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Dimitrovgrad’da 
yeni bir fabrika 
açılıdı

Filibe'de Dostluk Konseri Düzenlendi, 
Nöbettepe Dergisi Tanıtıldı

Türk-Bulgar Edebiyat Kulübü, 
Filibe Müzik ve Sanat Akade-
misi ile işbirliği halinde Filibe 
Radyosu Kültür Merkezi'nde 
"Biz Bütün Renkleriz" temasıyla 
bir Dostluk Konseri düzenledi. 

Akademi profesörlerinden Ni-
kolay Stoykov'un "Türk Dansı" 
adlı bestesiyle başlayan konser, 
Adnan Saygun, Georgi Zlatev-
Cherkin, Fazıl Say ve Selman 
Ada gibi tanınmış Türk ve Bul-
gar bestecilerin eserlerinin icra-
sıyla devam etti. 

Piyanoda Romeo Smilkov ve 
Velislava Stoyanova'ya genç 
Türk Bariton Alper Ünlütürk eş-
lik etti. 

Etkinlik vesilesiyle geçtiğimiz 
aralık ayında yayın hayatına 
başlayan Nöbettepe Dergisi'nin 
tanıtımı da Dergi Yayın Kurulu 

tarafından gerçekleştirildi. 
Nöbettepe Edebiyat, Kültür ve 

Sanat Dergisi Yayın Koordina-
törü Şenar Bahar, “Beş yıl önce 
kurulan Bulgar-Türk Edebiyat 
Kulübü tarafından yayınlanan 
Nöbettepe Edebiyat, Kültür ve 
Sanat Dergisi, yılda dört kez 
çıkacaktır. Türkçe ve Bulgarca 
yayınlanan dergi, Türkiye’deki 
Bulgaristanlı çağdaş yazarların 
ve Bulgaristan’daki Türk ya-
zarlarının eserlerini popülarize 
edecektir. Dergi satılmayacak 
ve her okuyucu ne kadar para 
ödeyeceğine kendisi karar ve-
recek” diye izah etti.

Dergi almak isteyenler, Bulgar-
Türk Edebiyat Kulübü’nün Fa-
cebook sayfası veya elektronik 
posta - nebettepe@gmail.com 
aracılığıyla ir tibata geçerek 

kargo şirketi aracılığı ile satın 
alabilir. 

Dergi yazarları Bulgaristan 
doğumlu yaratıcılardır. Der-
ginin Genel Yayın Yönetmeni 
Kadriye Cesur. Momçilgrad 
(Mestanlı) doğumlu olan Kadri-
ye Cesur, Filibe Üniversitesi’ni 
bitirdi. Türkiye’de yaşayan Kad-
riye Cesur, öğretmenlik ve çe-
virmenlik yapmaktadır. Dergi 
Yayın Kurulu’nda en iyi tercü-
manlardan biri olan Prof. Dr. 
Hüseyin Mevsim de yer alıyor. 
Türkiye'deki tiyatroların bir dizi 
Bulgar piyesini tercüme edip 
sahneye koyması onun saye-
sinde oldu.

Dergi Yayın Kurulu’nda Kadri-
ye Cesur ve Prof. Dr. Mevsim’in 
üniversite arkadaşı Filibe Yazar-
lar Derneği Başkanı Anton Baev 

de yer alıyor. Derginin birinci 
sayısında Baev’in kaleme aldı-
ğı “Yeni İstanbul Soneleri” isimli 
eserine yer verilmiştir.

Derginin kapağını Momçilg-
rad kasabasından usta ressam 
Kamber Kamber çizdi. Dergi-
nin birinci sayısında yer verilen 
eserler için müellifler ücret ta-
lep etmemiştir. Dergide Meh-
met Türker Acaroğlu, Ahmet 

Emin Atasoy, Kadriye Cesur, 
Hüseyin Mevsim, İsmail Bekir 
Ağlagül ve Mümün Tahir gibi 
en iyi çağdaş Türk yazarları 
ve çevirmenlerinin eserleri-
ne yer verildi. Derginin birinci 
sayısında eserleriyle yer alan 
Bulgar yazarlar arasında Ev-
dokiya Borisova, Anton Baev, 
Mira Duşkova, İvan Peyçev ve 
başka isimler bulunuyor.

Bakan Karanikolov: 
Türkiye Avrupa Birliği'nin 

stratejik ortağıdır
Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi 

Odası (BULTİŞAD) tarafından, 
yerleşik şirketler, resmi kurum 
ve kuruluşlarla ilişkilerin ge-

liştirilmesi amacıyla başkent 
Sofya'da ofis açıldı.

Açılış töreninin onursal konu-
ğu Ekonomi Bakanı Emil Kara-
nikolov, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, "Bizim muhteşem 
komşumuz Türkiye, Avrupa 
Birliği'nin (AB) stratejik ortağı-
dır." dedi.

Yeni ofisin çalışmalarına tam 
destek sözü veren Karanikolov, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında ticarette Türkiye-Bul-
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Allah için Sevmek, 
Allah için buğz etmek
Âlemlerin Rabbi, din gü-

nünün sahibi Yüce Allah’a 
Hamd ve senalar eder, 
Peygamberimize, âline ve 
ashabına Salatü selamlar 
ederek söze başlarım.

Kıymetli Müslümanlar!
Sevgilerin en büyüğü ve 

en değerlisi şüphesiz ki 
Allah ve Resulüne ait olan 
sevgidir (Muhabbetullah 
ve muhabbeti rasülillah) . 
Allah’ı sevmenin ve ima-
nın tadına varmanın ise 
üç özelliği vardır. 

Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s),  Enes b.Malik’in 
şahsında biz Ümmetine 
bu üç haslet ve özelliği 
şöyle bildirirler:

“Kişi şu üç haslet ve 
özelliğe sahip olursa, ima-
nın tadını alır: 

Allah ve Resulünü her 
şeyden fazla sevmek, 
sevdiklerini Allah için sev-
mek ve doğru yolda sırat-ı 
müstakimde sebat edip, 
küfre ( imansızlığa) yüvar-
lanmanın ne büyük tehlike 
olduğunun şuuruna varıp 
önlemini alanlardır. 

Hal böyle olunca, olaylar 
karşısında Halk ne der 
değil de,  Hak (Allah) ne 
der ilkesiyle hareket et-
melidir Müslüman.

Sevdiğini Allah için sev-
meli, Allah için buğz et-
melidir.

Allah için birbirini seven 
Müslümanlar, “birbirlerini 
ziyaret edip hasbihal et-
meleri, biribirlerine dualar 
etmeleri ve yardımlaşma-
ları neticesinde, Yüce Al-
lah onların Cennet yolcu-

luklarını kolaylaştırır”. 
Eşler biribirlerini, Allah’ın 

ihsan ettiği “Vedüd” ismiy-
le sevdiklerini ve biribirle-
rinin emanetleri oldukları 
bilinciyle hareket ederler-
se, birbirlerini kırmaktan 
ve kötü söz sarf etmek-

ten korurlar. Eşler arasın-
da Sevgi ve ülfetleri daim 
olur. Zira eşler de biribir-
lerinin cennet vesileleri 
olurlar. 

Eşler arasında sevgi ve 
ülfet, çocuklar ile meyve 
verir. Çocuklar da ma-
sumdur, Allah’ın ema-
netleridir. Ebeveyninden 
(ana- babalarından), Al-
lah inancı, Peygamber 
Sevgisi, din bilinci ve 
kimlik inşası başta olmak 
üzere bilgi ve birikimlerini 
kendilerine aktarmalarını 
beklerler. Zira ana-baba-
lar çocukları sayesinde 
Amel defterlerini açık bı-
rakacaklar.

Pişman olmamak için! 
Sevgili Peygamberimiz 
(s.a.s) sevdiğinizi ölçü-
lü seviniz, zira bir gün 
düşmanınız olabilir. Düş-
manınıza karşı da ölçülü 
davranınız, zira bir gün 
dostunuz olabilir, buyur-
maktadır. 

Yüce Allah iman edenle-
rin dostu ve destekçisidir, 
onları karanlıktan aydınlı-
ğa çıkarır. Kul, hayranlık 
ve şaşkınlık içinde oldu-
ğunda sübhanallah (Allah 
her şeyden münezzehtir 
– noksansızdır) der, sıh-
hat ve afiyette, saadet ve 
berekette olunca Elham-

dülillah (Hamd ve şükür 
Allah’a aittir) der, sıradışı 
bir saadet yaşadığında 
Allahü Ekber (Allah Bü-
yüktür, Yücedir) duasını 
yapar. 

Bu zikir ve dualar aynı 
zamanda her namaz son-
rasında otuz üçer defa 
okunur.           

Zikirlerin en hayırlısı 
“Lailaheillallah” (Yalnız 
Allah vardır)dır. Duaların 
en hayırlısı ise Lailaheil-
lallah Muhammedün Ra-
sülüllah” (Allah’tan Başka 
İlah yok, Hz. Muhammed 
O’nun (kulu) ve Resülü-
dür. 

Değerli Müslümanlar!
Hepimizin temel Hedefi 

Allah’ın Rızasına ve ahi-
ret yurdunda Vaad ettiği 
Cennetine nail olmaktır. 

Kulluk vazifesini şuurla 
ifa eden, ibadetlerini ye-
rine getiren, haramlardan 
sakınan ve nafile ibadet-
lerini arttıran kullarını 
Yüce Allah sever.

 “Allah Teâlâ bir kulu-
nu sevdiği vakit, Cebrail 
(as.)’a, “Allah filanı sevi-
yor, onu sen de sev’’ diye 
emreder. Cebrail de onu 
sever ve gök ehline, “Al-
lah filanı seviyor, siz de 
onu seviniz’’ diye seslenir. 
Bunun üzerine göktekiler 
o kimseyi severler. Sonra 
da yeryüzünde onun sev-
gisi kalplerde yerleşir.

