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Dobriç Uluslararası Askeri
Mezarlık'ta Şehitler Anıldı
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliği,
18 Mart Şehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Zaferi’nin 106. Yıldönümü vesilesiyle 1916 Dobruca
Muharebesi şehitlerinin defnedildiği Dobriç’teki (Hacıoğlu

Pazarcık) Uluslararası Askeri
Mezarlık'ta bir tören düzenledi.
Törene Büyükelçi Aylin Sekizkök, Burgaz Başkonsolosu
Senem Güzel, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Mustafa

Hacı, Dobriç belediye
başkan yardımcısı, bölge
müftüleri, Büyükelçilik ve
Başkonsolosluk çalışanları, vatandaşlar ve soydaşlar katıldı.
Büyükelçi Sekizkök
törende yaptığı konuşmada 18 Mart 1915’te,
vatanımızı işgal etme
hayaliyle Çanakkale Boğazına girmeye çalışan
dönemin kudretli donanmalarının Türk ulusunun inançlı direnişiyle
bozguna uğratıldığını,
bütün şehitlerimizi anmak için buluştuğumuz
Uluslararası Askeri Mezarlığın,
1916 Dobruca muhaberesinde,
Bulgaristan’ın topraklarını savunmak üzere Bulgar askerlerle
omuz omuza çarpışan 300’ü aşkın şehidimizin ebedi istirahatgahı olduğunu ve bunun belki
de Bulgaristan’la NATO öncesindeki ilk ittifakımız niteliği taşıdığını dile getirdi.
Bugünün aynı zamanda Türk
Dışişleri Bakanlığı’nın vermiş
olduğu şehitleri de anma günü
olduğunu kaydeden Büyükelçi
Sekizkök, Bulgaristan’da şehit
düşen sayısız kahramanlardan
bir tanesinin Burgaz Başkonsolosluğu İdari Ataşesi iken ASALA tarafından 1982 yılında şehit
edilen Bora Süelkan olduğuna
dikkat çekti; bütün diplomasi şehitlerini de bu vesileyle bir kez
daha rahmetle yad etti.
Büyükelçi Sekizkök son olarak, Türk milletinin tarihte gösterdiği sayısız kahramanlıkların
günümüzde de başta PKK ve
FETÖ gibi Türkiye’yi hedef alan
terör örgütleriyle mücadelede
aynen devam ettiğini vurguladı.
Törende, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları
başta olmak üzere, Türkiye’yi
canlarından aziz bilen ve üstlendikleri görevleri ifa ederken
kendilerini feda etmekten çekinmeyen tüm şehit ve gaziler saygı, rahmet ve minnetle anıldı.

Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani'nin Veda Mesajı
Bulgaristan Türk Toplumunun Değerli Üyeleri,
Sevgili Vatandaşlarım,
Dostlarım,
Dört yılı aşkın süredir bulunduğum Filibe’deki görev süremi tamamlayarak Ankara’ya dönüyorum. Dost ve kardeş Bulgaristan’da
görev yapmanın gurur ve mutluluğunu yaşamış bir Dışişleri memuru olarak burada tanıştığım dostlarımdan ayrılacak olmanın
burukluğunu taşıyorum.
Filibe’de bulunduğum süre zarfında pek çoğunuzla değişik vesilelerle tanışma veya birlikte çalışma fırsatımız oldu. Başkonsolosluğumuzdaki ekip arkadaşlarımızla birlikte on vilayeti kapsayan
görev bölgemizin her
noktasına temas etmeye ve bize intikal eden
her talebe yanıt vermeye ihtimam gösterdik.
Başkonsolosluğumuzun
kapılarını ve tüm iletişim
hatlarını açık tutmaya
gayret ettik.
Geriye dönüp baktığımızda, her ne kadar
düşünüp de yapamadığımız şeyler olsa da,
birçok şeyi başardığımızı ve gelinen noktada Bulgaristan’la genel
ilişkilerimizde en güçlü
dönemlerinden birini yaşadığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebiliyoruz. Başkonsolosluk olarak Büyükelçiliğimizin önderliğinde gelişen
bu ilişkilere, Bulgaristan toplumunun tüm kesimlerini kucaklayarak
yerel düzeyde katkı sağlamak için yoğun çalışma içinde olduk.
Asırlardır iç içe ve komşu olarak yaşadığımız Bulgar halkıyla
güçlü kültürel yakınlığımız ve tarihten gelen akrabalık bağlarımız
bulunmaktadır. Bulgaristan’la ilişkilerimizde özel bir yere sahip olan
Bulgaristan’daki Müslüman/Türk toplumu da iki ülke ve halk arasında güçlü bir köprü oluşturmakta ve dostluğumuzu pekiştirmektedir.
Görev yaptığım süre zarfında Bulgaristan toplumunun tüm kesimlerine dostlukla ve açık yüreklilikle erişmeye gayret gösterdim. Pandemi koşulları planladığımız birçok çalışmayı engellese de, dayanışma ve yardımlaşma kültürümüzü bu zor dönemde
Bulgaristan’a yansıtmamıza fırsat tanıdı ve yeni dostlukların ve
işbirliklerinin kapısını araladı.
Diplomatlar için komşu ülkelerde görev yapmak büyük bir onur
olduğu kadar büyük bir sorumluluktur. Bu ayrıcalığı yaşamanın
mutluluğu ile dostane duygularla Filibe’den ayrılıyorum. Bana
gösterdiğiniz hüsnükabul ve dostluk için şükranlarımı sunuyorum.
Sizlere aileleriniz ve tüm sevdiklerinizle birlikte sağlık, mutluluk ve
esenlikler diliyorum.
Allahaısmarladık.
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Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’den
Başkan Aydın Osman’a nezaket ziyareti
Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman, Kırcaali'nin
yeni Müf tüsü Basr i
Eminefendi'yi makamında
kabul etti.
Görüşme,
Basri
Eminefendi'nin Kırcaali
ilinden belediye başkanlarıyla nezaket görüşmelerinin ilkiydi.
Eski Haskovo (Hasköy)
Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, önceki Kırcaali
Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’in Başmüftü Yardımcısı atanması nedeniyle onun yerine atandı.
Müftü, yıllardır bölgedeki
dini yapıların ve camilerin
yenilenmesine yönelik
yardımlarından dolayı Belediye yönetimine teşekkür etti. Belediye Başkanı
Aydın Osman da mevcut
dönemde Bölge Müftülü-

verdi. Belediye Başkanı,
“İnşallah, salgından sonra bu geleneklere devam
edeceğiz. Bu olaylar aynı
zamanda farklı bölgelere
dağılmış insanların bir
araya gelmeleri, toplumda sosyal kaynaşma ve
insanlar arasında iyi ilişkilerin önemini anlamaları
için bir fırsat” dedi.
Aydın Osman, “Bu bağlamda, birbirimize karşı
daha iyi, birbirimizle daha
uyumlu ve birbirimize kar-

şı daha hoşgörülü olmamızı diliyorum ve buna ihtiyacımız var” diye ekledi.
Belediye Başkanı ve
yeni Kırcaali Müftüsü, ayrıca ilçedeki cami encümenliklerinin durumunu
da ele aldılar.
İlçedeki 17 cami encümenliklerinde yeni yönetim kurulu seçilecek.
Bulgaristan Müslümanları Milli Konferansı, Mayıs
ayında yapılacak.
İsmet İSMAİL

Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’den
Cebel Belediyesi’ne nezaket ziyareti
ğü ekibi ile verimli ve yapıcı bir diyalog halinde olmalarını diledi. Müslüman
toplumunun geleneklerini

korumayı başardıkları için
ekibe teşekkür etti.
Aydın Osman, Çernooçene bölgesinde yaz

aylarında her yıl onlarca
mevlit programı ve yağmur duası etkinliği düzenlenmesini örnek olarak

Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi Ali,
Kırcaali'nin yeni Müftüsü Basri Eminefendi'yi makamında kabul etti.
Nezaket görüşmesinde Cebel Belediyesi ile Bölge
Müftülüğü arasında iyi ilişkiler yürütüldüğü belirtildi.

