezalarının tutarları ikiye katlanacak
Karayolu
Tr a f i k
Kanunu’nda değişiklik
yapılmasına ilişkin kanun
tasarısı, Trafik Polisi’nin
sürücülere kestiği aşırı
hız cezası tutarının 30
gün içinde ödenmemesi
halinde iki katına çıkmasını öngörüyor.
Bir hafta sonra Meclise
sunulacak kanun tasarı
üzerinde yapılan son düzeltmelere göre 14 günlük süre içerisinde ceza
tutarını ödeyen sürücüler
için yüzde 50 oranında
indirim öngörülüyor. İlk
iki haftadan sonraki 30
gün içinde bunu yapanlar
para cezasının tamamını
ödeyecek, bir aylık süreyi geçirenler ise iki katını
ödeyecek.
Ceza ücretlerin daha
iyi toplanması için elektronik ceza fişleri internet
üzerinden yayınlanacak.
Böylece adreslerinde bulunamayan kuralları ihlal
eden sürücülere ceza
bildirimi yapılmış olacak.
Böylece sürücülerin, kendisi hakkında böyle bir
karardan haberi olmadığı
için ödemediği mazereti
geçerli olmayacak.
Bulgaristan Otomobilciler Birliği (SBA) tarafından yapılan açıklamada
para cezalarının tahsilatının ve sürücülerin disip-

line sokulmasına yönelik
önemli değişikliklerin Karayolu Trafik Kanunu’nun
189.maddesinde yer aldığı bildirildi.
Tasarıya göre ilk önce
ihlali bir kamera tarafın-

sa, polis adreste yoklama
yapıldığına dair bir tutanak hazırlayacak. Böyle
bir durumda elektronik
ceza fişi ilgili İl Emniyet
Müdürlüğü’nün sitesinde
bildirimler bölümünde yer

dan kaydedilen sürücüye
posta yoluyla alındı belgesi ile ona bir elektronik
fiş gönderilecek. Ceza
tutarının 14 gün süre içerisinde ödenmesi gerekir. Tasarı, ceza kesilen
sürücü daimi ikametgah
adresinde bulunmadığı
ve yeni adresi bilinmediği takdirde mektup alındı
belgesinin iadesinden
sonra mevcut adresin
görev alanında bulunduğu İl Emniyet Müdürlüğü
görevlisi tarafından adresinde yoklama yapılmasını öngörüyor.
Sürücü yine bulunamaz-

alacak veya başka bilinen
yöntemlerle duyurulacak.
Böylece duyuru yapıldığı
andan itibaren ceza fişi
sürücüye bildirilmiş kabul
edilecek.
Ceza ödenmediği takdirde ceza karar belgesi
Milli Gelir Ajansı’na yönlendirilecek ve zorunlu
ödemeye tabi tutulacak.
Bir sürücünün kesilen
cezayı ödemediği tespit
edilirse cezayı ödeyinceye kadar geçici süreliğine
ehliyetine el konulacak.
Aracı da trafikten çıkarılabilir.
Şimdi neredeyse ceza

kesilen iki sürücüden biri
ceza tutarını ödemekten
kaçınıyor.
İçişleri Bakanlığı (MVR),
ceza fişlerini sürücülere
vermek için kurye hizmetlerini kullanıyor, ancak onların yarısı imzalanmadan geri dönüyor
ve böylece ceza kararı
yürürlüğe giremiyor.
Trafik Polisi verilerine
göre bir yılda kesilen
ceza tutarları 180 milyon levayı aşıyor. Aynı
zamanda 90 milyon leva
tutarındaki cezalar tahsil
edilemiyor. Kanuna göre
ceza kararının zaman
aşımı süresi 2 yıldır. Bu
süre içinde cezanın tahsili amacıyla borçlu kişi
hakkında icra işlemleri
başlatılmışsa süre 3 yıla
uzatılıyor. MVR, zaman
aşımına uğramış ceza
kararlarıyla ilgili kayıt tutmuyor.
SBA’nın açıklamasında, ”Her bir durumda
devlet, 5 yıllık süre içerisinde yüzlerce milyon
leva kaybediyor. Oysa bu
paralarla trafik radarları,
uyuşturucu testleri, polis memurlarının yoldaki
kontrollerini izlemek için
devriye tur kontrol sistemleri ve başka en temel
ekipmanlar satın alınabilir” denildi. KH

tegorisinde yer alıyor. Kırcaali iline bağlı ilçe merkezi Çernooçene (Yeni
Pazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman da sıralamada yer alıyor. Aydın
Osman, “Eğitimde Yenilikler” kategorisinde Kostinbrod ve Sopot belediye
başkanlarıyla yarışıyor.
“Yılın Belediye Başkanı”
yarışmasına 10 kategoride https://kmetnagodinata.bg/ sitesi üzerinden
yapılan oylamaya katılabilirsiniz.
Kırcaali Haber

