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Burgaz’da ASALA Şehidi Diplomat Bora Süelkan Anıldı

Bulgaristan’ın Burgaz şehrinde 
1982'de ASALA terör örgütünün 
şehit ettiği Türk diplomat Bora 
Süelkan’ın Türkiye’nin Burgaz 
Başkonsolosluğundaki anıtı 
önünde anma töreni düzenlendi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Süelkan’ın 
katledilmesini şiddetle kınaya-
rak, “Terörizmin milliyeti, ırkı, 
cinsiyeti ve coğrafyası yoktur.” 
dedi.

Büyükelçi Sekizkök, “Bora 
Süelkan, sadece Türk olduğu 
için, Burgaz’da Türkiye’yi temsil 
ettiği için öldürüldü.” ifadesini 
kullandı.

Törende, ASALA gibi birçok 
terör örgütünün hedef aldığı 
40’ı aşkın Türk diplomatın çe-
şitli suikastlarda yaşamlarını yi-
tirdikleri, Süelkan’ın katillerinin 
ise maalesef hala yakalanmadı-
ğı anımsatıldı.

Türkiye’nin Sofya Büyükleçi-

liği Sosyal İşler Müşaviri Meh-
met Genç de törende dua oku-
du. Törene Türkiye’nin Burgaz 
Başkonsolosu Senem Güzel ve 
diğer diplomatlar da katıldı.

- Kovid-19 salgınında Bulgaris-
tan-Türkiye iş birliği

Büyükelçi Sekizkök, bölge-
ye yaptığı ziyaret kapsamında 
Burgaz Belediye Başkanı Dimi-
tır Nikolov ve Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı Ruen Belediye 
Başkanı İsmail Osman'la bir 

araya geldi. Görüşmelerde yeni 
tip koronavirüs (Kovid-19) sal-
gınında iki ülke arasındaki yar-
dımlaşma çalışmaları ele alındı.

Sekizkök, Burgaz Belediye 
Başkanı Nikolov ile toplantısın-
da, “Türkiye ve Bulgaristan bu 
(Kovid-19 salgını) kriz dönemin-
de ortak bir düşman ve tehdide 
karşı iki dost, komşu ülke olarak 
mücadele etti. Türkiye olarak 
Bulgaristan ne talep ettiğiyse, 
eksiksiz zamanında karşıladık.” 
değerlendirmesinde bulundu.

Burgaz Belediye Başkanı Ni-
kolov, Türkiye’nin Burgaz bölge-
sine yolladığı malzeme ve diğer 
yardımlardan dolayı teşekkür 
ederek, “Bu kriz bizleri birbi-

rimize daha da yakınlaştırdı.” 
şeklinde konuştu.

Burgaz’a bağlı Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı Ruen Belediye 
Başkanı İsmail Osman, “Görev-
de olduğu son 10 yılda ilk kez 
Anavatanımız Türkiye’nin bir bü-
yükelçisi bizleri ziyaret ediyor.” 
dedi.

Osman, Ruen bölgesinde ilk 
Kovid-19 vakası tespit edildi-
ğinde kendisini ilk arayanların, 
Burgaz Başkonsolosu Güzel ve 
Büyükelçi Sekizkök olduğunu 
belirterek, Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelçiliğinin organizasyonunda 
bölgedeki ihtiyaç sahibi Türk ve 
Müslümanlara yardım paketleri-
nin ulaştırıldığını söyledi.AA

Başkan Dr. Müh. Azis’ten İslami Eğitime Destek
Kırcaali Belediye Başkanı 

Dr. Müh. Hasan Azis, Bul-
garistan Müslümanları Baş-
müftülüğü tarafından her yıl 
organize edilen İslami Eği-
time Destek Kampanyası’nı 
desteklemek için 1000 leva 
bağışladı. Kırcaali Belediye 
Başkanı, fıtır sadakasını ve 
zekatını kampanyaya bağış-
layarak destek oldu.
Bağış, Kırcaali Bölge Müf-

tüsü tarafından kabul edildi. 
Müftü, Belediye Başkanı’na 
şahsı ve Başmüftülük adına 
gösterdiği duyarlılık için te-
şekkür ederek aile mutluluğu, 
sağlık ve bereket diledi.
Dr. Müh. Hasan Azis, ”Kır-

caali şehrinin hoşgörü baş-

kenti olmasıyla gurur duyu-
yorum ve bu da eğitim yoluyla 
elde ediliyor. Kur’an-ı Kerim’in 
ilk inen ayeti “Yaratan Rabbi-
nin adıyla oku”dur” dedi.

Görüşmenin sonunda başkan 
ve müftü, iki taraf arasındaki 
verimli işbirliğinin gelecekte de 
devam etmesini dilediler.
                    Kırcaali Haber

Büyükelçi Sekizkök’ten Burgaz 
Belediye Başkanlığına Ziyaret

Büyükelçi Sekizkök, bölgeye yaptığı ziyaret kapsamında Bur-
gaz Belediye Başkanı Dimitır Nikolov’u makamında ziyaret etti.

Sekizkök, Burgaz Belediye Başkanı Nikolov ile toplantısında, 
"Türkiye ve Bulgaristan bu (Kovid-19 salgını) kriz döneminde 
ortak bir düşman ve tehdide karşı iki dost, komşu ülke olarak 

mücadele etti. Türkiye olarak Bulgaristan ne talep ettiğiyse, 
eksiksiz zamanında karşıladık." değerlendirmesinde bulundu.

Burgaz Belediye Başkanı Nikolov, Türkiye'nin Burgaz bölge-
sine yolladığı malzeme ve diğer yardımlardan dolayı teşekkür 
ederek, "Bu kriz bizleri birbirimize daha da yakınlaştırdı." şek-
linde konuştu.

Büyükelçi Sekizkök, ziyaret kapsamında Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman'la da 
bir araya geldi.

Ruen Belediye Başkanı İsmail Osman, Ruen bölgesinde ilk 
Kovid-19 vakası tespit edildiğinde kendisini ilk arayanların, 
Burgaz Başkonsolosu Güzel ve Büyükelçi Sekizkök olduğunu 
belirterek, Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinin organizasyonunda 
bölgedeki ihtiyaç sahibi Türk ve Müslümanlara yardım paketle-
rinin ulaştırıldığını söyledi.
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Cebel, hükümdarların hazinelerini 
yabani otların içinden çıkarıyor…

10. yüzyılın başlarında 
Doğu Avrupa'daki en 
güçlü hükümdarın kal-
bini fetheden ve onu bir 
kütüphaneye dönüşmeye 
karar verdiği kale. Gizli 
yer altı sığınaklarında ise 
gizli hazineler var…
Rodoplar’ın Tsarevets 

kalesi Ustra. Cebel’in 
(Şeyhcuma) üst tarafında 
yükselen, eşsiz manza-
rasıyla merak uyandıran, 
mitler ve efsaneleri fısıl-
dayan, kendinde yüzyıllık 
tarihi gizleyen kale. Ve 
aynı zamanda bir kenara 
bırakılmış, yabani otlar 
içinde kalmış, unutulmuş.
Ancak zirve noktası 

gizlenemez. Ustra Kale-
si, Cebel Belediyesi'nin 
kültürel kalkınma prog-
ramının merkezinde yer 
alıyor. Bölgenin zengin-
liklerinin ihmal edildiği 
“karanlık Orta çağı” artık 
geçmişte kaldı.
Kültür Rönesans’ı
Belediye Başkanı Nec-

mi Ali, ”Cebel, onlarca 
yıldır geliştirilmemiş ola-
ğanüstü bir potansiyele 
sahiptir. Bir kenara bıra-
kılmıştır, pas tutmuş bazı 
fikirler varmış ve bölge 
sanki kasıtlı olarak hak 
ettiği ilginin dışına itilmiş 
gibi görünüyor. Bölge 
hak ettiği ilgiyi mutlaka 
görmelidir! Bu neden-
le, yönetim programının 
oluşturulmasında ilk gö-
revlerimizden biri, kültü-
rel turizmin gelişmesi için 
acil olarak öncelikleri bir 
sıraya koymaktı. Ve on-
lar arasında ilk sırada, 
elbette, ilçedeki kültürel 
ve tarihi alanların tanıtı-
mı geliyor” diye belirtiyor.
Her yerli, Ustra Kalesi, 

Malasar Ortaçağ Kalesi, 
Ovçevo (Sipahiler) kö-
yündeki Trak Tapınağı, 
İlkaya /Yel Kayası/ hak-
kında bilgi sahibidir ve 
onlarla ilgili rivayetleri an-
latabilir. Nesiller boyunca 
anlatılagelmiş bu riva-
yetlere yalan karışmıştır, 
ancak özünde gerçeği ve 
bölge insanının tarihi ha-
fızasını içerir. Antik çağ-
lardan günümüze kadar.
Ama bu yeterli değil. 

Cebel dünyaya açılmak, 
kendini anlatmak istiyor, 
soyundan gelenlere de-
ğil, dünyanın geri kala-
nına.
Belediye, ayrı ayrı ya-

pılar için bilgi ve reklam 
broşürleri bastırmayı, 
onlara ek olarak gezi reh-
beri kitapları bastırmayı, 
aynı zamanda bölgedeki 
kadim yapıların her biri 

için çok ihtiyaç duyulan 
altyapıyı oluşturmayı 
planlıyor.
Kasabada Turizm Bilgi 

Merkezi kurulacak. Bu 
merkezde oluşturulacak 
müze koleksiyonunda 
tarihi eserler, mineral ko-

leksiyonu, Ustra Kalesi, 
antik çağlara ait Hambar 
Kaya Mezarı, Vodeni-
çarsko (Değirmenciler) 
köyü yakınındaki Mala-
sar Ortaçağ Kalesi, Ov-
çevo köyü yakınındaki 
Trak Tapınağı, Marf Şe-
lalesi ve başka doğal ve 
tarihi yerlerin haritalarını 
içeren bilgi panoları ser-
gilenecek. Kuğu Göller, 
Keskin Taş, Roma Köp-
rüleri gibi doğal yerlerin 
ve mimari yapıların fotoğ-
raflarını içeren panolar 
söz konusudur. Merkez, 
bilgi broşürleri, güzergâh 
şemaları, kartlar ve hedi-
yelik eşyalar sağlayacak. 
Merkez, bir turist rehbe-
rine ve tercih edilen ya-
pıları ziyaret etmek için 
kendi ulaşım araçlarına 
sahip olacak. Kültürel 
yerleri kartpostalları ve 
hatta posta pulları tanı-
tacak…
Kasaba merkezinde il-

çedeki kültürel ve tarihi 
yerleri tanıtan multimed-
ya reklam kliplerinin gös-
terimi gerçekleştirilmesi-
ne imkân sunacak, bir 
bölümünde amfi tiyatro 
bulunacak kültürel etkin-
likler için sabit bir sahne 
yapılacak.
Kral Simeon, kitaplar, 

hazineler…
Cebel’den 9 km mesa-

fede, gökyüzüne doğru 
1114 metre yükseklikte 
Ustren (Ustura) köyü 
yakınlarında ticaret yol-
larını korumak için 10. 
yüzyılda inşa edilmiş 
Ustra Kalesi bulunuyor. 

