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"Türkiye-Bulgaristan Ticaret Ve Sanayi Odası 
Forumu 1. Türk Tarafı Toplantısı" Yapıldı

Türkiye ile Bulgaristan 
arasındaki ticaret ve yatı-
rım ilişkilerinin gelişimine 
destek olmak amacıyla 

Bulgar-Türk Ticaret ve Sa-
nayi Odası (BULTİŞAD) ile 
Türkiye Odalar ve Borsa-
lar Birliği (TOBB) arasında 
imzalanan anlaşma ile ku-
rulan Türkiye-Bulgaristan 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu'nun "1. Türk Tarafı 
Toplantısı" gerçekleştirildi.
Tekirdağ TSO'dan yapı-

lan açıklamaya göre, TSO 
Yönetim Kurulu Başkanı, 
TOBB Yönetim Kurulu Üye-
si ve Türkiye-Bulgaristan 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Forumu Eş Başkanı Cen-
giz Günay başkanlığında 
düzenlenen toplantı, Türki-
ye Cumhuriyeti Sofya Bü-
yükelçisi Aylin Sekizkök ve 
forum üyelerinin katılımıyla 
video konferans yöntemiyle 
düzenlendi.
Toplantıda yaptığı konuş-

mada, tüm dünyada oldu-

ğu gibi Türkiye'de de sal-
gın nedeniyle zor bir süreç 
yaşandığını bildiren Günay, 
"Bu süreç iş hacmimizi ve iş 

yapma biçimimizi doğrudan 
etkiler hale geldi. Bunun 
olumsuz yansımalarını ma-
alesef birçok alanda görü-
yoruz ve yaşıyoruz. Biz yine 
de işlerimizi devam ettirme-
ye, Türkiye-Bulgaristan ikili 
ilişkilerine katkı sağlamaya 
devam etmek istiyoruz." ifa-
delerini kullandı.
Günay, Türkiye'nin Avrupa 

ülkeleriyle yaptığı ticaretin 
karayolu ile taşınan kısmı-
nın büyük bir bölümünün 
Bulgaristan üzerinden ger-
çekleştirildiğini belirterek, 
şunları kaydetti:
"Bulgaristan, Türkiye'den 

AB'ye en önemli giriş ka-
pısıdır. İki ülke arasında-
ki dış ticaret rakamlarına 
baktığımızda çok güzel bir 
denge olduğunu görüyoruz. 
2019'da yaklaşık 4,3 milyar 
avro ticaret hacmimiz var. 

Ekonomik dengeyi koruya-
rak, ikili ticaretimizi daha 
yukarıya taşımak için işbir-
liği içinde çalışmalarımızı 

sürdürmemiz gerektiğine 
inanıyorum. Karşılıklı yatı-
rımları da ticareti de artır-
malıyız. Bulgaristan'da son 
derece başarılı yatırımcı-
larımız var. İkili oda olarak 
hem Bulgaristan'daki yatı-
rımlarımızı arttırmak hem 
Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
yatırımcı getirmek hem de 
karşılıklı ticaretimizi arttır-
mak için birlikte çalışaca-
ğız."
TOBB'un Bulgaristan'daki 

ilişkilerinin güçlü olduğunu 
aktaran Günay, Türkiye-
Bulgaristan Ticaret ve Sa-
nayi Odası'nın ikili ilişkileri 
daha ileri taşıyacağını ve 
yakın zamanda Bulgaristan 
tarafı ile bir araya gelerek 
ortak bir eylem planı ile ça-
lışmaları başlatacaklarını 
bildirdi. AA

Türkiye Bursları başvuru tarihleri 10 
Ocak - 20 Şubat arası olacak
Sunduğu uluslararası seviyedeki eğitim, bilgi ve tecrübe zen-

ginliğinin yanında, Türkiye dünyanın her yanından uluslararası 
öğrencilere ülkenin en seçkin üniversitelerinde burslu eğitim 
imkânı sunuyor.

Türkiye, “Türkiye Bursları” ile dünyanın dört bir yanından gelen 
uluslararası öğrenciler için üniversitelerinin kapılarını açmak-

tadır. Türkiye Bursları, Türkiye'nin en iyi üniversitelerinde tam 
zamanlı veya kısa süreli bir program sürdürmeleri için seçkin 
öğrencilere verilen ve devlet tarafından finanse edilen bir burs 
programıdır.

Türkiye Bursları, ülkeler arasındaki iş birliğini ve toplumlar 
arası ortak anlayışı güçlendirmeye kendini adamış geleceğin 
liderlerinden bir ağ oluşturmayı hedefliyor. 

 Başvuru Tarihleri: 10 Ocak – 20 Şubat 2021
 2021 yılı Türkiye Bursları başvuruları tek dönemde alınacaktır 

ve başvurular 10 Ocak – 20 Şubat 2021 tarihleri arasında her 
ülkeden öğrenciye açık olacaktır.

 Başvurular sadece,  www.turkiyeburslari.gov.tr üzerinden 
adaylar tarafında şahsen yapılabilmektedir.
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Rodoplar Aşığı Şaire Habibe Ahmetova İle Röportaj
- Okurlarımıza ayrın-

tılı bir şekilde Habibe 
Ahmetova’nın kim ol-
duğunu anlatır mısınız?

- 20.12.1953 yılı kışla-
rın en hırçın olduğu ellili 
yıllarında Doğu Rodop-
ların başkenti diye ad-
landırdığımız Kırcaali’nin 
9 km mesafesinde olan 
en yakın Köseler (Köse-
vo) köyünde 6 çocuklu 
bir ailenin ikincisi olarak 
doğmuşum. 5 tane erkek 
kardeşim şu anda hepsi 
Türkiyede 1989 göçün-
den sonra İstanbula yer-
leştiler ve ana-babam da 
biri 2003y.diğeri de 2007 
y. orada vefat ettiler. Ben 
ilk okulu doğduğum köy-
de, orta okulu İsmaillerde 
(Boyno) yakın bir köy, li-
seyi de Gabrovo şehrinde 
tamamladım. 1974 yılında 
aile ocağı kurduğum Ça-
taklar (Kobilânede) ya-
şıyorum. Biri kız, diğeri 
oğlan olan iki tane çocu-
ğumdan 2 defa anneanne 
ve 2 defa da babaanne 
olarak 24,16,13 yaşında 
kız, 7 yaşında da oğlan 
torunlarım var...9 aydan 
beri de büyük büyükanne 
olma mutluluğunu yaşı-
yorum.(Kız torunum bana 
Asel isminde bir torun 
daha eklemiş oldu bu ko-
caman mutluluğa) 42 yıl-
lık hayat –iş deneyimimde 
hep Kıcaali belediyesine 
bağlı muhtarlıklarda, köy 
kütüphanalerinde, vergi 
dairelerinde kent belediye 
otogarında görev aldım ve 
Kırcaali belediyesine bağ-
lı Nüfus dairesi bölümüne 
ait olan “Ritüel evi” etkin-
likler organizatörü olarak 
7 yıl oldu emekliliğe ayrıl-
dım...

- Çocukluğunuz nasıl 
geçti? Habibe, nasıl bir 
çocuktu?

- O yılları anımsarken, 
en çok özlediğiniz neler-
dir? Benim çocukluğum 
bir başkaydı...Tekrarsız 
ve eşsizdi benim çocuklu-
ğum. Anlamlıydı bir o ka-
dar da diye düşünüyorum 
bu yarım asır öncesini. 
Akrabalarımın, komşuları-
mızın toplanıp beraber ol-
duğumuz o günler, o yıllar 
ancak ben gittikten sonra 
unutulabilir. Hele Bayram-
larda bir başka oluyordu. 
Çok sevdiğim insanların 
gamsız-kedersiz geceler 
boyu süren doyumsuz 
sohbetleri, yürekli kah-
kahaları beni etkiliyordu. 
Hiç unutulurmu babamın 
o espri dolu sözleri. Aktı 
gitti o yıllar ve sevdiğim 
insanların artık hiç biri 
kalmadı dersem doğru-
dur. Bir Saadet yengemiz 
vardı bizim (amcamın eşi) 
-çocukları yoktu ve bizi 
anamız kadar seviyordu. 
Bizim koruyucumuzdu. 
Gönüllümüzdü. Tatlı söz-
lerden pek hoşlanırdı. Ara 

sıra, soğuk kış gecelerin-
de o yün eğirirken veya 
çorap örerken ben ona 
“İrazcanın dirliği” veya 
“İnce Memed’i” okurdum. 
Bir keresinde (70-li yıllar-
da elime gizliden “Fos-
forlu Cevriye” geçmişti, 
türkçe kitap Türkiyeden 
illegal olarak getiriliyordu 
) ona onu okuduğum-
da ağlamıştı... Geçmişi 

anımsadıkça, bugünü 
yaşamak isterken, yarını 
biraz daha çok düşünü-
yorum. Kendi kendime –
keşke herkesin bir Saadet 
yengesi olsaydı- diyorum. 
Değerlendiriyorum. İçimi 
bir keder kaplıyor, bir gam 
ki sormayın. İnanılmaz bir 
hazla gerilere dönüyorum. 
Çocukluğum, gençliğim, 
yeşil çayırlar, sıra sıra 
dizilmiş bayram türküleri 
söyleyen, başlarında al-
lı-pullu rengârenk eşarplı 
köylü kızları, karşısında 
delikanlıların sağdan bi-
rinci, soldan sonuncu diye 
beğendiğini söyleyince 
yanakları allanan, davul-
lu zurnalı ateş etrafında 
dönen kalabalık, uçuşan 
ateş böcekleri... cırcır bö-
cekleri sesi altında geçti o 
yaşamımız... Ahşap avlu 
kapıları önünde sigara-
larını tüttüren aksakallı 
ihtiyar dedeler... Ve sarı 
başaklı ekin tarlaları için-
de boy gösteren kırmızı 
gelincik çiçekleri...

- Şiire, edebiyata hangi 
yıllarda sarıldınız?

