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Bursa BAL-GÖÇ Seçim Mağduriyetini Avrupa 
Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatına Taşıdı

04 Nisan’da yapılan Bulgaris-
tan Parlamento seçimlerinde 
oy hakları ihlal edilen Bulgaris-
tan vatandaşları adına; Bursa 
BAL-GÖÇ, Avrupa Güvenlik ve 
İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demok-
ratik Kurumlar ve İnsan Hakları 
Ofisi'ne de başvuru yaptı.

Türkçe Metin:
Bulgaristan Seçim Yasası, 

Avrupa Birliği (AB) dışındaki 
ülkelerdeki oy sandıklarının sa-
yısını 35 ile sınırlıyor (Bu sayı 
2016'dan önce 139'du). Bu ay-
rımcı bir düzenlemedir.

Türkiye'de Türk kökenli birçok 
Bulgaristan vatandaşı yaşa-
maktadır. Sayılarının 350 bin-
den fazla olduğu tahmin edili-
yor. Dolayısıyla ülke geneline 
dağılmış bu kadar çok insan için 
35 sandık yeterli değildir.

Bu yönetmeliğin özellikle 
Türkiye'de yaşayan etnik Türk 
toplumu mensuplarının oy kul-
lanmasını önlemek için kabul 
edildiğine inanıyoruz. Hatta bu, 

kanun taslağı hazırlama süre-
cinde bazı aşırılık yanlısı politi-
kacılar tarafından açıkça ifade 
edildi.

Türkiye'de yaşayan Bulgaris-
tan vatandaşları AB ülkelerin-
dekilerden daha az demokratik 
haklara sahip olmamalıdır.

Söz konusu kural neticesinde 
Türkiye'de kullanılan oy sayısı 
bir önceki seçimlerde 90 bin ci-
varından 20 bin civarına azaldı.

2017 seçimlerinde çok sayıda 
seçmen oy kullanamadı ve en-
geller nedeniyle evlerine dön-

mek zorunda kaldı. Ayrıca, in-
ternet üzerinden kayıt yaptırma-
yan seçmenlerin, oy sandıkları 
önünde oy verdikleri tarihte Kiril 
alfabesiyle dilekçe yazmaları is-
tenmiştir. Yalnızca Türkiye'deki 
seçmenleri hedef alan bu yü-
kümlülük, sandıkların önünde 
gecikmelere ve uzun sorgulara 
yol açtı. Bu açıkça oy kullanma 
hakkının ihlaliydi.

04 Nisan 2021 Milletveki-

li seçimlerinde de keza aynı 
engellemeler ve caydırıcılık 
faaliyetleri devam etti. (Bul-
garistan Merkez Seçim Kuru-
lunun 22.03.2021 tarih, 2278 
No.lu kararı ile kimlik bilgileri-

ne uygun olarak doldurulmuş 
ve imzalanmış beyannamenin 
ibraz edilmesinin yeterli olaca-
ğı bildirilmiş olmasına rağmen, 
seçmenlerin kimlik bilgileri ile 
örtüşen beyannameleri yırtıla-

rak, kendi el yazıları ile doldur-
maya zorlanmışlardır. Sandık 
komisyon üyeleri dışındaki 
bazı kişilerce yapılan bu tarz 
müdahaleler oy verme işlemi-
nin durdurulmasına ve yavaş-
latılmasına yol açmıştır).
Son olarak, seçim yasasına 

göre siyasi partilerin yalnızca 
Bulgar dilinde kampanya yap-
masına izin verilmektedir. Nü-
fusun yaklaşık %10'unu oluş-
turan Türk kökenli Bulgaristan 
vatandaşları özellikle bu kısıt-
lamasından etkilenmektedir. 
Bu gerçekler, ODIHR / AGİT 
ve Avrupa Konseyi raporların-
da da vurgulanmıştır.
Bu nedenle, Bulgar hükümeti 

üzerindeki etkinizi kullanmanı-
zı arz ediyoruz.
-Türkiye'de sandık sınırının 

kaldırılmasını,
-Türkçe siyasi çalışmalara 

izin verilmesini istiyoruz.
                       Kırcaali Haber

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Büyükelçi 
Sekizkök’ün iftar yemeğine konuk oldu
Bulgaristan Müslümanları 

Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı 
ve Yüksek İslam Şurası Başka-
nı Vedat Ahmet başkanlığında-
ki Başmüftülük heyeti, Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği 
Konutunda verilen geleneksel 
iftar yemeğine konuk oldu.
Büyükelçi Aylin Sekizkök’ün 

verdiği iftar sırasında salgına 
karşı alınan önlemlere uyuldu.
Başmüftü, karşılıklı saygının, 

kültürel diyaloğun geliştirilme-
sinin ve kurulan sıcak ilişkilerin 
sadece mükemmel işbirliğine 
değil, aynı zamanda iki kurum 
arasında yıllar içerisinde dost-
luğun kurulmasına da katkıda 
bulunduğu için üst düzey diplo-
mata teşekkür etti.
Büyükelçi Sekizkök’ün girişi-

miyle Türkiye bu yılki Ramazan 
ayında 600’den fazla erzak yar-
dım paketi hazırlanması üzere 

insani yardım sağlayacak. Er-
zak yardım paketleri Ramazan 
ayı boyunca dini inançlarına 
bakılmaksızın ihtiyaç sahiple-
rine Başmüftülük tarafından 
dağıtılacak.
Başmüftü Dr. Hacı, iftar ye-

meğinden sonra dünyanın 
Covid-19'un neden olduğu sal-
gın hastalığından kurtuluşu için 
dua etti.
B a ş m ü f t ü ,  B ü y ü k e l ç i 

Sekizkök’ü Başmüftülükte veri-
lecek iftar yemeğine davet etti.
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Osmanlı Devleti’nde Tüm Dini - Etnik 
Toplulukların Uyum İçinde Yaşamı

Altı asrı aşan bir süre-
de, üç kıtaya yayılmış 
bir coğrafyada yer alan, 
Müslüman ana unsurun 
yanı sıra çeşitli ırk, din, 
dil, örf ve âdete sahip un-
surları ahenkle bir arada 
tutmayı başaran Osman-
lı Devleti’nin, insanlığın 
birlikte yaşama kültürüne 
olan katkısı, Türk ve dün-
ya tarihi açısından önem 
taşımıştır.

İslam hukuk geleneğin-
de, inanç esasına daya-
nan Müslüman-gayrimüs-
lim ayrımı benimsenmiş 
olup, toplum, dini, bakım-
dan Müslümanlar ve gay-
rimüslimler olmak üzere 
ikiye ayrılmıştır. Farklı din, 
dil, ırk ve kültür yapısına 
sahip milletlerden oluşan 
Osmanlı Devleti’nde, gay-
rimüslimler belli bir hukuki 
statü içinde yönetilmiştir. 
Osmanlı Devleti egemen-
liği altındaki halkın, din ya 
da mezhep esasına göre 
örgütlenerek yönetildiği 
bu işleyişe “millet sistemi” 
adı verilmiştir.

Osmanlı toplumsal dü-
zenin nüvesini oluşturan, 
temelinde din ve mezhep 
farklılıklarının yattığı millet 
sistemi, İstanbul’un fethi-
nin sonrasında başlaya-
rak (1454) Tanzimat’ın ila-
nına (1839) kadar varlığını 
resmen devam ettirmiştir. 
Fatih Sultan Mehmet (II. 
Mehmet) döneminden 
it ibaren uygulanmaya 
başlayan haliyle Rum 
Milleti kendi içinde seçti-
ği “patrik” adını verdikleri 
cemaat lideriyle, kendi 
cemaatini yönetmiş, II. 
Mehmet bu lidere gerekli 
yetkileri kullanma imtiya-
zı tanımış ve onu Orto-
doks Kilisesinin reisliği ile 
“millet başı” sıfatıyla tüm 
Ortodoksların başına ge-
tirmiştir. Akabinde benzer 
uygulamalar Yahudiler ve 
Ermeniler üzerinde de 
uygulanmaya başlanmış, 
Ermeni Patriği, aynı za-
manda Ortodokslar dı-
şındaki tüm Hristiyanlar 
üzerinde yetki sahibi ol-
muştur. Yahudilerin ken-
dilerine seçtikleri cemaat 
liderine ise “Hahambaşı” 
denilmekteydi. Bu cema-
at liderine cemaatlerini 
yönetme masrafları için 
aynı zamanda vergi top-
lama hakkı da tanınmış, 
her millete kendi yargı, 
maliye, eğitim kurumları 
ve vakıflarını oluşturma 
imkanı sağlanmıştır.

Millet sisteminde her ce-
maat salt bir dini topluluk 
değil, aynı zamanda idari 
bir komün niteliği de ta-
şımıştır. Osmanlı Devleti 
toplum üzerindeki yetkile-

rini genel yönetim, güven-
lik, maliye ve askerlik gibi 
konularda sınırlandırmış, 
bunların dışında kalan 
eğitim, haberleşme, sos-
yal güvenlik, adalet, nü-
fus ve dini işler gibi temel 
fonksiyonları din ya da 
mezhep esasına dayalı 
millet teşkilatları eliyle yü-
rütmek üzere gayrimüslim 
topluluklara bırakmıştır.