Kale, savunma kuleleri 
olan 100 metreyi aşan 
yüksekliğinde duvarlara 
sahip dik kayalar üzerine 
kurulmuştur. Yüzyıllardır 
sessiz kalmış, oysa an-
latması lazım...
Çar Büyük Simeon, Ust-

ra Kalesi’ne aşık olmuş-
tur. Ortaçağ'ın başlarında 
en iyi korunan kalelerden 
biridir. Ancak Güneydo-
ğu Avrupa'nın en güçlü 
hükümdarı, 10. yüzyılın 
başlarında aşılmaz kale 
duvarlarının arkasında 
kitap saklamaya karar 
vermiş. Ustra'yı bir kü-
tüphaneye dönüştürmeye 
karar vermiş.
Kalenin altında çok sa-

yıda yeraltı girişi kazıl-
mış. Efsaneye göre, her 
girişte büyük bir hazine 
gizlidir. Büyük saklanma 
yerleri olan en ilginç krali-
yet ikametgahı olan antik 
şehirler Pliska, Ustra ve 
Nikopolis ve Nestum'dur. 
Bunlar, kuzeyi güne-
ye bağlayan yollarmış. 
Pliska yakınlarındaki su 
deposu, Ustra’da uygu-
lanan modele göre oluş-
turulmuş. Bu ünlü tesis 
hakkında birçok efsane 
var. Kaleye saldıranlar 
uzun süre kalenin savu-
nucularının su aldıkları 
yeri bulamamışlar.
Sonunda keçilerini ot-

latmaya götüren yaşlı 
bir kadını yakalamışlar. 
Hayvanlarını katletmiş-
ler ve kadın onlara sırrı 
açıklamış: “Bir eşek alın, 
ona yalamak için üç gün 
tuz verin ve su vermeyin. 
O sizi insanların nöbet 
beklediği su kaynaklarına 
götürecek”.
Büyük Ustra Kalesi'nin 

sonu böyleymiş. Ama 
kimse hazineleri bula-
mamış.
Onlar belki de Çar 

Simeon'un kitaplarında 
ya da ölümsüzlüğü an-
latarak bakışları ufka 
yönelten tepenin zirve-
sinden açılan manzara-
lardır?
Sorunun cevaplarını 

herkes kendisi bulabilir…

Yol
Kaleye Lebed (Gölcük) 

köyünden veya Ustren 
köyünden ayrılan yol-

lardan ulaşılabilir. Le-
bed köyünden gidilen 
yolun tırmanması daha 
kolaydır, ancak bulun-
ması daha zordur. İkinci 
yolu seçerseniz, Ustren 
köyüne giden araç yo-
lunu tutmalısınız. Yolun 
köye yakın bir yerinde 
2.5 km'lik bir dağ yolu 
ayrılıyor, bu yol Ustra 
Kalesi’ne götürüyor. Yo-
lun 2. kilometresinde, yıl 
boyunca açık olan ve 22 
kişilik konaklama fırsatı 
sunan, turistlere yönelik 
mutfağa, yemekhaneye 
ve kantine sahip Ustra 
Dağ Evi’ne götüren bir 
yol ayrılıyor. Ustra Dağ 
Evi’nden sonra yer alan 
bir orman yolu ziyaretçi-
leri kaleye götürüyor.
Plan
Cebel Belediyesi, Usta 

Kalesi’ne, antik çağlara 
ait Hambar Kaya Meza-
rına, Vodeniçarsko köyü 
yakınındaki Malasar Orta 
çağ Kalesi’ne, Ovçevo 
köyü yakınındaki Trak 
Tapınağı’na, Marf Şela-
lesine ve başka doğal ve 
tarihi yerlere uzanacak 

turistler için eko yollar 
oluşturmayı planlıyor. 
Yolların kenarlarına yağ-
mur barınakları ve piknik 
alanları inşa edilecektir. 
Aynı zamanda turist reh-
berliği kursları düzenle-
necektir. Yerel işletmeler, 
turistik yerlerin yakınında 
aile otelleri, dağ evleri ve 
restoranlar inşa etmeleri 
üzere desteklenecektir.
Amaç
Belediye Başkanı Nec-

mi Ali, ”Cebel varlığını 
sürdürüyor ve ilginç bir 
ilçedir. Cebel’in göstere-
ceği şeyler var, söyleye-
cek şeyleri var, her turis-
tin hafızasında kalacak 
şeylere sahiptir. Hedefi-
miz budur. Bölgemiz hem 
kültür ve tarih turizminde 
hem de kaynağı onlarca 
yıldır işletilmemiş olan 
eşsiz maden suyu ile 
kaplıca turizminde po-
tansiyele sahiptir. Cebel, 
iş geliştirmek için büyük 
bir potansiyele sahip 
olup, yerli ve yabancı ya-
tırımcılara pek çok imkân 
sunmaktadır” diye vurgu-
luyor. KH

Yerel Meclis, Kırcaali İlçesi Kamu Denetçiliği 
Kurumunun kapatılmasına karar verdi 

Kırcaali Belediye Mec-
l isinin yapmış olduğu 
toplantıda Kırcaali İlçesi 
Kamu Denetçiliği Kuru-
munun kapatılması ve 
25 Haziran 2008 tarihli 
115 sayılı karar ve 9 sa-
yılı protokol ile kabul edi-
len Kırcaali İlçesi Kamu 
Denetçiliği Kurumunun 
Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmeliği ip-
tal edilmesi kararı alındı. 
Buna ilişkin karar öneri-
si, 10 oya karşı 26 oyla 
kabul edildi. Kararın son 
kısmı, Kamu Denetçiliği 
Kurumunda görevlilerle 
iş hukuku sorunlarının İş 
Kanununun 328.madde-
sinin 1. fıkrasının 1. ben-
dine göre çözüleceğine 
dair ek öneri ile birlikte 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Meclis Üyesi 
Sezgin Bekir’in önerisi 
üzerine karara ek olarak 
sunuldu. Sezgin Bekir’in 
ek karar önerisi 25 Mec-
lis Üyesi tarafından kabul 
edilirken, 10’u ret, 11’i ise 
çekimser oy kullandı.

Toplantının başında ye-
rel Meclisteki muhalefet 
parti grupları, Kırcaali 
İlçesi Kamu Denetçiliği 
Kurumunun kapatılması-
na ilişkin karar önerisinin 
gündemden düşmesini 

önerdi. Ancak bu öneri 
sadece 13 Meclis Üyesi 
tarafından desteklendi, 
23 Meclis Üyesi ise karşı 
çıktı.

Kırcaali İlçesi Kamu De-

netçiliği Kurumunun ka-
patılmasına ilişkin karar 
önerisi, oylanmasından 
önce tüm parti grupları-
nın temsilcilerinin katıldığı 
ateşli bir tartışma yarattı.

Kırcaali Belediye Mecli-
sinin toplantısında yapılan 
oylamada şimdiye kadar 
Kırcaali İlçesi Kamu De-
netçisi görevinde bulunan 
Rasim Musa’nın görevine 
son verilmesi önerisi oy-
birliğiyle kabul edildi.

Rasim Musa, kendi de-
yişiyle belki de son defa 
yerel Meclis kürsüsünde 
konuşma yaptı. Musa, 
Kamu Denetçisi görevinin 
cani gönülden çalışılması-
nı gerektirdiğini vurguladı.

Rasim Musa, ”Başka her 
şeye sahip olmayabilirim, 
ama kalbim var, insanla-
rın sorunlarına açık bir ru-
hum var. Bir kişi kararlı ve 
insanlara açık olduğunda 

o n l a r a 
ve onla -
r ı n  s o -
runlarına 
ulaşmayı 
başarıyor. 
Belediye 
Meclisin-
d e  f i k i r 
birliği ol-
m a s ı n ı 
diliyorum. 

Size bunu artık bir emekli 
olarak söylüyorum, eğer 
kendimizi insanlara aç-
mazsak, işimize daha 
fazla ölçüde kalbimizi ve 
ruhumuzu katmazsak, 
insanlar bizden uzakla-
şacak ve politikacıları an-
lamayacak. Son dört yılda 
Kamu Denetçisi olarak 
bunu anladım. İnsanlara 
daha yakın olalım” diye 
sözlerine son verdi.

Rasim Musa, Belediye 
Meclis Başkanı Hüse-
yin Ahmet ve Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan 
Azis’in kendisine takdim 
ettiği çiçek ve tablo ile 
uğurlandı.

             Kırcaali Haber
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84 Yaşındaki Hasan Amca 140 Yıl Önce Dedelerinin 
Yaşadığı Bulgaristan'da Akrabalarını Aramaya Geldi 

Bilecik’te yaşayan 84 
yaşındaki Hasan Gün, 
140 yıl önce dedelerinin 
yaşadığı Bulgaristan’a 
akrabalarını aramaya gel-
di. Burada bir akrabasını 
bulan yaşlı adam, herkesi 
Türkiye’ye davet etti.