- Bu sevgiye nasıl sarıl-
dınız? Babamın, ben kü-
çük yaştayken hep kendi 
kendine birşeyler söyledi-
ğini farkederdim, güzel ve 
kulağa öyle hoş geliyordu 
ki... Dün gibi hatırlıyorum 
ilk şiirimi 1967 yılında 
7 sınıftayken, babama 
ayak uydururcasına Bul-
garcadan Edebiyat hocası 
Katya Ognyanova’ya sev-
gimi, saygımı göstermek 
için Bulgarca iki dörtlük 
şiir yazdığımı hatırlıyo-
rum. Edebiyatı bana o 
sevdirmişti, benim şiir 
söyleyişimi çok seviyordu 

ve hep beni teşvik edi-
yordu... Şiirimin adı da 
“Öğretmenime ”, yani “Na 
moyata uçitelka”. Şu anda 
Plovdiv’te yaşayan sevgili 
öğretmenimle halâ irtiba-
tım devam ediyor. Dost-
luk ilişkileri öğretmen ve 
öğrenci ikimizin de ço-
cuklarımıza bile yansımış 
durumda. 1968’den sonra 
“Halk Gençliği”, “Yeni Işık” 

gazetelerin ve dergile-
rin düzenlediği çeşitli şiir 
yarışmalarına katılmaya 
başladım ve çoğu defa da 
birinciliği kazanıyordum. 
1978 yılında Varna’da 
Bereket ve Gençlik Şenli-
ğine katıldığımda, “Jenata 
dnes”(Günümüzde Kadın) 
dergisine bir yıl abonelik 
ödülü sahibi oldum. O 
sıralarda Rus klasikleri-
ni okumayı seviyordum.. 
Varna’da Rus grubunda 
yer alan Lüdmila ile ta-
nıştım. Onunla edebiyat 
ve şiir üzere geliştirdiğim 
sohbetlerle dostluklarımız 
pekişti, Rus edebiyatına 
ilgim sanki daha da arttı...

- Rodoplara olan düş-
künlüğünüzü biliyorum. 
Rodoplar sevgisi desek, 
bize neler söylemek is-
terdiniz?

- Rodoplar...Ahhh Ro-
doplar. Onda açmışım ki 
gözlerimi...Güneşin do-
ğuşunu ve batışını hep 
oradan seyrederim. Evet 
ben bir dağda,bir dağ 
köyünde,bir dağ evinde 
doğdum,yetiştim ve de 
yaşıyorum. Bazan oturu-
yorum ve kendi kendime 
düşünüyorum. Düşünme-
mek elde mi! Bakıyorum 
köşe-bucak yemyeşil -Ye-
şilistan. Bizim dağ baş-
tanbaşa kuş sesleriyle 
yüklü- gerçi ülkeler vardır 
4 mevsim bir arada yaşa-
nır, ama bizim Rodoplar-
da her mevsim kendine 
has bir güzelliğiyle yaşa-
nır.Yazı, kışı, sonbaharı... 
ama gelin de siz Rodop-
ların bir de baharını gö-
rün. Böyle anlarda Orhan 
Velinin o meşhur dizeleri 
gelir aklıma: “İmkânsız 

şey şiir yazmak, aşıksan 
eğer ve yazmamak aylar-
dan nisansa.” İşte budur 
benim dünyam, onu na-
sıl sevmem. Atalarımın 
Dünyası onu değişmem 
ve değiştiremem...Çe-
nem avuçlarım arasında 
ve gözlerimin önünde de 
yaşamım. O kadar.

- Şiiri nasıl tanımlardı-
nız?

- Dünyada herşey sev-
mekle başlarmış, yaptığı 
işi sevmekle, insanları her 
koşulda sevebilmekle ve 
kocaman bir yüreğe sahip 
olmakla. İnsan her zaman 
ben buyum diyebilmeli. 
Şiir... Şiir başlı başına ko-
caman bir Aşktır ve zaten 
o kocaman Aşkı da küçü-
cük bir şiire sığdırmak da 
bir nevi marifettir. Şiir bir 
gökyüzüdür. Yazarların, 
şairlerin, ressamların, 
sanatçıların eserleri de 
yüreklerinin sessiz çığ-
lıklarının bir abidesidir.
Türk ulusu zaten şiirsiz, 
şarkısız, türküsüz, sevda-
sız yaşayamaz. O yürür, 
ağlar, güler, sever, ama 
yürür ıslansada yolları 
ağlamaktan...yürür, ya-
zar, okur, sever ve vaz-
geçmez sevdasından... 
Türklük zaten türküdür, 
geçmiş ve geleceğiyle, o 
kocaman bir tarihtir yazarı 
ve şairiyle....Şairse şiiriy-
le var olandır, o kendisi 
değildir, o sendir, bendir, 
bizdir, hepimizdir, o bir 
Aşktır. O Yalnızdır, hüzün-
lüdür ve sevendir....herşe-
yi ve herkesi, o sınırsız ve 
bitmeyen bir Sevdadır, bir 
Sevgidir. Sevgi ise her-
şeydir- tanımadığın bir 
kimseye bile gülümseme-
dir, yollarda tek başına 
yürümedir, bazan hızla 
kapıyı çarpıp gitmektir...
veya ardına kadar açıp 
da beklemektir Aşksa 
başlı başına zaten şiirdir, 
Beklentisiz, uçsuz-bucak-
sız, bitmez-tükenmez bir 
Sevgi demek…Şiir aşk 
gibidir, aşkın gelişini tanı-
mayan, hissetmiyen yok-
tur zaten, dağdan inen bir 

çığ gibidir vakit geçtikce 
büyürde büyür, asla ko-
nuşmaz, anlaşılır, hissedi-
lir o sürükleyici fısıltısıyla 
insanı alıp götürür …bir 
lâv gibi.... Topluma sevgi 
ve saygımdan başka ben 
şiire,Türk edebiyatına vur-
gunum, hayranım, sevda-
lıyım.1939 Şumnu Med-
resetün Nüvvab mezunu 
olan ve 23 yıl önce ara-
mızdan ayrılan ve doğu 
Rodopların aydınlarını ye-
tiştiren, 20 yıl (şimdi müze 
olan)Kırcaali medrese-
sinde öğretmenlik yapan 
rahmetli kayın pederim 
Şefket efendinin sözlerini 
anımsayarak Rumeli yol-
larında yürüyorum. “Bana 
güneşim, yollarım, esen 
rüzgârım, kır çiçeklerim, 
gurubum, gökyüzüm, 
yağmurum ilham veriyor. 
Ayrıca insanlar arasında 
görülen barış, hoşgörü, 
insanlık, kardeşlik, ada-
let, doğruluk, güzellik gibi 
değerler bana ilham kay-
nağı oluyor. Herkes tara-
fından bilinen birşey var-
dır ki o da şu mutlu olsun, 
mutsuz olsun, hür olsun, 
yoksul olsun Rodoplar 
ozanların esin kaynağı 
olmuştur hep dün, bugün 
ve yarın da öyle olacağına 
eminim....

- Balkanlardaki Türk 
edebiyatı hakkında gö-
rüşlerinizi paylaşır mıy-
dınız?

- 1990'dan bu yana de-
mokratikleşme yolunda 
adımlar atmakta olan 
Bulgaristan'da edebiya-
tımız, estetik değeri yük-
sek yeni yeni eserlerle 
zenginleşmektedir. Hatta, 
bu son çeyrek asır bizim 
edebiyatımız açısından 
bir altın dönem olarak 
adlandırılabilir. Bu dö-
nemde bir çok şair ve ya-
zarımız yeni yeni eserler 
yarattılar. Belki de binden 
fazla kitap basıldı. Aynı 
zamanda bir çok ünlü ya-
zar ve şairimiz rahmetli 
oldu. Günümüzde, halâ 
Bulgaristan'da yaşayan 
ve yaratan edebiyatçıla-
rımızı birer birer anmak 
olanaksız. Aynı zamanda 
bizden daha genç kuşak-
ların temsilcileri de çoktan 
ilk meyvelerini vermeye 
başladı diyebiliriz de. Bu-
rası nice yiğitler doğurdu 
. Burası bizlerce sevilen 
vatan. Burası evlad’ı fa-
tihan yurdu. Burası bi-
zim Bulgaristan.. Ben 
Uluslararası etkinliklere 
katılımlarda Türk dünya-
sına ait bir Türk devleti 
olmayan Bulgaristan’dan 
bir soydaş olarak davet 
edilmem, ülkemin aydın-
ları adına hep büyük bir 
onur duymuşumdur. Çok 
değerli Hocalarla ve kıy-
metli üstadlarla tanışmak, 
görüşmek, sohbetlerde 
bulunmak, hatta çay yu-

dumlamak, şiirler söy-
lemek hep beraber, tür-
külerimizi seslendirmek 
hep bir ağızdan bir dilde, 
tek yürekle inanılmaz bir 
yaşantı olmuştur ve öyle 
de kalacak belleklerde. 
İnanırmısınız bi lmem 
kendimi çöl ortasında bir 
kum tanesi gibi hisseder-
ken yanıldığımı anlıyor-
dum böyle durumlarda. 
Mutluluktan uçar gibi 
hisediyordum kendimi. 
Dolayısıyle o zaman ben 
koskocaman bir deniz-
deryanın içinde bir damla 
su oluveriyordum-özgür, 
huzurlu, inançlı... Türk 
olmanın gururunu yaşa-
dım defalarca beraber... 
Bosna-Hersek, Halep, 
Kerkük, Almanya, Make-
donya, Bulgaristan, Azer-
baycan, Romanya , Belçi-
ka, Arnavutluk, Kosova ve 
saire,ve saire...Birbirimizi 
daha çok sevdik, kenet-
li ve kanatlı... Esen yel 
türkülerimizi götürüyordu 
dağlara,uzaklara ve yan-
kılarıyla beraber yeniden 
bize geri getirerek eşlik 
ediyordu, gülümseyerek. 
Bahtiyarlık bu olsa gerek.

- Balkanlarda Türk 
edebiyatçıları arasın-
daki ilişkileri nasıl bu-
luyorsunuz?