Bulgaristan bir kez daha
ABD’den vize uygulamasını
kaldırmasını istedi

Dışişleri Bakanlığından verilen bilgiye göre Dışişleri
Bakanı Ekaterina Zaharieva’nın, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşmesi sonrası yaptığı açıklamada,” ABD, vizesiz seyahat programına dahil edilmenin en önemli kriterlerinden
biri olan Bulgaristan vatandaşları için reddedilen ABD
vize başvuru sayısını azaltma sürecinde Bulgaristan'ı
desteklemeye devam edecek” diye kaydetti.
Her yıl reddedilen başvuru sayısı azalmasına rağmen onlar yine de %14'tür. Kriter ise %3'ün altındadır.
Ekaterina Zaharieva, Bulgaristan'da amacın farkındalığı arttırmak olduğunu, böylece daha az şartlara uymayan kişilerin vize başvurusunda bulunacağını belirtti.
Bulgaristan, vatandaşlarının ABD'yi ziyaret için vize
talep ettiği beş Avrupa Birliği (AB) ülkesinden biridir.
Başbakan
Yardımcısı ve
Dışişleri Bakanı ile ABD Dışişleri Bakanı,
ABD'de çalışan
Bulgarların,
Bulgaristan'da
emekli maaşı almak için hizmet
süresinin tanınması meselesini görüştü. Bu mesele
yaklaşık 400 bin Bulgar’ı ilgilendiriyor.
Zaharieva,” ABD’nin bir dizi Avrupa ülkesi ile sosyal
sigorta anlaşması var, Bulgaristan ile yok. Bu konuda
sürekli olarak çalışıyoruz. Prosedürleri oldukça kolaylaştırdık. Şimdi Bulgaristan'ın anlaşma konusunda öncelikli olarak müzakere edilecek ülkeler listesine girme
isteğini doğruladık” diye belirtti.
Bakan, toplantının iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı ve mükemmel ilişkileri teyit etmek için mükemmel
bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi.
Muhataplar ayrıca savunma alanındaki stratejik ortaklığı ve Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri’nin modernizasyon planını da ele aldı. Görüşmede Bulgaristan'ın
enerji arz kaynaklarını ve aktarım rotalarını çeşitlendirme çabalarına da değinildi.
Bakan,” Yunanistan ile doğalgaz ara bağlantı hattı
projesi ve Dedeağaç'taki (Alexandroupoli) sıvılaştırılmış doğalgaz LNG terminalinin yanı sıra doğal gaz
tedariki için kaynakların ve güzergâhların çeşitlendirilmesi açısından rekabete yol açacak Balkan Doğalgaz
Dağıtım Merkezi’ni inşa etme çabalarımızı da konuştuk” diye belirtti.
ABD ziyareti sırasında Ekaterina Zaharieva, başkent
Vaşington’daki Bulgar toplumunun temsilcileriyle bir
araya geldi. Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ve Kabine Üyesi
John Bolton, Uluslararası Cumhuriyet Enstitüsü Başkan Yardımcısı Judy Wan Rest ve Ulusal Demokrasi
Enstitüsü Orta ve Doğu Avrupa Bölge Direktörü Robert
Benjamin ile görüştü. KH
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Fiyat artışları nedeniyle Bulgaristan’da
halk sokaklara döküldü
Akaryakıt, zorunlu trafik
sigortası fiyatlarının ve
araba vergilerinin artırılmasına karşı ülke genelinde protesto gösterileri
yapıldı. Büyük şehirlerde
sürücüler, memnuniyetsizliğini göstermek için
araçlarıyla protestolara
katıldı.
Göstericiler, Sofya'nın
merkezini kapattı. Motosiklet ve bisikletli pek
çok kişi de onlara katıldı. Başbakanlık binası
önünden başlayan yürüyüş, Dondukov Bulvarı,
Vasil Levski Anıtı, Kartal
Köprüsü ve Ulusal Meclis
önündeki meydanı kapsayan güzergahtan birkaç
kez geçti.
Trakya Otoyolunun, Filibe, Stara Zagora (Eski
Zağra), Yambol ve Burgaz şehirleri yakınındaki
kesimleri, göstericiler tarafından birkaç saatliğine
kapatıldı. Bu kesimlerde
tıkanıklık yaşandı.
Yüzlerce Filibeli, kentin
sokaklarına çıktı. Araç
kuyruğu ana caddeye yöneldi. Önemli yollar kapatıldı. Filibelilerin protestosuna Pazarcık şehrinden
100 sürücü de otomobiliyle katıldı. Protesto, kentteki rock kulüpleri tarafından da desteklendi.
Akaryakıt zammı yanı
sıra, göstericiler başka
sosyal taleplerde de bulundu. Onlar, önümüzdeki yılın başından itibaren
asgari işçi ücretinin 750
levaya, asgari emekli ücretinin 350 levaya, hemşeri başlangıç maaşının
1200 leva, hekim başlan-

Sayıştay tarafından
yürütülen 2014-2020
Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı Tedbir 11: Organik tarımın
uygulanmasına ilişkin
faaliyet ve işlemlerinin
denetiminden çıkarılan
sonuç şu: Organik tarım üreticileri organik
tarımın değil, sübvansiyon alma derdindedir.
Tedbir, mineral gübre
veya tarım ilacı kullanmadan organik bitki
yetiştiriciliğini, arıcılığını
ve hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bununla
birlikte dezavantajı da
vardır ki faydalanıcıların verimlilik kaybına
uğramaları halinde bile
telafi edici bir tazminat
almalarına izin vermemesidir. Böylece yararlanıcıların % 82'si, gerçekleştirilen üretimden
elde edilen kazançların,

gıç maaşının 2000 levaya
yükseltilmesiyle gelirlerin
artırılmasında ısrar ediyor.
Engelli çocukların annelerinin de katıldığı protestoya katılan vatandaşlar,
“Yaşam standardının yükseltilmesini istiyoruz” diye
belirtti.
Araçlarla yapılan protesto gösterisinde Varna sokakları ve Asparuh Köprüsü de trafiğe kapatıldı.
Burgaz şehrinde göstericiler, Trakya Otoyolu’nun
girişine yönlendi. “Protesto” yazısı bulunan yüzlerce otomobille korna çalarak protestoya katılan
vatandaşlar, akaryakıt
zammından ve zorunlu
trafik sigortasıyla ilgili

değişikliklerden duyduğu
memnuniyetsizliği ifade
ettiler. Onların büyük bir
kısmı, Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov’un
istifasını talep eden engelli çocukların annelerini destekledi. Yürüyüş,
Trakya Otoyolu’nun girişine kadar devam etti.
Dragiçevo köyü yanındaki Lülin Otoyolu üzerindeki kavşağı kapatan
göstericilerden dolayı
kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Blagoevgrad (Yukarıcuma) şehrinde de protesto gösterisi yapıldı. Saat
13.10 sularında şehirden
ve bölgeden protestoya
katılan vatandaşlar, E-79
karayolunu kapattı. Yak-