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’den
Ardino Belediyesine Nezaket Ziyareti
Yeni Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi,
Ardino'yu ziyaret ederek
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram ile görüştü. Eminefendi’ye Bölge
Müftü Vekili Erhan Recep
ve yeni Bölge Müftülüğü
sekreterleri Mümün Mustafa ve Deniz Hüseyin eşlik ettiler.
Nezaket görüşmesinde
Ardino Belediyesi ile Bölge Müftülüğü arasında iyi
ilişkiler yürütüldüğü belirtildi.
Sezgin Bayram, “Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban’ın şahsında belediye yönetimi, ilçede

bulunan dini kült yapıların (cami ve mescitler)
bakımı ve yenilenmesine
yönelik hizmetler yürütür.
Özellikle yaz aylarında

bölgede her yıl Müslüman
encümenliklerinin desteğiyle toplu köy mevlitleri
düzenleniyor. İnşallah,
salgından sonra bu gele-

neklere devam edeceğiz.
Dinimizi, imanımızı, dilimizi, geleneklerimizi, örf ve
adetlerimizi korumalı ve
gelecek nesillere aktarmalıyız” diye kaydetti.
Basri Eminefendi, yerel
Meclis Başkanına son derece sıcak karşılamadan
dolayı teşekkür ederek,
aralarındaki iyi ilişkilerin
gelecekte de gelişmeye
devam edeceğini umduğunu ifade etti. Müftü,
ev sahibi konumundaki
Sezgin Bayram’a Haskovo'daki (Hasköy) asırlık
saat kulesinin maketini
hediye etti.
Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’den
Belediye Başkanı Dr. Müh. Azis'e nezaket ziyareti
Yeni Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi
Kırcaali Belediye Başkanı
Dr. Müh. Hasan Azis'e nezaket ziyaretinde bulundu.
Toplantıda Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı
Tuncay Şükrü, Belediye
Genel Sekreteri Sebahattin Riza, yeni Bölge Müftülüğü sekreterleri Mümün
Mustafa ve Deniz Hüseyin
de hazır bulundular.
Dr. Müh. A zis, Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi'ye yeni görevinin hayırlı ve başarılı
olmasını diledi ve ileride
de Bölge Müftülüğünün
Müslüman toplumunun
çıkarına ve yararına yönelik faaliyetlerini destek-

lemeye devam edeceğini
vurguladı.
Belediye Başkanı,
Bulgaristan'da 3 Mart Bağımsızlık Günü’nde Papaz
ve Müftü ile birlikte geleneksel hoşgörü kahvesi
içilmesi, Aşure Etkinliği ve

başka çeşitli ortak etkinliklerin yapılmasıyla ifade
edilen Kırcaali’nin dini ve
etnik hoşgörü modelinin
devam edeceğini umduğunu ifade etti. Dr. Müh.
Azis, bu birlik içinde bir
arada yaşama modeli ile

Kırcaali’nin ülkeye önemli
bir işaret ve örnek verdiğini belirtti.
Sıcak karşılamadan dolayı Belediye Başkanına
teşekkür eden Bölge Müftüsü, “İki kurum arasındaki iyi ilişkilerin gelecekte
de gelişmeye devam edeceğini, projeler üzerinde
birlikte çalışacağımızı ve
Kırcaali ilçesi halkına faydalı olmaya devam edeceğimizi umuyorum” dedi.
Görüşmede Kırcaali’nin
Prileptsi (Salifler) semtindeki yeni caminin yapımının bitirilmesi, yerleşim
yerlerindeki dini yapıların
onarımı ve başka konular
ele alındı.
Kırcaali Haber

Son derece sıcak karşılamadan dolayı Necmi Ali’ye
teşekkür eden Basri Eminefendi, aralarındaki iyi ilişkilerin gelecekte de gelişmeye devam edeceğini umduğunu ifade etti.

Çocukları uzaktan eğitim
gören ailelere para desteği
devam edecek
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Denitsa Saçeva, Bakanlar Kurulu toplantısında koronavirüs (Covid-19) pandemisi nedeniyle çocukları online eğitim
gören ebeveynlere para desteği ödenmesinin devam
edeceğini bildirdi. Saçeva,
“Şu ana kadar
çocuklarını
internet üzerinden kontrol
eden 42 000
aileye yaklaşık
39 milyon leva
para desteği
ödedik. Bu önlem için harcayabileceğimiz 30 milyon
leva daha kaynağa sahibiz” diye bildirdi.
Saçeva, “Eğitim öğretim yılının sonunda bu öğrencilerin ebeveynlerine bir çocuk için bir asgari ücret ve iki
veya daha fazla çocuk için 900 leva tutarında destek
sağlanacak” diye ekledi.
Bakan, ayrıca kapalı işletmeler için "İşimi Gücümü
Koru" tedbiri kapsamında 48 000 kişiye toplam 40 milyon leva para desteği ödendiğine dikkat çekti. Saçeva,
“Pandemi nedeniyle kapalı kalmaya devam eden bu
işletmeler için Nisan ayı sonuna kadar destek ödemek
için 13 milyon leva daha kaynak sağladık. Bu işletmelerde görevli personelin prime esas kazanç tutarlarının
% 75'i kadar tutarda tazminat almaları mümkün” dedi.
Hükümetin 60/40 ve 80/20 tedbirlerini Mayıs ayı sonuna kadar uzatma önerisi Pazartesi günü Ulusal Üçlü
İşbirliği Konseyi toplantısında tartışılacak.

HABERLER

24 Mart 2021

Kırcaali Haber 3

Momçilgrad Belediyesinin 2021 Yılı
Bütçesi Mali Çerçevesi 18 Milyon Leva
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Meclisi, oybirliğiyle 18 116 217 leva miktarındaki mali çerçeveli
2021 yılı belediye bütçesi
taslağını kabul etti. Yerel
Meclis toplantısında konuşan Belediye Başkanı İlknur Kazim, bütçeyi
dengeli olarak nitelendirdi. Yaşlılar ve hastalar olmak üzere en savunmasız
gruplara vurgu yaparak
Momçilgrad ilçesi sakinlerine yönelik olduğunu
belirtti.
İlknur Kazim, “Momçilgrad Belediyesi, geleneksel olarak yıllar boyunca
sosyal hizmetleri alanında
güçlü bir politika yürütüyor. Geniş insan gruplarını kapsayan çok sayıda
sosyal proje uygulanmaktadır. Bütçenin amacı,
Momçilgrad Belediyesi
tarafından sunulan sosyal
hizmetleri sadece sürdürmekle kalmayıp, aynı
zamanda hacmini artırarak da Covid-19 krizinin
sonuçlarının üstesinden
gelmektir. Aynı zamanda
bütçenin ana işlevlerini
ihmal etmeyeceğimizi ve
daha önce olduğu gibi
altyapıya yatırım yapacağımızı vurgulamalıyım.
Bütçe ayrıca kültür, spor,
turizm ve diğer kamusal
yaşam alanlarının geliştirilmesi için kaynak öngörüyor” diye kaydetti.
Belediye Meclis Başkanı Ersin Ömer, “2021 yılı
belediye bütçesi, gerçekçi

kinesi ve sokak aydınlatma sistemlerinin onarımı
için bir hava platformu satın almak için de kaynak
öngörülüyor.
Bütç e t asla ğı, yen i
“Dvadeset i Pırvi” semtinin iyileştirilmesini ve
ilk aşamada bordür taşı
ve kırma taş ile kaldırım
döşenmesini öngörüyor.
Bu yıl iki yeni “Sedlari" ve
"Vırhari” üretim sahasının
oluşturulması için bir pro-