Kutsal Mabetlerin Ta-
miri

Osmanlı  Devlet i ’n in 

kuruluşundan yıkılışına 
kadar gayrimüslimlerin 
kilise tamiri konusunda 
istedikleri izin taleplerinin 
genelde kabul edildiği, es-
kiyen ve tahrip olan kilise 
ve havraların eski şekille-
rinin korunması şartıyla 
tamir edilmelerine izin ve-
rilmiştir. Kilise ve manastır 
gibi ibadethanelerin tamiri 
ve inşasında İslam huku-
kundaki “kadim olma” ve 
“aslına fazla bir şey ekle-
meden tamir etme” pren-
sipleri geçerli olmuştur. 
Kiliselerin tamiri ile ilgili 
düzenlemeler Osmanlı 
sultanları tarafından gay-
rimüslim din adamlarına 
verilen fermanlarla ayrın-
tılı olarak belirlenmiştir. 
Gayrimüslimlerin inanç ve 
ibadet özgürlüklerini sağ-
lamak gayesi ile onların 
mabetlerini tamir istekleri 
geri çevrilmemiş hatta ta-
mir sayılamayacak küçük 
onarımların yapılması için 
izin alınmasına bile gerek 
görülmemiştir.

Ayinler
Osmanlı Devlet i ’nde 

gayrimüslimlerin ibadet 
yerleri ve dinsel başkanla-
rının durumu İslam huku-
ku hükümlerince belirlen-
miştir. İbadet özgürlüğü 
konusunda son derece 
hoşgörülü olan Osmanlı 
Dönemi’nde gayrimüslim 
halk rahatça ibadet etme 
hakkına sahip olmuştur. 
Kendilerine mahsus ki-
lise, manastır, havra ve 
mezarlıkları bulunan gay-
rimüslim toplulukların, 
kiliselerine ve kiliselerine 

ait vakıf arazilerine kim-
senin karışamayacağı, 
dini liderlere verilen tayin 
beraatlerinde belirtilmiş-
tir. Merkezden gönderilen 
fermanlarla gayrimüslim-
lerin dinsel başkanlarının 
durumu belirtilerek ibadet 
yerleri olan kilise ve hav-
ralar sürekli devlet güven-
cesi altında tutulmuştur. 
Gayrimüslimlerin ibadet 
yerleri ve dinsel başkanla-
rı ile ilgili fermanların yanı 
sıra gayrimüslim tebaanın 

dini ibadetlerini serbest 
yapabilmeleri konusunda 
fermanlar da çıkarılmıştır.

Esas olarak İslam huku-
kuna dayanan millet sis-
temine göre, din ve mez-
hep esas alınarak tasnif 
edilmiş olan gayrimüs-
limler; Rumlar, Ermeniler 
ve Yahudiler olmak üzere 
üç farklı millet olarak ka-
bul edilmiştir. Rumlar ve 
Ermeniler topluluklar için 
ortaya atılan “millet siste-
mi” sonradan Yahudileri 
de kapsayacak şekilde 
genişletilmiştir.

Osmanlı Devlet i ’nde 
yaşayan azınlıklar, itibar 
sırasına göre sınıflandı-
rılmış ve buna göre im-
tiyazları da bir birinden 
farklı olmuştur. Gayri-
müslim topluluklar içinde 
en önemli unsur Rum Or-
todoks kilisesine tabi olan 
Hristiyanlardı.

Rumlar
Osmanlı Devleti’nde en 

büyük yoğunluğa sahip 
millet Rum ve Ortodoks-
lardır. Ortodokslar fetih-
ten önce özerk patriklere 
bölünmüş durumda iken, 
II. Mehmet bütün Orto-
doksları İstanbul Fener 
Patrikhanesi’nde, İstan-
bul Patriği’nin liderliğinde 
birleştirmiştir. Osmanlı, 
Fener Patrikhanesi’ne Bi-
zans döneminde tanınan 
hak ve yetkilerden çok 
daha fazlasını tanımıştır. 
Fatih’in Patriğe karşı gös-
termiş olduğu tolerans, 
Fatih’ten sonraki Padişah-
lar tarafından da devam 
ettirilmiş, Patrikhane, Os-

manlı Devleti içinde adeta 
bir devlet haline gelmiştir. 
Rum halkı, Patrikhane ön-
cülüğünde bağımsız bir 
dini hayat sürmüş, kendi 
eğitim kurumlarını açmış, 
güven içinde sanat ve ti-
caretle uğraşmışlardır. 
Ortodoksların çoğunlu-
ğunu oluşturan Rumlar, 
Osmanlı Devleti’nde İm-
tiyazlı bir sınıfa sahip-
ti. Yabancı dil bilmede 
yetkinlikleri ve ticarette 
en etkin millet olarak ni-

telendirilmeleri nedeniyle 
üstün tutulan Rumlar, Os-
manlı Devleti’nin siyasal, 
ekonomik, kültürel ve sa-
natsal alanlarında öncü 
topluluk olarak varlık gös-
termişlerdir.

