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Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy Bulgaristan Ziyaretini Değerlendirdi
de başlatılması, hem ekonomik
alandaki pandemi sebebiyle
oluşan zorlukların giderilmesi,
buradaki yaşayan soydaşlarımızın ihtiyaçlarıyla ilgili birçok
konu, ayrıca Osmanlı döneminden kalma eserlerin restorasyonuyla ilgili gündeme gelmesi

gereken konuların hepsini konuşma fırsatı yakaladık ve değerlendirdik. Hepsi için bir yol
haritası belirledik. Bu açıdan
çok faydalı oldu."
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana
Devamı 3’de

Başbakan Borisov, Türkiye Kültür
Ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy
İle Bir Araya Geldi
Başbakan Boyko Borisov, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Başbakanlıkta yaptığı görüşmede, “Geçtiğimiz yıl
içinde yaşanan küresel sağlık krizi nedeniyle Bulgaristan ile Türkiye arasındaki turist akışında önemli bir düşüş oldu. Koronavirüs

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Aksoy "Bulgaristan'da
şu anda Bulgar vatandaşlarının
en çok ilgi gösterdiği ülkeler
sırasında Türkiye ikinci sırada
yer alıyor. Türkiye'ye gelen turistler açısından da baktığınızda

geçen sene Bulgaristan ikinci
sıraya yerleşmiş durumda ve
Türkiye'den de Bulgaristan'a
olan trafikte her geçen sene artış var." dedi.
Bulgaristan'a yaptığı bir günlük çalışma ziyaretini AA'ya de-

ğerlendiren Bakan Ersoy, Sofya ziyaretinde ilk görüşmesini
Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov ile yaptığını belirterek,
şunları söyledi:
"Hem iki ülke arasındaki turizm
trafiğinin tekrar yoğun bir şekil-

"Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm
Komitesi 3. Oturumu" Sofya'da Düzenlendi
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türkiye ve Bulgaristan, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını döneminde
iki komşu ülke olarak çok iyi ve
örnek gösterilebilecek bir iş birliği sergiledi." dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy
ile Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Mariana Nikolova, Boyana Resmi
Konutu’nda düzenlenen "Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm
Komitesi 3. Oturumu"na katıldı.
Ersoy, oturum sonrasında
gerçekleştirilen ortak basın
toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye ve Bulgaristan'ın
Kovid-19 salgını döneminde iki
komşu ülke olarak çok iyi ve örnek gösterilebilecek bir iş birliği

sergilediğini söyledi.
Bakan Ersoy, şöyle devam etti:
"İki komşu, böylesi bir tehditle nasıl mücadele edilebilir çok

mükemmel bir şekilde ortaya
koydu. Türk ve Bulgaristan vatandaşlarının bu süreçten en az
Devamı 3’de

(Covid-19) tehlikesi geçtikten sonra olumsuz eğilimin üstesinden
gelineceğine inanıyorum” diye kaydetti.
Başbakan Borisov, salgın nedeniyle ertelenen Bulgaristan-Türkiye Hükümetlerarası Ekonomik İşbirliği Komisyonu Birinci Oturumunun yapılmasının büyük önem taşıdığını kaydetti.
Borisov, “İkili ekonomik ilişkiler ve karşılıklı çıkarlara dayalı ortak
projeler, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin bir bütün olarak güçlenmesine katkıda bulunacak. Bu bağlamda, Bulgaristan’ın
eylemleri, turizmin gelişmesini ve iki ülkenin iş çevreleri arasındaki
temasları teşvik etmeyi amaçlıyor” diye belirtti.
Başbakan, Türkiye'nin Bulgaristan'ın yakın komşusu, NATO müttefiki ve göç, terörle mücadele, enerji, tarım ve hayvancılık, ticaret,
ekonomi vb. alanlarda AB için kilit bir ortak olduğunu vurguladı.
Boyko Borisov, “Bulgaristan ve Türkiye geleneksel olarak iyi ilişkilere sahip ve sorunlara her zaman iyi komşuluk ve karşılıklı saygı
çerçevesinde çözüm bulmaya çalıştık” dedi. Borisov, ülkemizin
özellikle Covid-19'un yol açtığı genel durumu göz önünde bulundurduğunda, 3,7 milyonu aşkın göçmen ve mülteciyi kabul ederek,
Türkiye'nin önemli ölçüde göç yükünü üstlenmesini ve risklerle
karşı karşıya kalmasını takdir ettiğini vurguladı.
Başbakan, Bulgaristan'ın Ankara ile diyaloğu desteklediğini ve
AB'nin Türkiye ile iletişim kanallarını açık tutması konusunda her
zaman ısrar ettiğini sözlerine ekledi. KH
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Bulgaristan Türkleri Ve Türkçe Dil Sorunu
Geçen yaz kardeşi m i n i ş l e r i ne de n i y l e
Bulgaristan'a beraber
gidelim dedik. Kardeşim
henüz yeni gittiği için
yardımcı olmak amacıyla
bende kendisine refakat
ettim.
Şumnu (Şumen) şehrinde İstanbul'dan başka bir
aile ile karşılaştık, kahve ve sohbet etmek için
merkezde bir kafenin açık
bahçesine oturduk.
Garson genç bir delikanlı sipariş almak için geldi.
Bulgarca buyurun ne alırsınız diye sordu kibarca.
Bizde aramızda Türkçe
konuşmaya devam ediyorduk. Arkadaşım siparişlerimizi verirken garson
çocuk sohbetimize Türkçe
olarak katılıverdi.
Çok sevindik, konuşmaya devam etmek istedik.
Ama genç bizi kibarca
uyardı; daha fazla konuşamam kızıyorlar dedi.
Hatta geçen hafta uyarılara rağmen Türkçe konuşan bir arkadaşımız bu
yüzden işinden oldu dedi.
Evet, evet aynen böyle
oldu, inanmazsınız ama
şahitlerim de var. İşletme
sahibi burada mı konuşalım, nedenini soralım dedik. Garson Türk çocuk
aman lütfen, işe ihtiyacım
var, sıkıntı yaşamak istemiyorum dedi, kahveleri
hazırlamaya gitti.
Aramızda bu konuyu hararetle tartıştık, ama işin
ucunda işsiz kalacak bir
gencimiz var diyerek kapattık. Zaten garson çocuk bize aman yapmayın
demişti.
Konu orada kapanmak
zorunda bırakılmıştı ama
ben unutamadım. Hep bu
konu ara ara aklıma geliyor.
B ir gün sonra Esk i
Cuma’ya ( Targovişte)
geçtik. Telefon hattı almam gerekiyordu. Eski
Cuma’nın merkezindeki
telefon satıcılarının birine girdim. Küçük bir
dükkânda iki genç satıcı
vardı. Bulgarca derdimi
talebimi ilettim. Telefon
hatları hakkında bilgi alırken satış danışmanı arkadaşların göğüslerindeki yaka kartlarına gözüm
ilişti. İki satış danışmanının isimleri de Türkçe
yazıyordu. Çok sevindim
ve hemen Türkçe konuşamaya başladım. Lakin
sevincim kursağımda kaldı. İsmini vererek deşifre
etmek istemediğim ilk
arkadaş hiç oralı olmadı,
hatta bana Bulgarca konuşmaya devam ederek
Türkçe bir tek kelime bile
etmedi. Şumnu şehrindeki
garson çocuk aklıma geldi. Her halde durum pek
farklı değil diye düşünürken diğer satış danışmanı
genç Türkçe konuşamaya

başladı. Adı dün gibi aklımda, biz gene de deşifre
etmeyelim. Bu genç Türkçeden rahatsız değildi ve
işlemleri Türkçe konuşarak yapmaya devam etti.

lu Mehmet Beyin torunları
olarak biliriz kendimizi.
Ama
sanırım
Bulgaristan’da yaşayan
Türkler için durum geçerliliğini yitirmiş yada yitir-