Çiftçiler için sigorta desteği
başvuruları başladı
ve geliştirici olarak tanımlanabilir. Bütçenin oluşumunda belirlediğimiz ana
hedef ilçeyi daha yaşanabilir bir yer haline getirmekti ve bunun gerçekten
olacağına dair iyimserim”
diye kaydetti.
2021 yılı bütçesinde
devlet tarafından delege
edilen faaliyetler için 10
693 916 leva, yerel faaliyetler ve delege edilen faaliyetlerin finanse edilmesini tamamlamak için ise
7 422 301 leva ayrılması
öngörülüyor.
Momçilgrad Belediyesinin sermaye harcamaları
programının maliyeti 4
640 877 leva, bu da sokakların ve spor tesislerinin onarımı ve bakımı için
daha fazla kaynak olacağı

anlamına gelir. Zornitsa
Kreşi’nde katı yakıtlı kalorifer kazanının sıkıştırılmış gaz yakıtlı kalorifer
kazanı ile değiştirilmesi
planlanıyor.
Kaldırım ve bordürlerin
tamamen yenileneceği
Gümürcine Caddesi’nin
iyileştirilmesi için kaynak
ayrılacak. Momçilgrad
Belediyesi, korkulukların ve sokak direklerinin
yenileriyle değiştirilmesi
için ek kaynak sağlayacak, böylece onların daha
fazla onarımına gerek kalmayacak. Momçilgrad'da
yeni otoparkların yapımı
planlanıyor.
2021'de önceliklerden
biri su temini olacak. Piyavets (Söylüm), Neofit
Bozvelievo (Alfatlı) köyü-

nün Hamasçe Mahallesi,
Sentce, Kremenets (Çakmaklar) ve Nanovitsa (Alibeykonağı) köylerinde,
Konçe (Atalan) köyünün
Oves mahallesinde ve
Gurgulitsa (Arabacı) köyünün Borovo mahallesinde
su şebekesinin onarımı ve
pompa istasyonlarının yapımı planlanıyor. “Prolet”
ve “Osvobojdenie” sokaklarında su boru hattının
yenilenmesi planlanıyor.
Katı atıkların ayrı toplanması için 24 adet yer altı
çöp konteynerinin inşası
için ek finansman sağlanacak. Finansman, belediyenin devlet bütçesine
katkı payı olarak ödediği
ücretlerden iade edilen
parayla sağlandı. Ayrıca
yeni bir çöp toplama ma-

Yaklaşık 170 000 kişi fiilen işsiz kaldı
Bulgaristan İktisat Odası Başkanı Radosvet Radev, Bulgaristan Ulusal
Radyosu’nun (BNR) “Pazar 150” programına verdiği demeçte, “İhracatımız
yüzde 8’lik kayba uğradı.
İthalat oranı % 10 düştü.
İşsizlik artışı - yaklaşık
170 000 kişi fiilen işsiz
kaldı. Endişe verici şey,
yatırım yapılmaması ve
tüketimdeki düşüş. Küresel borç seviyesi dramatik
bir şekilde yükseldi. Küresel borç miktarı, ülkelerin
toplam gayri safi yurt
içi hasılasının (GSYİH)
yaklaşık % 350'si kadar.
Bulgaristan'ın dış borcunda 2,3 milyar leva artış
oldu” diye kaydetti.
Pazar Ekonomisi
Enstitüsü’nün kurucusu
ve Sofya Sveti Kliment
Ohr idski Üniversitesi
Öğretim Görevlisi Doç.
Krasen Stançev de programa katılarak konuyla il-

je hazırlanacak.
2020 yılında başlayan
yeni oyun parklarının yapımına devam edilecek.
“Orpheus” semtinde, pazar bölgesinde, 26 Aralık
Caddesi’nde (tren istasyonunun yanında) ve Nanovitsa köyünde olmak üzere 4 yeni çocuk oyun alanı
inşa edilecek. Kasabanın
en büyük semti “Edinadeseti” de yeni bir spor
sahası da inşa edilecek.

gili yorum yaptı. Doçentin
ifadesine göre, ileride ne
olacağına odaklanmak
önemli.
Ülkemizin döviz re -

Destek ödemelerinde gecikme olduğunu biliyoruz.
Yaklaşık 1,4 milyon kişi
herhangi bir destek tedbirine dahil değil” dedi.

zervlerinin iyi bir miktarda olmasından dolayı
koronavirüs salgınının
ekonomiyi daha haf if
vurduğunu belirten Stançev, “GSYİH'daki düşüş,
özellikle ücretlere yönelik
sınırlı hükümet harcamaları nedeniyle yaklaşık
yüzde yarım oranında
daha az. Hala kaç şirketin
iflas edeceğini bilmiyoruz.

Destek tedbirlerine ilişkin başvuru prosedürlerinin hafifletilmesinin iyi
olduğuna işaret eden Radev, “Hanehalkların döviz
mevduatlarında artış olması gösterge niteliğinde.
Kriz insanları son derece
ihtiyatlı hale getirdi. Bazı
tedbirlere ülkedeki işletmelerin ancak % 10'unun
başvurabileceği şekilde

hazırlandı” dedi.
Stançev,”Döviz rezervleri miktarının yüzde 1’i
doğrudan vergilerin ödenmesini geçici olarak askıya almak için kullanılabilirdi “ diye kaydetti
Radev, kriz zamanında
yeni ekonomilerin, standartların ve süreçlerin
yaratıldığını, ancak ülkemizin bunları görmediğini
ve onları destekleme cüreti olmadığını vurguladı.
Her ikisi de kredilere
moratoryum uygulanması tedbirinin etkinliği konusunda hemfikir oldular.
Ancak Radev, Nisan ayı
başlarında bu "tatil" sona
erdiğinde ne olacağını
sordu.
Stançev’in ifadesine
göre, Bulgaristan'ın komşu ülkelere veya bizim durumumuza benzer durumda olan ülkelere kıyasla
yatırımlarını kaybetmesi
garip.

Çiftçiler bugünden itibaren tarım ürünlerini olumsuz
iklim olaylarına karşı sigortalamak için sigorta primlerini ödemek için destek başvurusunda bulunabilirler.
Bu amaçla ayrılan mali kaynak 5 milyon leva tutarında
ve bu yıl ilk kez tahıl ve yağlı tohumlu bitki üreticileri
de sigorta yardımı alacak.
Yardımın amacı, çiftçileri ve bahçıvanları ürünlerini
kuraklık, sel, dolu ve dona karşı gönüllü olarak sigortalamaya teşvik etmek.
Ayrıca çiftçilerin destek alabilmeleri için işlediği tarım
arazisinin asgari büyüklüğüne ilişkin koşul var.
Meyve, sebze, uçucu yağ bitkileri ve tütün yetiştiren
bir çiftçinin alabileceği maksimum destek miktarı, sigorta primi tutarının % 65'i kadar olacak.
Buğday, arpa ve mısır veya yağlı tohumlu bitkilerini sigortalayan çiftçiler, sigorta primi tutarının yüzde
35'ine kadar destek alabilirler.
Sigorta poliçelerinin Devlet Tarım Fonu’nun il müdürlüklerine sunulması için son tarih 31 Ağustos. Sözleşmelerin, poliçelerin sunulmasından sonra 20 iş günü
içerisinde imzalanacağı ve destek ödemelerinin sözleşmenin imzalanmasından sonra 10 iş günü içerisinde
yapılacağı belirtildi.

Başvurusu onaylanan arıcılara
toplam 8 052 644 leva destek
Devlet Tarım Fonu, 2021 Ulusal Arıcılık Programı
(NPP) kapsamında destek için başvuran toplam 1
952 arıcı ile sözleşme imzalamaya başladı. Başvurusu onaylanan arıcılara toplam 8 052 644 leva destek
verilecek. Bu yıl için programa ayrılan bütçenin artırılması sonucunda tüm uygun başvuru sahiplerine destek
sağlanacak.
Devlet Tarım Fonu’ndan yapılan açıklamada arıcıların
başvuru belgeleri ibraz ettikleri Devlet Tarım Fonu İl
Müdürlüklerine sözleşmeleri imzalamaya davet edileceği belirtildi. Sözleşme imzalayan arıcılara özel olarak
hazırlanmış bir bilgilendirme broşürü verilecek. Tüm
sözleşmelerin Mart ayı sonuna kadar imzalanması
bekleniyor.
Birincil arı ürünlerinin üretimi ve işlenmesi için teknik
ekipman satın alınmasına yönelik tedbirin en çok başvuruda bulunulan tedbir olduğu ortaya çıktı. Bu tedbir
kapsamında 1 413 başvuru sahibine 3,5 milyon leva
mali yardım verilmesi onaylandı.
Ayrıca 1,247 arıcının 3,3 milyon levanın üzerinde bir
miktarda destek verilmesi onaylanan kovan, ana arı
kutusu ve toplu ana arı satın alımına yönelik tedbir de
ilgi gördü.
900 arıcı, hastalıklı arı ailelerinin ilaçlanması için
ilaç alımı için yaklaşık 1 milyon leva tutarında yardım
alacak.
2020-2022 Ulusal Arıcılık Programına ayrılan toplam
bütçenin 22.5 milyon leva olup, bu miktarın yüzde 50’sinin AB bütçesinden, yüzde 50’sinin ise ulusal bütçeden
sağlandığı hatırlatıldı.
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Doç. Dr. Hırsev: Asgari ücretin 1 200 levaya yükselmesi mümkün
Bulgaria ON AIR televizyonun “ON AİR’de Gün”
programına konuk olan
finans uzmanı Doç. Dr.
Emil Hırsev, “Asgari işçi
ücretinin 1 200 levaya ve
asgari emekli maaşının
700 levaya yükselmesi
iyimser bir tahmin, ancak
gerçekleşmesi imkansız
değil” diye tahminde bulundu.
Uzman, “Bulgaristan
ekonomisinde yüzde 1012'lik bir büyüme olursa,
asgari ücret 1 200 leva,
asgari emekli ücreti ise
700 leva olabilir. Ülkemizde ücretler daha düşük ve
Bulgaristan’da işverenler
ücretleri diğer Avrupa ülkelerindeki ücret seviyelerine yaklaştırmazsa işçi
kaybeder. Bu nedenle, diğer Avrupa ülkelerindeki
ücret seviyesine ulaşana
kadar tüm sektörlerde
ücretler artıyor” diye kay-