- Ben şiirin artık tama-
men canlandığına ina-
nanlardanım. Şiire, şaire, 
yazara ve yazılana değer 
veren herkese şükran 
edilmeli kucak açtığı için, 
bağrına bastığı için. İna-
nın bu çok önemli. Hele 
Balkanlarda. İnsanlık de-
ğerlerinin geleceğe taşın-
ması için muhafaza edilip, 
genç nesillere aşılanma-
sı gerektiğini düşünmü-
şümdür hep. Bizzat ben 
bir Türk olarak, çocuk-
luğumuzdan bildiğimiz 
dünyaca ünlü Türk şair 
ve yazarları da gençlere 
tanıtmak bizim borcumuz 
olduğunun da bilincinde-
yim. Sabahattin Ali, Na-
zım Hikmet, Reşat Nuri 
Güntekin, Cahit Sıtkı Ta-
rancı, Orhan Veli, Orhan 
Kemal ve daha nice nice 
ünlü isimler nasıl beyni-
mize çakılmışsa, gençler 
de onları bilmeli ve tanı-
malı. Çünkü bu aydınlar 
olmasaydı, biz Türkçeyi 
sevemezdik, Türk şii-
ri gelişemezdi. Edebi-
yat okumadan Anadilini 
doğru dürüst öğrenmek 
imkânsız. Dolayısıyla ge-
lenek ve göreneklerimizi 
yaşatamayız, kültürümü-
zü geliştiremeyiz. Böyle-
ce bir millet olarak hiçbir 
yere varamayız. Sevgiye 
ve Aşka, Dostluğa ve 
İnsanlığa inananlardır 
Edebiyatçılar, Edebiya-
ta değer verenler, gönül 
verenler... beklentisiz 

Devamı sayfa 3’te
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ve içindeki dolup taşan 
duygularla birbirlerine el 
uzatarak, paylaşmayı 
becererek,inanarak, gü-
venerek.Yepyeni sabah-
larla, ruhumuza güç veren 
inançla hemde.

- Son çalışmalarınız 
hakkında bilgi verir miy-
diniz?

- Benim ilk veya son 
çalışmam diye bir şey ol-
duğunu hiç sanmıyorum. 
Ben ne bir öğretmenim, 
ne bilimden anlayan, ne 
de bir eğitimci, ama ede-
biyatı içinde hisseden, 
yaşatan ve yaşayan bir 
insan olarak çocukların 
geleceğini düşünüyorum 
ve şiire esinleniyorum. 
Onlar şiir okuyup, şarkı 
söylediklerinde, böyle 
güzellikler ifade ettikle-
rinde, bana hayata gü-
zel tarafından bakmama 
yardımcı oluyorlar. Anılar, 
güzel duygular yaşamaya 
değer. Bütün çocukların 
ve hepimizin hayatı gü-
zel olsun istiyorum. Ha-
yat, duyguları paylaştıkça 
güzel olacağına inanan-
lardanım bir sözle. Hani 
ne demişler “taş yerinde 
ağırdır” diye. Biz Balkan-
larda hep beraber var 
olmalıyız,yardımlaşarak, 
destekleyerek birbirimiz-
le güzel değerleri ortakla-
şa. Balkanlarda yaşamak 
güzel olduğu kadar da 
zor(bu benim düşüncem)
Örneğin gezip dolaşmak, 
dünya görmek, yeni yeni 
ufuklar keşfetmek inanıl-
maz bir zevk ve haz dolu. 
Harika bir duygu uçağa 

veya vapura binmek, dün-
yayı bambaşka gözlerle 
seyretmek...Ben Edebiya-
tın sayesinde,onun aşkıy-
la bu tür hayranlık içeren 
güzellikleri tattım nadiren 
de olsa , ama inanın her 
gün gezen, gören kişiden 
daha avantajlı saydım 
kendimi-ben o insandan 
çok daha mutluyum. Çün-
kü o yeniden gideceğini 
bildiği için hiç duygula-
ra sarkmıyor, kendinden 
emin gene görecek, ge-
zecek ya... Lâkin benim-
kiler Yarınlara taşınacak, 
çünkü ben bu başıma ge-
len tekrarsız ve ihtişam 
yüklü yaşantıları tarihe 
aktaracağım, unutulması 
imkânsız bir şey olarak 
değerlendirilecek...Öyle 
ki ben kendimi bildim bi-
leli sadece yazıyorum, 
duyduğumu, bildiğimi, his-
settiğimi, yaşadığımı hem 
de içimden dilime düştüğü 
gibi. İlk ve son diye bir şey 
var sanmıyorum. Düşün-
düklerimle varım – dün, 
bugün ve yarın da...Son 
değil, sonsuza kadar. Bir 
sözle tüm fırsatları en-
der rastlantıların bir lütfu 
olarak kabul ediyorum 
ve bu bir kader diyorum. 
Ben Kadere inanalardan 
sayılırım. Anlayacağınız 
yazmak koskocaman bir 
dünyadan ibaret. İnce iş, 
ustalık ister, incelik ister, 
sıra ister, ister de ister... 
Bende herşey isteyerek 
olmuyor. Öylece geliyor 
ve hiç gitmeyecek gibi 
bende kalıveriyor. Bu be-
nim dünyam. Ben buyum 
işte. Düşüncem de bu; 
Okuyun, yàzın ve sevin – 

öyle yaşayın, zira İnsan 
yaşadıkça,okudukça her 
gün yeni şeyler öğren-
dikçe daha çok seviyor 
hayatı,yaşamı, insanları. 
Biri bulgarca olan...3 tane 
şiir kitabım yayımlandı- 
2001,2003,2005 yılların-
da...
- Bizim sormadığımız, 

sizin üzerinde durmak 
istediğiniz bir konu 
daha var mı?
Hayır,  yok değer l i 

“Türkçem”, sadece şunu 
demek geliyor içimden; 
Ozanlarıyla beraber bize 
devredilen geçmişimizin 
yankısı olan mısralara 
kulak vererek, bugünü 
değerlendirip yaşaması-
nı bilerek, geleceğimize 
inananarak, elele güle-
rek yürüyelim, başımızı 
dik tutup doğduğumuz 
yuvalara tutunarak, geri 
taviz vermeden, ata-
larımızın yaşadığı gibi 
yaşayalım bizim dağ-
larda... Tuna boyunda, 
Vardar’da, Rodoplar’da, 
Balkanlar’da... Anılarımız-
la, Umutlarımızla, İnanç-
larımızla!!!
- Türkçem adına size 

başarılarınızın devamı-
nı diler, Türkçe’ye olan 
katkınızın bundan böy-
le de devam etmesini 
dileriz. Teşekkürler ve 
iyi ki varsın ”TÜRK-
ÇEM” daima da ol... 
ve yaşa sen, bizimle ol 
Balkanlar’da.

TÜRKÇEM dergisi için 
Habibe Ahmetova ile rö-
portaj

Rodoplar Aşığı Şaire Habibe 
Ahmetova İle Röportaj

2. sayfadan devam

YAĞMURU BEKLERKEN
Rüzgar gibiyim, yürüyorum.
Rüzgara karsı.
Rüzgarla beraber.
Ateş gibiyim.
Yürüyorum güneşe doğru.
Baharla beraber.
Unutmak kolaydır deseler de beceremiyorum unutmayı...

                                          İNCİNİYORUM...

Ateşi rüzgâra katarak alevler saçarak
Baharı yüklendim bulutların altında gülüyorum
- dolu-dizgin yağmur gelecek, biliyorum
Baharla Gelişin Hazin bir şarkı kuşların dilinde çıplak dallarda ısırıcı bir rüzgar
Sen gittin, ardından yağdı, ama nasıl yağdı - bilsen kar...
Tatlı bir cıvıldayış kuşların dilinde yeşeren dallarda ılık bir rüzgar
Sen geldin, ardından geldi ama bilsen -ne güzel bir Bahar!
Hatıraların dilsizliği Toprak. Ay. Güneş.
Uçsuz bucaksız bir sema.
Hepsi benim
Sadece benim...
Oturmuş kendimle konuşuyorum.
Kollarım kenetli ve donuk.
Gözlerim korkulu ve büyük.
Görme gücünü yitirmiş.
Kalbim parçalanacak çarpışından.
Yandı yanacağım.
Kupkuru yağıyor yıldızlar İçim ağlıyor biçare sessiz...sessiz..
Rüzgâr inliyor koparmış ipleri.
Kâinat bir tesadüf mü?
Ben niye bocalıyorum kimsesiz?
İnanç -İnsanlar sonsuza kadar yaşamak istemediklerinden dolayı ölürlermiş…
Yalan!
Bence inanç yoksulluğundan hayatlarını yaşamaya değer kılmamalarından…
İnanmak! İnsan mahvolmanın eşiğinden bile dönebilir inanınca!
Sabaha, Güneşe, Aşka…
Sevgi hayalimin sardığı
Denizleri seviyorum Martıları da...
Gemilerin vardığı Limanları seviyorum
Dalgaları da...
Ayrılık dolu ,kavuşmak dolu İstasyonları seviyorum
Peronları da...
Dizi dizi vagonlarla
Trenleri seviyorum
Rayları da...
Gecesiyle ve gündüzüyle
Gökyüzünü seviyorum
Güneşi de...
Bir uçtan bir uca Rodopları seviyorum
Barışı da...
                                                                                        

     Habibe Ahmetova

Momçilgrad Belediyesi, engellilere erişilebilir 
ortam sağlanmasına yardımcı olacak

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi, ilçe sakinle-
rine Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığının 
2021 Ulusal Erişilebilir 
Konut ve Kişisel Hare-
ketlilik Programı kap-
samında proje önerileri 
kabul etmeye başladığını 
duyurdu.
Programa iki yönde baş-

vurulabilir:
-Mevcut konut bina-

larında ve bitişiğindeki 
alanlarda engelliler için 
erişilebilir bir ortamın 
oluşturulmasına yönelik 
projeler;
- Bir otomobilin uyarlan-

ması / yeniden kurulumu 
ve motorlu taşıt sürücü-
leri kursu yoluyla kişisel 
hareketliliği sağlamaya 
yönelik projeler.