Ermeniler
Anadolu’nun otokton 

halkları arasında yer 
alan Ermeniler, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun bünye-
sindeki ikinci en kalabalık 
topluluktur. Hristiyanlığın 
üç farklı mezhebinden de 
nüfusları bulunmaktadır. 
Bu mezhepler içerisinde 
başta Ermani Gregor-
yenler (Ortodoks) gelip, 
Ermeni Katolik ve Ermeni 
Protestanlar da yer alır. 
Fatih döneminde, Rusla-
rın, Romalıların, İranlıların 
ya da Bizanslıların tanıdı-
ğı haklardan çok daha 
fazlasını elde etmişlerdir. 
Ermeniler Osmanlı top-
raklarının hemen hemen 
her yerine dağılmış olarak 
yaşamışlardır. 1461’de 
İstanbul’da bir Ermeni 
Patrikhanesi kurulmuş, 
Süryani, Kıpti ve Habeş 
Kiliseleri bu Patrikhane-
ye bağlanmıştır. Ermeni 
Patriğine, Rum Patriği 
ve Hahambaşının sahip 
olduğu tüm yetkiler tanın-
mış, ayrıca diğer iki millet 
içine girmeyen bütün uy-
ruklar üzerinde de yetki 
tanınmıştır; Çingeneler, 
Süryaniler gibi. Ermeniler, 
Osmanlı Devleti’nin Hris-
tiyan tebaasından ayrı 
olup, Ortodoks ve Katolik 
mezhebinden farklı ola-
rak bağımsız bir kiliseye 

ve dini düşünceye sahip-
tirler. Fatih’in İstanbul’u 
fethinden sonra da ba-
ğımsız bir cemaat olarak 
tanınmışlar, haklar ve 
ayrıcalıklardan faydalan-
mışlardır. İstanbul Erme-
nileri ticaretle uğraşırlar-
ken, Anadolu’da yaşayan 
Ermeniler ise tarım, yün 
ticareti, dokuma ticareti 
ile uğraşmışlardır. Ayrıca 
kuyumculuk, hekimlik, 
hariciye gibi alanlarda da 
faaliyet göstermişlerdir. 
Devlet idaresinde özel bir 
ayrıcalığa sahip olan Er-
meniler, milletvekilliğinin 
yanı sıra genel müdürlük, 
müsteşarlık veya bakanlık 
gibi üst düzey devlet gö-
revlerine getirilmişlerdir.

Yahudiler
Yahudiler İstanbul’un 

fethine kadar merkezi bir 
örgütlenmeye sahip değil-
di. Çok sayıda cemaat bir-
birinden bağımsız olarak 
yaşamını sürdürüyordu. 
Osmanlı Devleti’nin her 
millete gösterdiği hoş-
görü, Avrupa ülkelerin-
de Hristiyanlaştırılmaya 
çalışılan, bu ve benzer 
nedenlerle Hristiyanların 
zulmüne uğrayan Muse-
vilerin özellikle İspanya’da 
en büyük Engizisyona 
maruz kaldıktan sonra 
Osmanlı ülkesine sığın-
malarına neden olmuş-
tur. Osmanlı’da önemli 
görevlerde bulunan ve 
sosyo-ekonomik düzen 
içinde belli bir ağırlığı olan 
Yahudiler, Rum ve Ermeni 
cemaatleri gibi Hahamba-
şı önderliğinde bir millet 
olarak teşkilatlandırılmış, 
kendi Havralarına sahip 
olma ve özgürce ibadet 
etme hakkına sahip ol-
muşlardır. Diğer cemaat 
liderlerinden farklı ola-
rak ruhani lider olmaktan 
ziyade topluluk yöneti-
cisi niteliğinde bulunan 
Hahambaşı’ya, Yahudi-
lere ait davaları görme, 
Yahudilerden alınacak 
vergileri toplama gibi yet-
kiler verilmişti. Bu özerklik 
sayesinde Yahudiler ken-
di inanç ve geleneklerini 
koruyup günümüze ak-
tarabilmişlerdir. Özellikle 
tıp alanında uzmanlaşmış 
kişilerdir. Osmanlı ülke-
sinde kültürel hayatın ge-
lişiminde de Yahudilerin 
etkilerine rastlanır. Yahu-
diler, Osmanlı’da matba-
anın ilk kurucuları olarak 
dikkat çeker. Bu öncü giri-
şimden sonra 16. yüzyıla 
gelindiğinde Türkler tica-
ret, diplomasi ve birçok 
mali konuda da çok geniş 
ölçüde Yahudilere güven-
lerini göstermişlerdir.

