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Filibe'de 2014'te Muradiye Camisi'ne Yönelik
Irkçı Saldırı "Hoşgörü Kahvesi" İle Anıldı
Bulgaristan'ın Filibe kentindeki tarihi Muradiye Camisi'ne
2014'te düzenlenen ırkçı ve aşırı milliyetçi saldırı bu yıl 7'incisi
düzenlenen "Hoşgörü Kahvesi"

toleranslı davranıyor. Ben de
bugün de bizleri yalnız bırakmadıkları için onlara teşekkür
etmek istiyorum." diye konuştu.
Etkinliğe katılan Türkiye'nin

neği (BULTİŞ) Başkanı Donka
Koleva, "Bu kültür abidesinde,
bu tarihi binada bir kez daha
böyle bir etkinliğin düzenleniyor
olmasından büyük gurur duyu-

Sofya'daki Türk Mezarlığı
Restore Edilecek

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, Sofya'daki Orlandovtsi
semtinde bulunan ve "42. Parsel" olarak bilinen Türk Mezarlığı'nı
ziyaret etti.
Mezarlığın durumunu ve yapılabilecek çalışmaları değerlendiren
Sekizkök ve Hacı, Osmanlı padişahlarından V. Murad'ın 1930'da
ölen kızı Fatma Sultan'ın yanı sıra Bulgaristan'ın önde gelen Müslüman din adamları, siyasetçileri, sanatçıları ve edebiyatçılarının

programıyla anıldı.
Bulgaristan Müslümanları Diyaneti Başmüftülüğü himayesinde, Osmanlı dönemi eserlerinden Muradiye Camisi'nde,
düzenlenen etkinlik kapsamında
kentteki çeşitli etnik grupların
temsilcileri, siyasetçiler ve ruhani liderler bir araya geldi.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Aliş Hacı, AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
"İnanıyorum ki Filibe tolerans
şehrinde bundan sonra da bu
tolerans kahvesi geleneği devam edecek, Filibe'deki bütün
insanlar beraber yaşayacak,
bir birlerini sevecek, birbirlerine
yardım edecek." dedi.
Caminin 2014'te saldırıya uğradığını anımsatan Hacı, "Her
sene aynı tarihte Muradiye'de
toplanıyor tolerans kahvesi içiyoruz. Müslüman, gayrimüslim,
Hristiyan, Yahudi, insan ne olursa olsun, herkese kucak açtık,
beraber oturduk, her zaman olduğu gibi tolerans göstermeye
çalışıyoruz. Onlar da bize karşı

Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, "Aslında, acı veren trajik bir
olayı, Filibe'nin özelliğine yakışır
bir şekilde, dinlerin ve kültürlerin
de bir arada barış içerisinde büyük bir keyifle yaşayabileceklerini gösteren simgesel bir geleneğe dönüştürmüş olduğumuzu
anlıyorum." ifadesini kullandı.
Filibe Vali Yardımcısı Evelina
Andreeva, "Daha iyi bir dünyada
yaşayabilmemiz için nesillere
hoşgörü ve sevgi uğuruna miras bırakacağımız örneğimizle
güzel bir katkı sağlayacağımıza
inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet Genç de halk ozanı Yunus
Emre'nin, "Yaradılanı hoş gör
Yaradandan ötürü" şeklindeki
deyişine işaret ederek, "Bu anlayış içerisinde Bulgaristan'da,
Filibe'de bu şekilde kucaklandığımızda bu sözlerin doğruluğuna şahitiz." değerlendirmesinde
bulundu.
Bulgar ve Türk İşadamları Der-

yorum." şeklinde konuştu.
Organizasyonu düzenleyen
Muradiye Camisi Encümeni
Ahmet Pehlivan da Hoşgörü
Kahvesi geleneğine ilginin her
geçen yıl arttığını, ancak yeni
tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sınırlı sayıda konuk
ağırlayabildiklerini belirtti.
2014 yılındaki ırkçı saldırı
Filibe kentinin merkezinde
bulunan ve Cuma Camisi olarak da bilinen Muradiye Camisi
2014'te ırkçı ve aşırı milliyetçi
grupların saldırısına uğramıştı.
Maskeli saldırganlar, gece
saatlerinde caminin camlarını
taşlayıp giriş bölümündeki çay
ocağı ve üst katındaki bölge
müftülüğünü ateşe vermeye
çalışmıştı. Molotofkokteyli atan
saldırganların çıkardığı yangın,
polis ve itfaiye ekiplerin müdahalesiyle söndürülmüştü.
Filibe Encümenliği ve Bölge
Müftülüğünün girişimleri ile her
yıl şubat ayında Hoşgörü Kahvesi geleneği başlatılmıştı.AA

da defnedildiği mezarlığın bakıma ve restorasyona ihtiyaç duyduğu
noktasında mutabık kaldı.
AA muhabirine açıklama yapan Büyükelçi Sekizkök, Sofya'da
yeni bir Müslüman mezarlığı parseli açılması için belediye ile temasa geçeceklerini belirterek, Bulgaristan'daki Osmanlı ve Türk
tarihine, kültürel mirasına büyük önem verdiğini kaydetti.
Sekizkök, "Mezarlıklar bizi geçmişimize bağlayan önemli kültür hazinelerimizdir. Aynı zamanda onların muhafazası, bakımı
ve restorasyonu da çok önemlidir. Bulgaristan ile ilişkilerimizde
bunu önemli bir iş birliği alanı olarak değerlendiriyoruz." ifadelerini
kullandı.
Fatma Sultan'ın mezarı başında dua eden Büyükelçi Sekizkök,
Başmüftü Hacı ve beraberlerindeki heyet, burada defnedilmiş olan
eski Sofya Müftüsü Hafız Bilal Efendi ile ülkedeki Türk politikacı,
din adamı ve aydınların mezarlarını da ziyaret ederek dua etti.
Fatma Sultan ve Türk Mezarlığı
Osmanlı padişahlarından V. Murad'ın en küçük kızı olan Fatma
Sultan, geçirdiği beyin kanaması neticesinde 1930 yılında Sofya'da
hayatını kaybetti.
Osmanlı tarihi araştırmacısı Cengiz Yolcu, V. Murad'ın yaşamı ile
ilgili kaleme aldığı eserinde, 1926'dan beri Sofya'da yaşayan Fatma Sultan'ın 23 Kasım 1930'da vefat ettiğini, cenazesine Sofya'da
bulunan yerli ve misafir birçok Müslüman ve Hıristiyan'ın katıldığını
ve Fatma Sultan'ın Sofya Mezarlığı'na defninin yapıldığını aktardı.
Sofya Merkez Mezarlığı'nda defnedilmiş binlerce kişiden biri olan
Fatma Sultan'ın mezar taşı, zaman içinde belirgin ölçüde zarar
gördü.
"42. Parsel" olarak da bilinen Sofya'daki Türk Mezarlığı'nın kapasitesi uzun süredir dolu olduğundan, başkentte vefat eden Müslümanlar, sınırlı kapasiteli diğer mezarlıklarda toprağa veriliyor. AA
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FİLİBE HUDÂVENDİGÂR CAMİİ
Filibe’de XIV. yüzyılda I. Murad Hudâvendigâr tarafından yaptırılan cami

Bazı kişiler tarafından
Cuma Camii (Džumaja
D ž a m i j a) d e n i l e n
ibadethâne Murâdiye
adıyla da anılmak ta dır. Filibe’nin ulucamii
durumundaki bu eser
Bulgaristan’da inşa edilen ulucamilerin başında
gelir. Aynı mimari tipte
olan Sofya’daki mâbed
ise Sadrazam Mahmud Paşa’nın hayratı
olarak çok daha sonra
yaptırılmıştır. Filibe’den
1062’de (1652) geçen
Evliya Çelebi bu şehri
anlatırken, “Çarşı içinde
cemâat-i kesîreye mâlik
ulucami, Edirne fâtihi
Gazi Hudâvendigâr Sultan Murâd hân-ı evvelindir” diyerek eserin I.
Murad’ın vakfı olduğunu,
ancak kitâbesinin bulunmadığını söyler. Machiel
Kiel ise bu caminin 1425
yılı civarında II. Murad
tarafından yaptırıldığını ileri sürer (DİA, XIII,
80). Onun bu husustaki dayanağının, Ömer
Lutfi Barkan tarafından
yayımlanan 895 (1490)
tarihli muhasebe kayıtları
olduğu bilinmektedir. Bu
belgelerde Filibe’deki bir
cami için yapılan harcamalar yazılırken bunun
Hazret-i Hudâvendigâr’ın
ve Hazret-i Sultan Murad
Han’ın vakfı olduğu bildirilir. Ancak bu ifadeden
II. Murad’dan çok I. Murad anlaşıldığından eser
için I. Murad’ın bâni olarak kabul edilmesi daha
inandırıcı görünmektedir.
Filibe’den bir elçilik heyetiyle 1553’te geçen Alman Hans Dernschwam,
şehrin ortasında büyük ve
muhteşem bir cami gördüğünü belirtir. Adı verilmemekle beraber bu ancak Hudâvendigâr Camii
olabilir. İnşa kitâbesinin
yerinde ta‘lik hattıyla yazılmış, şimdiye kadar
bütünüyle yayımlanmayan dört beyitlik bir tamir
kitâbesi bulunmaktadır.
27 Şevval 1199 (2 Eylül
1785) tarihli kitâbeden
Hudâvendigâr Camii’nin
bu tarihte büyük ölçüde elden geçirildiği anlaşılmaktadır. 1234’te
(1819) Filibe’de büyük
hasarlara yol açan şiddetli depremde caminin
zarar gördüğünü belirten
bir ize rastlanmadığı gibi
çok değişik bir süslemesi
olan ve ayrıntıları ile orijinalliğini belli eden minaresinin hiç değişmeden
zamanımıza kadar gelmiş olması depremin zararsız olarak atlatıldığına
bir başka delil sayılabilir.
Ekrem Hakkı Ayverdi, kapının iç yüzünde sıva üstüne boya ile yazılmış iki
satırlık yazının Edirne’de