laşık 6 saat yüzlerce vatandaş, pazar günleri genelde trafiğin yoğunlaştığı
Yunanistan’a uzanan ana
yolda gösteri yaptı. Gösteri, Simitli istikametinde
Blagoevgrad’ın çıkışında
yapıldı. 500’ün üzerinde
araçla gösteriye katılan
vatandaşlar, poligona
araçlarını park ederek,
E-79 karayolunda hükümetin istifa etmesi için
insan zinciri oluşturdu.
Güvenlik güçleri, yolcuları Blagoevgrad-Dolno
Tserovo-Jeleznitsa çevre
yoluna yönlendirdi, ancak
göstericiler bu yolu da kapattı. Vatandaşlar, Bulgar
Bayrağını dalgalandırdı
ve “Daha fazla tahammül
etmeyeceğiz” şeklinde

sloganlar attılar.
Tırnovolular ise VarnaSofya karayolunu kapattı.
Göstericiler, protestonun
akar yakıt zammından
başka düşük yaşam standardından da kaynaklandığını açıkladı.
E-79 karayolunun Dupniçe şehri yakınındaki kesiminde de yol kapatma
eylemi yapıldı. Ağır yüklü
kamyonlar şehir içinden
geçen yola yönlendirildi.
Akaryakıt, zorunlu trafik
sigortası fiyatlarının ve
araba vergilerinin artırılmasına karşı ülke genelinde protesto gösterilerini desteklemek için Stara
Zagora (Eski Zağra) şehrinde düzenlenen eyleme
500’ün üzerinde araçla
1000 kişi katıldı. Göstericiler, araçlarını park ederek Kazanlık istikametindeki şehrin çıkışına yaya
yollandılar ve protesto
yapmak için izin verilen
yere kadar gitti.
Organizatörler kalabalığı kontrol altına alamayacaklarını anlayınca protesto gösterisinin bittiğini
duyurdu. Bunun üzerine
göstericiler sivil itaatsizlik
eylemine geçti ve Kazanlık-Stara Zagora yolunu
kapattı.
Varna-Rusçuk karayolunda da kapatma eylemi
vardı. Bu yol, Razgrad
(Hazargrat) şehri sakinleri tarafından kapatıldı.

Montana şehrinden yaklaşık 300 şoför, kasaba
içindeki sokaklarda araçlarıyla tur atarak gösteri
yaptı ve kısa süreliğine
farklı akaryakıt zincirine
ait birkaç benzin istasyonunu kapattı. Göstericiler,
akaryakıt zammı ve iktidardakilerin araba vergilerini artırma niyetlerine
karşı pankart açtı.
Şumnu şehrinin yüzlerce sakini, Arena salonu
önünde toplanarak akaryakıt zammını protesto
etti. Göstericiler, Maritsa
sokağını kapattı, yaya
yolunda yürüyen vatandaşlar otomobillerin bu
yollardan geçmesini de
engelledi.
Plevne ve Kırcaali şehirlerinde de gösteriler
vardı.
Botevgrad sakinleri ise
Vitinya Geçidi ve Vraçeş’e
uzanan yolları kapattı.
Silistreliler de düşük
yaşam standardına karşı
sokağa çıkarak barışçıl
eyleme katıldı. Göstericiler, “Yaşam standardına
uygun fiyatlar istiyoruz.
Onlar bunu yapabilir, biz
onlara yaptıracağız!” yazılı kağıtlar dağıttı. Engelli çocukların anneleri
de protestoya katıldı.
100’den fazla araçla göstericiler, işlek sokaklarda
tur attı.
İçişleri Bakanlığı, ülke
genelinde kapalı ana yolların bulunmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada
eylemlerde güvenlik güçleri tarafından fiziksel güç
ve yardımcı teknik araçlar
kullanılmadığı belirtildi.

mek için gerekli özenin
gösterilmediğini açıkça
göstermektedir.
Kontrol sistemindeki
diğer bir büyük dezavantaj, organik tarım
kurallarına uyulacağının garanti altına alınmamasıdır. Bu, büyük
ölçüde organik üretim
kurallarının uygulanması konusunda çok
sayıda uzman personelin görevden ayrılmasından ve Tarım, Gıda
ve Orman Bakanlığı ve
Devlet Tarım Fonu arasında tek bir bilgi sisteminin olmayışından
kaynaklanmaktadır.
Denetimden çıkarılan
temel sonuç organik

tarıma olan ilginin yüksek olmasıdır. Bunun
göstergesi, Organik
Tarım Tedbirinin yararlanıcılarının sayısıdır.
Onların sayısı sadece
bir yıl içinde iki katına
çıktı (2015'te 2 011'den
2016'da 4 235'e). Bununla birlik te 2017
kampanyası için, fon
sıkıntısı nedeniyle yardım başvurularını kabul
etme konusunda sınırlamalar getirilmiştir.
Bu nedenle Sayıştay,
organik tarımın geliştirilmesi ve gerekli bakım
ve tarım uygulamalarının sağlanması için ek
kriterler getirilmesini
tavsiye etti.
Diğer bir tavsiye, tüm
zincir üzerinde kontrolü
geliştirmek için kontrolleri kolaylaştırmak
amacıyla birleşik bir
bilgi sisteminin oluşturulmasıdır. KH