na ihtiyacı var ve seçimlerden sonra bu yapılacak” dedi.
Covid-19 kriziyle ilgili durum hakkında da yorum
yapan Doç. Dr. Hırsev,
“Vaka oranında artış, sınıfların okullara dönmesi
ile başladı. Sektörlerin
batacağının tahmin edilmesi için hiçbir veri yok.
Ulaşım, restorancılık sektörleri en çok zarar gördü.
İş yerleri kapatılmayan
diğer sektörler faaliyetine
devam ediyor ve hatta büyüme gösteriyor” dedi.
Doç. Dr. Hırsev’in ifadesine göre, devlet yardımcı oldu, ancak bu tür bir

detti.
Doç. Dr. Hırsev’in ifadesine göre, ücretler arttıkça daha yüksek emekli
maaş ödemeleri için gereken paranın kaynağı

olan emeklilik fonlarına
ödenen katkı payları da
artacak.
Uzman, “Bu işçiler için
iyimser bir tahmin, ancak
önümüzdeki 6 yıl için bir

tahmini siyasi amaçlar
için kullanmak popülizm.
Tüm partiler vergi yükünün azaltılmasını öneriyor, ancak Bulgaristan'ın
vergi yükünün artırılması-

giydiler. Geçmişte giyilen
kıyafetlerin çeşitliliğini ve
güzelliğini sundular ve her
otantik kostümün kendi
geçmişi olduğunu keşfettiler. Çocuklar, Çerniçevo
(Dutlu), Avren (Evrenköy),
Devisilovo, Limets (Kara-

şabanlar), Egrek, Golyam
Devisil, Malık Devisil (Dikilikayrak) ve Gorni Yurutsi köylerinde giyilen
kadın ve erkek Trakya ve
Rodop kostümlerinin yanı
sıra bayramlık kadın ve
erkek Türk kostümleri ve
özel aksesuarlar ile stilize
edilmiş Trakya halk kostümleri sergilediler.
Birinci sınıf öğrencileri,
kendi yöresine ait halk
kıyafetlerinin korunmuş
güzelliğini yeniden keşfetmeyi başardılar. Bugün bu
kıyafetler, bölgede faaliyet
gösteren amatör folklor
ekiplerinin gösterilerinde
kullanılmaktadır.
Halk geleneklerini koruyalım ve devam ettirelim!
Kırcaali Haber

Çocuklar, Krumovgrad yöresine ait halk kıyafetlerini tanıttı
K r um ovg r ad (Ko ş u k ava k) Va s i l L ev s k i
Lisesi’nin bünyesindeki
ilkokul 1.sınıf öğrencilerinin katılımıyla “XXI. Yüzyılda Biz” isimli yenilikçi
projenin hoşgörü ve etnik
ve dini topluluklar arası
diyaloğa yönelik öngördüğü faaliyetlerden biri
olan “Etnik Toplulukların
Folkloru” olarak adlandırılan faaliyetler kapsamında
yöresel halk kıyafetlerinin
tanıtımı gerçekleştirildi.
Öğrenciler, geçmişte ilçe
halkı tarafından giyilen
farklı kıyafetlerin araştırılmasına büyük ilgi göstererek katıldılar. Çocuklar,
sınıf arkadaşlarına halk
kıyafetlerinin hangi unsurlardan oluştuğunu, kostü-

mün günlük bir iş giysisi
olduğunu ve zengin nakış
ve örgü süslemesiyle şenlikli bir görünüm kazandığını anlattılar.
Minik katılımcılar Krumovgrad yöresine ait geleneksel halk kostümleri

1. ve 8. sınıf öğrencilerine destek
için 35 milyon leva kaynak sağlandı
Başbakan Boyko Borisov, kabine toplantısında
yeni eğitim öğretim yılında birinci ve sekizinci
sınıfa gidecek çocukların
ailelerine bir kereye mahsus destek verilmesi için
hükümetin 35 600 000
leva kaynak tahsis edeceğini açıkladı. Bu tedbir
kapsamında herhangi bir
gelir kriteri bulunmamakta. Birinci ve sekizinci sınıfa gidecek yaklaşık 118
500 çocuğun ailelerinin
her biri 300 leva yardım
alacak.
Bugün hükümet, 1
Ocak'ta yürürlüğe giren
yasal değişikliklerle ilgili
Çocuklar İçin Aile Yardımı Hakkında Kanunun
Uygulanmasına İlişkin

Yönetmelikte yapılan değişiklikleri onayladı. Değişikliklerle 1. sınıfa kayıt
olan öğrencilerin ailelerine bir kereye mahsus
destek verilmesi için gelir
kriteri kaldırıldı ve 8.sınıf
öğrencilerinin ailelerine
bir kereye mahsus destek

verilmesi için düzenleme
yapıldı.
Birinci ve sekizinci sınıfa
gidecek çocukların ailelerine bir kereye mahsus
verilecek toplam 300 leva
miktarındaki destek, birinci dönemde 150 leva ve
ikinci dönemde 150 leva

olmak üzere iki kerede
ödenecek.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Denitsa
Saçeva, “Toplam 56 000
birinci sınıf ve 62 500 sekizinci sınıf öğrencisini
destekleyeceğiz. Destek,
okul malzemeleri satın
alabilecekleri ebeveynler
için önemli. Aynı zamanda çocukların eğitim öğretimden erken ayrılması
sorunuyla mücadele ediyoruz” diye belirtti.
Borisov, hükümetin bu
yönde ciddi ve amaca yönelik çabalar gösterdiğini
ve bunun sonucunda 50
000'den fazla okula gitmeyen çocuğun sınıflara
geri döndüğünü bildirdi.
Kırcaali Haber

yardım, bir insan çalışma
imkanına sahip olana kadar asla yeterli değil.
Uzman, “Gayri safi yurt
içi hasılanın ( GSYİH)
yüzde 2-3'ü kadar bir yardım, yüzde 12 katma değer üreten sanayi sektörü
işletmelerinin kapanmasını telafi edemez. Verilen destekler, işletmelere
değil, işlerin korunmasına
yardımcı oluyor” diye vurguladı.
Doç. Dr. Hırsev, “Devlete herkesin geçimini
sağlayan şefkatli bir anne
olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum”
diye ekledi. KH

İşsiz sayısı 400 000'in
üzerine çıktı
28 Aralık 2020-7 Mart 2021 döneminde ülke genelinde yeni kayıtlı işsiz sayısı 67 700'den biraz fazla. Aynı
dönemde istihdam bürolarına kayıtlı işsizler arasından
istihdam edilenlerin sayısı 47 400'ün biraz üzerindeydi (yani 20 000 daha az). Covid-19 salgını nedeniyle
gözlemlenen işgücü piyasasında ülkede yeni kayıtlı
işsizlerin sayısına göre çalışmaya başlayanların sayısının arttığı görülüyor.
Devlet işe alınanların 6 aylık ücretlerini ve sigorta primlerini karşılıyor
1-7 Mart 2021 döneminde illere göre işe girenlerin
analiz sonuçları, çoğunun başkent Sofya (1100'den
fazla kişi), Plovdiv (Filibe) (1000’den biraz fazla kişi) ve
Varna (900’den biraz fazla kişi) illerinde işe başladığını
gösteriyor.
Ülkemizde işsizlik 15 yıldan beri en yüksek seviyede
Ulusal İstatistik Enstitüsü ve İstihdam Ajansı’nın gözlem yoluyla elde ettiği verilere göre, 30 Aralık 2019’dan