Osmanlı Devlet i ’nde 

Müslüman olmadıkları için 
şer’i hükümlerin uygulan-
ması imkânı bulunmayan 
gayrimüslimlerin, belli 
sınırlar içerisinde kendi 
sosyal ve dini yaşamlarını 
düzenlemelerine izin ve-
rilmiştir. İslam anlayışında 
din kurumu, iman ve iba-
det esaslarından ibaret 
olmayıp, ferdi, ailevi, hu-
kuki ve sosyal hayatın tüm 
yönlerini düzenleyen bir 
sistem olduğundan, gay-
rimüslimlere tanınan din 
ve vicdan hürriyeti; iman 
ve ibadet hürriyetinin yanı 
sıra evlenme, boşanma, 
miras gibi her türlü hukuki 
işlemlerinde, kendi hukuk 
kurallarına tabi olmalarını 
öngörmüştür. Yine Os-
manlı Devleti’nde gayri-
müslimlerin dini mesele-
leri cemaat reislerine bıra-
kılmıştır. Din adamlarının 
belirlenmesi, ayinlerin 
tertip edilmesi, mabetlerin 
(kilise ve havralar) tamir 
edilmesi, buraların gelir-
gider işlemleri, çocukla-
rın eğitim-öğretimleri gibi 
konular, gayrimüslimlerin 
iç işleri olarak kabul edile-
rek, bu konularda düzen-
leme ve uygulama yetkisi 
patrik ve metropolitlere 
verilmiştir.

İslam dininde “kitap ehli” 
olarak kabul edilen Hris-
tiyan ve Musevi cemaat-
lerine geniş bir özerkliği 
öngören millet sistemi 
gayrimüslimlere, din ve 
özel hukuk ilişkilerine de 
müsamahayı sağlarken, 
öte taraftan, onların Müs-
lümanlardan tasnif edile-
rek ayrılmasını, hüviyetle-
rinin belirlenmesini ve dini 
hassasiyetlerinin koruma 
altına alınmasını temin et-
miştir. Bu bağlamda Müs-
lüman olmayan bu grup-
lara, geleneksel cemaat 
yapılarını sürdürmelerine 
imkân tanıyan geniş bir 
özerklik verilmiştir.

Sonuç olarak diyebiliriz 
ki İslami esaslara göre ku-
rulan Osmanlı Devleti’nde 
de, gayrimüslimlerin idari 
ve hukuki statülerinin be-
lirlenmesinde İslam Huku-
ku’ndaki “zimmet” kurumu 
esas alınmıştır. Osmanlı-
lar fethedilen topraklarda 
yerleşmiş bulunan veya 
göç yoluyla gelen, fark-
lı din ve kültüre mensup 
“Zimmî” adı verilen gay-
rimüslim guruplara İslam 
Hukuku’ndaki zimmet an-
laşması gereğince dinleri-
ni muhafaza ederek dev-
let güvencesinde yaşama 
hakkı tanımışlardır.

Hüseyin Bostanc ı 
– Per vin Hayrullah 
(BAKEŞ)
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Konut binaların inşaatı için 
verilen ruhsatlar azaldı
Ulusal İstatistik Ens-

titüsü (NSİ) tarafından 
açıklanan verilere göre, 
2020'nin dördüncü çeyre-
ğinde 9 779 daireli konut 
inşaatı için 1415 ruhsat 
verildi. Önceki çeyreğe 
kıyasla konut binaların in-
şaatı için verilen ruhsatlar 
% 14,4 azaldı, ancak ko-
nutlardaki daireler % 31,9 
ve toplam inşaat alanları 
% 18,5 arttı. İdari bina ve 
diğer bina türlerinin inşa-
atı için verilen ruhsat sa-
yısı da sırasıyla % 50,0 ve 
% 10,3 oranında azaldı. 
Aynı zamanda idari bina-
ların toplam inşaat alanı 
% 40,1 azalırken, diğer 
binaların toplam inşaat 
alanı % 2,1 arttı.

2019'un dördüncü çey-
reğine kıyasla yeni konut 
binaların inşaatı için veri-
len ruhsatlar % 4,0 azalır-
ken konutlardaki daireler 
% 30,8 ve toplam inşaat 
alanları ise % 27,5 art-
tı. İdari binaların inşaatı 

için verilen ruhsat sayısı 
yüzde 33,3 daha az, an-
cak onların toplam inşaat 
alanları yüzde 34,4 daha 
fazla. Diğer bina türlerinin 
inşaatı için verilen ruhsat 
sayısı yüzde 8,9, toplam 
inşaat alanları ise yüzde 

15,6 oranında azaldı.
2020 yılının dördüncü 

çeyreğinde 702 408 m2 
toplam inşaat alanına sa-
hip 5 616 daireli 1 008 ko-
nut binasının, 12 803 m2 
toplam inşaat alana sahip 
13 idari binanın / ofisin ve 

370 404 m2 toplam inşa-
at alanına sahip 572 diğer 
binanın inşaatına başlan-
dı.

Bir önceki çeyreğe göre, 
inşaatı başlayan konutlar 
% 21,4, daireler % 4,8 
ve onların toplam inşa-

at alanları % 3,4 azaldı. 
İnşaatı başlayan idari bi-
nalar yüzde 48,0, onların 
toplam inşaat alanları ise 
yüzde 67,8 azaldı. İnşaatı 
başlayan diğer binalar da 
yüzde 8,3, onların toplam 
inşaat alanları ise % 29,4 
azaldı.