Bilecik’in Pazaryeri il-
çesine bağlı Gümüşdere 
köyünde doğan ve bu-
rada yaşayan 84 yaşın-
daki Hasan Gün, oğlu 
Rıdvan Gün ile birlikte 
1877 yılında Osmanlı-
Rus Harbi’nde Türkiye’ye 
göç etmek zorunda ka-
lan dede topraklarında 
akrabalarını aramak için 
Bulgaristan’a geldi. De-
delerinin Bulgaristan’ın 
Razgrad şehrine bağlı 
Kardam’dan (Haydar köy) 
geldiği bilgisine ulaşan 
Hasan Gün, kapı kapı 
dolaşarak akrabalarına 
ulaşmaya çalıştı ve bir 
akrabasını buldu. Gün, zi-
yaretinin ardından köyüne 
döndü.

Haydar köyde yaşayan-
lardan akrabaları hakkın-
da bilgiler topladığını an-
latan Hasan Gün, "Burası 
dedemin 1877 yılında terk 
ettiği memleketi, buraya 
gelirken ben Bulgarca 

bilmiyordum fakat burada 
herkes Türkçe konuşuyor, 
çok hoşuma gitti. Ecdadı-
mız ile aynı dili konuşmak 
beni çok mutlu etti" dedi.

"Yapıları, evleri Gü-
müşdere köyüne çok 
benziyor"

Haydar köyün doğal 
yapısı, evlerinin yaşadı-
ğı Gümüşdere köyüne 
çok benzediğini söyleyen 
Gün, "Atalarımız buradan 
göç ettiğinde buranın bir 
kopyasını yerleştikleri Pa-

zaryeri’ndeki Gümüşdere 
köyüne aynı mimariyi 
yapmışlar. İnsanları çok 
samimi ve misafirperver-
ler" dedi.

"140 yıldır Türkiye’den 
kimse gelmemiş"

Haydar köyde yaşayan-
ların Türkiye’den daha 
önce kimsenin atalarını 
aramak için gelmediği-
ni söylediklerini belirten 
Hasan Gün, "Bu zama-
na kadar ilk ben gitmişim 
akrabalarımı aramaya. 

1877 yılında bu köyde 
800 hane varmış ve 600 
hanesi Türk vatandaşıy-
mış. Bu vatandaşların 
büyük bir çoğunluğu 1877 
yılında Cumhuriyet önce-
si ve sonrası göçler ile 
Türkiye’ye yerleşmişler. 
Şu anda bu köyde yak-
laşık 500, 600 kişi yaşı-
yormuş ve büyük çoğun-
luğu Türk vatandaşından 
oluşmakta. Köyde kendi 
yaşıtım fazla insan yok. 
Karşılaştığımız, sohbet 

ettiğimiz insanlar benden 
25-30 yaş küçükler. Bura-
daki eski vatandaşlarda 
soy isim yok, hala baba 
isimleri ile hitap ediliyor. 
Dedelerimin atalarını bu-
rada yaşayan yaşlılar ha-
tırlıyorlar" dedi.

"Bir akrabamı buldum"
Hasan Gün, sadece bir 

akrabasını bulduğunu 
anlatarak, "Hüseyin adın-

da bir akrabamı buldum, 
onunla eskilerden konuş-
tuk. Onun akrabaları da 
1951 yılında Türkiye’ye 
gitmişler. Benim için öm-
rümde en güzel anılarla 
doldu. İnşallah ömrüm 
yeterse tekrar buralara 
gelerek akraba ilişkileri-
ni yaşatacağım. Onları 
da ülkemize davet ettim" 
dedi. İHA

Bakan Karanikolov: Akaryakıt istasyonlarının 
inşaatı için devlet bütçe fonları harcanmayacak

BTV’nin “Bu Sabah” 
programına konuk olan 
Ekonomi Bakanı Emil 
Karanikolov, ”Devletin 
inşa etmeyi planladığı 
akaryakıt istasyonları 
zinciri devlet bütçe fonla-
rıyla yapılmayacak” diye 
açıkladı. Bakan, akarya-
kıt istasyonları zinciri-
nin, gelecekte kurulacak 
Devlet Petrol Şirketi tara-
fından finanse edilmeye-
ceklerini, şirketin çoğun-
luk pay sahibi olacağı, 
ancak tek pay sahibi 
olmayacağı ticari bir ku-
ruluş tarafından finanse 
edileceğini açıkladı.
Hükümetin niyet ine 

göre, gelecekteki devlete 
ait petrol şirketi zorunlu 
yakıt rezervlerinin yöne-
timini optimize etmeyi ve 
benzin, dizel ve doğal 
gazı mümkün olan en 
düşük fiyatlardan satışa 
sunmayı hedefleyecek. 
Başbakan Borisov, ama-
cın kriz zamanlarında 
hükümetin nüfusu koru-
yacak bir enstrümana 
sahip olması ve hiç kim-
senin damping yapama-
ması ve ülkeye diz çök-
türememesi olduğunu 

açıklamıştı.
Karanikolov, akaryakıt 

istasyonlarının inşası için 

kredi alınacağını, borçla-
nılacağını ve ortaklıkların 
kurulacağını da sözlerine 
ekledi. İlk tesislerin ne 
zaman açılacağı sorul-
duğunda Karanikolov, 
bunun yakında olmaya-
cağını söyledi. Bakan, 
”Önce büyük ve küçük 
akaryakıt istasyonları 
için model tiplerini onay-
lamalıyız. Yerlerini sonra 
belirleyeceğiz” dedi.
Karanikolov, devletin 

akaryakıt istasyonların-
da elektrikli araç şarj 
istasyonları inşa etme 
taahhüdünün bu tür 
projelere yurtdışından 

stratejik yatırımcıları çe-
kebileceğini vurguladı. 
Son zamanlarda büyük 

otomobil devlerinin pay 
sahibi olduğu Ayoniti hız-
lı şarj istasyonları zinci-
rinin, Doğu Avrupa'da ilk 
yatırımlarını duyurduğu-
nu, ancak Bulgaristan’ın 
seçilen ülkeler arasında 
olmadığını belirtti.
Bakan, devlet akaryakıt 

istasyonlarında satılacak 
yakıtların fiyatı ile ilgili 
olarak, bu fiyatların ticari 
olarak oluşturulacağını, 
ancak neden bu tutarda 
olduğunun izah edilece-
ğini açıkladı. Karaniko-
lov, ”Şimdi ne görüyoruz 
- petrol fiyatları düşüyor, 
akaryakıt f iyatları 14 

gün değişmiyor, petrol 
fiyatları yükseliyor - aynı 
gün akaryakıt fiyatları da 
yükseliyor. Devletin rolü, 
piyasanın nereye doğru 
gittiğine dair sinyaller 
vermek olacaktır” diye 
ifade etti.
Karanikolov, Devlet 

Petrol Şirketi'nin ana gö-
revinin, devlet rezervinin 
ülkedeki boş hacimlerin 
bulunduğu iki üssünde 
vergi depoları inşa etmek 
olacağını bir kez daha 
vurguladı. Bakan’ın ifa-
desine göre bu gereklidir, 
çünkü Rekabeti Koruma 
Komisyonu tarafından 
geçen yıl yapılan bir ana-
liz sonuçlarına göre, ver-
gi depolarında rekabetçi 
bir ortam yoktur. Karani-
kolov, ”Daha fazla vergi 
depoları kurmaya fırsat 
yaratmak kamuoyuna 
tanıtım, şeffaflık ve daha 
fazla katılımcı anlamına 
gelir” diye ekledi. Bakan, 
devlet petrol şirketini 
kurma kararının, devle-
tin akaryakıt piyasasına 
düzen getirmek için attığı 
sıradaki adımı olduğunu 
belirtti.
              Kırcaali Haber

Momçilgrad hastanesi, 2019 
mali yılını karla kapattı
Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Meclisi, kasaba-

daki Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesi 2019 Yılı Mali 
Tablo Raporunu kabul etti. Yerel Meclisin olağan top-
lantısında yapılan rapor oylamasında 26 Meclis Üyesi 
kabul oyu kullanırken 3’ü çekimser kaldı.

Toplantı, çeşitli gruplardan belediye meclis üyeleri-
nin katılımıyla son derece verimli bir tartışma yarattı. 
Uzun bir süreden sonra ilk kez Momçilgrad hastanesi 
mali yılı kârla kapattı.

Hastane Müdürü Dr. Mladen Kırov, “Bunun başlıca 
nedeni, Sağlık Bakanlığı ile imzalanan belediye has-
tanelerine 330 bin BGN miktarda destek verilmesine 
ilişkin sözleşmedir” diye açıkladı. Dr. Kırov, ana hede-
fin Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünün açılması 
olmaya devam ettiğini de sözlerine ekledi. Bu bölüm, 

yıllar önce uzman eksikliği nedeniyle kapatıldı.
Bölgeden çocuk doktorları ile hastaneye celbedil-

mesi üzere görüşmeler yapıldı. Şu anda hastanede 
İç Hastalıkları Bölümü, Kadın Hastalıkları ve Doğum 
Bölümü ve Sinir Hastalıkları Bölümü olmak üzere üç 
bölüm bulunuyor.