2020'nin sonuna kadar yeni kayıtlı işsizler 418 000'den
biraz fazla ve bu dönemde işe girenlerin sayısı neredeyse 250 000 kişi. Bu, ülkemizde geçtiğimiz yıl işsiz
sayısının yaklaşık 170 000 kişi olduğu anlamına geliyor.
İstihdam Ajansı’nın verilerine göre, Bulgaristan'da
2020 sonu itibariyle bir iş pozisyonu için ortalama 9
kişi rekabet ediyor. İşsiz sayısı boş pozisyon sayısından çok daha fazla. Krizin en kötü döneminde ülkemizde işsiz sayısı her gün binlerce kişinin işsiz kalmasıyla
patlama yaptı. İş dünyası Bulgaristan’da işgücü piyasasında olup biteni oldukça şok edici olarak nitelendirdi.
Geçen yılın sonunda ve bu yılın başında bazı sektörlerde işletmelerin kapatılması işgücü piyasasını sert bir
şekilde vurdu. Bazı işletmeler iflas etti ve diğerleri ise
iflasın eşiğine geldi. İşten çıkarılanların çoğu ticaret,
oto bakım ve servis, otelcilik ve restorancılık sektörlerinde çalışıyorlardı.
İstihdamı sürdürmek için uygulanan kriz karşıtı önlemler beklenen sonuçları vermedi ve birçok kişi işini
kaybetti. Yardımlar, en ihtiyaç duyan şirketlere ulaşmadı ve işçilere ödenen tazminat tutarı düşüktü. Aynı
zamanda hükümet, koronavirüs krizi sırasında en az
300 000 kişinin işini nasıl koruduğu ile övünmekten
geri kalmıyor.
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Bulgaristan’da doğum oranı azalmaya devam ediyor
Ulusal Halk Sağlığı ve
Analiz Merkezi'nin açıkladığı 2015 - 2019 dönemine ait istatistiklere göre
ülkemizde yeni doğan bebek sayısında yılda 10002000 arasında azalma
kaydedildi.
M e r ke z d e n y a p ı l a n
açıklamada, “Şu anda ülkemizde ebeler gerekenden iki kat daha az olup
ebelerin ortalama yaşı 55.
Bu yıl tıp üniversiteleri ve
diğer üniversite birimleri,
sağlık bakımı alanındaki
mesleki uzmanlıkların halihazırda devlet tarafından
öncelikli mesleki uzmanlıklar listesine dahil edildiği göz önüne alındığında
ebelik bölümlerine daha
fazla öğrenci kabul edilecek” denildi.
Cumhurbaşkanlığı Strateji Geliştirme Kurulu tarafından üç aşamalı olarak sunulan 2030 yılına
kadar Bulgaristan Ulusal

İstatistik Enstitüsünün
(NSİ) tahminlerine göre,
2020-2080 döneminde
Bulgaristan nüfusu % 30
oranında küçülecek.

Ülkemizde bu yıl yapılacak nüfus ve konut sayımının 7 Eylül - 3 Ekim
döneminde gerçekleştirileceği belli oldu.

Sapro'nun Bulgaristan
fabrikası hizmete girdi

Strateji Belgesi taslağında
2020 yılına kadar bir dizi
olumsuz ve son derece
endişe verici eğilime yer
verildiğini hatırlatılmakta.
Bunların arasında yüksek ölüm oranı, ulusun
kötü sağlık durumu; düşük

doğum hızı; sağlıklı nüfusun yüksek oranda göçü;
eğitim kalitesi ve mesleki
yeterlilikler, maneviyat ve
terbiye konusundaki eksikliklerin derinleşmesi;
şiddetli ve büyüyen sosyal
eşitsizlikler, yoksulluk ve

dışlanma bulunuyor.
2019 yılı sonu itibariyle
savaş sonrası tarihimizde ilk kez ülke nüfusu
7 milyondan az olarak
kaydedildi. Son on yılda
yaklaşık % 7’lik kümülatif düşüş var ve Ulusal

“Genç Kalemler Derneği Ebediyen Var Olsun”

Yatırımı geçen yıl gerçekleştirilen Bulgaristan fabrikasını, ocak ayı itibarıyla faaliyete aldıklarını açıklayan
Sapro Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, “Bu
fabrika bizim Avrupa’ya açılan yeni bir kapımız olacak.
Balkanlara ve ardından dünyaya ihracatta büyük atılım
gerçekleştireceğiz” dedi.
Islak mendil üretiminde Türkiye’nin önde gelen firmalarından Sapro, 2020 yılında ihracatta gösterdiği
başarıyı bu yıl da sürdürmeyi hedefliyor. Markalı (private label) ürünlerini 6 kıtada 70’den fazla ülkeye ihraç
eden Sapro, 2020 yılını ihracatta yüzde 40 büyüme ile
tamamladı.
Özellikle Avrupa’ya yönelik çalışmalarına güç katacağından hareketle geçen yıl Bulgaristan'da fabrika
yatırımı yaptı şirket, fabrikayı devreye almak için attığı adımları tamamladı. Ocak ayı itibarıyla faaliyete
geçirilen fabrikada yıllık 45 milyon paket ıslak mendil
üretilmesi bekleniyor.
Bulgaristan’daki yatırımın kendileri için Avrupa’ya
açılan en büyük kapı olduğunu belirten Yönetim Kurulu Başkanı Ceyhun Zincirkıran, “Balkanlar’da büyük

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) Balkanlar Proje Koordinatörü
Fatih Ali’nin Genç Kalemler Derneği’nin 10. yıldönümü vesilesiyle kaleme aldığı
“Genç Kalemler Derneği Ebediyen Var Olsun” başlıklı yazısını ilginize sunuyoruz.
Genç Kalemler Eğitim,
Kültür, Sanat ve Spor derneği bundan 10 yıl önce
büyük hayallerin tezahürü olarak kuruldu. Bizler
küreselleşen dünyada,
Kuzey Makedonya’nın
batısında yaşayan Türk
toplumu olarak başta örf,
adet, gelenek, görenek,
kültür ve sanatımızı yaşatabilmek ve gelecek kuşaklara aktarabilmek için
birlik beraberlik içerisinde
hareket etmek durumundaydık.
İstiklal şairi M. Akif
Ersoy’un dediği gibi:
Girmeden tefrika bir millete düşman giremez.
Toplu vurdukça yürükler
onu top bile sindiremez
Yazıma başlarken büyük hayallerin tezahürü
derken işte bunları kastediyordum…
Herkesin malumları olduğu üzere Osmanlı’nın
Balkan coğrafyasından
çekilmesi ve akabinde
yaşanan tarihi süreçlerde
yüzbinlerce soydaşımız
vatan bildiği topraklardan Anadolu’nun çeşitli
bölgelerine göç etmek
durumunda kaldı. Balkan
savaşları, Dünya harpleri
ve ardından yeni kurulan rejimlerle birlikte K.
Makedonya’da kalan Türk
toplumunun sayısı her geçen gün azalmıştır.
Gostivar ve özellikle köyümüz Aşağı Banisa yakın tarihimiz olan 1950’li,
1960’lı ve 1980’li yıllarda
İstanbul’a önemli göçler
vermiştir. Bu göçleri kimi
zaman dönemin siyasi-

ekonomik şartları tetiklemiş kimi zaman ise “amcam, dayım gitti bende
gideyim” düşüncesinin etkili olduğunu biliyoruz. Bu
göçlerin yanında gurbetçi
olarak adlandırdığımız
çok sayıda ailenin de ekonomik refah seviyelerini
yükseltebilmek için Batı
Avrupa’nın değişik ülkelerine gittiği bilinmektedir.

