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Türkiye'nin Bulgaristan'daki Diplomatik
Temsilciliklerinde "Uluslararası Ana Dili Günü" Kutlandı
zengin bir dildir' derken, buna
dayanarak söylüyoruz.” dedi.
Kutlamada, Türkiye'nin Sofya
Büyükelçiliği ile Kültürel Etkileşim Derneğinin, fotoğraf, video ve kompozisyon dallarında
düzenlediği yarışmalarda Cebel, Ardino, Sofya, Rusçuk ve
Mestanlı'dan gelen 6 öğrenciye
ödülleri verildi.
Filibe ve Burgaz'daki ana dili
günü kutlamaları
Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani ise kentteki Türk-Bulgar
Edebiyat Kulübü'nden başarılı
iki öğrenciyi ödüllendirdi.
Türkiye'nin Burgaz Başkon-

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim
ve Kültür Örgütünün (UNESCO)
1999 yılında ilan ettiği 21 Şubat
Uluslararası Ana Dili Günü nedeniyle yaklaşık 850 bin Türk
kökenli vatandaşın yaşadığı
Bulgaristan'da da kutlamalar
yapıldı.
Türkiye'nin Bulgaristan'daki

diplomatik temsilciliklerinin himayesinde düzenlenen kutlama
kapsamında, çeşitli yarışmalarda başarılı olan öğrenciler ödüllendirildi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök, burada yaptığı
açıklamada, yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgını nedeniyle bu

yıl kutlamayı daha sınırlı bir katılımla düzenlediklerini belirtti.
Sekizkök, dilin önemine dikkati
çekerek, "Dilimiz, bizim düşünce dünyamızı yansıtır. Milletlerin
hayat görüşleri, düşünce yapıları, ruh derinlikleri ve incelikleri de kendi dillerinde saklıdır.
Dolayısıyla biz, 'Türkçemiz çok

solosu Senem Güzel de Doğu
Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği ve Biz Derneği ile
yapılan iş birliği çerçevesinde
düzenlenen şiir okuma, kompozisyon ve bilgi yarışması gibi
etkinliklerde başarılı öğrencilere
ödüller verdi.
Nüf usu 6,9 m i lyon olan
Bulgaristan'da 850 bini aşkın
Türk kökenli vatandaş yaşıyor.
Bulgaristan Eğitim Bakanlığının verilerine göre, ülkenin devlet okullarındaki ana dil öğretim
programları çerçevesinde, Türkçe dersi gören öğrencilerin sayısı hala 4 binin altında bulunuyor.

Uluslararası Ana Dili Günü Programı
Yunus Emre'ye İthaf Edildi
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği, geleneksel Ana Dili
Günü Etkinliği düzenledi. Anti-salgın önlemlerine uyularak yapılan etkinlik sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe katılan konuklar
arasında T.C. Filibe Başkon-

anma yılı ilan edildiğini anımsatan dernek müdürü Müzekki Ahmet, programı Yunus
Emre’ye ithaf ettiklerini ve
ayrıca Mayıs ayında Yunur
Emre Anma Haftası etkinliği
düzenleyeceklerini bildirdi.
O rganizatöre te şekkür

solosu Hüseyin Ergani, Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, Güney Bulgaristan
Türkçe Öğretmenleri Derneği
(GBTÖD) Başkanı Harun Bekir ve Dernek Başkanı Seyhan Mehmet yer aldılar.
Yunus Emre’nin vefatının 700'üncü yılı nedeniyle
UNESCO tarafından 2021’nin

eden T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Ana Dili
Günü’nün önemi ve anlamını
belirterek kutladı. Ana dilinin
çok iyi bir şekilde öğrenilmesi, sahiplenilmesi ve geliştirilmesinin gerektiğinin altını
çizen Ergani, 2021 yılının
Türkiye’de Yunus Emre ve

Çernooçene Bölgesinde Çocuklar Ana Dili Günü’nü Kutladı
Çernooçene (Yeni Pazar) ilçesinde çocuklar, 21 Şubat Uluslararası Ana Dili Günü’nün arifesinde bu yıl da Uluslararası Ana
Dili Günü’nü kutladı. Kutlama
programlarından biri Paniçkovo
(Çanakçı) köyündeki Nikola Y.
Vaptsarov İlköğretim Okulunda
düzenlendi.
Öğrencilerin ve Nevriye Bayram ve Nevriye Raşit öğretmenlerin ortak organizasyonuyla
hazırlanan program çocuklar
arasında ilgi uyandırdı.
Yetenekli öğrenciler, skeçler
oynadılar ve Türkçe şiir seslendirdiler.
Öğretmenler, ”Böylece çocukları dayanışma yolunu kendileri
bulmaya, anlayış ve hoşgörüye
dayalı bir diyalog yürütmeye
teşvik etmekteyiz” dedi.
Dil ve kültürel çeşitliliğin korunmasının desteklenmesi için ya-

pılan Anada Dili Günü kutlama
programına ilçedeki tüm okullardan öğrenciler katıldı.
Uluslararası Ana Dil Günü,
Çernooçene bölgesinde yıllardır
kutlanan bir gün. Salgın durumu
nedeniyle bazı etkinlikler online
olarak yapılıyor.

21 Şubat Uluslararası Ana Dili
Günü, dünyadaki dilsel ve kültürel çeşitliliğin korunmasına
adanmıştır. 2000 yılından bu
yana yapılan Uluslararası Ana
Dili Günü kutlamalarında her yıl
bir başka önemli konuya vurgu
yapılmaktadır. İsmet İSMAİL
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Bulgaristan’da ilk radyo vericisini kuran
ekipte Şehzade Mehmet Refik Efendi de vardı
Prof. V. Dimitrov” Radyo Tarihi Müzesi görevlisi
Antoaneta Radoslavova,
ülkede radyo yayınlarının
temelinin atılmasında bir
şehzadenin rolünü gözler önüne serdi.Sultan 2.
Abdülhamid’in oğullarından olduğu /bazı varsayımlara göre ise torunu olduğu söylenilen/ Mehmet
Refik Efendi’nin ülkede
ilk radyo vericilerinin kurulmasında etkin rol aldığı
açıklandı.
Mehmet Refik Viyana’da
okumuş ve radyoda çalışmış Radoslavova şunları
paylaştı:
“Şehzade Mehmet Refik
ile ilgili elimizde bilgiler az
olsa da, onun Bulgaristan
Radyosu’nun 1930’lu yılların başında teknik temelinin atılmasında rolü
büyüktür. Prof. Valentin
Dimitrov’un “Bulgar radyosunun tarihi” kitabından
elde ettiğimiz bilgiye göre,
mühendis Asen Marinov
ve Stefan Rabov’un anıla-

Georgi Hristov olmak
üzere üç kişi, 1930 yılı
sonunda Bulgaristan Radyosunun çok daha büyük
gücü ve kapsamı olan 150
wat’lık ikinci vericisini yapar ve 319 metre frekanstan yayına başlar.
Bir yıl sonra Mehmet Refik başkanlığındaki teknik
ekip radyo vericisini daha
da geliştirir ve 400 wat
güce kavuşturur. 24 Mayıs 1934 yılında Sofya’da
dönemin “Dobruca sitesinde” radyonun daha da
güçlü vericisi inşa edilir.
Bulgar ekibinden Georgi
Georgiev ve Georgi Hristov Türk meslektaşlarının
bilgilerine ve fikirlerine

rından biliyoruz. Mehmet
Refik, Osmanlı’nın son
Sultanı Abdülhamid’in
oğludur.
Abdülhamid tahttan indirildikten sonra, Mehmet
Refik Türkiye’yi terk ediyor. Avusturya’da eğitim
gören Mehmet Refik, bir
süre Viyana Radyosunda

çalışıyor.
Bulgaristan’da ilk radyo
yayınlarını yapan vericinin
kurulması için Mehmet
Reşit Efendi Sofya’ya davet edilir
Ülkede radyo yayınlarının teknik altyapısının
gelişmesine büyük etkisi
olan mühendis Asen Mari-

nov, Mehmet Refik’in ses
teknisyeni olarak Sofya’ya
davet edildiğini anlatıyor, ancak Viyana’dan
edindiği geniş bilgilerle
Bulgaristan’da ikinci radyo vericisinin kurulmasına
katılıyor.
Mehmet Refik, mühendis Georgi Georgiev ve