Fakat diğer arkadaş hala
ısrarla Bulgarca konuşamaya devam ediyordu.
Sende Türk’sün neden
kendi ana dilinde konuşmuyorsun dedim, hiç oralı
olmadı. Hatta bana Bulgarca size hat veremeyiz kimliğinizde baba adı
yok dedi. Kimlik kartımı
bana iade ederken diğer
arkadaş müdahale etti.
Durumu Türkçe izah etmeye çalıştı, bende kendilerine baba adımı yazın
sistem kabul edecek dedim. Neyse kısa keselim.
İşlemlerim bitti ve telefon
kartımı aldım çıktım, ama
kafam karıştı. Bir yerde
problem vardı, huzursuz
olmuştum. Bulgaristan
demokratik bir sürece
girmişti, ana dilde konuşmak yasak olmamalı, ama
Türkler’de bir tedirginlik
olduğu belliydi.
Dün Eski Cumalı bir
öğretmen Ahmet Yılmaz
abimle bu konuyu konuşurken çok önemli bir şey
söyledi. Gizli bir mahalle
baskısı var dedi. Kimse
bu konuyu konuşmuyor
ama ciddi bir problem
var ve her geçen gün bu
problem büyümeye devam ediyor dedi.
Oysa bu coğrafyada
04.05.1278 yılından bu
yana Karamanoğlu Mehmet Beyin ''Bundan böyle divanda, dergâhta,
bargâhta çarşıda ve meydanda Türkçeden başka
dili kullanılmayacaktır talimatı vardı.
Bizler yani Balkan ve
Bulgaristan Türkleri olarak hepimiz Karamanoğ-

mek üzeredir.
Elbette bu durumun çok
farklı nedenleri var. Elbette tek bir neden bu sonuçları tetiklemiyor, böyle hiç
arzu etmediğimiz durumlara neden oluyor.
Üzülerek izliyorum bu
konuda çok farklı değerlendirmeler görüyor okuyorum. Karamsarlık çok
kolay kabul edilebilen
bir süreç. Ben karamsar olmak istemiyorum.
Çareler var; ama önce
sorunun farkına varalım.
Sonra böyle ciddi bir sorunumuz olduğunu kabul
edelim. Sonra göreceksiniz her şey bir bir yerine
oturacak ve zamanla bu
sorunu çözmüş olacağız.
Totaliter dönemde bundan
daha büyük sıkıntılarımız
olmadı mı, oldu. Hiç bir
kanuni dayanağı olmadığı
halde neler çektik, neler
yaşadık. Fakat bir şekilde
üstesinden gelerek bertaraf ettik.
Şimdi oyunun şekli değişmiş, oyun değişmiş,
ama görüyorum ki amaç
aynı. Türkleri ana dillerinden kopartarak entegre
etme çabaları, planlı bir
şekilde uygulamaya konuluyor. Lakin bu sefer
önemli ve ciddi bir fark
var. Sanki zorlama yokmuş gibi bir yol izleniyor.
Sanki Bulgaristan'da yaşayan Türkler kendi istekleri ile ana dillerinden
vazgeçiyorlar gibi bir durum söz konusu.
Korkmayın, aslında hepimiz durumun farkındayız, olan biteni görüyoruz.
Kimse durup dururken

ana dilini bırakmaz, bırakmak istemez. Bu planlı programlı bir dayatma,
lakin aklı başında herkes
bu durumun farkında.
“Önümüzde iki yol var:
Ya uyanıp dilimizi koruyacağız, ya da iki nesil
sonra Türkiye diye bir
ülke, Türkçe diye bir dil
kalmayacağını kabul
edeceğiz! Seçim sizin! “
Oktay Sinanoğlu
Avr upa ülkeler inde
yükselen aşırı milliyetçi ve ırkçı akımlar ister
istemez tüm coğrafyayı
etkiliyor. Bulgaristan da
yaşayan Türklerin de
içine sürüklendiği durum
tam da budur.
Bu ırkçı baskılar böyle
sessiz sedasız başlar.
Kısa sürede mahalle
baskısına dönüşür ve
azınlıkları etkilemeye
başlar.
İnsanlar adını koyamasalar bile durumun farkına varır ve ister istemez
etkilenmeye başlarlar.
İster kabul edin, ister
etmeyin bizde genetik
bir sorun var. Biz Türkler olarak uçurumun kenarına gelmeden tedbir
almayı pek bilemeyiz.
Ama son anda güçlü bir
manevra ile sonucu değiştirmeyi de biliriz. Bu
özelliğimizi de göz ardı
edemeyiz.
Bizler eğer bir millet olarak kalacak ve ebediyete
Türk olarak intikal edeceksek önce şu sözlere
kulak vermek zorundayız.
“Türk Dili, Türk Milletinin
kalbidir; beynidir.” Mustafa Kemal Atatürk
Evet, Bulgaristan Türkleri başlarına örülmek
istenen çorabın farkına
varmaya başlamıştır. Ana
dil ile ilgili bir sorun olduğu çok açıktır. Bu yüzden
son günlerde konuyla ilgili yazılar ve uyarı yazıları
artmaktadır. Şimdi sıra
''Peki ne yapalım? Nasıl
çözüm üretelim? '' sorusuna yanıt yollarını paylaşmaktır.
“Başka dile uymaz annenin sesi
Her sözün ararsan vardır
Türkçesi”
Ziya Gökalp
Ana dilimizi kaybettiğimizde her şeyimizi kaybetmeye başlayacağımız
bir sürece gireceğimizi
bilmek mecburiyetindeyiz.
“Türklüğün vicdanı bir
dini bir,
imanı bir; fakat hepsi
ayrılır,
olmazsa lisanı bir.”
Ziya Gökalp
Peki, bu sorunun üstesinden nasıl geleceğiz:
1. Çocuklar anne babalarının söylediklerinden
çok yaptıklarını yaparlar.
O zaman evde çocuklarımızla onlar istemeseler
bile Türkçe konuşacağız.

İlk başta direnç yaşanabilir ama biraz sabırla
işler tersine dönecektir.
2. Bulgaristan Türkleri kendi aralarında kullandıkları melez bir dili
yaratmışlardır. Bu dil
yarı Türkçe yarı Bulgarca melez bir günlük konuşma ve diyalog dilidir.
Evet, şirin ve komik bir dil
olduğu doğru ama hiç bir
değeri olmayan bir hastalıktır. Bu hastalıktan
kurtulmanın tek çaresi
özen ve dikkatli bir ana
dil önceliği olmalıdır.
3. Yurtdışı Türkler ve
Akraba Topluluklar başkanlığı, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
ve Kuzey ve Doğu Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği yardımları
ile ''Balkanlar Uzaktan
Öğretim Ders Destek
Sistemi '' başlamıştır.
Bulgaristan’da ilkokuldan
liseye kadar çocuklarımızın bilgilerini geliştirmeye
katkı sunmak amacıyla
başlatılmış bu programdan destek alabilirisiniz.
Program hakkında daha
geniş bilgi ekte yer almaktadır.
4. Bulgaristan’da yaşayan Türk aydınlara ve
Türk iş adamlarına büyük
sorumluluk düşmektedir.
Türklerin yoğun yaşadığı bölgelerde Türk Kültür
Derneklerinin ve Türk
Tiyatrolarının sayısı arttırılmalı ve mevcut olanlar
geliştirilmeli ve destek-

lenmelidir.
Mademki Türk’üz, o
halde bir Türk gibi görür,
bir Türk gibi düşünür, bir
Türk gibi davranırız ve bir
Türk gibi yazarız. (Ömer
Seyfettin)
5. Özellikle Türkiye'den
Bulgaristan’daki Türk
Kültür Evlerine ve kütüphanelere Türkçe kitap
desteği sağlanmalı ve
bu yönde organizasyonlar düzenlenmelidir. Türk
çocuklarının kendi ana
dilleri ile ünlü Türk yazar
ve şairlerinin kitaplarını
okumaya hakları vardır.
“Bu dil ağzımda annemin sütüdür.” - Yahya Kemal Beyatlı
Elbette fikir fikirden
üstündür, yapılacak ve
atılacak çok adım vardır.
Bulgaristan Türklerinin
Türkçe erozyonu karşısındaki durumlarından
dolayı suçlanmaları tek
başına bu sorunu çözmeye yeterli değildir.
Bir de bu tren artık kaçtı
diyenlere teessüf ediyorum. Tren hiç bir zaman
kaçmaz. Bir tren kaçar
diğeri gelir. Neden kaçmaz derseniz bakın büyük önderimiz bize nasıl
seslenmektedir.
' ' Umutsuz durumlar
yoktur. Umutsuz insanlar
vardır. Ben hiçbir zaman
umudumu yitirmedim.''
Mustafa Kemal Atatürk
Saygı ve Sevgilerime
Cevat ÇIRAK
13.12.2020

Üniversite bursu
miktarı yükseltildi

Bakanlar Kurulu kararıyla Bulgaristan’da üniversite öğrencilerine verilen burs miktarının alt ve üst
sınırı güncellendi. Böylece en düşük burs miktarı 70
levadan 85 levaya ve en yüksek olanı 150 levadan
180 levaya yükseltildi.
Karar, 2020/2021 akademik yılının ikinci döneminin başında yürürlüğe girecek.
Öğrenci burslarının artırılması kararı, öğrencileri
eğitim sürecinde daha yüksek sonuçlar elde etmek
için daha fazla çaba göstermeye teşvik etme ve eğitim kalitesini artırmanın yanı sıra eğitimi işverenlerin
beklentilerine yaklaştırma yönündeki devlet politikasıyla uyumlu.
Yüksekokullarda burs miktarını belirleme mekanizması da güncellendi. Bulgaristan ve yabancı
doktora öğrencileri için burs miktarları, bir önceki
yıldan devam eden öğrenci sayısına (ay sayısına
göre) ve yeni kabul edilen öğrencilerin sayısına göre
planlanır. Yabancı uyruklu öğrenciler için ise (eğitim,
bilim ve kültür alanında karşılıklı değişim için hükümetler arası anlaşmalar kapsamında kabul edilen
öğrencilere ilk yıl verilen burslar hariç) bir önceki
yılda burs alanların sayısına göre, lise sonrası yeni
kabul edilenler ve yükseköğrenim sonrası yeni kabul
edilenlerin sayısına göre planlanır.
2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, devlet
yüksekokullarında okuyan öğrencilere ve doktora
öğrencilerine yönelik burs desteği için ayrılan kaynaklarda 6 milyon leva artış öngörüyor ve bu yüksekokulların başarı ve /veya gelir bazlı burs miktarlarını yüzde 20 artırmalarını sağlayacak.
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Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri
Ersoy Bulgaristan Ziyaretini Değerlendirdi
1. sayfadan devam
Nikolova ile Sofya'daki

