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Kırcaali’de Nöbettepe Dergisinin 1. Yılı Kutlandı
ro ve Müzik Merkezi Müdür Yardımcısı ve Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali Kadın
Kolları Başkanı Sabiha Mestan,
HÖH Kirkovo İlçe Başkanı Dr.
Ercan Fırıncı ve başka davetliler
yer aldı. Bölgede kültür, sanat
ve edebiyat camiasının temsilcileri etkinliğe büyük ilgi gösterdi.
Filibe’de de kutlama programı

düzenlediklerini bildiren derginin genel koordinatörü Şenar
Bahar, derginin yayın kurulunda Prof. Dr. Hüseyin Mevsim,
derginin genel yayın yönetmeni
ve aynı zamanda Türk-Bulgar
Edebiyat Kulübü Başkanı Kadriye Cesur, Yazı İşleri Müdürü Dr.
Aziz Nazmi Şakir-Taş gibi aslen
Devamı 3’te

Türklere yapılan
zulmü film yaptı!

Filibe kentinde çıkan Nöbettepe/Небет Тепе Dergisinin yayına başlamasının 1. yıldönümü
münasebetiyle Kırcaali Ömer
Lütfi Türk Kültür Derneği salonunda kutlama programı düzenlendi. Programa katılan konuklar

arasında T.C. Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Gülcan Ökçün, Kirkovo (Kızılağaç)
Belediye Başkanı Şinasi Süleyman, Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı Veselina Tihomirova,
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye

Genel Sekreteri Bahattin Ahmedov, Kırcaali Haber Gazetesi’nin
sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmet, Ardino Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma
Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Karabaşev, Kırcaali Tiyat-

Bulgaristan’da 1980’lerde
Türklere uygulanan baskıların
Bulgarların gözünden işlendiği "Güller Ülkesi: Damascena"
adlı filmin yapımcısı ve senaristi
Stoyan Stoyanov "O günleri hiç
unutamıyorum. İnanın o hadiselerde yer alan bazı polisler bile
yaptıklarından utanç duyuyordu"
dedi.
Stoyan Stoyanov’un kendi ha-

Türkiye’ye göçmesiyle neticelenen acı olaylara ışık tutuyor.
Sorularımızı cevaplayan filmin
yapımcısı ve senaristi Stoyanov,
Kazanlık’ta yer alan fabrikasının
kuruluş hikâyesi üzerinden geride kalan yarım asrı anlattıklarını
söylüyor.
Türklere yardım ettiğim için
gözaltına alındım
Todor Jivkov diktatörlüğünde

yat hikâyesinden yola çıkarak
yapımcılığını üstlenip senaryosunu yazdığı “Güller Ülkesi: Damascena” filmi, Türkiye’de gösterime giriyor. Alexander Smolyanov ve Todor Anastasov’un
yönetmen koltuğunda oturduğu
film, Bulgaristan’ın en büyük gül
yağı üreticisi olan Stoyanov’un
hayaller ini gerç ekleştir me
hikâyesini anlatıyor. Son elli seneyi ele alan filmin asıl dikkat
çeken yönü ise sosyalist devirde Türklere yapılan zulmün ilk
defa Bulgar isimler tarafından
işleniyor oluşu... “Damascena:
Güller Ülkesi” 1989’da bir milyon Türk’ün evlerini terk ederek

Bulgaristan’da Türklere yapılan
asimilasyon ve zulümlere de
eserinde yer veren Stoyanov, o
günlerde yaşananları şöyle dile
getiriyor: 1980’lerin sonunda
ülkemde büyük hatalar yapıldı. Sonrasında Bulgaristan’da
yaşayan bir milyon Tür k,
Türkiye’ye göç etmeye zorlandı. Ben o zamanlar sosyalist
hükumetin politikalarının yanlış
olduğunu düşünüyordum ama
tek başıma bir şeyler yapmam
zordu. Sadece tanıdığım Türklere yardım edebildim. Ancak
Türklere yardım ettiğim ortaya
çıkınca Bulgar güçleri tarafın-

Cumhurbaşkanı ile hükümet
arasındaki gerginlik artıyor
Cumhurbaşkanı Rumen Radev
ile Başbakan Boyko Borisov’un
hükümeti arasında gerginlik
gittikçe artarken Radev, hükümetten tüm desteğini çektiğini
duyurdu.
Cumhurbaşkanı Radev, halka
seslenişinde 3 yıldır hükümeti sürekli uyardığını belirterek
“Yönetimin tüm düzeylerinde
şiddetli bir krize tanık oluyoruz.”
dedi.
Reform ihtiyacı, yolsuzluklarla mücadele konusunda irade
eksikliği, yasaların ve genel
ahlakın sürekli çiğnenmesinin
ülkenin yönetim sistemini felce
uğrattığını öne süren Radev,
hükümetin idari kusurları konusunda bazı örnekler verdi.
Sofya’ya yakın Pernik kentinin
susuz bırakılması, ülkenin her
yerine yurt dışından imha edilmek üzere ithal edilen atıkların
dağıtılması gibi olaylardan söz

eden Radev, “Bulgaristan kümes değil. Hükümet destekli bir
avuç iş adamı kar sağlayacak

diye hiç kimse vatandaşların
sağlığıyla oyun oynayamaz.”
diye konuştu.
Halk arasında yoksulluk ve
eşitsizliğin gittikçe yayıldığını
belirten Radev, ulusal egemenliğin, toplumsal hakların tehdit
altında olduğu uyarısını yaptı.
Ana muhalefetteki Bulgaristan

Sosyalist Partisinin (BSP) adayı
olarak seçilip 2017 yılının ocak
ayından itibaren görevde olan
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, Başbakan Boyko
Bor isov ’un
h ü k ü m et i n e
muhalif bir
politika izliyor. Radev’in
Hava Kuvvetleri Komutanı
olarak görev
yaptı ğı d ö nemde, daha sonra evlendiği
Desislava Radeva’yı imtiyazlı
bir göreve ataması,
Cumhuriyet Başsavcısı İvan
Geşev’in geçen ay başlattığı
bir soruşturmaya konu olmuştu. Geşev, Radev’in ses kaydını
da içeren bir tapeyi basına vermişti.

Devamı 4’te
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Komünist Rejimi Mağduru Seydali
Aliş Akgün’ün Belene Anıları
Geçen sayıdan
devamı -->
Daha sonra gardiyana
ben neden bu hücrede
tutuluyorum, başka normal hücreler dolu mu diye
sorduğumda gardiyan
dedi ki, kim bilir Sofya’da
ne vukuatlar işledin diye

cevap verdi. Ben de hasta kelepçeli bir insan ne
vukuat işleyebilir dedim.
Demek ki milliyetçiler
Bulgar, gizli güçler iş başındaydı.
On dört gün sonra beni
normal hücreye taşıdılar. Orada birkaç gün
kaldıktan sonra, cezaevinin 2. katına işe giden
mahkûmların yanına aldılar. Orada bana bir ranza
verdiler, koğuşta 15-20
kişi vardı.
Herkes bana bakıyordu
yeni gelin gibi. Yataklardan en yüksek katta yattım, başımı battaniye ile
örttüm rahatsız etmesinler diye, yine de battaniyemi başımdan kaldırıp
bakıyorlardı. Ertesi gün
Aytos’tan mahkûmlardan
birisine sorduğumda neden beni rahatsız ediyorsunuz, benim neyimi
merak ediyorsunuz dedim. Bana dedi ki, sen
Aytos’ta peynirlere salamlara marketlerde zehir koymuşsun, Aytos’taki evinde de radyo verici
bulunmuş dedi.
Bu emniyetin bir oyunuydu bana kötü gözle
bakıp hor görsünler diye.
Belki de emniyet güçleri
bu tür uydurmalarla diğer mahkumların beni
linç etmelerini arzulamış
olabilirler. Eski Zara (Stara Zagora ) cezaevindeki
altıncı müfrezeye sevk
edildim Bu müfreze bütün
Bulgaristan’daki cezaevlerinden en ağır şartlara
sahip olan bölümdür. Bu
bölüm tek hücreli, ihtiyaç
giderme kovası hücrede
bulunuyordu.