Uluslararası Ana Dili Günü Programı
Yunus Emre'ye İthaf Edildi
1. sayfadan devam
Türkçe Yılı olarak kutlandığını ifade etti.
Programda derneğin
çatısı altındaki amatör
sanatçı gruplarında yer
alan yetenekli çocuk ve
gençler, Yüksel Esen,
Sebahat Necip ve Ayhan Şakir’in yönetmenliğinde hazırladıkları
şiir, türkü, şarkı ve dans
gösterisinin yanı sıra
Kırcaali Türk Folklor
Ekibi de muhteşem bir
halk oyunları gösterisi
sundu. Ayrıca Kirkovo
(Kızılağaç) Fotinovo
(Hatipoğulları) Hristo
Smirnenski Lisesi öğrencileri, Türkçe öğretmenleri Zekiye Hasan’ın
yönetmenliğinde hazırladıkları Yunus Emre şiirleri seslendirdiler.
Türkçenin ve Türk
folklorunun geliştirilmesine katkılarından dolayı Ömer Lütfi Kültür
Derneği Müdürü Müzekki Ahmet ve Türkçe
eğitimine katkılarından
dolayı Zekiye Hasan,
Filibe Başkonsolosluğu
tarafından plaketle ödüllendirildi. Ayrıca Filibe
Türk-Bulgar Edebiyat
Kulübü’nün AB destek-

li bir proje kapsamında düzenlediği Yunus

öğrencilerine de ödülleri
verildi.

Emre Şiirleri Okuma
Yarışması’nda dereceye giren Fotinovo okulu

Görevi boyunca Türkç e e ğ it im ini te şv ik
eden ve destekleyen

Ergani’ye en içten teşekkürlerini sunan Zekiye Öğretmen, derneğin
kapılarını her daim açık
tutan Müzekki Ahmet’e
ve GBTÖD Başkanı Harun Bekir’e de teşekkür
etti. Öğretmen, velilerin okullarda Türkçenin
zorunlu seçmeli ders
olarak okutulması için
dilekçe vermeleri çağrısında bulundu.
Programda yer alan
bütün çocuk ve gençlere organizatörler ve
Başkonsolosluk tarafından hediyeler verildi.
Resmiye MÜMÜN

çok büyük önem ve değer
verirmiş.
Mehmet Refik Efendi
Bulgaristan’da radyo yayınlarının tarihinde büyük
rolü var
“O
yüzden
bugün Mehmet Ref ik’in
Bulgaristan’da radyoculuğun temeli ve radyo yayınlarının teknik temelinin
atılmasında büyük önemi
olduğunu söyleyebiliriz.
Bu teknik açıdan önemli
bir temeldir. Bugün radyodaki haberler ve programları ne kadar konuşsak da, vericiler olmadan
radyo yayınları mümkün
olmayacaktı”.
Kırcaali Haber

Ardino’da 21 Şubat Uluslararası
Ana Dili Günü Kutlandı
Ardino (Eğridere) Belediyesi, ilk defa 21 Şubat Uluslararası Ana Dil Günü'nü Covid-19 salgını koşullarında
ve toplu etkinlikler yapmadan kutladı.
Dil ve kültürel çeşitliliğin korunmasının desteklenmesi için yapılan Anada Dili Günü kutlama programı
şiir, şarkı ve dans sunumları içeren video kliplerden
oluştu. Programda Ardino Rodopska İskra (Rodop Kıvılcımı) 1921 Halk Kültürevi’nin çatısı altındaki Damla
Yordanova’nın yönetmenliğindeki Slaveyçe Çocuk Vokal Grubu, Belediye Çocuk Kompleksi (ODK) Kişisel
Gelişim Destek Merkezi’nin bünyesindeki Svetlana
Karamfilova’nın yönetmenliğindeki Çocuk Dans Grubu ve Mefküre Emrulla’nın yönetmeliğindeki Türkçe
Atölyesi öğrencileri, Uluslararası Ana Dili Günü’ne

adanmış şiirler seslendirdiler.
Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, programa 21
Şubat Uluslararası Ana Dili Günü’nü kutlama mesajı
ile katıldı. Müh. Şaban, “Ana dilimiz Türkçemizi okumak, Ardino ilçesinde yaşayan bizlerin de temel insan hakkı ve biz bu yönde çaba sarf ediyoruz. Ardino
Belediyesi yönetimi adına 21 Şubat Uluslararası Ana
Dili Günü’nüzü en içten dileklerle kutluyorum. Avrupa
Birliği (AB) vatandaşları olarak ana dilimiz Türkçenin
okutulması, pekiştirilmesi ve korunması için güçlerimizi ve enerjimizi birleştirelim” diye kaydetti. Belediye
Başkanı, programda yer alan çocukların yeteneklerine
hayran kaldığını ifade etti.
2000 yılından bu yana yapılan Uluslararası Ana Dili
Günü kutlamalarında her yıl bir başka önemli konuya
vurgu yapılmaktadır.
Şiir, şarkı ve dans sunumları içeren tüm videolar,
Ardino Belediyesinin Facebook sayfasına eklendi.
Güner ŞÜKRÜ
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İlhan Küçük: Avrupa bizim evimiz ve
gelecekte onu nerede gördüğümüz bize bağlı
Hak ve Özgürlükler
Hareketi'nden (HÖH)
Avrupa Parlamentosu
Avrupa'yı Yenile Grubu
Üyesi İlhan Küçük, Veliko Tırnovo Sveti Sveti
Kiril ve Metodiy Üniversitesi öğrencilerine
“İleriye Giden Yol - Gelecek Nesillerin Avrupası!” konulu çevrimiçi
bir konferans verdi. AP
Milletvekili, pandemi
krizi, Avrupa ekonomisinin toparlanması ve AB
nezdinde Bulgaristan’ın
ulusal çıkarlarının savunulması gibi güncel
ve önemli konulara değindi.
Küçük, konferans giriş
konuşmasında şu anda
her 10 kişilik istihdamdan 7'sinin AB sayesinde yaratıldığının altını
çizerek, “Koronavirüs
krizi sonrası Avrupa
ekonomisi toparlana-

cak, ama bu ne pahasına olacak? Kesinlikle eski araçlar ve eski
modele göre olmamalı,
reformlara ve modernizasyona ihtiyaç var.
AB’yi bir kriz birliği olarak değil, kriz önleyici

bir birlik olarak görmeliyiz. AB, Yeşil Pakt ve
dijitalleşme gibi önemli
adımlar atma konusunda eşsiz bir şansa sahip
ve onunla birlikte Bulgaristan da modernleşme
fırsatına sahip” dedi.

AP Milletvekili, vatandaşların AB kurumlarına
olan güveni, göç politikaları, sağlık personeli eksikliği ve Avrupa
Komisyonu'nun aşılama
planının artıları ve eksileri gibi önemli konulara

Başbakan Borisov restore edilen
Osmanlı yadigarı camiyi ziyaret etti
Başbakan Boyko Borisov, Razgrad şehrinde
restorasyon çalışmaları
süren Makbul İbrâhim
Paşa Camii’nde incelemelerde bulundu. Kültür mirası olan Makbul
İbrâhim Paşa Camii’nin
70 yıldır tamir görmediğini kaydeden Borisov,
1990 öncesi yaşanan
Türklerin isimlerini değiştirme sürecini hatırladıklarını ifade ederek, milliyetçi partilerin kurdukları
koalisyonların da bunu
hatırlaması gerektiğini
söyledi.
Başbakan Boyko Borisov, restorasyonu yapılan Razgrad kentindeki

Makbul İbrâhim Paşa
Camii’ndeki çalışmaları
yerinde inceledi.
16. yüzyılın ilk yarısın-

da Sadrazam Makbul
İbrâhim Paşa tarafından
yaptırılan caminin yanı
sıra şehirdeki kiliseyi de

ziyaret eden Borisov, bölgede yaşayan Hristiyan ve
Müslümanlar arasında etnik hoşgörü
olması için yeni kilise ve camiler inşa
ettiklerini belirtti.
Makbul İbrâhim
P a ş a C a m i i ’n i n
restorasyonu için
2019 yılında 712
bin 450 leva ayıran
hükümet, caminin
toplam restorasyon
maliyetinin 2 milyon
374 bin 836 levaya
çıkacağını açıkladı.
İbadete kapalı olan Makbul İbrâhim Paşa Camii
taşınmaz kültürel anıt
statüsüne sahip.