Genç Kalemler Derneğini kurduğumuz Aşağı
Banisa işte böyle meşakkatli uzun dönemlerden
geçmesine rağmen Kuzey Makedonya’da yaşayan Türk toplumunun en
önemli yerleşim birimlerinden başında gelmektedir. Ayrıca köyümüz içinde
barındırdığı Arnavut ve
Makedon topluluklarıyla
beraber yaşamanın en
önemli örneklerindendir.
2010 yılında kuruduğumuz Genç Kalemler Derneği de köyümüzde kalan
Türk toplumunun modern
dünyanın gerektirdiği ortak hareket etme şiarıyla
eğitim, kültür, sanat ve

spor alanlarında teşkilatlanmasına sebep olacaktı.
Derneğimizin kuruluşunda yaşları 25’i geçmeyen,
hepsi kendi alanlarında
en iyi yetişmiş genç kardeşlerimizle köyümüzün
medresesinde kurucu
toplantımızı yapmış, ilk
meclisimizde yönetim
kurulu ve diğer ihtisas
organlarının oluşturul-

ması için kurucu başkanımız Türker Kamber’e tam
yetki verilmişti. Bendeniz
o zaman lise 2. sınıf öğrencisi olmama rağmen
derneğimizin yönetim kurulunun güvenini alarak
“Genç Kalemler Eğitim,
Kültür, Sanat ve Spor
Derneği Gençlik Kolları
Başkanlığına” atanmıştım. Köyümüzün benden
yaşça büyük dava arkadaşlarımla birlikte kurulmasında inisiyatif aldığımız yapının artık yavaş
yavaş tüzel bir kişiliğe
sahip olmaya başladığına
şahit oluyor, hatta bizler
için büyük hayal olan bu
yapıda aktif görev alıyor-

dum… Farkında olmasak
da bizler köyümüzde tarih
yazıyorduk…
Düşünsenize, dönemin
sosyalist Yugoslavya’sında sportif birtakım teşkilatlanmaların haricinde
bağımsızlığını ilan eden
Makedonya’da kurulan
Türk siyasi oluşumları
haricinde Aşağı Banisa’da
ilk defa bir sivil toplum
kuruluşu kuruluyordu. O
dönemde beraber çalıştığımız arkadaşlarımızın
ve bizleri her şartta destekleyen büyüklerimizin
heyecanını daha dün gibi
hatırlıyorum…
Evet o gün bugün… Üstünden koca on yıl geçmiş… O zaman genç olan
bizler artık hayatın içinde
mesleklerinin erbabı olmuşuz.
Sadece bizler değil,
Genç Kalemler derneği
de yaptığı faaliyetlerle
adını Kuzey Makedonya
sınırları dışında duyurmuş
bölgenin en aktif sivil toplum teşkilatları arasında
adını en başa yazmıştır.
Derneğimiz, 10 yıl içerisinde tiyatro gösterileri,
folklor toplulukları, ilahi grupları, seminerler,
konferanslar, şiir geceleri, yabancı dil kursları,
kurban organizasyonları,
iftar buluşmaları, öğrenci
bursları, kültürel geziler,
futbol turnuvaları, kardeşlik piknikleri olmak
üzere sayısı yüzlerle ifade
edilen önemli faaliyetlere
imza attı. Bu faaliyetler
kimi zaman bölgesel kimi
zaman ise ulusal çapta

bir potansiyelimiz var. O bölgede ürünlerimize yönelik
taleplerde kayda değer bir artış söz konusu. Biz de
Bulgaristan’daki tesisin önemli bir başlangıç olduğuna karar verip ıslak mendilin bu faaliyette de üretimini
devreye soktuk.” dedi.
5 milyon dolarlık yatırım
Silivri’de hali hazırda 73 bin metrekarelik tesislerde
üretimin büyük bir ivmeyle sürdüğünün altını çizen
Zincirkıran, “Dünyanın 6 kıtasına ihracat yapıyoruz ve
farklı ülkelerde 7 depomuz mevcut. Ancak üretimi Türkiye dışına taşımaya Bulgaristan’da başlatmak istedik.
Burası Silivri’deki tesislerimize sadece 300 kilometre
uzakta. Avrupa’daki talepleri karşılamak adına bu faaliyeti çok önemsiyoruz.” şeklinde konuştu. Bulgaristan fabrikası için yaklaşık 5 milyon dolarlık bir yatırım
gerçekleştirdiklerini belirten Zincirkıran, istihdama da
büyük bir katkı sağlayacaklarını vuguladı.
yapıldığı için şahitleri çoktur! Hatta şöyle dersem
abartmış olmam, Kuzey
Makedonya’nın neresine
giderseniz gidin Genç
Kalemler derneğinin izini
bir şekilde göreceksiniz.
Gidin soydaşla hem hal
olun bu yazdıklarımın gerçek olduğuna siz de şahit
olun!
Derneğimiz özellikle
gençlerin bir numaralı ilgi
alanlarından olan futbola
ayrıca özel önem göstererek profesyonel olarak
önemli başarılara imza
attı. Herkesin bildiği gibi
Genç Kalemlerspor Futbol
Kulübü Kuzey Makedonya
profesyonel 2. liginde top
koşturmuş ve K. Makedonya futbol tarihine adı-

nı tek Türk takımı olarak
yazdırmayı başarmıştır.
Bu başarıda derneğimizin
teşkilatlanmada sahip olduğu önemli tecrübeler ve
kulüp başkanı Raif Raif’in
önemli katkıları vardır.
Belki her konuya, her
hikâyeye ayrı ayrı değinebilirdim bu yazımda. Ama
ne yazık ki teknik olarak
şartlar buna el vermiyor.
Bu yazıda bende gönlümden geçenleri sizler için
özetlemeye çalıştım.
Her nerde olursam olayım, ilk göz ağrım ve şahsıma çok önemli kazanımları olan Derneğimizin aktif bir gönüllüsü olacağım.
Ebediyete kadar var olasın Genç Kalemler Derneği…
Fatih ALİ
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Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Askeri
İdadisinden Mezuniyetinin 122. Yıldönümü
Türkiye Cumhuriyeti’nin
kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün Manastır Askeri İdadisi’nden mezuniyetinin 122’inci yıldönümü
münasebetiyle Türkiye
Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçiliği ve Askeri Ataşeliği, Manastır Şehir Müzesinde tören düzenledi.
Törene, T.C. Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet
Sekizkök, Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih
Murat, Savunma Bakan
Yardımcısı Başkim Hasani, Genelkurmay Başkan
Yardımcısı Tümgeneral
Azim Nuredin, Türk Silahlı Kuvvetlerini temsilen Kuzey Makedonya’ya
gelen heyet başkanı Tuğgeneral Mustafa Er, Manastır Belediye Başkanı
Nataşa Petkovska, siyasi
parti liderleri, diplomatlar,
askeri ataşeler ve diğer
davetliler katıldı.
Bir dakikalık saygı duruşu ve iki ülke milli marşlarının okunmasıyla başlayan programda konuşan
T.C. Üsküp Büyükelçisi
Hasan Mehmet Sekizkök,
Manastır’ın dost ve kardeş ülkeler Makedonya ile
Türkiye’nin ortak tarihinde
müstesna bir yere sahip

olduğunu söyledi.
Büyükelçi Sekizkök,
“Atatürk’ün eğitim gördüğü, atmosferini soluduğu
ve dünya görüşünün şekillenmesinde büyük etkisinin bulunduğu Manastır
ruhunu canlı tutmak ve
ecdadımızın aziz hatırasını yaşatmak bizler için
büyük bir onurdur” dedi.
Manastır’da aldığı eğitimle cepheden cepheye
koşan Atatürk’ün eşsiz
bir mücadele verdiğine
dikkat çeken Büyükelçi Sekizkök, “Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu
Atatürk’ün, Makedonya

Manastır Askeri İdadisi,
bugün şehir müzesi olarak hizmet veriyor. Binanın bünyesinde Atatürk
Anı Odası da bulunuyor.
"TİK A , 2013 yılında
Tür k i ye C um hur i yet i
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Osmanlı Askeri
İdadisi binası ve Atatürk
Anı Odasının tadilatını
gerçekleştirmişti."
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA)
B a ş k a n Ya r d ı m c ı s ı
Dr.Mahmut Çevik bugün

Türk toplumu ve buradaki gençlerimiz için ilham
kaynağı olmayı sürdüreceğine dair olan inancım
tamdır. Bu vesileyle Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü,
silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi, saygı, sevgi ve
minnetle yad ediyorum”
ifadelerini kullandı.
“Türkiye, stratejik ortağımız olarak bize hep
yardımcı oluyor”
Kuzey Makedonya ordusu Genelkurmay Başkan
Yardımcısı Tümgeneral