Mevlam cümlemizi sev-
diği kullarından, Salihler-
den eylesin. 

Konuyu Sevgili Peygam-
berimiz (s.a.s)’in Duasıyla 
tamamlıyorum.

Allah’ım! Senden sev-
gini ve seni sevenlerin 
sevgisini ve sevgine beni 
ulaştıracak ibadet ve 
ameli istiyorum. Allah’ım! 
Senin sevgini, nefsimden, 
ailemden ve sahip oldu-
ğum servetimden değerli 
eyle.” Âmin. 

Salihlerden ve Allah’ın 
sevdiği kullardan olmamız 
temennisi ile. 

Beyhan MEHMED 
Kırcaali Müftüsü 

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

AB'de en sağlıksız beslenen 
ülke Bulgaristan

Daily Mail'in haberine 
göre Almanya’daki Fri-
edrich Schiller Jena Üni-
versitesi tarafından yapı-
lan araştırma sonuçları, 
sağlıksız beslenmeden 
kaynaklanan ölüm va-

kalarında Bulgaristan’ın 
araştırmaya dahil edilen 
51 ülke arasında 12.sıra-
da yer aldığını gösterdi. 
Ölüm oranlarının en 

yüksek olduğu ilk 10 
ülke, dördü Asya’da bulu-
nan eski Sovyet Cumhu-
riyetleridir. Birinci sırada 
yer alan Özbekistan’da 
100 000 kişide 396 kişi-
nin sağlıksız beslenme 
nedeniyle hayatını kay-
bettiği kaydedildi. 
Özbekistan’ı, Türkme-

nistan, Kırgızistan, Uk-

rayna, Moldova, Azer-
baycan, Belarus, Taci-
kistan ve Kazakistan 
takip ediyor. 100 000 
kişide 291 kişinin sağlık-
sız beslenme nedeniyle 
hayatını kaybettiği Rus-

ya 10. sırada bulunuyor. 
Yine eski Sovyet Cum-
huriyetlerinden Gürcis-
tan 11.sırada yer alıyor. 
Hemen ardından sağ-

lıksız beslenme alışkan-
lıklarının neden olduğu 
kalp damar hastalıkları-
na bağlı ölümlerde 260 
ölüm vakası ile Bulgaris-
tan geliyor. Aslında eski 
Sovyet Cumhuriyetle-
rini dikkate almazsak 
Bulgaristan’ın, AB'de en 
sağlıksız beslenen ülke 
olduğu ortaya çıkıyor. 

En sağlıklı beslenen 
ülkeler İspanya, İsrail, 
Fransa’dır. Bu ilk ülke-
de sağlıksız beslen-
me nedeniyle hayatını 
kaybedenler 43’er kişi, 
Fransa’da ise 46 kişidir. 
B i l im adamlar ın ın 

araştırma sonuçlarını 
değerlendirmesine göre 
Avrupa’da ölüm vaka-
larının yaklaşık yarısı 
sağlıksız beslenmeden 
kaynaklanıyor. 
Bölgede iki milyondan 

fazla insan, şeker içeriği 
yüksek gıdalar ve düşük 
miktarda meyve, sebze, 
çerez ve kepekli tahıl tü-
ketimi ile ilgili hastalıkla-
rın kurbanı oldu. 
Bilim adamları, ayrıca 

erkeklerin sağlıksız bes-
lenme nedeniyle kardi-
yovasküler hastalıklara 
karşı daha savunmasız 
olduklarını ortaya koy-
du. Kadınlar, 50 yaşın-
dan sonra risk grubuna 
girerken sağlıksız bes-
lenme erkeklerde daha 
küçük yaşlarda olumsuz 
etki göstermektedir.
Araştırma, 1990'dan 

2016'ya kadar olan veri-
lere dayalıdır. 
           Kırcaali Haber

2060 yılında Bulgaristan nüfusunun 
üçte biri, 65 yaşın üzerinde olacak

Kamuoyunda tartışma-
ya açılan 2019 – 2030 
dönemi Bulgaristan'da 
A k t i f  Y a ş l a n m a 
Stratejisi’ne göre Bul-
garistan nüfusunun üçte 
biri 2060 yılında 65 ya-
şın üzerinde olacak. 
Taslak olarak hazırlanan 
stratejide emekli insan 
oranının %32,7 olacağı 
belirtildi. 
Bu, ülkemizde yaşlıla-

rın toplam nüfus içindeki 
payının o zamana kadar 
%17,4 oranında artacağı 
anlamına geliyor.
Belgede şöyle denildi:” 

Bulgaristan'da şu anki 
demograf ik durumun 
özellikleri, nüfusun azal-
maya ve yaşlanmaya 
devam etmesi, doğum 
oranı düşük, ölüm oranı 
ise yüksektir. Nüfusun 
bölgesel dağılımındaki 
dengesizlik derinleşiyor”. 
U l u s a l  İ s t a t i s t i k 

Enstitüsü’nün (NSİ) ve-
rilerine göre 2017'nin 
sonu itibariyle 65 ya-
şında olan kişiler 1 481 
908 veya ülke nüfusunun 
%21’ini oluşturuyor. Yaş-
lanma süreci, kadınlarda 

erkeklerden daha belir-
gindir.
Ülkede göreli 65 yaş 

üstü kadınların oranı 
%24,4 ve erkeklerin ise 
%17,4’tür. Bu fark, er-
keklerin ölüm oranları-

nın yüksek olmasından 
ve ortalama beklenen 
yaşam süresinin düşük 
olmasından kaynaklan-
maktadır.
Çalışma çağındaki nü-

fus, 2017 yılında yaklaşık 
56 000 kişi azalmıştır.
Aynı zamanda 55 ya-

şın üzerindeki beyin 
sağlığı iyi olan Bulgaris-
tan vatandaşların oranı 
AB için ortalama yüzde 
63,9 iken yüzde 52,6'dır. 

Bunun nedeni, bizde 
insanların daha seyrek 
profilaktik muayenelere 
gitmesidir. 
Yaşlı nüfusun istihdamı 

göstergesine göre Bul-
garistan yüzde 29 olan 

AB ortalamasına yak-
laşıyor. Bizde bu oran 
yüzde 27,9’dur. Ülkemiz-
de yaşlıların toplumsal 
hayata aktif katılımı AB 
ortalamasının oldukça 
altındadır.
Ulusal strateji sadece 

yaşlıların sosyal ve kül-
türel hayata dahil etmeyi 
değil, aynı zamanda on-
ların arasında istihdamı 
teşvik etmeyi amaçlar.
           Kırcaali Haber

Terör operasyonunda 43 kişi tutuklandı
Bulgaristanlı savcılar 

5'i Suriyeli birisi Bulgar 6 
kişiyi 2016 yılından beri 
yabancı terör örgütlerine 
25 milyon Euro’dan fazla 
para yollayan şebekeye 
üye olmakla suçladı.
Geçen cuma günü ül-

kede gerçekleştirilen 
operasyonlarda 43 kişi 
terör örgütlerine finan-
sal destek sağlayan şe-
bekeye dahil oldukları 
iddialarıyla tutuklandı.

Ülkenin farklı nokta-
larında gerçekleştirilen 
operasyonları yürüten 
Başsavcı’nın sözcüsü 
Rumyana Arnaudova 
şebekenin güvene da-
yalı elden para emanet 
etme yoluyla Bulgaristan 
üzerinden sınır aşırı ül-
kelerde faaliyet gösteren 
terörist gruplarını finan-
se ettiğini öne sürdü.
Arnaudova: “Türkiye 

üzerinden Suriye'ye 

100 araç yolladılar”
Sözcü Arnaudova terö-

ristleri destekleyen şe-
bekenin Bulgaristan'dan 
satın aldıkları 100 aracı 
Türkiye üzerinden Suri-
ye'deki terörist grupla-
ra gönderdiğini belirtti. 
Arnaudova, şebekeye 
dahil olmakla suçlanan 
6 kişiden 5 Suriyelinin 
Bulgaristan vatandaşı 
olduğunu açıkladı.
           Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 306 Şubat 2019 EDEBİYAT

TATLI DİLLİ TÜRKÇEMİZ   
 Bir Pazar günü öğleden 

sonra saat iki sıralarıydı. 
Berat kandili için annem 
lokma pişirmiş, komşu-
lara dağıtmakla beni gö-
revlendirmişti. Türk Dili 
Edebiyat öğretmeni olan 
komşumuz Murat ağa-
beylere vardığımda evle-
rinin balkonunda üçüncü 
sınıfta okuyan oğlu ile 
ellerinde kitap bir şeyler 
okuyorlardı. Ben de yan-
larına uğradım, kaş gözle 
selamlaştık, okudukları 
hikâye bitince hal hatır ol-
duktan sonra, bana:

 “Zeynep, sende bura-
dayken size bir hikâye 
okuyayım, ister misin? 
Deyince ben de:

 “Pek tabi, istemez mi-
yim, memnuniyetle”. De-
dikten sonra, hikâyeyi 
okumaya başladı. Arada 
el hareketleri ile olayları 
tamamlayarak öyle gü-
zel içtenlikle okuyordu ki, 
hikâyeye derinleştikçe, 
ha şimdi ne olacak diye 
bütün varımla hikâyeye 
odaklanmıştım.  Herkesin 
beceremeyeceği bu ifade-
li ahenkli okumaya bayıl-
mıştım. Hikâye bitince:

“Nasıl hikâyeyi beğendi-
niz mi? Diye sorunca ben 
de:

“Öyle güzel tatlı dil-
le okudunuz ki, Türkçe 
okumanıza bayıldım. 
Ne kadar da güzel oku-
dunuz. Sanki biz de bu 
hikâyedeki olaylarda hep 
beraber olduk, hep be-
raber heyecanlı anları 
yaşadık. Ağzınıza sağlık. 
Ben de bir gün Türkçeyi 
öğrenebilsem,  böyle gü-
zel okuyabilmeyi ne kadar 
isterdim …“ 

 “Tabi sen de okuyabilir-
sin Zeynep, hatta benden 
daha da güzel okuyabilir-
siniz. Bakın çocuklar, bu 
yalnız benim okumama 
bağlı değil, Türk Dilimiz 
dünyada kullanılan bütün 
diller arasında en ahenk-
li dillerden biridir. Dikkat 
ederseniz bizim dilimizde-
ki kullandığımız kelimeler 
de genelde bir sesli bir 
sessiz gelir, iki sessiz har-
fin bir araya gelmesi na-
direndir, onlarda Arapça 
veya Farsçadan dilimize 
geçen kelimelerdir. Onun 
için ana dilimiz Türkçe 
ahenkli tatlı dilli bir dildir, 
biraz da okumasını be-
cerebildik mi, ağzınızdan 
dökülen kelimeler yağla 
bal gibi akar gider…”

“Öğretmenim,  geçen yıl 
babamı okul müdürü yanı-
na çağırmış,  konuşmuş-
lar, müdür de:”   

 ‘Çocuklarının okulda 
başarılı olmalarını isti-
yorsan, eviniz de onlarla 
Bulgar dilinde konuşa-
caksınız, Türk Dili dersi 
çocukların kafasını karış-
tırıyor, çocuklar başarısız 

oluyor. Türk Dili derslerine 
katılmaya müsaade etme-
yeceksiniz.  İşte o zaman 
çocukların başarılı olacak’ 
demiş.                           

 “Öğretmenim, siz de 

olsa duyuyorsunuzdur, o 
zamandan beri babamın 
emri üzere evimizde, bah-
çede bile Bulgarca konuş-
maya mecbur edildik. Bi-
zim gibi ana dilimiz Türk-
çeden mahrum edilmiş, 
daha nice aile çocukları 
var. Babam böyle akım-
lara pek kafayı takmazdı, 
ama belki de bizim ba-
şarılı olmamız için böyle 
bir emir vermiş olabilir, 
diye düşünüyorum.  Her 
nasılsa okul müdürü bu 
sefer babamı iyice ikna 
edip kandırmış. Sizden 
ricam olacak, bu konuyu 
babamla konuşursanız 
kardeşim ve ben çok se-
vineceğiz. Hem sizden 
bir ricam daha olacak, şu 
Türkçemiz baksanıza ne 
kadar tatlı bir dil, Türkçe 
alfabe kitabı olmadığına 
göre bize Türkçe alfabe-
yi bir yaprağa yazıverse-
niz. Türkçe okumayı çok 
ama çok istiyoruz. ” De-
yince çevik hareketlerle 
yerinden kalkıp içeriden 
kalem, defter aldı ve yaz-
maya başladı. Basma 
büyük  “A”,  basma küçük 
“a “, el yazısı büyük “ A”, 
el yazısı küçük “a” , tire,  
karşısına bir ayı resmi, 
“B” harfinin basmasını, 
el yazısını bitirince, tire 
balık resmi,  “C” harfinin 
yazılışlarını bitirince “C” 
–ceviz, diyerek her harfin 
karşısına o harfin ismiyle 
başlayan birer eşya veya 
cisim resmederek Türk 
Dili alfabesini bitirmişti. 
Bana uzatılan alfabe yap-
rağını kimse görmesin 
diye dörde katlayıp koy-
numa sakladım. Sevine-
rek eve doğru yollandım.  
Eve varınca hemen yatak 
odasına kilitlendim, evde 
olduğumuzda peşimden 
hiç ayrılmayan ikinci sı-
nıf da okuyan kardeşim 
Sevcan, eve döndüğümü 

görmüş olacak ki,  kapı-
ya dayandı, içeri girmek 
için yalvarmaya başladı. 
Kapıyı açtım, içeri girer 
girmez:

“Kapıyı kilitleyip benden 

ne saklıyorsun, ablacı-
ğım? Deyince:

  “Ben senden saklı bir 
şey yapar mıyım be kar-
deşim. Sana çok güzel 
haberim var. Komşumuz 
Murat öğretmene Türk Al-
fabesini yazdırdım. Hem 
harfleri Bulgar alfabesiy-

le karıştırmadan daha 
kolay öğrenmemiz için 
resimli alfabe yazıverdi. 
Hep beraber ikimiz Türk-
çe alfabeyi öğreneceğiz. 
Alfabeyi öğrendik mi bize 

masal ve öykü kitapları da 
vereceğini söyledi. Şimdi-
lik bu konuda kimseye çıt 
yok, babam duymasın,  
daha bu akşam alfabeyi 
öğrenmeye başlayacağız, 
tamam mı? …”

O gün akşam yemeğin-
de babam:

 “Hanım, çocuklar, size 
iyi bir haberim var. Akşa-
ma yakın Murat öğretmen 
biraz konuşmamız için 
beni yanına çağırdı. Şu 
Türkçe konusunu etraflıca 
konuştuk.  Anladım ki, bu 
milliyetçiler güya çocukla-
rımızın geleceğini düşün-
düklerini ortaya atarak, 
benim gibi birçok ana ba-
bayı kandırarak, hala mil-
liyetçi ruhlarını bize aşıla-
mak çabasındalar. Avrupa 
üyesi olmamıza rağmen 
çocuklarımıza resmi ola-
rak ana dilimizi okutmu-
yorlar, demokrasiden, 
kardeşçe yaşamamız ge-
rektiğinden hala haberleri 
yok. Milliyetçi Jivkov ka-
fasından kurtulup da ana 
dilimiz Türkçeyi fakultatif 
olarak okunmasına bile 
engellik yaratmaktan geri 
kalmıyorlar. Murat öğret-
men altmışıncı, yetmişinci 
yıllardan örnekler vererek 
Türkçe okudukları halde 
birçok Türk asıllı kardeş-
lerimiz nasıl öğretmen,  
doktor, mühendis,  hukuk-
çu, yetiştiğini,  ana dilimiz 
Türkçenin meslek sahibi 
olmaya asla engel olma-
dığını, aksine ana dilin 
nasıl yardımcı olduğunu 

canlı örneklerle anlattı. 
Onun için bundan böyle 
herkes bunu bilmeli, Bul-
gar milliyetçi tuzaklarına 
düşmemeliyiz. Çocukla-
rımızı ana dilinden asla 
mahrum etmemeliyiz.  
Yeni doğan bir bebek ana 
sütüne ne kadar muh-
taçsa,  her insanoğlu da 
kendi ana diline o kadar 
muhtaç ve bağımlıdır...  
Kızlarım, Murat öğretmen 
bizzat size yardımcı ala-
cağını söyledi, siz de ana 
dilimiz Türkçeyi mutlak 
öğrenin…” Dedi.  

Ben, kardeşim Sevcan’la 
daha o gece resimler sa-
yesinde Türkçe alfabeyi 
neredeyse öğrendik.  Er-
tesi gün Murat öğretmene 
müjdemizi iletince çok se-
vindi, kardeşimle bana bi-
rer masal kitabı ellerimize 
tutuşturdu. Onları bitirince 
öykü kitapları, romanlar 
derken,  Murat öğretme-
nimiz sayesinde ben ve 
kardeşim,  ANA DİLİMİZİ, 
yani TATLI DİLLİ TÜRK-
ÇEMİZİ öğrenmiş olduk. 
Saygılı kardeşlerim, siz 
de öğrenmek istiyorsanız,  
hiç tereddüt etmeden hay-
di iş başına…     

       Hasan VARADLI

    GÖNÜL İSTER Kİ

Dudaklarda kalmasın öpüşlerinin tadı
Bir açmakla kalmasın güllerin güzelliği
Deney tarlası olmasın atoma dünya
Kül olmasın hünerli ellerin 
gece gündüz ürettiği…
Top seslerinden ürkmesin beşiktekiler
Yıkılmasın Ay’a giden köprüler
Randevular yarım kalmasın
Kanla dolmasın göz çukurları
Solmasın türküleri
Sazlarından aşıkların
Yaşamak-yaratmak
Yaratmak-çalışmak olsun
Tüm hedefi insanlığın 
Arzular sönmesin çocukların gönlünde
Boy uzatmasın dört bir yana yalanlar
Sevinirken bütün dünya bahara
Zehirsiz yağmurlar 
Balıyla, tadıyla sulasın
Toprağın nimetlerini
Kapanmasın yarına açılan kapılar
Roketler, roketliğinden utansın
Trenler devrilmesin sadetler taşırken…
                              

Rafet SEYDALİ

          G İ T M E
                - Serpil Şakiroğlu’na -

Günlerce hastane kapılarını bekledim
Olumlu bir haber alabilmem için
Doktorun gözlerine baktım ümitle
Nasıl, nasıl benim Annem?

  Ümidimi asla yitirmemiştim 
  Taa en kötü haberi alıncaya dek
  Haykırdım sesimin çıktığınca
  Ne olur alma benim Annemi, ne olur!

Her gün yalvarıyordum Tanrı'ya 
Gitme, gitme ne olur güzel Anneciğim
Öksüz bırakma bizleri, ne olur!
Zalim çeke çeke aldın Annemi bizlerden

  Bu acı azmış sanki daha da kötüsü
  O güzel kardeşim, canımın içi benim
  O minicik masum yavruları
  Haykırıyorum ne olur alma kardeşimi!