İlahiyat okullarının finanse edilmesi için 4 milyon leva kaynak
Yapılan kabine toplantısında 2021'de Bulgaristan'daki ilahiyat okullarının finanse edilmesi
için yaklaşık 4 milyon
leva tahsis edilmesi kararı alındı. Bu okullarda
eğitimin önemini vurgulayan Başbakan Boyko Borisov, “Bu okullar
sonradan etnik hoşgörü
ve barış içinde bir arada yaşama kültürünün
oluşması, dinlerin savaşı değil, barışı vaaz ettiği

bilgisine sahip olmak için
son derece önemli” dedi.
Eğitim ve Bilim Bakanı
Krasimir Vılçev, “Bu mali
kaynakların miktarı önceki yıllara göre önemli
ölçüde arttırıldı. Bu, Dinler Yasası’nda iki önemli
değişiklik yapılması sonucunda mümkün oldu.
Birinci değişikliğe göre,
ilahiyat okulları devlet
bütçesinden f inanse
edilmeli, ikincisi ise din
görevlilerinin maaşları

öğretmenlerin maaşları
ile eşitlenmeli ve ayrılan finansman miktarı
bu okullarda görevli öğretmenlerin maaşlarına
yapılan zam miktarına
göre hesaplanmalı” diye
kaydetti. Bakan, ilahiyat
okullarının sadece ülkede iki ana din için değil
okul eğitim sistemi için
de önemli olduğuna işaret etti.
Tahsis edilen finansman, ülkedeki Bulgar

Ortodoks Kilisesi - Bulgar Patr ikhanesi ve
Başmüftülüğün talebi
üzerine açılan beş ilahiyat okulu arasında dağıtılacak. Söz konusu okullar şunlar: Momçilgrad
(Mestanlı) İlahiyat Lisesi,
Filibe Sveti Sveti Kiril ve
Metodiy Ruhban Okulu,
Rusçuk Mirza Said Paşa
İlahiyat Lisesi, Sofya
Sveti İvan Rilski Ruhban
Okulu ve Şumnu Nüvvab
İlahiyat Lisesi.

değindi.
Küçük, “Aşıların %
76'sı Avrupa'da üretiliyor, ama AB’nin sınırları içinde kalmıyor, bunun
nedeni anlaşmalarda
belirsizlik ve şeffaflık
eksikliği olması. Bu nedenle Sağlık Komitesi
ile Sanayi Komitesi arasında “Ad Hoc” nitelikte
teknik komite kurulması
önerildi” dedi.
AP Milletvekili,
Avrupa'nın küresel bir
oyuncu olma hedefine
reformlar ve mevcut altyapıda değişiklikler olmadan ulaşılamayacağı
konusunda kararlı.
Küçük, “Yarın ne ya-

parsan, bugünden ve
dünden daha iyi yapmalısın” mesajını vererek
üniversite öğrencilerine
başarılar diledi.
Konferanstan önce AP
Milletvekili, üniversitenin
rektörü Prof. Dr. Hristo
Bondjilov ile görüştü.
İkili, üniversitenin gelecekteki gelişimini tartıştı.
Küçük, daha sonra Facebook sayfasında ziyaretle ilgili yaptığı paylaşımına, “Veliko Tırnovo
üniversitesi mezunu
olmaktan gurur duyuyorum ve okulumu her
ziyaretimde mutlu oluyorum” notunu düştü.

Momçilgrad kökenli Gökay
Özgür, uluslararası piyano
yarışmasında birinci oldu
Ailesinin kökeni Momçilgrad (Mestanlı) kasabasına dayanan 22 yaşındaki Gökay Özgür, ABD'nin
Florida eyaletinde düzenlenen Uluslararası Piyano
Yarışmasını kazandı. Gökay'ın ailesi, Kırcaali’nin
kardeş şehri Bursa Büyükşehir Belediyesinin
sınırları içindeki bir ilçeye taşındıkları 1989 yılına kadar Momçilgrad'da yaşadılar. 22 yaşındaki
yeteneğin akraba ve yakınlarının çoğu şu anda
Momçilgrad'da yaşıyor.
Gökay'ın hayatı bir filmin konusu gibi. Babası
ona piyano almak için arabasını sattı. En ilginç

olanı ise bu müzik aletini 15 yaşında çalmaya başlaması. Gökay'ın yeteneği, onu piyanoya yönlendiren ilköğretim okulu öğretmeni tarafından keşfedildi. Gruptaki diğer piyanistlerin seviyesine ulaşmak
için yetenekli çocuk günde 11-12 saat piyano çaldı.
Gökay Özgür, Türkiye'nin en prestijli müzik okulu
olan İstanbul Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Piyano Bölümü’nden tam puanla mezun oldu. Yetenekli genç, İspanya'da düzenlenen
uluslararası bir yarışmada ikincilik ödülü de dahil
olmak üzere müzik sahnesinde birçok başarıya
imza attı.
Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim,
gönderdiği tebrik mesajında, “Momçilgrad'ın gurur
duyması için yeni bir nedeni var. Gökay Özgür'e
başarısından dolayı şahsım ve tüm Momçilgrad
halkı adına sağlık, kesintisiz enerji ve nice nice
profesyonel başarılar dileği ile en içten tebriklerimi
sunuyorum” ifadelerine yer verdi.
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BNT, seçim kampanyası sırasında her
gün tartışma programları yayınlayacak
Bulgaristan Ulusal
Televizyonu’nun (BNT)
“Günden Kalanlar” programına katılan BNT Genel
Müdürü Emil Koşlukov,
“BNT, seçim kampanyası
sırasında hafta içi her gün
saat 16.00’dan itibaren siyasi partilerin temsilcilerinin katılımıyla tartışma
programları yayınlayacak”
diye açıkladı.
Koşlukov, “Bu durumda partilere ve özellikle
de seçmenlere karşı çok
daha cömert olmalıyız.
Covid-19 salgını nedeniyle siyasi güçlerin miting
yapamayacaklarından,
tedbirler nedeniyle toplantı yapamayacaklarından
ve televizyon programlarında daha fazla yer verilmesine ihtiyaç duyacaklarından şüpheleniyorum.
Bunun bizim yükümlülüğümüz olduğuna inanıyorum. Bu yüzden hafta içi
her gün tartışma ve münazara programları yapa-

cağız, bu ise daha önce
hiç yapmadığımız bir şey.
Yani seçimlere katılacak
tüm partilerin sesini duyabileceğiz ve milletvekili
adaylarını görebileceğiz.
Akşam yayınlanan programları tamamen onlara

ayırıyoruz” diye vurguladı.
“Panorama”, “Referandum” programlarının seçimlerden önceki dört
bölümünde tartışma ve
münazaralar yapılacak.
Koşlukov, “Ana ve gece
haberlerinden sonra parti-

lerle ilgili geleneksel gündelik haberlerden başka
milletvekili adaylarıyla
yapılan röportajlar ve onların portrelerini içeren
özel program formatlarımız olacak. Tüm partilerin
bundan yararlanmalarını

göre havanın amonyak ve
hidrojen sülfür gazı içerip
içermediği belirlenecek.
Bundan başka mobil
hava kalitesi ölçüm istasyonu, rüzgârın hızı ve
yönünü, hava sıcaklığını
ve sınır değerlerinin aşılması durumunda kirlilik
kaynağının belirlenebileceği diğer göstergeleri

ölçecek. Ölçümlerin bitiminden sonraki bir hafta
içinde Momçilgrad Belediyesi kasabadaki hava
kalitesinin durumu hakkında detaylı bilgi alacak.
Momçilgrad Belediye
Başkanı İlknur Kazim,
“Her ne pahasına olursa olsun kötü kokuların
kaynağını belirlemeye
kararlıyız. Bizim için insan sağlığı en önemli
şey. Birilerinin çıkarı için
şehir halkının kullanılmasına izin vermeyeceğiz” diye kaydetti. Belediye Başkanı ve ekibi,
H askovo RİOSV ’den
gelecek takvim yılında
Momçilgrad'da hava kalitesinin ölçümünün yılın
dört mevsiminde periyodik olarak yapılmasını
talep edecek. KH