2019'un dördüncü çey-
reği ile karşılaştırıldığın-
da inşaatı başlayan konut 

binaları % 1,5, onların 
toplam inşaat alanları ise 
% 3,0 artarken, konutlar-
daki daireler % 2,7 azaldı. 
İnşaatı başlayan idari bi-
nalar yüzde 18,2, onların 
toplam inşaat alanları ise 
yüzde 8,7 arttı. İnşaatı 
başlayan diğer binalar 
yüzde 6,8, onların toplam 
inşaat alanları ise % 10,6 
azaldı.

Ekonomi uzmanı: Devlet 
borcunu, pandeminin bedeli 
olarak hepimiz ödeyeceğiz

Bloomberg TV’ye konuk olan ekonomi uzma-
nı Prof. Dr. Krasimir Petrov, “Pandeminin bedeli 
önümüzdeki birkaç yıl değil, onlarca yıl boyunca 
ödeyeceğimiz devlet borcu” diye kaydetti.

Profesör, “Krizin varlığı, gayrimenkul fiyatları-
nın düşmesi için gerekli bir koşul değil. Bir krizde 
işsizlik ve sözüm ona “parasızlık” kaçınılmaz ola-
rak artar, yani çoğu insanın işi yok veya gelirleri 
azalır” diye izah etti.

Ekonomistin ifadesine göre, çok önemli bir un-
sur ki, dünya ekonomisi muhtemelen stagflasyo-
na girecek, yani ekonominin küçülmesi ve aynı 
zamanda tüketici fiyatlarının yükselmesi ihtimali 
yüksek.

Prof. Dr. Petrov, “2020'de en büyük dört merkez 

bankası ve daha küçük bankalar tarafından yak-
laşık 10 trilyon doları bulan muazzam miktarda 
para basımı ile para arzındaki bu % 25-30'luk ar-
tış yapay bir teşvik ve bu para bittiğinde ekonomi 
küçülmeye başlayacak” dedi.

Tarihe bakıldığında bir pandeminin ortalama sü-
resinin her zaman 3-4 yıl arasında olduğunu ifa-
de eden ekonomi doktoru, “Bunda doğal olmayan 
hiçbir şey yok. Hala 2008-2011 yıllarında yaşanan 
büyük durgunluk döneminden sonra başlayan bir 
önceki ekonomik döngü içerisindeyiz ve pande-
minin patlak vermesinden önce dünya küresel 
genişleme içindeydi” diye belirtti.

Prof. Dr. Petrov, “Covid-19’un ortaya çıkışından 
sonra açıkçası küresel ekonomi aşağıya doğru 
gitmeye başladı. Bundan sonra bu düşüş iki, üç, 
dört yıl sürecek. Hatta sadece kriz aşamasının 
5-10 yıl sürmesi oldukça olası bir şey” diye tahmin 
etti.

Profesör, “Tüm dünya sözüm ona kredi borcu 
tatili ile kısa vadeli bir rahatlama satın aldı. Şu 
anda ekonomide çığlık atan bir acı hissedilmeme-
sine rağmen er ve ya geç bu sonuçlar gerçekten 
hissedilecek. Durumların % 99'unda hükümetler 
devlet borcunu enflasyonda artış yaşanarak öde-
yecek” dedi.

Kanadalı Velosity Minerals Şirketi, Bulgaristan’da 
altın arama çalışmalarını iki kat artıracak

Kanadalı maden şirketi 
Velosity Minerals, proje-
leri kapsamında yürüttüğü 
sondaj kazılarının 2021’de 
50 000 metreye kadar çı-
karılmasını planladığını 
açıkladı. Bu, şirketin ge-
çen yıl yaptığı sondaj ça-
lışmalarından iki kat fazla.

Ve los i t y  M i ne ra l s , 
Bulgaristan'da "Rozino", 
"Obiçnik" ve "Makedont-
si" altın maden yatakla-
rında aktif olarak sondaj 
yapmakta ve Şubat’tan 
itibaren şantiyelerde beş 
platform ile çalışacak. İg-
lika altın ve bakır yatağın-
da kazıların ek bir yüzey 
araştırmasının tamamlan-
masının ardından 2021 
yılının ikinci çeyreğinde 
başlaması planlanıyor.

Velosity Minerals Şirketi 
Yönetim Kurulu Başkanı 

ve Genel Müdürü Keith 
Henderson ekonomic si-
tesine verdiği demeçte, 
“Şirket, 2017 yılında Pozi-
no altın maden yatağında 
araştırmanın ilk aşaması-
nı başlattığımızdan beri 
2020, en verimli yılımız 
oldu. Rozino altın maden 
yatağında maden işletme 
projesini gerçekleştirme 
olanaklarının araştırılma-

sının ön çalışmasının ta-
mamlanmasına ek olarak 
şirket, 22 500 metreden 
fazla derinlikte sondaj 
yaparak ve yeni altın mi-
neralizasyon bölgeleri 
açarak yaklaşık 15 mil-
yon dolarlık yatırım çekti” 
dedi.