Lime lime oldu hayatımız
Benliğimi kaybeder oldum adeta
Yalvarıyorum ne olur gitme, gitme 
Bu acıya dayanamayız biz, ne olur!

                                    Osman AKIN
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Ardino’nun gelişimine katkıda bulunan 
kişi ve kuruluşlar ödüllendirildi

Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat, 
“Ardino’da Kalmak İçin 
10 Neden” isimli fotoğraf 
sergisinin açılışını yaptı. 
Sergi, Ardinoluların haya-
tını son yıllarda değiştiren 
en önemli 10 yapıyı tanıt-
maktadır. Belediye Meclis 
salonunda 25 Ocak 2019 
Cuma günü açılan sergi, 
Belediye ve Standart ga-
zetesi ile ortaklaşa hazır-
landı. Sergi, Standart ga-
zetesinin “Benim Şehrim” 
adı altında yürüttüğü ulu-
sal kampanya kapsamın-
da açıldı. 

Ardino’da gerçekleşti-
rilen kampanyayı des-
teklemek için Standart 
Gazetesi’nin baş editörü 
Slavka Bozukova, Ulusal 
Turizm Kurulu Kontrol 
Konseyi Denetim Kurulu 
Başkanı Doç. Dr. Rumen 
Draganov, Birleşik Bulga-
ristan Bankası (OBB) Kır-
caali Merkez Şube Başka-
nı Hristina Dimitrova özel 
olarak Ardino’ya geldi. 
Sergi açılış töreninde Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali İl Başkanı 
İzzet Şaban, Ardino Bele-
diye Meclis Başkanı Sez-
gin Bayram, Ardino İlçe 
Emniyet Müdürü Ştilyan 
Uzunov, Yangın Güvenliği 
ve Sivil Savunma Ardino 
İlçe Müdürü Başmüfettiş 
Kalin Grudev de hazır bu-
lundu. 

Resmi Murat, yaptığı 
selamlama konuşma-
sında şunları belir tti:” 
Standart Gazetesi’nin 
belediyelerin faaliyetleri-
ni nesnel olarak yansıtan 
kampanyanın bir parça-
sı olmaktan son derece 
memnuniyet ve heyecan 
duyuyorum. Kasabamız-
da ve ilçemizde hepimizin 
birlikte yaptıklarını gören 
ulusal bir medya tarafın-
dan Ardino Belediyesi’nin 
fark edilmesinden gurur 
duyuyorum”. Olumlu ge-
lişimini gösteren beledi-
ye için 10 kilit konunun 
her biri hakkında ayrın-
tılı bilgiler sundu. Bunlar 

arasında idari hizmetler, 
sağlık ve sosyal faali-
yetler, spor olanakları, 
girişimcilere ve yeni iş-
yerlerine yatırımlar, kali-
teli eğitim, konut ve idari 
binaların yenilenmesi, 
altyapının geliştirilmesi, 
zengin kültürel miras, tu-
rizm sayılabilir.
Açılış töreni kapsa-

mında Belediye Başka-
nı Resmi Murat, HÖH 
Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban, Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
Ulusal Turizm Kurulu 
Kontrol Konseyi Dene-
tim Kurulu Başkanı Doç. 
Dr. Rumen Draganov ve 

OBB Kırcaali Merkez Şu-
besinde idarecilik yapan 
Stela Sıbeva, ilçenin ge-
lişimine katkıda bulunan 
yerel şirketler ve kuruluş-
ların yanı sıra üstün yete-
nekli ve üstün başarılara 
sahip kişileri ödüllendirdi. 
Ödüller, ekonomi, kültür, 
eğitim, spor ve bağışçılık 
olmak üzere beş dalda 
verildi. 
Spo r  da l ında  Yu -

nak Masa Tenisi Spor 
Kulübü’nün oyuncusu Si-
delya Mutlu ve futbol ye-
teneği İvaylo Tenekeciev 
ödüle aday gösterildi. 
Sidelya, Strasburg’da 

düzenlenen Küçükler 

Avrupa Masa Tenisi 
Şampiyonası’nda altıncı 
sırayı elde etti, Brüksel’de 
yapılan şampiyonada ise 
beşinci sırayı elde ede-
rek, Avrupa’nın ilk on altı 
yarışmacısı sıralama-
sında beşinci sırayı elde 
etti. Sidelya, ulusal şam-
piyonalarda da altın ma-
dalyalar kazandı. 15 yaş 
altı milli masa tenisi takı-
mında oynuyor. İvaylo ise 
2018 yılında ülkede en iyi 
genç futbol yetenekleri 
arasında yer aldı. 
İç ve dış pazarlar için ip-

lik ve hazır giyim üretimi 
yapan Arteks Şirketi eko-
nomi dalında ödüllendiril-
di. Arteks, Bulgaristan ve 
Balkanlar’da karde iplik 
üretimi yapan tek şirket-
tir. Byal İzvor (Akpınar) 
köyünden genç girişimci 
Ahmet Memiş de ödüllen-
dirildi. Genç girişimci, LE-
ADER yaklaşımı ile gıda 
sektöründe gıda ürünle-
rinin ambalajlanması, da-
ğıtımı ve ticareti alanında 
proje gerçekleştirdi. 
Kültür dalında Ardino 

Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi ödül-
lendirildi. Ödül, Rodops-
ka İskra Halk Toplum 
Merkezi Başkanı Yüksel 
İsmail’e takdim edildi. 
Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi’nin çatısı 
altında toplam 70 amatör 

sanatçının yer aldığı beş 
amatör sanatçı grubu fa-
aliyet göstermektedir. En 
belirgin olanlar Balkanika 
Halk Oyunları Grubu, Ro-
dop Türküleri Kadın Folk-
lor Grubu ve Türk Halk 
Müziği Kadın Korosu’dur. 
Bu gruplar, ilçe, bölge, 
ulusal ve uluslararası 
festivallere aktif olarak 
katılıyor ve onursal ödül-
lere aday ve bu tür ödül 
sahibidir. 2016-2018 dö-
neminde toplam 434 ka-
tılım gerçekleştirmişlerdir. 
Bağışçılık dalında LA-

SERWAR Balkans Askeri 
Spor Kulübü Başkanı Ev-
geniy Smirnov ödüllendi-
rildi. Smirnov, 2017-2018 
yıllarında bağış topla-
mak amacıyla toplumsal 
hayat, sağlık, kültür ve 
spor alanında etkinlik-
ler düzenledi. Toplanan 
bağışlar 48 000 levanın 
üzerindedir. 
Eğitim dalında Vasil 

Levski Lisesi ödüllendi-
rildi. Ödül okul müdürü 
Anika Petrova’ya takdim 
edildi. Okulda 1. sınıftan 
12.sınıfa kadar toplam 
449 öğrenci eğitim gör-
mektedir. Merkezi bir 
konumda bulunan eğitim 
kurumu, spor alanında, 
olimpiyatlara ve başka 
etkinliklere katılım açısın-
dan geleneklere sahiptir.
           Güner ŞÜKRÜ

Kalinka köyü camisine 
minare yapıldı

Kırcaali’nin Kalinka (Keremenler) köyünde bulunan 
cami minaresine kavuştu. Minare, yerel Müslüman ce-
maatin ve bölgeden yurt dışına göç eden vatandaşla-
rın destekleriyle inşa edildi. 

Restore edilen caminin açılış töreninde sağlık ve 
bereket için mevlit okundu.

Açılış töreninde resmi konuklar arasında Hak ve 
Özgürlükler Ha-
reket i  (HÖH) 
Kırcaali İl Başka-
nı İzzet Şaban, 
HÖH Kırcaal i 
İlçe Başkanı ve 
Kırcaali Beledi-
ye Başkan Yar-
dımcısı Mümün 
Ali ve ev sahibi 
ko n u m u n d a k i 
Kal inka Köyü 
Muhtarı Ahmet 
Mehmet yer aldı. 

HÖH Kırcaali 
İl Başkanı İzzet 
Şaban, katılım-
cıları selamlama 
konuşmasında 

büyük bir duyarlılık gösteren bağışçılara en içten şük-
ranlarını dile getirdi. 

Cami açılış programı Kalinka Köyü Cami Encümen-
liği tarafından düzenlendi. KH

Bulgaristan yatırım karşılığı 
vatandaşlığa alımı durduruyor
Bulgaristan, varlıklı ya-

bancıların yatırım karşılığı 
ülke vatandaşlığı almasını 
durdurmayı planlıyor.

Bulgaristan Adalet Ba-
kanlığı, zengin yabancıla-
rın ülkeye yatırım yaparak 
vatandaşlık hakkı kazan-
malarını durdurmayı plan-
ladığını açıkladı.

Programın, Avrupa Bir-
liği ülkesi için önemli bir 
ekonomik fayda sağlaya-
madığı belirtilen bakanlık 
açıklamasında, "Veriler, 
reel yabancı yatırım ve 
ekonomik kalkınmayı 
artırma hedefine ulaşıl-
madığını göstermektedir. 
Sonuç olarak, yeni işyer-
leri oluşturulmadı ya da 
ekonomik büyümede etkili 
olmadı" ifadeleri yer aldı.

Bakanlık, 2013'ten beri 
50 yabancının yatırım 
karşılığı pasaport satın 
aldığını açıkladı.

Bulgaristan, şu anda 
Malta ve Kıbrıs'la birlikte 
yatırımlara karşılık olarak 
vatandaşlık hakkı veren 
üç Avrupa Birliği ülkesin-
den biri. Bulgaristan, Mal-

ta ve Kıbrıs'ı da içeren 20 
AB ülkesi ise yatırım kar-
şılığı oturma izni sağlıyor.