Otomatik mobil hava kalitesi ölçüm istasyonu,
Momçilgrad’da hava kalitesini sürekli izleyecek
Otomatik mobil hava
kalitesi ölçüm istasyonu,
Momçilgrad'da (Mestanlı) hava kalitesini 24 saat
izliyor. Bu, son haftalarda
havaya kötü koku yayılması nedeniyle Momçilgrad Belediyesi yönetiminin girişimiyle ilgili devlet
kurumlarının temsilcileriyle yapılan görüşmeden
sonra mümkün oldu.
Haskovo (Hasköy) Bölge Çevre Koruma ve Su
Müfettişliği (RİOSV) tarafından sağlanan mobil
otomatik hava istasyonu,
kasabadaki İlahiyat Lisesinin bahçesine yerleştirildi.
Uzmanlara göre burası Momçilgrad'da hava
kalitesini izlemek için en
uygun yer. Otomatik mobil
hava kalitesi ölçüm istasyonu, 72 saat boyunca iki

yönetmeliğe göre çeşitli
atmosferik göstergelerde
sapma olup olmadığını
izleyecek. İlki hava kalitesi kontrolü hakkında olup
istasyondaki cihazlar, nitrojen oksit, nitrojen dioksit, kükürt dioksit, karbon
monoksit, ozon ve partikül madde seviyelerini ölçecek. İkinci yönetmeliğe

Krumovgrad yakınında maden ocağı işleten
şirket kamu yararına yatırımlar yapıyor
Krumovgrad Dundee
Precious Metals Şirketinin 2020 yılında ilçedeki
kamu yararına yapılan yatırımlarının tutarı toplam 1
600 000 levaya ulaşıyor.
Yatırımlar, ihtiyaçlara göre
farklı sektörlere yapıldı.
Fonların bir kısmı kültürel aktivitelerin ve amatör
sanatçı gruplarının faaliyetinin desteklenmesi,

diğer kısmı da bölgede
ve şirketin kasaba yakınındaki Adatepe’de altın
madeni işletme tesislerini
kurduğu yerde keşfedilen
arkeolojik bulguların sergileneceği müzeyi barındıracak Belediye Çocuk
Merkezi (ODK) bünyesindeki mekânın yeniden
yapılandırılması için kullanıldı.

Bu bağlamda, altın madeni şirketi Kovil (Deliahat), Djanka (Dereköy),
Baratsi (Baraklar), Hisar
köylerinde de arkeolojik
buluntuların aranması için
fon sağladı.
Kasabada sokakların rehabilitasyonu ve yeniden
inşası, suyun yeterli olmadığı ilçedeki muhtelif köylerde sondaj projeleri gibi

önemli altyapı projeleri de
firmadan destek alıyor.
Covid-19 salgını yılı olan
2020'de şirket çalışanlarının sağlığını korumak, yönetimin en önemli görevlerinden biri oldu. Şirket,
bu nedenle Krumovgrad
Life + Hastanesine ve Nikola Milçev Tıp Merkezine
büyük destek verdi.
Kırcaali Haber

tavsiye ederim. Yeni yüzler tanıtmak istiyorlarsa,
onları televizyonda göstersinler” diye tavsiyede
bulundu. BNT’nin Blagoevgrad (Yukarıcuma),
Ruse (Rusçuk), Plovdiv
(Filibe), Varna’daki bölge
yayın merkezlerinde partilerin bölge milletvekili
adayları listelerinin başlarında bulunan isimlerin
katılımıyla haftada 2-3 kez
tartışma programları düzenleyecek.
BNT Genel Müdürü,
“Merkez Seçim Komisyonu (MSK) ile sandık
kurulları ile ilgili program
yapmak için görüşüyoruz. Çünkü bu tedbirler
uygulanırken 70 000 kişiyi
eğitim için bir araya toplamanın bir yolu yok. Oysa

yeni oylama makineleri
kullanılacak. Salgının ilk
aşamasında çocuklar
için dersler içeren programlar gibi programlar
yapacağız. Sandık kurulu üyelerini eğiteceğimiz
programlar olacak", dedi.
BNT, seçime katılacak
tüm partilerle sözleşmeler
imzalayacak.
Tüm par tilere Seçim
Kanunu uyarınca aynı
süre ayrılacak. Onların ne
şekilde programlara katılacağı MSK temsilcileri
tarafından çekilecek kura
ile belirlenecek. Parlamentoda temsil edilen ve
temsil edilmeyen partiler
için programımız olacak.
İnanıyorum ki bu yıl çok
şey feda edeceğiz” diye
izah etti.

Başkan Şaban, Yunak takımının
başarısını tebrik etti
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban, Ardino (Eğridere) Yunak 2015
Masa Tenisi Spor Kulübü kadın takımının, 6 ve
7 Şubat’ta Panagyurişte şehrinde düzenlenen
Kadınlar Masa Tenisi Premier Ligi'nin birinci turunda başarıya imza atmasından dolayı tebrik
mesajı gönderdi. Yunak 2015 Masa Tenisi Kulü-

bü Antrenörü Beyhan Emin, “Belediye Başkanı
mesajında sporculara ve antrenörlere belediye
yönetiminin kulübü desteklemeye devam edeceğine dair kanaat getirdi ve yetenekli sporcularımızın başaracağına inandığını ifade etti”
diye bildirdi.
Takımda yer alan kızların ortalama yaşı 14
olmasına rağmen Kadınlar Masa Tenisi Premier Ligi'nin birinci eleme turunda özgüvenli bir
şekilde mücadele ettiler.
Rodop kasabasından sporcuların iyi bir hazırlık yapması, güçlü bir performans sergilemelerine yol açtı. Tüm maçlarını kazanan takım, geçici sıralamada birinci sırada yer aldı.
Ardino’dan tenis oyuncuları ligin ilk turunda galibiyetler elde ederek geçici şampiyon oldular
ve bu, kendileri ve antrenörleri için olağanüstü
bir başarı.
Antrenör Beyhan Emin, “Kulübün teknik direktörü olarak belediye başkanına şahsım ve
sporcular adına teşekkür ettim. Kendilerine başarılarımızın belediye, yerli nüfus, kulüp olarak
tüm Ardino halkının başarısı olduğuna dair güvence verdim” diye ekledi.
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2021 Yılı Kırcaali Belediye Bütçesi
Mali Çerçevesi 75 700 000 Leva
Kırcaali‘deki İş Geliştirme Merkezi salonunda
anti-salgın önlemlerine
uyularak Kırcaali Belediyesi 2021 Yılı Bütçe
Taslağının kamuya açık
tartışma toplantısı yapıldı. Bütçe Mali Plan Çerçevesi, Belediye Finans
ve Muhasebe Hizmetleri
Daire Başkanı Zina Kasabova ve Belediye Başmuhasebesi Radostina
Boeva tarafından tanıtıldı. Taslakla ilgili soruları
yanıtlamak için Belediye
Başkan Yardımcısı Müh.
Katya Mitovska ve Belediye Meclis Başkanı Hüseyin Ahmet de toplantıda
hazır bulundu.
Toplantıda ayrıca belediyede görevli uzmanlar ve
Belediye Meclisinde yer
alan neredeyse tüm siyasi parti gruplarına mensup Meclis üyeleri hazır
bulundu.
21 Yılı Bütçe Mali Plan
Çerçevesi 75 700 000
leva. Önceden 69 960
000 leva olarak öngörülen
2020 yılı mali plan çerçevesine göre yaklaşık yüzde 7 oranında artış var.
Bu, devlet tarafından delege edilen faaliyetler için
2021 için sağlanan kaynakların artırılmasından
ve 2020 yılı bütçesinde
başlıca sermaye kaynak-

larından artan 3 843 359
leva tutarındaki fonlardan
kaynaklanıyor.
2021 Yılı Bütçe Taslağının temel özelliği, makro
çerçevesi anaokulları,
okullar, güvenlik, sosyal
hizmetlere erişim, atık
yönetimi ve sokak temizliği gibi en önemli kamu
hizmetlerinin sürekliliğini
sağlayarak salgına karşı
bilinen ve beklenmedik
sonuçlar ve önlemlere
şartlandırılmış olması.
Kamusal alanların iyileştirilmesi yoluyla yaşam ortamının kalitesinin iyileş-

tirilmesi süreci belirlendi.
2021 Yılı Bütçe Taslağının daha önemli özellikleri
arasında bütçeden ödenen asgari işçi maaşının
610 levadan 650 levaya
yükseltilmesi, yerel vergi
ve harçların artırılmaması,
belediye tarafından organize edilip başlatılan yeni
asistan desteği hizmetinin
başlamasından dolayı ayrılan kaynakların iki kat
artırıldığı sosyal güvenlik,
yardım ve bakım hizmetlerinde en önemli miktarda olmak üzere devlet
tarafından delege edilen

faaliyetler için kaynakların
önemli miktarda artırılması, belediye idaresi, eğitim
ve kültür olmak üzere bazı
delege edilen faaliyetlerin
finansmanına yılın ikinci
yarısında kendi kaynaklardan katkı sağlanması
sıralanabilir.
2021 yılında Kırcaali
Belediyesi Yatırım Programı kapsamında 9 039
757 leva tutarında yatırım
yapılması planlanıyor. 10
150 120 leva tutarında AB
tarafından finanse edilen
12 proje uygulanıyor.
Hak ve Özgürlükler Ha-