Sayıştay: Organik tarım üreticileri, organik
tarım değil, sübvansiyon alma derdinde

tedbir kapsamında verilen hibe miktarına karşı
1’e 1 ya da daha düşük
bir miktarda gelir beyan

eder.
Yerinde yapılan denetlemeler sonucunda
çoğu durumda yetişti-

rilen organik tarım bitkilerini yabani otların
sardığı tespit edildi.
Bu, verimlilik elde et-
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Kırcaali’de Bulgaristan ve Yunanistan’ın ortak
“Mirasa Erişim” projesi başlangıç toplantısı yapıldı
Kırcaali’de Bulgaristan
ve Yunanistan’ın ortak
gerçekleştirdikleri “Mirasa
Erişim” projesi başlangıç
toplantısı yapıldı. Projeyle yaşlıların ve engellilerin erişimine açık turistik
yerler ortak bir ürüne
dahil edilecek. Proje,
sadece sağlıklı insanlar
için değil, engelli insanlar
için de turistik hizmetlere
erişilebilir bir ortam sağlamada Batı Avrupa deneyimine dayanmaktadır.
Komşumuz Yunanistan,
bu konuda çok zengin
bir deneyime sahip ve bizimle paylaşmaya hazır.
Projenin fikir babası, Alexander Morussi’dir. Proje,
Kırcaali, Haskovo (Hasköy), Smolyan (Paşmaklı)
ve Blagoevgrad (Yukarı
Cuma) olmak üzere ülkemizin dört sınır bölgesini
ve Kuzey Yunanistan’ın
sınır bölgelerini kapsayacak.
Proje or tağı olan
Yunani st an’ın Ro dop
Dağları Milli Parkı’nın yönetimini temsilen toplantıda hazır bulunan Stavros
Kehayooğlu,” Projenin
amacı, zengin bir kültürel
ve tarihi mirasa sahip olan
sınır bölgelerinin imajını
iyileştirmektir” diye vurguladı. Kehayooğlu, projeyle yerel yönetimleri ve
iş dünyasını cezbedenle-

rini belirterek, girişimciler
için erişilebilir turist ürünlerinin reklamını yapabilecekleri özel bir internet
platformu olacağını kaydetti. Kehayooğlu,”Gezi
ve rehber kitapları basılacak. Proje önümüzdeki yıl
bitecek ve kapanış konferansı Sofya'da yapılacak”
dedi.
Toplantıda hazır bulunan
Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Veselina Tihomirova, selamlama konuşmasında kısa bir süre
önce Doğu Rodoplar’ın
başkenti Kırcaali’de Belediye İdaresi ile Bulgaristan Engelliler Birliği’nin

ortaklaşa gerçekleştirdiği
“Herkes İçin Erişilebilirlik”
projesinin bittiğini vurguladı. Tihomirova, şimdi
de Bulgaristan Engelliler
Birliği’nin ortak olduğu
“Mirasa Erişim” projesi
başlangıç toplantısının
Kırcaali’de yapıldığını
söyledi.
Belediye Başkan Yardımcısı, sıradaki projenin
INTERREG Yunanistan Bulgaristan 2014-20020
Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında gerçekleştirildiğini ifade etti.
Bulgaristan Engelliler
Birliği Kırcaali İl Şubesi
Başkanı Şenay Bekir, Bul-

garistan Engelliler Birliği
Başkanı Krasimir Kotsev
tarafından gönderilen
mektubu okudu.
Mektupta şu ifadeler yer
almakta: ”Bir toplumun
uygarlığı, dezavantajlı
durumdaki kişilere karşı tutumuyla da değerlendiriliyor. Erişilebilirlik,
engelli insanların yaşamı
ve kendilerini gerçekleştirmeleri ile doğrudan ilgilidir. Erişilebilir bir ortam
yaratmanın sorumluluğu
tüm ilgili devletin ve yerel
yönetimlerin üzerindedir. Yürürlükte olan yasal
kararlar var: Bulgaristan
Cumhuriyeti Birleşmiş

Zorunlu trafik sigortası fiyatı artacak mı?
Zorunlu trafik sigortası
fiyatı büyük oranda artabilir mi? Trafik kazalarında yakınlarını kaybedenler ne kadar tazminat
alacak?
Başbakan
ve
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Partisi Genel
Başkanı Boyko Borisov,
GERB Milletvekili Menda Stoyanova tarafından
Meclise sunulan Sigorta
Kanunu’nda değişiklik
yapılmasına ilişkin kanun
tasarısının, kamuoyunda
kapsamlı bir şekilde tartışılması için mecliste görüşmelerinin geçici süreliğine ertelenmesi emrini
verdi.
Değişiklikler için öneriler
sorun oldu. Trafik kazasında ölenlerin en yakın
akrabalarına ödenen tazminatta 20 000 leva üst
sınır uygulanması önerildi. Ayrıca kurbanın erkek
ve kız kardeşleri gibi daha
geniş bir akraba çevresi
için tazminat tutarı da belirlenmektedir.
Bu tavan uygulaması

fikri, bir trafik kazasında
hayatını kaybeden bir kişinin tazminat alma hakkı olan akraba sayısının
artırıldığı bir mahkeme
kararından sonra ortaya
çıktı. Karar sigortacıların
aleyhine şikayetlerin ve

onların giderlerinin artmasına sebep oldu. Onlar
bu yüzden zorunlu trafik
sigortası fiyatını artırdı
ve tazminat ödemelerinin
düzenlenmesini talep etti.
Tazminatta üst sınır uygulamasının hayata fiyat
biçilmesi gibi birşey olduğu gerekçesiyle kınanarak
kanun tasarısına karşı bir
cephe oluştu. Borisov’un
kanun tasarısı görüşmelerinin geçici süreliğine
ertelenmesi kararı, bu kısıtlamaların yapılmasında

ısrar eden sigortacıların
yeni bir cephe oluşturmasına yol açabilir.
NOVA TV’nin “Merhaba Bulgaristan” programına konuk olan avukat
Teodor Petrov,”Menda
Stoyanova’yı bir devlet adamına
yakışan tutumundan dolayı
tebrik ederim.
An itibariyle
otomobil sahibi
olan emeklilerin
sayısı bir milyonun üzerindedir. Sigorta
Kanunu’nda bu değişiklikler yapılmazsa onları
maddi imkanlarını aşan
fiyatlardaki zorunlu olan
“Vatandaş Sorumluluk”
trafik sigortasını ödemek
zorunda kalacaklar. Bu
miktar yaklaşık 1000 leva
olacak” dedi. Önerilen değişikliklerin en iyi Avrupa
uygulamaları temelinde
hazırlandığını da sözlerine ekledi.
Avukat Deyan Nikolov,
”Sigortacıların ikide bir
medyada dile getirdiği ya