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim, ”Mom-
çilgrad ilçesi sakinleri kaliteli sağlık hizmetlerine la-
yıktır ve bunu sağlamak onların çıkarlarına hizmet 
edeceğimize yemin eden hepimize bağlıdır. Ortak ça-

balarla kamu-özel sektör ortaklığı yapma fikrimizi ger-
çekleştireceğimize inanıyorum, çünkü hastanemizin 
binası Güney Bulgaristan'daki en modern olanlardan 
biridir” diye kaydetti. Belediye Meclis Başkanı Ersin 
Ömer, Dr. Sergey Rostovtsev Hastanesinin tüm bö-
lümlerinin tam kapasite çalışması için yeni doktorları 
çekme gereğini vurguladı.
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Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, 
Vasil Levski Lisesi 2020 mezunları ile görüştü
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Müh. İz-
zet Şaban, Vasil Levski 
Lisesi 2020 mezunla-
rı ile görüşme yaptı. 
Görüşme koronavirüs 
salgını nedeniyle be-
lediyenin toplantı salo-
nunda gerçekleştirildi. 
Görüşmede Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram, Belediye Baş-
kan yardımcıları Necmi 
Mümünhocov ve Nasko 
Kiçukov ve lise mezun-
larının sınıf öğretmeni 
Alper Sami de hazır 
bulundular.
Belediye Başkanı 

Müh. Şaban, lise me-
zunlarını başarıyla lise 
eğitimini tamamlama-
larından dolayı tebrik 
ederek hayatta başarı-
lar diledi.
Müh. Şaban, lise me-

zunlarına hitap ettiği ko-
nuşmasında, ”Ortaöğ-
renimin tamamlanması 
gençlerin yaşamlarında 

önemli bir andır. Çünkü 
lise mezunu, birçok se-
vinç ve iyi anların yanı 
sıra birçok zorluklarla 
dolu zor yaşam yoluna 
kendi başına koyuluyor. 
Ortaöğretim aşamasını 
başarıyla tamamlama-
nızdan sonra ülkenin 
yükseköğretim kurum-

larında eğitiminize de-
vam etmenizi dilerim. 
Umarım hayatta kendi-
nizi başarıyla gerçek-
leştirmenizden sonra 
doğup büyüdüğünüz 
yerin gelişimi ve refahı 
için geri dönüp çalış-
maya devam edersiniz. 
Doktorlar, mimarlar, 

avukatlar ve başka her 
türlü uzmana ihtiyacı-
mız var” dedi.
Her bir lise mezununa 

bizzat Belediye Başkanı 
Müh. Şaban ve Beledi-
ye Meclis Başkanı Sez-
gin Bayram tarafından 
hediye ve mesaj içeren 
tebrik kartı sunuldu.

Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, 
Tırgovişte Valisi Staykov İle Görüştü

Türkiye Cumhuriyeti 
Burgaz Başkonsolosu 
Senem Güzel, Tırgovişte 
(Eski Cuma) ziyareti kap-
samında Tırgovişte Valisi 

Mitko Staykov ile ilk res-
mi görüşmesini gerçek-
leştirdi. İkili, Bulgaristan 
ile Türkiye arasında iş-
birliği ve ekonomik ilişki-
lerin geliştirilmesi fırsat-
larını görüştü.
Vali Staykov, bölgenin 

özelliklerini, gezilecek 
tarihi ve doğal yerleri 
hakkında kısaca bilgi 
verdi. Staykov, Tırgo-

vişte bölgesi nüfusu-
nun bir kısmının, güney 
komşumuzun iş dünyası 
temsilcileriyle daha iyi 
ilişkiler için bir önkoşul 

olan Türk etnik kökenine 
sahip olduğunu belirtti. 
Vali, ”Bölgemizde ayrıca 
Türkiye’den ortaklarıyla 
iyi ticaret ilişkileri sürdü-
ren birçok yerel iş insanı 
vardır” dedi.
Staykov, Tırgovişte Va-

liliği ile Türkiye’nin Edir-
ne Valiliği arasında im-
zalanması kararlaştırılan 
işbirliği ve ortak faaliyet-

lere yönelik protokolün 
yakında imzalanacağını 
vurguladı.
Başkonsolos, Tırgoviş-

te bölgesi de dahil olmak 

üzere sorumlu olduğu 
bölgeye öncelik verilerek 
iki ülke arasındaki eko-
nomik bağların derinleş-
tirilmesini hedefleyerek 
çalışacağını belirtti. Se-
nem Güzel, ülkemizdeki 
iş geliştirme koşullarının 
potansiyel Türk yatırım-
cılarına tanıtım yapıl-
masını organize etmeyi 
planladığını söyledi. Türk 

diplomat, ”İki ülke arasın-
da büyük işbirliği potan-
siyeli var” dedi.
V a l i  S t a y k o v , 

Bulgaristan'a en çok ya-
tırım yapan Türk şirketle-
rinden biri olan Şişecam 
Holdingin bir parçası 
olan şirketlere ait Tırgo-
vişte yakınlarındaki cam 
fabrikalarının yönetimi 
ile sürdürülen iyi iletişimi 
vurguladı. Vali, Bulga-
ristan devleti tarafından 
Türk yatırımcıya sağla-
nan desteği özetle tanıttı.
Vali Staykov ve Baş-

konsolos Güzel, ayrıca 
kültür ve spor alanında 
ikili ilişkileri geliştirme 
olanaklarını görüştü. 
İkili, komşuluk ilişkileri 
kapsamında yürütülen iyi 
temasların son yıllarda 
olduğu gibi hızlı ve özen-
li bir şekilde gelişmeye 
devam etmesi gerektiği 
görüşü etrafında birleşti.
Görüşmenin sonunda 

diplomat, misafirperver-
lik için teşekkür ederek, 
Bulgar ve Türk belediye-
leri arasında her alanda 
daha iyi bir işbirliği yürü-
tülmesine yönelik çalış-
ma niyetinde olduğunu 
vurguladı.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan sınırında 
transit geçiş sıkıntısı yok

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan ve 'vatan' 
hasreti ile her yıl Türkiye'ye gelen Türk işçilerin 'sıla' 
yolculukları başladı. Bulgaristan hükümetine bağlı 
Koronavirüs (Covid-19) Kriz Merkezi ülkeden transit 
geçişlerde özel kontrol ve test uygulanmayacağını 
bildirdi.

Otoyollarda polis kontrolleri artırılırken, bugün iti-
barıyla araç veya sürücünün üzerine eski trafik ce-
zaları sınırdaki sisteme yansıyacak. Cezalar öden-
meden araç sınırı geçemeyecek.

Avrupa'dan gelen ve transit geçen vatandaşlar sı-

nırda sağlık beyannamesi dolduracak.
Kişilerin mutlaka AB ülkesinde ikamet izni, Schen-

gen veya Bulgaristan vizesine sahip olması şartı da 
yer alıyor.

Bulgaristan sınırında transit geçiş sıkıntısı yok
Türkiye'nin Bulgaristan Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 

Sıla Yolu'na çıkacak olan vatandaşlara tavsiyelerde 
bulundu:

"Mevcut aşama itibarıyla Türk vatandaşlarının 
Bulgaristan'dan transit geçişlerinde herhangi bir 
kısıtlama yok. Bulgar makamlarının tek beklenti-
si AB'de oturma izinlerinin olması veya Schengen 
vizesi veya Bulgaristan vizesine sahip olmaları. 
Türkiye'den dönüşte de transit geçişte sıkıntı yok. 
Ama ikamet ettikleri ülkeye gidiş yapmaları şar-
tı bulunuyor. Yine de yaşanan süreç çok dinamik 
olduğu için, gurbetçilerimiz yola çıkmadan önce 
mutlaka ilgili ülkelerdeki büyükelçiliklerimizin sosyal 

medya hesaplarını kontrol etmelerini ve ülkelerdeki 
son durumların dikkate almalarını özellikle istirham 
ediyorum."

Bulgar sınırında koronavirüs testi yapılmaya-
cak

Sekizkök aynı zamanda sağlık kontrolleri ile ilgili, 
"Bulgaristan sınırında bir belge doldurulacak, her-
hangi bir rahatsızlığı olmadıklarına dair, rahatsız-
lıkları oldukları taktirde yapılacak işlemlere dair bir 
belge. Bulgar makamlarından onun dışında bir test 
beklemiyoruz" açıklamasını yaptı. 

Heyecanlanan lise 
mezunları, hangi okul-
dan yola çıktıklarını 
asla unutmayacaklarını 
dile getirdiler ve Be-
lediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban ve ekibi-

ne sıcak karşılama ve 
göstermiş oldukları ilgi 
için teşekkür ederek, 24 
Haziran'da yapacakları 
mezuniyet balosuna da-
vet ettiler.
          Güner ŞÜKRÜ
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Bulgaristan’da 617 boş köy bulunuyor
Ulusal İstatistik Enstitü-

sünün (NOİ) ulusal yerle-
şim yeri kayıt defterinde 
yer alan 31 Aralık 2019 
itibarıyla yerleşim yerleri 
nüfusuna ilişkin verilere 
göre, ülkedeki toplam 617 
köy boştur veya nüfusu 
tek haneli sayıdadır.

Aynı tarih itibarıyla ül-
kede 257'si şehir, 4 998'i 
köy, yerleşim statüsüne 
sahip Klisura Manastırı ve 
Rila Manastırı olmak üze-
re 2 manastır olmak üzere 
toplam 5 257 yerleşim yeri 
mevcuttur. 2019'da Pazar-
cık ilinde Sveti Konstantin 
adında yeni bir köy oluş-
turulduktan sonra 2018 
sonuna kıyasla 5 256’dan 
5 257’e yükseldi.

Verilere göre, tüm 4 998 
köyden tam olarak 617’si 
boş ya da nüfusu tek ha-
neli sayıda olup önceki 
2018 yılına göre bu sayı 
26 fazla. Nüfusu tek ha-
neli sayıda olan köylerin 
toplam sayısı 446 olup 
herhangi bir kişinin daimi 
ikametgahı olmayan köy 
sayısı 171’dir. Onların ara-
sında ülkemizdeki en yeni 
Sveti Konstantin köyü de 
bulunuyor.

Nüfussuz kalan köylerin 
sayısı, 2018'e göre 7 art-
tı. Ülkede bir kişilik nüfusu 
olan tam 69 köy bulunu-
yor. 63 yerleşim yerinde 
2, 46 köyde 3 kişi, 45 yer-
leşim yerinde 4 kişi ika-
met etmektedir. 5 kişinin 
daimi ikamet adresi bulu-

nan yerleşim yeri sayısı 
44, 6 kişinin daimi ikamet 
adresi bulunan yerleşim 
yeri sayısı ise 37’dir. Top-
lam 44 köyde daimi olarak 
7 kişi ikamet etmektedir. 
55 köyün nüfusu 8 kişi, 43 
köyün nüfusu ise 9 kişidir.

Nüfussuz kalan köyler 
ülkenin 14 ilinde yer al-
makta ve tek haneli sa-
yıda nüfusa sahip köyler 
ise 23 ilde yer almaktadır. 
Verilere göre, 63 olmak 
üzere en çok sayıda boş 
köyler ve 119 olmak üzere 
en çok sayıda tek haneli 
sayıda nüfusa sahip köy-
ler Gabrovo ilinde bulun-
maktadır. Onların toplam 
sayısı 182’dir. Gabrovo 
ilinde toplam 349 yerleşim 

yeri mevcuttur. Bu demek-
tir ki, onların yarısından 
fazlasının ya boştur ya da 
tek haneli sayıda nüfusa 
sahiptir. Gabrovo ilini, boş 
olan 58 köy ve tek haneli 
sayıda nüfusa sahip 85 
köy ile toplam 336 yerle-
şim yeri bulunan Veliko 
Tırnovo ili izlemektedir.