Azim Nuredin, Atatürk
gibi vizyoner bir liderin
mezuniyetinin yıldönümü
törenine katılmaktan duyduğu memnuniyetini dile
getirdi.
Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin laiklik, özgürlük ve demokrasinin direği olduğunu
belirten Nuredin, “Onun
hayatı ve eseri, kardeş
halklarımızla dost ülkelerimiz arasındaki dostluk
gibi sonsuza kadar yaşayacaktır” diye konuştu.
İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Nuredin,
“Kuzey Makedonya Cum-

huriyeti, Mustafa Kemal
Atatürk’ün Cumhuriyetini
her zaman stratejik bir
müttefik ve büyük bir dost
olarak görmüştür. Benzer
değerleri paylaştığımız,
ortak ve müreffeh bir gelecek için çabaladığımız
bir ülke olarak, özellikle
şimdi de NATO üyesi olarak bu işbirliğini daha da
derinleştirme fırsatına sahibiz. Kuzey Makedonya
ordusunun bir mensubu
olarak savunma alanında mükemmel bir işbirli-

ği kurduğumuzu vurgulamak isterim. Stratejik
ortağımız olarak Türkiye
Cumhuriyeti, ordumuza
askeri teçhizat ve eğitimle sürekli yardımda bulunmaktadır” ifadelerini
kullandı.
Nuredin, Mustafa Kemal
Atatürk’ün “Yurtta barış,
dünyada barış” sözleriyle
konuşmasını bitirdi.
Türk Silahlı Kuv vetlerini temsilen Kuzey
Makedonya’ya gelen heyet başkanı Tuğgeneral
Mustafa Er, Türkiye ile
Kuzey Makedonya arasında gücünü ortak tarih

ve kültürden alan karşılıklı
bir güvene dayanan işbirliği olduğunu söyledi.
İki ülke arasındaki ilişkilerin ar tarak devam
ettiğine dikkat çeken
Er, “Türkiye, Balkanlarda yakın bir dost ve güvenli bir işbirliği ortağı
olarak gördüğü Kuzey
Makedonya’yı anayasal
ismi ve ulusal kimliğiyle
tanıyan, Üsküp’te Büyükelçilik açan ilk devlettir”
dedi.
Er, “Atatürk’ün ‘Yurtta
sulh, cihanda sulh’ idealinde olduğu gibi, TürkMakedon dostluğu sayın
Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın
‘Gönül coğrafyamız’ olarak ifade ettiği bu bölgedeki barış ve istikrara
önemli katkı sağlamaktadır. Bu kapsamda başta FETÖ olmak üzere
küresel terör örgütleriyle
mücadelede ortak hareket etmenin önemine
bir kez daha hatırlatmak
istiyorum. Makedonya ile
Türkiye arasındaki dostluk ilişkilerinin artarak
devam etmesini temenni
ediyorum” diye konuştu.
Manastır’ın, Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatında
büyük bir öneme sahip
olduğunu kaydeden Er,
“Osmanlı Devletinin batıya açılan kapılarından
biri olma özelliğini taşıyan
Manastır şehri, Mustafa
Kemal’in kişiliğinin oluşmasında da çok önemli
bir yere sahip olmuştur”
ifadelerini kullandı.
Harbiyeliler adına
okunan şiirin ardından
Atatürk’ün Anı Odası gezildi ve toplu fotoğraf çekimiyle tören sona erdi.
Manastır Askeri İdadisi
Gazi Mustafa Kemal
Atatürk’ün 1896-99 yılları arasında eğitim aldığı

Manastır'da yapılan tören ile ilgili olarak sosyal
medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 2013
yılında TİKA tarafından
restorasyonu yapılan Makedonya-Manastır Askerî
İdadisi, Şehir Müzesi ve
Anı Odası bugün gerçekleştirilen törenlerle Gâzi
Mustafa Kemal Atatürk'ün
mezuniyetinin 122. yıl dönümüne şahitlik etti"

1 - 4 Nisan tarihleri arasında
karantina altındakiler,
seçimlerde oy kullanamayacak
1 - 4 Nisan tarihleri arasında karantina altında
olacak seçmenler, milletvekili genel seçimlerinde
oy kullanma imkanından yoksun bırakılacak.
Avukat Silviya Petrova, bu vatandaşların oy kullanma haklarının ihlal edilmemesi için Anayasa
Mahkemesi’ne havale edilmesi konusunda destek
bekliyor.
Av. Petrova, Bulgaristan Ulusal Radyosu’nun
(BNR) “Herkesten Önce” programına verdiği demeçte, geçen yıl Hırvatistan'da benzer bir durumda Anayasa Mahkemesi’nin derhal tepki vermesini

örnek gösterdi. Avukat, “Bu, çok az zamanı olmasına rağmen Bulgar Anayasa Mahkemesi’nin
başvuru yapan biri olduğu halde tepki vermek için
yeterli zamanı olduğu anlamına geliyor” dedi.
Av. Petrova, Bulgaristan Kamu Denetçisinin
(ombudsman) bu konuda anlayış göstermesini en
mantıklı buluyor.
Avukat, “Konuyu arz ettiğim devlet organlarının
hiçbirinden hala tepki gelmiyor. Yakın temaslı kişiler, her hastanın en az bir yakın temaslı kişisi
olduğunu varsayarsak, oy kullanamayacak kişilerin sayısını muhtemelen ikiye katlayacak” dedi.
Avukat, “Oy kullanma hakkından mahrum bırakılan vatandaşlar, serbest seçim hakkını ihlal
ettiği gerekçesiyle Bulgaristan aleyhine bir veya
ikiden fazla kararı bulunan Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi'ne şikayette bulunabilirler. Manevi zararlar için tazminat ödenmesine hükmedilmeyen
kararlar var, ancak her başvuru sahibi için 2-3 bin
avro tazminat ödenmesine hükmeden kararlar da
var” diye ekledi.
Avukat, seyyar sandıkta oy kullanmak için belirlenen süre içinde başvuru yapan, ancak organizasyon sorunlar nedeniyle böyle bir imkan kendisine sağlanmadığı kişilerin de tazminat başvurusunda bulunabileceğini söyledi.
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Yaz turizm sezonunda Bulgaristan’a
yönelik büyük ilgi bekleniyor
Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova,
Bulgar ist an Tur izm
İşletmecileri Konfederasyonu Başkanı Doç.
Dr. Rumen Draganov,
Bulgaristan Restoran
ve Kafeler Birliği Eş
Başkanı Pavlin Petrov
ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Milen Lyutskanov ile gerçekleştirdiği
çalışma toplantısında,
“Önümüzdeki yaz sezonu ve turizmde beklenen canlanma ve
paket turların satışına
başlanması göz önüne
alındığında Bulgaristan
Ulusal COVID-19 Aşılama Planı’nda çok sayıda insanla doğrudan
temas yoluyla görevlerini yerine getiren sektör
çalışanlarına öncelik
verilmesini gerekli görüyoruz” diye kaydetti.
Bakan, bunun resepsiyon görevlileri, oda
hizmetçileri, garsonlar,
barmenler ve havali-

manlarındaki yer hizmeti personelinin bir kısmı
için geçerli olduğunu
ve halihazırda Sağlık
Bakanlığı'na verilecek
sektörde belirli pozisyonlardaki çalışanların
listesinin hazırlandığını
belirtti.
Nikolova, “Sakin bir
2021 yaz sezonu geçirmek için turizm sek-

töründeki çalışanların
aşılanma sürec inin
turizm amaçlı seyahatlere izin verilmesinden
önce gelmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu,
Bulgaristan'ın güvenli
ve güvenilir bir destinasyon olarak tanıtımına katkıda bulunacak”
diye vurguladı.
İşletmeciler ve onla-

rın harici ortaklarından
gelen bilgilere göre,
şu anda yaz aylarında
seyahatlere büyük ilgi
var ve çok sayıda tur
rezervasyonu yapılıyor.
Doç. Dr. Draganov, sıkı
çalışmaların yapıldığına
ve hatta 2022 için yayınlanmış tur programlarının olduğuna dikkat
çekti.