Bulgaristan'da zengin 
yabancılar, en az 580 bin 
922 Dolar karşılığında, 

çoğu Avrupa Birliği (AB) 
ülkesine engelsiz erişim 
sağlayan bir pasaport sa-
tın alabiliyor. Bu yatırım-
lar, hükümet tahvillerine 
de yapılabiliyor.
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Avrupa Komisyonu: Bulgaristan, 
yabancılara kolay vatandaşlık satıyor

Reuters Haber Ajan-
sı, Avrupa Birliği (AB) 
Avrupa Komisyonu ta-
rafından yayınlanan bir 
rapora atıfta bulunarak, 
“Bulgaristan, Kıbrıs ve 
Malta'nın vatandaşlıkla-
rını üçüncü ülkelerden 
zengin insanlara satma 
politikası, yabancı örgüt-
lü suç gruplarının Birliğe 
nüfuz etmesine ve kara 
para aklama, yolsuzluk 
ve vergi kaçakçılığı ris-
kini artırmasına yardımcı 
olabilir” diye yazdı.
AB vatandaşlığı ve 

AB’de ikamet etme hakkı 
satın alan insanlar bunu 
haklı nedenlerle yapabi-
liyor olsalar da Avrupa 
Komisyonu, bu tür uygu-
lamaların AB dışındaki 
organize suç gruplarının 
ekonomiye girme, kara 
para aklama, yolsuzluk 
ve vergi kaçakçılığı risk-
leri oluşturduğunu kay-
detti. 
Malta, Kıbrıs ve Bulga-

ristan, vatandaşlık satış 
kanallarını yöneten 28 
üyeli AB'nin tek üyeleri-
dir, bu üç ülke de dahil 
olmak üzere 20 AB ülkesi 
oturum izni satmaktadır. 

Üç ülkede varlıklı yaban-
cılar, çoğu AB ülkesine 
engelsiz erişim sağlayan 
pasaport satın alabilir. 
Avrupa Komisyonu’nun 
endişes in in  nedeni , 
Bulgaristan, Kıbrıs ve 
Malta'nın mafya parasını 
önlemek için yeterli me-
kanizma oluşturmaması-
dır. 
Brüksel için bir diğer so-

run, üçüncü ülke vatan-
daşlarının oturma izni al-
malarına izin veren farklı 

kurallardır. Hırvatistan, 
bunun için 15 000 avro 
alıyor, ancak komşu Slo-
venya ve Lüksemburg'da 
bu miktar 5 milyon avroya 
yükseliyor.
Ayrıca Portekiz’in olduk-

ça liberal olan programı 
da sert bir şekilde eleş-
tirildi.
Avrupa Komisyonu ra-

porunda, bu programla-
rın yol açtığı riskleri ön-
lemeye yönelik tedbirler 
tavsiye etmek üzere yıl 

sonuna kadar uzman gru-
bu oluşturacağını belirtti. 
Eğer bir hatırlatma yap-

mak gerekirse 2 Ocak 
2019’dan bu yana Ada-
let Bakanlığı, Bulgaris-
tan vatandaşlığına iliş-
kin belgelerin elektronik 
or tamda sunulmasına 
imkân sağladı. Adaylar, 
başvuru ve mülakat yap-
mak için sadece internet 
üzerinden tarihi ve saati 
ayarlamaktadır. Bu, 29 
Ekim 2018 tarihinde Özel 

Yetkili Savcılığın ülkenin 
üç şehrinde düzenlediği 
operasyonda Devlet Yurt 
Dışı Bulgarlar Ajansı’nda 
görevli 20’den fazla ki-
şiyi tutuklamasından iki 
ay sonra oldu. Başsavcı 
Yardımcısı İvan Geşev, o 
zaman yaptığı açıklama-
da Devlet Yurt Dışı Bul-
garlar Ajansı’nın yaklaşık 
bir yılda 20 000 mektuba 
cevap vermeyi geciktirdi-
ğini kaydetti. 

Tutuklananlar arasından 
Yurtdışı Bulgarlar Devlet 

Ajansı Başkanı Petır Ha-
ralampiev, Genel Sekre-
teri Krasimir Tomov da 
dahil olmak üzere dört 
kişi hakkında suç duyu-
rusunda bulunuldu. Hala 
dava başlamadı. 

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, kişi lere 5000 
avro karşılığında Bulgar 
kökenli olduğuna dair 
belge verilmesi hakkında 
Cumhurbaşkanlığı’na ih-
bar verildiğini ve savcılığa 
bildirildiğini açıklamıştı.

           Kırcaali Haber

Dimitrovgrad’da yeni bir fabrika açılıdı 
Başbakan Boyko Bo-

risov, Dimitrovgrad (Ka-
yacık) kasabasında Var-
roc Lighting Systems 
Şirketi’nin yeni üretim 
tesisinin açılış törenine 
katıldı. Başbakan, “Yük-
sek maaş ödenmesini is-
tiyoruz, çünkü çalışanları-
mızın nitelikleri yeterince 
yüksek” diye kaydetti. 
Otomotiv endüstrisi için 
küçük aydınlatma arma-
türleri üretilen fabrika ça-
lışanlarına hitaben konuş-
masında Borisov, şu anda 
Bulgaristan'da duyulan 
büyük işçi ihtiyacının, ka-
lifiye olanların daha yük-
sek ücret almalarına yol 
açacağını vurguladı.

Başbakan,” Görüyorsu-
nuz, bir fabrikadan son-
ra başka bir fabrika inşa 
ediliyor. Bu yüzden böyle 
yatırımcılardan dolayı se-
viniyorum” diye konuştu. 
Yatırımlar konusunda çok 
spekülasyon yapıldığı-
nı kaydeden Borisov, şu 
anda inşa edilen fabrika-
ların istihdam yaratmak-
la birlikte aynı zamanda 
yüksek teknolojiye sahip 
olduğunu aynı zamanda 
%100 ihracat odaklı üre-

tim yaptıklarını ifade etti. 
Borisov,” Bu nedenle şu 
anda şimdiye kadar Bul-
garistan için rekor se-
viyedeki 116 milyardan 
fazla gayri safi yurtiçi ha-

sılaya (GSYİH) sahibiz” 
dedi. Başbakan, Ame-
rikan Ticaret Odası'nın, 
aslında yatırım rakamla-
rının istatistiki kurumun 
kaydettiği rakamlardan 
iki kat daha fazla olduğu 
tespitini anımsattı. Baş-
bakan,” İnanmadım, ama 
Amerikan Ticaret Odası 
bunu tez olarak savundu 
ve bugün açılışını yaptığı-
mız sıradaki fabrika bunu 
ispatladı” diye konuştu.

Dimitrovgrad'da açılan 
fabrika 30 000 metre-
karelik bir alanda yer al-
maktadır. 150'den fazla 

yeni istihdam yaratacak 
olan fabrikada reflektör 
ürünleri ve sis farları gibi 
otomotiv endüstrisi için 
küçük aydınlatma arma-
türleri üretilecek. Ürünler, 

Porsche, Ford, Volkswa-
gen, Audi, Jaguar, Land 
Rover ve Skoda gibi dün-
yaca ünlü marka otomo-
biller için kullanılacak. 
Fabrikanın temel atma 
töreni Mart 2017 sonunda 
yapıldı.

Açılıştan sonra gazete-
cilere yaptığı açıklamada 
Borisov,” Yatırımcıları teb-
rik etmek istiyorum, çünkü 
bu çok ileri teknoloji kulla-
nan bir işletme ve burada 
her şeyin robot olduğunu 
görüyorsunuz. Burada 
üretilen her şey doğrudan 
Köln'e ihraç ediliyor ve he-

defleri 400'den fazla işçi 
istihdam etmek ve bitişik 
boş araziyi kullanarak tüm 
fabrikayı genişletmek-
tir” dedi. Başbakan, en 
önemli politikanın kesin-
likle gelirlerin yükseltilme-
si, istihdam yaratılması ve 
ileri teknoloji kullanılarak 
üretim yapılması olduğu-
nu söyledi. 

Başbakan, güncel ko-
nulara da değindi. Hükü-
met ortağı olan skandal 
üstüne skandala imza 
atan Birleşik Vatanse-
verler koalisyonu ile ilgili 
bir soru üzerine Borisov,” 
Her siyasi partinin kendi 
politikası vardır ve liderleri 
onu geliştirir. Önemli olan 
bunun hükümetin genel 
çalışmalarını engelleme-
mesidir ve engellemiyor” 
diye ifade etti. 

Borisov, ”Hemus otoyo-
lunun bazı kesimlerinde 
inşaat çalışmaları için 
ihaleler açtık. Mart ayında 
en az üç kesimin inşaat 
çalışmalarını başlatmak 
istiyoruz, çünkü görüyor-
sunuz otoyolların güne-
yinde arka arkaya fabrika 
kuruluyor” diye sözlerine 
akledi. KH

Bakan Karanikolov: 
Türkiye Avrupa Birliği'nin 

stratejik ortağıdır
garistan ilişkileri Türkiye-
AB ilişkileridir. Bu anlam-
da Türkiye AB'nin stratejik 
ortağı sayılır. İkili ilişkile-
rin geliştirilmesi için Türk 
halkı, Türkiye Hükümeti, 

BULTİŞAD ve Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi Hasan 
Ulusoy'a gösterdikleri ça-
balarından dolayı teşek-
kür etmek istiyorum. Ge-
çen yıl ticarette güzel so-
nuçlar elde ettik. Umarım 
bu yılın sonuçları daha da 
güzel olur."

Bakan Karanikolov, 

şubat ayında resmi bir 
ziyaret için Türkiye'ye gi-
deceğini, nisan ayında da 
Bulgar ve Türk iş adamla-
rının katılımı ile Bursa'da 
düzenlenecek ortak bir 
iş forumuna katılacağını 
kaydetti.