Boyana Rezidansı'nda
düzenlenen Türkiye-Bulgaristan Karma Turizm
Komitesi 3. Toplantısı'na
katılan Ersoy, burada
iki ülke arasında turizm
alanında bir mutabakat
zaptının imzalandığını
anlattı.
Nisan ayı itibarıyla
Türkiye'de turizmi açmayı hedeflediklerini anlatan Ersoy, şöyle konuştu:
"Bu
bağlamda
Bulgar istan'dan da
Türkiye'ye çok ciddi talep var. Bulgaristan'da
şu anda Bulgar vatandaşlarının en çok ilgi
gösterdiği ülkeler sırasında Türkiye ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'ye
gelen turistler açısından
da baktığınızda geçen
sene Bulgaristan ikin-

ci sıraya yerleşmiş durumda ve Türkiye'den
de Bulgaristan'a olan
trafikte her geçen sene
artış var. Pandemi öncesi 2019 yılı rakamlarını
incelediğimizde yüzde

28'lik bir büyüme ile karşılaşmıştık. İki ülke açısından da çok önemli bir
turizm trafiği var ve hızla
gelişen bir turizm trafiği
var. Bu bağlamda Bulgaristan, tekrar kaldığımız

yerden pandemi sonrası
normalleşmeye önceliği
vereceğimiz ülkelerin
başında geliyor."
Avrupa Birliği üye si olması neticesinde
Bulgaristan'ın zaten eko-

"Bulgaristan-Türkiye Karma Turizm Komitesi
3. Oturumu" Sofya'da Düzenlendi
1. sayfadan devam
şekilde etkilenmesi için
karşılıklı çaba sarf ettik ve
olumlu sonuçlar aldığımızı
düşünüyorum. Turizm ve
kültür sektörü, salgından
en çok olumsuz etkilenen
alanlar.
Bu bağlamda, Türkiye,
turizm konusunda güvenli
sertifikasyonunu en etkin
ve hızlı şekilde devreye
alan ülke oldu, Avrupa
genelinde de disiplinli bir
şekilde uyguluyor. Bunun
olumlu sonuçlarını görmeye başladık."
Sektör paydaşlarını kapsayan söz konusu sertifikanın önemine işaret
eden Ersoy, bu kapsamda Bulgaristan’dan gelen
ziyaretçi sayısında ciddi
artışlar yaşandığına dikkati çekti.
- "10 milyar avroya çıkaracağımıza inanıyoruz"
Ersoy, Bulgaristan'ın
Türkiye'ye gelen turist
sayısında ikinci sırada
olduğunu aktararak, "İlişkilerimiz sadece kültür
ve turizmde sınırlı değil,
Bulgaristan’la Türkiye
arasında ekonomik olarak ciddi rakamlar da yakalanıyor. Geçen sene 5
milyar avroyu bulan bir
iş hacmi var. Kovid-19
sırasında bu biraz gerilemiş olsa da inşallah hep

beraber bunu 10 milyar
avroya çıkaracağımıza
inanıyoruz." diye konuştu.
- Nikolova: "Bölgemize
turist çekmek istiyoruz"
Bulgaristan Başbakan
Yardımcısı ve Turizm Bakanı Nikolova da "Türkiye
ile ortak çaba gösterip,
güvenli ve sağlıklı huzur garantisini vererek,
Balkanlar’da bölgemize
turist çekmek istiyoruz."
dedi.
2020'de alışveriş amaçlı Türkiye’yi ziyaret eden
Bulgaristan vatandaşlarının sayısının 300 bin olduğunu belirten Nikolova,
ancak salgın nedeniyle bu
sayının 2019'a göre yüzde
50 bir düşüş gösterdiğini
anlattı.

Nikolova, tur operatörlerinin, "kalabalık turistik
alanların dışında daha
uzak ancak çok bilinmeyen güzergahlara odaklanabilecekleri" tavsiyesinde bulundu.
- Türkiye ile Bulgaristan arasında iş birliği
protokolü imzalandı
Kovid-19'dan olumsuz
etkilenen iki ülkedeki
sektörün toparlanması
konusunda alınabilecek
önlemlerin belirlendiği
oturumun ardından Bulgaristan Turizm Bakan
Yardımcısı Lyüben Kınçev ve Kültür ve Turizm
Bakan Yardımcısı Nadir
Alpaslan, "Ülkeler Arası
İkili İşbirliği Protokolü"nü
imzaladı.

Taraflar, iki ülke arasında güvenli karşılıklı seyahatlerin gerçekleşmesi için bilgi mübadelesi
yapılmasına, kış, deniz,
sağlık, kültürel ile diğer
turizm alanlarında destek verilmesinde mutabık
kaldı.
Taraflar, Bulgaristan’ı ziyaret edecek Türk turistlere vize kolaylığı sağlanması meselesinin gündeme alınması konusunda
gerekli görüşmelerin yapılmasına da destek verdi.
Oturum sonrasında Bakan Ersoy, Nikolova ile
katıldığı öğle yemeğinin
ardından Bulgaristan Ulusal Tarih Müzesi'ni beraberindekilerle gezdi. AA

nomik açıdan da Türkiye adına önemli bir ülke
olduğunu aktaran Ersoy,
"Bulgaristan'da çok fazla
sayıda Türk yatırımcı bulunuyor. Bugüne kadar
2,5 milyar doları aşmış
durumda Türk yatırımcıların Bulgaristan'da
gerçekleştirdiği yatırımlar ve Bulgaristan
üzerinden Avrupa'ya da
erişimlerini kolay bir şekilde sağlıyorlar. Bu açıdan da stratejik, önemli
bir komşumuz. Sadece
komşumuz değil aynı
zamanda müttefikimiz
ve dostumuz da Bulgaristan." değerlendirmesinde bulundu.
Bulgaristan'ın Avrupa
Birliği içinde Türkiye'nin
haklarını ve menfaatlerini de savunan bir
ülke olduğunu belirten
Ersoy, Sofya temasları
çerçevesinde Türk Hava
Yollarının seferlerinin ve
uçuş noktalarının artırılmasını da değerlendirdiklerini söyledi.
Bakan Ersoy, "Zaten
THY da istekli, Bulgar
tarafı da çok istekli bu
konuda. Bulgaristan'ı
dünyaya bağlayan bir
hava yolu olarak görüyorlar THY'yi. İki taraf
için de önemli bir gelişme bu açıdan bakıldığı
zaman." diye konuştu.
Pandemi sürecinde
turizm
Yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınına
karşı aşılama çalışmalarının Türkiye dahil birçok
ülkede başladığını hatırlatan Ersoy, şu değerlendirmelerde bulundu:
"2021 yılı aslında pandemiyle yaşamayı öğrendiğimiz bir yıl ve yaşamaya da devam edeceğimiz bir yıl. Aşılama
süreçleri yıl boyunca devam edeceği için buna
da alışmamız gerekiyor.
PCR testleri olsun, yeni
geliştirilen testler olsun,
Türkiye bu konuda çok
pratik ve esnek. En hızlı
şekilde uyum sağlayan
ülkelerin başında biz
geliyoruz."
Pandemi döneminde
turizm için hızlı bir şekilde sertifikasyon programı başlattıklarını ve
bunun Avrupa'da bir çok
ülkeye örnek olduğunu
ifade eden Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Yine AB ile turist trafiğini açabilmek için Al-