Her iki ilde de dikkate 
alınan gruptaki köylerin 
yarısından fazlası bulun-
maktadır - toplam 325. 
Kırcaali ilinde 11 boş köy 
ve tek haneli sayıda nü-
fusa sahip 28 köy bulun-
maktadır.

Smolyan (Paşmaklı) ilin-
de 8 boş köy ve tek ha-
neli sayıda nüfusa sahip 
33 köy bulunmaktadır. 

Haskovo (Hasköy) ilinde 
7 yerleşim yeri boştur, 19 
yerleşim yerinin nüfusu 
ise tek haneli sayıdadır. 
Stara Zagora (Eski Zağ-
ra) ve Sofya illerinde boş 
köyler 4’er tane olup nü-
fusu ise tek haneli sayıda 
olan sırasıyla 8 ve 29 köy 
mevcuttur.

Blagoevgrad (Yukarı 
Cuma), Dobriç (Hacıoğlu 
Pazarcık), Köstendil ve 
Tırgovişte (Eski Cuma) il-
lerinde 3’er köy boş bulu-
nuyor ve sırasıyla 23, 12, 
25 ve 16 yerleşim yerinin 
nüfusu 10 kişinin altında-
dır.

Burgaz ilinde boş köyler 
2 olup tek haneli sayıda 
nüfusa sahip olanlar 5 

köydür. Pazarcık ve Per-
nik illerinde 1’er boş köy 
ve tek haneli sayıda nü-
fusa sahip sırasıyla 2 ve 
19 yerleşim yeri mevcut-
tur. Vidin (7 köy), Filibe 
(4 köy), Varna (3 köy), 
Montana (Kutlu Viçe), 
Silistre ve Sliven (İslim-
ye) (2’er köy), Vratsa (İv-
raca), Şumnu ve Yanbol 
(1’er köy) illerinde tek ha-
neli sayıda nüfusa sahip 
köylerin sayısı farklıdır. 
1753 yerleşim yerlerinin 
nüfusu 100 kişiden azdır.
En çok sayıda köyler 

grubu, nüfusu 101-200 
kişi arasında olan köy-
lerdir
Verilere göre, en çok 

sayıdaki köyler grubu 
nüfusu 101-200 kişi ara-
sında olan köylerdir. Bu 
köyler toplamda 722 olup 
2018 yılı sonuna kıyasla 
sayıları 9 ile artmıştır. 
Onları, nüfusu 201- 300 
kişi arasında olan köy-
ler izlemektedir. Onların 
toplam sayısı 506’dır. 
Üçüncü büyük köyler 

grubu, nüfusu 301- 400 
kişi arasında olan köyler-
dir. Onların toplam sayısı 
396’dır. 263 köyün nüfusu 
401- 500 kişi, 205 köyün 
nüfusu ise 501- 600 kişi 
arasında değişmektedir.

177 köyün nüfusu 601-
700 kişi, 140 köyün nüfu-
su 701-800 kişi, 106 kö-
yün nüfusu 801- 900 kişi, 
85 köyün nüfusu ise 901-
1000 kişi arasında değiş-
mektedir. Yanbol ili Tunca 
ilçesi Roza köyünün nüfu-
su tam olarak 1000 kişi. 
365 yerleşim yerinde da-
imi ikamet edenlerin sa-
yısı 1001-2000 arasında 
değişmektedir. Nüfusu ise 
2001-3000 kişi arasında 
değişen köyler grubunda 
toplam 73 köy yer alıyor. 
18 köyün nüfusu 3001-
4000 kişi, 4 köyün nüfusu 
ise 4001-5000 kişi arasın-
da değişmektedir.

İki köy 5001-6000 ki-
şilik nüfusa sahip köyler 
grubunda olup, 1 köyün 
nüfusu ise 6000’in üze-
rindedir.

              Kırcaali Haber

İş İnsanlarından Halk Kültür 
Evi’ne Türk Milli Kıyafet Bağışı  

Çernooçene (Yenipazar) ilçesinin en büyük köyü 
olan Komuniga (Kuşallar) köyünden iş insanları Se-
bahattin Yüzeir ve Ruşen Raşid, yerel Nikola Yonkov 
Vaptsarov Halk Kültür Evi’ne 20 adet milli kıyafet 
takımı bağışında bulundular.

Komuniga Halk Kültür Evi Başkanı Fatmegül İs-
mail, ”Böylece Komuniga köyünden amatör folklor 
sanatçısı olan çocuklar, etkinliklere katılımlarında 
halk geleneklerini ve göreneklerini canlandırmak için 
yeni uygun sahne kıyafetlerine sahip olacaklar” dedi. 

Fatmegül İsmail, onların bir hayalini gerçekleştirme-
lerinden dolayı bağışçılara şükranlarını dile getirdi.

Yeni kostümler, yerel folklor kıyafetlerinin ayırt edi-
ci özelliklerini taşıyan birçok motif, öğe ve parça ile 
zengin renklerle stilize edilmiştir.

Fatmegül İsmail, “Kısa bir süre önce Halk Kültür 
Evi salonumuz da yenilendi, bunun için Çernooçene 
Belediyesine teşekkür ediyoruz. Kültürel etkinlikle-
rin hazırlanması ve gerçekleştirilmesi için daha iyi 
koşullarımız var” diye ifade etti.

Komuniga’daki Halk Kültür Evi’nin Ramazan Bay-
ramı arifesinde salonda folklor programı organize 
etme niyeti olduğu, ancak olağanüstü salgın duru-
mundan dolayı bayram kutlamasının iptal edildiği 
anlaşıldı.

Fatmegül İsmail, ”Her şeyin geçeceğini ve Kurban 
Bayram kutlaması için daha hazırlıklı olacağımızı 
ve yeteneklerimizi sergileyeceğimizi umuyoruz” diye 
vurguladı.

Meclis, yeni bir Gıda Kanunu kabul etti
Kanun, gıda güvenli-

ği, işyeri işletmecileri ve 
gıda üretimi, işlenmesi 
ve dağıtımına yönelik iş-
yerlerinde çalışan kişiler, 
ambalajlama, etiketleme, 
gıdaların sunumu, gıda ile 
temas etmesi amaçlanan 
malzeme ve nesnelerin 
üretim ve toptan ve pera-
kende ticaret tesisleri için 
gereklilikleri düzenler.

Yasa ayrıca doğal mine-
ralli su, kaynak ve sofra 
suyu için gereklilikleri de 
düzenlemektedir.

Hükümler, gıda etiket-
lemesi için de geçerlidir. 
"Bulgaristan'da Elde Edil-
di" veya "Bulgar Ürünü" 
etiketi, Bulgaristan top-
raklarından elde edilen 
birincil ürünler için kulla-
nılacaktır.

Üretimi için kullanılan 
ana bileşen Bulgaristan 
topraklarından elde edil-
diği ve üretim sürecinin 
tüm aşamaları ülke top-
raklarında yapıldığı du-
rumlarda gıdaların üzeri-
ne "Bulgar Ürünü" etiketi 
yapıştırılacak.

Kanun, aynı zamanda 

Bulgaristan topraklarında 
sunulan gıdalar hakkında 
verilen bilgilerin, etiket de 
dahil olmak üzere Bulgar-
ca olmasını öngörüyor.

Kanun bir kısmı da gıda 
reklamcılığıyla ilgilidir. 
Kanuna göre, çocukların 
genetiği değiştirilmiş or-
ganizmaların (GDO) ve 
sağlıklı beslenme gerek-
sinimlerini karşılamayan 
yiyeceklerin reklamların-

da oynaması yasaktır.
Kanuna göre, gıda kay-

naklı bir hastalık duru-
munda işletmeciler, has-
talığı sınırlama ve orta-

dan kaldırma konusunda 
ilgili bölge sağlık müfet-
tişliğine ve gıda güvenliği 
müdürlüğüne gerekli yar-
dımı sağlamalıdırlar.

Kanun, gıda üretimi, 
işleme veya dağıtım te-
sislerinde çalışanların ön 

ve periyodik tıbbi mua-
yenelere tabi tutulmasını 
öngörmektedir.

Kanun, gıda ile ilgili ola-
rak tüketicilerin sağlığının 

ve çıkarlarının yüksek dü-
zeyde korunmasını sağla-
manın yanı sıra gıda ko-
nusundaki Avrupa Birliği 
(AB) yasalarının ve ulusal 
önlemlerin uygulanması-
nı da sağlamayı amaçla-
maktadır. KH
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AB'nin dış sınırları ay sonuna kadar kapalı kalacak
Avrupa Birliği (AB) İçiş-

leri Bakanları Konseyi 
toplantısında AB’nin koro-
navirüs salgını nedeniyle 
üçüncü ülke vatandaşları 
için giriş yasağını uzatma 
kararı alındı ve Avrupa 
Komisyonuna ayın sonu-
na kadar AB'ye zorunlu 
olmayan seyahat kısıt-
lamalarının uzatılmasını 
önermesi kararlaştırıldı. 
AB'nin dış sınırları şu 
anda 15 Haziran'a kadar 
kapalı.

AB İçişleri Komiseri İlva 
Johansson, video görün-
tülü olarak yapılan AB 
İçişleri Bakanları Konseyi 
toplantısından sonra yap-
tığı açıklamada, ”Hakim 
görüş, dış sınırlardaki 
kısıtlamaların uzatılma-
sının, temmuz ayından 
itibaren aşamalı olarak 
kaldırılmasına hazırlan-
mamız için iki hafta uza-
tılması gerektiğidir” diye 
kaydetti.

Avrupa Komisyonu, 
AB’ye seyahatlerin tekrar 
başlatılması için mevcut 
olması gereken kriterler 
konusunda rehberlik öne-
recektir.