2021 - 2027 Dönemi Ardino İlçesi Entegre
Kalkınma Planı’nın Tartışma Toplantısı
Ardino (Eğridere) Rodop Kıvılcımı Halk Kültürevinde anti-salgın önlemlerine uyularak 2021
- 2027 Dönemi Ardino
İlçesi Entegre Kalkınma
Planı’nın (PİRO) kamuya
açık tartışma toplantısı
yapıldı. Toplantıya çalışma grubu üyeleri, belediyede görevli uzmanlar,
kurum, iş dünyası, sivil
toplum sektörü temsilcileri, köy muhtarları ve
vatandaşlar katıldı.
Entegre Kalkınma
Planı’nı hazırlayan Prof.
Dr. Mimar Valeri İvanov,
Doç. Dr. İliya Kopralev,
Nikolay Ençev’in yer aldığı danışman ekibi, planın
sunumunu gerçekleştirdi
ve katılımcılara PİRO
hazırlama girişiminde
bulunan belediyelerin
ilklerinden biri olan ilçenin gelişimi için fikirlerini
paylaşma fırsatı verdi.
Tartışma toplantısında
turizmin gelişmesine ve

Ardino ilçesinin ulusal
turizm pazarında tanınan bir turistik destinasyona dönüştürülmesi

öngörülüyor” diye kaydetti. Doç. Dr. Kopralev,
Entegre Kalkınma Planı
taslağının aynı zamanda

vurgusu yapıldı. Doç. Dr.
Kopralev, turistlerin ilçede kalış sürelerini uzatmaya yönelik faaliyet ve
projelere dikkat çekti.
Uzman, “Bu bağlamda,
Entegre Kalkınma Planı
taslağında turizm, dinlenme ve rekreasyonun
hedeflenen gelişimi için
bir alan oluşturulması

ilçenin kenar kısımlarının mevcut kaynaklarına
ve potansiyellerine bağlı
olarak bu yerlerin geliştirilmesi için önlemler öngördüğünü vurguladı.
Tartışma toplantısında
yapılan hedeflere uygun
teklifler ve tavsiyeler, Belediye Meclisi tarafından
görüşülmesi ve kabul

edilmesi üzere sunulmadan önce planın nihai
taslağına yansıtılacak.
Planın uygulanmasıyla ilçenin yaşamak için daha
güzel bir yere dönüşeceği ümit ediliyor.
Danışman ekibi adına
Prof. Dr. Mimar Valeri
İvanov, Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban’ın
şahsında belediye yönetimine mükemmel iletişim ve plan çalışmaları
sürecine tam destek vermesinden dolayı şükranlarını ifade etti.
Belediye Başkanı Müh.
Şaban, Avrupa Birliği
tarafından hibe desteği verilen operasyonel
programlara başvuruda
bulunma açısından 2021
- 2027 Dönemi Ardino İlçesi Entegre Kalkınma
Planı’nın ilçenin gelişiminde önemli yere sahip
olduğunu vurguladı.
Kırcaali Haber

reketi (HÖH) partisinden
Meclis Üyesi Sezgin Bekir, mezarlık parklarındaki
mezar yerlerinin dolmasına dikkat edilmesini ve
yenilerinin oluşturulmasını göz önünde bulundurmanın yanı sıra yenileri ile
değiştirilen eski kaldırım
taşlarının mezarlığa giden
sokakta kaldırımlar oluşturmak için kullanılmasını
önerdi. Bulgar Sosyalist
Partisinden (BSP) Meclis
üyeleri Milko Bagdasarov
ve Georgi Küçükov, bütçeden finanse edilecek
inşaat faaliyetlerine yenilerinin eklenmesine ilişkin
yazılı önerilerde bulundular.
Vatandaşlar, Kırcaali'deki yeşil alanların bakımı
ile ilgili sorular gündeme

getirdi. 2021'de Kırcaali
Belediyesinin anti-sosyal
davranışların yoğun olarak görüldüğü noktaların
video gözetimi için kaynak öngördüğü ortaya
çıktı. Sokak köpeklerine
barınak inşa edilmesi için
50 000 leva, müzenin
çatısının onarımı vb. faaliyetler için de kaynaklar
öngörülüyor.
Belediye Başkan Yardımcısı Müh. Katya Mitovska, 2021 bütçesi ile
ilgili fikri ve önerisi olan
herkesi belediye idaresini
ziyaret etmeye davet etti,
onların burada uzmanlardan finansman olanakları
hakkında bilgi edineceklerini ve birlikte bu konuyu
tartışacaklarını belirtti.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediyesi, halkla
istişare için yenilikçi
çevrimiçi platform kuruyor
Kırcaali Belediyesi, Kırcaali Karar Alıyor Derneği ile
ortaklaşa olarak halkla istişare için yenilikçi çevrimiçi
CONSUL platformunu kuruyor. Belediyenin vatandaşlarla etkileşimini iyileştirmeyi amaçlayan girişim, Sivil
Katılım Forumu ağının "Vatandaşlara Giriş" projesi
kapsamında yürütülüyor.
Kırcaali Belediyesi, vatandaşlarla istişare için bu modern aracı uygulamaya koyarak "Vatandaşlara Giriş"
projesine
katılma isteğini dile
getiren
ülkedeki
dört belediyeden
biri. CONSUL şu
anda dünya çapında
30'dan fazla ülkede ve 130'dan fazla kamu kurumu
tarafından kullanılmakta ve vatandaşların yerel düzeyde yönetmelik ve planların hazırlanmasına aktif olarak
katılmalarına, yerel yönetimlerin çeşitli önerilerine oy
vermelerine veya kendi önerilerini göndermelerine,
çevrimiçi tartışmalara katılmalarına ve fikirler ve görüşlerini belirtmelerine olanak sağlıyor.
Sivil Katılım Forumu tarafından ücretsiz olarak Kırcaali Belediyesi idaresinin ihtiyaçlarına göre oluşturmakta ve uyarlanmakta olan platformda belediyenin
yönetmelik taslakları yayınlanacak, istişareler ve tartışmalar yapılacak. Platform halihazırda tüm işlevleri iyileştirilene kadar bir test sistemine kuruldu. Daha sonra
Kırcaali Belediyesi tarafından bu amaç için özel olarak
satın alınan ayrı bir sunucuya kurulacak.
Platforma resmi ad verilecek ve ayırt edici görünümü
oluşturulacak. Kırcaali şehrinden aktif gençler de bu
sürece davet edilecek. Bununla gençlerin ilgisinin kamusal meselelere çekilmesi ve aynı zamanda yaratıcı
fikirlerini ifade etme fırsatı verilmesi amaçlanıyor.
Kırcaali Belediyesinin web sitesinde yaklaşan ve
güncel konuların istişareleri, katılım yöntemi, görüş ve
öneri gönderme formları ve istişare sonuçları hakkında
bilgiler içeren tek ve erişilebilir bir bölüm oluşturulacak.
Kırcaali ilçesi sakinleri, sosyal açıdan önemli bir konu
hakkında kamuoyu tartışması yapılmasını öngören
projenin ilerleyişi hakkında düzenli olarak bilgilendirilecek.
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Tekstil sektörü, devletten daha fazla resmi
kıyafet dikim hizmeti vermesini istedi
Özel bir televizyona konuk olan Bulgaristan Deri
ve Tekstil Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Volodya
Stoyanov, “Yerel tekstil
üreticilerini desteklemek
için Bulgar üreticilerine
daha fazla devlet memurları, ordu mensupları ve
diğer organlarda çalışanlara kıyafet dikim hizmeti
verilmeli. Fatura ödeme
uygulamasının kaldırılması ve şirket kıyafetlerinin yerli üreticilerden
satın alınması uygulamasının başlaması ve
ayrıca Çin’den yasa dışı
ithalatın sınırlandırılması”
diye kaydetti.
Stoyanov, “Salgının
başlangıcında daha Mart
ve Nisan aylarında Batı
Avrupa'da müşterilerimiz,
Nisan sonrası için planlanan siparişlerini yaklaşık

mini etkilemeye devam
ediyor” diye ekledi.
Stoyanov, “Pandemi, üst
giyim üreticilerini çok kötü
etkiledi. Sektörde birçok
şirket şimdi pijama, gecelik ve eşofman gibi daha
hafif giysi üretimine geçiyor” dedi.
Dernek Başkanı, “Mart
2021'den sonraki dönemin daha da zor olacağını varsayıyoruz, çünkü
2021/2022 sonbahar-kış
sezonu için gelecek programlar henüz belli değil”
diye ifade etti.
Stoyanov, “Geçen yılın
başında Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev

% 30 oranında düşürdüler” dedi.
Dernek Başkanı, “Tekstil endüstrisinde yer alan
tüm işletmelerin, çok kısa

bir sürede salgın sırasında ihtiyaç duyulan belirli
ürünlerin üretimine yönelmeleri gerekti. Bu bize
iş yerlerimizi korumamıza

fırsat verdi. Haziran ayından sonra bir süre istikrarlı bir dönem yaşandı, ancak salgın Bulgaristan'da
genel olarak giyim üreti-

HÖH Kırcaali İl Teşkilatı, milletvekili aday listesinin
başında Mustafa Karadayı’nın olmasını öneriyor
Hak ve Özgür lükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Yönetim Kurulu, 4
Nisan’da yapılacak Parlamento seçimleri için oybirliğiyle partinin 9. Kırcaali
Seçim Bölgesi milletvekili
aday adayı listesinin başında HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı’nın
yer almasına karar verdi.
Karar, 12 Şubat günü gerçekleştirilen HÖH Kırcaali
İl Yönetim Kurulunun geniş katılımlı toplantısında
alındı. Toplantıya HÖH
Genel Başkan Yardımcısı
ve Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis,
HÖH Kırcaali İl Başkanı
Resmi Murat, Kırcaali
milletvekilleri Adlen Şevket ve Erol Mehmet, bölgede belediye başkanları,
HÖH Gençlik Kolları ve

Kadın Kolları teşkilatları
başkanları katıldılar.
Katılımcılar, listede alfabetik sırayla dizilen 45.

Halk Meclisine 33 milletvekili aday adayını seçti.
Liste, 15 Şubat’ta aday
adayları arasından kesin
aday listesini oluşturmak
üzere HÖH Merkez Yürütme Kuruluna gönderi-

lecek.
HÖH Kırcaali İl Başkanı
Resmi Murat, İl teşkilatına
bağlı 7 ilçe örgütü yöne-

timlerinin çevrimiçi geniş
katılımlı toplantılarının çok
iyi organize edilmesinden
dolayı teşekkür etti. Nisan ayında yapılacak seçimlerde yerel örgütlerin
azami düzeyde seferber

edilmesini beklediğini vurgulayan Murat, “Birlikte
çalışırsak ve birlik olursak
çok güzel bir seçim sonucu elde ederek birbirimizi
tebrik edeceğimizi düşünüyorum” diye kaydetti.
HÖH Genel Başkan Yardımcısı ve Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis, konuşmasında
önümüzdeki Parlamento
seçimlerinde parti örgütünün sinerjisinin, Gençlik ve Kadın Kolları örgütlerinin çalışmalarının
kendilerine olabilecek en
iyi sonucu garanti edeceğini kaydetti. Dr. Müh.
Azis, “Zaman, tam bir koordinasyon içinde ve olağanüstü bir ekip halinde
çalışmamızı gerektiriyor”
dedi.
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26 Ocak’ta sektör temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirilen Tarım,
Gıda ve Orman Bakanlığı

Tütün Danışma Konseyi
toplantısında farklı cins
tütünler için verilecek
destek miktarları belirlendi. 27 Ocak’ta Tarım,
Gıda ve Orman Bakanı
Desislava Taneva’nın
27 Şubat’a kadar bir ay
kamuoyunda tartışmaya
açık olacak farklı cins tütünler için verilecek destek miktarlarına ilişkin
emirnamesi yayınlandı.
Destek ödemeleri tütün
üreticilerinin banka hesaplarına 1 Mart’ta yatırılacak.
Kırcaali Haber

Tütün destek ödemelerinin yapılacağı tarih belli oldu
Ulusal Tütün Üreticileri
Birliği 2010 Derneği, geçici ulusal destek programı kapsamında 2020
mahsulü tütünler için tütün üreticilerine yönelik
toplam 71,6 milyon leva
tutarında destek ödemelerine 1 Mart’ta başlanacağını açıkladı.
Üretimle ilişkilendirilmeyen destek programına
toplam 41 528 kişi başvurdu. Başvuru sahipleri,
destek ödemesini Devlet
Tarım Fonu tarafından
önceden açıklanan ödeme tarihlerine göre 10

gün gecikmeyle alacaklar.
Dernek gecikmenin nedenini de açıkladı.

ile sektöre destek sağlayacak tedbirlerin görüşüldüğü bir toplantı yapıldı,
ancak koronavirüs salgını
nedeniyle bu tedbirler uygulanmadı” diye kaydetti.
Dernek Başkanı, “25
Şubat'ta hem devlet kurumlarının hem de sektör
temsilcilerinin ve toplumun ileri gelenlerinin katılımıyla Tekstil ve Hazır
Giyim Sektörü Önündeki
Ulusal Perspektifler Konferansı düzenlenecek.
Toplantıda Bulgar tüketicilerin dikkatini çekecek
önlemler masaya yatırılacak” dedi.
Kırcaali Haber

Dobruca’da tarla
fiyatları düşüyor
Bulgaristan Tarım Arazi Sahipleri Derneği Başkanı Stayko Staykov, “Bulgaristan'da tarım arazileri konsolide edilmiş değil, toplulaştırılmış değil
ve çok az yerde toplam ekilebilir arazi hacminin
% 3'ünden fazlasını kaplamayan sulama yapılıyor.
Bu da Bulgaristan'da ekilebilir araziye olan ilgiyi
azaltıyor” diye açıklamada bulundu.
Staykov, “Daha ilk tecritte gayrimenkul satış

işlemleri önemli ölçüde azaldı. Salgın önleyici
tedbirler bir ara kaldırılsa da enfeksiyon kapma
korkusu tarımsal arazi ile ilgili işlemlerin ancak
son derece gerekli hallerde yapılmasına neden
oldu” dedi.
Dernek Başkanı, “Çok ciddi bir düşüş görüyoruz - talep var, ama arz zayıf. Bildiğimiz gibi arazi
ıslahı yapılmıyor ve bu da piyasalarda ek stres
yaratıyor” diye ekledi.
Staykov’un ifadesine göre, tarım arazileri pazarı bölgeye bağlı olarak çok dinamik, Dobruca’da
yıllardan sonra ilk kez fiyatlarda daha büyük bir
düşüş yaşanırken Montana, Vratsa (İvraca) ve
Vidin'de fiyatlar yükseliyor.
Dernek Başkanı, “Fiyatların toprak ve iklim koşullarına göre belirlendiği tarım arazisi kiralamada
da benzer bir durum söz konusu” diye izah etti.
Staykov’un ifadesine göre, tarım arazileriyle
başlıca yerliler ilgileniyor ve yabancıların ilgilendiğine dair bir eğilim gözlenmiyor.
Dernek Başkanı, tarım arazileri pazarının yılın
ikinci yarısından sonra toparlanacağını tahmin
ederek, bunun hem aşılama hızına hem de iklime
bağlı olduğunu sözlerine ekledi. Araziye yatırım
yapmanın artık para biriktirmek için bir yol olduğunu söyledi.
Staykov, “Tarım arazilerinde yeniden sulama
yapmaya başlarsak, iklim koşullarına o kadar bağımlı olmayacağız ve sonrasında da fiyatlar kademeli olarak artmaya devam edecek” dedi.
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Türkiye-Bulgaristan TSO Forumu Ortak
Yönetim Kurulu Toplantısı Yapıldı
Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası
Forumu Ortak Yönetim
Kurulu Toplantısı, Türk
Tarafı Eş Başkanı, Tekirdağ TSO Başkanı ve
TOBB Yönetim Kurulu
Üyesi Cengiz Günay ile
Bulgar Tarafı Eş Başkanı ve Bulgar-Türk Ticaret
ve Sanayi Odası (BULTİŞAD) Başkanı Fikret
İnce eş başkanlığında
sanal ortamda gerçekleşti. Toplantıya Sofya
Ticaret Müşavirleri Okan
Pakbeşe ve Sinem Taştan ile Bulgaristan’ın
İstanbul Başkonsolosu
Toşko Tomov’un yanı sıra
Türkiye Ticaret ve Sanayi
Odası Forumu’nun Türk
ve Bulgar tarafı üyeleri
katıldı.
Toplantının açılışında
konuşan Eş-Başkan Günay, “Sayın Başkan, çok
değerli Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi
Odası Forumu üyeleri,
sizleri şahsım ve Türkiye-Bulgaristan Ticaret
ve Sanayi Odası Forumu
adına saygıyla selamlıyorum. Türkiye-Bulgaristan