Karanikolov, BULTİŞAD 
of isinin çalışmalarına 
ivme kazandırmak üze-

re Bulgaristan Ekonomi 
Bakanlığı olarak gereken 
desteği vereceğini de 
sözlerine ekledi.

BULTİŞAD'ın 6 yıl önce 
kurulduğuna ve aktif fa-
aliyet gösterip hızlı bir 
şekilde geliştiğine işaret 

eden Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçisi Hasan Ulusoy 
da "BULTİŞAD çok başa-
rılı işlere imza attı ve ül-
kenin kuzeydoğusundaki 
Şumen şehrinden sonra 
Sofya'da da ikili ilişkilerin 
daha verimli olması, kar-
şılıklı temasların hızlandı-
rılması için ofis açtı." dedi.

"Amacımız burada, bü-
yükelçil ik olarak özel 
sektörün desteği ile eko-
nomik ilişkileri daha da 
güçlendirmek." ifadelerini 
kullanan Ulusoy, bu yıl 
iki ülke arasındaki ticaret 
hacmini 6,5 milyar dolar-
dan 10 milyar dolara çı-
karmayı amaçladıklarını 
sözlerine ekledi. AA

1. sayfadan devam
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Akılcı İlaç Politikası Önerisi Raporu Tanıtıldı
Bulgar istan Telgraf 

Ajansı (BTA) Ulusal Ba-
sın Kulübünde düzen-
lenen basın toplantısı 
ile "Akılcı İlaç Politikası 
Önerisi” başlıklı raporu-
nu kamuoyuna tanıtan 
sağlık ekonomisi uzmanı 
Arkadi Şarkov, “Sağlık 
sisteminde kilit değişiklik 
hizmetlerin, elektronik or-
tamda sunulmasıdır ”diye 
kaydetti.

Şarkov’un ifadelerine 
göre şu ana kadar sağlık 
bilgi sisteminin uygulama-
ya girmemesinden dolayı 
20 milyon leva kaybedil-
miştir.

Sağlık ekonomisi uzma-
nı, bakanlığa göre elektro-
nik reçete sisteminin 2019 
yılına kadar uygulamaya 
girmesi gerektiğini belirtti.

Ulusal Sağlık Sigorta 
Kasasının (NZOK) ilaç 
maliyetlerindeki artış ile 
ilgili olarak Şarkov, her 
bir rekabetin tedavi ma-
liyetinde bir düşüşe yol 
açtığını vurguladı.

Şarkov,” "Rekabet, te-
davi maliyetini düşürmek 
için bir teşvik olarak in-
dirimden çok daha iyidir” 
dedi.

Şarkov’un ifadelerine 
göre son 3 yılda sağlık si-
gortalılarının sayısı azal-
makta ve ilaçların maliyeti 

artmaktadır.
Uzman, Bulgaristan pa-

zarına giren ilaçlara ilişkin 
kötü fiyat politikasının, ila-
cın maliyetinin altında bir 
fiyatla satılmasından kay-
naklandığını söyledi.

Uzmanın i fadeler ine 
göre uzun vadeli politika 

ve sağlık hizmetleri ala-
nında reform gereklidir.

Şarkov, diyabetik hasta-
lıklarda tedavi maliyetinin 
yaklaşık % 15 arttığını 
açıkladı.

Uzman, "Bir hasta önle-
yici tedavi edilmediğinde 
hastaneye yatar ve bu 

durum devletin giderle-
rini daha da arttırır” diye 
dikkat çekti.
Uzman, rapor sonuçla-

rına göre ilaç tedavisine 
yönelik kamu harcama-
larının, dengesiz düzen-
leyici çerçevenin ve fi-
yatları ek olarak düşüren 
benzeri ürünlerin pazara 
girmesinin optimize edil-
mesi gerektiğini belirtti.
Raporda sunulan tav-

siyeler, hastane tedavisi 
için sağlanan mali kay-
nakların tıbbi ürünlere 
transferinin yasaklanma-
sını ve ayrıca referans fi-

yatlandırma mekanizma-
sının reformunu amaçla-
maktadır.
Şarkov, NZOK’un kitle 

hastalıkları için kullanı-
lan ilaçların sadece% 
20-30'unu finanse ettiğini 
ve temel sorunun ilaçla-
rın finanse edilmesindeki 
orantısızlıklardan kaynak-
landığını belirtti.
Uzman, NZOK tarafın-

dan bir hareketlilik başla-
dığını ve kurumlarla belirli 
politikaların uygulanması 
konusunda daha ciddi 
görüşmeler yapılmasını 
umduğunu ifade etti. KH

Başbakan Yardımcısı Karakaçanov Roman 
karşıtı söylemlerinden dolayı ihbar edildi
Ayrımcılığa Karşı Ko-

ruma Komisyonu’ndan 
yapılan açıklamada Baş-
bakan Yardımcısı ve Sa-
vunma Bakanı Krasimir 
Karakaçanov hakkında 
şikayette bulunulduğu bil-
dirildi. Şikayetin gerekçe-
si Karakaçanov’un Filibe 
iline bağlı Maritsa ilçesi 
Voyvodinovo köyünü zi-
yaret ettiği sırada gazete-
cilere yaptığı açıklamada 
ülkemizdeki Roman toplu-
luğu hakkında kullandığı 
ifadelerdir. İhbar, Haskovo 
(Hasköy) merkezli Roman 
Birliği Derneği tarafından 
gönderilmiştir.

Voyvodinovo köyünde 
Roman asıllı iki vatanda-
şın komando onbaşı Va-
lentin Dimov’u dövdüğü 
olayla ilgili Karakaçanov, 
“Bulgaristan'daki Çinge-
neler son derece küstah 
birileri ve Bulgar toplu-
munun tahammülü bitti” 

demişti.
Ülkemizdeki azınlıklara 

karşı tavırlarıyla bilinen 
Karakaçanov, söyledikle-
rinin arkasında durduğu-
nu ifade etti.

Karakaçanov, Bakan-
lar Kurulu toplantısından 
sonra basına yaptığı 
açıklamada,”Sizler onları 
nasıl adlandırıyorsunuz? 
Sizler de onları böyle ad-
landırıyorsunuz! Neden 
onları yalnış şekilde ad-

landırdığımı düşünüyorsu-
nuz- Kutsal Sinod kararı, 
Birleşmiş Milletler kararı 
üzerine mi böyle düşü-
nüyorsunuz? Size çok 
yumuşak tepki verdiğimi 

bile söyleyeceğim. Çok 
diplomatik davranmaya ve 
hükümette Başbakan Yar-
dımcısı görevinde bulun-
duğumu dikkate almaya 
çalıştım. Aksi halde baş-
ka pek çok şey söylerdim, 
çünkü ister siyah ister be-

yaz olsun, dini veya etnik 
kökeni ne olursa olsun, 
hiç kimse polis ve ordu 
mensuplarnı dövebilece-
ğini düşünemez. Bu ola-
maz ve olmayacak! Bu 
ülkede Savunma Bakanı 
olduğum sürece sessiz 
kalmayacağım. Gidin 
görün delikanlıyı ne hale 
getirmişler. O suçlu mu, 
yoksa kurban mı, ben 
kimi savunayım-suçluları 
mı?” dedi. 
Karakaçanov, itfaiye 

makamları ve elektrik 
dağıtım şirketi tarafından 
yapılan denetimlerde bu 
kaçak yapıların tehlikeli 
olduğunun tespit edildi-
ğini söyledi.
 Voyvodinovo köyünde 

Romanlara ait yasa dışı 
olarak inşa edilen ev ve 
kulübe yıkımı devam edi-
yor. 
            Kırcaali Haber

Bulgaristan vatandaşları, Özbekistan’da 
30 güne kadar vizesiz kalabilir

Özbekistan, Bulgaris-
tan da dahil olmak üze-
re 45 ülkenin vatandaş-
ları için vizesiz 30 güne 
kadar kalmak için vize 
serbestisi uygulayacak. 
Bu önlem esas olarak 
Avrupa ve diğer Batı 
ülkeleri için geçerlidir.

Geçen yıl Özbekistan, 
Fransa, Almanya, Ja-

ponya, Güney 
Kore ve İsrail 
de dahil olmak 
üzere 10 ülkenin 
vatandaşları için 
vizesiz 30 güne 
kadar kalmak 
için vizesiz rejim 

başlattı.

Bu, Orta Asya'daki 
eski Sovyet Cumhuri-
yetini ziyaret eden ya-
bancıların sayısında iki 
kat artışa neden oldu. 
Ülkeyi ziyaret eden ya-
bancı sayısı 2017'de 
2,6 milyondan 2018'de 
5,3 milyona yükseldi.

Memur maaş miktarları, 
bireysel performansa göre 

belirlenecek
Hükümet, Devlet Kurumlarında Çalışanların Maaşları 

Yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına ilişkin yönetme-
liği onayladı. Değişiklik, gençler de dahil olmak üzere 
nitelikli ve motive olmuş elemanların kamu idareleri-
ne cezbedilmesi ve onların sürdürülebilir gelişimi için 
daha iyi fırsatlar yaratmayı amaçlamaktadır.

Değişiklik, kamu idarelerinde görevli personele elde 
ettiği başarıları ve işinde sergilediği bilgi, beceri ve 
niteliklerine karşılık gelen tutarın ödenmesi, yani per-
formansa göre ödeme yapılması ilkesini pekiştiriyor. 

Neredeyse her bir kamu kurumunda yüksek nitelikli, 
deneyimli ve sürdürülebilir yüksek performanslı çalı-
şanlar var. Onların maaşları, 2012'den sonra atanan 
benzeri görevlerde çalışanlara kıyasla düşük kalıyor. 