Proje başvuru süresi 25 
Kasım 2020 - 5 Mayıs 
2021 dönemini kapsıyor.
Uygun başvuru sa -

hipleri, kalıcı engelli ve 
tekerlekli sandalye kul-

lanan kişiler. Erişilebilir 
ortamın oluşturulmasına 
yönelik projelerin tutarı 
10 000 ile 100 000 leva 
arasında değişen tutarda 
olabilir. Para, rampa ve / 

veya kaldır-
ma platfor-
mu ve / veya 
bir asansör 
kurmak için 
harcanabilir. 
İkinci yönde-
ki projelerin 
tutarı 8 000 
levaya kadar 
olabilir.
Programa 

başvurmak 
i s teyen le r, 
belediye ça-
lışanlarıyla 
yerinde (4. 
kat, 29 nolu 

o d a)  veya 
0889454507 numaralı 
telefondan iletişime geçe-
bilirler. Onlar, tüm süreci 
koordine edecekler. Baş-
vuruların 2021 Ocak ayı 

sonuna kadar yapılması 
iyi olur.
Başvuru sahiplerinin 

veri tabanı oluşturul-
duktan sonra ilgili teknik 
uzmanlardan oluşan bir 
komisyon, programın 
gerekliliklerini karşılayıp 
karşılamadığını belirle-
mek için belirtilen adres-
leri dolaşacak. Ardından 
her birinin kendine özgü 
özellikleri olan bireysel 
projelerin hazırlanmasına 
geçilecek. Başvuru için 
ayrıca Sosyal Yardımlar 
Müdürlüğünden gelecek 
yararlanıcının gerçekten 
engelli ve hareket güçlü-
ğü çeken bir kişi olduğu-
na dair bir belge alınması 
gerekir.
Program kapsamında 

hem apartmanlarda ya-

şayan hem de evlerde 
yaşayan engelliler için 
erişilebilir bir ortam sağ-
lanabilir. Ancak ilk du-
rumda, tüzel kişilik olan 
Kat Mülkiyeti Sahipleri 
Derneği adına başvuru 
yapılmalı. İkinci durumda 
evin sahibi başvurmalı.
Bu yıl Ulusal Erişilebilir 

Konut ve Kişisel Hare-
ketlilik Programı 1 Nolu 
Erişilebilir Konut Ortamı 
Bileşeni kapsamında San 
Stefano Sokağı No:12 ad-
resinde bulunan 11 Nolu 
Apartman’da rampa ve 
kaldırma platformu ve 
Momçil Voyvoda Sokağı 
No:12 adresinde bulunan 
bir evde iki kaldırma plat-
formu kurulmasına ilişkin 
projeler gerçekleştirildi.
              Kırcaali Haber
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Başkan Azis: Küresel Covid- 19 krizine rağmen 
Kırcaali Belediyesi birçok projeye imza attı

Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
yazılı bir basın açıklama-
sı yaparak, vatandaşlara 
şöyle hitap etti:

“2020 yılında küresel 
Covid- 19 salgınına rağ-
men Kırcaali Belediyesi, 
bir kısmını tamamladığı-
mız, bir kısmına da yeni 
2021 yılında devam ede-
ceğimiz birçok projeyi ha-
yata geçirdi.

Ekip olarak arzumuz, 
vatandaşlar için Avrupa 
Birliği standartlarında 
yaşam ortamı ve konfor 
yaratmak, sorunlara hızlı 
çözümler üretmek ve her 
bireyin ihtiyaçlarına du-
yarlı olmak.

Belediyemizin projeleri 
hakkında güncel bilgiler:

“Kırcaali Şehrinde Eği-
tim Alanlarının Yenilen-
mesi ve Yeniden İnşası“ 
projesi- 13 863 049,07 
leva. Gerçekleştirilen fa-
aliyetler: Beş bina ve bah-
çe alanlarının tadilatı ve P. 
R. Slaveykov Lisesi, Otets 
Paisiy Lisesi, Hristo Botev 
Dil Lisesi, Sveti Sveti Ki-
ril ve Metodiy İlköğretim 
Okulu, P. K. Yavorov İl-
köğretim Okulu ve Kırca-
ali şehrinde bulunan altı 
okula ekipman teslim edil-
mesi ve Mir Anaokulunun 
yeniden eğitime kazan-
dırılması. Proje süresi 20 
Eylül 2017-29 Ocak 2020.

”Kırcaali Şehrinde 
Sokak ve Kaldırımların 
Onarımı ve İyileştirilme-
si” projesi- 5 052 148,73 
leva. Proje süresi 18 Ni-
san 2018-21 Temmuz 
2021.

1. Şehrin eski şehir kıs-
mında yer alan “Dobruca”, 
“İvan Vazov”, “Kliment 
Ohridski”, Hacı Dimitır 
Meydanı'nın onarımı.

2. Aydınlatma sistemleri-
nin yenilenmesi ve başka 
altı sokakta kaldırımların 
onarımı.

3. Arpezos Parkı’nda 
yeni bir yaya köprü inşası.

"Kırcaali Şehrinde 
Sosyal Konut İnşaatı" 
projesi- 2 169 957,96 leva. 
Proje süresi 11 Temmuz 
2018-11 Mart 2021. İnşa-
at Teknik Lisesinin eski 
öğrenci yurdu binasında 
69 dairelik konut inşaatı 
ve dairelerin mobilyalarla 
donatılması.

"Kırcaalili Çocuklara 
Destek İçin El Ele" proje-
si- 971 500,00 leva. Proje 
süresi 12 Şubat 2018-12 
Şubat 2021. Dört nolu 
öğrenci yurdu binasında 
çocuklar için üç yeni sos-
yal hizmet başlatılması ve 
Nadejda Engelliler Günlük 
Bakım Merkezinin yeni-
lenmesi.

"Onurlu Bir Yaşam İçin 
El Ele” projesi- 1 678 
127,78 leva. Proje süresi 1 
Şubat 2019-1 Şubat 2021. 
Veselçane semtinde bu-
lunan eski okul binasında 

yaşlılar için üç yeni sosyal 
hizmet başlatılması. Zihin-
sel bozukluğu olan yaşlı-
lar için demans ve akıl 
hastalığı olan kişiler için 
barınma merkezleri/ ve 
bahçe alanında zihinsel 
engelli insanlar için yeni 
bir gündüz bakım merke-
zinin inşası olmak üzere 
iki yeni sosyal hizmetin 
başlatılması için Veselça-
ne semtinde eski bir okul 
binasının yenilenmesi ve 
uyarlanması.

“Perperikon -Tanrıla-
rın ve Medeniyetlerin 
Evi” projesi- hibe des-
teği miktarı-7 366 758,00 
leva. Proje süresi 26 Ka-
sım 2020-26 Kasım 2022. 
Kompleksteki arkeolojik 
alanlarda konservasyon 
ve restorasyon projesinin 
tasarımı ve uygulanması, 
kompleksin çitle çevrelen-
mesi ve video gözetiminin 
yapılması ve atraksiyonun 
popülarize edilmesine yö-
nelik faaliyetler.

“Antik Rodoplar ve 
Ege - Bölgenin Geli-
şimini Desteklemek 
İçin Kültür Koridoru” 
projesi- projenin top-
lam değeri 1 411 665,62 
avro / 2 760 977,97 leva. 
Kırcaali belediyesi için 1 
200 090,58 avro /2 347 
173,15 leva, proje ortakla-
rı Yunanistan’ın Maronya-
Şapçı (Sapes) Belediyesi 
ve Kırcaali Bölge Tarih 
Müzesi için 2347173.15 
leva. Perperikon Arkeo-
lojik Kompleksinin ziya-
retçi merkezinin inşaatı 
ve teçhizatla donatılması, 
kompleksin üç boyutlu bir 
modelinin geliştirilmesi, 
pazar araştırması ve pa-

zarlama stratejisinin ge-
liştirilmesi ve merkez için 
ekipmanın teslimi. Proje 
süresi 24 Kasım 22017-
24 Haziran 2021.

”Kırcaali İlçesinde He-

yelan Süreçlerinin Ön-
lenmesi ve Heyelanlarla 
Mücadele” projesi- Sipey 
(Durhanlar) ve Entçets 
(Salman) köylerinde ve 

Ençets Kürek Tesisinde 
meydana gelen heyelan-
lara yönelik faaliyetleri 
kapsıyor. Sipey, Ençets 
köylerinde ve Ençets 
Kürek Tesisinde heyelan 
sonrası zemin güçlendir-
me çalışmaları yapılacak.
“Kırcaali İl Bilgi Mer-

kezi  Vatandaşlar la 
Birlikte” projesi- 369 
999,00 leva. Proje süre-
si 1 Ocak 2019-31 Aralık 
2021 dönemini kapsayan 
36 ay. Vatandaşlara Av-
rupa Yapısal ve Yatırım 
Fonları tarafından sağ-
lanan finansman desteği 
fırsatları hakkında bilgi 
verilmesi, Bulgaristan'da 
Operasyonel Programları 
ve AB faaliyetlerini popü-
larize etmek için etkinlik-
ler düzenlenmesi.
"Kırcaali İlçesi Sakin-

lerine Destek ve Bakım 
Hizmetleri" projesi- ilk 
sözleşme kapsamında 
399 498,08 leva, sözleş-
meye ek protokol ile 744 
573,08 levaya çıkarıldı. 
Proje süresi 1 Temmuz 
2019-31 Aralık 2020 dö-
nemini kapsayan 18 ay. 

İlçe sakinlerine mobil 
sosyal ve sağlık hizmet-
lerinin sağlanması, mobil 
koruyucu bakım hizmet-
leri sunulması.
"Stambolovo - Kırcaa-

li 54 Yerel Girişim Gru-
bu Derneğinin Hizmet 
Bölgesinde Üç Yarasa 
Türünün Koruma Sta-
tüsünün İyileştirilme-
si” projesi- 186 644,28 
leva. Proje süresi 1 Ara-
lık 2019-31 Aralık 2020 
dönemini kapsayan 18 
ay. Üç yarasa türünün 
koruma statüsünün in-
celenmesi, yarasaların 
korunması için koruma 
önlemlerinin uygulanma-
sı - evler yerleştirilmesi, 
ağaçların işaretlenmesi 
vb. faaliyetlerin gerçek-
leştirilmesi. Yarasaların 
çevre dengesi için önemi 
hakkında halk arasında 
bilgilendirme kampanya-
sı yürütülmesi.
”Kırcaali İlçesinde 

Hava Kalitesini Yönet-
me Programının Par-
tikül Madde ve Yüzey 
Aktif Madde Gösterge-
lerine Göre Güncellen-

mesi” projesi- 34 998,00 
leva. Proje süresi 1 Aralık 
2020-31 Aralık 2022 dö-
nemini kapsayan 23 ay. 
2020-2027 dönemi için 
partikül madde ve yüzey 
aktif madde göstergeleri-
ne göre Kırcaali İlçesinde 
Hava Kalitesini Yönetme 
Programının güncellen-
mesi ve kabul edilmesi.
“Mutlu Bir Çocukluk 

İçin El Ele” projesi- 286 
389,09 leva. Proje süresi 
27 Nisan 2020-27 Nisan 
2022 dönemini kapsa-
yan 24 ay. Proje, Çiflik, 
Most (Köprülü), Perperek 
(Yağışlar), Şiroko Pole 
(Sürmenler) ve Stremtsi 
(Göklemezler) köylerin-
deki anaokulları ile or-
taklaşa uygulanmaktadır. 
Bu anaokullarına giden 
çocklarların Bulgar Diline 
hakim olmaları ve sosyal 
becerilerini geliştirmeleri 
ve ebeveynlerle birlikte 
çalışmaya yönelik ek fa-
aliyetlerin düzenlenmesi 
ile ilgili faaliyetleri içerir. 
Proje kapsamında bu 
anaokullarında kulüpler 
kuruldu.