ölmemiz, ya zorunlu olan
“Vatandaş Sorumluluk”
trafik sigortası fiyatının
büyük oranda yükseltilmesi, ya da trafik kazası
kurbanları için ödenen
tazminat miktarlarının
büyük oranda azaltılması gerektiği yönündeki
söylemlerini spekülasyon
olarak nitelendirebilrim.
Onların öne sürdüğü argüman, onların yanlış yorumladığı Yüksek Temyiz
Mahkemesi’nin yoruma
açık kararıdır. Mahkeme
kararında bu tür bir tazminatın istisnai durumlarda
ödeneceği belirtilmektedir” diye kaydetti.
Petrov, ”Ulusal sermayenin çıkışını durdurmak
için devletin kanunları tam
olarak uygulanması gerekir. Bu sermaye, sigorta hizmetlerini kullanan
vatandaşlar tarafından
kullanılıyor” dedi. Avukat,
Bulgaristan'da en düşük
sigorta primlerinden birini ödediğimizi, bunun da
faydalarının son derece
yüksek seviyede olduğunu söyledi.

Milletler Engelli Hakları
Sözleşmesi'ni onaylamıştır ve Avrupa Birliği’nde
üye devletlerin yasaları
ve yasal çerçevesi, engelli insanların, eşit haklara
sahip, fakat özel ihtiyaçları olan insanlar olarak
oynadıkları rolü hakkındaki modern anlayışıyla
uyumludur”. Bulgaristan
Engelliler Birliği Başkanı,
“Erişilebilirlik meseleleri, toplumumuzun gelişimi için gittikçe daha da
önemli hale geliyor. Kültürel ve tarihi mirasımızın
objelerine erişim ve onların iyi altyapısı sadece
ülkemizde değil, her ülkede turizmin gelişmesi
için zarurettir. Mektuptan
“Erişilebilir Turizm Rotaları" veya "Mirasa Erişim”
projesinin INTERREG
Yunanistan - Bulgaristan
2014-20020 Sınır Ötesi
İşbirliği Programınca yürütülen Bulgaristan için
pilot bir proje olduğu anlaşıldı. Projenin faydalanıcısı Bulgaristan Engelliler
Birliği.
Projenin başlangıç toplantısı, Kırcaali Bölge
Gençlik Parlamentosu

Derneği ile Ekosvyat Rodopi Smolyan (Paşmaklı)
Derneği ile ortaklaşa düzenlendi. Projenin ortakları Yunanistan tarafından Rodopi Dağları Milli
Parkı’nın yönetim organı
(önde gelen ortak), Yunanistan Engelliler Ulusal
Konfederasyonu (girişimci), Orta Makedonya
Bölgesel Kalkınma Fonu,
Volvi Belediyesi ve Orta
Makedonya Teknik Eğitim
Enstitüsü İşletme Bölümü,
Bulgaristan tarafından
Razlog Yerel Ekonomik
Kalkınma Ajansı.
Kotsev mektubunda, “Bu
ilk faaliyette bize yardımcı olan tüm ortaklarımıza
teşekkür ederiz. Mirasa
Erişim Projesi, Bulgaristan-Yunanistan sınır ötesi
bölgede doğal ve kültürel
miras ile ilgili sürdürülebilir turizmi desteklemenin
yanı sıra bölgedeki turizmi
ve hizmet çeşitliliğini desteklemek için tasarlanmış
bir dizi faaliyetle bölgeye
daha fazla erişilebilirlik
kazandırarak uluslararası
bir turizm merkezi olarak
bölgeyi tahkim etmeyi
amaçlıyor” diyor. KH

Kroyaçevo köyü
yakınında şifalı su

Ardino’nun (Eğridere) Kroyaçevo (Terziköy) köyü
yakınında göz hastalığını tedavi eden dört oluklu bir
çeşme bulunmakta. Yıllardır derdine derman arayanlar,
bu şifalı sudan içiyor ve görme problemlerini tedavi
ettiğine inanıyor.
Kroyaçevo köyü muhtarı Barış Ahmedov, suyun
özellikle güneş doğmadan önce içildiğinde iyileştirici
özellikleri olduğunu söyledi. Arpacık, kaşıntı ve başka
daha hafif enfeksiyonlar gibi hastalıkları tedavi ettiğini
belirten muhtar, ”Bu çeşmeye yakınları ve tanıdıklarına
şifalı pınar sularından damacanalarına su doldurmak

için sadece yurtiçinden değil, Türkiye’den bile insanlar
geliyor. Yerliler, yurdun başka yerlerinde ve Türkiye’de
bulunan akraba ve yakınlarına bu çeşmenin suyundan
gönderiyor” diye anlattı.
Çeşme, geçen asrın 70’li yıllarında vefat eden iki
yerlinin hayratı olarak eşleri Kerime Üzeyir ve Embiye Sadullah tarafından yaptırılmıştır. Musluktan gelen
suyun akış miktarı daima aynıdır, ne artar ne de azalır.
En çetin kışlarda bile donmaz. Madeni paraları kısmet
açması için buraya insanlarımız ve yabancılar atıyor.
Diğer yörelerde olduğu gibi Ardino ilçesinde de yerliler tarafından vefat eden ebeveynlerinin hayratı olarak
birer çeşme inşa etme geleneği var. Ardinoluların ifadelerine göre çeşme en büyük hayrattır ve su dünyada
en büyük lütuftur.
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Başbakan Borisov: Dörtlü zirvemizin
hedefi, AB'yi daha güçlü kılmak
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un ev
sahipliğinde Varna Evksinograd Rezidansı’nda
Yunanistan ve Romanya Başbakanları Alexis
Tsipras ve Viorica Dancila ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandır
Vuçiç’in katılımları ile
dörtlü zirve gerçekleşti.
Borisov, zirveden sonra
düzenlenen ortak basın
toplantısında, ”Burada
yaptığımız dörtlü zirvelerimizin her zaman
bir hedefi vardı-Avrupa
Birliği (AB) çerçevesinde aramızdaki bağlantı
düzeyini yükseltmek ve
politikamız hiçbir zaman
üçüncü bir tarafa karşı
olmadı. Dörtlü zirvemiz,
sadece AB'yi sağlamlaştırmayı değil, aynı
zamanda daha da güçlendirmeyi amaçlıyor”
diye konuştu. Başbakan, dörtlü zirve toplantısı yapma politikasının
bağlantı, rekabet ve gelir artışı açısından AB'nin
değerlerine uygun olduğunu söyledi.
Başbakan Bor i sov,
enerji güvenliğine vurgu
yaptı ve bu alandaki çeşitlendirmenin önemini
vurguladı. Başbakan, ül-