de bazı camilerde kalem
işi nakışlar yapan Nakşî
Çelebi’ye ait olup 1234
depreminin arkasından
yazılmış olabileceğini ileri sürer. Bir vakitler elliyi
aşkın ibadet yerine sa-

bildirir. Fakat merdivenin
yükseklik ve biçimi zaman
içinde değişmiştir. Ekrem
Hakkı Ayverdi, caminin
girişinde iki yanı duvarlı
ve altı desteğe dayanan
bir son cemaat yeri ola-

olduğunu gösterir. Etrafı
silmelerle çerçevelenmiş
cümle kapısı sivri bir kemer içindedir. Girişin iki
yanındaki küçük oturma
nişlerinin tepeleri mukarnaslıdır. Ayverdi, sağ cep-

hip olan Filibe’de ayakta
bırakılan iki camiden biri
olan Hudâvendigâr Camii
1966’da pek iyi durumda
olmamakla beraber açıktı.
Mimarisi bakımından erken Osmanlı döneminin
ulucamileri tipinde olan
yapı, Evliya Çelebi’nin de
işaret ettiği gibi bu çeşit
camilerdeki usule uygun
olarak Filibe çarşısının

bileceğini düşünmüştür.
Günümüzde ise basit
bir merdivenle iki yanında 4,50 m. derinliğinde
kapalı mekânlar vardır.
Osman Keskioğlu’nun II.
Murad Kütüphanesi olduğunu belirttiği bu mekân,
çok belirli XIX. yüzyıl
üslûbunda ahşap oymalarla süslü bir cepheye
sahiptir. Bu son cemaat

ortasında idi ve bir avlusu
yoktu. İlk Osmanlı mimarisinde çok yaygın olan kesme taş ve tuğla ile karma
teknikte inşa edilmiş olup
her taş sırasının arasında
iki sıra tuğla bulunmaktadır. Ayrıca bu dönem yapı
sanatında sıkça kullanılan
usule göre taşların aralarına dikine birer tuğla konulmuştur. Evliya Çelebi
dışarıdan cümle kapısına
bir merdivenle çıkıldığını

yeri halen Nâzım Hikmet
derneği, kütüphanesi ve
okuma merkezi olarak
kullanılmaktadır.
Ayverdi’nin de işaret ettiği gibi cephelerde açılmış
pencerelerin bir kısmında
görülen nisbetsizlikler ve
iç mimariyle olan uyumsuzluklar bunlardan çoğunun geç bir dönemde,
büyük bir ihtimalle 1199
(1785) tamiri sırasında
açılmış veya değiştirilmiş

hede bulunan ve iki taraflı
merdivenlerle ulaşılan girişin bir pencerenin bozulması suretiyle sonradan
açılmış olabileceğini ileri
sürerse de kapının daha
iyi incelenmesi gerekir.
Sahanlığı yarım yuvarlak
bir kemere oturan merdivenler orijinal değildir. Sol
cephenin kıble duvarı ile
birleştiği yerdeki giriş ise
sivri kemerinden ve nisbetlerinden de anlaşıldığı
gibi orijinal olup bunun
aslında hünkâr mahfiline
bağlantı sağlayan giriş olduğu bellidir.
Rumeli’de kalan pek
çok Türk eseri için uydurulan söylentilerden
birine göre cami Sveti
Petka Kilisesi’nin yerinde inşa edilmiştir; ancak
bu iddiayı doğrulayacak
bir dayanak yoktur. Sadece yakın yıllarda, cami
önündeki meydanın taş
döşenerek düzenlenmesi
sırasında kıble duvarı ile
güney cephesi köşesinin
uzağında Roma dönemine ait mermer bir yapının
kalıntıları bulunmuştur.
Bunlardan arasına girlantlar işlenmiş öküz başları
olan (bukranion) bir friz,
bu yapının bir kilise değil İlkçağ’a ait bir pagan
binası olduğunu açık şekilde belli etmektedir. İlkçağ’daki Philippopolis’in
(Filibe) Türkler tarafından
fethinden yüzyıllar öncesine ait toprak altında
kalmış bir yapı dolayısıyla mâbed hakkında ileri
sürülen iddiaların gerçekle hiçbir alâkası yoktur.
Hudâvendigâr Camii temelden bir Türk eseridir.
Ekrem Hakkı Ayverdi’nin
verdiği rakamlara göre
25,53 × 31,40 m. ölçüsünde olan harim mekânı,

birbirlerine ve beden
duvarlarına kemerlerle bağlanan kare kesitli
dört masif pâye ile dokuz
bölüme ayrılmıştır. Klasik çok kubbeli camiler
prensibine uygun olmakla beraber burada sahnlar
(nefler) eşit olmayıp ortadaki geniş, yanlardakiler
ise daha dardır. Ortadaki
sahnın kıble yönünde peş
peşe sıralanan kare planlı üç bölümün her biri çok
basık kasnaklı, 8,50 m.
çapında birer kubbe ile
örtülmüş olup bunlarda
Türk yapı sanatı geleneğine aykırı olarak çok dar
pencereler görülmektedir.
Bu aydınlatma menfezlerinin orta bölümlere ışık
sağlamak düşüncesiyle
1785 tamirinde açılmış
olması muhtemeldir. Dikdörtgen planlı olan yan
bölümler tonozlarla örtülmüştür. Böylece burada,
ilk Osmanlı döneminde
çok yaygın olan dokuz
kubbeli ulucamilerin daha
değişik bir çeşitlemesi uygulanmıştır.
Çok güzel bir örneği
Bursa Ulucamii’nde görülen eski kapalı avlu
geleneğinin hâtırası
olarak orta sahnda yer
alan şadır van havuzu
Hudâvendigâr Camii’nde
de bulunmaktadır. Ancak
burada tam merkezde
olmayıp ana eksen üzerinde girişe yakındır. Bu
şadırvan havuzunun aslında da var olduğu, fakat
herhalde biçiminin zamanla değiştirildiği kabul
edilmelidir. Ayverdi’nin,
Hudâvendigâr Camii’nin
ilk biçimini gösteren restitüsyon çiziminde bu şadırvanı işaretlememesi bir
eksikliktir.
Evliya
Çelebi,
Hudâvendigâr Camii’nin
mihrab ve minberinin çok
sade olduğunu belirtir.
Gerçekten her ikisi de
gösterişsiz ve basit unsurlardır. Hiç bezemesi
olmayan minber mermer
taklidi boyanmıştır. Duvarları, kubbe ve kemerleri
kaplayan XIX. yüzyıla ait
kalabalık kalem işi nakışlar Rumeli’de hâkim olan,
duvar yüzeylerini ağır nakışlarla doldurma merakından kaynaklanmış olup
pek zevkli bir sanat ürünü
sayılmaz. Kemerlerdeki
mermer taklidi boyama
ise daha da çirkindir. Mihrap binanın ilk yapıldığı
dönemin üslûbunu aksettirmez. Esasen her tarafı
boyanmış ve yarım kubbesi istiridye kabuğu gibi
dilimli bir motifle doldurulmuş, nişin içi de iki yana
açılmış perde ve ortada
çiçek vazosu motifleriyle
süslenmiştir. Yan taraftaki girişle bağlantılı mahfil

ise barok üslûbunda olan
bir eklemedir. Burada da
aynı kalem işi süslemeler
görülür. Sol duvara yapıştırılmış bir mermer levha
üzerinde güneş saati bulunmaktadır.
Caminin, ilk yapıldığından günümüze kadar
hemen hemen hiç değişikliğe uğramadan gelen
bir unsuru olan minaresi
sol köşededir; gövdesine
duvar kalınlığı içine açılan
dar bir dehlizden ulaşılır.
Taştan işlenen pabuç kısmından baklavalarla yuvarlak gövdeye geçilmiş
olup burası evvelce İshak
Paşa’nın Selânik’teki camisindeki gibi sırlı tuğlalarla bir örgü motifine
göre tezyin edilmiştir.
İstanbul’da ise benzeri
bir motifle süslenmiş tek
minare Hacıhasanzâde
Camii’ndedir. Minarenin
şerefe çıkmaları, erken
dönemde çok kullanılan biçimde geniş yuvalı
mukarnaslar halinde idi.
Geç bir dönemde şerefe
korkuluğu demir parmaklığa dönüştürülmüş, daha
yakın bir tarihte de kapalı bir korkuluk yapılırken
mukarnasların biçimleri
bozulmuştur. Petek kısmı
ile sivri külâhı XIX. yüzyılda yenilenmiştir.
Hudâvendigâr Camii, erken Osmanlı dönemi Türk
mimarisinin Balkanlar’daki en büyük ve en değerli
eserlerinden biri olmasına
rağmen orada yayımlanan
turist rehberlerinde adı
bile geçmiyordu (meselâ
bk. J. Petkov, Bulgarien,
Sofia 1932). Fakat Batı’da
basılmış daha yeni benzeri bir kitapta sanat değeri
vurgulanarak yer almıştır
(bk. bibl.). Çok kubbeli
ulucamiler tipinin kendi
içindeki çeşitlemelerinden birini temsil etmesi
bakımından Osmanlı dönemi Türk mimarisinde
özel bir yere sahip olan
Hudâvendigâr Camii,
yine I. Murad tarafından
yapımına başlanan, fakat
1855 depreminde esas
biçimini kaybeden Bursa’daki Şehadet Camii
ile Edirne’deki Eskicami
arasında yer alır. 1928’de
Bulgaristan’da meydana
gelen ve bir depremde
duvarları çatlayarak öylece günümüze ulaşan
ve halen bazı vakitlerde
ibadete açık olan cami,
Fi l i b e M ü f tülü ğ ü ’nün
1998 Haziranında açtığı
bir kampanya ile onarıma
alınmıştır.
Kaynak:
İslamansiklopedisi
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Türkiye - Bulgaristan ticaret
hacminde 2021 hedefi 5 milyar dolar
Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) TürkiyeBulgaristan İş Konseyi
Başkanı Zeki Sarıbekir,
"Bulgaristan ile 4,5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Bunun
2021'de 5 milyar dolara

de önemli bir nokta ama
asıl olan alternatif kanalları teşvik etmemiz.
Şu anda Ticaret Bakanlığımız da bu lojistik merkezleri üzerinde duruyor. Tırlarımızı
Bulgaristan'dan, Balkan-

bildirdi.
Bulgaristan'da yatırım
için avantajlı olarak konumlandırılan bölgelerde de teşvik imkanlarının
daha yüksek ve yatırım
maliyetlerinin daha düşük olduğunu belirten