Bir tünel aracılığıyla işe
götürülüp zehirli madde
içeren kalayla, bilgisayar kablolarına kaynak
yapılıyordu. Cezaevinde
bulunan bu işte çalışırken
çoğumuzun dişleri, saçları döküldü. Bir Batı Alman
vatandaşı zor şartlara
dayanamayarak kendini

verilmesini istiyor Polonya, Çekoslovakya çocuklarına benzemez senin
çocukların, hediye vermeyeceklerini söylemeye
gelmişler. Yani, sevindirmeye değil üzmeye gelmişler. Bir sakız veya tek

ettiler. Milli yıldız sporculardandı. Son sene Veliko
Tırnovo Spor Akademisinde okuyordu. Beşon tane altın ve gümüş
madalyası olan, takdirle
gösterilen okul panosunda resmi olan bir öğren-

Hatta şu anda okul kitaplarının ön kapağında otuz dört sene etnik
temizlik yapan diktatör
Jivkov’un tarih kitaplarında görkemli resmi var.
Almanya’da okul kitaplarının ön kapağında

yaktı, kurtarılamadı öldü.
Polisler her dakikamızı
gözetliyordu. İki üç kişi
bir araya gelmemiz çalışırken yasaktı.
Üç ayda bir görüşme
hakkı verilirdi bana, üç
kilo yemekle ve üç kişiyle sınırlıydı görüşmelerim. Görüşmeler kapalı
oluyordu. Bir görüşmemde annem de ziyaretime
gelmişti. Annem nasılsın
oğlum diye sordu bana.
Türkçe konuştuğu için
annemle görüşmemiz
iptal edildi. Bir de bana

kesildi. Anneciğimle iletişim kuramamış olsak bile
bu son görüşmemiz oldu.
Bir sonra ki ziyaret hakkıma kadar annem rahmetli
olmuştu. Ben cenazesine
bile katılamadım. Savcı
izin vermedi, yasalara
göre bir katilde olsa polis
eşliğinde kelepçe ile götürülme hakkına sahiptir
.Ben Türk olduğum için
kardeşlerimin cezaevinin
kapsında beni cenazeye
götürmek için beklemelerine rağmen boş elle
döndüler.
Hapisten çıktığımda annemin saçlarını okşayacağıma, annemin soğuk
mezar taşını okşadım.
Hem de Hristiyan mezarlığında. Şu anda bir köyde Topolitsa –Burgaz’da
annem Hristiyan mezarlığında, babam köyün diğer tarafında Müslüman
mezarlığında yatmaktadır.
Gerçekte din politikayı kullanmıyor, politikacılar dini kullanıyor.
Bulgaristan’da çalışan
memurların rızası olmadan onlara hiç sorulmadan maaşlarından, babaları hapislerde veya
babaları ölmüş çocuklara çalışan memurlardan
Polonya, Çekoslovakya,
Vietnam, Cezayir gibi ülkelere yardım toplanırdı.
Ben de, benim çocuklarım da şu anda babasız
diye yeni yılda devletimiz

şekerle sevindirebilirlerdi
veya hiç gelmeseler daha
iyi olurdu. Eşim de Polonya ve Çekoslovakya’ya
gidip de araştırdınız mı
bizim gibi onları da. Onlar da sizin çocuklarınız
onlara benzemez diyor.
Bunun adı çocuklarımızın
arasında açıkça ayrımcılık uygulamasıdır.
Belene kampında sağlığımı kaybettim, malulen
emekli oldum. Psikolojik olarak yıkıldım. Annem oğlunu ve torununu

görüşmeme cezası verildi. 3 ay görüşmeyi 6
aya çıkardılar. Bulgarca
dışında yabancı dil konuşuyoruz diye anneme
para cezası yazdılar. Zorla iteleyerek görüşme salonundan çıkardılar. Polis
annemin ayağını bilerek
kapıya sıkıştırdı. Annem
gözyaşları ve acılar ile
bana baktı, tek bir kelime
konuşmadan iletişimiz

diğer ülkelere yardım ettikleri gibi benim çocuklarımı da yılbaşında, sevindirmelerini rica ettim.
Babaları yoksa bile devletin var olduğunu göstermelerini istedim. Burgaz
valisi aracılığıyla Aytos’a
dilekçe gönderdim.
Aytos ilçe başkan yardımcısı K. Dimitrova dört
kişiyle evime gelip, senin
eşin çocuklarına hediye

Belene’de tutuklu olduğunu ve işkenceler yapıldığını görerek, acılar içinde
öldü.
Eşim acılardan, üzüntülerden beyin kanaması
geçirdi, kısmi felç oldu.
Eşime emniyet görevlileri
benden boşanmasını, benim artık geri dönmeyeceğimi söylediler. Ailemin
dağılmasını istediler.
Oğlumun geleceğini yok

ciydi. Okuldan atıldı, on
yedi yaş altı olduğundan
dolayı Vratsa ili Boyçinovtsi çocuk ıslah evine
götürüldü. On yedi yaşını
doldurduktan sonra onu
da Belene ölüm kampına
götürdüler, daha sonra
Belene’den Eski Zara
ceza evine götürdüler.
Benden ayrı bölüme koydular. Birbirimizle savcılık
aracılığıyla görüşme yapıyorduk.
Bu soya dönüş sürecinde hayatımızı kararttılar,
maddi ve manevi sıkıtınlar bütün aile olarak
çektik. Bütün hayatımız
boyunca biriktirdiğimiz,
çabaladığımız varlıklarımız yok oldu.
Doğduğum yurdumdan
en sonunda kovuldum.
İki yıl emekleri olarak
otomatik silah elime vermediler.
Beş yıl parasız kamplarda, hapishanelerde, okurken parasız çalıştırıldım,
toplamda sekiz yıl parasız çalıştırıldım. Bunu mu
hak ettim?
Soykırım sürecinden hiç
kimse yargılanmadı. Şu
anda bile bize işkence
edenler ve yöneticilerin
çocukları şu anda önemli
yönetim yerlerinde çalışmaktadır.
Hiç biri yargılanmadı,
hatta hepsine unvan ve
madalyalar verildi.
Otuz sene önce Şili’de
askeri darbe oldu, yapanı General Pinochet‘i
yargıladılar ama bizim
bir Avrupa ülkesinde
Bulgaristan’da maalesef
yargılama yapılmadı.

Hitler’in resmini hiç görmedim, olup olmadığını
merak ediyorum.
Zorla asimilasyonun
arkasında bıraktığı sonuçlar bizim doğup büyüdüğümüz ülkeye zor
günler yaşattı. Hep birlikte çalışıp paylaştığımız
insanların arasına kötü
duygular girdi.
Rejim ülkenin insanına
bu kötü duyguları aşılayarak Nazi Almanya’sında olduğu gibi kolektif
suça zemin hazırladı,
fakat Bulgar halkı bu
oyuna gelmedi ve rejimin istediğini yapmadı.
Sürgüne gönderildiğimiz
köylerde, insanlar bize
hor bakmadı ve gerektiği
zaman bizimle yemeğini
yudumunu paylaştı ve
evine davet etti.
Bütün bunlardan sonra
ve Bulgaristan demokrasiye geçip Avrupa İnsan Hakları değerlerini
benimseyip hukukun
üstünlüğünü göz önüne
alarak ülkeyi insansızlaştıran birçok yaşam
yerinin yıkımına sebebiyet veren ve yüzlerce insana zulüm edip
karanlık dönemler yaşatanlar adalete teslim
edilmemiş olması, yaraların açık kalmasına yol
açmaktadır. On kişiden
oluşan bir karanlık devlet
yönetimi bütün bir halka
tercih edilmeyip, adalete
teslim edilmeliydiler. Ne
yazık ki, bu yapılmadı.
SON
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Güreşçilerimiz Sofya‘dan altın madalya ile döndü
Kırcaalili güreşçiler,
Sof ya’da düzenlenen
Bulgaristan Erkekler Ferdi
Güreş Şampiyonası’nda
kendi kategorilerinde birinci olarak altın madalya
kazandı. İki güreşçimiz Ruhan Rasim ve Georgi
İvanov, rakiplerini yenerek
mutlak galibiyet elde ettiler. Stremtsi (Göklemezler) Krepost Güreş Spor
Kulübü güreşçisi Ruhan
Rasim, Sliven (İslimye)
şehr inde düzenlenen
Bulgaristan Gençler Ferdi
Güreş Şampiyonası’nda
şampiyonluk yolunda elde
ettiği başarılarını tekrarlayarak 61 kg kategorisinde
birinciliği elde ederek altın
madalya kazandı. Ruhan
Rasim, bundan önceki
Bulgaristan şampiyonu
olan rakibine karşı oynadığı karşılaşma da dahil
olmak üzere oynadığı

tüm karşılaşmalarda rakiplerini teknik tuşla yenerek galibiyet elde etti.
Bulgaristan Güreş Federasyonu, Ruhan Rasim’in
erkekler milli güreş ta-

kımına katılmasından
başka Polonya’da düzenlenen Avrupa Güreş
Şampiyonası’na katılmasında ısrar etmektedir.
K re p o st G üre ş Ku -

lübü Başkanı Velatin
Veli,”Ruhan’ın henüz çok
genç, daha 18 yaşında
olduğu ve yaralanabileceğinden dolayı reddettim. Onun altın madalya