2019'un başından itibaren kamu idarelerinde perso-
nel maaşları için yapılan harcamaların %10 oranında 
arttırılmasıyla çalışanların aylık taban tutarı aldıkla-
rı pozisyonlara göre performans değerlendirmeleri 
dikkate alınarak artırılacaktır. Annelik izninden sonra 
işine dönen çalışanların maaşları konusunda eşitsiz 
muameleyi düzeltmek için de fırsatlar yaratılmaktadır.

Maaş ödeme sisteminde değişiklikler, 2019 Yılı Mer-
kezi Yönetim Bütçe Kanunu’nda öngörülen kamu ida-
relerinde personel maaş giderleri kapsamında yapıldı.

Kırcaali Valiliğinde belgelerin 
apostil onayı başlandı

Kırcaali Valisi Nikola Çanev,” Yılın başından iti-
baren Kırcaali Valiliğine vatandaşlar için son de-
rece önemli olan yeni bir işlev verilmiştir. Valilik, 
belediye başkanları ve belediye idareleri tarafın-
dan verilen doğum belgesi, nikah belgesi ve ika-
metgah belgesi ve başka belgelere apostil tasdiki 
yapmaya yetkilidir” diye bildirdi.

Vali, Valiliğin belgelere apostil tasdiki yapma-
sını isteyen vatandaşların belediyeler tarafından 
kendilerine verilen bu belgelerde, ilgili belediyenin 
damgasının, belediye başkanının ya da bu işlevleri 
yerine getirmek üzere belediye başkanı tarafından 
yetkilendirilen görevlinin isminin ve imzasının bu-
lunması şartı olduğunu hatırlattı.

Çanev,”Bu apostil tasdiki bu belgenin imzalarının 
hem veren devlette hem de Lahey Sözleşmesi’ne 
taraf olan herhangi bir devlette geçerli olması 
üzere gerçekliğini doğrular. Apostille yapılmış bir 
belgenin bu ülkelerin her birinde noter tarafından 
onaylanması ve yasallaştırılması gerekmez” diye 
belirtti. 

Yılın başından beri ülkede toplam 1140 belgeye 
apostil tasdiki yapılmıştır. Onların 256’sı Kırca-
ali Valiliği’nde yapılmıştır. Şimdiye kadar apostil 
tasdik işlemleri, Sofya’da Dışişleri Bakanlığı’nda 
yapılmaktaydı.
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Bulgaristan, 2018’in 8 ayında 18 
milyar avro değerinde ürün ihraç etti

Ekonomi Bakanlığından 
yapılan açıklamada Eko-
nomi Bakan Yardımcısı 
Aleksandır Manolev’in, 
“Modern İşletmeler Önün-
deki Dijital Dönüşüm Zor-
lukları" konulu tartışma 
toplantısında yaptığı ko-
nuşmada, “Bulgaristan, 
2018'in sekiz ayında yak-
laşık 18 milyar avro de-
ğerinde mal ve ürün ihraç 
etti” dediği kaydedildi. 

Toplantı, Bulgaristan Ti-
caret ve Sanayi Odası ve 
Ulusal İşletmeler Ağı Der-
neği tarafından organize 
edildi. Toplantıda Dijital 
Ekonomi ve Dijital Top-
lumdan Sorumlu Avrupa 
Birliği (AB) Komiseri Ma-
riya Gabriel, Bulgaristan 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Tsvetan Simeonov ve Ulu-
sal İşletmeler Ağı Derneği 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Desislava İvanova da yer 
aldı.

Manolev,”Küçük ve orta 

ölçekli işletmeleri dijital-
leştirmek ve e-ticaretin 
payını artırmaktan başka 
Bulgaristan’ın ihracatını 
desteklemek için daha ko-
lay ve daha erişilebilir bir 
araç yoktur” diye konuş-
tu. Bakan Yardımcısı’nın 

ifadelerine göre bu, ino-
vasyonun ve üretimin 
modernleştirilmesi kadar 
merkezi bir konu olmaya-
bilir, fakat hiçbir şekilde 
küçümsenmemelidir. Bu 
nedenle Ekonomi Bakan-
lığı, iş dünyası, bilgi ve ile-

tişim teknolojileri alanın-
da küresel liderlerle aktif 
olarak ortaklık yapmaya 
çalışıyor. 

Bakan Yardımcısı, Go-
ogle ile ortak organize 
edilen dijital okuryazarlık 
konusunda 26 000'den 

fazla kişinin eğitildiği ortak 
eğitimleri örnek gösterdi. 
Manolev,” Bulgaristan'da 
küçük ve orta ölçekli iş-
letmeleri ve yeni şirketleri 
hedef alacak eBay ile bir 
eğitim programı başlattık” 
diye bildirdi. 

Manolev’in sunduğu is-
tatiksel verilere göre son 
10 yılda Rekabetçilik ve 
İnovasyon ve Rekabetçilik 
Operasyonel programları 
ile küçük ve orta ölçekli 
işletmelere destek olarak 
1 milyar avrodan fazla ya-
tırım yapılmıştır.

Manolev,”Bu fonların 
büyük bir kısmı, kesinlikle 
inovasyonların ve tekno-
lojik çözümlerin uygulan-

ması için öngörülmüştür” 
diye kaydetti. Bakan Yar-
dımcısı, ayrıca ülkemizin 
bileşenlerden yazılım 
ürünlerine kadar tüm sek-
törün katma değerinin 1,4 
milyar avrodan fazla ol-
duğunu ve 2016 yılında 
%22 oranında arttığını 
vurgulayarak ülkemizin 
sahip olduğu avantajlara 
da dikkat çekti. Eurostat 
verilerine göre sektörde 
yaklaşık 65 000 kişi uz-
man olarak çalışmaktadır 
ve her yıl Bulgaristan’daki 
yüksek öğrenim kurum-
larında 4 000'den fazla 
öğrenci bu tür uzmanlık 
alanlarındaki eğitimini ta-
mamlamaktadır.

2018’de Yenilik ve Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programı kapsamında 2022 sözleşme imzalandı
Ekonomi Bakanı Emil 

Karanikolov, meslek ör-
gütlerinin temsilcileriyle 
yaptığı toplantıda, “2018 
yılında 2014-2020 dö-
nemi Yenilik ve Rekabet 
Edebilirlik Operasyonel 
Programı kapsamında, 
1178'i başarıyla tamam-
lanan toplam 2022 söz-
leşme imzalandı. Şu ana 
kadar farklı prosedürler-
de açıklanan fonlar 2,1 
milyar levaya da prog-
ramın toplam bütçesi-
nin % 80'ine biraz yakın 
miktardadır. Yapılan söz-
leşmeler 1,9 milyar leva 
tutarındadır ve bugüne 
kadar ödenen fonlar 917 
milyon leva, ya da prog-
ramın toplam bütçesinin 
% 35,5'i kadardır” diye 
açıkladı.
Bulgaristan Sanayi Ser-

mayesi Derneği (AİKB) 
tarafından organize edi-
len toplantı, “Mevcut Fır-
satlar ve Bulgaristan’da 
İş Dünyasını Destekle-
mek İçin Gerekli Eylem-
ler“ başlığı altında yapıl-
dı. 
Bakan Karanikolov, 

Yenilik ve Rekabet Ede-
bi l i r l ik  Operasyonel 
Programı kapsamındaki 
“Mevcut İşletmeler için 
İnovasyon Uygulamak”, 
“Yeni l ikç i Kümeler in 
Gelişimi” ve “Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelerin 
Dijitalleştirilmesi” prose-
dürlerine yönelik daha 
üç proje teklif çağrıları 
açılacağını söyledi. 
Bakan,” Bölgesel Ye-

nilik Merkezleri” prose-
dürü de programın uy-
gulanmasının bugüne 
dek ayrılmaz bir parçası 
haline geldi. Toplam büt-
çesi 115,6 milyon leva 
olup, fonlar il konumunda 
olan Sofya kenti dışında 
gerçekleşecek projelere 
yönlendirilecek” diye ko-
nuştu. 
Karanikolov, başkent 

dışında yenilikler oluştur-
mak için gerekli altyapı-

yı oluşturma arzusunun 
yanı sıra fonun önemli 
bir kısmının, % 80-90 
arasında değişen oran-
da, Sofya kentinde yo-
ğunlaştığı Akıllı Büyüme 

İçin Bilim ve Eğitim Ope-
rasyonel Programı’nın 
prosedürlerine paralel 
çalışma imkanı buluna-
bileceğini vurguladı.
Bakan, ”Amacımız, pro-

sedür kapsamında baş-
vuruların mayıs ayında 
başlaması, değerlendir-
me ve sözleşme imzala-
ma aşamalarından sonra 
projelerin uygulanması-
na 2020 yılının başların-
da başlanılmasıdır” dedi. 

Bakan’ın ifadelerine 
göre bir proje teklifi kap-
samında verilen azami 
hibe miktarı 7 milyon 
levaya, asgari miktar ise 
1,5 milyon levaya ulaşa-

bilir.
Karanikolov,” Projelerin 

uygulanması 24 ay için-
de tamamlanmalıdır. Bir 
proje teklifi için 200 000 
avroya kadar giderlerin 
desteklenmesi üzere 
araştırma altyapıları için 
yatırım yardımı ve de mi-
nimis yardımı adı altında 
yapılan devlet desteği 
verilebilir” diye bildirdi. 
            Kırcaali Haber

Makedonya, Bulgaristan ile 
ortaklaşa nükleer santral 

kurmaya ilgi duyuyor
Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandır Manolev, 

Üsküp şehrinde gerçekleşen Bulgaristan-Makedon-
ya İş Konseyi’nde yaptığı konuşmada, “Son 10 yılda 
Bulgaristan’ın Makedonya’ya yaptığı ihracat iki kattan 
fazla arttı” dedi. Bulgaristan-Makedonya İş Konseyi’ne 
iki ülkeden 100’ün üzerinde iş adamı katıldı.