kede inşa edilecek Doğal
Gaz Dağıtım Merkezi’ne
“Balkan” adı verilmesinin
rastgele bir şey olmadı-

bağlayacak kapsamlı bir
ulaşım ağı oluşturulmasının önemini vurguladı
ve

projelerde kaydedilen
gelişmelere odaklandı.
Selanik-Kavala-Dedeağaç-Burgaz-Varna-Rus-

ğını ve bu projenin daha
fazla seçenek ve daha
düşük fiyatlar için imkan
vereceğini sözlerine ekledi.
Başbakan ayrıca Selanik-Kavala-DedeağaçBurgaz-Varna-Rusçuk
limanları arasında demiryolu bağlantısının
geliştirilmesi konusunda
Bulgaristan ile Yunanistan arasında imzalanan
ortak bildiriyi memnuniyetle kar şıladığını
belirtti. Borisov ayrıca
Bulgaristan'da otoyolların yapımıyla oluşan
komşu ülkeleri birbirine

”Sırbistan’ın AB’ye girişi ile Birliğin daha da
güçleneceğine inanıyoruz” dedi.
Borisov’un ifadesine
göre AB Konseyi Bulgaristan Başkanlığı sırasında Batı Balkanlar
konusunun ciddi bir şekilde ilerleme kaydetmesinden sonra Romanya
Başkanlığı, AB’nin gündemine Tuna ve Karadeniz stratejilerine ilişkin
konuları da dahil ederek,
yeni fırsatlar açabilir.
Yunanistan Başbakanı Alexis Tsipras, karşılıklı çıkar sağlayan

çuk limanları arasında
demiryolu bağlantısının
yanı sıra Dedeağaç’tan
Bulgaristan sınırına,
oradan Sofya, Varna ve
Burgaz'a bağlanabilecek
yüksek hızlı bir karayolu
yapılması teklifinin de
kabul edildiğini duyurdu.
Tsipras‘in ifadesine göre
bölgenin enerji güvenliğine yatırım yapmak
gerekir. Bulgaristan ile
doğal gaz enterkonnektör bağlantısının önemini
vurguladı. Bulgaristan’ı
ziyareti kapsamında İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile Doğu

Başsavcı, 6 milletvekilinin dokunulmazlığının
kaldırılmasını istedi
Bulgaristan Başsavcısı
Sotir Tsatsarov, altı milletvekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasını
istedi.
Tsatsarov, Volya (İrade)
Partisi Genel Başkanı ve
Meclis Başkan Yardımcısı Veselin Mareşki, Volya
Partisi Milletvekili Krıstina Taskova, Volya Partisi
Milletvekili Plamen Hristov, Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) Milletvekili
Elena Yonçeva, BSP Milletvekili Georgi Mihaylov
ve Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) Milletvekili Boris
Kırçev’in dokunulmazlığının kaldırılmasını talep
etti.
Tsatsarov’un adı geçen
milletvekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasını istemesinin nedeni,
Bulgaristan Anayasası’nın
70.maddesinin 1.fıkrasına istinaden onlara karşı
cezai takibat başlatmaya
ilişkin izin alınması ile ilgilidir.
Tsatsarov’un, altı millet-

vekilinin yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına
yönelik talebinin açıklanmasının hemen ardından
BSP Milletvekili Georgi

lanmadım, dokunulmazlığımdan vazgeçeceğim
için mutluyum” dedi.
Tsatsarov, Volya Partisi milletvekilleri Veselin

Mihaylov, Mecliste basına
yaptığı açıklamada dokunulmazlığından vazgeçeceğini duyurdu.
Bundan kısa bir süre
sonra GERB Milletvekili
Boris Kırçev de dokunulmazlığından vazgeçeceğini söyledi. Vergi borcu
olmadığını ve bu yüzden
rahat olduğunu kaydeden
milletvekili, “Bu dokunulmazlığın arkasına sak-

Mareşki, Krıstina Taskova ve Plamen Hristov’un
yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasını, Varna
Bölge Savcılığı tarafından
haklarında başlatılan soruşturma kapsamında
istedi. Savcılık, Ceza
Kanunu’nun 26.maddesinin 1.fıkrasıyla ilgili olarak
231a maddesinin 2. fıkrasının 4.bendi gereğince
milletvekillerin şantaj yap-

tıkları gerekçesiyle haklarında soruşturma açtı.
Önceden Başsavcı’nın
yasama dokunulmazlığının kaldırılmasına yönelik
talebi üzerine üç milletvekilinin her biri Anayasa’nın
70.maddesinin 2.fıkrası
doğrultusunda dokunulmazlıktan feragat edilmesine yazılı onayını verdi.
Özel Yetkili Cumhuriyet
Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmada elde
edilen delillere göre soruşturmayı yürüten savcı,
Veselin Mareşki, Krıstina
Taskova ve Plamen Hristov hakkında kovuşturma
başlatılması için gerekçelerin bulunduğuna karar verdi ve onların Ceza
Kanunu’nun 2321.maddesinin 6.fıkrasına göre
suç teşkil eden mülkten
yararlanma amacıyla suç
işlemek için taahhütte bulunduklarını iddia etti.
Milletvekillerin dokunulmazlıktan feragat edilmelerine yazılı onay vermesi
suçlandıkları suçu dahil
etmez. KH