Velosity Minerals Şirke-
ti, Doğu Avrupa odaklı bir 
altın arama ve üretim şir-

keti. Rozino altın maden 
yatağını işleten şirketin 
çoğunluk sahibi olan şir-
ket, “Sedefçe”, “Obiçnik” 
ve “Makedontsi” altın ma-
deni projelerini geliştir-
mek için Kırcaali Gorubso 
Şirketi ile ortaklık yapıyor. 
Şirket daha sonra ülkenin 
güneydoğu kesiminde yer 
alan Bolyarovo ve Elhovo 
ilçelerinde bulunan İglika 
altın maden yatağını işlet-
me projesini satın aldı.

Hatırlanacağı üzere ge-
çen yıl Dundee Precious 
Metals, Kanadalı Velosity 
Minerals Şirketinin hisse-
lerinin % 9,99’unu satın 
alıp gelecekte % 15'e va-
ran paya sahip olduğun-
da şirketin yönetim kurulu 
üyeliğine aday gösterme 
hakkı sahibi olmak için 
yatırım yaptı.

OSRAM, Filibe Yakınındaki Fabrikasını Sattı
A l m a n  ü r e t i m  d ev i 

OSRAM’dan yapılan açık-
lamaya göre şirket, Filibe 
yakınındaki fabrikasını ABD 
merkezli Sanmina Corp Şir-
ketine sattı. 25 milyon Avro-
luk yatırımın ardından 2017 
yılında açılan fabrikada yak-
laşık 800 kişi çalışıyor. On-
lar, fabrikanın yeni sahiple-
rinin yanında da çalışmaya 
devam edecekler.

İki şirket, anlaşmanın fi-
nansal parametrelerini gizli 

tutuyor.
Fabrika satışı, OSRAM’ın 

AMS AG'ye satışından bir-
kaç ay sonra gerçekleşti. 
Şubat ayının sonunda Al-
man şirketin şimdiye ka-
darki Genel Müdürü Olaf 
Berlien, ilk önce OSRAM 
Şirketi Mali İşler Müdürlü-
ğünü, daha sonra AMS AG 
Şirketi Mali İşler Müdürlü-
ğünü yapan Ingo Bank ile 
değiştirilecek.

Münih merkezli OSRAM, 

aydınlatma armatürleri, LED 
lambalar ve akıllı ürünler 
üretiminde uzmanlaşmış 
durumda. Filibe yakınındaki 
fabrikada balastlar ve sürü-
cü devreleri üretiliyor.

Sanmina Corp Şirketi, ile-
tişim ağları, hesap makine-
leri, tıp, savunma ve uzay 
endüstrisi, sanayi endüst-
risi vb. alanlar için yenilikçi 
optik, elektronik ve mekanik 
ürünler tasarlayan, üreten 
ve onaran dünyadaki en 

büyük elektronik ürün üre-
ticilerinden biri.

Şirketin Kanada, ABD, 
Meksika, Arjantin, Brezilya, 
Kolombiya, Çek Cumhuriye-
ti, Finlandiya, Almanya, Ma-
caristan, İzlanda ve İsveç'te 
fabrikaları bulunuyor.

2019’da ülkemizde ticari 
sicil kaydını yaptıran OS-
RAM Şirketi, 133 milyon 
leva gelirleri olduğunu ve 
kazancının 2 milyon leva 
olduğunu bildirdi.



  Kırcaali Haber 421 Nisan 2021 HABERLER

Salgın akaryakıt fiyatlarını da artırdı
Bulgaristan'da akaryakıt 

fiyatları yükseliyor. 95 ok-
tan kurşunsuz benzinin 
fiyatı bir ay içinde 6-10 
stotinka arttı. Bazı uz-
manlara göre, pandemi 
ile akaryakıt fiyatlarındaki 
artış arasında bir bağlan-
tı var.
Koronavirüs salgınında 

ikinci dalganın eşiğin-
de geçen kasım ayının 
başlarında ham petrol 
varil başına yaklaşık 40 
dolardan ve şubat ayı 
başlarında yaklaşık 60 
dolardan işlem gördü. Şu 
anda ülkemizde benzinin 
fiyatı 1.80 ile 2 leva ara-
sında değişiyor.
Uzmanlar, Bulgaristan-

da ham petrol ve dolayı-
sıyla akaryakıt fiyatların-
daki artışın çeşitli neden-
lerine işaret etti. Bulgar 
Petrol ve Gaz Derneğin-
de görevli hukukçu Sve-
toslav Bençev, NOVA 

TV’ye verdiği demeçte, 
“Petrol İhraç Eden Ülke-
ler Organizasyonu OPEC 
üyesi ülkelerinin kabul 
ettiği gibi akaryakıt fiyat-
larındaki artışın geçici 
faktörleri üretim ve petrol 

stoklarının azalması olup 
gelecekte fiyatların artma-
ya devam edip etmeyece-
ğini zaman gösterecek” 
diye kaydetti.