garca ve Türkçe metinler
arasında dergeyi korumak
için çok çabalıyoruz. Bu
dengeyi korumak hiç de
kolay değil. Metin türlerine
çok dikkat ediyoruz, gazete, edebiyat ve şiir türlerini
kapsamaya çalışıyoruz.
Bir Usta-Bir Çırak Köşesi
bizi çok sevindiriyor. İki
dilli bir dergi olduğu için
iki dilli bir Yayın Kurulu olması gerekiyordu, biz onu
sağladık” diye kaydetti.
Kadirye Cesur,”Üniversite
kürsüleri dışında Türkçe
bir araştırma, ödev, diploma tezi yazmayı ya da
bunları Türkçe okuyan kişilere ulaştırma şansımız
yok iken ortaya çıkan bir
dergiden söz ediyoruz. Bu
bağlamda, ülkenin eğitim
dili Bulgarca olduğundan
dolayı Bulgaristan Türk
kültürü hakkında Bulgarca
yazılan eserler okur nezdinde bir kat daha önem
arz etmeye başlıyorlar.
Dolayısıyla bu dergi çok
önemli, bu derginin korunması çok önemli. Dolayısıyla hep beraber olmamız her şeyden evvel
önemli. Geçen yıl daha
çok edebiyata odaklandık, bu yıl daha çok müziğe, folklor gruplarımıza,
resim sanatına, Bulgaristan Türklerinin heykel
sanatına, halk oyunlarına
ve benzeri yan dallara da
ayrıca yer vermeyi amaçlıyoruz” dedi ve dergi ile
ilgili önerilere açık olduğunu ve eleştirilere önem
verdiğini söyledi.
Orhan Pamuk hakkında
kitabı olan derginin Yayın Kurulu Üyesi Prof. Dr.
Evdokiya Borisova yap-

tığı konuşmada bu zor
zamanlarda süreli yayın
çıkarmayı bir kahramanlık olarak nitelendirdi.
Son zamanlarda Bulgarca çıkan Kültür Gazetesi
gibi süreli yayınların basılı versiyonu durdurulup elektronik versiyonu
yayınlanmaya devam et-

eden Prof. Dr. Borisova,
edebi yeteneklere sahip
gençlereri de keşfettiklerini söyledi. Bulgarca
ve Türkçe yazan yarcatıcıların dergide aslında
hepsinin birbirinin aynası
olduğunu gördüklerini belirten Prof. Dr. Borisova,”
Nöbettepe Dergisinin Fi-

tiğini kaydeden Prof. Dr.
Borisova, Tekstil Dergisi
gibi yeni süreli yayınların
da çıkmaya başladığını
söyledi. Derginin ikinci
kısmında yer verilen Bulgar yaratıcılar arasında
Alek Popov, Georgi Gospodinov, Kristin Dimitrova, Petır Çuhov, Emil
Andreev gibi Avrupa ve
dünyaca ünlü isimlerin yer
aldığını dile getirdi. Derginin ilk defa yayınlanan
eserlere de yer verdiğine
işaret eden Prof. Dr. Borisova, derginin ülkemizin
Bulgarca ve Türkçe edebiyat yaşamında bir faktör haline geldiğine dikkat
çekti. Dergi olarak iki üç
dilde eser veren gençlere
önem verdiklerini ifade

libe’deki Nebet Tepe gibi
Bulgaristan’ın edebiyat
hayatında çok önemli bir
yere sahip olmasının özgüvenine sahibiz” dedi.
Filibe Başkonsolosluğu
Muavin Konsolos Gülcan
Ökçün konuşmasında
“Dün başlayan ve adeta bir şölen haline gelen
Nöbettepe / Небет Тепе
Dergisi’nin 1. yıl kutlamalarına burada, özellikle
arzu ettiğimiz Kırcaali’de
devam ediyoruz. Ben göreve yeni başladığım için
bu derginin başlangıç çalışmalarında verilen emeğin, o sancılı dönemlerin
ki hiç kolay olmadığını
düşünüyorum, şahit olamadım, ama şu şansa sahibim bu derginin meyve-

kazanma şansına sahip
olduğu Avrupa ve dünya güreş şampiyonalarına katılmasını tercih
ederim” diye kaydetti.
Ruhan’ın bir güreşçi olarak yetişmesine antrenör
Salim Naim’in büyük katkısı olduğunu söyleyen
Velatin Veli, antrenör
Naim’in de kariyerine
Stremtsi Krepost Güreş
Kulübü’nde başladığını
belirtti. Krepost Güreş
Kulübü Başkanı,”İlçede
spora büyük önem veren ve bu başarıları kendisine borçlu olduğumuz
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis'e minnettarım” diye vurguladı.
Dimitrovgrad (Kayacık)
şehrindeki spor okulunda yapılan antremanlara katılan Kırcaali’nin
Gledka semtinden

Georgi İvanov, 125 kg
kategorisinde rakibini
yenerek mutlak galibiyet elde etti. Bu bilgiyi
veren İvanov’un birinci
antrenörü olan Kırcaali
Güreş Kulübü’nün antrenörü Atalay Süleyman,
güreşçimizin en verimli
sporcu ödülünü de kazandığını söyledi. Bilindiği gibi İvanov, Sliven’de
düzenlenen Bulgaristan
Gençler Ferdi Güreş
Şampiyonası’nda kendi kategorisinde şampiyon oldu ve en teknik oyuncu ödülünün
sahibi de oldu. Atalay
Süleyman,”Kırcaalili iki
güreşçinin, erkeklerde
kendi kategorilerinde
şampiyon olması sevindirici bir olay” diye ifade
etti.
Kırcaali Haber

lerinin nasıl toplandığını,
o başarının ortaya nasıl
çıktığını görme fırsatı buldum, şahit oldum. Sayfalarını karıştırdıkça ne kadar isabetli, ne kadar güzel birşey yapıldığını kendim de müşahede ettim.
İki dilli iki kültürü yansıtan,
sanatın her dalıyla edebiyattan başlayarak bütün
diğer dallarına
da değinerek
dokunan, aynı
zamanda çok
ünlü isimlerle
yeni edebiyata,
sanata adım
atan insanları bir araya
getirip onlara
cesaret veren,
bir imzası olan
dergi haline
geldiğini görmek mutluluk
verici. Benim
temennim, bir yılda bunların hepsi elde edildiyse
bundan sonrası için ne
kadar daha büyük, daha
güçlü adımlarla bu derginin nerelere gelebileceğini tahmin edebiliyorum
ve dileğim de bu yönde.
Başarısının devamını diliyorum ve Başkonsolosluğumuzun da bu konuda
her zaman desteğe hazır
olduğunu ve derginin
daha da gelişmesi için
emek vermeye hazır olduğunu da ifade etmek
istiyorum” şeklinde konuştu.
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Veselina
Tihomirova, Belediye
Başkanı Müh. Hasan

Azis adına derginin yayına başlamasının 1. yıldönümü münasebetiyle tüm
ekibini tebrik ederek, derginin nice nice sayılara
ulaşmasını temenni etti.
Ardino Belediyesi Kültür
Varlıkları Koruma Kurulu
Başkan Yardımcısı Selahattin Karabaşev, dergi
hakkında,”Çok yüksek
çıtayla yola çıkıyor. Buna
yüksek edebiyat da diyebiliriz. Öyle bir yüksek
edebiyat ki okur kitlesinden kopmayan yüksek
edebiyat. Bunun böyle
devam etmesini gönülden diliyorum” dedi.
Karabaşev, aynı zamanda Belediye Kültür
Varlıkları Koruma Kurulu
Başkanı olan Ardino Belediye Başkan Yardımcısı Necmi Mümünhocov
adına derginin ekibini
Ardino’da etkinliğe davet
etti.
Programda Filibe Müzik, Dans ve Güzel Sanatlar Akademisinde eğitim gören aslen Kırcaalili
olan bariton ses sanatçısı Alper Ünlütürk’ün, Ezgi
Çelik’in kemanı eşliğinde
popüler Türkçe şarkı ve
türkü söylediği bir konser
sunuldu. Konsere popüler Bulgar türküsü “Hubava Si Moya Goro” ile son
verildi. Genç yetenekler,
sergilediği performansıyla herkesin beğenisini
topladı.
Programın sonunda
katılımcılara tercih ettikleri dergi sayıları hediye
edildi.
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’de Nöbettepe Dergisinin 1. Yılı Kutlandı
1. sayfadan devam