Bulgar profesörü, koronavirüs tedavisinde
yardımcı olacak “akciğer ısıölçeri” geliştirdi
Zarif bir ısıölçer cihazı,
koronavirüs (Covid-19)
hastası ve koronavirüs hastalığı şüphesi
olan kişilerin tedavisinde vazgeçilmez bir
yardımcı olabilir. Cihaz, Sofya İvan Rilski
Hastanesi’nde görevli
alerji uzmanı Prof.Dr.
Todor Popov'un yönetiminde Sofya Bulaşıcı
Hastalıklar Hastanesi ile
işbirliği içinde tasarlandı.
Mecazi anlamda konuşursak, bu bir "akciğer
ısıölçeri” olarak tanımlanabilir.
Prof. Dr. Popov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na
(BNR) verdiği demeçte,
“Keşif Covid-19 ile ilgili değil, kronik obstrüktif akciğer hastalığı
(KOAH) olan astımda
hava yolu inflamasyonu
ile ilgili. Enflamasyonun
şiddetli astım veya obstrüktif akciğer hastalığı
gibi klinik semptomlara
neden olmasına neyin
yol açtığını anlamaya
çalışmak için on yıl harcadım. Tüm solunum patolojisi türleri arasındaki
en düşük ortak payda

ve bu nedenle hastalıkları sırasında hastaların
durumu iltihaplanma ile
ilişkili. Bu, hastalarımıza

uyguladığımız teşhis algoritmalarının ayrılmaz
bir parçası” diye kaydetti.
Profesör, “Kendimizi iyi
hissetmediğimiz an, ateşimizi ölçmeye başlarız
ve başka bir rahatsızlığımızın olup olmadığını
düşünmeye başlarız. Bu,
sağlık söz konusu olduğunda evlerde bulunan
termometreler ile yapılır.
Farklı olan bu termomet-

re ise sadece vücudun
değil, solunum yollarının
da sıcaklığını ölçmemizi
sağlar” diye izah etti.

Prof. Dr. Popov, “Bu neden önemli? Çünkü aslında solunum yollarının
kendi geometrisi var, kan
temini, sıcaklık bir dokunun kan akışını yansıtır,
travma, enfeksiyon veya
başka bir türden iltihaplanma nedeniyle arttığında doku daha fazla
ısı üretmeye başlar, dolayısıyla bu sinyali alırız.
Bu sinyali koltuk altı sı-

caklığı ölçtüğümüzde kolayca alırız, kulakta veya
ağızdan ölçüm yaptığımızda da alırız. Ekshale
edilen havanın sıcaklığı
ölçüldüğünde her şeyin
farklı olduğu
ortaya çıkıyor, anc ak
sonunda
hastalığın
boyutu hakkında belirli
bilgiler elde
edi yor uz ister astım,
ister kronik
obstrüktif
akciğer hastalığı, ister
akciğer kanseri de dahil
olmak üzere daha egzotik hastalıklar olsun,
vücutta olup bitenlerin
bir yansıması olabilir ve
uygun önlemler alınabilir” dedi.
Profesör, “Solunum
yollarının sıcaklıklarını
izleyerek onların durumunu izleyen bir cihazdan bahsediyoruz” diye
vurguladı. KH

Konfederasyon Başkanının ifadesine göre,
turizm sektörünün şu
anda tahmin edilenden
daha yüksek beklentilerin olduğu bir sezona
hazırlanması gerekiyor. Doç. Dr. Draganov,
2021 yaz sezonunun,
Temmuz or tasından
Ekim ayına kadar olan
dönemi kapsayan 2020
yaz sezonunu büyük ölçüde tekrar edeceğini,
ancak daha fazla sayıda seyahatlerin yapılacağını düşünüyor.
Turizm sektörü temsilcileri, yaz turizm sezonunun başlangıcını fiili
başlangıcından 4 hafta
önce duyurulmasının
iyi olacağını belirterek,
çalışanların hazırlık
yapması için bu zama-

na ihtiyaç duyulduğunu
açıkladı.
Bakan, pandeminin
dinamikleri göz önüne
alındığında, özellikle
uluslararası seyahatler
konusunda ve hangi önlemlerin getirilebileceği
veya kaldırılabileceğine
dair uzun vadeli tahminler ve planlar yapmanın
zor olduğunu belirtti.
N ikolova, Sağlık
Bakanlığı'ndan alınan
bilgilere göre, şu anda
negatif PCR testi sonucu, iyileşen Covid-19
hastaları için hızlı antikor testi sonucu veya
Covid-19'a karşı aşılama için bir belge sunma gerekliliğine hiçbir
istisna getirilmediğini
açıkladı.
Kırcaali Haber

AB’den kırsal kalkınma için
yaklaşık 887 milyon avro
Hükümet, 2014-2020 dönemini kapsayan Kırsal Kalkınma Programı’nda (PRSR) yapılan on
birinci değişikliği onayladı. AB Geçiş Dönemi
Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri doğrultusunda
Bulgaristan’a 2021 ve 2022 yılları için Kırsal Kalkınma Programı kapsamında onaylanan projelerin finanse edilmesi için yaklaşık 887 milyon avro
kaynak sağlanacak.
Hibe destekleri, çiftçileri ve tarımsal ürün işle-

mecilerini, genç çiftçileri, küçük ölçekli çiftlik sahiplerini ve belediyeleri hedefleyecek.
Programın temel yatırım önlemleri kapsamında
ilk proje başvurularının kabulüne bu yıl içinde başlanacak. Avrupa Yeşil Mutabakatının uygulanmasında gerekli yapısal değişiklikleri gerçekleştirmede de kırsal alanlara yardımcı olmak için bir fırsat
da yaratılmıştır. Onlar, çevresel sürdürülebilirliğe
geçiş döneminde hayati bir rol oynayacak, projelerin finanse edilmesi ise yeni stratejilerin iddialı iklim ve çevre hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak.
Kararla Kırsal Kalkınma Programı kapsamında
öngörülen mali kaynakların ulusal ve AB düzeyinde belirlenen stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda dengeli ve verimli bir şekilde tahsisinin
sağlanması garanti altına alındı.
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Kırcaali ilinden belediye başkanları,
Filibe Başkonsolosu Ergani’yi uğurladı
geri dönüyor ve Türkiye Dışişleri Bakanlığı'nda görev
yapacak” diye bildirdi.
Kırcaali ilinden yedi belediye başkanı ve Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali İl Yönetim
Kurulu Ergani ile bir araya gelerek, iyi işbirliği için
kendilerine teşekkür etti,

sağlık ve yolunun açık olmasını diledi.
Dr. Müh. Azis, “Her zaman Bulgaristan'ın bir
dostu olacağına ve iki ülke
arasında daha iyi ilişkiler
geliştirilmesi adına temasları sürdürmeye devam
edeceğimize dair bize güvence verdi” diye ekledi.

Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’den
Kırcaali Valiliğine Veda Ziyareti

Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, geçici
olarak Kırcaali Valisi görevini yürüten Sevda Kamburova
ve Vali Yardımcısı Leman Ali’nin şahıslarında Kırcaali'de

Kırcaali Belediye Başkanı
Dr. Müh. Hasan Azis, Facebook hesabından yaptı-

ğı açıklamada, “Türkiye’nin
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’yi hediyeler ve

minnettarlıkla uğurladık.
Kendileri görev süresi bitmesinden dolayı ülkesine

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara
Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Bulgaristan'ın

Erdoğan'a güven mektubu
sundu.
Çolakov, kendisine eşlik
eden bazı büyükelçilik men-

yeni Ankara Büyükelçisi Angel Çolakov’u kabul etti.
Büyükelçi Çolakov, kabulde

suplarını Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a takdim etti. Büyükelçi Çolakov’un güven mek-

tubunu sunumunun ardından
Erdoğan ve Bulgar diplomat
misyon temsilcileri hatıra fotoğrafı çektirdi.
Angel Çolakov, geç en
yılın sonunda
g ö rev süre s i
dolan Nadejda
Neynski’nin yerine Bulgaristan Cumhuriyeti
Olağanüstü ve
Tam Yetkili Ankara Büyükelçisi olarak atandı.
B a ş b a kan Boyko
Borisov’un
eski danışmanı olan Çolakov, daha önce
Bulgaristan’ın
Paris Büyükelçiliği görevinde bulundu.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'ın Yeni Ankara Büyükelçisi
Angel Çolakov Resmen Göreve Başladı
devlet yetkililerine veda etti.
Başka yerde bir göreve geçen diplomat, ülkemizi
özleyeceğini belirterek, Kırcaali Valiliği ile görev süresi boyunca kurduğu ortaklığı çok takdir ettiğini belirtti.
Konsolos ve ev sahibi konumundaki Valilik temsilcileri
birbirlerine hediye takdiminde bulundular.
Kamburova, salgın sırasında Türkiye’nin yaptığı hastanelerin ihtiyaçlarına yönelik koruyucu giysi, maske ve
PCR test kiti bağışı için Hüseyin Ergani'ye yürekten şükranlarını sundu.
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