Johansson, “İlk önce iç 
sınırların, ardından dış 

sınırların açılması için 
büyük destek var" dedi. 
AB Komiseri, ”Çoğu ülke 
15 Haziran'dan itibaren 
Schengen ülkeleri arasın-
daki sınır kontrollerini kal-
dırma kararı almıştır veya 
böyle bir karar almaya 
hazırlanıyor. Ancak bazı 
ülkeler biraz daha bekle-
mek istiyor” diye izah etti.

Johansson, “Ayın so-
nuna kadar Schengen 
bölgesindeki dolaşımın 
tamamen serbest olaca-

ğına inanıyorum” dedi.
Ancak trafik rejimi hak-

kındaki karar ulusal yetkili 
makamlar tarafından alı-
nacak, İçişleri Bakanları 
sadece sınır rejimi ile ilgili 
kararları koordine etme 
konusunda anlaşmışlar-
dır. Her ülke seyahat re-
jimini kendisi açıklayacak.

Ayın sonuna kadar bek-
leyecek ülkeler arasında 
perşembe günü komşu-
ları Fransa ve Portekiz 
ile aralarında seyahatleri 

serbestleştirme kararını 
bozan İspanya yer alıyor. 
İspanya'da olağanüs-
tü hal (OHAL) süresi 22 
Haziran'a kadar uzatıldı. 
Hırvatistan da ulusal sı-
nırlarını açmak için he-
nüz belirli bir tarih söy-
leyemeyeceğini açıkladı. 
Öte yandan Almanya, 
vatandaşlarına yönelik 
15 Haziran'dan itibaren 
Avrupa'daki 29 ülkeye se-
yahat etmemeleri tavsiye-
sini geri almaya söz verdi.

B u l g a r i s t a n ,  1 
Haziran'dan itibaren Yu-
nanistan ve Sırbistan ile 
seyahatleri serbestleştir-
meyi kararlaştırdı, ancak 
hala her türlü seyahatlerin 
başlatılması konusunda 
Romanya'dan yanıt bek-
liyor.

Koronavirüs salgınının 
kontrol altına alınamadı-
ğı 8 Avrupa ülkesinden 
gelenler için 14 günlük 
zorunlu karantina uygula-
ması devam ediyor. Belçi-
ka, İsveç, Malta, İspanya, 
İtalya, İrlanda, Portekiz ve 
İngiltere söz konusudur.

Birliğin parçası olma-
yan Balkan ülkeleri için 
AB içişleri bakanları, va-

tandaşları AB'ye seyahat 
edebilecek ve salgın du-
rumuna göre değişecek 
olan ülkelerin listesini 
hazırlama konusunda an-
laştılar.

AB ülkeleri sınırlarının 
kapatılması, koronavi-
rüs salgınının azaltılma-
sı için bir önlem olarak 
mart ayından bu yana bir 
gerçektir. Dünyada CO-
VID-19 ile enfekte olan 
kişilerin sayısı 6,6 milyo-
nu aştı, COVID-19 ile bağ-
lantılı komplikasyonlardan 
ölenlerin sayısı 391 bini 
aştı. Avrupa'da enfeksi-
yon 1,4 milyon kişide doğ-
rulandı, 168 binden fazla 
kişi öldü.KH

COVID-19’dan etkilenen çocuk 
ve aileler desteklenecek

İris Programının temel öncelikleri arasında koro-
navirüsten (COVID-19) etkilenen aileleri destekle-
me, temel ihtiyaçlarını sağlama ve çocuklar ile ebe-
veynler arasındaki ayrılma riskini azaltma bulunu-
yor. Program, sivil girişimleri (halk kültür evleri, kar 
amacı gütmeyen kuruluşlar, girişim grupları) finanse 
edecek ve bir proje için verilecek maksimum hibe 
miktarı 20 bin levadır. Finansman başvurusunun son 
tarihi yoktur, fonlar mevcut finansal kaynaklar tüke-
nene kadar her 10 günde bir dağıtılacak.

İris Programı, Bulgaristan Bağışçılar Forumu, 
Çocuklar için Ulusal Ağ ve Sivil Girişimler Çalıştayı 
Vakfı’nın girişimiyle kuruldu, Sivil İnisiyatifler Çalış-
tayı Vakfı tarafından yönetilmektedir.

İris programı, salgın ve ekonomik kriz koşulla-
rında korunmasız aileleri güçlendirecek eylemlere 
acil destek olarak 620 bin leva değerinde finansal 
kaynak sağlayacak. Program, özel bağışçıların ek 
bağışlarına açıktır. İlk bağışçılar arasında Açık Top-
lum Enstitüsü Vakfı yer alıyor. Bağışlar, 17777 kısa 
numaraya platformata.bg aracılığıyla veya doğrudan 

Sivil Girişimler Çalıştayı Vakfı’nın banka hesabına 
bir DMS IRIS etiketi gönderilerek yapılabilir.

Finansman sağlamak için tüm koşullar www.frgi.
bg web adresinde bulunabilir.

COVID-19 salgını Bulgaristan’ın önünde sağlık 
alanında ciddi zorluklar yarattı. Ekonomi önündeki 
zorlukların daha az olmadığı ortaya çıktı.

Sağlık krizinin üstesinden gelmek, olağanüstü hal 
sırasında ilk görevlerden biriydi. Toplumumuzun üs-
tesinden gelmesi gereken ciddi bir sorun, ekonomik 
iyileşme ve her şeyden önce ekonomik süreçlerin 
en yoksul ve en savunmasız gruplar üzerindeki 
olumsuz etkisidir. Binlerce Bulgaristan vatandaşı 
işini kaybetti ve istihdam bürolarına kaydını yaptırdı. 
Ücretsiz izin kullanan ve zor durumda olan serbest 
meslek sahipleri veya mikro işletme sahiplerinin 
sayısı da yüksektir. Kriz öncesi diğer Avrupa Birliği 
(AB) ülkelerine kıyasla yüksek yoksulluk oranına ek 
olarak sağlık alanındaki yeni zorluklar ve ekonomik 
zorluklar, büyük çocuk gruplarını ve ebeveynlerini 
zor yaşam koşullarına soktu. KH

Bakan Vılçev: Derslerini kaçıran 
öğrenciler, yaz aylarında okula gidecek

Ko ronav i r üs  (CO -
VİD-19) salgını nedeniy-
le uygulanan olağanüstü 
hal sırasında uzaktan 
eğitime etkili bir şekilde 
katılmayan öğrenciler 
yaz aylarında sınıfa dö-
necek ve büyük olasılık-
la açık havada yapılacak 
derslere katılacak. Eğitim 
ve Bilim Bakanı Krasimir 
Vılçev, BTV’ye verdiği 
demeçte, “Öğrencilerin 
% 1-2'si uzaktan eğitime 
hiç katılmamıştır. Bu ço-
cuklar şimdi kaçırdıkları 
dersleri telafi edecek, 
eğer gecikmeyi telaf i 
edemezlerse sınıf tekra-
rı yapacak” diye bildirdi. 
Bakan, bu çocukların 
toplam sayısının 730 
binden yaklaşık 40 bin 
olduğunu belirtti.
Vılçev, yeni eğitim öğ-

retim yılının 15 Eylül'de 
başlamasını umut ettiği-
ni, ancak bakanlığın ko-
ronavirüsün ikinci dalgası 
meydana geldiğinde bu 
tarihi ertelemeye hazır 
olduğunu belirtti.
Bakan, ”Bu yıl olağa-

nüstü bir durumla kar-
şı karşıya olmamıza 
rağmen, Bulgar Dili ve 
Edebiyatı lise mezuniyet 
sınavı için iyi bir organi-

zasyon oluşturuldu” dedi. 
Onun ifadesine göre, en 
büyük sorun gerekli gö-
zetmen öğretmen sağla-
mada yaşanmıştır.
Vılçev, sözlerini şöyle 

sürdürdü: “Okul düzeyin-

de gözetmen öğretmen 
fazlalığımız vardı-her bir 
odada ikişer tane vardı. 
Biri gelmezse bile diğe-
ri bu görevi üstlenebilir. 
Her odada kopyalamaya 
karşı garanti veren bir 
kamera bulunmaktadır. İl 
düzeyinde de gözetmen 
öğretmen fazlalığımız 
vardı”. Bakan, risk gru-
bundaki öğretmenlerin 
gözetmen öğretmenlik 
yapmayı kabul etmedik-

lerini ve daha genç yaş-
taki öğretmenlerin bu gö-
revi üstlendiğini ifade etti.
Vılçev,” Fiziksel bir 

or tam olarak okullar 
mümkün olan en güven-
li yerlerdir. Okullar, 2.5 

ay boyunca kapalı kal-
dı, her hafta dezenfekte 
edilmektedir. Tüm sosyal 
mesafe önlemlerine uyul-
duğunda enfeksiyon riski 
olmamalıdır. Diğer me-
kanlardan daha güvenli 
yerlerdir” dedi.
Bakan, okulların yakla-

şık % 90'ının mezuniyet 
sınavı konuları arasında 
yer almayan ders öğretim 
programındaki tüm konu-
ları işlemeyi başardığına 

dikkat çekti. Bu yıl grip 
tatilleri nedeniyle bir ge-
cikme olduğunu, ancak 
çoğu öğretmenin okul 
gezilerin düzenlenmedi-
ğinden dolayı ertelenen 

dersleri telafi etti-
ğini izah etti.
Bakan, ”Öğret-

menlerin yüzde 
10’u olağanüstü 
hal sırasında uy-
gulanan uzaktan 
eğitime öğrencile-
rin katılımı konu-
sunda zorlandıkla-
rını bildirdi. Genel 
olarak öğrenme 
süreci elektronik 
ortamda iyi gitti. 
Fakat eğitim süre-
ci sadece eğitim-
den ibaret değil, 

aynı zamanda sosyalleş-
medir. Bir sonraki eğitim 
öğretim yılının başında 
okulda gerçekleştirilen 
eğitim sürecine geri dön-
memizi umuyorum” diye 
kaydetti. Vılçev, bundan 
sonra grip tatilleri sıra-
sında elektronik ortamda 
uzaktan eğitim modelinin 
uygulanacağını ve böyle-
ce derslerin ertelenme-
yeceğini yineledi. KH
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Başbakan Boyko Borisov, Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Alexander Vuçiç'i Karşıladı 

Başbakan Boyko Bo-
risov, daveti üzerine bir 
günlük Bulgaristan zi-
yaretine gelen Sırbistan 
Cumhurbaşkanı Alexan-
der Vuçiç'i havaalanında 
karşıladı.