şeron olarak yer alıyorlar. Türk yatırımcıların
Bulgaristan'da üretip ihraç ettiği ürünler 'Made
in Europe' niteliği taşıyor.
Bu durum bir dizi avantajı
da beraberinde getiriyor."
ifadelerini kullandı.
"Avrupa'ya açılan kapımız olması dolayısıyla Türk yatırımcılar
için her zaman cazibe
merkezi"
DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Sarıbekir, Türkiye ile
Bulgaristan arasında 4,5
milyar dolarlık dış ticaret

hacmi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
"Bu dengeli bir dış ticaret hacmi. Türkiye'nin
bu ülkeye ihracatı yaklaşık 2,4 milyar dolar.
Bulgaristan'ın bize ihracatı ise 2,1 milyar dolar.
Bunun 2021'de 5 milyar
dolara çıkacağını öngörüyoruz. 2023'te bu rakamın 6-7 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bulgaristan'da
70'in üzerinde Türk yatırımcımız var. Bunların
içinde büyük yatırımcılar
da mevcut. Bulgaristan,

Türkiye'den en çok yatırım çeken ülkelerin başında geliyor.
Avrupa'ya açılan kapımız olması dolayısıyla
Türk yatırımcılar için her
zaman bir cazibe merkezi. Bir diğer önemli husus
da iki ülke arasındaki turizm faaliyetleri. Turizm
Bakanlığı verilerine göre,
2020 yılında 850 bin Bulgar vatandaşı ülkemize
giriş yaptı. Salgının etkilerinin azalmasıyla bu sayının 1 milyonun üzerine
çıkacağını tahmin ediyorum." AA

Bulgar doktorları, Covid-19 tedavisini
destekleyen gıda takviyesi üretti
çıkacağını öngörüyoruz."
dedi.
DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı
Zeki Sarıbekir, yaptığı yazılı açıklamada,
Türkiye'nin Avrupa'ya
gerçekleştirdiği ihracatta
Bulgaristan'ın önemine
işaret etti.
Kapıkule ağırlıklı olmak
üzere Dereköy ve Hamzabeyli sınırlarında Bulgaristan üzerinden yılda
1 milyon tırlık bir ticaret
yapıldığını aktaran Sarıbekir, "Bulgaristan bizim
için çok önemli bir ülke.
Sadece bir komşu değil,
aynı zamanda Avrupa'ya
açılan kapımız. İhracatımızın yüzde 50'si
Avrupa'ya yapılıyorsa
bu ihracatın çok büyük
bir kısmı yıllık 1 milyon
tır ile bu ülke üzerinden
geçiyor. Alternatif lojistik
kanalları geliştirip ihracat
tırlarımızı Bulgaristan'dan
ve Balkanlardan hızlıca
geçirip Avrupa'da bir lojistik merkezi kurabiliriz."
dedi.
"İhracattaki lojistik
sıkıntısını çözmemiz
gerekiyor"
Alternatif lojistik modelleri üzerinde düşünülmesi gerektiğini belirten Sarıbekir, şunları kaydetti:
"Avrupa'ya gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatın
yüzde 20'lik bölümünü
trenle aktarabiliriz. RoRo taşımacılığı da diğer
önemli bir alternatif olabilir. Bulgaristan'ın Varna
ve Burgaz limanları var.
Romanya'nın Köstence
limanı var. İtalya'da Bari

lardan hızla geçirip hızla
Avrupa'da bir lojistik merkezi oluşturup orada dağıtmamız lazım. Yıllık tır
geçiş sayısı, bir barkod
ya da HES kodu gibi bir
sistemle geliştirilip iki katına çıkabilir. Bu da ülkemizin toplam ihracatına
en az yüzde 20 oranında
katkı sağlar.
Avrupa'da özellikle otomotiv sanayinde ve diğer
birçok sektörde 'Just in
Time', yani zamanında
sevkiyat çok önemli. Zamanında sevkiyat yapmamız için çok hızlı hareket etmemiz lazım. Buna
rağmen gelişen ticarette
bu kapılar bize yetmeyecektir. Kapıkule'den hızlı
geçebilmek anlamında
bir tır sahası ya da tren
sahası gibi lojistik merkezleri kurulabilir.
Avrupa Yeşil Mutabakatından dolayı komşularla ilişkiler iki kat önem
kazanacak. Biz de çok
şanslıyız ki Avrupa'nın
komşusuyuz. Bulgaristan yanı başımızda. Bu
nedenlerden dolayı bir
an önce önlemlerimizi
alıp hızlı bir şekilde ihracattaki lojistik sıkıntısını
çözmemiz gerekiyor."
"Bulgaristan, Türk
yatırımcılar için ciddi
avantajlar barındırıyor"
Zeki
S a r ı b e k i r,
Bulgaristan'ın Türk yatırımcılar için ciddi avant a j l a r b a r ın dır dı ğ ını
aktararak, Bulgaristan
hükümetinin belirlediği
öncelikli hedef sektörlerde yatırım maliyetlerinin
daha düşük olduğunu

Sarıbekir, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Örneğin, 50 milyon euroluk ve 50-150 kişilik bir
istihdam yaratacak yatırım; öncelikli olarak sertifikalandırılarak düşük
maliyetli arazi desteği,
Ar-Ge desteği, mesleki eğitim desteği, teknik
altyapı desteği gibi teşviklerden faydalanabiliyor. Serbest bölgelerdeki imkanlar depolama,
paketleme, markalama,
dağıtım gibi faaliyetler
için oldukça uygun.
Bulgaristan'daki sanayi
bölgeleri de uygun fiyatlar sunuyor. Ayrıca, yatırımlar belediyeler, yerel
ve yabancı ticaret ve sanayi odaları, devlet tarafından da destekleniyor.
Diğer yandan, Bulgaristan AB üyesi olması dolayısıyla AB fonlarından
da faydalanıyor. İnovasyon ve rekabetçilik, insan
kaynaklarını geliştirme ve
kırsal kalkınma gibi fonlar
iş dünyasına yönelik kullanılabiliyor."
Bulgaristan'dan AB pazarına, Balkan ülkelerine
ve Karadeniz üzerinden
Çin ile diğer pazarlara
erişim sağlanabildiğini
aktaran Sarıbekir, "Otomotiv ve tedarik sanayi, kimya, cam sanayi,
ambalaj sanayi başlıca
yatırımların gerçekleştirildiği sektörler. Ayrıca,
müteahhitlerimiz her türlü altyapı ve AVM, atık ve
su arıtma tesisleri, otel,
gayrimenkul gibi inşaat
projelerinde gerek ana
yüklenici gerekse de ta-

Bulgar doktorları, yeni
tip koronavirüs (Covid-19)
hastalığının önlenmesi ve
tedavisinin desteklenmesinde atılım yaptı. Ekibin

M ar r i c k önder liğ inde
Amerika Birleşik Devletleri'ndeki en dengeli tedavi
protokollerinden birine dayanarak, onun vizyon ola-

yöneticisi Sofya Aleksandrovska Üniversite
Hastanesi Klinik Laboratuvar ve Klinik Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Dobrin Svinarov.
BT V’nin “Bu Sabah”
programına konuk olan
Prof. Dr. Svinarov, “Salgının en başından ve ülkemize yayılmasından itibaren Bulgar bilim insanları
tıp literatüründe büyük
miktarlarda ortaya çıkan
her türlü bilgiyi öğrendi.
Çok hızlı bir şekilde, Paul

rak sunduğundan ilham
alarak, bu yeni hastalığın
önlenmesi ve tedavisini
desteklemek için bir köprü görevi görecek bir ürün
geliştirdik” diye izah etti.
Gıda takviyesi söz konusudur. Profesör, ürünün Sağlık Bakanlığının
görevlendirdiği ekip tarafından bakanlığın yönetiminde geliştirildiğini
vurguladı. Bu çalışmada
yer alan diğer bilim adamları Akademisyen Bogdan
Petrunov, Prof. Dr. Georgi

Momekov ve Prof. Dr. Rahamin Şekerciyski.
Bu besin takviyesi, C
vitamini, D vitamini, quercetin ve çinko içeren bir
pastil.
Prof. Dr. Svinarov, “Bu
üründeki ikinci madde,
bu pastilin dışında, son
derece güçlü antioksidan
özelliklere sahip olan ve
yeni hastalığın tedavisi
için tüm protokollerde çok
yoğun olarak kullanılan
melatonin. Buna, Akademisyen Petrunov'un bakteriyel enfeksiyonların
birikmesini önlemek için
eser elementler, multivitaminler ve çeyrek oral
aşının son derece iyi bir
kombinasyonu olan başka
bir ürünle birleştirme fikri
eklendi” diye izah etti.
Bilim insanının ifadesine göre, tıbbi bir bakış
açısıyla bu bileşenlerin
profilaksi ve hastalığın
tedavisinde bileşenler
olarak kesinlikle yararlı
ve önemli olduğuna dair
yeterince birikmiş kanıt
bulunmakta.
Kırcaali Haber

Avukat Petrova: İmmün plazma ticareti bir suç

Yeni tip koronavirüs
(Covid-19) hastalığının
tedavisinde kullanılan
Covid-19’a karşı antikor
içeren kan plazması ile
kaçak ticaret yapıldığı
ortaya çıktı. Fiyatının
4000-5000 leva arasında değiştiği anlaşıldı.
NOVA TV’nin “Merhaba Bulgaristan” programına konuk olan tıp
hukuku avukatı Maria
Petrova, “Bu son derece endişe verici bir şey.
Kan plazma transfüzyonu her derde deva de-