Ticaret ve Sanayi Odası
Forumu 1’inci toplantısına
hoş geldiniz.
Değerli katılımcılar, kısaca Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği hakkında bilgi
vererek konuşmama başlamak istiyorum. Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği
iş dünyasının çatı kuruluşudur. 1,5 milyon işletme
oda sistemine üyedir. Her
sektörden, küçük, orta ve

büyük işletmeler hepsi
bizim üyemizdir. Yani, sanayi, ticaret, turizm, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık ve kısaca tüm sektörler bizim şemsiyemiz
altındadır. Çok başarılı
bir düşünce kuruluşumuz
var, ismi TEPAV. Ayrıca
yine son derece başarılı
bir de TOBB ETÜ üniversitemiz var.
Şirketlerimize yönelik

AP milletvekili İlhan Küçük:
Avrupa’da aşılama gecikti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula
von der Leyen’in katılımıyla Avrupa Parlamentosunda yapılan tartışma
toplantısında AP üyeleri

aşılamaların ilerlemesi,
AB genelinde aşı tedariki
ve anlaşmalarda şeffaflığın sağlanması ile ilgili
konuları tartıştılar.
Hak ve Özgürlükler
Hareketi'nden (HÖH)
Avrupa Parlamentosu
Avrupa'yı Yenile Grubu
Üyesi İlhan Küçük, geçtiğimiz yıl bu konudaki
iyi trendlerin 2021 için
geçerli olmadığını belirterek AB vatandaşlarının

aşılanması konusuna değindi.
Küçük, “İlk iyi haber, aşıların satın alınması için
Avrupa Komisyonu'nun
ortak bir stratejisi belirle-

mesi oldu. Bu doğru bir
adımdı, çünkü aksi takdirde bizi aşı milliyetçiliğine
götürecekti. İkinci doğru
adım sembolik miktardaki ilk teslimatların aynı
anda tüm AB ülkelerine
yapılmasıydı” dedi.
AP milletvekili, AB’nin
vatandaşların aşılanması
konusunda geç kaldığını
kabul etti ve diğer ülkeler
ve aşılama oranları arasında karşılaştırma yap-

mak için veri sundu.
Küçük, “AB nüfusunun
yalnızca % 3'ü aşılandı.
Karşılaştırma yapacak
olursak ABD’nin nüfusunun % 9’u, Büyük
B r i t a nya’nın
nüfusunun %
14’ü, İsrail’in
nüfusunun %
60'tan fazlası
aşılandı” diye
kaydetti.
AP milletvekilinin ifadesine göre,
Avrupa'da
üretilen aşıların AB içinde
kalmamasının
mantıksız olmasından dolayı teslimatlarda gecikmeler muhtemel üretim ve
tedarik sözleşmelerinde
eksikliklerden kaynaklanıyor.
Küçük, konuşmasının
sonunda AB kurumları
ile AB vatandaşları arasındaki güveni yeniden
tesis etmek için şeffaflık
ve sorumlu makamlar tarafından net yanıtlar verilmesi çağrısında bulundu.
Kırcaali Haber

pek çok doğrudan hizmet
sunuyoruz; taşıma belgeleri, barkod’lar ve sanayi
kapasite raporları gibi.
Ayrıca Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır kapıları dahil, Türkiye’deki
kara gümrük kapılarını,
yap-işlet-devret modeliyle
modernize ederek işletiyoruz. Geniş bir uluslararası ağımız var. Başkanımız EUROCHAMBRES’ta
Başkan Yardımcısı. Burada, Bulgaristan Ticaret
ve Sanayi Odası ile yakın
çalışıyoruz.
Ayrıca, Balkan Odalar
Birliğinde de birlikte çalışıyoruz. İslam Odası’nda
B a ş k a n Ya r dı m c ı lı ğ ı
görevimiz var. Asya pasifik Ticaret ve Sanayi
Odası’nda Başkan yardımcısıyız. Washington,
Brüksel ve Moskova’da
temsilciliklerimiz var. Çok
sayıda ülke ile ikili odalar

kurduk. Bu çerçevede,
Bulgaristan ile de bir ikili
Odamız mevcuttur. Yalnız,
Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası’nın
bir farkı var. İlk kez, yurt
dışındaki girişimcilerimizin kurmuş oldukları bir
dernekle böyle bir yapı
kurduk. Yani, biz Bulgaristan dışındaki tüm ikili
Odalarımızı, o ülkelerdeki
odalar birlikleri ile kurduk.
Bulgaristan’da siz değerli
iş insanlarının kurmuş olduğu, BULTİŞAD da son
derece başarılı. Biz de
TOBB olarak BULTİŞAD
ile işbirliği tesis ettik. Bundan dolayı da iş dünyası
adına hem çok mutluyuz,
hem de gururluyuz.
D e ğ e r l i a r k a d a ş l a r,
Türkiye, Bulgaristan’ın
ana ticaret ortaklarından biri konumundadır.
Türkiye’nin Avrupa ülkeleriyle yaptığı ticaretin karayolu ile taşınan kısmının
büyük bir bölümü Bulgaristan üzerinden yapılmaktadır. Ayrıca, Bulgaristan, Türkiye’den AB’ye
en önemli giriş kapısıdır.
İki ülke arasındaki dış
ticaret rakamlarına baktığımızda ise çok güzel
bir denge olduğunu görüyoruz. Ekonomik dengeyi
koruyarak, ikili ticaretimizi daha yukarıya taşımak
için işbirliği içinde çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Karşılıklı yatırımları
da, ticareti de artırmalıyız.
Bulgaristan’da son derece
başarılı yatırımcılarımız
var. Onlarla gurur duyuyoruz.
İkili Oda olarak hem

Bulgar istan’daki yatırımlarımızı ar t tırmak,
hem B ul g ar i st an’dan
Türkiye’ye yatırımcı getirmek, aynı zamanda karşılıklı ticaretimizi arttırmak
için birlikte çalışacağız.
Bugün sizlerin önereceği
fikirleri biz eylem haline
getirip, 2021 yılı içinde
bir dizi ortak etkinlik yapmak istiyoruz. Umarım,
pandemi şartları bir an
önce geride kalır. Biz de
fiziki olarak bir araya gelip
daha yakın çalışabiliriz.
Konuşmamı bitirmeden
önce Ticaret Müşavirlerimiz Sayın Sinem Taştan ve Okan Pakbeşe’ye
tekrar teşekkür ediyorum.
Bize her aşamada destek
oluyorlar. Katıldığınız ve
bundan sonra göstereceğiniz aktif desteğiniz
için sizlere teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar
sunuyorum.”
Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu, Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği (TOBB) ile
Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (BULTİŞAD)
tarafından 2020 yılında
kuruldu. Oda’nın Türkiye
tarafı Başkan ve üyeleri
TOBB, Bulgaristan tarafı
da BULTİŞAD tarafından
belirleniyor. Yıllık ekonomi
zirveleri, ortak yönetim
kurulu toplantıları, iş forumları, iş görüşmeleri ve
Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini geliştirmeye dönük
çalışmalar, Türkiye-Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası Forumu’nun ana
çalışma alanlarını teşkil
ediyor.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam
Kesimoğlu’ndan Ardino Hastanesine Bağış
Ardino’nun (Eğridere)
kardeş belediyesi olan
Türkiye’nin Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet
Siyam Kesimoğlu, koronavirüsle mücadele için
Ardino hastanesinde doktorlara tekrar kullanılabilir
maske ve koruyucu giysi
bağışladı.
Bağış, Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban ve
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram'ın huzurunda hastane müdürü
Dr. Güner Osman'a bizzat
Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmed
Gider tarafından takdim
edildi. Bağış takdimi sırasında Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali
İl Başkanı Resmi Murat,
HÖH Ardino İlçe Başkanı
Şahin Bayramov ve Kırk-

lareli Belediyesi Basın
Yayın ve Halkla İlişkiler
Müdürlüğünde Başuzman

Başkanı Mehmet Siyam
Kesimoğlu'na içten teşekkürlerini sundu.