Kurt ve çakallar Nanovitsa bölgesinde ev 
hayvanlarına saldırmaya başladı
Doğu Rodoplar’da bazı 

bölgelerde dağlarda aç 
kalan kurt ve çakal sürü-
leri dağlara yakın köyleri 
ve yerleşim yerlerinde ot-
layan ineklere saldırma-
ya başladığı bildiriliyor. 
Momçilgrad’ın (Mestanlı ) 
Nanovitsa köyünden ge-
len çoğu şikâyetlere göre, 
bölgede çobanlık yapan 
çok sayıda kişi kendi 
hayvanlarına geceleri ça-
kal veya kurt sürülerinin 
saldırdığını pek çok inek, 
genç sığır olan dana ve 
buzağıların bu anlamda 
telef oldukları bildiriliyor.

Nanovitsa ve çevresin-
deki köylerin sakinleri, 
dağlarda bulunan kurt, 
çakal gibi vahşi hayvan-
ların saldırılarından do-
layı son derece tedirgin 
olmaya başladıklarını be-
lirterek bu konuda tedirgin 
olduklarını bildirdiler.

Hayvan yetiştiricileri: 
”Zararımız büyük!”

Son zamanlarda bölge-
deki ahır, koyun ağılı gibi 
hayvanların bulundukları 
bölgeye kadar kurt ve ça-
kal sürülerinin yaklaştıkla-
rını ifade eden bölgedeki 
hayvan yetiştiricileri ve 
hayvanlara bakan çoban-

lar, tüfeksiz şekilde dolaş-
maya bile çekindiklerini, 
mutlaka namlusu dolu 

av tüfeği ile hayvanlarını 
dağa çıkarıp getirdiklerini, 
ancak buna rağmen bazı 
vahşi hayvanların sığırla-
rına ve küçükbaş hayvan-
larına saldırıp bazılarını 
yaraladıklarını, bundan 
dolayı maddi olarak bü-
yük zararda olduklarını 
bildiriyorlar ve yetkililerin 
bu hususta bir önlem al-
masını istiyorlar.

Hayvan yetiştiricileri: 
“Pek çok hayvanımızı ya 
bacağından ya da baş 
bölgelerinden ciddi şekil-

de saldırıya uğradıklarını 
görüyoruz ve öyle bulu-
yoruz. Köylerimize kadar 

inmeye başladılar. Pek 
çok hayvanımız bu şekil-
de telef oldu. Hadi bizler 
tüfekle gezelim, peki hane 
halkı ne yapacak? İşimiz 
zor” diyerek durumun cid-
diyetini anlattılar.

Ormanlık alanlarda 
geyik ve karacalara da 
saldırıyorlar

Bölgeden verilen bir 
başka bilgi ise kurt ve 
çakal sürülerinin sadece 
bölgedeki ev hayvanları-
na değil, dağdaki karaca, 
geyik gibi yaban hayvan-

lara da saldırdıklarını, kır-
salda sıklıkla geyik veya 
karaca kalıntılarına rastla-

dıklarını da ifade 
ediyorlar.

Kurt ve çakal 
popülasyonun-
da ciddi artış

Edinilen bilgile-
re göre sadece 
Nanovitsa bölge-
sinde Ürpek Dağı 
ve çevresinde 
değil, Krumoıvg-
rad (Koşukavak) 
ile İvaylovgrad 
( Ortaköy) tara-
fında yaşayan 
çevre sakinle -
ri ve avcılar da 
dağlardaki kurt 
ve çakal popü-

lasyonunda önemli artış-
ların gözlemlediklerini ve 
büyükbaş hayvan ahırları 
ile küçükbaş hayvanların 
toplandıkları ve barındık-
ları ağıllara saldıran vahşi 
hayvanları vurmak zorun-
da kalındığına işaret edi-
yorlar. Vahşi hayvanların 
saldırıları ile mağdur olan 
hayvan yetişt ir ic i ler in 
mağduriyeti hususunda 
ise artık söz resmi yetki-
lilerde.

             YILMAZ IŞIK
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Momçilgrad, ekonomik kalkınma için 
Norveç’ten destek alacak 10 belediyeden biri

Momçilgrad (Mestan-
lı) Belediyesi, konsept 
taslakları onaylanan 
ve yerel ekonomik kal-
kınmaya yönelik fikir-
lerin uygulanması için 
mali destek alacak 10 
belediyeden biri. Bu, 
Bulgaristan Ulusal 
Belediyeler Birliğinin 
(NSORB) Norveç Be-
lediyeler Birliği ile bir-
likte üzerinde çalıştığı 
bir proje kapsamında 
mümkün olacak. Pro-
je, belediyelerin dik-
katini yerel koşulların 
gerçekçi değerlendir-
mesine çekmeyi ve 
sosyo-ekonomik ge-
lişme potansiyellerini 
geliştirmeye yardımcı 

olmayı hedefliyor.
Konsept, Momçilg-

rad Belediyesinin ye-
rel halkın istihdamını 

ve küçük işletmele-
rin sayısını artırmak 
için ön koşul olan tu-
rizm potansiyelini ve 

tarımı geliştirme ve 
teşvik etme çabaları-
na dayanıyor. Temel 
amaç, doğa, kültür, 

turizm, sosyal, ekono-
mik, coğrafi özellikleri 
ve altyapı açısından 
mevcut potansiyeli 
kullanmak. Konseptin 
unsurları, ilçede tarım-
sal üreticileri ve turiz-
min gelişmesini des-
tekleyen önlemlerin bir 
kombinasyonu. Plan-
lanan faaliyetler ara-
sında ilçe merkezinin 
yakınında veya Maka-
za Sınır Kontrol Nok-
tası üzerinden Yuna-
nistan ve Bulgaristan'ı 
birbirine bağlayan 9 
Nolu Ulaşım Koridoru-

nun hemen yakınında 
tarımsal ve hayvansal 
ürünler için bir çiftçi 
pazarı kurulması yer 
alıyor. Ayrıca bölge-
de bir turizm merkezi 
kurulması ve ilçede 
doğa harikası yerlere 
ve tarihi yerlere dayalı 
bir turizm ürünü oluş-
turulması planlanıyor. 
Konsept, yıllık festival-
ler ve fuarlar düzenle-
nerek yerel gelenek ve 
göreneklerin popülari-
ze edilmesini öngörü-
yor.
        Kırcaali Haber

Seray Mehmed’in en büyük hayali Harvard 
Üniversitesi’nde matematik hocası olmak
Seray Semay Mehmed, 

üniversite öğrencisi değil, 
ancak bir gün Harvard 
Üniversitesi’nden mezun 
olup matematik öğretmeni 
olma hayaline sadık kala-
rak 8 Aralık Üniversiteliler 
Günü’nü kutluyor.

Seray, Cebel (Şeyhcu-
ma) kasabasında doğdu 
ve orada yaşıyor. Şu anda 
14 yaşında, geçen yıldan 
beri Kırcaali'deki Hristo 
Botev Dil Lisesi’nde İngi-
lizce ve Almanca ağırlıklı 
sınıfta okuyor. 2019'da 
Ulusal Rodopların Sihir-
li Dünyası Çocuk Resim 
Yarışması’nda özel bir 
ödül aldı ve 2020'de Te-
teven Belediye Ribarit-
sa köyünde düzenlenen 
Ulusal Matematik Kampı 
kapsamında yapılan sat-
ranç yarışmasında birin-
cilik ödülü kazandı. Ço-
cukluğundan beri satranç 
çiziyor ve oynuyor. Aynı 
zamanda KRIG Sanat 
Galeri’nde görsel sanatlar 
sınıfının en yenilikçi fikir-
ler üreten kızlarından biri. 
Ama onun gerçek tutkusu 
matematik.

Yani en karmaşık soru 
şu: Seray nasıl bir yete-
nek? Ressam, matematik-
çi veya satranç oyuncusu 
mu? Kendisinden resim 
yapmayı öğrendiği favori 
bir ressam var - sanatçı 
Leonid Afremov. Seray, 
onun boyama bıçakları 
(spatula) ile resim yapma 
tekniklerini araştırır ve 
takip eder. Bazı tarihçiler 
onu dünyada eserlerini en 
çok satan ressamı olarak 
görüyor, şimdiye kadar 

onun 10 milyondan fazla 
resmi ve spatula çalışma-
sı satıldı.

Ribar i tsa'da düzen -
lenen Ulusal Matema-
t ik Kampı'nda Seray, 

Cambridge Üniversitesi 
çizimleri ve Afremov’un 
tekniğinden ilham al-
dığı Pisagor’un portre-
ler iyle ülkeden konuk 
matematik profesörleri-
nin ve Varna Ekonomi 
Üniversitesi'nden bilimsel 
danışmanı Prof.Dr.Rosen 
Nikolaev'in hayranlığını 
kazandı.

Seray, “Pisagor'u çiz-
mek benim için son de-
rece duygusal bir şey, 
çünkü bilim dünyasında 
her şey onunla başlıyor. 
Hayatı hakkında çok az 
şey biliniyor. Ancak Pisa-
gor hakkında en önemli 
şey, yaşamın anlamını 
ve evrenin yaratılışını 

matematik yoluyla keşfe-
debilmesi. Zeki, uyanık, 
öğrenme meraklısı, güzel 
hitabet sahibi, iyi bir spor-
cu. 17 yaşında Olimpiyat 
Oyunlarına katılıyor. Ayrı-

ca lir çalıyor, şiir yazıyor, 
Homer'ın eserlerini ez-
berden okuyor, metafizik, 
matematik, astronomi, 
etik ve pedagoji ile ilgile-
niyor. Öğretisindeki temel 
fikirlerden biri, evrenin 
yaratılışının açıklanması-
nın sayıların öğreniminde 
bulunabileceğidir. Pisa-
gorcuların ana sloganı, 
"Her şey bir sayı" fikri 
oldu” diyor.