Akdeniz (East Med) boru
hattı projesinin ele alındığı açıklandı.
Tsipras,” Bir yıl önce
çabalarımız başladığında Balkanlar’da ve
bölgede işler çok iyimser değildi. Bugün zorluklar devam ediyor,
ancak önemli adımlar
attık” dedi. Özellikle Batı
Balkanlar’ın geleceği için
AB Konseyi Bulgaristan
Başkanlığı’nın rolünü
vurgulayan Tsipras’ın
ifadelerine göre Prespa
Alnaşması Güneydoğu
Avrupa’nın gelişimi için
fayda sağlayacaktır.
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuciç
de kendi deyişiyle Balkanlar için kilit önem arz
eden enerji bağlantısı ve
altyapı projelerine dikkat
çekti. Vuciç,”Bu konular
ayrıca Belgrad'da aralık
ayında yapılacak bir sonraki Dörtlü Zirve toplantısında da ele alınacak.
Bulgaristan, Yunanistan,

Romanya ve Sırbistan'ı
Avrupa yolunda destekleyen tüm ülkelere minnettarız” diye konuştu.
Romanya
Başbakanı
Viorica
Dancila,”Romanya ile
Bulgaristan arasında
Tuna Nehri üzerinden
yeni bağlantılar kurma
olanaklarını değerlendirmek için bir çalışma grubu kurmaya karar verdik”
diye kaydetti. Dancila’nın
ifadelerine göre Timişoara ve Pancevo arasında otoyol inşasına ilişkin proje politik düzeyde ele alındı. Dancila,
Romanya’nın bölgedeki
ülkeler arasında bağlantı
ve refaha yönelik çalışma taahhüdünün altını
çizdi. Dancila, “Romanya için Uyum Politikası
AB’de ana yatırım politikası olarak kalacak ve
bölgedeki dengesizliklerin üstesinden gelmeye
yardımcı olacak” dedi.
Kırcaali Haber

Beli Vir köyünde yeni bir
çocuk oyun alanı inşa edildi
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi'nin bölgedeki
yerleşim yerlerinde çocuk oyun alanları inşasına yönelik girişimi devam ediyor.
2018 Temiz Çevre İçin Ulusal Kampanya kapsamında Çevre Koruma Faaliyetlerini Yönetim Kuruluşu
(PUDOOS) tarafından kazanılan “Doğayı Seviyorum
ve Ben de Katılıyorum” isimli bir projeyle Belir Vir
(Mındırağaç) köyünde de yeni bir çocuk oyun alanı inşa edildi. Aynı program kapsamında Komuniga
(Kuşallar) köyünde dinlenmek için bir çardak kuruldu.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman ve aslen Beli Vir köyünden olan Çernooçene Belediyesi
HÖH Meclis Üyesi Cevatin Ömer, köy sakinleri eşliğinde çocuk oyun alanı inşasına yönelik tamamlanan

çalışmaları yerinde inceledi.
Köyde ebeveynlerle yapılan görüşmede en miniklerin eğlenebileceği çocuk oyun alanı inşa etme fikri
doğdu.
Köyde çocuk oyun alanı inşa edilecek yer temizlendi ve yeşillendirildi. Oyun alanında salıncak, kaydırak,
kumluk ve çardak bulunuyor.
Aydın Osman, “Umarım ki çocukları sevindirdik ve
anne babalarına rahatlık sağladık” dedi.
Beli Vir köyü sakinleri, belediye yönetimine çocuk
oyun alanının inşası için teşekkür ettiler.
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Bulgar anne, oğlunun kalp atışlarını
Türk akranının göğsünde duydu
İl i ya Z h e kov, g e ç e n yıl
Türkiye’de geçirdiği beyin tümörü ameliyatının ardından
komaya girdi, beyin ölümü gerçekleşti. 26 yaşındaki gencin ailesi, hayatlarının en zor kararını
alarak, oğullarının organlarını
bağışladı. Türkiye'de bir Türk
kızı ile nişanlı olan Zhekov’un
kalbi 27 yaşındaki Hakan Ok'a
nakledildi. 1 yıldır evlat acısı yaşayan anne, Türkiye’ye gelerek,
bir çocuk babası Ok ile buluştu
ve oğlunun kalbinin atışlarını
dinledi.
Babası gibi avukat olan İliya
Zhekov, 2017 yılının Mayıs ayında aniden rahatsızlandı. Beyninde tümör olduğunu öğrenen
genç, ameliyat için Türkiye'ye
geldi. Ameliyatın ardından iyileştiği ve normal hayatına devam edebileceği söylenen gence, ilaçlı MR ile görüntüleme
yapıldı. MR 40 gün sonra tekrarlandı ancak ikinci görüntülemede Zhekov’un vücudu ilaca tepki
verdi. İliya Zhekov beyin kanaması geçirdi. Yoğun bakımda
tedaviye alınan Zhekov’un tüm
çabalara rağmen beyin ölümü
gerçekleşti. Aile, doktorlara organ bağışı yapmak istediklerini
söyledi. Doktorların da onayıyla
baba Boyan Zhekov, "Hayatımın
en zor imzası" dediği oğlunun
organlarını bağışladığını gösteren imzayı attı.