manya ile başlattığımız
bir protokol var. Bu protokol kapsamında gelen
ve gidenlere PCR testi
uygulanması konusunda
Türkiye çok hızlı ön aldı.
Gerek havalimanlarında,
gerekse sınır kapılarında olsun gerekli merkezleri hızlı bir şekilde
kurdu. Hatta çok daha
ileri aşamasına geçerek
turistlere konakladıkları
otellerde rezervasyonlu test imkanı sundu ve
Avrupa'ya kıyasla çok
düşük maliyetlerle gerçekleştiriyor. O yüzden
dünya genelinde alınmış
kararlara Türkiye'nin hızlı uyumu konusunda bir
sıkıntı görmüyoruz. Hatta çok daha düşük maliyetlerle çözdüğümüz
için sezon içinde avantaj
olarak da karşımıza gelir
diye düşünüyorum."
Ersoy, Türkiye'nin hedefinin "nisan ayı içerisinde hava trafiğinin
normalleşmesini sağlayabilmek olduğunu" vurgulayarak, "Yoğun turist
trafiğinin ülkeler arasında tekrar başlamasını,
özellikle ülkemize olan
yoğun turist trafiğin yeniden başlamasını hedefliyoruz. Bu bağlamda hazırlıklarımıza hızla
devam ediyoruz." diye
konuştu.
Bulgaristan temasları
kapsamında Baş Müftülüğü de ziyaret ettiğini
anlatan Ersoy, "Onların
sorunlarını, ihtiyaçlarını
dinledik. Bakanlığımıza
bağlı kurumlar üzerinden desteklerimizi nasıl
artırabiliriz, ihtiyaçlarını en kısa sürede nasıl
karşılayabiliriz onları tartıştık. O da çok olumlu
geçti. Onlar da kısa bir
sürede Türkiye'ye gelerek bizim kurumlarımızla
genel müdürler seviyesinde düzenli toplantılar
yapacaklar." ifadelerini
kullandı.
Bakan
Er soy,
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde soydaşlarla
da buluşma imkanı yakaladığını dile getirerek, "Bu da çok faydalı
oldu. Onlarla ilgili yeni
bir burslandırma programı üzerinde konuştuk.
İnşallah döner dönmez
en kısa sürede bu burslandırma programını da
hayata geçireceğiz." değerlendirmesinde bulundu. AA
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Kırcaali doğumlu Hüseyin
(Alkaya) Pehlivan'ın kitabı yazıldı
İstanbul’da yaşayan yazar Mehmet Canbulat,
1935-1942 yıllarında 8
yıl Tarihi Kırkpınar Yağlı
Güreşleri'nde başpehlivan olan Tekirdağlı "Hüseyin (Alkaya) Pehlivan'ın"
spor hayatını ve başarılarını anlatan kitap yazdı.
Canbulat, AA muhabirine, kitabı yazmak için güreş tarihiyle ilgili yaklaşık
10 yıldır araştırma yaptığını söyledi.
Araştırmaları sırasında,
birçok kaynakta Tekirdağlı
Hüseyin Pehlivan ile ilgili
yetersiz ve yanlış bilgilerin yer aldığını gördüğünü
aktaran Canbulat, "Araştırmalar sonucu kitabımı
yazdım. Daha önce ilk basımını kendim yapmıştım.
İkinci baskıda kitabı daha
da geliştirdim. İl Kültür ve
Turizm Müdürü Ahmet
Hacıoğlu teşvikiyle, Asyaport Yönetim Kurulu
Başkanı Ahmet Soyuer'in
destekleriyle kitabı çıkarttık." dedi.
Canbulat, kitapta okurların sadece Hüseyin Pehlivan değil cumhuriyetin
ilk yıllarında gerek yağlı
güreş gerekse profesyonel serbest güreşle ilgili

getirdi.
Hüseyin Pehlivan'ın,
Tekirdağ'ın önemli bir
değeri olduğunu vurgulayan Soyuer, "Nur içinde
yatsın. Sadece bilmek
yetmez. Onu yazmak ve
okumak da gerekir. Kitabın yayımına katkı sağlamak da bir Tekirdağlı
olarak bana görev oldu.
Kırkpınar 660 yıldır devam eden bir gelenek. Bu
gelenekte Hüseyin Pehlivan çok önemli bir yere
sahip." dedi.

- Hüseyin (Alkaya)
Pehlivan
Hüseyin Alkaya, 1908
yılında Bulgaristan'ın Kırcali vilayetinde dünyaya
geldi. 1927'de Türkiye'ye
göç ederek Tekirdağ'a
yerleşen Alkaya, doğduğu
köyün adını soyadı olarak
kullandı. Alkaya, 1935 ile
1942 yılları arasında 8 yıl
üst üste Kırkpınar başpehlivanı oldu.
Hüseyin Pehlivan,
10 Şubat 1982 yılında
Tekirdağ'da vefat etti.

Parlamento seçimleri için Türkiye'de
açılacak sandık sayısı tartışması
bilgileri bulabileceğini anlatarak, şöyle konuştu:
"1928'den 1960'a kadar yayımlamış gazete
ve dergi arşivlerini taradım. Güreş tarihiyle ilgili
kişilerle röportaj yaptım,
tarihi fotoğraflara ulaştım. Kazandereli Memiş
Pehlivan'ın da kitapta fotoğrafı bulunuyor. Hüseyin
Pehlivan Kırkpınar'da 8 yıl
üst üste başpehlivan oldu.
Hala bu rekoru kırılamadı. Türk güreş tarihinde ilk

kemer alan güreşçimizdir.
Osmanlı döneminin meşhur pehlivanı Kurt Dereli
Mehmet adına veriliyor bu
kemer."
İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu
ise Hüseyin Pehlivan'ın,
cumhuriyet döneminin
yağlı güreşlerine damga
vurduğunu dile getirdi.
Kitabın, yağlı güreşlerle ilgili bilgilerin gelecek
kuşaklara aktarılması
açısından önemine işaret

eden Hacıoğlu, "Hüseyin
Pehlivan'ın Türk güreş
tarihinde çok önemli yeri
vardır. İnşallah yeni yetişen kuşaklar onun usta
çırak ilişkisini iyi öğrenir.
Herkesin ondan ilham alması amacındayız." diye
konuştu.
Asyaport Yönetim Kurulu Başkanı Soyuer de
böyle önemli bir sporcunun hayatının kitaplaştırılmasına destek vermenin
sevindirici olduğunu dile

Kendisine eşlik eden
Sağlık Bakanı Kostadin Angelov ve Bansko

test kitinin geldiği açıklandı.
Sağlık Bakanı, “Bakanlar

Belediye Başkanı İvan
Kadev’e dönerek antijen
testlerinin oldukça işe yaradığını kaydeden Başbakan, "Salgına rağmen
Bansko'da kayak turizmini ve snowboardcuları
durdurmadık” dedi. Başbakanın Bansko ziyareti
sırasında kasabaya iş
dünyasına ve tatil köyünün misafirlerine yardımcı
olacak 2 000 adet antijen

Kurulu kararıyla tüm ülkeye antijen testleri sağlamak üzere 15 milyon leva
tahsis edildi. Onlar, ihtiyaç
duyulan her yere bölge
sağlık müfettişlikleri aracılığıyla teslim ediliyor”
diye belirtti.
Borisov, “Son iki yılda
çeşitli programlar kapsamında ve bölgeye yaklaşık 20 milyon leva girdi.
Bansko'daki insanlar bunu

hak ediyor. Çok iyi çalışan
bir belediye başkanları
var” diye belirtti.
Tüm bunların pandemi koşullarında yapıldığını vurgulayan
Başbakan, “Bunu yapıyoruz, çünkü işletmelerin faaliyetine devam etmesi için pandemiyi çok dikkatli bir
şekilde yönetiyoruz.
Bansko'da bile turizmi
durdurmadık” dedi.
Aşıların yardımıyla dünyada durumun
yavaş yavaş normale
döneceğini umduğunu ifade eden Borisov,
“Moderna Şirketinin aşısı
da onaylandı. Eminim
ki Bakanımız ve sağlık
otoriteleri aşılama kampanyasını örnek olacak
şekilde çok iyi organize
edecekler. Doktorlara,
hemşirelere bu konuda
güveniyorum. Bence iyi
performans göstereceğiz”
diye kaydetti.
Kırcaali Haber

Önümüzdeki Nisan ayında yapılacak parlamento
seçimlerinde oy kullanılması için Türkiye’de açılacak
sandık sayısı tartışmalara neden oldu.
Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan Türkleri,
Bulgaristan'da Nisan ayında yapılacak parlamento
seçimleri için İstanbul, Bursa ve İzmir'de açılacak
sandık sayısının arttırılmasını talep etmişti. Ülkedeki
aşırı milliyetçiler ise söz konusu talebe karşı çıkarak,
Türkiye'de açılacak sayının 35 ile sınırlı kalmasını
istedi. İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi
için Yurttaşlar (GERB) Partisi'nin ortağı Birleşik
Vatanseverler Koalisyonu'nda yer alan İç Makedon

Borisov: Pandemiye rağmen
kayak turizmini durdurmadık
Başbakan Boyko Borisov, sosyal medya üzerinden canlı yayınladığı
Bansko kayak beldesi
ziyareti sırasında, “Hükümetin çalışmalarını yürütebilmesi için pandemiyi
çok dikkatli bir şekilde
yönetiyoruz” diye açıkladı.
Başbakan, “Bansko’da
bulunan kış tatil mekanları, şubat ayında kapanıktı, şimdi ocak ayında
ise açık. Şu anda mekanların açık olduğu birkaç
tatil beldesinden biri ve
insanlar temiz havanın,
dağların tadını çıkarabilir
ve kaplıcaları kullanabilir. Yerel yetkililere Sağlık
Bakanının emriyle bu kadar hafif kısıtlamalar getirilmesine ve insanların
pandemiyi atlatmasına
izin verdikleri için teşekkür ederim” dedi.
Borisov, “Avusturya, Almanya, Fransa'daki kayak
merkezlerine bir bakın ve
Bansko ile karşılaştırın”
diye vurguladı.