Seray, uzun yıllar Ce-
bel'deki ilköğretim okulu-
nun müdürlüğünü yapmış 
olan dedesi Sali Yaşar'ın 
satranç öğrencisi. Aynı 
zamanda satranç dersleri 
vermiş olan dedesinin öğ-
rencileri birçok yarışmada 

derece elde etmişlerdir.
8 Aralık'ta KRIG Sa-

nat Galerisi’nde satranç 
oyunlarının matematiksel 
modellerini, kendi çalış-
malarından seçilmiş tab-

loları, geometrik cisimler 
ve matematik soru çö-
zümleri, Clifford Picover'ın 
yazdığı çok sevdiği "Mate-
matik Hakkında Kitap"tan 
sayfalar tanıtıldı. Seray, 
bu kitaptan matematik-
sel keşifler, 57. boyut ve 
mevcut on yılda çözülmüş 
geçmişten gelen matema-
tik problemleri hakkında 
bilgi ve gerçekleri öğre-
niyor.

S e r a y  S e m a y 
Mehmed'in pek çok ye-
teneği nedeniyle bir gün 
onun için "Matematik 
sanattan daha çok hayal 
gücü gerektirdiği için ma-
tematikçi oldu” sözü ge-
çerli olabilir.

Bulgaristan’ın dış borcu 
7.47 milyar avroya ulaştı

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) verilerine 
göre Bulgaristan, ekim ayı sonu itibariyle 7 470 
milyar avro dış borç biriktirdi. Genel devlet sektö-
rünün yıllık bazda dış borcu 2 058 milyar avro arttı 
ve şimdiden gayri safi yurt içi hasılanın (GSYİH) 
% 13,2'sine ulaştı.

Bu rakam aynı zamanda Uluslararası Piyasalara 
Tahvil İhraç Etmek İçin Küresel Orta Vadeli Prog-

ram kapsamında eylül ayında ihraç edilen tahvilleri 
de içeriyor. Dört yıldan fazla bir süredir devamsız-
lıktan sonra hükümet 10 ve 30 yıl vadeli iki dilim 
halinde 2,5 milyar avroluk (yaklaşık 5 milyar leva) 
tahvil ihraç etti. On yıllık tahvil % 0.389, 30 yıllık 
tahvil ise % 1.476 oranında getiri sağladı.

2021 için yeni borç tavanının 4,5 milyar leva ol-
ması öngörülüyor. BNB verilerine göre, 2020 Ekim 
ayı sonu itibariyle brüt dış borç 37.326 milyar avro 
oldu. Ancak bu tutar, şirketlerin ve bankaların 
borçlarını da içerir.

Bankacılık sektörünün dış yükümlülükleri 2019 
yılı sonuna göre 999,1 milyon avro (% 20,4) aza-
larak 3.902 milyar avro (GSYİH'nin % 6,9'u) olarak 
gerçekleşti.

Diğer sektörlerin yükümlülükleri 10.984 milyar 
avro olarak gerçekleşti ve 2019 yılı sonuna göre 
16.1 milyon avro (% 0.1) azaldı.

Ekim 2020 sonu itibariyle şirketler arası krediler 
14.968 milyar avro olarak gerçekleşti, bu da geçen 
yılın sonuna göre 1.120 milyar avro (% 8.1) fazla. 
Ocak-Ekim 2020’de alınan dış finansman 5.530 
milyar avro, Ocak-Ekim 2019’da ise 7.110 milyar 
avro olarak gerçekleşmişti.

Bu miktardan 2.455 milyar avro (toplam mikta-
rın % 34.5'i) genel yönetim sektörü, 1.152 milyar 
avro bankacılık sektörü, 1.266 milyar avro diğer 
sektörler ve 2.276 milyar avro ise şirketler arası 
krediler için alındı.
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İşverenlerin desteklenmesine yönelik 
60/40 tedbiri Eylül 2021’e kadar sürecek

Başbakan Boyko Bori-
sov, kabine toplantısında, 
“60/40 tedbirinin süresini 
Mart ayı sonuna kadar 
uzatıyoruz ve önümüzde-
ki haftalarda Eylül 2021'e 
kadar uygulanmasını 
garanti edeceğiz. 80/20 
tedbiriyle turizm ve ula-
şım sektörlerini destekle-
meye devam ediyoruz ve 
1 Ocak'tan itibaren kapalı 
işletmelerin desteklenme-
sine yönelik 75/0 tedbirini 
uygulamaya başlayaca-
ğız” diye kaydetti.

60/40 tedbiriyle ilgili 
Başbakan Borisov, dev-
letin bu tedbirin uygu-
lanması için çok büyük 
mali kaynaklar ayırdığı-
na dikkat çekti. Borisov, 
“Bugün 60/40 tedbirinin 
süresini Mart ayına kadar 
uzatmak için 2021 yılı büt-
çesinden 300 milyon leva 
ayırıyoruz, bununla 180 
000 kişinin işini korumuş 
olacağız. Ayrıca 300 mil-
yon leva ile desteğin Eylül 
ayına kadar uygulanması-
nı garanti altına alacağız” 

dedi.
Hükümet ayrıca ulaşım, 

otelcilik ve restorancılık 
ve turizm sektörlerinde 
çalışan işçilerin, görev-
lilerin ve serbest meslek 
sahibi kişilerin istihdamını 
sürdürmek için ayda 290 
leva tazminat ödeme sü-
resini de 31 Mart 2021'e 

kadar uzatmaya karar 
verdi.

Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Denitsa Sa-
çeva, “Tedbir için uygun 
başvuru sahipleri, şehir-
lerarası ve şehir içi yolcu 
taşımacılığı, karayolu yol-
cu taşımacılığı, otelcilik ve 
restorancılık sektörlerinde 

işverenler. Aynı sektörler-
de faaliyet gösteren ser-
best çalışanların yanı sıra 
bağımsız olarak çalışan 
serbest meslek sahiple-
ri ve bağımsız tüccarlar 
da bu tedbir kapsamında 
destek alma hakkına sa-
hip” diye kaydetti.

Başbakan, “Şimdiye 

kadar bu tedbir kapsa-
mında 43 milyon leva 
destek ödemesi yapıldı 
ve yaklaşık 30 000 iş ko-
rundu. Tedbir uygulama 
süresinin Mart ayı sonu-
na kadar uzatılması için 
İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Operasyonel 
Programınca 40 milyon 
leva kaynak daha tahsis 
edilecek” diye belirtti ve 
ayrıca kapalı işletmelerin 
desteklenmesine yönelik 
75/0 tedbirinin önemini 
vurguladı.

Borisov, “1 - 31 Ocak 
tarihleri arasında kapalı 
olan işyerlerinde çalışan-
lar, prime esas kazanç 
tutarlarının % 75'i tuta-

rında tazminat alacaklar. 
Bu miktar, şimdiye kadar 
verdiğimiz günde 24 leva-
dan daha fazla ve günde 
8 saat çalışanlara ödene-
cek. Bu pratikte tedbirin 
işverenlerin çalışanlarına 
hiçbir borcu olmadığı ve 
işçilerinin gelirlerinin % 
75'ini alacağı anlamına 
gelir” diye belirtti.

Şu ana kadar tedbir kap-
samında başvuru yapan 5 
000'in üzerinde işveren, 
toplam 23 000 çalışana 
tazminat ödenmesini ta-
lep etti. Bu tazminat öde-
meleri de devlet hazinesi-
ne 11 milyon levaya mal 
oluyor.

             Kırcaali Haber

Dağlık alanlarda meyve ve sebze 
yetiştiren çiftçiler desteklenecek

2021 - 2027 Dönemi 
Tarım ve Kırsal Alanların 
Kalkınması İçin Stratejik 
Plan hazırlayan çalışma 
grubunun video konfe-
rans yöntemiyle gerçek-
leştirdiği toplantısında 
verilen bilgiye göre, dağ-
lık alanlarda meyve ve 
sebze yetiştiren çiftçile-
re ilk kez üretimle ilişkili 
tarımsal amaçlı destek 
sağlanacak. Bu alanlarda 
meyve ve sebze yetişti-
riciliğinden elde edilen 
ürünlerin satılması ge-
rekmemesinden dolayı 
kolaylaştırılmış destek 
şartları öngörülüyor.
Sunulan üretimle iliş-

kili tarımsal amaçlı des-
tek programları, SWOT 
analizinden kaynaklanan 
tanımlanmış ihtiyaçlar te-
melinde geliştirildi. Onlar 
ilgili sektörlerdeki politika 
hedefleri ile uyumlu.
Önümüzdeki dönemde 

de üretimle ilişkili tarım-
sal amaçlı destek prog-
ramları, meyve ve sebze, 
hayvan ve protein bitkileri 
yetiştiriciliği sektörlerine 
yönlendirilecek. Amaç, 
onların pazar yönelimini 
güçlendirmek ve rekabet 
güçlerini artırmaktır.
Meyve üreticileri, belirli 

meyve verme dönemi bo-

yunca ve satılan üretimi 
kanıtladıktan sonra Uzun 
Ömürlü Bitkiler Siciline 
dahil edilen çok yıllık bitki 

üretimi için üretimle ilişkili 
destek alacaklar. Sofra-
lık üzüm üreticileri, belirli 
üzüm çeşitleri listesinde 
yer alan üzüm çeşidi ye-
tiştiriciliği için destekle-
necek.

Serada üretime yönelik 
üretimle ilişkili tarımsal 
amaçlı destek programla-
rı ilk kez çok yıllık çilek ve 
ahududu yetiştiriciliğini de 
kapsıyor. Amaç, bu mah-

sullerin rekabet gücünü 
artırmaktır. Program kap-
samında destek alabilmek 
için çiftçilerin her tür için 

belirlenen minimum ve or-
talama verim miktarı elde 
etmiş olması gerekir.

Sebze yetiştiricilerine 
yönelik destek başvurusu 
için standart ve sertifikalı 
tohumlar kullanma koşulu 
getirilecek. Destek talep 
edilen sebzelerin yetişti-
rildiği alanların sulanması 
koşulu getirilmesi önerili-
yor.

Patates yetiştiricilerinin 

Bitki Koruma Kanunu 
uyarınca Bulgaristan Gıda 
Güvenliği Ajansına da ka-
yıt yaptırma koşulu getiri-

liyor. Destek talep edilen 
patates ekili alanların da 
sulanmasının yanı sıra bu 
alanlarda tüm agro-teknik 
önlemlerin uygulanması 
gerekir.

Fasulye üretimi de dahil 
olmak üzere protein içe-
ren bitkiler üreten çiftçi-
lere yönelik destek, yeni 
programlama döneminde 
de devam edecek.