ğil. Doktorlar birileri için
gerekli olduğuna karar
vermediyse, bu tedavi
yönteminin kullanılması yanlış olur. Bu tedavi
yöntemi doğrulanmamıştır ve yalnızca klinik
araştırmalara dayanır.
İnsanların bunu bilmesi
önemli” dedi.
Avukat, Ceza Kanununun bu tür faaliyetleri
suç olarak tanımladığını sözlerine ekledi. Öte
yandan bu şekilde kan
veya plazmanın alınma
kurallarını çiğnemenin

de suç sayıldığını belirtti.
Avukat Petrova, “Covid-19 ile mücadelede
kan plazmasının faydalarını inceleyen dünyadaki tek klinik çalışma,
önemli ve yeterince etkili
sonuçlar göstermedi. Avrupa Komisyonunun web
sitesinde yer alan bilgiye
göre, immün plazma tedavisinin uygulanmasının faydaları hala toplanıyor ve araştırılıyor”
diye ekledi.
Kırcaali Haber
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Dyankov: Bulgaristan ekonomisini zor aylar bekliyor
Bulgaristan milli radyosuna verdiği demeçte
eski Maliye Bakanı Simeon Dyankov, 2021 yılının
belirsizlik yılı olacağı yorumunu paylaştı.
Dyankov, şunları söyledi:
“Geçen yılın birçok iş
ve sektör için ağır olduğunu biliyorum ve büyük
ihtimal insanlar bu durumun devam etmesinden
sıkıldı. Ancak gerçekte
önümüzdeki aylar böyle
olacak, çünkü bir yandan
aşıların paylaştırılması
yönünde zorluklar var, diğer yandan da Bulgaristan’daki yatırımların yaklaşık yüzde 60 daralması
var. Ne de iş sektöründe
her hangi tampon kaynak
kalmış durumda. Şimdiye
kadar bunlar sayesinde ve
BNB Bulgaristan Merkez
Bankası’nın bankacılık
sisteminde kaynaklar bakımından daha başarılı
politikası sayesinde birçok iflas önlendi.
Bütün sektörler için daha
birkaç zor ay olacak, çünkü Almanya, İngiltere gibi
ülkelerde büyük ticaret

ortaklarımız tekrar teker
teker locdown uygulamaya başlıyor.
Başbakan Boyko
Borisov’un ilk kabinesindeki Maliye Bakanı Dyankov, Bulgaristan’ın Avrupa
genelinde en düşük bütçe
açığı olan ülke olduğunu,
bazı sektörlerde işyerlerinin korunmasını sağlayan
önlemleri de söylemeyi

ihmal etmedi. Ancak bu
amaç için ayrılan kaynakların durdurulmamasını
tavsiye etti, çünkü Bulgaristan iş sektörünün durumu sonbahara kadar ağır
kalacak.
Vergi reformu bekliyor
Simeon Dyankov, bir
sonraki hükümetin daha
Nisan veya Mayıs’ta bütçeyi güncelleme gereklili-

ği ile karşı karşıya kalacağı tahmininde bulunarak,
“Bunun sadece 2020 yılı
için geçerli olacağını düşünüyorduk, ancak virüs
ile mücadelenin devam
ettiğini görüyoruz. Nisan
veya Mayıs’ta bütçenin
güncellenmesi sektör politikalarına yönelik olacak.
Devlet tarafından bazı
destek mekanizmaları ar-

Yunak Kulübü takımı, Kadınlar Masa
Tenisi Premier Ligi'nde birinci oldu
Ardino (Eğridere) Yunak
2015 Masa Tenisi Spor
Ku l ü b ü n ü n yete n e k l i
sporcuları ilk kez katıldıkları Kadınlar Masa Tenisi
Premier Ligi'nin birinci turunda başarıya imza attı.
Antrenör Beyhan Emin’in
yetiştirdiği sporcular, tüm
beş maçı da kazandı ve
profesyonel masa tenisi liginin ilk turunu maç
kaybetmeden tamamladılar. Turnuva hafta sonu
Panagyurişte şehrindeki Aksarel Medet Spor
Salonu’nda düzenlendi.
Turnuvaya ülkenin en
iyi altı takımı katıldı. Her
takım diğerlerine karşı
yarıştı. Yunak takımı, sırasıyla geçen yılki birinci
ve ikinci olan Varna Korabostroitel takımını 3:1,
Panagyurişte Asarel Medet takımını 3:2 ve Pernik Metalik takımını 3:1,
Varna Komfort takımını

3:1 ve Filibe Stoyanstroy
takımını 3:2 yendi.
Elde ettiği puanlarla takım geçici kadın masa
tenisi takımları sıralamasında ilk sıraya yerleşti.
Yunak takımında Tsvetelina Georgieva, Sidelya
Mutlu ve Funda İbramova
yer aldı.
Yunak 2015 Masa Tenisi
Kulübü Antrenörü Beyhan
Emin, “Beş maçta beş galibiyet! Bu olağanüstü bir

başarı, Bulgaristan'daki
masa tenisi hayranlarını bir kez daha etkiledik.
Tsvetelina, Sidelya ve
Funda'nın en çılgın hayallerimi bile aştığını kabul
ediyorum. Bu yetenekli
sporculara antrenörlük
yapmaktan gurur duyuyorum! Ayrıca onlarla
çalışmanın mutluluğunu
yaşadığım için de gurur
duyuyor um! Özellikle
Tsvetelina harika bir oyun

sergileyerek ve deneyimli
ve ünlü sporculara karşı
galibiyetler elde ederek
turnuvayı bir maç kaybetmeden bitirdi. Sidelya da
iyi bir oyun sergiledi. Henüz 14 yaşında olmasına
rağmen, çok iyi tenisçiler
karşısında 2: 2 galibiyet
elde ederek karşılaşmaların sonucunu belirledi.
Funda, antrenman sürecine üç yıldan fazla ara
vermişti, son bir yıldır
antrenmanlara katılıyor ve
takımın başarısına büyük
katkı sağladı” diye yorumda bulundu.
Kadınlar Masa Tenisi
Premier Lig Geçici Sıralama:
1. Yunak -10 puan
2. Komfort -8 puan
3. Korabostroitel -8 puan
4. Asarel Medet -7 puan
5. Stoyanstroy -7 puan
6. Metalik -5 puan
Kırcaali Haber

Pamporovo Kayak
Merkezinde teleferik
tesislerinin işletmecisi tarafından daha katı
anti-salgın önlemleri
uygulamaya konuldu.
Turistler için üç ayrı
koridor açıldı. Bununla
teleferik istasyonlarının önünde kalabalık

oluşmasının önlenmesi
amaçlanıyor. Ayrıca teleferiklere binen herkesin maske takması zorunlu olup, takmayanlar
için maskeler ücretsiz
olarak veriliyor.
Pamporovo Kayak
Merkezinden yapılan
açıklamada kış turizm

sezonunun başından
bu yana sağlık yetkilileri tarafından belirlenen
tedbirlere uyulduğuna
dair kanaat getirildi.
Buna rağmen bazen
teleferik istasyonlarının
önünde kalabalık oluşması nedeniyle ek önlemler alındığı belirtildi.

Pamporovo Kayak
Merkezi Müdürü Radoslav Raçkov, tüm teleferik istasyonlarında
Covid-19 koridorları,
Covid-19 tabelaları ve
maske dağıtan ve herkesi maske takmaya
çağıran devriye görevlileri olduğunu açıkladı.

Pamporovo Kayak Merkezinde daha katı anti-salgın önlemleri alındı

tık çalışıyor olsa dahi…''
ifadelerini kullandı.
Dyankov ciddi bir vergi
reformu ve değişimin beklendiği tahminini paylaştı:
“Emekli maaşları politikasının değiştiği anda
artık vergi politikasında
değişim de kaçınılmaz
olacak. Ben bir sonraki
hükümetin tam da böyle
bir ağır görev ile başlayacağına inanmıyorum,
ancak gelecek iki yılda
daha fazla ve daha yüksek vergiler bakımından
ciddi değişimler bekliyorum. KDV’nin değişip
yüzde 2-3 ile yükselmesi
muhtemel”
KDV’den gelen gelirlerin
bütün vergilerin ortalama
yüzde 60 yüzde 65’ini

oluşturduğundan dolayı
bu mümkün bir senaryo.
Brexit sonuçları da etkisini gösterecek. İngilterede yaşayıp çalışan yaklaşık 300 bin vatandaşımız
da bundan etkilenecek.
Simeon Dyankov, bu vatandaşların bir kısmının
tekrar ülkeye döneceğine
inandığını paylaştı, bu
da başlarda hem bütçeye
hem de yeni iş aramada zorluk teşkil edebilir.
Buna rağmen Dyankov,
yurda dönenlerin bilgileri
ve becerileri ile ekonomimize hızlı bir şekilde katkı
sağlamaya başlayacaklarından ve bunun yakın zamanda hissedileceğinden
emin.
Kırcaali Haber

Kirkovo ilçesinde
heyelan bir evi yıktı

Toprak kayması sonucunda Kirkovo (Kızılağaç) kasabası yakınlarında bir ev büyük hasar gördü. O sırada
evin içerisinde yaşlı bir kadın vardı. Kadın, komşuları
tarafından kıl payı kurtarıldı.
Orlitsa (Uzun Himmetler) köyünden Rositsa Boyanova, NOVA TV’ye verdiği demeçte,” O sırada odamdaydım ve büyük bir ses duydum. Deprem oldu sandım”
diye anlattı. Komşuları tarafından barındırılan kadın,
evine dönmek istediğini söylüyor. Boyanova, “Şehirde
yaşamaya alışkın değilim ve tehlikeli olmasına rağmen
evime dönmeye hazırım” dedi.
Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, “Böyle
bir şeye izin vermeyeceğiz. Bina tehlikeli” dedi. Yetkililer ayrıca kadını barındırmak için belediye konutu
sağladı.
Ev, eski bir heyelan bölgesinde bulunuyor. 2012 yılında heyelan bölgesini güçlendirme çalışmaları yapıldı.
Ancak 2016 yılında yaşanan toprak kaymasının ciddi
sonuçları oldu.
Şinasi Süleyman, zemin güçlendirme ve heyelan
önlemeye yönelik proje teklifinin finanse edilmesinin
onaylanmasını beklediklerini ifade etti.