Kırcaalili olan birçok ismin
yer aldığını belirtti.
Türk-Bulgar Edebiyat
Kulübü’nün 2013 yılında
faaliyete başladığını, fakat
sivil toplum kuruluşu olarak 2018’de kaydını yaptırdıklarını kaydeden Şenar Bahar, Aralık 2018’de
yayın hayatına başlayan
derginin birinci sayısı çıktığında Kırcaali’den çok
büyük destek geldiğini
belirterek, destek veren
herkese içten teşekkürlerini sundu. Her biri çiçek
gönderen Kırcaali ili belediye başkanlarına abone
olarak dergiyi destekledikleri için özel olarak
teşekkür eden derginin
genel koordinatörü bu
desteğin devam etmesini
beklediklerini ifade etti.
Derginin genel yayın
yönetmeni Kadriye Cesur, “Bizim uzun yıllardır
Bulgaristan Türk kültürünü, sanatını, edebiyatını
yansıtacak bir platformumuz, bir tribünümüz yoktu Kırcaali Haber gazetesi
dışında, bunun için de elbette Müzekki Ahmet çok
emek verdi, çok çalıştı.
Bu boşluğu doldurma görevini üstlenen dergimizin
6.sayısına ulaşmamızdan
dolayı mutluyuz. Her sayı
100 ile 120 sayfa arasında bir hacme sahip olup
her iki dilde çıkan dergi,
ancak Bulgaristan Türklerinin edebiyatı ve sanatına yönelik çeşitli edebiyat
türlerinde ortaya konulan
ürünlere ev sahipliği yapıyor. Ben ve Yayın Kurulu,
dergide yer verilen Bul-
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İlknur Kazim, APİ’den Momçilgrad ilçesindeki ulusal
karayolu şebekesi dahilindeki yolların onarımını istedi
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı İlknur
Kazim, Karayolu Altyapı
Ajansı (APİ) Yönetim Kurulu Başkanı Georgi Terziyski ile görüşmesinde
Momçilgrad ilçesi sınırları
içinde bulunan ulusal karayolu şebekesi dahilindeki yolların onarımını istedi.
İlknur Kazim, ”Görüşme bizim ısrarımızla gerçekleşti. İlçenin sınırları
içinde bulunan ulusal
karayolu şebekesi dahilindeki yolların durumu
son derece kötü ve devletin acil onarım için fon
tahsis etmesi gerekiyor.
Bazı yerlerde asfalt kaplama yok, bazı bölümlerin
kullanımı ise tehlikelidir”
diye kaydetti. Belediye
Başkanı, neredeyse 28
kilometre uzunluğunda
olan ve bölgede yaşayan
yaklaşık 3 000 kişinin dış

aldık. Sayın Terziyski, kış
mevsiminin sonunda en
bozuk kesimlerde yama
çalışmaları yapılmasını
üstlendi” dedi. Belediye
Başkanı, APİ yönetimi ile
görüşmesinde ulusal karayolu şebekesi dahilindeki Momçilgrad - Krumovgrad (Koşukavak) yolunun
ilk 9 kilometrelik kesiminin
yanı sıra Momçilgrad Podkova (Nalbantlar) yo-

Genel Sağlık Sigortası
prim tutarı 24,40 leva oldu
dünya ile tek bağlantısı
olan Momçilgrad – Raven
(Cumayanı) - Nanovitsa
(Alibeykonağı)- Gurgulitsa - Zornitsa (Dongurlar)
yolunun durumu özellik-

le kötü olduğuna dikkat
çekti.
Kazim, ”İnisiyatif komitesi tarafından düzenlenen imza kampanyasında 1000'den fazla kişi-

nin imzaladığı dilekçeyi
Terziyski'ye sunduk. Bu
yıl yolun kapsamlı tadilatı için gerekli olan proje
tasarım alım işini ihale
edileceğine dair güvence

Türklere yapılan zulmü film yaptı!
1. sayfadan devam

dan gözaltına alındım,
nezarette dayak yedim.
Şimdi artık gülerek anlatıyorum ama o günlerde bunu yapabilmek çok
tehlikeliydi. Daha sonra
devlet büyük bir hata yaptığını anladı. Bense yaptıklarımdan ötürü kendimi
çok iyi hissettim.
Ülkesinde şahit olduğu
zulümleri unutamadığını
kaydeden Stoyan Stoyanov “Mesela çocuğuyla Türkiye’ye giderken
gözü yaşlı anne babasını
Bulgaristan’da bırakan
kadının hâli hiç aklımdan
çıkmıyor. Bunu gördüğümde kendimi çok kötü
hissetmiştim. İnanın bana
o hadiselerde yer alan
bazı polisler bile yaptıklarından utanç duyuyordu”
diye konuşuyor.
Filmim, iki millete köprü olacak

1989’da yaşananlardan
sonra Türkiye ile Bulgaristan arasına soğukluk girdiğini savunan Stoyanov
“Aslında filmin Türkiye’de
gösterime girmesi, bu
soğukluğu yok etme çabası. Ben ‘Güller Ülkesi:
Damascena’ filmimle iki
millet arasında bir köprü
meydana getirmek istiyorum. Aslında filmde benim
hayatımdan ziyade tarihi
anlatıyorum. Sebebi de
bu köprüyü kurabilmek.

Şimdiye kadar sosyalist
devirde yaşananları bu
kadar açık şekilde gösteren bir film çekilmedi.
Ama kendi milletimden
kötü bir reaksiyon almadım” diyor.
Osmanlı bize kölelik
değil adalet getirdi
Bulgaristan ve Türkiye
tarihinin çoğu yerde örtüştüğünü vurgulayan yapımcı ve senarist Stoyan
Stoyanov şunları söyledi: Osmanlı asırlarca

Bulgaristan’a hâkim oldu.
Buna bazı Bulgarlar “kölelik dönemi” diyor ama
ben öyle düşünmüyorum.
Okuduğum kaynaklara
göre Osmanlı, hem Türklere hem de Bulgarlara
adil bir şekilde davrandı.
Köle olmak, hiçbir hakka
sahip olmamak demektir.
Ama Bulgaristan Osmanlı
hâkimiyetindeyken herkesin hakkı vardı, “Çorbacı”
denilen Bulgar zenginleri
mevcuttu. Osmanlı, Bulgarlara baskı kurmadı.
Tarih kitaplarında hem
Osmanlı bizi köle etti diye
yazıyorlar hem de Bulgar
zenginleri vardı diyorlar.
Bunlar birbiriyle tenakuz
hâlinde. Sosyalist dönemde ise her şey devletindi.
Tarihi değiştiremeyiz ama
sosyalizm çökmeseydi
ben hayallerimi gerçekleştiremeyecektim.
Kırcaali Haber

Filibe’de Türk Çağdaş Ressamlar Karma Sergisi Açıldı
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosluğunun hi mayesinde düzenlenen
karma sergide Türk ressamların eserleri Bulgar
sanatseverlerle buluştu.
Ülkenin güneydoğusundaki Filibe kentinin Belediye Meclisi Sanat Galeri
Salonu’nda düzenlenen
"Çağdaş Türk Ressamlar Karma Sergisi"ne 64
sanatçı eserleriyle katıldı.
Küratör Aynur Mehmedova Kaplan, AA muhabirine yaptığı açıklamada,

lunun 11 km’lik kesimi gibi
başka yolların da onarımı
sorununu da dile getirdi.
İlknur Kazim,”APİ yönetimi ile görüşmemizde
verilen vaatlerin yerine
getirilmesini ve devletin
ulusal karayolu şebekesi
dahilindeki önemli kesimlerin onarımı için fon tahsis edilmesini umuyorum”
diye kaydetti.
Kırcaali Haber

daha önce Bulgaristan’ın
Pamporovo Kayak Merkezi ve Smolyan kentinde düzenlenen serginin
büyük beğeni aldığını,

etkinliğin
Bulgarist a n ’d a k i
son uğrak
yerinin Filibe kenti
olduğunu
aktardı.
Kaplan,
ülkede,
Türk ressamların eserlerine ilginin gittikçe arttığını belirtti.
Türk ve Bulgar resim
sanatının yakınlığına

dikkat çeken Kaplan, "Biz
coğrafik olarak birbirimize çok yakın iki ülkeyiz.
Bu ilişkilerin ileride daha
da artmasını dilerim."
dedi.
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de komşu ve dost olan
iki ülkenin kültür ve sanat
alanında birbirine yakın
değerlere sahip olduklarına işaret ederek, bu
gibi etkinliklerin iki halkı
daha da yakınlaştırdığını
kaydetti. KH