            Kırcaali Haber

Bulgaristan’da ortalama 
yaşam süresi 74,9 yıl

Hükümet tarafından kabul edilen Bulgaristan Nü-
fusunun Demografik Gelişimi İçin 2012-2030 Gün-
cellenmiş Ulusal Strateji'nin uygulanmasına ilişkin 
2019 raporu verilerine göre, 2017-2019 dönemi için 
hesaplanan Bulgaristan nüfusunun beklenen ortala-
ma yaşam süresi 74,9 yıl. 2016-2018 geçiş dönemine 
kıyasla ortalama yaşam süresi 0,1 yıl artış gösterdi.

En olumlu demografik eğilim, son yıllarda çocuk 
ölümlerinde görülen önemli azalma. 2019 yılında ül-
kede bir yaş altı 342 çocuk öldü ve bebek ölüm oranı 
% 5,6 idi. Bu, ülkede kayıtlı en düşük oran. 2001'de 

bebek ölüm oranı % 14,4, 2005'te % 10,4, 2018'de 
ise % 5,8 idi.

Nüfusun yaşam standardı ve yaşam kalitesi ile ilgili 
olarak olumlu değişiklikler gözleniyor. 2019 yılında 
hane üyesi başına düşen ortalama yıllık gelir 6 592 
leva olup 2018 yılına göre % 9,6 arttı. Son on yılda 
(2010 - 2019) hane üyesi başına düşen toplam gelir 
1,8 kat arttı. Reel hane gelirleri 2019'da 2018'e göre 
% 6,3 arttı.

2019 yılında ülkede 61 538 canlı doğum kaydedildi. 
Bir önceki yıla göre canlı doğum sayısı 659 çocuk, 
yani % 1,06 azaldı. Kadınların ortalama ilk çocuk do-
ğum yaşı 2018'de 27,2 iken 2019'da 27,3'e yükseldi.

Bu yıl da toplam doğurganlık oranı 1.5 civarında 
kalıyor. 2019 yılında kadın başına ortalama canlı 
doğum sayısı 2018'e göre 0,02 artışla 1,58 oldu. Bir 
karşılaştırma yapacak olursak 2001'de bu sayı 1,24, 
2016'da ise1,54 idi.

31 Aralık 2019 itibariyle Ulusal İstatistik Kurumu 
(NSI) verilerine göre, Bulgaristan'ın nüfusu 6 951 482 
kişi ve bu, Avrupa Birliği nüfusunun % 1,4'ünü temsil 
etmektedir. 2018 yılına göre ülke nüfusu 48 557 kişi, 
yani % 0,7 azaldı. 2018 ile karşılaştırıldığında ölüm 
sayısı 443 veya % 0,4 azaldı. 2019 yılında toplam 108 
083 kişi vefat etti, toplam ölüm oranı % 15,5 idi. Ancak 
genel ölüm oranı hala çok yüksek.
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Cumhurbaşkanı Radev: Yönetim modelini 
değiştirmezsek önlemlerin etkisi olmaz

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Bulgaristan'ın mo-
dernizasyonu ve şeffaf ve 
etkili yönetişime ilişkin 
projelerin sunumu sırasın-
da, “Uyguladığımız sosyal 
ve ekonomik önlemler ne 
olursa olsun, yönetişim 
modeli değiştirilmezse 
bunların hiçbir etkisi ol-
mayacak. İyileştirme ve 
sürdürülebilirlik planı, yalı-
tım, inşaat ve satın alımlar 
yoluyla finansman sağla-
ma aracı olmamalı.” dedi.

Cumhurbaşkanı, “Elbet-
te önemli olmadıklarından 
değil, ancak bu plan sa-
dece ekonomide değil, 
genel sosyal sistemin, 
beşeri sermayenin geliş-
tirilmesi, Bulgaristan için 
stratejik zorlukların üste-
sinden gelmesi için büyük 
bir fırsat. Tekrar tekrar 
söyledim, hangi sosyal 
ve ekonomik modeli uygu-
larsak, harcadığımız mali 
kaynaklar ne olursa olsun, 
hükümet modeli değişti-
rilmezse, hükümetin ça-
lışmaları üzerindeki sivil 
kontrol güçlendirilene, 
şeffaflık, hesap verebilir-
lik ve sorumluluk için net 
mekanizmalar kurulana, 
devleti güçlendirene ve 

hem ulusal hem de Avru-
pa Birliği (AB) fonlarının 
suiistimalini durdurana 
kadar toplum için bir etki-
si ve faydası olmayacağı-
nı tekrar tekrar söyledim. 
Bu yaz yaşanan süreçler 
ve protestoların güçlü 
enerjisi, onaylanan proje-
lerin ödemelerinin başla-
yacağı 2023 yılına kadar 
bu yönde ilgili anayasal, 
yasal ve organizasyonel 
değişikliklerin yapılması-
na yön vermeyi başarmış 

olacağımıza inanmak 
için bana neden veriyor, 
ancak bunun için gerekli 
teknolojik araçlara sahip 
olmayacağız” diye ekledi.

Radev, planın kamuo-
yunda tartışılması için 
sürelerin son derece kısa 
olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “Bir 
yandan tartışma süresi 29 
Kasım'da sona erdi, diğer 
yandan plan nihayet Av-
rupa Komisyonu’na da 30 
Nisan'da sunulacak. Bu 

dönemde hükümet önemli 
projeler geliştirmeye baş-
layacak. Bunları değiştir-
me ve düzenleme fırsatı 
olacak ve bu kamuoyu 
tartışması olmadan yapı-
lacak. Böyle bir gelişme-
de, hükümetin tamamen 
kendi planını dayatacağı 
açık. Nihai hedef, fonların 
hükümet tarafından belir-
lenen şekilde yönetilmesi” 
diye belirtti.

Radev’in ifadesine göre, 
toplumumuz bu planın 

Bulgaristan'ın ekonomik 
toparlanmasının ve ileri-
ci gelişiminin gerçek bir 
motoru olma azmine ve 
kapasitesine sahip.

Cumhurbaşkanı, “Bildiği-
niz gibi 29 Kasım'da Bul-
garistan Cumhuriyeti'nin 
Yeniden Yapılanması ve 
Sürdürülebilirlik Planı'nın 
kamuoyunda tar tışma 
süresi sona erdi. Cum-
hurbaşkanlığı kurumu 
görüşünü sunmayı değil, 
belirli bir projeyi sunma-
yı seçti. Son derece kısa 
süreler ve belirli projeler 
hakkında gerekçe ve bilgi 
eksikliğine rağmen, birçok 
bilimsel, kamu ve meslek 
kuruluşun görüşlerini Ba-
kanlar Kuruluna sunması 
olumlu bir şey.

Bu planı analiz etmeye-
ceğim, çünkü bu planın 
vizyonuyla ilgili belirsiz-
lik, hedef belirleme ve 
planın uygulanması için 
gerekli adımların yanı 
sıra, üye devletlere yö-
nelik Yeşil Plan için özel-
likle önemli olan Avrupa 
Komisyonu’nun tavsi -
yelerin uygulanması da 
dahil olmak üzere önemli 
alanlardaki eksiklikler ko-
nusunda açıklanan görüş 
ve fikirlere, olumlu değer-
lendirmelere ve eleştiri-
lere katılıyorum. Tabii ki, 
fonların önemli faaliyetler 
ve yararlanıcılara yönelik 
akılcı olmayan dağılımına 
yönelik eleştirilere de katı-
lıyorum” diye ekledi.
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Prof. Dr. Baltov: Pandemi sırasında 700 bin 
kişi sağlık sigortası haklarından yoksun

Sofya’daki Pirogov Has-
tanesi Müdürü Prof. Dr. 
Asen Baltov, basına yap-
tığı açıklamada, “Ülkemiz-
de 700 bin kişi pandemi 
sırasında sağlık sigortası 
haklarından yoksun. Bu 
demektir ki ülkemizde 
on kişiden birisinin aile 
hekimi yok ve dolayısıyla 
koronavirüse (Covid-19) 
karşı aşı olmak istediği 
kayıt altına alınamaz” diye 
bildirdi.

Profesörün ifadesine 
göre, bu insanlar kitlesel 
aşılamanın kapsamından 
çıkarılmayacak. Bu amaç-
la, Pirogov Hastanesi ve 
ülkedeki diğer merkez-
lerde Covid-19’a Karşı 
Ulusal Aşılama Planını 
Uygulama Kurulunun be-
lirlediği düzen doğrultu-
sunda sigortasızların aşı 
olabileceği noktalar oluş-
turulacak.

Pirogov Hastanesi Mü-
dürü, ayrıca ön talimat-
lara göre hamile kadınlar 
ve 16 yaşın altındaki ço-
cukların aşılamaya tabi 
tutulmayacağını açıkladı. 
Halihazırda hastalığı ge-
çiren kişilerin de aşı olup 
olmayacağına dair yazılı 
bir protokol yok. Prof. Dr. 
Baltov, kendisinin şu anda 

yüksek seviyede antikor 
oranına sahip olduğunu, 
ancak izin verilirse aşı 
olacağını açıkladı.

Covid-19’a Karşı Ulusal 

Aşılama Planını Uygula-
ma Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Krasimir Gigov, “Risk, 
aşı olmazsak, faydaların-
dan çok daha büyük. Bu-
gün bir aşının etkinliğini 
ve toksisitesini çok daha 
hızlı değerlendirebilen 
yöntemlere sahibiz. Bilim 
sürekli gelişiyor. Riskli bir 
ürün piyasaya sürmeyi 
hiçbir şirket göze alamaz, 
çünkü kendisi için de bir 
risk… Bilime inanalım” 
dedi.

Profesör, “Aile hekimle-
ri tarafından COVID-19'a 
karşı aşı olmak isteyen 
kişilerin isimlerinin yer al-
dığı listeler hazırlanıyor. 

Birinci, ikinci ve üçüncü 
sırada olan kişiler yok, 
aşılanacak ana gruplar 
var. Aşılama paralel ola-
rak yapılacak, ancak ön-
celikli aşı olacak gruplar 
olacak "dedi ve ilk 125 
bin doz aşıların kritik sek-
törlerde çalışanları aşı-
lanmasını hedeflediğini 
açıkladı.

Prof. Dr. Gigov, “Covid-
19’a Karşı Ulusal Aşılama 
Planını Uygulama Kuru-
lunun görevi, ilgili grup-

lardan kişilerin sayısını 
belirlemesi ve aşılamayı 
başlatması. Elimizde bu-
lunan dondurucular mev-
cut aşı dozlarını saklama-

ya yetecek. Ay 
sonunda aşılar 
ülkemize ulaşır 
ulaşmaz aşı 
baş layac ak ” 
dedi ve hasta-
lığı geçirenlerin 
bile aşı olması-
nın iyi olacağı-
nı söyledi.