Çiftliklerde biyogüvenlik
uygulamalarının artırılmasına
destek

Tarım Gıda ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, çiftliklerde biyogüvenlik uygulamalarının artırılması için 23,5 leva harcanması hedefleniyor.
Desteğin amacı, bulaşıcı hayvan hastalıkları bulaşma
riskinin azaltılması ve bu tür hastalıkların önlenmesi.
Hayvan yetiştiriciliği yapan çiftçiler, destek ödeneği ile
dezenfeksiyon tesisleri ve ekipmanları, çiftlikler için
çitler ve bariyerler satın alabilecek veya inşa edebilecekler, yem ve hayvansal yan ürünlerin güvenli bir
şekilde depolanmasına ve sıhhi tesisat ve altyapı yatırımları yapabilecekler.
Prosedür kapsamında seçim kriterleri aracılığıyla
salgının ortaya çıkan bir ilde uygulanan proje tekliflerine öncelik tanınacak. Bulaşıcı hastalığın yayılma
riskinin yüksek olduğu bölgelerde uygulanan projelere
ve yetiştirilen hayvan sayısının çokluğuna göre öncelik
verilecek. Karmaşık bir salgın durumundan etkilenen
ve bunun sonucunda yetiştirilen hayvanların bir kısmının veya tamamının itlaf edildiği çiftliklere öncelik
verilecek.
Prosedür kapsamında proje tekliflerinin tamamen
Bulgaristan'daki AB’den sağlanan fonların yönetimi
ve tüketiminin izlenmesi için bilgi sistemi (İSUN 2020)
üzerinden elektronik olarak sunulması ve değerlendirilmesi öngörülüyor.
Proje tekliflerinin sunumu için son tarih 5 Mayıs
2021.
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Bulgaristan’da COVİD-19 Salgınında Son Durum
Başbakan Boyko Borisov ile Sağlık Bakanı Kostadin Angelov’un katıldığı
bir çalışma toplantısında,
“Bulgaristan morbiditede
kademeli bir artışın ilk
safhasında bulunuyor. Tıp
kurumlarında COVID-19
olan hasta sayısı da artmakta. Aynı zamanda aşılama süreci de hızlanıyor
ve virüsle mücadelede
ön saflarda yer alan tüm
sağlık ekiplerine devlet
tarafından sağlanan biner levalık destek devam
ediyor. Pandemi nedeniyle idari olarak kapatılan
sektörlere ödemelerin
devam etmesi için Ulusal
Gelir İdaresi'ne 50 milyon
leva aktarılmış olup, iş
dünyasına ve vatandaşlara destek amaçlı diğer
tüm kriz karşıtı önlemlerin
uygulanması aktif olarak
devam etmektedir” diye
bildirildi.
Mümkün olan en doğru ve liberal önlemleri
uyguluyoruz
B a ş b a k a n B o r i s o v,
“Bulgaristan'da, ne kadar
zor olursa olsun, mümkün
olan en doğru ve liberal
önlemleri uyguluyoruz.
Doktorlarımız ve sağlık
çalışanlarımız tedavi protokollerini çok hızlı takip
ediyor, bu nedenle tedavi
edilenlerin sayısı neredeyse enfekte olanların
sayısına ulaştı” dedi. Başbakan, çeşitli belediyelerde yüz yüze eğitimle ilgili
kararların yerel olarak
alınmasını talep etti ve
öğretmenlerin de böyle
bir yaklaşımda ısrar ettiklerini dile getirdi.
Aşılama krizden kurtuluşun bir yolu
“Aşılama sürecinin yoğunlaşması ve iyileşenlerin sayısının artmasıyla
birlikte nisan, mayıs ve
haziran aylarında ülkenin

bu krizden çıkmasının
yollarından biri de budur”
diyen Başbakan, aşı tedarikinin düzenli olması
nedeniyle, polis, ordu,
öğretmenler, tiyatro çalışanları gibi tam olarak
kapsayacak şekilde daha
toplu aşılamanın başlayabileceğine dikkat çekti.
Virüse yakalananların
sayısı artmakta
Ulusal Koronavirüs Kriz
Masası Başkanı Prof. Dr.
Ventsislav Mutafçiyski, tıp
kurumlarında yeni virüse
yakalanan hasta sayısındaki artışın geçen hafta %
10, morbidite artışının ise
14 günlük bazda yaklaşık
% 40 olduğunu belirtti.
Yeni vakaların en düşük
değeri 100.000'de 80 idi
ve şu anda 100.000'de
128'dir.
Aşılama tüm hızla devam ediyor
Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Doç. Dr. Angel
Kunçev, hedefin uygulanan anti-salgın önlemlerle, morbiditenin gözlenen
büyümesinin çok hızlı ve
ciddi olmaması gerektiğini kaydetti. Doç. Kunçev,

“Bu durumda yapılacak
en büyük hata duyguya
teslim olmak ve yanlış
kararlar vermek olacaktır.
Başa çıkma gücümüz var,
aşılama tüm hızla devam
ediyor. Ne kadar çok aşı
olunursa, virüsün etki alanını o kadar azaltıyoruz,
bu yüzden er ya da geç
işler iyimser olacak” diye
belirtti.
Ana hedefimiz okullarda güvenli bir ortam
sağlamak
Sağlık Bakanı Kostadin
Angelov, aşılamanın ikinci ve üçüncü aşamasına
girenlerin gelecek haftadan itibaren yoğun bir
aşılamanın başlayacağını vurguladı. Sağlık Bakanı, “Eğitim sisteminde,
velilerin öğrencileri test
etme isteklerine bir cevap
bekliyoruz. Ana hedefimiz
okullarda mevcut bir öğrenme süreci için güvenli
bir ortam sağlamaktır”
dedi.
Sağlık Bakanı, fonların
sağlandığını, sağlık görevlilerinin ödemelerinin
devam ettiğini ve hükümetin COVID-19 ile mü-

cadelede her bir doktoru
destekleyeceğini vurguladı.
Koronavirüsün yeni
varyantlarının kanıtlanmış vakası yok
Ulusal Bulaşıcı ve Paraziter Hastalıklar Merkezi
direktörü Prof. Dr. Todor
Kantarciev, şu anda anti-salgın önlemler işe yaradığını ve COVID-19’un
temelde yayıldığını, ülkemizde kanıtlanmış influenza A ve influenza B vakası olmadığını bildirdi. Şu
ana kadar Bulgaristan'da
koronavirüsün yeni varyantlarının /Latin Amerika
ve Güney Afrika/ kanıtlanmış vakası yok .
Aşı tedariki önemli ölçüde arttı
İlaç Ajansı İcra Müdürü
Bogdan Kirilov, aşı tedarikinin önemli ölçüde arttığını ve sadece mart ayının ilk haftasında 160.000
üzerinde doz beklendiğini
vurguladı. Kirilov, Avrupa
İlaç Ajansının Novavax
aşısının ön incelemesini
yürüttüğünü ve Avrupa
Komisyonu'nun önümüzdeki haftalarda üreticisiyle

Köylerde geniş bant internet
hizmetlerine erişim sunulacak
Kırsal alanlarda maksimum hızlı internet sağlayan geniş bant internet
hizmetlerine erişim sunulacak.
Bu, kabinenin bu amaç
için 42 milyon avro ayırması sonrasında mümkün
oldu. Miktar, 2014-2020
Dönemi Kırsal Kalkınma
Programı kapsamında
çeşitli tedbirler arasında
aktarılan toplam 70 milyon avronun bir bölümü.
Hükümet, ulusal ve Avrupa Birliği düzeyinde
belirlenen stratejik hedefler ve önceliklere uygun
olarak mali kaynakların
dengeli ve etkili bir şekilde tahsis edilmesini sağ-

layan programda onuncu
değişikliği onayladı.
Programda yapılan değişiklikle Yabani Kuşları
Koruma Direktifi ve Doğal
Yaşam Alanlarını ve Yabani Hayvan ve Bitki Ör-

tüsünü Koruma Direktifi
kapsamına koruma altına
alınan yeni alanların dahil
edilmesiyle bağlantılı olarak 12. Natura 2000 ve Su
Çerçeve Direktifi Kapsamındaki Ödemeler Tedbi-

ri kapsamındaki desteğin
kapsamı genişletildi.
Tarım Gıda ve Orman
Bakanı Desislava Taneva, değişikliğin önemli olduğunu, çünkü 1 Mart'tan
itibaren yeni çıkarılan
emirler kapsamına giren
çiftçilere 12. tedbir kapsamında telafi edici ödemeler yapılmasının mümkün
olacağına işaret etti.
Bakan, son başvuru
çağrısı kapsamında tüm
başvuru sahipleri için 7.6
tedbir kapsamında kiliseler ve manastırlar dahil
olmak üzere dini kurumların yerel şubelerine ek
finansman sağlanacağını
ekledi.

bir tedarik sözleşmesi imzalamasının beklendiğini
bildirdi. Rus Sputnik-V
aşısı ile ilgili olarak, Bogdan Kirilov, Avrupa İlaç
Ajansının hala bilimsel
istişareler yürüttüğünü,
çünkü bununla ilgili yeterli veri bulunmadığını
söyledi.
Hükümetin iş dünyasına desteği devam etmekte
Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov, Başbakan'a,
hükümetin iş dünyasını
desteklemek için krizle
mücadele tedbirlerinin
uygulanmasına yönelik
çalışmalarının hızlandığını ve yeni tedbirlerin dahil
edilmesinin tartışıldığını
bildirdi. Bakan, Maliye
Bakanlığı'nın izniyle, idari
olarak kapatılan sektörlere çalışma ve ödemenin devam etmesi için
geçen hafta Ulusal Gelir