Milli Gelir Ajansı’ndan (NAP) yapılan açıklamada,
sağlık sigorta primlerini (işsizlik ödeneği almayan ve
devlet tarafından sigortası ödenmeyen uzun süreli işsiz olanlar) kendileri ödeyen ve Sosyal Sigorta Kanunu
uyarınca primlerini kendi ödeyenler olarak kaydını yaptırmamış kişilerin aylık 24,40 leva sağlık primi ödemesi
gerektiği bildirildi.
Prime esas kazanç alt sınırının 1 Ocak 2020 itibariyle 610 levaya
yükseltilmesinden dolayı işsizlerin
ödediği sağlık s i g o r t a
priminin tutarı da yükseltiliyor.
S a ğ lık S i gor t a
Kanunu’na göre diğer gerekçelerle sağlık sigortası
olmayan kişilerin ödediği prim tutarı, primlerini kendi
ödeyenler olarak kaydını yaptırmış kişilerin asgari aylık
gelirinin yarısından daha az olmayan bir gelir üzerinden hesaplanır.
Bu, onların ödediği sağlık sigortası primi tutarının
ayda en az 305 leva ve en fazla 3000 leva üzerinden
% 8 olarak hesaplandığı anlamına gelir.
NAP’tan yapılan açıklamada, bu primlerin ödenmesi için son tarihin, pirimin ait olduğu ayı takip eden
ayın 25'inci günü olduğu hatırlatıldı. Örneğin, 2020 Yılı
Ocak ayına ait sağlık sigorta primini ödemek için son
tarih 25 Şubat 2020’dir.
Sağlık sigortası primi tutarını kendisi ödemesi gereken kişilerin NAP’a zorunlu olarak istenilen 7 nolu
sigorta beyan formunu vermeleri gerekir. Bu form,
kişinin daimi ikametgâhının bulunduğu ilçedeki NAP
Ofisi’ne sağlık sigorta primi ödeme yükümlülüğü doğan ayı takip eden ayın 25’inci gününe kadar ödenir.
Bu beyannamenin verilmemesi durumunda 500-1000
leva arasında değişen ceza uygulanmaktadır.
NAP tarafından sağlık sigortası primi tutarını kendisi ödemesi gereken kişilere 36 ay içinde üç sağlık
sigorta priminden fazla ödenmemesi halinde sağlık sigortasından yararlanma haklarının sona ereceği ve bu
dönemin, kişinin Ulusal Sağlık Sigortası Fonu (NZOK)
tarafından ödenen sağlık hizmeti talep ettiği aydan önceki ayın başına kadar hesap edildiği anımsatıldı. Bu
kişilerin sağlık sigortası haklarının iade edilmesi için
geriye dönük olarak son 60 ay için primlerini ödemeleri
gerekir ve ödemeyi yaptıkları tarihten itibaren tekrar
sigorta haklarına sahip olurlar.
Vatandaşlar, NAP’ın www.nap.bg web sitesi üzerinden sunduğu yeni elektronik hizmet sayesinde prim
borcu sorgulaması yapabilirler. Ayrıca bunu NAP’ın
0700 18 700 numaralı telefonunu arayarak da yapabilirler. Hizmet otomatik olarak gerçekleştiriliyor ve
yalnızca telefonun klavyesi ile Bulgaristan kimlik numarasının (EGN) yazılmasını gerektirir. Sistem ayrıca
zorunlu olan sağlık sigortası primlerinin ödenmediği
tüm aylar ve yıllar için veri sağlar. Vatandaşlar, telefonla prim borcu sorgulaması hizmetinden haftada 7
gün 24 saat yararlanılabilir.
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Cumhurbaşkanı Radev: Bir krizden
çıkıp başka bir krize giriyoruz
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görev süresinin üçüncü yılının
dolması münasebetiyle
düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada hükümeti politikasından dolayı sert bir
şekilde eleştirdi. Devletin düştüğü kritik durumda görevinin ve ana
önceliğinin hukukun üstünlüğünün korunması
olarak kalacağını söyledi. Radev,” Bugün farklı
sektörlere tahsis edilen
fon miktarının artmasına
rağmen, Bulgaristan’ın
neden AB yaşam standardı sıralamasının dibinde yer almaya devam
ettiği ve aynı zamanda
Doğu Avrupa'daki diğer
ülkelerden de uzak durduğuna ilişkin sorular
sık sık sorulmaktadır.
Neden bir krizden çıkıp
başka bir krize giriyoruz.
Yoksulluk ve eşitsizlik
derinleşmeye devam
ediyor. Neden Bulgaristan nüfusu erimeye devam ediyor ve en aktif
yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının çoğu ülkeyi
terk etmeye devam ediyor "diye hükümeti eleştirdi. Cumhurbaşkanı’nın
ifadesine göre, bununla
birlikte nasıl ekonomik
ve sosyal modeller uygulanırsa uygulansın,
politik çevrede ve yönetişim biçiminde en önemli
değişiklik yapılmazsa,
yaşam kalitesini artırma
çabaları başarısızlığa
mahkumdur.
Cumhurbaşkanı, asıl
sorunların hukukun üstünlüğü ve kuvvetler
ayrılığının eksikliği, yolsuzluk ve suçların cezalandırılmaması, ifade
özgürlüğünün engellenmesi, lobicililere hizmet
eden mevzuat ve vatandaşların bu süreçten
uzaklaştırılması olduğuna inanıyor. Radev,”
Yönetişimde şeffaflık,
hesap verebilirlik ve sorumluluğun eksikliği, tek
kişilik bütçe yönetimi,
son yıllarda kurumların
kurumsallaştırılmasını
tolere ettik ve bu sorunlar derinleşti ve şimdi
sonuçlarına katlanıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanı, çabalarının ileride de seçim
sürecine olan güveni
geri kazanmayı hedefleyeceğini ve elektronik

oy kullanma makinesi ile
oy kullanma uygulanmasının tam olarak başlatılmasını talep edeceğini
söyledi. Radev,” Yargı
bağımsızlığı, kurumlar
arasında denge oluşturulmasını, vatandaşlık

ğerlendirme Programı
(PISA) araştırmasına
göre 9. sınıf öğrencilerinin sonuçlarının eğitim
üzerinde aynı etkiye sahip olduğuna inanıyor.
Radev,” Başarıya giden
yolun pembe gözlüklerin

ni de kaydetti. Cumhurbaşkanı,” Bazı ülkeler
ücretsiz anaokulları,
okulda ücretsiz yemek
gibi önlemler getiriyor,
ancak amaç gençlerin
ülkemizde geleceği olduğunu görmelerine ve

haklarının genişletilmesine yönelik anayasal
değişikliklere ilişkin tartışmalara devam edeceğim ve lobicilere hizmet
eden mevzuatın önünde
bir engel olarak yolsuzlukla mücadelemi sürdüreceğim” diye kaydetti.
Cumhurbaşkanı, şeffaflık
faktörü olarak e-devletin
uygulanmasında, ulusal
güvenliği arttırmakta,
ordunun tam teşekküllü modernizasyonunda
ısrar edeceğinin altını
çizdi.
Radev,”Devlet Başkanı,
sosyo-ekonomik alanda
politikaları uygulamak
için doğrudan araçlara
sahip değildir. Bunlar hükümetin yönetim programına tabidir, ancak tartışılmasını ve çabaların
birleştirilmesini gerektiren bir takım sorunlar
vardır - demografik felaket ülkenin geleceği
için ana risk teşkil eder
ve bu, ülkenin geleceğini güvence altına alan ve
gençlerin ülkede kalmasını sağlayacak kapsamlı bir politika geliştirilmesini gerektirmektedir”
diye konuştu. Onun ifadesine göre, Bulgaristan
hükümeti en değerli sermayesini-insanları geliştirememektedir.
Cumhurbaşkanı, Pernik krizi su sektöründe
bir başarısızlıksa, Uluslararası Öğrenci De-

çıkarılmasıyla başladığına inanıyorum, böylece
başımız belaya girmeyecektir. Öncelikleri ve
programları yeniden düşünmeliyiz. Ancak tüm
kararlarda gelecekteki
başarımızın en önemli
anahtarı insanlara yatırım yapmak olmalı” dedi.
Cumhurbaşkanı, Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB) oturumunda
eğitim, çocuk sağlığı ve
genç aileleri teşvik etme
gibi kilit alanlarda yasal, örgütsel ve finansal
mekanizmalar konusunda yasama ve yürütme
organları arasında fikir
birliği oluşturulmasını ve
çözüm bulunması yönünde çabalayacağını
duyurdu.
Onun ifadesine göre,
eğitim stratejik bir ulusal
öncelik haline gelmelidir.
Radev,”Bakanlar Kurulu
tarafından alınan önlemler doğru yönde, ancak
onlar kapsam ve yenilik
açısından yeterli değil”
diye belirtti. Cumhurbaşkanı, “Çocuk sağlığı
hizmetlerinde ekipman
ve fon eksikliğinin üstesinden gelinmelidir.
Bu, hastalıkları önleme,
çocuk doktorlarının becerilerini yükseltme ile
olacak” dedi. Radev, ayrıca aile politikalarının
demografik krizi aşmaya
yönelik olması gerektiği-

Bulgaristan'da kalmalarına yönelik kapsamlı bir
politikaya sahip olmaktır,
ancak o zaman demografik eğilimin üstesinden
gelebiliriz” dedi.
Radev, Geşev’in eylemlerinin nedenlerini
bilmiyor
Bir gazetecinin so r usu üze r i n e Cum hurbaşkanı, Başsavcı
İvan Geşev'in Anayasa Mahkemesi’nden
Cumhurbaşkanı’nın dokunulmazlığının ne ölçüde olduğu, “devlete ihanet” ve "Anayasa’nın ihlali” kavramlarının açıklamasını talep etmesinin
somut nedenleri hakkında hiçbir fikri olmadığını
söyledi. Radev,”Geşev,
nedenini izah etmeli”
dedi.
Radev,” Başsavcı'nın
en besleyici ortama sahip olduğu yolsuzlukla
mücadelede gayretle
çalışmasını bekliyorum.
Ayrıca yeni Başsavcı
göreve başlarken asıl
görevinin halkı, hükümeti, belli işadamları değil,
yasayı ve kamu çıkarlarını savunduğuna ikna etmek olduğunu kendisine
açıkça söylemiştim. Tüm
kurumlarla bir görüşme
yapacağımı söyledim”
dedi ve Başsavcı ile yapıcı bir diyalog kuracağını da sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