İkili, Avrupa Otoyolunun 
ve Türk Akımının Balkan 
kolunun bir parçası olan 
Balkan Akımı doğal gaz 
boru hattının inşaatında 
kaydedilen ilerlemeleri ye-
rinde incelemek için yola 
çıkmadan önce Sofya Ha-
valimanında ikili toplantı 
düzenledi. Başbakan Bo-
risov ve Devlet Başkanı 
Vuçiç, COVID-19 salgı-
nının yol açtığı zorluklara 
rağmen, sadece her iki 
ülke için değil tüm bölge 
için büyük önem taşıyan 
projelerin hızlandırılmış 
uygulanmasının devam 
edeceğine olan inancını 
dile getirdiler. Borisov, 
koronavirüs salgınına rağ-
men, Bulgaristan'da Avru-
pa Otoyolu ve Balkan Akı-
mı doğal gaz boru hattı 
projelerinde çalışmaların 
durmadığına dikkat çekti.

Başbakan, ”Otoyolun ta-

mamlanmasıyla Bulgaris-
tan ve Sırbistan arasında 
yolculuk son derece hızlı 
ve kolay olacak. Avrupa 
Otoyolunun inşası sade-
ce iki ülkemiz için değil, 
aynı zamanda Avrupa ile 
Asya arasında mal alışve-
rişi için de önemlidir” diye 
vurguladı. Dragoman ve 
Slivnitsa arasındaki bö-
lümün inşaatında kay-

dedilen ilerlemeye vurgu 
yapan Bor isov, “Çok 
çalışıyoruz ve Sofya ile 
Sırbistan sınırı arasında-
ki otoyolun yaklaşık 17 
km'sinin yıl sonuna kadar 
hazır olmasını bekliyo-
rum” diye belirtti.

Avrupa Otoyolu, Kaloti-
na sınır kontrol noktasını 
ve Sofya Çevre Yolunu 
birbirine bağlayacak. Oto-

yolu, 48 km uzunluğunda 
olup üç bölüme ayrılmış-
tır. Halen üzerinde çalış-
malar devam eden ilk iki 
bölümün inşası, Kalotina 
ve Slivnitsa arasındaki 
mevcut birinci sınıf I-8 
yolunun modernizas -
yonunu içermektedir. 
Slivnitsa'dan Kuzey Çev-
re Otoyolunun bağlantı 
noktasına uzanan üçüncü 

bölüm ise 16 km uzunlu-
ğunda ve yeni bir rotadan 
geçecektir.

Borisov, Sırbistan Cum-
hurbaşkanına Balkan 
Akımı doğal gaz boru 
hattının inşaatında kay-
dedilen ilerleme hakkında 
bilgi verdi. Doğal gaz boru 
hattı 474 km uzunluğunda 
olup ülkemizin 11 ilinden 
geçecektir. Bulgaristan-
Türkiye sınırından Bulga-
ristan-Sırbistan sınırına 
kadar gaz iletim altyapı-
sının genişletilmesi pro-
jesinin genel uygulaması 
için “Rasovo” ve “Nova 
Provadya” olmak üzere iki 
kompresör istasyonu inşa 
edilecek. Kompresörler, 
Balkan Akımı güzerga-
hındaki gaz basıncını ar-
tırmak için kullanılacak. 
Başbakan, Vuçiç’e döne-
rek, ”Proje, tüm Balkan 
bölgesinin enerji güvenliği 
için son derece önemlidir. 
Biraz sonra birlikte inşa-
atın ölçeğini göreceğiz” 
dedi.

Avrupa Otoyolu ve Bal-
kan Akımı doğal gaz boru 
hattı projelerinde kaydedi-
len ilerlemeleri inceleme-
den sonra Borisov ve Vu-
çiç, Veliko Tırnovo'da öğle 
yemeğinde bir araya gele-
rek iki ülkenin karşılıklı çı-
kar alanlarındaki konuları 
ele almaya devam etti.

Ulaştırma ve enerji alt-
yapısının geliştirilmesi, 
Bulgaristan ile Sırbistan 
arasındaki ikili ilişkilerin 
öncelikli konuları arasın-
da yer alıyor. Geçen yılın 
kasım ayının başlarında 
Başbakan Borissov Cum-
hurbaşkanı Vuçiç'in dave-
tini kabul etti ve yeni inşa 
edilen 10 Nolu Ulaşım 
Koridorunun Bulgaristan 
sınırından Sırbistan’ın Niş 
şehrine uzanan otoyolu 
bölümünün resmi açılı-
şında yer aldı. Borisov ve 
Vuçiç, bu yıl ocak ayında 
İstanbul'da düzenlenen 
Türk Akım doğal gaz boru 
hattının açılış törenine ka-
tılımları kapsamında da 
bir araya gelerek iki ülke 
için öncelikli konuları gö-
rüştü.

Bulgaristan ve Sırbistan 
arasındaki mükemmel iki-
li ilişkiler, Başbakan Boy-
ko Borissov'un 2019'da 
Cumhurbaşkanı Vuçiç'in 
kendisini iki ülke arasın-
da barışçı işbirliğinin ve 
dostane ilişkilerin gelişti-
rilmesi ve güçlendirilme-
sine büyük katkılarından 
dolayı Sırbistan'ın en yük-
sek devlet nişanı olan Sır-
bistan Cumhuriyeti Nişanı 
ile onurlandırdığı Belgrat 
ziyareti sırasında da teyit 
edildi.

            Kırcaali Haber

İşveren örgütleri, mevcut vergi 
sisteminin sürdürülmesinde ısrar ediyor 

Ulusal düzeyde temsil 
edilen işveren örgütleri 
Bulgaristan İşverenler ve 
Sanayiciler Konfederas-
yonu (KRİB), Bulgaristan 
Sanayi Sermaye Derneği 
(AİKB), Bulgaristan İktisat 
Odası (BSK) ve Bulga-
ristan Ticaret ve Sanayi 
Odası (BTPP) Bulgaris-
tan'daki mevcut vergi sis-
teminin sürdürülmesinde 
ısrar ediyor.

Bulgaristan İşverenler 
Örgütleri Derneği (AOBR) 
üyesi olarak görüşünde 
birleşen dört örgüte göre, 
mevcut model sadece iş 
ortamının değil, toplumun 
ve bir bütün olarak ekono-
minin istikrarı için bir ko-
şuldur.

İşveren örgütleri, vergi 
sisteminde değişikliğe 
bağlı olarak gelir politi-
kasında değişiklik yapıl-
ması yönünde çok sayıda 
siyasi konuşmalarla ilgili 
endişelerini dile getiriyor. 
Daha önce Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) par-
tisinin kitaplarda, otel, 
restoran ve catering hiz-
metlerinde katma değer 
vergisi (KDV) oranının 
yüzde 9’a düşürülmesin-
den başka Katma Değer 
Vergisi Kanununda de-
ğişiklik yapılmasına dair 

daha beş kanun teklif i 
sunuldu. Buna ek olarak 
birçok farklı sektör tem-
silcileri, Başbakan Boyko 
Borissov'dan onların faa-

liyetlerine uygulanan KDV 
oranının da düşürülmesini 
talep ettiler.

İşveren örgütlerinin ko-
nuyla ilgili açıklamasında, 
“2008'den beri var olan 
mevcut modeli kesinlikle 
destekliyoruz ve bu model 
12 yıldır ülkemize yaban-
cı yatırımcıları cezbetme 
konusunda başarısını ka-
nıtladı” denildi. Bununla 
birlikte işveren örgütleri, 
"kriz karşıtı önlem" olarak 
adlandırdıkları restoran 
hizmetlerinde KDV oranı-
nın düşürme konusunda 
hükümeti desteklemeye 
hazır.

Açıklamada şu ifadeler 

yer aldı:” Bir sektör için 
KDV oranındaki değişim, 
vergi sisteminde bir deği-
şiklik değil, desteklemeye 
hazır olduğumuz geçici 

süreliğine sınırlı kriz karşı-
tı bir önlemdir, çünkü CO-
VİD-19 salgını nedeniyle 
yaşanan ekonomik kriz 
koşullarında diz çöktürü-
len bu sektöre yönelik bir 
yıl içinde uygulanacaktır. 
Restorancılık sektörünün 
tekrar ayağa kalkması 
için hızlı eylemlere ihtiyaç 
duyulmaktadır, bu yüzden 
bir kereye mahsus olan 
önlemin uygun olduğunu 
düşünüyoruz, üstelik bu 
sektörde çalışanlar için 
prime esas kazanç alt 
sınırının yükseltilmesiyle 
bağlantılıdır”.

AOBR, ekonomik büyü-
me ve işyerlerini destek-

lemek için işletmeler ve 
vatandaşlar üzerindeki 
genel vergi yükünün azal-
tılmasını desteklediğini, 
ancak bunun sorumluluk 
içinde derinlemesine ka-
muoyunda ve uzmanlar 
arasında tartışılmasından 
sonra yapılması gerekti-
ğini belirtmektedir. Bu 
bağlamda, sistemde her-
hangi bir köklü değişikli-
ğin iş ortamının istikrarını 
ve öngörülebilirliğini riske 
atacağına ve sorgulaya-
cağına ve işletmelere 
ve yatırımcılara olumsuz 
sinyaller göndereceğine 
dikkat çekilmektedir.
Açıklamanın sonunda, 

”Bu nedenle, özellikle 
bütçe kamu gelirlerinin 
toplanması ve bütçe ka-
leminin uygulanmasının 
sürekli iyileştirilmesiyle 
yeterliliğini kanıtladıktan 
sonra üzerinde herhangi 
bir değişiklik yapılma-
sından kaçınılmalıdır. 
Vergi sisteminin istikrarı, 
2008'den sonra ekono-
mik toparlanmanın ve 
büyümenin merkezinde 
yer almaktadır ve hükü-
met üçüncü dönem bu 
yöndeki vaatlerini yerine 
getirmektedir” denildi.
             Kırcaali Haber

Tahıllarda iyi verim bekleniyor  
Tarım Gıda ve Orman Bakanı Desislava Taneva, 

Ulusal Tahıl Danışma Konseyi toplantısının ardından 
sonra basına yaptığı açıklamada, ”Bulgaristan kesin-
likle büyük bir net tahıl ihracatçısı statüsünü koruya-
cak ve tahıl ürünlerinin fiyatları daha önce olduğu gibi 
belirlenecek” diye kaydetti.