İdaresi'ne 50 milyon leva
daha aktarıldığını söyledi.
Bakan, “İşletmeyle birlikte, tedbirin şubat ayında
da devam edeceği konusunda anlaştık, Şubat
ayında tebligat ve tedbirin devamına ilişkin ilk
sorgulama AK'ye gönderildi” dedi. Ekonomi Bakanı, Ulusal düzeyde temsil
edilen işveren örgütleriyle
Avrupa Birliği Mekanizması REACT-EU kapsamında 211 milyon leva
daha nasıl harcanacağını
görüştüğünü bildirdi. Bugüne kadar Bulgaristan
Kalkınma Bankası'nın
önlemleriyle işletmelere
ulaşan fonların değeri
300 milyon levayı aşıyor.
Şimdiye kadar, 60/40
önlem kapsamında 816
milyon leva ödenmiştir ve
kaydedilen iş yerler yaklaşık 300.000'dir.
Kırcaali Haber

Ehliyetlerin 3 günde
değiştirilmesi mümkün
olacak
Kamuoyunda tartışmaya açılan Bulgaristan Kimlik
Belgeleri Kanunu’nda değişiklikler yapılması hakkında kanun teklifi, geçerlilik süresinin sona ermesi
nedeniyle, soyadı değişikliği ve harf çevirisi ile ilgili
sürücü verilerinde değişiklik olması durumunda ve
ayrıca ikinci nüshasının çıkarılması durumunda ehliyet değiştirme süresinin hızlandırılmasını öngörüyor.
Amaç, başvuruyu kabul ettikten sonraki üç iş günü
içinde sürücü belgesini değiştirmektir.
Bakanlar Kurulu, hâlihazırda yalnızca Bulgaristan
Kimlik Belgeleri Kanunu Uygulama Yönetmeliğinde

düzenlenen sürücü belgesi verme hizmetlerinin kanunda düzenlenmesini öneriyor. Şu anda başvurunun
kabul edilmesinden 30 güne kadar ehliyet alma ve
başvurunun kabul edilmesinden 10 güne kadar hızlı
ehliyet alma olmak üzere iki tür sürücü belgesi verme
hizmeti sunuluyor.
Kanun Teklifi ile başka bir önemli değişiklik de öneriliyor. Diplomatik pasaport veya hizmet pasaportu almak için yasal dayanağı bulunan kişilerin kapsamını
düzenleyen mevzuat hükümlerinin mükerrer olması
nedeniyle metinler revize edilecek.
Bunun nedeni, mevcut mevzuatın, idare memuru
olmayan çok sayıda kişinin yurt dışına seyahat ederken hizmet pasaportu kullanmasına imkân vermesi.
Böylelikle pratikte her sağlıklı Bulgaristan vatandaşı,
dernek veya meslek kuruluşu olan kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiyi tescil ettirerek resmi bir pasaport
alabilir ve yönetimine seçilebilir.
Pratikte görüldü ki, bu yasal dayanağın bu tür pasaportun sağladığı ayrıcalıkların ve özellikle diplomatik
ve hizmet pasaportlarının sahiplerine vize muafiyet
anlaşmaları imzalanan tüm üçüncü ülkelere vizesiz
yurt dışı seyahatleri hakkı kötüye kullanılıyor.
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Turizm ve ulaşım sektörlerine yönelik yeni yardım
Hükümet, mart ayı sonuna kadar pandemi koşullarında turizm ve ulaşım
sektörlerinde istihdamın
sürdürülmesine yönelik
tedbirin uygulanmasını
sağlayacak olan İnsan
Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı için ayrılan fonlardan
40 milyon leva daha sağlanması kararı aldı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Denitsa Saçeva kabine toplantısında
oturumunda Başbakan
Boyko Borisov'a sunduğu raporda, “Otelcilik ve
restorancılık, turizm ve
ulaşım sektörlerini desteklediğimiz program bu.
Şimdiye kadar salgından
etkilenen bu sektörlerdeki işletmeleri desteklemek
için krizle mücadele tedbiri kapsamında 40 milyon
leva ek yatırım yapıldı. Şu
anda program için ayrılan
fon miktarını 40 milyon
leva daha ar tırıyoruz,
böylece uygulaması mart
ayı sonuna kadar devam

kaldırılmasını sağlayacak”
dedi.
Hükümet toplantısı sırasında Bakan Saçeva,
60/40 tedbir kapsamında
700 milyon leva ödendiğini ve kapalı iş yerlerini
desteklemeye yönelik
program kapsamında ise
20 milyon levanın üzerinde destek talep edilen
başvuruların alındığını
bildirdi.
Saçeva ayrıca şiddetli

edebilir” diye kaydetti.
Başbakan, sadece bu
en çok etkilenen sektörler için tedbir kapsamında
hükümetin şimdiye kadar
1785 işvereni ve serbest
meslek sahibini desteklediğini kaydetti. 26 000'den
fazla işin korunduğunu
belirten Borisov, “Covid-

19'un neden olduğu pandemi koşullarında 26 000
aileyi destekledik. İhtiyaç
sahiplerine aktif olarak
destek vermeye devam
ediyoruz ve bu Maliye
Bakanlığının iyi çalışması
sayesinde mümkün oluyor” diye vurguladı.
Başbakan, en yeterli ve

doğru anti-salgın önlemlerinin uygulanması için
sağlık yetkilileriyle birlikte
ülkedeki durumun günlük
olarak izlendiğine dikkat
çekti.
Borisov, “Aşılama son
derece önemli. Bu uygulama, mevcut anti-salgın
önlemlerin daha çabuk

İş sözleşmesi imzalayan üniversite
öğrencileri katkı payı ödemeyecek
Kabine toplantısında
alınan karara göre, iş
sözleşmesi imzalayan
üniversite öğrencileri,
üniversitede öğrenim
gördükleri süre için ücret ödemeyecek ve aynı
zamanda iş sözleşmesi
imzaladıkları işverenin
iş yerinde kendi uzmanlık alanlarında staj yapacaklar.
Başarılı bir şekilde yükseköğrenimini tamamlandıktan sonra aynı
öğrenciler işverenleri
için en az 5 yıl boyunca
çalışmaya devam edecekler ve bu süre içinde
şirkette ortalama aylık
maaş taban tutarından
daha az olmayan bir ücret alacaklar.
Yönetmelik değişikl i ğ i , Yü k s e kö ğ r e t i m
Kanunu’nda yapılan değişikliklerin uygulanması
üzere yapıldı. Ana hedef,

kalifiye personel eksikliğinin olduğu önemli uzmanlık alanlarında eğitimi teşvik ederek yükseköğrenim ile ekonomik
sektörlerinin ve toplumun
ihtiyaçları arasındaki ilişkiyi optimize etmek için
bir mekanizma uygulamak.
Devlet, ilgili uzmanlık
alanında öğrenim süresi
boyunca ve başarılı bir
şekilde tamamlandıktan sonra iş yerinde staj

sağlamak için bir işverenle sözleşmesi olan
öğrencilerin ücretlerinin
tamamını veya bir kısmını ödeyecek. Hükümet
tarafından onaylanan ve
iş sözleşmelerinin imzalanması için koşulları ve
üniversite öğrencilerinin
eğitimini finanse etme
yollarını düzenleyen bir
yönetmelik bunu öngörüyor.
Her yıl Eğitim ve Bilim
Bakanı, bu yönetmelik

Hükümet, devletin Fonlar Fonu olarak bilinen
Bulgaristan'da Finansal
Araçların Fon Yöneticisi
Şirketinde hisse payını
artırma kararı aldı.
Sermaye, Maliye Bakanlığı bütçesinden tahsis edilecek 21 881 480
leva nakit katkı payı ile
artırılacak.

Bu mali kaynak, 20072013 Dönemi Kırsal Kalkınma Programı kapsamında mali mühendisliğe ilişkin prosedür kapsamında geri kazanıldı.
Sermaye artırımından
elde edilen fonlar, münferit işletmeleri finanse
etmek için mali araçları
uygulamak için kullanı-

lacak. Sermayenin artırılması, fonun yönetimine devredilen AB’nin
yapısal ve yatırım fonları
tarafından eş finansman
sağlanan programlardan gelen fonlara ek
olarak nihai alıcılara
doğrudan veya finansal
aracılar aracılığıyla destek sağlamada Fonların

kapsamında devlet bütçesinden fonların sağlandığı eğitim görülen
uzmanlık alanlarının listesini onaylayacak. Liste,
yükseköğretim kurumları,
eğitim biçimleri ve öğrenim ücretlerinin tamamı
veya bir kısmı ödenen
öğrenci sayısına göre
hazırlanacak.
Bakanlar Kurulu, Eğitim ve Bilim Bakanı aracılığıyla bakanların önerisi üzerine yönetmelik
kapsamında üniversite
öğrencileriyle sözleşme
yapma hakkına sahip ülkede kayıtlı işverenlerin
bir listesini kabul edecek.
Bu liste aynı zamanda
uzmanlık alanlarını ve
işverenin sözleşme imzalamaya hazır olduğunu beyan ettiği öğrenci
sayısını da gösterecek.
Kırcaali Haber

Fonlar Fonunun sermayesi artırıldı
Fonu için bir kaynak
sağlayacak. Bu, Fonlar
Fonuna kombinasyon
ve tamamlama yoluyla
finansal araçların uygulanmasının etkisini
artırmak için ulusal ve
AB’nin stratejik girişimlerine katılmasına izin
verecek.
Kırcaali Haber

yağışların neden olduğu
sel ve taşkınlardan zarar
gören vatandaşlara sağlanan yardım hakkında da
bilgi verdi.
Bakan, “Başvuru yapan
vatandaşlara tek seferlik 375 leva yardım, gıda
paketleri ve ürünler vereceğiz. Kriz nedeniyle belgelerini kaybeden kişilere
de tek seferlik yardım vermeye hazırız” dedi.
Kırcaali Haber