Varol Şen hazır bulundular.
Belediye Başkanı Müh.
Şaban ve Ardino Çok
Yönlü Aktif Tedavi Hastanesi yönetimi bağış
için Kırklareli Belediye

Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmed
Gider, Kırcaali ilinde bulunan tüm hastanelere 5
000'in üzerinde maske
bağışladıklarını belirtti.
Kırcaali Haber
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Vize sorunu Türk ve Rus Turistleri
Bulgaristan’a Gelmekten Vazgeçtiriyor

Kış tatil yerlerimizde Rusya
ve Türkiye'den neredeyse hiç
turist yok. Bunun nedeni sadece
pandemi durumu, negatif PCR
testinin ibraz gerekliliği ve yeni
bir koronavirüs dalgası korkusu
değil. On yılı aşkın bir süredir
en büyük sorun vize işlemleri ve
geçerlilik süreleri.
Pandemi koşullarında dünya
pazarında turist çekmek için

amansız mücadele veriliyor.
Turizm endüstrisine cömertçe
yardım ediliyor. Elbette Bulgaristan bundan istisna. Geçen
yıl yaz turizm sezonu tamamen
dibe vurdu, sektörün gelecek
sezona yönelik tahminleri iyi
değil. Kış tatil yerlerinde de
otelcilerin gözdesi olan Rusya,
Türkiye, İsrail'den gelen yabancı
turistler görünmüyor.

Covid-19 salgını geçici bir
açıklama olsa da hantal prosedürler ve hükümetin turist
vizeleri üzerine düşünmemesi
on yıldan fazla bir süredir sorun
teşkil ediyor. Bansko kış tatil
beldesini Rus ve Türk turistler
için favori bir yere dönüştürmek
için çalışan Bansko'da sektör
temsilcileri, sorunu bir kez daha
gündeme getirdi.

Cebel’in (Şeyhcuma) yetenekli
çocukları, çevrimiçi düzenlenen
zengin içerikli bir program ile
21 Şubat Uluslararası Ana Dili
Günü’nü coşkulu bir şekilde
kutladı.
Cebel Hristo Smirnenski Halk
Kültürevi Dans Grubu üyeleri,
“Geçen yıl Cebel'de halk kültüevi salonunun hınca hınç dolduran seyirciler önünde şarkı
söyledik ve dans ettik. Bu yıl
farklı okullardan dostlarımızla birlikte performanslarımızı
sergilediğimiz video ile hoş bir
sürpriz yaşıyoruz. Klipte güzel
bir filmde gibi şarkı söylüyoruz,
dans ediyoruz ve şiir okuyoruz”
diye yorumda bulundular.
Cebel Belediyesi, Covid-19
salgını koşullarında ve toplu
etkinlikler yapmadan 21 Şubat
Uluslararası Ana Dil Günü'nü
kutladı. Küçük şarkıcıların,
dansçıların, şiir seslendirenlerin
ve tiyatrocuların performansları
internet üzerinden yayınlanan
bir videoda toplandı.
Kutlama programında Cebel
Hristo Botev Lisesi öğrencileri
Simona, Ecrin, Aleks ve Melda,
şiir seslendiren Rogozçe (Hasırcık) köyü Hristo Smirnenski
İlköğretim Okulu öğrencileri,
Cebel Ruska Peeva Meslek
Lisesi öğrencisi Lara Ferdi,

Pripek (Güneli) köyündeki anaokulu tiyatro grubu,Cebel’deki
Halk Kültürevi Dans Grubu ve
Ustra (Ustura) köyü Vasil Levski
İlköğretim Okulu’nun yetenekli

Bugün dünyada 6 000'den
fazla dil konuşulmakta, bunların % 96'sı küçük bir grup insan
tarafından kullanılmakta (dünya
nüfusunun yaklaşık % 4'ü), bun-

Turizm İşletmeleri Birliği Derneği Yönetim Kurulu Üyesi
Burhan Nemutlu, Bulgaristan
Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte, “Turistlere verilen
vizeler tek girişli. Vize, ülkeye
giriş yapmak için bir araç ve
aynı zamanda vize çıkartmak
zaman alıyor. Bir vize bedeli 70
Euro. Elektronik vize başvurusu yapılamıyor, vize çıkartmak
zaman kaybettiriyor… 4-5 aylık bir sezondan bahsediyoruz.
Çok girişli vizeler verilirse, turist
birkaç kez ülkeye gelecek” dedi.
Yıllardır Bansko'daki turizm
işletmecileri ve İstanbul, Bursa ve Türkiye’nin diğer büyük
şehirlerindeki meslektaşları bu
sorunun çözülmesi için çağrı
yapıyor.
Türkiye pazarında Bansko'nun
reklamını yapan iş insanı Erol

Çetin, “Vize sorunu turistleri
Bulgaristan’a gelmekten vazgeçtiriyor” dedi.
Turizm İşletmeleri Birliği Bansko Şubesi Başkanı ve Bulgaristan Otelciler ve Restorancılar
Birliği Derneği Başkan Yardımcısı Malin Bistrin’in ifadesine göre, devletin Rus ve Türk
turistlerine yönelik vize konusunda kararsız kalması Bulgar
sanayicilerine karşı işlenen bir
suç sayılır.
Bistrin, “Ve birisi size vize
kısıtlamalarının Avrupa Birliği
(AB) kurallarının mantığına uygun olduğunu söylerse, örneğin
Yunanistan'ın Türk turistlere 6 12 aylık bir süre için geçerli çoklu giriş vizesi vermesi gerçeğini
nasıl açıklayabiliriz?” diye retorik soru sordu.
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Bulgar Geleneğinde Martenitsa

Cebel’de Çevrimiçi Ana Dili Günü Kutlandı

Martenitsa, 1 Mart'tan başlayarak martın sonuna kadar
takılan, beyaz ve kırmızı yünden yapılan bir süstür. Baharın gelişi münasebetiyle geleneksel Baba Marta (Marta
Nine) günleri başlar. Çok eskilere dayanan Baba Marta,
Bulgaristan’a has bir gelenektir. Bu günde Bulgarlar yakınlarına ve arkadaşlarına “martenitsa” olarak adlandırılan
sembolleri, yıl boyu sağlık ve güç dileğiyle hediye ederler.
Âdete göre, martenitsalar kırlangıç veya leylek görünceye
kadar taşınırlar.
öğrencileri yer aldılar.
Uluslararası Ana Dili Günü,
çok dilliliği ve kültürel çeşitliliği teşvik etmek amacıyla 2000
yılından bu yana tüm dünyada
her yıl kutlanmakta ve kutlanma tarihi UNESCO tarafından
tesadüfen seçilmemiştir. 21
Şubat 1952'de Bangladeş'in
başkenti Dakka'da ana dilleri
Bengalce'nin devlet dili olarak
kabul edilmesini savunmak için
bir protesto gösterisine katılan
beş öğrenci polisler tarafından
kurşun sıkılarak öldürülmüştür.

ların 2 500'ü kaybolma tehlikesi
altında ve 33'ü Avrupa dilidir.
Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, “Sadece ana diline dokunmak ve onu kullanmak yeterli değil, ana dili geliştirilmeli,
edebi dil öğrenilmeli. Ve bunu
sağlamak bizim görevimiz. Bu
yılki 21 Şubat Uluslararası Ana
Dili Günü kutlama programında
yer alan Cebel'in çocuklarının
geleneksel olmayan sahnede
sergilediği her şey bize enerji
veriyor ve bunu yapmaya zorluyor” diye kaydetti.
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