Başmüftülük, hazırladığı yeni İslam
din dersi kitaplarını Bakanlığa sundu
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, 30 Ocak
2020 Perşembe günü devlet okullarında okutulması
için yeni İslam Dini ders kitaplarını onaylaması üzere
Eğitim ve Bilim Bakanlığına (MON) sundu.
İslam Dini ders kitapları, Başmüftülük tarafından
özel olarak
kurulan bir
komisyon
tarafından
h a z ı r l a n d ı.
Komisyonda
A mir Fele ti, Nazmiye Kulova,
Dr. Osman
İ b r a h i m o v,
Dr. Selime Hasanova, Muhammed Kamber, Beyhan
Mehmet, Alper Ahmet ve Gülgün Gaygacova yer aldı.
İslam Dini ders kitapları hazırlama projesi, Eğitimden
Sorumlu Başmüftü Yardımcısı Ahmet Hasanov tarafından yönetildi, sorumlu editör ise Murat Boşnak idi.
Başmüftülük Eğitim Dairesi Başkanı Amir Feleti, Grandmufti.bg haber sitesine verdiği röportajda,
”Onaylanması için MON’a sunduğumuz ders kitapları 1-4.sınıf öğrencileri içindir. Hepsi, MON tarafından
onaylanan en yeni eğitim müfredatına uygun hazırlandı. MON’un yeni İslam Dini ders kitapları ile ilgili görüşünü 2019-2020 eğitim öğretim yılının sonuna kadar
bildirmesini bekliyoruz. Onaylandıkları takdirde yeni
İslam Dini ders kitaplarının okutulmasına eylülde yeni
2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren başlanmasını öngörmekteyiz” dedi.
Onun ifadesine göre, komisyon 6-12.sınıf ders kitaplarının hazırlanmasına yönelik çalışmalarına devam
etmektedir. Halihazırda 2019-2020 eğitim öğretim yılında devlet okullarında 2600’ın üzerinde öğrenci, 1-12.
sınıflarda serbest seçmeli (SİP) ve zorunlu seçmeli
ders (ZİP) şeklinde İslam din dersini okuyor. Eğer bir
karşılaştırma yapacak olursak, 2017-2018 eğitim öğretim yılında İslam din dersini okuyan öğrenci sayısı 2190
idi. Başmüftülük Eğitim Dairesi’nin çalışmalarının önceliklerinden biri, İslam din dersinin ülkede daha fazla
ve yeni yerlerde okutulması ve bu fırsatı değerlendiren
öğrenci sayısını artırma olanaklarının sunulmasıdır.

О Б Я В А
Каним всички членове на сдружение
„Дружество за турска култура и изкуство“
на редовното общо - отчетно събрание с
членовете на сдружението, който ще се
проведе на 18.03.2020 г. /Сряда/ от 17,00
часа в залата на народно читалище „Юмер
Лютфи1993 г.”- Кърджали, ул. „Беласица“
№1 в следния дневен ред:
1. Приемане на годишния отчет за
дейността сдружението и годишния
финансов отчет на сдружение „Дружество
за турска култура и изкуство“ за 2019 г.
2. Приемане на бюд жета и план
програма за дейността на сдружението
за 2020 г.
3. Разни
Събранието се свиква от
Управителния съвет на сдружението
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Almanya, sağlık turizmi için Bulgaristan’a
gelen hastalarının masraflarını karşılıyor
Turizm Bakanı Nikolina
Angelkova, Bulgaristan
Balneoloji ve SPA Turizmi Birliği Derneğinin 6.
Yıllık Kongresi’nde yaptığı
konuşmada, “Hizmetleri
yüksek kalitede olan ve yıl
boyunca sunulan sağlık
turizmi, Bulgaristan'ı dört
sezonluk bir destinasyon
haline getirme çabalarımızın kilit unsurlarından
biridir” dedi.
Bakanın ifadesine göre,
ülkemizin Almanya gibi
kilit pazarlarda güven kazanması önemlidir.
Angelkova’nın kendi deyişiyle son birkaç yılda
büyük başarı ve tarihi atılım sağlandı - anlaşmalar
imzalandı ve Alman sağlık
fonları ile birlikte çalışmak
için yeşil ışık verildi. Bu
fonlar bize sağlık turizmi
hizmetlerini kullanmak isteyen Alman vatandaşlarını gönderecekler. Oteller
ayrıca, Turizm Bakanlığı

rin akreditasyon için ödeme yapması gerekmiyor.
Ancak bu tür hizmetler
sunan tesislerin gereken
şartları yerine getirmesi
gerekiyor ve bu fırsatı kullanmak isteyen tüm oteller Almanların kurallarına
göre sertifikalandırılıyor”
diye izah etti.
Bakan, üzerinde çalışı-

Necmi Ali, Nülüfer Belediyesi
heyetiyle görüştü

ve Sağlık Bakanlığı tarafından sertifikalandırılmış
hizmetler sağlama hakkına sahip olacak.
Bakan, Alman Sağlık
Fonu temsilcilerinin yerinde özel bir kontrol ger-

çekleştirdiğini vurguladı.
Angelkova, anlaşmaların
Alman turist sayısını arttırmak için bir fırsat olduğunu söyledi.
Bakanın ifadesine göre,
Almanya’da sağlık sigor-

tasına sahip olan kişileri
kabul eden çok az sayıda ülke var. Ayrıca tüm
konaklama masraflarının
sağlık fonları tarafından
karşılandığını ifade etti.
Angelkova, ”İşletmele-

Bulgaristan yabancı yatırımcılar
için cazip olmaya devam ediyor
Her dakikasında bir yerlerde dünyayı temelden
değiştirebilecek bir şeyin
geliştiği bir zamanda yaşıyoruz. Teknolojik devrimin tamamen yeni başarılarına ve aynı zamanda
global çapta ekonomi ve
yatırım alanlarına sürekli
değişen ihtiyaçlarına şahit
oluyoruz. Bu durum ciddi
önlemler alınmasını, ülkelerde ekonomik kalkınma
ve stratejilerinin ve girişimciliğin katı değerlendirilmesini gerektiriyor.
Peki Bulgaristan’ın yararlanabileceği karlı strateji
ne olabilir?
Almanya Ekonomi Enstitüsü (Institut der deutschen Wirtschaft)’nde Baş
Uzman Galina Kolev şunları paylaşıyor:
“Karlı strateji, hangi ülke
söz konusu olduğuna
bağlı. Bulgaristan’a gelince, Bulgaristan iyi ilerliyor
ve birçok zorlukla muhteşem bir şekilde başa çıkabiliyor. Ülke hala yabancı
yatırımcılar ve işletmeler
için son derece cazip bir
yer. Bulgaristan hala AB
genelinde en düşük işgücü maliyeti olan ülkedir.
Bunun dışında iyi jeopolitik ve coğrafi konum ve
düşük vergilere de sahip.
Bütün bunlar yatırımlar
için mükemmel birer önkoşuldur. Hala eksik olan
şey ise yolsuzlukla müca-

lan bir diğer adımın hastalığı önleme amacıyla sağlık turizmini teşvik etmek
olduğunu söyledi. Ayrıca
ekibinin iflas ve başka
olaylar gibi koşullarla ilgili
ek sigorta sağlayarak ek
korumaya ve teminata ihtiyaç duyulup duyulmadığı konusunda bir tartışma
başlattığını duyurdu.

delede ilerleme ve Kuzey
Bulgaristan’da ulaşım altyapısında daha fazla yatırımlardır. Bu bölgede hala
yapılması gereken şeyler
var. Bana göre, Bulgaristan ekonomisinde çok çekici olan şey yeni tekno-

konusunda büyük şansımız olduğunu düşünüyor.
Otomobil konserinden
yatırımın siyasi değil, ekonomik göstergelere dayalı
olacağını söylüyorlar. Ancak diğer yandan da:
“Büyük işletmelerin ka-

yor Galina Kolev.
Köln şehrinde bulunan
Almanya Ekonomi Enstitüsü Almanya’nın en
büyük özel enstitüsüdür.
Finansmanı endüstri tarafından sağlanıyor, ancak
ulusal ve uluslararası çap-

Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi Ali,
Bursa Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem başkanlığındaki Nülüfer Belediyesi heyetini makamında
karşıladı.
Necmi Ali, mevkidaşı Turgay Erdem'e ekibinin hazırladığı ilçeye yeni bir görünüm kazandıracak projelerin

genel konsepti hakkında bilgi verdi.
Konuklar, Necmi Ali’yi Cebel Belediye Başkanlığı seçimlerini kazanmasından dolayı tebrik ederek başarılı
bir döneme imza atmasını diledi. Onlar bu görüşmeyle
gelecekte iki belediye arasında yapılacak işbirliğinin
temelini atmaya hazır olduklarını ifade ettiler. Ortaklık
hem ekonomik hem de kültür alanında yapılacak.
Türkiye’den gelen konuklar, Cebel Belediye Başkanı
Necmi Ali’nin iddialı 2015-2019 Dönemi Cebel İlçesi
Gelişim Programı’ndan çok etkilendi.