Aile hekimleri aşı olmak
isteyenlerin listelerini
hazırlıyor

Aile hekimleri, koronavirüs (Covid-19) aşısı olmak
isteyen kişileri önceden listeleri hazırlamaya başladı.
Birçok şehirde insanlar aşı olmak istediğini bildirmek
için aile hekimlerini arıyorlar.
Aile hekimleri aşı olmak isteyenlerin listelerini hazırlamaya başladı.
Sofya Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Georgi
Mindov, Bulgaria
ON AIR televizyonunda yayınlanan “Denyat
ON AIR” programına verdiği demeçte, “Listeyi
hazırlamaya bu
hafta başladım,
yaklaşık 10-15
kişi çoktan kaydoldu. Aşı olmak isteyip istemedikleri
sorulan kişilerin yaklaşık % 25-30'u aşı yaptırmaya
olumlu bakıyor” diye kaydetti.
Daha genç insanlar da aşı olmakla ilgileniyor, ancak
onu kesinlikle reddeden insanlar da var.
Dr. Videlina Manolova, “Beni gençlerden yetişkinlere
kadar her yaş aralığından insanlar arıyor, kronik hastalıkları olan çoğunlukla yaşlılar arıyor. Ama çok ilginç
bir şey var: "Benim şu ve bu tür hastalıklarım var, lütfen
aşı olmak istemiyorum, başka biri olmak isterse benim
yerime olsun diyen hastalar var” diye anlattı.
İlk verilere göre, aşılama kampanyasının dördüncü
aşamasında toplam 1 800 000 kişinin aşılanması hedefleniyor.

Aktif işgücü piyasası politikaları
için 83 milyon leva kaynak

Bu yıl yürütülecek aktif işgücü piyasası politikaları
için devlet bütçesinden 83 milyon leva kaynak ayrılacak. Fonlar geçen yıla göre 10 milyon leva fazla ve
Ulusal İstihdam Eylem Planı sosyal ortaklar tarafından
onaylandı.
Plan, çeşitli program ve eğitimlere katılan işsizlerin
maaşlarında artış öngörüyor. Planın Bakanlar Kurulu
tarafından onaylanması bekleniyor.
2021 yılında ekonomik durumun keskin bir şekilde
bozulmaması durumunda devlet bütçesinden ayrılan
kaynaklarla 14 495 işsize istihdam ve 11 599 işsize
eğitim sağlanması bekleniyor.
Ulusal İstihdam Eylem Planı, Kariyer Başlangıç Programına katılan gençlerin ücretlerinin 700 levadan 800
levaya, belediyelerde görevlendirilen arabuluculuk
yapan gençlerin maaşlarının 730 levadan 830 levaya,
Hareketsiz Kişilerin Aktifleştirilmesi Programı kapsamında görevlendirilen lise mezunu olan Roman asıllı
arabulucuların ücretlerinin 650 levadan 750 levaya,
yüksek eğitimli olanların ise 700 levadan 800 levaya
yükseltilmesini öngörüyor.
İşsizlerin bölgesel hareketliliğini teşvik etmek için
işverenle görüşmek için yapılan ulaşım masraflarının
karşılanması amacıyla verilen ödeneğin miktarı da
artırıldı. Sübvansiyonlu istihdam için ödenen ücretin
% 20'sine kadar tutarda olan bu ödenek 122'den 130
levaya yükseltildi.
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Bulgaristan vatandaşı olmayan
Bulgarların özel kimlik kartları olacak
Bulgaristan vatandaşı
olmayan Bulgar asıllı kişilere yasal şartlar ve koşullar altında Bulgar olarak
kimlik kartı sahibi olma
hakkı tanınacak.
Birleşik Vatanseverler
İttifakı tarafından sunulan
Bulgaristan Kimlik Belgeleri Kanunu’nda değişiklik
yapılmasına ilişkin yasa
tasarısı, Meclis Genel
Kurulunda görüşmelerin
ardından birinci okumada
yapılan oylamada 23 ret
ve 4 çekimser oya karşı
102 kabul oyla onaylandı.
Bir Bulgar’ın sahip olacağı bu tür kimlik kartı,
ülkemizin topraklarında
kimliğini ve ikamet hakkını tasdik etmesinin yanı
sıra, yasaların açıkça öngördüğü hakları garanti
altına alacak.
Kartın çıkarıldığı andan
itibaren kişi ülkemizde
daimi ikamet hakkını elde
edecek, kart sadece ülke
içinde geçerli olacak ve
giriş veya çıkış için vize
gerekmeyecek. Kişi aynı
zamanda Bulgar istan
vatandaşlarınınki kadar
iş gücü piyasasına giriş
hakkına da sahip olacak.
Prosedürün, Bulgaris-

menin bir yolu olacağını
söyledi.
Bulgar Sosyalist Partisi
(BSP) Milletvekili Todor
Bayçev, ancak önerinin
mevcut mevzuata aykırı
olduğunu ve Avrupa hukukuyla çeliştiğini belirtti.
Milletvekili, Bulgaristan
vatandaşlarının vize alması gereken üçüncü
ülkeleri belirleyen bir Avrupa Parlamentosu (AP)
yönetmeliği imzaladığını
anımsattı.

Ev tadilatı için vergi indirimi fırsatı

tan vatandaşlarının kimlik
belgelerinin çıkarılmasına
ilişkin prosedüre benzer
şekilde olması öngörülüyor. Kişinin Bulgar kökeni,
Bulgaristan Cumhuriyeti
Dışında Yaşayan Bulgarlar Kanunu’nda belirtilen belgeler ve Yurt Dışı
Bulgarlar Devlet Ajansı
tarafından verilecek Bulgar kökenine ilişkin tasdik
belgesi ile tespit edilecek.
Kimlik kartı başvurusu
şahsen İçişleri Bakanlığına veya yurt dışındaki

diplomatik misyonlarımıza
yapılacak. Başvuru belgeleri konsolosluğa veya
başka bir diplomatik misyona ibraz edilirse, kart
90 gün içinde verilecek.
Bulgarların, Bulgaristan
vatandaşlığı kazanmaları
durumunda bu tür kartlar
geçersiz olacak.
Tasarının gerekçesi bölümünde şu ifadeler yer
aldı: “Değişikliklerin amacı, kesin olarak belirlenmiş bir prosedür dahilinde
onaylama ve yetkilendir-

me işlevine sahip belirli
bir kimlik belge kategorisinin uygulamaya konulması. Bu aynı zamanda
şu anda yabancı uyruklu
olan ve çifte vatandaşlığa
sahip olamayan ekonomik
göçmenlerimizin durumunu da hafifletecek”.
Tasarının yazarlarından
biri olan Yulian Angelov,
bunun etnik Bulgarları
Bulgaristan'da yaşamaya çekmenin ve yasa dışı
göçmenlerin ülkemizde
yaşamasına izin verme-

Başkan Dr. Müh. Azis: Şeffaf seçimler
için sağlık protokolü sağlanmalı
Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan
Azis, sosyal medya hesabı üzerinden Cumhur başkanı Rumen
Radev’in Parlamento
seçimlerinin 4 Nisan
2021 tarihinde yapılmasına karar vermesiyle ilgili şöyle bir yorum
yaptı: “Parlamento seçimleri 4 Nisan 2021'de
yapılacak ve belediyelerin Sağlık Bakanlığı ve
Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından
yayınlanan oy kullanılacak mekanlar, seçim
malzemeleri ve seçim
komisyonları üyeleri
için asgari sıhhi ve hijyenik gerekliliklere ilişkin prosedüre ve sağlık
protokolüne ihtiyacı var.
Cumhurbaşkanı ile istişare toplantısında buna
ilişkin tekliflerimi sunduğum gibi bugün de bu
talepleri desteklemeye
devam ediyorum.
Koronavirüse karşı
mücadelede gerçekte

Bulgaristan'ın Kurtuluşu
İçin Ulusal Cephe (NFSB)
lideri ve Ulusal Meclis
Başkan Yardımcısı Valeri Simeonov, tasarının iki
açıdan önemli olduğuna
ve ihtiyacının iş gücü piyasasının ihtiyaçlarına
göre belirlendiğine işaret
etti. Simeonov’un ifadesine göre, ikinci husus
şudur: Bu tasarı ülkemizdeki demografik sorunların çözülmesine yardımcı
olacak.

ön saflarda yer alıyorduk ve bunu yapmaya
da devam ediyoruz.
Bana göre, belediyeler
salgınla mücadele konusunda belki de tüm
kurumlar arasında en
iyisini yaptı. Bu nedenle, önümüzdeki Parlamento seçimlerinde
vatandaşların oy kullanma hakkını ve sağlığını
garanti altına alacak

şeffaf bir seçim süreci
yürütmek için bize bir
sağlık protokolü ve asgari sağlık gereklilikleri
sağlanması önemli.
Ayrıca, yine Sağlık Bakanlığı ve MSK tarafından yayınlanan seçim
materyallerinin teslim
edilmesi ve sayılması,
sandık komisyonları
üyelerinin yüzlerce ve
binlerce insanın ge-

çeceği oy kullanılacak
mekanlarda kalış süreleri için de asgari gerekliliklere ilişkin sağlık
protokolüne ihtiyaç var.
Seçim sandık komisyonu üyeleri için kaliteli,
uluslararası standartlara uyan kaliteli kişisel
ko r u y u c u e k i p m a n
sağlanmasını da bekliyorum”.
Kırcaali Haber

Geçen yıla ait yıllık kişisel gelir vergisi beyanname
verme dönemi başladı. Beyanname verme ve vergi
ödeme elektronik olarak kişisel kod veya elektronik
imza ile posta aracılığı ile veya Milli Gelirler Ajansının
(NAP) bölge ofisine bizzat gidilerek yapılabilir.
NAP’tan yapılan açıklamaya göre, evini yenileyenler
için gelir vergisi miktarını 200 leva azaltabilecek yeni
bir vergi indirimi yürürlüğe giriyor, ancak 2022 yılına
kadar kullanılamayacak.
Bu yıl evlerini yenileyen haneler, bu yıla ilişkin yıllık
gelir vergisi beyannamesine eklemek için inşaat ustalarından yapılan iş için ödeme belgesi talep etmek ve
2022 yılına kadar onu saklamak zorunda kalacaklar.
Vergi idaresi bu şekilde inşaat sektöründe kayıt dışı
istihdamı azaltmayı umuyor.
Bu yıldan itibaren evlerinin onarımı için vergi indiriminden yararlanmak isteyen ev sahipleri aşağıdaki
belgelere sahip olmalı: faturalar, tahsilat makbuzları
veya banka havalesi belgeleri. Vergi indirimi sadece
inşaat ustalarının çalışmaları için geçerli, inşaat malzemeleri için geçerli değil.
Mülk kişinin kendisine ait olmalı ve yüklenici firma
sahipleri ile akrabalık veya iş bağı olmamalı.