Profesör, “Aşı 
kuralları aşı-
lar la bir l ik te 
gelecek. Aile 
hekimleri, bir 
hastanın aşı 
olmaya uygun 
olup olmadı-
ğını değerlen-

direcek… Aşı olanların 
durumu aktif bir şekilde 
takip edilecek… Aşı ola-
lım, bu tek özel araç, yok-
sa insanları kaybedece-
ğiz” diye ifade etti. Prof. 
Dr. Gigov, olağanüstü bir 
durumlarda tüm kurtarma 
operasyonlarının devlet 
tarafından finanse edildi-
ğini, bu nedenle aşıların 
ücretsiz olacağı konusun-
da kesin konuştu.
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Bankalar ücret tarifelerini 
değiştirmeye devam ediyor

Banka işlem ücretleri, bankaların ücret tarifelerini 
neredeyse her ay değiştirmesiyle artmaya devam edi-
yor. Kredi erteleme için yer değiştirme ücreti gibi yeni 
ücretler de ortaya çıkıyor.

Noel tatili döneminde, bazı bankalar ücret tarifelerin-
de yeni bir artış açıkladılar ve bu da banka hesabına 
ödeme yapma, nakit yatırma ve çekme, hesap işletme 
ve kredi ve banka kartları ile para çekme gibi en çok 
kullanılan banka hizmetlerini daha pahalı hale getirdi.

Banka gişe işlemleri ücretleri artmaya devam eder-
ken, çevrimiçi bankacılık hizmetleri daha da ucuzluyor. 
Bulgaristan Bankalar Birliği Başkanı ve Birleşik Bulgar 
Bankası (OBB) Müdürü Petır Andronov, Bulgaristan 
Ulusal Televizyonu’na (BNT) verdiği demeçte bunun 
nedenlerini izah etti.

Andronov, “Banka şubelerinde gişe işlemleri ücretle-
rinin sürekli olarak arttığı inkar edilemez. Aynı zaman-
da bankalar, müşterileri çok daha pahalı olan banka 
şubelerinde sunulan hizmetlerin yerine dijital hizmet-
leri giderek daha fazla kullanmaya teşvik etmek için 
e-bankacılık işlem ücretlerini düzenli ve amaçlı olarak 
düşürüyor. Mobil ve dijital hizmet kanallarında tarifeler 
düşük, sıfıra yakın. Yüz yüze müşterinin ücretleri ise 
yüksek” diye belirtti.

Bankaların ücret gelirleri yıllık bazda ilk üç çeyrekte 
en az 70 milyon leva azaldı ve zararın yıl sonuna ka-
dar 90 milyon levaya ulaşması bekleniyor.

Bu, hem ikinci çeyrekte ekonomik faaliyetlerin zayıf-
lamasından hem de Andronov'un demesine göre daha 
önce gerekli hesaplamalarla yapılmayan Avrupa'daki 
sınır ötesi para transferi ücretlerinin düşürülmesinden 
kaynaklanıyor.

Bankacı, “Bankaların daha ucuz uluslararası para 
havaleleri nedeniyle yaklaşık 100 milyon leva daha 
az geliri var. Söz konusu azalma, insanlardan ziyade 
şirketlere çok daha fazla fayda sağladı ki bu amacın-
dan çok uzak” dedi.

Andronov, “Salgın nedeniyle daha fazla kişi mobil 
ve çevrimiçi bankacılık hizmetleri kullandığı için ücret 
gelirleri de düşüyor. Elektronik bankacılık hizmetleri tü-
keticileri son aylarda % 100'ün üzerinde artış gösterdi. 
Bu, onların maliyetlerini otomatik olarak düşürür, mobil 
platformları kullandıklarında bankacılık hizmetleri için 
daha az ödeme yaparlar” diye kaydetti.

Artan ücretler vatandaşları ve şirketleri birkaç ban-
kada hesap tutmanın hiçbir anlamı olmadığına ikna 
etti. Onlar sadece bir bankada hesap tutarak daha 
karlı seçeneği seçtiler.

Bankacılık hizmetlerinde artan dijitalleşme bekleni-
yor ve doğal bir şey. Bankacı, gelişmiş ülkelerde in-
sanların % 60-70'inden fazlasının banka işlemi yap-
mak istediklerinde telefonlarını kullandığını söyledi.
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Alcomet ve Karaci Tours 2020 
yılını prestijli ödüller ile uğurladılar

Bulgar - Türk Ticaret ve Sa-
nayi Odasına üye olan iki şirket 
2020 yılını prestijli ödül alarak 
uğurladı.

Bulgaristan'ın en büyük alü-
minyum hadde ve pres ürünleri 
üreticisi olan Alcomet AD şirketi 
geleneği bozmadı ve 2020 yılı-
nın sonunda 8’inci düzenlenen 
"TRUE LEADERS" inisiyatifi ta-
rafından yeniden ödüllendirildi.

İCAP Bulgaria’nın "TRUE LE-

ADERS" ödülleri kendi sektör-
lerinde lider olan hem ölçülebilir 
hem de objektif kriterleri karşı-
layan Bulgaristan’ın önde gelen 
şirketlere verilmektedir.

Şumnu şirketi olan Alcomet 
AD, 2019 yılının EBİTDA’ya göre 
en karlı 300 şirket arasında yer 
alıyor, 2019 yılında 2018 yılına 
göre personel sayısını arttırmış 
bulunuyor, yüksek kredi güven 
notuna sahip (ICAP B2 - A1 ) 

ve sektöründe lider konumdadır.
COVID-19 salgını nedeniyle 

ödül töreni Sofya’da gerçekleş-
mediğinden dolayı ödüller kurye 
ile teslim edildi. Ödül, şirketin 
Yönetim Kurulu üyesi olan Hü-
seyin Yörücü ve Hüseyin Umut 
İnce tarafından kabul edildi.

Şumen şirketi: ‘Alcomet AD 
yönetimi olarak yüksek değer-
lendirme sayesinde alüminyum 
ürünlerin üretiminde lider olarak 

ödüllendirildiği için teşekkür edi-
yoruz ve bu zorluklar ile dolu yılı 
prestijli ödülle uğurlayarak 2021 
yılı daha başarılı ve ilham verici 
olmasını diliyoruz.’ dedi.

Karaci Tours şirketi de 2020 
yılını gururla uğurladı.

2020 yılı 25 kategoride 6. Bal-
kan Turizm Ödülleri finalistleri 
belli oldu. Medical Karaci Sağlık 
Merkezi, Medical turizm katego-
risinde ödüllendirildi.

Sağlık Merkezi, Cemal Lütfi’nin 
yöneticiliğinde olan Karaci To-
urs İnternational OOD şirketinin 
bir parçasıdır.

Balkan Awards of Tourism In-
dustry 2020 online forumu ödül 
sahiplerini Küstendil şehrinde 
açıkladı.

Forumun jürisi:’Balkanlar'daki 
belediyeler, otelciler ve tur ope-
ratörleri dünya çapında turizm 
açısından en zor yılda başarılı 

uygulamalar ve yatırımlara ör-
nek oldular.’ dedi.

Medical Karaci, yurtdışında 
erken teşhis ve tedavi edici hiz-
metler sunmak olan ana hede-
fini son derece yüksek düzeyde 
gerçekleştirilmesi ile fark yara-
tıyor.

Şirket: ‘Hastaların kişisel se-
çiminin, çeşitli tıbbi alanlardaki 
uzmanların yetkin tavsiyeleriyle 
desteklenerek, farkındalıklarına 
dayanması gerektiğine inanıyo-
ruz. Tüm tıbbi hizmetler ve çö-
zümler, tıpta uygulanan en ye-
nilikçi ve modern teknolojilerin 
kullanımı ile ilgilidir.’ dedi.

Sağlık Merkezin müdürü olan 
Zvezdalina Lütfi ‘İkinci kez bu 
ödülü alma onuruna sahibiz ve 
bu, Bulgaristan’daki, yurtdışında 
tedavi görmek isteyen hastalara 
gösterdiğimiz tüm çaba ve özen 
bizi geleceğe dair teşviklendiri-
yor.’ sözleriyle ödülü aldı.

Filibe’deki Murat Hüdavendigar 
Camiine Irkçı Saldırı

Filibe’deki Cuma Camii olarak da bilinen Murat Hüdavendigar 
Camiinin metal kapısına sprey boya ile milliyetçi semboller çizildi. 

Birkaç günden beri caminin metal kapısında aralarında gamalı haç 
da bulunan birkaç sembol yer alıyor.

İbadete açık cami olmasından başka aynı zamanda kültürel bir 
anıt olan yapıyı kimin ırkçı saldırıda bulunduğu belli değil.

Bulgaristan’da 2020 yılında rekor 
düzeyde yatırım gerçekleşti
Ekonomi Bakanı Lıçezar Bori-

sov yapmış olduğu konuşmasın-
da, “2020 yılında değeri 1 milyar 
levanın üzerinde olan projeler 
için Yatırımları Teşvik Kanunu 
kapsamında A Sınıf Yatırım 
Sertifikası verildi, bu da son 6 
yıl için rekor sayılır” diye bildirdi.

Bakan, “Kriz zamanında ya-
tırım çekmede rekor kırıyoruz. 
Sertifikalı projeler 34. Onların 
17 tanesi yüksek teknolojili üre-
tim ve hizmetlere yönelik proje-
ler” diye belirtti.

Bu yatırım projeleriyle 4 500 
kişilik istihdam yaratılıyor. 2019 
ile karşılaştırıldığında neredey-
se iki kat daha fazla istihdam 
yaratılıyor.

Bakan Borisov, 16,4 milyon 
leva tutarında bütçe kaynağı ile 
mevcut projelerin sürdürülme-
sinin teşvik edilmesinin devam 
ettiğini bildirdi. Bakan, “Bunlar 

23 ticari kuruluş ve onlarla bir-
likte 5134'ten fazla kişinin işini 
koruduk. Desteklediğimiz proje-
ler 438 milyon leva değerinde” 
dedi.

Borisov, “Mikro ve küçük şir-
ketlerle ilgili olarak, yeni yılın 

ilk haftalarında başvuruları 
değerlendirilen 3300'den fazla 
şirkete yönelik destek ödemeleri 
tamamlanacak ve dün itibariyle 
orta ölçekli işletmelerle proje 
sözleşmeleri kapsamında öde-
melere başlandı” diye bildirdi.