Manolev,” Toplam ticaret hacmimiz de aynı oranda 
büyüyor ve 723 milyon avroya ulaşıyor” dedi.

Bakan Yardımcısı’nın ifadesine göre Bulgaristan’ın 
Makedonya'ya yatırımları da sürdürülebilir bir şekilde 
artıyor. Yatırımlar, bankacılık, sigortacılık, metalürji, 
gıda, jeoloji, bilgi teknolojileri, telekomünikasyon, hiz-
met sektörü ve başka sektörlerde yoğunlaşmaktadır.

Ayrıca Bulgaristan ekonomisinin en iyi gelişmekte 
olan makine yapımı, bilgi teknolojileri, tarım sektörle-
rine odaklandı. Bakan Yardımcısı, forumun Bulgar ve 

Makedon şirketleri arasın-
da uzun vadeli ortaklıklar 
kurulmasına yardımcı ola-
cağını ve mallarımızın gi-
derek daha fazla güneybatı 
komşumuzun pazarında 
yer bulacağını umduğunu 
belirtti.

Manolev,” Yabancı yatırımların çekilmesi, rakip ola-
rak değil ortak olarak algılanmamız gereken bir süreç-
tir” diye vurguladı.

Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev, ayrıca Bul-
garistan ve Makedonya arasındaki ilişkilerin İyi Kom-
şuluk Antlaşması ile oluşturulan güçlü bir gelişme 
potansiyeline sahip olduğunu belirtti. Bununla birlikte 
anlaşmanın yeterli olmadığını ve bu potansiyelin eko-
nomik açıdan daha da genişletilmesi ve geliştirilmesi 
gerektiğini söyledi. 

Donçev, ”Makedonya pazarı, düşük ulaşım masrafla-
rı, mal ve hizmetler için benzer gereklilikler nedeniyle 
Bulgar şirketleri için caziptir. 2018 yılının üçüncü çey-
reğinde Bulgaristan ile Makedonya arasındaki ticaret 
hacmi 550 milyon avro tutarında, % 50 büyüme için 
çalışmalıyız” dedi.

Makedonya Ekonomiden Sorumlu Başbakan Yardım-
cısı Koço Angyuşev, yeni bir nükleer enerji santrali ya-
pımında ortaklıklar ve ortak bir enerji borsası kurulması 
dahi enerji sektöründe ikili ilişkilerin büyük bir gelişme 
potansiyeline sahip olduğunu söyledi. 

Foruma Turizm Bakan Yardımcısı Lüben Kınçev, 
Bulgaristan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Teşvik 
Yürütme Ajansı Genel Müdürü Boyko Takov da katıldı. 

Forum, Donçev ve Angyuşev’in konuşmalarıyla açıl-
dı. 
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Resmi Murat: Lübino Camisi, 
Paha Biçilemez Bir Miras

Ardino (Eğridere) Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat ve 
Ardino Belediye Meclis Baş-
kanı Sezgin Bayram, Lübino 
(Ömerler) köyünde bulunan, 
ilçedeki en eski caminin res-
torasyon çalışmalarını yerin-
de inceledi. Onlara Lübino 
Köyü Muhtarı Sıdkı Ahmet, 
Lübino Köyü Cami Encümen-
liği Başkanı Güner Mümün 

ve Ardino Belediye Meclisin-
de bölgeyi temsil eden Meclis 
Üyesi Şahin Bayramov eşlik 
etti. 
Cami Encümenliği Başkanı 

Güner Mümün,” Yerel sakin-
ler, Türkiye'den gelen göç-
menler ve ülke dışında çalı-
şanlar tarafından yapılan ba-
ğışlarla çatıyı yeniledik. Bu, 
200 yıllık caminin yıkılmaktan 

korunması için çok önem-
liydi. Caminin otantik görü-
nümünün bozulmasına yol 

açmadan binada yapılacak 
çalışmalara başlamak için 
daha para bağışı yapılması-
nı bekliyoruz” diye kaydetti. 
Güner Mümün’ün ifadesine 
göre caminin restore edilme-
si bölgeye çok sayıda turist 
çekmeyi sağlayacak. Cami 
Encümenliği Başkanı, şah-
sı ve yerel sakinlerin adına 
inşaat malzemelerinin yanı 
sıra hayır sahiplerinin de ula-
şımını kolaylaştıran camiye 
giden yolun onarımı için Ar-
dino belediye yönetimine en 
içten şükranlarını dile getirdi. 
Belediye Başkanı Resmi 

Murat, Cami Encümenliğini 
camide restorasyonun baş-
latmasından dolayı tebrik 
etti. Resmi Murat,” Lübino 
Camisi, paha biçilemez bir 
miras. İlçe sınırları içindeki 
dini ve kültürel mirasa değer 
vermeliyiz ve tarihi eserlerin 

bakım ve onarımını yapma-
lıyız” diye konuştu.
Lübino Camisi, iki katlı bir 

bina ve ikinci kat kadınlar 
için öngörülmüştür. Caminin, 
kendi girişine sahip 20 met-
relik minaresi var. Eşsiz mi-
mari eser, 1808 yılına doğru 
Rodoplu inşaat ustaları tara-
fından inşa edilmiştir. Doğu 
Rodoplar’da namaz kılınan 
mekânın altında bodrum katı 
bulunan tek camidir. Hemen 
cami girişinin yanı peşinde 
eski medresenin kalıntıları 
var. Eskiden burada hoca, 
imam gibi din görevlileri ye-
tiştiriliyormuş, daha sonraki 
yıllarda ise ilahiyat okuluna 
dönüştürülmüştür.
Bağışlar İçin IBAN:
BG88 STS A930000 24 70 
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Sandanski şehri Ataşehir'in kardeş kenti oldu
Ataşeh i r  Be led iyes i  i le 

Bulgaristan’ın Sandanski Be-
lediyesi atılan imzalarla kardeş 
kent oldu.

Geçtiğimiz Eylül ayında iki 
kentin yöneticileri Ataşehir 
Belediyesi’nde bir araya gele-
rek, geleceğe dair planların gö-
rüşmelerini gerçekleştirmişlerdi. 
Ataşehir Belediye Başkan Ve-
kili İlhami Yılmaz’ı ziyaret eden 
Sandanski Belediyesi yetkilile-
ri, ortak çalışma konusunda bir 
yol haritası belirleyerek dostluk 
köprüsünün temellerini attılar ve 
Ataşehir ile Sandanski’nin kar-
deş kent olmalarını sağladılar. 

Alınan karar sonrasında, kar-
deş şehir anlaşması Ataşe-
hir Belediye Başkanlığı adına 
Başkan Vekili İlhami Yılmaz ve 
Sandanski şehri adına Belediye 
Başkan Yardımcısı Zornitsa Or-
gandzhieva tarafından 21 Ocak 
Pazartesi günü imzalandı. 

Türkiye ve Bulgaristan arasın-
da dostça ilişkilerin kurulması 
amacıyla gerçekleştirilen an-
laşma sayesinde taraflar, ortak 
çalışmalar ve fikir alışverişlerin-
de bulunacak. Kültür ve sanat, 
spor, bilim, çevre koruma, trafik 
ve her iki tarafı ilgilendiren tüm 

alanlarda birbirlerini destekleye-
cek ve işbirliği yapacak. 

Ataşehir ve Sandanski beledi-
yeleri, ülkelerinin halklarının sü-
rekli ve kalıcı bir ilişki sürdüre-
bilmeleri için özellikle gençlerin 
bir araya gelmelerini sağlamak 

ve ekonomik ilişkileri artırmak 
için çaba gösterecekler.

Törende konuşan Ataşehir 
Belediye Başkan Vekili İlhami 
Yılmaz şunları söyledi: “İki kent 
arasındaki kültürel ilişkilerin ar-
tırılmasının hem Ataşehir’e hem 
de Sandanski’ye büyük katkılar 
sağlayacağını düşünüyorum. 
Kültürler ve bölgeler arasındaki 
ilişkiler her zaman bir ilk adımla 
başlar. Bizler de bu adımı atarak 
imzaladığımız bu anlaşmayla, 
her iki kent arasındaki işbirliği-
nin ve sıkı ilişkilerin gelişmesi 
için çalışmalarımıza başladık. 

Kültürel, sosyal, ekonomik ve 
diğer alanlarda bu işbirliğinin 
devam etmesini arzu ediyor ve 
iki ülkeye de bu anlaşmanın bü-
yük fayda getirmesini diliyorum” 

Sandanski Belediye Başkan 
Yardımcısı Zoritsa Organd-

zhieva ise yaptığı 
konuşmada şunları 
ifade etti “Bu anlaş-
mayı gerek Türkiye 
gerekse Bulgaristan 
arasında yeni köprü-
lerin kurulması açı-
sından son derece 
önemli buluyoruz. 
Atılan bu imzalar sa-
yesinde iki kent ara-

sında kültürel, sportif ve eğitim 
amaçlı işbirliği başlayacak. Bu 
anlaşma ve dostluk köprüsünün 
kurulmasında emeği geçen her-
kese belediye başkanımız adına 
teşekkür ederim.” 

Sandanski Belediye Başkan 
Yardımcısı Zoritsa Organdzhi-
eva başkanlığındaki heyette, 
idari işler, eğitim, kültür ve sos-
yal işler ve turizm uzmanları yer 
alırken, Ataşehir Belediyesi’nde 
ise Kültür ve Sosyal İşler Müdü-
rü T. Volkan Aslan da törende 
yer aldı.