Bakan, un ve ekmek gibi temel gıda ürünlerinin fiyat-
larının yükseleceğine dair bir bilgi olmadığına kanaat 
getirdi.

Taneva, ”Bu yıl iyi bir hasat bekliyoruz ve zarara 
uğrayan çiftçiler yüzde 100 tazminat alacak” dedi.

Bakan, ”Ku-
zeydo ğ u  ve 
Doğu Bulga -
ristan bölgele-
rinde kuraklık 
hasara yol açtı. 
S o n b a h a r d a 
ekilen 28 000 
dekar alan cid-
di hasar gördü, 
200 000 dekar 

alan da kısmen hasar gördü. Buna rağmen ekmeğin 
fiyatı yükselmeyecek. Fiyat aynı şekilde belirlenecek” 
diye ifade etti.

Taneva, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından 
Kırsal Kesimlerin Kakınması Programı kapsamında 
sağlanan hibe tutarının 376 milyon avro fazla olmasını 
beklediğini belirtti.

Bakan,” Gül yetiştiricileri zararlara göre destekle-
necek. Bu sektörde çalışanların gelirlerinde kesinlikle 
düşüş var” dedi ve ilk önce desteklenen çiftçilerin gül 
yetiştiricileri olacağını söyledi.

Taneva, bakanlığın çiftçilere 50 milyon avro ayıraca-
ğını ve çiftçi başına ödenecek tazminat tavan tutarının 
7 000 avro, küçük ve orta ölçekli işletmelere ödene-
cek tazminat tavan tutarının 50 000 avro olacağını 
açıkladı.
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BALKANTÜRKSİAD’ın Yardım Eli Bulgaristan’a Uzanıyor 
BALKANTÜRKSİAD üyele-

rinin destekleriyle Ali Osman 
Sönmez Mesleki ve Teknik 
Anadolu Lisesi'nde üretilen 20 
bin adet tıbbi maskeyi, ihtiyaç 
sahibi vatandaşlara dağıtılmak 
üzere Bulgaristan’ın Razgrad 
iline bağlı Kubrat Belediyesi’ne 
gönderdi.

Maskeler, Balkan Rumeli Sa-
nayicileri ve İş İnsanları Der-
neği (BALKANTÜRKSİAD) 
Başkanı Berat Tunakan ve 
Bursa İl Milli Eğitim Müdürü 
Sabahattin Dülger tarafından, 
Bulgaristan'ın Bursa Konso-
losu Veselin Bojilov ve Bulga-
ristan Bursa Ticaret Ataşesi 
Aleksandar Aleksandrov'a tes-
lim edildi. BALKANTÜRKSİ-
AD Başkan Vekili Fatih Şakir, 
Sayman Nurettin Göler, Yöne-
tim Kurulu Üyeleri Murat Yen-
giner, Osman Güler, Süleyman 
Ulusoy ve İl Milli Eğitim Şube 
Müdürü Bülent Altıntaş’ın da 
katıldığı teslim töreninde konu-
şan Bursa İl Milli Eğitim Müdürü 
Sabahattin Dülger, Milli Eğitim 
Bakanlığı'nın koordinasyonun-
da koronavirüs önlemleri kap-
samında tüm Türkiye'de oldu-

ğu gibi Bursa'daki okullarda da 
üretim kapasitesinin harekete 
geçirilerek temizlik ve dezen-
feksiyon ürünleri ile koruyucu 
malzemelerin üretiminin ger-
çekleştirildiğini ifade etti.

“Bu yardımlaşma ülkeler 

arasındaki bağı da kuvvet-
lendirecektir”

Dülger, “Hayatımız boyunca 
tecrübe etmediğimiz bir süre-
ci hep birlikte yaşıyoruz. Bu 
süreç bize her zamankinden 
daha fazla yardımlaşma ihtiya-

cını hatırlattı ve insanı merkeze 
alan paylaşma algısını oluştur-
du. Bu paylaşım da bunun bir 
yansıması. BALKANTÜRKSİ-
AD ile meslek liselerimizin ge-
lişimiyle ilgili pek çok çalışma 
yürüttük. Aslında şu ana kadar 
yapmış olduğumuz çalışmala-
rın neticesi bir ürüne dönüştü. 
O ürün, derneğe üye olan iş 
insanlarının destek ve katkı-
larıyla Balkanlara yardım ola-
rak gönderildi. Buna bizim de 
öğretmen ve öğrencilerimizle 
birlikte katkı sunmamız büyük 
bir onur. Bu açıdan bakılınca 
BALKANTÜRKSİAD'ın da çok 
hayırlı bir iş yaptığını düşünü-
yorum. Bu yardımlaşmanın 
uzun vadede ülkeler arasında-
ki bağı da kuvvetlendireceğini 
düşünüyorum. BALKANTÜRK-
SİAD Başkanı ve üyelerine, 
büyük katkısı olan Mesleki Eği-
tim Şube Müdürümüz Bülent 
Altıntaş'a, özveri ile çalışan bü-
tün öğretmen arkadaşlarıma, 
öğrencilerimize ve katkısı olan 
herkese çok teşekkür ediyo-
rum” şeklinde konuştu.

“Bu maskelerin, meslek li-
semizde üretilmesi bize gu-
rur veriyor”

BALKANTÜRKSİAD Başkanı 
Berat Tunakan da, “Mesleki ve 
Teknik Anadolu Liseleri, sanayi-
ciler için çok önemli. Sayılarının 
artması ve eğitimde kalitenin 
artması konusunda da İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile çalışmala-
rımız devam ediyor. Bu maske-
lerin Ali Osman Sönmez Mesle-
ki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 
üretilmesinin güzel tarafı, Ali 
Osman Sönmez'in de Derne-
ğimizin kurucuları arasında 
bulunan değerli sanayici Celal 
Sönmez'in babası ve Balkanlı 
olması. Bu maskelerin, meslek 
lisemizde üretilmesi bize gurur 
veriyor. Başkonsolosumuz ve 
Ticaret Ataşemizle görüşerek 
orada ihtiyacı olanlara yardım 
amaçlı bu maskeleri gönderiyo-
ruz. Bu sayede bizim için önemli 
bir vazifeyi gerçekleştirdiğimizi 
düşünüyorum. Bu da bizim Tür-
kiye olarak yardımlaşmaya ne 
kadar önem verdiğimizi göste-
riyor. Maskeler, yakın zamanda 
ihtiyaç sahipleriyle buluşacak. İl 
Milli Eğitim Müdürü Sabahattin 
Dülger'e, Ticaret Ataşemize ve 
Başkonsolosumuza teşekkür 
ediyorum” diye konuştu.

“Maskelerle Bulgaristan 
halkına el uzatılıyor”

Bulgaristan Bursa Ticaret 
Ataşesi Aleksandar Aleksand-
rov da, “Bulgaristan halkı ve 
özellikle Kubrat Belediyesi adı-
na sizlere çok teşekkür ediyo-
rum. Bugün attığımız adım çok 
önemli ve çok yerinde atılan 
bir adımdır. İki ülke arasındaki 
ilişkiler şu anda mükemmel. 
Özellikle bu maskelerle, Bulga-
ristan halkına bir el uzatılıyor. 
Bu çok güzel bir duygu” dedi. 
Bulgaristan'ın Bursa Konsolo-
su Veselin Bojilov ise, “Bu zor 
günlerdeki bu yardımlar iki ül-
kenin birbirine ne kadar yakınlık 
duyduğunu açıkça gösteriyor. 
Büyük bir anlam taşıyor bu yar-
dım. Bu kötü günlerin ne kadar 
süreceğini bilmiyoruz ama da-
yanışmalarla daha kolay atla-
tacağımıza inanıyorum. Emeği 
geçen herkese çok teşekkür 
ediyorum” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel’den 
Tırgovişte Bölge Müftülüğüne Nezaket Ziyareti
Türkiye Cumhuriyeti Burgaz 

Başkonsolosu Senem Güzel, 3 
Haziran 2020 Çarşamba günü 
Tırgovişte (Eski Cuma) Bölge 
Müftülüğünü resmi ziyarette 

bulundu. Diplomata Tırgovişte 
Bölge Müftülüğü ziyaretinde 
sekreteri ve bir Başkonsolosluk 
görevlisi eşlik etti.

Türk diplomat Senem Güzel’in 
ve beraberindeki heyetin Tırgo-
vişte Bölge Müftülüğü ziyareti, 
Türkiye Cumhuriyeti Burgaz 

Başkonsolosu olarak göre-
ve başladıktan sonra Senem 
Güzel'in Tırgovişte Müftülüğü-
ne ilk ziyareti olması göz önün-
de bulundurduğunda iyi niyetin 

gösterilmesi ve iki tarafın birbi-
rini tanıması amacıyla yapıldı.

Güzel, görevi sona eren ön-
ceki Burgaz Başkonsolosu 
Nuray İnöntepe'den devraldığı 
Başkonsolosluk görevini Eylül 
2019'dan beri yürütmektedir.

Başkonsolos, Tırgovişte zi-

yareti sırasında Tırgovişte Böl-
ge Müftülüğü tarafından aylık 
bursa verilen toplam 10 yetim 
çocuk için hediyeler getirdi. Üst 
düzey konuklar, ev sahipleri 

eşliğinde şehrin simgelerinden 
biri olan Saat Camiini yakından 
görüp inceleme fırsatı buldular.

Görüşmenin sonunda iki taraf 
karşılıklı samimi dileklerde bu-
lundu ve çeşitli girişimlerde ku-
rumlar arasında işbirliğine hazır 
olduğunu ifade etti.