Okul bitiren Roman çocuklarının
sayısı ikiye katlandı

Global Metrics Sosyoloji Ajansının gerçekleştirdiği
ulusal düzeyde temsil edici olan anket sonuçlarına
göre, okuldan mezun olan Roman asıllı çocuk sayısı
son 10 yılda ikiye katlandı.
Trust for Social Alternative Foundation tarafından
yaptırılan
anket, ülkedeki 140
yerleşim
biriminde 4
bin 100'den
fazla kişinin
katılımıyla
gerçekleştirildi. Anketin konusu
son yaklaşık 10 yıl içinde Bulgaristan'daki Romanların eğitimi
ve istihdamı.
2019 yılında, 2011 yılına kıyasla, okula giden Roman
çocuklarının payı tüm yaş gruplarında arttı, ancak en
önemli oranda lisede okuyan 15-18 yaşındakiler arasında arttı.
Yüksek eğitimli Romanların payı altı kat arttı - yüzde
0,4'ten yüzde 2,6'ya yükseldi. Anaokuluna gidenlere
göre, yükseköğretim mezunlarının payı iki kat daha
yüksek. Bununla birlikte Roman asıllı gençlerinin beşte
biri hala düşük bir eğitim seviyesine sahip.
Anket sonuçlarına göre, anaokuluna gitmenin Romanların istihdamı üzerinde de etkisi var. Anaokuluna daha sık gidenler, kalıcı bir işe ve topluluğun diğer
üyelerine göre yüzde 30 oranında daha yüksek gelire
sahip.
Verilere göre son 10 yılda işsiz Romanların sayısı
yüzde 18 oranında azaldı.
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İzmir Balkan Göçmenleri Derneği ve
BULTİŞ İş Birliği Protokolü İmzaladı
Tarla adlarının düşündürdükleri

30 yılı aşkın bir süredir memleketimden uzakta İzmir’de yaşıyorum. Fakat hayalen hep doğup büyüdüğüm yerlerdeyim. Köyüm Keloğulları (Pleşnitsi) Bulgaristan’ın Mestanlı kasabasının
7 kilometre doğusunda bulunur. Küçük bir köydür. Nüfusu da
her geçen yıl azalmaktadır. Artık topu topuna 11 hane kalmıştır.
Bunlar da yaşlı kişilerden oluşmaktadır. Gençler ise geçimlerini
Bulgaristan’ın dört köşesinde veya Avrupa’nın değişik ülkelerinde aramaktadır.
Halbuki altmış, yetmiş yıl öncesi köyümüz kendi kendine yetebilen bir yaşam yeriydi. Herkesin kendine ait ekip biçtiği tarlası,
bağı, bahçesi vardı. Her şey yetiştiriliyor, ambarlar doluyordu:

İzmir’in en köklü Balkan Derneklerinden olan İzmir Bal-Göç
ile Bulgaristan’da kurulan, Bulgar ve Türk işadamlarından
oluşan Bulgar-Türk İşadamları
Derneği (BULTİŞ) derneği arasında 03 Şubat 2021 tarihinde
7 maddeden oluşan iş birliği
protokolü imzalandı. Pandemi
kuralları çerçevesinde asgari
düzeyde katılım sağlanarak
yapılan törene; İzmir Bal-Göç
Genel Başkanı Abdurrahim
Nursoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Vatansever, Sabri
Atasoy, Hüseyin Paşaoğlu,
Gülizar Dağlar, Hatice Köroğlu Şenol, Hüseyin Meriç, Nejdet Çalışkan, Bal-Göç Şube
Başkanları Nihat Yağbasan,
Kasım Alanbey, Gülizar Akın
ve Şube Yöneticisi Necmi Mutlu ile BULTİŞ Başkanı Donka
Koleva, Yönetim Kurulu üyeleri
Şahap Aktaş, Ahmed Pehlivan,
Kina Yanakieva ve Onur Konuğu olarak Bulgaristan Bursa
Konsolosluğu Ticaret Ateşesi
Aleksandar Aleksandrov katıldı.
Her İki Başkandan Ortak
Dayanışma Ve İşbirliği Vurgusu
Törende Açılış Konuşmasını
gerçekleştiren İzmir Bal-Göç
Genel Başkanı Abdurrahim
Nursoy; İmzalanan protokolün
önemini ‘’Dernek olarak faaliyet konularımızın temelinin
oluştuğu Balkanlar’da; siyasal, sosyal, kültürel durumlar

kadar ekonomik hususlara da
ayrı bir önem vermekteyiz. Bu
kapsamda BULTİŞ ile önceden
beridir süregelen iyi ilişkilerimize hukuki bir çerçeve kazandırmak için taraflar arasında
işbirliği protokolü hazırlamaya karar vermiş bulunuyoruz.
Protokolün esasları ile; her iki
derneğin Türkiye ile Bulgaristan arasında ekonomik ve ticari ilişkilere ivme kazandırması,
dernek üyeleri arasında daha
yakın bir işbirliğinin tesis edilmesi, projeler çağı olarak anılan günümüzde ortak Avrupa
birliği proje çalışmaları amaçlanmaktadır. Bir diğer husus
ise iki ülkede ortaya çıkacak
zaruretle birlikte ihtiyaç sahibi
kişilere yardımların ulaştırılmasını amaçlıyor. İş birliği protokolümüzün hayırlı olmasını
diliyorum’’ sözleriyle ifade etti.
BULTİŞ Başkanı Donka Koleva ise; İzmir’de bulunmaktan
ve İzmir Bal-Göç Derneği ile
imzalanan iş birliği protokolünden duyduğu memnuniyeti dile
getirirken’’7 Maddelik protokol
ile ikili ilişkilerde güzel temeller oluşturuldu. Zaten var olan
dayanışmamız imza altına alınarak Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinde yeni bir adım daha
atıldı. Ekonomik, ticari, kültürel
ilişkiler ile Avrupa Birliği Projeleri kapsamında birlikte kalıcı
ilişkiler kurulmasında emeği
geçen herkese teşekkürlerimi
sunuyorum. Ayrıca İzmir’de

son dönemde yaşanan felaketleri en içten duygularımla
hissediyor ve bunlarla ilgili somut adımlar atarak üzüntünüze
ortak olmak istiyorum’’ ifadelerini kullandı.
Bulgaristan Ticaret Ataşesi
Aleksandrov Onur Konuğu
Bursa Konsolosluğu Ticaret
Ataşesi Aleksandar ALEKSANDROV Türkçe gerçekleştirdiği konuşmasında;’’4 yıllık
görev sürem boyunca bu kadar anlamlı bir toplantıya kesin
olarak katılmadım. Biz diplomatlar ülkeler arası köprü inşa
etmeye çalışırız. Bu zor bir iştir
ve bugün burada olduğu gibi
eyleme dökülmesi için sözlerin üzerinde gerçek işler yapmak gerekir. İzmir Bal-Göç’ün
ise bu kadar sıcak ve işbirliği
içinde bir dernek olduğunu bu
süreçte öğrendim. Görev süremin sonuna geliyorum ancak
sizlerle olan irtibatımı sürdüreceğim, yeniden İzmir’de bulunacağım’’ ifadelerini kullandı.
Deprem Felaketinde Mağdur Olan Depremzedelere
Yardımda Bulunuldu
30 Ekim Tarihinde meydana
gelen İzmir depreminde mağdur olan bazı ailelerinde davetli
olduğu törende; BULTİŞ Derneği tarafından ilgili ailelere
yardımda bulunuldu. Depremzede vatandaşlar her iki Derneğe de duyarlılıkları sebebiyle minnetlerini dile getirdiler.
Kırcaali Haber

buğday, arpa, mısır, çavdar, fasulye, nohut, hatta mercimek bile.
Tarla adları köyümüzde yerel olarak yetiştirilen ürünlerin bolluğuna işaret ediyordu. Örneğin, her meyvenin adına özgü,
verimle yetiştiği toprakları vardı: almalı tarla, kirazlık, armutlar
dibi, armut tarla, çatal alfatlar, aşağı bağlık, yukarı bağlık, bağlarbaşı, v.b.
Suyun bol olduğu dere kenarlarında, pınarların ve çeşmelerin
etraflarında ise sebze bahçelerimiz bulunurdu: yukarı soğanlık,
yamaç bostanlık, patlıcan tarla...
Ne var ki şimdi bu bolluk ve ürün çeşitliliği sadece yer adlarından ibaret kalmış durumda. Topraktan geçinen insan sayısı yok
denecek kadar az. Fidan diken, aşı yapan; ekip biçen yok. Hayvancılık geride kalan bir avuç köydeşimizin ana geçim kaynağı
haline gelmiş. Bir zamanki verimli tarlalar, şimdi de hayvanların
serbestçe dolaştığı meralara dönüşmüş.
Yeni nesiller bu toprakların şimdiki haline bakınca, acaba eskiden olan bolluğun farkına varabilirler mi?
İbrahim Mustafa Şafak
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