Rudozem - İskeçe Sınır Kapısı
inşaatına başlandı

lojilere yönelmedir. Buradaki birçok startup projesi
bu alanda odaklanmıştır
ve bunun gelecek yıllarda
iyi bir büyüme sağlayacağını düşünüyorum.”
Bulgaristan’ın en büyük
otomobil üreticilerinden
birisini kendi topraklarına çekip çekemeyeceği
sorusuna gelince, ekonomist Galina Kolev hala diğer aday olan Türkiye’nin
önünde bu yatırımı çekme

rarlarını belirleyen temel
faktörlerden birisi jeopolitikadır ve bu nedenle son
haftalarda ve aylarda gelişen olayların büyük etkisinin olabileceğini tahmin
edebiliyorum. Çok önemli
olan diğer faktörler de
global çapta ticaret politikası alanında ortaya çıkan çatışmalardır. Bunlar
da bir yatırım yeri olarak
Bulgaristan’ın yararınadır.
Çünkü ülke AB üyesi” di-

ta projelerden de destek
alıyor. Almanya Ekonomi
Enstitüsü’nde farklı alanlarda uzmanlaşmış 370
kişi çalışıyor. Uzmanların üzerinde çalıştıkları
anahtar konular işgücü
piyasası, demografik değişiklikler, maliye ve sosyal politikaları, uluslararası ekonomi, emlak, çevre
ve enerji, inovasyonlar,
girişimciliğe ilişkin temel
konulardır. KH

Düzenlenen temel atma töreniyle Smolyan (Paşmaklı) ilini Yunanistan’a bağlayacak Rudozem-İskeçe
Sınır Kapısı inşaatına başlandı. Sınır kapısının, Makas - Nimfeya Sınır
Kapısından daha
modern ve
daha büyük olması
bekleniyor.
Rudozem - İske ç e S ı nır Kapısı
‘ndan günlük araç geçiş kapasitesinin 4 300’ün üzerinde taşıma aracı olup 200’ü otobüs ve yaklaşık 1
400’ü yük kamyonu ve TIR olacak. Sınır kapısının her
iki yönde 4’er trafik şeridi olacak.
Rudozem-İskeçe Sınır Kapısı inşaat projesi, iki alanın oluşturulmasını ve bayındırılmasını, 3 idari bina
yapımını, 2 kontrol kabini, mobil X-ray cihazı, sağlık
kontrolü alanı, kapsamlı bir gümrük muayene salonu,
metal çatı kaplamalı çardak ve bir aks kantarı kurulmasını öngörmektedir.
Bulgaristan ve Yunanistan arasındaki anlaşmaya
göre, sınır kapısı her türlü karayolu taşımacılığı için
tasarlanmıştı. KH
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Analistler, 2020'de %10'a varan
işçi maaşı artışı öngörüyor
Analistler, geçen yıl
Bulgaristan'daki ekonomik göstergelere dayalı
olarak 2020'de işçi ücretlerinde artış tahmin
ediyor.
Maliye Bakanlığı raporuna göre yılın üçüncü
yarısında Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) büyümesinde yıllık bazda %
3,1 oranında yavaşlama
olduğu kaydedildi. Kısa
vadeli iş istatistiklerine
göre, önceki yılın sonunda üretimde ve sanayi
ciro endeksinde artış
olurken inşaat üretimi ve
perakende satış yavaşladı. Enflasyon, endüstriyel ürünler ve işlenmiş
gıdalarda fiyatların yaklaşık yüzde 0,5 oranında
artması nedeniyle 2018
yılının sonunda % 2,2
veya yüzde 1 oranında
daha yüksekti.
Durum böyleyken Bulgaristan vatandaşları,
geçtiğimiz yıl bir önceki

tahmin ediyor.
Bul gar i st an U lus al
Televizyonu’na (BNT)
konuşan Piyasa Ekonomisi Enstitüsü’nde
görevli analist Lıçezar
Bogdanov, “2020 yılında
da maaşların nispeten
hızlı bir şekilde artmaya devam etmesi muhtemeldir. Muhtemelen
8'in üzerinde, belki %
10 oranında artacaktır.
Bu Bulgaristan'da izole
bir süreç değil. Orta ve

yıla göre yüzde 7'den
daha fazla kredi kullandı ve böylece ülkemizin
ekonomik perspektifine
inandığını gösterdi. Sadece 2019 sonunda konut banka kredileri yüzde
14, tüketici kredileri yüzde 10'un biraz üzerinde,

kurumsal krediler yüzde
7'nin üzerinde arttı.
Hazine ayrıca bütçe
gelirlerinin yüzde 11'inden daha fazla artması
sonucunda sağlamlaştı.
Analize göre, bu artış
yıl sonunda vergi gelirlerinde % 8,7'lik, sağlık

sigortası primi gelirlerinde yüzde 11'lik ve vergi
dışı gelirlerde % 25'lik
artıştan kaynaklanıyor.
2019 'dak i nispeten
olumlu göstergelere dayanarak analistler, yeni
yılda ücret artışı ve işgücü sıkıntısı yaşanacağını

oyunları ve sanatçıların
gösterilerini izleyebilecekler. Onların arasında
tiyatro sanatçısı Kamen
Donev’in “Halk Sanatına
Dair” adlı tek kişilik oyu-

Merkezi ve Perelik ve
Orlovets otellerinin resepsiyonundan önceden
ve etkinliklerin yapıldığı
gün satın alınabilir.
Son günlerde kar yağışı

kezi Body & Soul SPA
Lounge'u ziyaret ettiklerinde % 15 indirimli fiyatlardan yararlanabilir.
İki haftadan daha kısa
bir süre önce açılan bu

Pamporovo’da kayak tatili fırsatları
P a m p o r ov o K ay a k
Merkezi, ocak ayında
lift kartlarının ve kayak
hizmetlerinin fiyatları
için iki promosyon dönemi uyguladı. 6-10 Ocak
ve 13 -17 Ocak 2019
dönemlerinde Pamporovo'daki tüm kayakçılar ve snowboardcular,
yetişkinler için 52 leva
ve çocuklar için 31 leva
fiyatında günlük kart gibi
tesisteki liftler ve çeşitli
hizmetler için özel düşük
fiyatlardan yararlanabildiler.
11 Ocak 2019 Cumartesi günü Pamporovo’da
ilk kez gerçekleştirilen
Kış 2020 Kültürel Etkinlik Programı’nın resmi
açılışı yapıldı. Pamporovo Convention Center’daki en büyük Rodopi Salonu’nda en çok
izlenen tiyatro oyunları
arasında yer alan dokuz
oyun sunuldu, tiyatro ve
müzik etkinlikleri sergilendi.
Program, Sofya Müzikal Tiyatrosu'nun
"Broadway’in Hitleriyle
Bir Gece" adlı görkemli şov oyunu ile başladı. Ocak ve şubat aylarında her cumartesi
Pamporovo’nun misafirleri ve yerliler, özel
olarak seçilmiş tiyatro

nu, pop sanatçısı Toni
Dimitrova, Akaga Grubu
ve “Ben, Sinir Bozucu
Adam”, “Eşimin Kocası”
ve başka tiyatro oyunları
bulunuyor.
Bu etkinlikler, saat
20:45’ten itibaren Perelik Otel Kompleksi’nde
yeni açılan Pamporovo
Convention Center’da
gerçekleştirilecek. Biletler şu anda satışta ve
Pamporovo Turist Bilgi

sonrasında kayak merkezinde kayak koşulları
çok iyi. Çepelare'nin üst
tarafındaki Meçi Çal kayak alanı da dahil olmak
üzere pistlerin önemli
bir kısmı açık. Kış tatil
beldesinin yakında tam
kapasitede çalışmaya
başlaması bekleniyor.
Lift kartı satın alan tüm
kayakçı ve snowboardcular, yeni modern spa
ve sağlıklı yaşam mer-

yer, tatil beldesi misafirleri için en gözde mekan
haline geldi.
Güncel tüm fiyatlar ve
promosyonların yanı
sıra açık pistler ve tesisler hakkında bilgi, kayak
merkezinin www.pamporovo.me adresindeki
çevrimiçi platformunda
veya 0700 17 702 numaralı telefon hattını
arayarak irtibata geçerek
bulunabilir.