Devrimci Örgütü (VMRO), Türkiye'de açılacak sandık sayısının sınırlandırılması gerektiğini öne sürdü.
VMRO Genel Başkan Yardımcısı İskren Veselinov, 2015'te milliyetçi partilerin çabaları ile Türkiye'deki sandık sayısının 35'e düşürüldüğünü hatırlatarak, böylece Türkiye'nin Bulgaristan politikası
üzerindeki etkisinin azaldığını iddia etti. Veselinov,
Bulgaristan'ın çıkarları için Türkiye'de açılacak sandık sayısının çoğaltılmaması gerektiğini savundu.
“Sandık sayısı yetersiz”
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamento seçimleri öncesi yurtdışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarına ait sivil toplum kuruluşlarının
temsilcileri ile istişare toplantısı yaptı. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıya, Türkiye'de ikamet eden Bulgaristan Türklerini temsilen Balkan Rumeli Türkleri
Konfederasyonu (BRTK) Genel Başkanı Sabri Mutlu
katıldı. Toplantıda, salgın koşulları altında yapılacak
seçimlerde oy kullanma yöntemlerinin belirlenmesi
ve açılacak sandıkların sayısı gibi konuları öne çıkaran Mutlu, Bulgaristan seçimleri için Türkiye'de
açılacak sandık sayısının yetersiz kaldığını söyledi.
Bulgaristan'da yürürlükte olan Seçim Yasası'na
göre, Avrupa Birliği üyesi olmayan ülkelerde 35'ten
fazla seçim sandığı açılamıyor. Yasadaki söz konusu madde, aşırı milliyetçi siyasi oluşumların baskısı
sonucu kabul edilmişti.
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Ardino Belediyesi, 1 300 kişiye sıcak
öğle yemeği sağlamaya devam ediyor
Ardino (Eğridere) ilçesinde sıcak öğle yemeği hizmeti 2021 yılında
da devam ediyor. Ardino Belediyesi, Yoksullar
İçin Avrupa Destek Fonu
tarafından desteklenen
2014-2020 Dönemi Gıda
ve / veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel
Programı kapsamında 1
300 kişinin bu hizmetten
yararlanması için Sosyal
Yardım Ajansına (ASP)
“Covid-19 Salgını Koşullarında Ardino İlçesinde Sıcak Öğle Yemeği” başlıklı
proje teklifinde bulundu.
Hizmetten yararlanacak
kişiler şu hedef gruplarına ait: geliri olmayan veya
yoksulluk sınırının altında
düşük gelirli kişiler; geliri
olmayan veya düşük geliri olan karantina altına
alınan kişiler; olağanüstü
salgın durumu koşullarında da ek desteğe ihtiyaç
duyduğu saptanan sosyal
yardım alan kişiler. Proje
faaliyetleri, 27 Nisan 2021
tarihine kadar programın
uygulandığı süre içinde iş

Krumovgrad ilçesinde ihtiyaç
sahiplerine yardım eli uzatıldı

Bulgar Kızılhaç Örgütü (BÇK) Krumovgrad İlçe Teşkilatının Krumovgrad Belediyesinin desteğiyle bulunduğu hayırsever girişimleri başarıyla sonuçlandı.
Kasım 2020'nin başlarında bir grup gönüllü, yeni
tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantina
altına alınan Krumovgrad (Koşukavak) ilçesi sakinlerinden bazılarının ve yalnız yaşayan yaşlı insanların
temel ihtiyaçlarını karşılayacak maddi imkânlara sahip

günleri içerisinde uygulanacak.
Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban,
Aralık 2020'de Ardino
Belediyesinin yardıma en
çok muhtaç olanları belirlemek için tüm kaynakları kullanarak bu hizmete
ihtiyacı olanların başvurularını kabul etmeye
başladığını duyurdu. Ka-

bul edilen başvuru belgeleri Ardino İlçe Sosyal
Yardımlar Müdürlüğüne
sunuldu ve toplam 1613
başvuru formundan 1392
kişinin başvurusu onaylandı.
Müh. Şaban, “Bu tarih itibariyle 1300 kişiye
sıcak öğle yemeği verilecek, diğer başvurusu
onaylanan kişiler bekle-

me listesine alınacak ve
bir kişinin hizmetten yararlanma hakkının düşmesi durumunda bekleme listesine alınan bir kişi
tarafından yeri alınacak.
Adayların başvuru belgeleri, faaliyetleri uygulama süresi boyunca kabul
edilmeye devam edecek”
diye kaydetti.
Güner ŞÜKRÜ

tında düşük geliri olan
kişiler, ülkedeki kötüleşen ekonomik durum
nedeniyle zorluk çe-

salgın durumunda da
sosyal yardıma muhtaç
olduğu saptanan ve temel yaşam ihtiyaçlarını

41 adresinde bulunan
Kırcaali Belediyesi 113
ve 107 nolu odalarda
ve yerleşim yerlerindeki muhtarlıklarda
kabul edilecek.
İrtibat telefonları:
Evde Sosyal
Hizmetler Merkezi-0361/ 6 45
42
K ırc aal i B e lediyesi İnsani
Yardım Faali yetleri Müdürlüğü-0361/6 73 87,
0361/6 73 86
Başvuru sahiplerinin yardıma
uygun hedef
gruplarına ait olup olmadıkları Kırcaali Sosyal Yardımlar Müdürlüğü tarafından doğrulanacak.
Hizmetten yararlanıcı
sayısının tamamlanması halinde başvuran
kişiler proje kapsamında hazırlanan yedek
yararlanıcı listesine eklenecek.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi, 2 100 kişiye
sıcak öğle yemeği sağlayacak
Kırcaali Belediyesi
Yoksullar İçin Avrupa
Destek Fonu tarafından
desteklenen Gıda ve /
veya Temel Malzeme
Desteği Operasyonel
Programı 3.1. Covid-19
Salgını Koşullarında Sıcak Öğle Yemeği Prosedürü kapsamında
finanse edilen bir proje kapsamında ihtiyaç
sahibi kişilere yönelik
sıcak öğle yemeği hizmeti vermeye başladı.
18 Ocak 2021-26 Nisan 2021 döneminde
ilçedeki 2 100 kişiye
sıcak öğle yemeği sağlanacak. Sıcak öğle
yemeği menüsü çorba,
ana yemek, ekmek ve
haftada en az bir kez
tatlı içerir.
Projenin temel amacı,
Covid-19 salgınından
ve sonuçlarından en
çok etkilenen insanlara
yiyecek sağlayarak yoksulluk içinde yaşayan
insan sayısını azaltmak.
Uygun hedef gruplar
şunlar:
- Geliri olmayan veya
yoksulluk sınırının al-

ken kişiler, yaşları veya
engellilikleri nedeniyle
daha yüksek oranda
vaka görülen ve hastalığın daha ağır seyrettiği
kişiler.
- Geliri olmayan veya
yoksulluk sınırının altında düşük geliri olan
karantinaya alınan ve
onlara bakacak yakınları olmayan kişiler.
- Ek desteğe ihtiyaç
duyulan ve olağan

karşılayamayan kişiler.
Tüm proje uygulama
süresi boyunca başvuru dilekçeleri kabul edilmeye devam edecek.
Başvurular her iş günü
saat 08.30 - 12.00 ve
13.00 - 17.00 arasında Kırcaali, Minyorska
sokağı No: 1 adresinde bulunan Evde Sosyal Hizmetler Merkezi
kat 5, 314 nolu odada,
Bulgaria Bulvarı, No:

olmadığını tespit ettiler. Yardım edilen kişilerin listesi,
Krumovgrad İlçe Sosyal Yardımlar Müdürlüğü ve Çocuk Koruma Dairesinin yardımıyla oluşturuldu.
İlçede “Satın Al ve Bağışla” başlığı altında uzun süreye dayanan gıda ürünleri satın alıp yardıma muhtaçlara
bağışlamak için yardım kampanyası yürütüldü. Dükkân
sahiplerinin ve Krumovgrad ilçesi sakinlerinin desteğiyle ilçede son derece zor durumda olan 47 aileye gıda
paketlerinden oluşan yardım paketleri ulaştırıldı. Kampanya kapsamında yurt dışında yaşayan Krumovgrad
kasabasından hayırsever bir vatandaş tarafından 1010
kg un bağışı yapıldı.
Noel ve Yılbaşı kutlamalarının arifesinde kampanya
“Tebessüm” Çocuk Mağazası ve Krumovgrad Belediye
Meclisi GERB Grubu üyeleri tarafından desteklendi. 30
ailenin çocuklarına kışlık kıyafet ve ayakkabı verildi,
17 yaz yorganı, 37 poşet dolusu tatlı ürünler ve erzak
paketi ile Krumovgrad ilçesinde ikamet eden ihtiyaç
sahibi 20 aileye daha destek sağlandı.
BÇK Krumovgrad İlçe Teşkilatı yönetimi, yardım
kampanyasının başarılı bir şekilde yürütülmesine katkıda bulunan tüm ortaklara ve özellikle birlikte daha
fazlasını yapabileceğimizi kanıtlayan bağışçılara en
içten teşekkürlerini sunuyor.