Kalbi, 7 aydır yoğun bakımda olan türk gence nakledildi
İliya Zhekov'un kalbi, 7 aydır
yoğun bakımda organ bekleyen

üzerine anne, eşi ve küçük oğluyla İstanbul’a geldi. Aile, Hakan Ok ile kalp nakli ameliyatının gerçekleştiği İstanbul Kartal

nünden beri alıcıyı çok merak
ediyordum. Onların sağlığı için
her gün dua ettim. Dualarım sonucunda onların da sağlıklı ola-

Hakan Ok'a nakledildi. Aradan
1 yıl geçti. Oğlunun kalbinin
nakledildiği genci merak eden
anne Plamena Zhekova’nın
bu isteği doktorları tarafından
Hakan Ok’a iletildi. Daha önce
bir güvenlik şirketinde bir süre
çalışan Ok’un da kabul etmesi

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesinde buluştu.
Stetoskopla oğlunun kalbini
dinledi
Anne Plamena Zhekov’a, karşısında Hakan Oku görünce
gözyaşlarını tutamadı. Stetoskopla oğlunun kalp atışlarını
dinleyen acılı anne, "Bağışladığımız ilk günden beri bu tanışmayı kabul etmeleri için dua
ettim" diyerek, "Benim genç,
yakışıklı bir oğlum vardı ve sapasağlam gitti. Bağışın ilk gü-

cağından ve bir gün karşılaşacağımızdan emindim. Oğlumun
beyin ölümünün gerçekleştiğini
öğrendiğimizde doktorlara bu
kararı biz önerdik" şeklinde konuştu.
'Oğlumuzun çok 'iyi' bir kalbi vardı'
Oğlundan Hakan Ok’a sadece 'iyilik' geçmiş olabileceğini
söyleyen baba Boyan Zhekov
da "Oğlumuzdan çok iyi şeyler
aldığını düşünüyoruz çünkü oğlumuzun çok iyi bir kalbi vardı. O
çok iyi bir insandı. Organ bağı-
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şı için dini ya da kültürel açıdan
hiçbir engel yok. Organ bağışı
teşvik edilmeli" dedi.
'Organ bekleyen birçok arkadaşımı kaybettim ama ben
şanslıydım'
Organ beklerken zaman zaman umutsuzluğa kapıldığını
belirten 27 yaşındaki Hakan
Ok ise "Her şeyden önce ailemi
düşünüyordum. Bir çocuğum
ve eşim var. Bu bekleyiş çok
zor geçti. O yüzden organ bağışı çok önemli. Organ bekleyen
birçok arkadaşımı kaybettim.
Ben şanslıydım ve nakil oldum.
Organ bağışı yapan aileye minnettarım. Bana yeniden bir hayat verdiler" diye konuştu.
'Türk doktorları organ naklinde başarılı ancak bağış
sayısı az'
Türkiye'deki kalp nakil ameliyatlarının yaklaşık yüzde 40'ının
gerçekleştirildiği ve 2018 yılı
içerisinde 26 kalp nakli ameliyatının yapıldığı İstanbul Kartal
Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim
ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Kaan Kırali, 3-9 Kasım tarihleri arasının
Organ Bağışı Haftası olduğuna
dikkat çekerek, organ naklinin
önemine vurgu yaptı. Başhekim Kırali, “Hakan Ok’un sağlığının son derece iyi olduğunu
belirterek, Türk doktorları nakil
ameliyatlarında dünyaya oranla
oldukça başarılı. Ancak bağış
yetersizliğinden dolayı birçok
hasta hayatını kaybediyor. Türkiye genelinde 2018 yılında yapılan kalp nakli ameliyatı sayısı
yaklaşık 70. Bu sayı oldukça az.
Bu rakamın 200-300 olmasını
isterdik” dedi. AA

Türkçeden Bulgarcaya 3 bin 500 kelime geçmiştir
НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Plovdiv Üniversitesi öğretim
üyesi Doç. Dr. Meryem Salim,
"Türkçeden Bulgarcaya 3 bin
500 kelime geçmiştir. Bunlar
edebi dilde değil konuşma dilindedir." dedi.
Kırklareli Üniversitesi Fen
Edebiyat Fakültesince Türkoloji
Çalışmalarında Yeni Arayışlar
Çalıştayına katılan Salim, yabancı alıntı sözcüklerin bir dili
asla yozlaştırıp, yabancılaştırmayacağını söyledi.
Yabancı kelimelerin dillere anlam ve zenginlik kattığını ifade
eden Salim, dillerin başka dillerden sözcük almasının gayet
normal olduğunu anlattı.

Tarih açısından diller arası ilişkilerin önemli olduğuna değinen
Salim, "Komşu ülkeler arasında
her zaman dil ilişkileri meydana
gelmiştir. Türkçe ’den Bulgarca
‘ya 3 bin 500 kelime geçmiştir.
Bunlar edebi dilde değil konuşma dilindedir. Bilindiği gibi
Osmanlıların Balkan coğrafyasında siyasi ve askeri yetkisiyle
birlikte Türk kültürü ile Balkan
topluluklarındaki etkileşim de
başlamıştır. Osmanlıların bölgeyi fethi ile birlikte Balkan topluluklarının yapısında büyük bir
değişiklikler meydana gelmiştir.
Bunlardan biri de dildir. Binlerce
Türkçe sözcük Balkan dillerine

de girmiştir. Bu Balkan dilleri
arasında Bulgarca da vardır."
diye konuştu.
Türkçe kelimelerin Bulgarca'ya
değer kattığına dikkat çekti
Türkçede de Bulgarca sözcüklerin bulunduğunu hatırlatan
Salim, Türkçe ve Bulgarca dillerinin önemli olduğunu aktardı.
Türkçe kelimelerin Bulgarca'da
bir hayli fazla kullanıldığını belirten Salim, Türkçe kelimelerin
de Bulgarca'ya değer kattığına
dikkat çekti.
Salim, bazı Türkçe kelimelerin
ise Bulgarca'daki anlamlarının
zamanla değişim gösterdiğini
sözlerine ekledi. AA
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