Doğu Avrupa ülkelerinin
çoğunda olan bir şeydir”
diye kaydetti.
İşverenler buna alışmak zorunda kalacaklar. Bununla baş etmenin ana yolu üretkenliği
arttırmaktır. Aynı kişilere daha fazla ödeme
yaparak, ancak Bulgar
işletmelerinin rekabetçi
kalabilmesi için onların
daha fazla üretim yapması gerekiyor.
Kırcaali Haber

Fas Krallığı'nın Bulgaristan
Büyükelçiliği’nden İlhan
Küçük’e Ödül

Dünya Fas Konseyi, Fas Krallığı'nın Bulgaristan
Büyükelçiliği Konutu’nda ilk defa Fas Büyükelçisi
Zachia El Midawa’nın ev sahipliğinde Diplomatik
Kültür Salon Etkinliği organize etti.
Etkinliğin konusu “Kadınlar ve Onların Ülkeler
Arasındaki Kültürel ve Diplomatik İlişkilerin Geliştirilmesindeki Rolü” idi. Etkinlik kapsamında Dünya
Fas Konseyi tarafından ödüllendirilenler arasında
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden (HÖH) Avrupa Parlamentosu Avrupa’yı Yenile Grubu Üyesi
İlhan Küçük de bulunuyor. Zachia El Midawa,
Bulgaristan'da Fas kültürünü yaygınlaştırması ve
Avrupa Birliği (AB) ile Fas Krallığı arasındaki ikili
ilişkileri desteklemesinden dolayı Küçük’ün ödüllendirilmesini önerdi.
Diplomatik Kültür Salon Etkinliği, Dünya Fas

Konseyi, yurtdışında görev yapan Fas konsoloslukları ve diplomatik misyonları ve II. Hasan Vakfı
tarafından ortaklaşa organize edildi. Diplomatik
Kültür Salon Etkinliği, Fas ile Fas Krallığının diplomatik düzeyde temsil edildiği diğer ülkeler arasındaki ilişkileri güçlendirmenin yanı sıra diyalog
yürütme ve deneyim alışverişi için bir yer yaratmak
amacıyla yapıldı.
Küçük, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ” Fas
Krallığı, AB için stratejik ve ekonomik bir ortaktır
ve ortaklığımızı teşvik etmeli ve derinleştirmeliyiz.
Bulgaristan'da ilk defa düzenlenen Diplomatik Kültür Salon Etkinliğinin konusunun kadınların siyasi,
ekonomik ve sosyal yaşamın tüm alanlarında rolünü vurguladığı için çok mutluyum. Fas Krallığı,
kadınların ülkenin toplumsal hayata entegrasyonu
konusunda dünyadaki birçok ülkeye örnek olabilir.
Fas kültürünü Bulgaristan’da tanıtmaya yönelik yorulmak bilmeyen çalışmalarıyla ülkemizde görevli
Fas Büyükelçisi böyle olumlu bir örnektir” diye
kaydetti.
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Dışişleri Bakanı Zaharieva: Türkiye'nin
göçle mücadelesini takdir ediyoruz
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva,
Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB)
ülkelerine doğru göçün kontrol
altına alınmasında olağanüstü
rol oynadığını belirterek, "Bulgaristan, Türkiye'nin düzensiz
göçle mücadeleye katkısını takdir ediyor." dedi.
D ı ş i ş l e r i B a k a n ı M ev l ü t
Çavuşoğlu'nun Bulgaristan ziyareti öncesi AA'ya konuşan
Zaharieva, Elazığ ve Malatya'daki depremle ilgili bir kez daha
Türkiye'ye taziyelerini ileterek,
komşu Türkiye'nin yanında ve

ticari ekonomik ilişkilerimizde de
etkisini gösterir ve iki ülke halklarına istikrar, güvenlik ve refah
sağlayacak ilişkilerin sürdürülmesine hizmet eder. Bu anlamda
diplomasi kilit önem taşır." diye
konuştu.
"Tür kiye, Bulgar istan'ın
önde gelen ekonomik partnerlerinden biri"
Türkiye'nin, Bulgaristan'ın önde
gelen ekonomik partnerlerinden
biri olduğunu dile getiren Zaharieva, "Coğrafi yakınlık ve Türk
ekonomisinin potansiyeli, Bulgar
ve Türk şirketleri arasında yoğun

mızdaki iyi iş birliği sayesinde,
Türkiye-Bulgaristan sınırındaki
göç baskısı sıfıra inmiş bulunuyor." şeklinde konuştu.
Güvenlik ve göç alanındaki ikili
görüşmelerin aktif olduğunu aktaran Zaharieva, iki ülke içişleri
bakanları arasında bir görüşmenin gündemde de olduğunu
belirtti.
Zaharieva, 2016'da kurulan
Bulgaristan-Türkiye-Yunanistan
sınırlarının ortak noktası Kapitan Andreevo bölgesindeki Üçlü
Polis ve Gümrük İş Birliği Temas
Merkezinin etkin çalışmaların-

lar" kavramının Türkiye'yi dışladığı görüşüne katılmıyor
AB'nin belirlediği "Batı Balkanlar" kavramının Türkiye'yi dışladığı görüşüne pek katılmadığını
belirten Zaharieva, "Türkiye ile
ortak görüş sahibi olmamız ve
Türkiye'nin de Batı Balkanlar'ın
AB entegrasyonuna destek vermesinden memnuniyet duyuyorum. Bu anlamda aynı yönde
gayret gösteriyoruz. Bulgaristan, bu politikasını sürdürmeye
devam ederek Türkiye dahil AB
entegrasyonu alanında deneyi-

mini, isteyen tüm ülkelerle paylaşmaya hazırdır." ifadelerini
kullandı.
AA'ya 100. yıl tebriği
AA'nın 6 Nisan'da kutlayacağı
100. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tebriklerini de ileten Zaharieva, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu vesileyle gelecekteki profesyonel başarılarınızın devamının yanı sıra kaliteli ve objektif
habercilik uğuruna sahip olduğunuz yüksek standartlarınızı
korumanızı temenni ederim."
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yardıma hazır olduklarını ifade
etti.
Zaharieva, iki ülke arasındaki
sağlam, kalıcı ve artan iş birliğinin devam ettiğinin altını çizerek, "Türkiye ile ortaklığımız
iyi komşuluk, karşılıklı saygı ve
içişlerine karışmama temellerine dayanıyor. NATO müttefikimiz
olan Türkiye, göç, güvenlik, terörle mücadele, ekonomi, enerji,
tarım gibi karşılıklı yarar sağlayan birçok alanda iş birliği yaptığımız komşumuzdur." ifadelerini
kullandı.
Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov'un Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile
yakın diyaloğuna da dikkati çeken Zaharieva, kendisinin de
Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile
her yıl NATO ve BM formatlarında defalarca görüştüğünü
aktardı.
Zaharieva, Çavuşoğlu'nun 3031 Ocak'ta Bulgaristan'a yapacağı ziyaretin ikili ilişkilerin değerlendirilmesi açısından önemli
bir fırsat olduğunu vurgulayarak,
"Ziyaret sırasında tüm konular
ele alınacak. Komşu ve dost
ülkeler zaten böyle yapar. Biz
inanıyoruz ki aktif siyasi diyalog

iş birliğini belirliyor." dedi.
Bakan Zaharieva, iki ülke arasında 3 milyar avroyu aşan ticaret hacminin artmaya devam
ettiğini anımsatarak, son bir
yılda Bulgaristan'ı ziyaret eden
Türk turistlerin sayısının 600 bini
aştığını, Türkiye'ye giden Bulgar
turistlerin sayısının ise 1 milyon
360 bin seviyesinde olduğunu
kaydetti.
Türk vatandaşları için AB ülkelerine vize muafiyeti uygulanmasını desteklediklerine
dikkati çeken Zaharieva, "Şubat
2020'den itibaren AB'nin vize uygulama kural değişiklikleri yürürlüğe girecek. Bu kurallara göre
Türkiye'den 12 yaşına kadar
çocuklardan alınan vize ücreti
kaldırılacak." diye konuştu.
"Bulgaristan, Türkiye'nin
düzensiz göçle mücadeleye
katkısını takdir ediyor"
Zaharieva, Türkiye'nin AB ülkelerine doğru göçün kontrol
altına alınmasında olağanüstü rol oynadığını vurgulayarak,
"Bulgaristan, Türkiye'nin düzensiz göçle mücadeleye katkısını
takdir ediyor. Türkiye bu konuda
son derece büyük bir sorumluluk
ve dayanışma gösteriyor. Ara-

dan duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, "Bilgi paylaşımı alanında eşsiz olan bu mekanizma
sayesinde kaçak sınır geçişleri
konusunda hızlı önlemler alınabiliyor. 2019'da yasa dışı sınır
geçiş girişimleriyle ilgili binlerce
olay konusunda önlem alındı."
dedi.
"Bulgaristan-Türkiye sınırındaki geçiş işlemlerini kolaylaştırmaya çaba gösteriyoruz"
Kapıkule-Kapitan Andreevo
Gümrük Kapısı'nın Balkanlar'ın
en büyük gümrük kapısı olduğunu anımsatan Zaharieva, "Ortak sınır kapılarımızdaki yoğun
trafik, ülkelerimizin arasındaki
yoğun ticaret ve ekonomik ilişkilerinin bir göstergesidir. Bulgaristan-Türkiye sınırındaki geçiş
işlemlerini kolaylaştırmaya çaba
gösteriyoruz." diye konuştu.
Yolcu ve tır trafiğinin kolaylaştırılması için iki ülkenin ilgili bakanları arasında yeni bir görüşme yapılmasının öngörüldüğünü
dile getiren Zaharieva, her gün 6
bin araç ve 23 bin 800 yolcunun
geçiş yaptığı bu sınırda işlemlerin kolaylaştırılması için gayret
gösterildiğini söyledi.
Bulgar bakan, "Batı Balkan-
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