Yeni kaydedilen işsiz
sayısında ciddi artış
Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün (NSİ) verilerine göre,
yeni yılın ilk çalışma haftasında kayıtlı işsizlerde ciddi
artış oldu.
Veriler, 4 Ocak- 10 Ocak döneminde istihdam bürolarına 15 700 kişinin kaydolduğunu ve aynı dönemde
çalışmaya başlayanların sayısının beş kat daha az,
ancak 3300 kişi olduğunu gösteriyor.
28 Aralık ile 3 Ocak arasındaki haftada yeni kaydedilen işsizler 1 600 kişi, aynı dönemde istihdam
büroları aracılığıyla istihdam edilenler de aynı sayıda.
Salgın nedeniyle işgücü piyasası verileri 3 Şubat
2020'den beri özel olarak izleniyor. Bu süre zarfında
ülke çapında yeni kayıtlı işsizler 397 000'in biraz altında, istihdam edilenler ise 240 000 kişi.
4-10 Ocak haftasında, yeni işsizler 1000’den biraz
fazla kişi olmak üzere en çok sayıda Plovdiv (Filibe)
ilinde kaydedildi, onu sırasıyla 960 ve 882 yeni işsizlerle Varna ve Blagoevgrad (Yukarı Cuma) illeri izledi.
İstihdam Ajansı, işverenlerin hükümet tarafından
31 Mart'a kadar uzatılan mevcut 60/40 tedbiri kapsamında finansman desteği almak için işsizlerin 15
Ocak'a kadar başvuru yaptıklarını söyledi.
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Alpha Research Ajansı: Bugün
seçim olsa, Meclise 6 parti girer
Alpha Research Sosyolojik Araştırma Ajansı
tarafından 15-21 Aralık
2020 döneminde ülke genelinden 18 yaş üstü 1017
kişinin katılımıyla yapılan
araştırma sonuçlarına
göre, bugün seçim olsaydı meclise altı partinin gireceği ve koalisyon hükümetinin zor kurulacağı bir
tablo ortaya çıkardı.
İktidardaki GERB partisi
Aralık ayında destek oranı BSP’ye kıyasla yüzde
2,4 oranla daha yüksek.
Her iki önde gelen partinin liderleri pozisyonlarını
sabitliyor. Boyko Borisov,
sonbahara kıyasla vatandaşların bir kısmının
güvenini yeniden kazandı
(güven oranı % 20.3'ten
% 23.5'e yükseldi). Parti içi savaşı kazandıktan
sonra Kornelia Ninova da
halkın kendisine olan güvenini artırdı (güven oranı % 19.8'den % 20.5'e
yükseldi). Ankete katılan
vatandaşların % 49,6'sı
oy kullanmayı planlıyor
ki bu, Eylül 2020'ye göre
yaklaşık yüzde 10'luk bir
azalma anlamına geliyor,
% 28'i tereddüt ediyor, %
22'si oy verme niyetinde
değil.
Pek çok bilinmezlik karşısında seçimlerin bir an

önce yapılmasının veya
ertelenmesinin daha iyi
olup olmadığı konusunda
kamuoyunda fikir birliği
yok. Olası bir yeni Covid-19 enfeksiyonu dalgası, Bulgaristan vatandaşlarının (özellikle yaşlı
nesiller, risk gruplarından
kişiler ve akrabaları) %
43'ünün sandık başına
gidip gitmeyeceğini düşünmesine neden olacak.
Tam aksine vatandaşların
% 42’si seçimlerin mümkün olan en kısa sürede
yapılması gerektiğine inanıyor, çünkü ertelemenin
yalnızca hükümete fayda

sağlayacağına inanıyor.
Ancak oy verme niyetinde
olanların sayısında düşüş,
salgın faturasının ağırlaşmasının seçmen katılımı
üzerindeki olumsuz etkisinin açık bir göstergesi.
Vatandaşların yüzde 43’ü,
seçimin kesin galibinin
ilan edilmeyeceğini ve bir
koalisyon hükümetine ihtiyaç duyulacağını bekliyor.
Böyle bir seçenek kapsamında yüzde 27’si GERB
ile koalisyon hükümeti kurulmasını, aynı oranda vatandaşlar ise BSP ile koalisyon hükümeti kurulmasını istiyor. Şimdilik önde

gelen iki siyasi güçten birinin katılımı olmadan bir
koalisyon hükümeti kurma
olasılığı zayıf görünüyor.
GERB ve BSP’den sonra Aralık ayında da Slavi
Trifonov’un kurduğu Böyle
Bir Halk Var Partisi üçüncü parti konumunu koruyor, ancak partiyi temsil
eden kişilerin ve önceliklerinin tanıtılmaması destek oranını Eylül’de yüzde
14,9’dan Aralık’ta yüzde
10,2’ye kadar düşürdü.
Trifonov’a güven oranı
ise yüzde 36’dan yüzde
30’a düştü. Demokratik
Bulgaristan Birliği İttifa-

bilir tarım arazilerini artırma ve hayvan sayısını
koruma eğilimi var. Bu,

gizli tutmaları.
Tarımsal işletmelerin
çevrimiçi sayımından elde

ülkemizdeki çiftliklerin büyüdüğü ve büyük ölçekli
tarımsal işletmelerin çok
daha az çiftçinin elinde
olduğu anlamına geliyor.
İlk verilere göre, özel
çiftliklerin sayısı da keskin
bir şekilde düştü. Bunun
nedeni muhtemelen biyogüvenlik gereksinimlerinin
artması veya insanların
arka bahçe hayvan barınaklarında yetiştirilen
hayvanlara ilişkin bilgileri

edilen verilerin resmi olarak Mart ayında açıklanması bekleniyor.
Bu arada Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanı Denitsa Saçeva,
Bulgaristan Biyoürünler
Derneği Başkanı Albena
Simeonova ve Tuna Meyve Yetiştiricileri Derneği
üyesi Svetoslav Koev ile
bir araya geldi. Tarım işçilerinin işsizlik yardımı alması için değişen kuralları

tartıştılar.
Değişikliklere göre, işsizlik yardımı almak için
gerekli çalışma
süresinin 9 aydan
12 aya çıkarılması,
tarım sektöründe
memnuniyetsizliğe
neden oldu.
S i m e o n o va ve Koev, AB
Komisyonu’nun
çiftçilere Kırsal Kesimlerin Kalkınması
Programı kapsamında tarım işçilerine yönelik kaynak
sağlandığına dair
yanlış algıya sahip
olduğunu ve çifte
finansman olacağına dair endişeler nedeniyle çiftçilerin şu anda
ne 60/40, ne 80/20 ne de
"Beni Kurtar" tedbirleri
kapsamında destek almadıklarını vurguladılar.
Onlar, kalan aylarda işe
alınan tarım işçilerinin kışın da destek alabilmesi
için sorunun kısa bir süre
içinde çözülmesi konusunda ısrar ediyorlar.
Kırcaali Haber

Çiftliklerin % 60'ından fazlası yok oldu
Tarım Gıda ve Orman
Bakanlığı Tarım ve Bölgesel Politika Genel Müdürlüğü Müdürü Nikolay
Marinov, Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR)
verdiği demeçte, “Tarımsal işletmelerin çevrimiçi
sayımından elde edilen ilk
verilere göre, son 10 yılda
ülkede tarımsal işletmelerin % 60'ından fazlası yok
oldu” diye bildirdi.
Arka bahçe hayvan barınaklarının sayısında da
önemli bir düşüş var.
Tarımsal işletmelerin
sayımı, Avrupa Birliği'nin
(AB) bütçesinin neredeyse % 40'ını ayırdığı tarım
sektöründe politika oluşturmanın temelini oluşturuyor. Bu sayım her on yılda bir yapılıyor. Marinov,
200 000'den fazla çiftlik
sahipleriyle anket yapıldığını açıkladı. Uzmanın
ifadesine göre, onlardan
yaklaşık 130 000'inin faaliyette bulunduğu ortaya
çıktı. Karşılaştırma yapmamız gerekirse, önceki
sayımda bu sayı yaklaşık
360 000 idi.
Bununla birlikte ekile-

kına verilen destekte de
benzer bir eğilim var. Son
üç ayda ittifakın destek
oranı % 9,4'ten % 6,1'e
düştü. Bunun başlıca nedeni, destekçilerinin daha
az hareketlilik göstermesi.
Demokratik Bulgaristan
Birliği İttifakı Eş Başkanı ve Bulgaristan Partisi
lideri olan eski Adalet
Bakanı Hristo İvanov’un
güven oranı yüzde 24,7
seviyesini koruyor.
Maya Manolova'nın başkanlığındaki İzpravi Se.
BG Sivil Platformu (%
4,9), % 4'lük seçim baraj
sınırına en yakın olmasına rağmen temsil edilme
şansını da koruyor. Maya
Manolova'nın kişisel rey-

tingi, Slavi Trifonov'un
reytingi gibi hafif bir düşüş gösterdi (% 32.9'dan
% 30.3'e geriledi), ancak
oluşumuna kıyasla eski
Bulgaristan Ombudsmanı
çok daha popüler olmaya
devam ediyor. HÖH partisi, oyların yüzde 7,2 oranını alarak dördüncü parti
konumunda bulunuyor. İç
Makedon Devrimci Örgütü
(VMRO) ve Bulgaristan’ın
Kurtuluşu İçin Ulusal Cephe (NFSB) oy kaybetmeye
devam ediyor ve ittifakın
destek oranı yüzde 2,7’e
kadar düştü. Kime oy
vereceklerine hala karar vermeyenlerin oranı
da yüzde 10,1’den yüzde
16,3’e yükseliyor.

Araç tescil kaydı ile ilgili hizmet
ücretlerinde değişiklik yapıldı
1 Ocak’ta Devlet Harçlar Kanunu uyarınca İçişleri
Bakanlığı sisteminde toplanan ücretler için 4 Sayılı
Tarife’de değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmelikte
değişiklik yürürlüğe girdi. Değişikliğe göre, bir motorlu
taşıtın tescilinin sona erdirilmesi başvurusunda bulunurken taşıt sahibi, aynı kategorideki başka bir aracın
tescili için aracın tescil plaka numarasının aşağıdaki
miktarlarda bir ücret ödeyerek muhafaza edilmesini
talep edebilir:
1. Rakamları aynı olan dört basamaklı sayılardan
ibaret plaka numaraları kullanma izni ücreti-300 leva;
2. A” ve “B”nin
0’dan 9’a kadar
farklı rakam olduğu "aa- bb",
"ab-ba” ve "abab" rakamlarından oluşan plaka numaralarının
yanı sıra isteğe
bağlı olarak dört
basamaklı sayılardan ibaret plaka numaraları kullanma izni ücreti-200
leva;
3. Altı harf ve / veya rakam kombinasyonlu tescil plaka numaraları kullanma izni ücreti-1000 leva;
4. Yukarıdaki durumların dışında araç plaka numaralarını kullanma izni ücreti-100 leva.
Başvurunun yapılmasından itibaren bir ay içinde
başvuru sahibi, muhafaza edilen plaka numarası ile
başka bir motorlu taşıtı kayıt ve tescil etme hakkına
sahip. Tescil plaka numarası araç sahibi tarafından
Sofya Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğünde saklanmak üzere teslim edilir. Korunan plaka
numarası ile belirlenen süre içinde başka bir motorlu
taşıt tescil edilmemişse, plaka numarası yok edilir. Sürenin bitiminden sonra motorlu taşıtın tescili, yeni plaka
numarası takılarak yapılabilir. Tescil plaka numarasını
saklama süresi, başvurunun yapılmasından itibaren altı
ay. Bu sürenin sona ermesinden sonra korunan plaka
numarası bir daha kullanılamaz. İsteğe bağlı olarak
tescil plaka numarası için ücretler aynı kalıyor:
1. Rakamları aynı olan dört basamaklı sayılardan
ibaret plaka numaraları kullanma izni ücreti-300 leva;
2. A” ve “B”nin 0’dan 9’a kadar farklı rakam olduğu "aa-bb", "ab-ba” ve "ab-ab" rakamlarından oluşan
plaka numaralarının yanı sıra isteğe bağlı olarak dört
basamaklı sayılardan ibaret plaka numaraları kullanma
izni ücreti-200 leva;
3. Altı harf ve / veya rakam kombinasyonlu tescil plaka numaraları kullanma izni ücreti-1000 leva;
4. Yukarıdaki durumların dışında araç plaka numaralarını kullanma izni ücreti-100 leva.
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Ortaokul ve üniversite öğrencileri pratik
etkinlikleri yüz yüze gerçekleştirecek
Başbakan Boyko
Borisov’un sağlık, eğitim
ve bilim, gençlik ve spor
ve içişleri bakanları ile
Ulusal Koronavirüs Kriz
Masası ve Covid-19'a
Karşı Ulusal Aşılama
Planı'nı Uygulama Kurulu
temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirdiği çalışma toplantısında alınan
karara göre, 5-12. sınıf
öğrencileri ve üniversite
öğrencilerine yalnızca
elektronik ortamda gerçekleştirilemeyen pratik
faaliyetlere yönelik yüz
yüze eğitim gerçekleştirmelerine izin verilir ve
onların diğer dersleri 31
Ocak'a kadar çevrim içi
uzaktan eğitim şeklinde
devam edecek.
Sağlık Bakanı, Başbakana ülkede salgın durumunda iyileşmenin devam
ettiğini bildirdi. Prof. Dr.
Angelov, “Morbidite açısından Bulgaristan artık
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri arasında 26. sırada,
bunlara Balkan ülkelerini
de eklersek morbidite açısından 31.sırada, mortalite açısından ise AB ül-

de bu görüşe katıldılar.
Başbakan Borisov, “Son
haftalardaki veriler, bu
şekilde uygulanan koronavirüs önlemlerinin
doğru ve zamanında olup
olmadığını söyleyen herkese bir cevap olsun” diye
kaydetti. Borisov, diğer
Avrupa ülkelerinde sert
kısıtlamalar getirilmesi
karşısında mümkün olan
en hafif anti-salgın önlemlerle yeni virüse karşı
mücadelede elde edilen
iyi sonuçlar için tüm doktorlara ve sağlık çalışanlarının yanı sıra Ulusal Koornavirüs Kriz Masasına

keleri arasında 7. sıradayız” diye belirtti. Bakan,
sağlık kurumlarında hem
yoğun bakım ünitelerinde
hem de onların dışındaki
bölümlerde bulunan Covid-19 hastaları için ayrılan yataklarının kullanılabilirliğini azaltma yönünde
kalıcı bir eğilim olduğunu
kaydetti. İyileşen hasta
sayısının, günlük bazda
yeni vaka sayısına göre
istikrarlı bir şekilde daha

yüksek kalmaya devam
ettiğini belirtti.
Bakan, yapılan analizler
ve görüşmelere dayanarak Başbakan ve Bakanlar Kurulu üyelerine
5-12. sınıf öğrencileri ve
üniversite öğrencilerinin,
bazı pratik etkinlikleri ve
sınavları yüz yüze eğitim
şeklinde gerçekleştirmelerine izin verilmesini,
ancak elektronik ortamda
uzaktan eğitimlerinin 31

Ocak'a kadar sürmesini
önerdi. İstisnai olarak yüz
yüze eğitim şeklinde yürütülecek belirtilen pratik
faaliyetlerin listesi hazırlanacağı anlaşıldı.
Prof. Dr. Angelov, “Ülkede alınan diğer salgın önleyici tedbirlerin Ocak ayı
sonuna kadar uygulanmaya devam etmesi gerektiğine inanıyoruz” diye
konuştu. Bakan Krasimir
Vılçev ve Krasen Kralev

yüzde 86’sının aslında
hiçbir yatırım yapmadığını
ortaya koydu.
Adalet Bakanlığının Vatandaşlık Dairesinde son

Bulgaristan ile "altın
pasaport" uygulamasını
sürdüren Malta ve Güney Kıbrıs Rum kesimi
hakkında Avrupa Komis-

6 ayda yine devlet senedi
alanlardan yapılan 20 Bulgaristan vatandaşlığına
geçme başvuruları hala
inceleniyor.
Ö t e
y a n d a n
Bulgaristan’a, bu uygulamaya son vermesi için
Avrupa Komisyonundan
gelen ciddi uyarıları üzerine 1,5 yıl önce Adalet
Bakanlığının hazırladığı
yasa değişiklikleri Parlamentonun gündemine
hala giremiyor.

yonunun başlattığı ceza
prosedürleri sürüyor.
Komisyonun uyarılarına istinaden bazı önlemler almak zorunda kalan
Bulgaristan, 2019 yılında
Rusya, Mısır, Pakistan
ve Ürdün kökenli 6 kişiye
vermiş olduğu vatandaşlık
hakkını iptal etmişti.
"İmtiyazlı hak" sorunu
Bu arada, AB kapılarını
açtıran Bulgar pasaportu verme prosedüründe
"imtiyazlı hak" olarak ad-

landırılan diğer bir uygulamanın, belirsiz kurallara
dayanarak pasaport verilmesine olanak sağladığı
da ortaya çıktı.
Bakanların
kişisel inisi yatifine bağlı
olan bu uygulamaya dayalı,
son 10 yılda
"Bulgaristan’a
öze l kat kısı
olduğu gerekçesiyle" vatandaşlık kazanma hakkından
142 yabancının yararlandığı öğrenildi.
Ülkede yapılan 236 başvurunun 142’si Adalet Bakanlığından "olur" kaşesi
alırken, bu kategoriye
giren kişilerin kimlikleri
"devlet sırrı" olarak saklanıyor.
Mediapool, büyük bir
bölümü sporcu olan imtiyazlı hak sahibi yabancıların arasında kültür, bilim
sanat, müzik gibi çeşitli
dalların temsilcilerinin de
bulunduğunu bildirdi.

Bulgaristan’da 'yatırım karşılığı vatandaşlık'
uygulaması beklenen sonucu vermedi
Ülkeye 1 milyon avro yatırım yaptıkları için vatandaşlık hakkı kazanan 98
yabancının 78’i pasaportunu alır almaz yatırımlarını geri çekti.
Bulgaristan’da "altın pasaport" olarak bilinen, yatırım karşılığı vatandaşlık
verme uygulaması amacına ulaşmazken, ülke Avrupa Komisyonundan da
ceza uyarısı aldı.
Mediapool haber ajansının araştırmasına göre,
ülkede bugüne dek "büyük yatırımcı" oldukları
gerekçesiyle vatandaşlık
hakkı kazanan 98 yabancının 78’i pasaportunu alır
almaz yaptıkları yatırımlarını geri çekti.
Bulgar pasaportu sayesinde ülkenin 2007 yılından bu yana üyesi olduğu Avrupa Birliği’nde (AB)
yaşama hakkı kazanan
yabancıların büyük bir
bölümü, bu imtiyazdan
yararlanmak üzere devlet
senedi aldı ancak ardından bu senetleri hemen
sattı.
Adalet Bakanlığı ve
Cumhurbaşkanlığı kaynaklı resmi veriler, altın
pasaportlu yatırımcıların
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teşekkür etti. Başbakan,
“Aynı zamanda birçok insan mesafe ve maskelerle
kendilerini ve sevdiklerini
koruyorlarsa bunun sadece sağlıklarını korumak
için iyi bir önlem olduğunu
fark etti. Çocukların alışkanlıklarını kaybetmemeleri için kreş, anaokulları
ve ilkokul öğrencilerinin
okullara gitmeleri büyük
bir artı” diye belirtti.
Başbakan, 5-12. sınıf
öğrencilerinin de yeniden
yüz yüze eğitime başlamaları için farklı seçeneklerin dikkate alınacağını
sözlerine ekledi.

Restorancılardan Covid-19
kısıtlamalarına isyan

Bulgaristan Restorancılar Derneği Başkanı Emil Kolarov, Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNT) verdiği
demeçte, “Bulgaristan'daki restoran işletmecileri, sabrı tükendiği için İtalya’yı örnek alarak protesto etmek
amacıyla ülkedeki kapatılan restoranların toplu olarak
açılmasının mümkün olduğu konusunda yetkilileri uyarıyor” diye kaydetti.
Sağlık Bakanı Kostadin Angelov’un yasaklama emrine rağmen özel partiler düzenleyen Plovdiv (Filibe) ve
Sofya'da bulunan restoranlarda kutlama yapan yüzlerce müşteri ve personele ceza kesildiği bu hafta sonu
restorancılık sektörü ve hükümet arasındaki gerginlik
arttı. Bu arada devam eden yasağa karşı bir protesto
eylemi olarak İtalya'da
restoranların toplu olarak açıldığını gösteren
görüntüler de sosyal
medya da paylaşıldı.
Kolarov, “Pandemi
için kurban seçildik.
Alışveriş merkezleri,
restoranlar, fitness salonları ve gece eğlence mekanları dışında tüm sektörlerde faaliyetler devam ediyor” dedi. Yetkilileri, söz
verilen yardımın kendilerine ulaşmadığı yönünde suçlayan dernek başkanı, ”Bize yardım sözü verildi. Bazı
meslektaşların sabrı tükendi. Ne yazık ki ikinci kez
gece kulüplerinin kapanmasından üç aydır ve gündüz
çalışan yeme-içme yerlerinin kapanmasından iki aydır
devletten hiçbir yardım görmedik” dedi.
Kolarov, geçen hafta bu tür yerlerde çalışanların
Kasım ayı için günde 24 leva yardım aldıklarını, ancak Aralık ayı için hala tazminat ödeneği almadıklarını
belirtti. Şirketlerin cirosunun yüzde 20’si tutarında tazminat sözü konusunda da hala bir gelişme olmadığını
söyledi.
Bu arada Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı
Mariana Nikolova ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Denitsa Saçeva, yeme-içme yerlerinin kademeli
olarak açılmasının mümkün olduğunu duyurdular. Restoranların kapasitesinin % 50'si kadar müşteri alınması
ve 1,5 metrelik fiziksel mesafenin korunması şartıyla
bu olabilir. Ancak, bu yalnızca koronavirüs salgın durumu imkan verirse olabilir.
Restoran işletmecilerinin restoranları toplu olarak
açacakları yönündeki tehditlerle ilgili Bakan Angelov,
“Bir mücadele tehditlerle veya herhangi bir sektörün
girişimleriyle kazanılamaz” diye yorum yaptı.
Bakan, “Makul davranalım, sabırsız davranmak bu
durumda en iyi hareket değil. İyi sonuçlar elde ettik ve
onları korumak bizim görevimiz. Kim en çok bağırırsa
onun sesi en iyi duyulur, ama her Bulgaristan vatandaşının hayatını korumak benim görevim” dedi.
Prof. Dr. Angelov, “Şu anda önceliğimiz restoranlar
ve oteller değil, insanların sağlığı ve eğitimi” diye ifade
etti.
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Genç Sanatçı Mert Yıldız’ın Yeni Single’ı
Chokolina Dinleyicileriyle Buluştu
yayınlanacak olan bu klibin 1
milyon kişi tarafından izlenmesi. Bulgaristan’daki soydaşlarımızın yanı sıra Türkiye ve diğer
ülkelerde yaşayan kardeşlerimiz
tarafından da büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Şarkının Türkçe olmasına rağmen Bulgar arkadaşlarım tarafından da büyük
ilgi göreceğini düşünüyorum.
Önümüzdeki aylarda dinleyicilerimize yeni şarkı ve klipler sunmaya devam edeceğim. Buradan genç kardeşlerime seslenmek istiyorum. Müzik sevdanız

var ise mutlaka Kırcaali Ömer
Lütfi Kültür Derneğine katılın.
Profesyonel olarak gelişmemde
bu derneğin katkısı çok büyüktür. Derneğin tüm yöneticilerine
teşekkürü bir borç bilirim.”
Bir aşk hikayesi olan Chokolina şarkısının sözleri Mert
Yıldız’a, müziği ise Amerikalı
prodüktör Lucas BEATS’tır.
Genç sanatçı Mert Yıldız’a Kırcaali Haber ekibi olarak başarılarının devamını diliyoruz.
Kırcaali Haber

Genç Güreşçi Ruhan Rasim
Bulgaristan Şampiyonu Oldu

Uzun yıllardır Bulgaristan
Türklerinin önemli kültür ocağı
olan Kırcaali Ömer Lütfi Derneğinde solist olan Kırcaalili Mert
Yıldız ikinci single’ı olan Chokolina bir kliple birlikte 21 Ocak
akşamı dinleyicileriyle buluştu.
Mert Yıldız 12 yıldır müzik ile
uğraşıyor. Yaklaşık 8 yıl Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneğinde
solistlik yaptı ve konserler sırasında seyirciler tarafından çok

beğenildi.
İzmir doğumlu olan 22 yaşındaki Mert Yıldız 10 yaşındayken Bulgaristan’a geldi. Liseyi
Kırcaali’de bitirdikten sonra
Filibe Üniversitesinde yüksek
öğretimini tamamladı.
Geçen yıl ilk single’ı olan Bir
Ömür ile dinleyicileriyle buluştu
ve büyük ilgi gördü.
Genç sanatçı Mert Yıldız Kırcaali Haber Gazetesine şunları

söyledi: “Müzik ile uğraşmaya
daha küçük yaşta başladım.
Hayalim her zaman güzel şarkılar ile ülkemizdeki ve ülke dışındaki dinleyicilere ulaşmaktı.
Yeni single’ım Chokolina’ya klip
profesyonel bir ekip tarafından
Kırcaali’nin ünlü mekanlarından
Complex Aqua Fantasy’de çekildi. Klipte ünlü Bulgar Model
Presiyana Stefanova yer aldı.
Beklentim youtube kanalımda

Bölge Müftülüğünden
yangınzedelere yardım
Kırcaali Bölge Müftüsü, Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında
yanan evin çatısının tadilatı için 3 300 leva bağış yaptı.
Bağış, Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet’in Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim’i ziyareti
sırasında takdim edildi. Bağış
miktarını toplayan hayırsever
vatandaşların arzusunun, paranın evin onarımı ve inşaat
malzemeleri satın almak için
harcanması olduğu anlaşıldı.
Belediye Başkanı İlknur Kazim, “Momçilgrad Belediyesinin yardım kampanyasının ilk
gününde yaptığı yangınzede
ailelere yardım çağrısına kulak
veren tüm vatandaşlara, kurumlara ve iş dünyası temsilcilerine
teşekkür ederiz′′ dedi. Belediye Başkanı, hava koşullarının

müsait olması durumunda çatı
tamirinin en kısa süre içerisinde tamamlanmasını umduğunu
sözlerine ekledi.
Bu, Bölge Müftülüğünün son
bir ay içinde Momçilgrad için

Kırcaali'nin Stremtsi (Göklemezler) köyü Krepost Güreş Spor
Kulübünün genç yeteneği Ruhan Rasim, bugün Sofya’da başlayan Serbest Güreş Bulgaristan Şampiyonası final müsabakasında 61 kg sıkleti mücadelesinde rakibini yenerek Bulgaristan

şampiyonu oldu.
Genç erkekler ve ümitlerde şampiyon olan 18 yaşındaki güreşçi, geçen yılki başarısını tekrarladı.
Ruhan, 61 kg sıkleti mücadelesinde Viktor Tisov’a karşı yarıştı.
Krepost Güreş Kulübü Başkanı Velatin Veli, bunun hem kulüp
hem de Kırcaali için büyük bir başarı olduğunu söyledi. Kulüp Başkanı, Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis’e
Stremtsi köyündeki güreş kulübüne büyük destek verdiği için
teşekkür etti.

yaptığı ikinci bir bağış. Yılbaşı
öncesi Bölge Müftülüğü tarafından Momçilgrad hastanesine tekerlekli sandalye, tıbbi maskeler
ve gıda ürünleri bağışı yapılmıştı.
Kırcaali Haber
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