Bulgaristan Akaryakıt 
Tüccarları Derneği üyesi 

Georgi Tanev, “Şu anda 
gerçekten daha yüksek 
bir tüketim var. Ancak bu, 
her işletmenin faaliyetini 
sürdürmesine ihtiyaç duy-
masından kaynaklanıyor. 
Aksi takdirde pazardan 

çekilme tehlikesiyle kar-
şı karşıya kalacak” diye 
belirtti.

Akaryakıt fiyatlarında-
ki artışın dünya çapında 
ham petrol fiyatının art-
masından kaynaklandığı 
da konuşuluyor. Aynı za-
manda Covid-19'a karşı 

aşıların ortaya çıkmasıyla 
da ilişkilendiriliyor. Bunun 
nedeni, yaz aylarında tu-
rizmin yeniden canlanma-
sının beklenmesi.

Akaryakıt fiyatlarındaki 
artış eğiliminin önümüz-
deki aylarda duracağı 
tahmin ediliyor.

Küçük işletmeleri 
d e s t e k l e m e y e 
yönelik yeni tedbir

Yenilikçilik ve Rekabetçilik Operasyonel Programı, 
cirosu 500 000 levanın üzerinde olan küçük işletmeleri 
desteklemek için proje teklif çağrısı başlattı.

Bununla pandeminin ekonomik sonuçlarının üstesin-
den gelmeye yardımcı olunması amaçlanıyor. Prose-
dür kapsamında toplam 78 milyon levadan fazla hibe 
desteği verilecek.

Küçük işletmeleri desteklemeye yönelik yeni prose-
dür kapsamında yalnızca 1 Ocak 2019'dan önce kayıt 
yaptırmış, pandemiden en az 2 yıl önce faaliyet gös-
termiş ve prosedürün başlatılmasından önce en az iki 
mali yılı tamamlamış olan proje sahiplerinin başvuru-
ları kabul edilecek.

Yeni tedbir, Bulgaristan'daki AB’den sağlanan fonla-

rın yönetimi ve tüketiminin izlenmesi için bilgi sistemi 
(İSUN 2020) üzerinden başvuruya açılacak. Proje tek-
liflerinin sunulması için son tarih 15 Mart'ta sona erdi. 
Proje tekliflerinin teslimi tamamen elektronik olarak 
yapıldı.

Mali destek, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tara-
fından sağlanıyor ve yaklaşık 12 milyon leva ulusal eş 
finansman olarak sağlandı. Ekonomi Bakanlığı tara-
fından uygulanan krizle mücadele paketi kapsamında 
700 milyon levadan fazla finansman desteği Bulgar 
şirketlerine ulaştı. Destek, mikro ve küçük işletmeler, 
ulaştırma sektörü, turizm sektöründeki küçük ve orta 
ölçekli işletmelerin desteklenmesine yönelik prose-
dürlerin yanı sıra destek ödemelerinin halen devam 
ettiği Milli Gelirler Ajansı ile ortak uygulanan prosedür 
kapsamında verildi.

2022’den itibaren evsel katı atık ücreti 
atık miktarına göre belirlenecek
2021-2028 Ulusal Atık 

Yönetim Planı’na göre 
belediyeler, 1 Ocak 2022 
tarihinden itibaren evsel 
katı atık ücretini atık mik-
tarına göre belirleyecek. 
Planı sunanlar, yeni ücret 
tarifelerinin ertelenmesi-
nin sebebinin belediyele-
rin bilgi ve kapasite eksik-
liği olduğunu belirtiyor.

Plan taslağına göre, 
belediye katı atık vergisi, 
katı atık üreten hane halk-
ları ve firmalara yönelik 
"kirleten öder" ilkesinin 
uygulanmasını gerçekleş-
tirmesi gereken ekonomik 
bir araç. Şu anda katı atık 
ücreti konutların emlak 
vergi değerinin binde biri 
oranında belirleniyor ve 
kişiler tarafından üretilen 
atık miktarı ile bağlantılı 
değil.

Planı sunanların analiz 

ve değerlendirme sonuç-
ları, işletmelerin üretilen 
her 1 ton atık için nüfusa 
kıyasla kat kat daha faz-
la ücret ödediğini gös-
termekte, yani belediye 
atık vergisi ekonomik bir 
araç olarak rolünü yerine 
getirmiyor. 2017 yılında 
Yerel Vergi ve Harçlar 
Kanunu’nda yapılan de-

ğişikliklerle vergiyi ger-
çek bir ekonomik araca 
dönüştürmek için beledi-
ye atık vergisi miktarının 
belirlenmesine ilişkin yeni 
şartlar yürürlüğe girdi.

Plan taslağında, “Tek 
kullanımlık plastik ürün-
lerin kullanımının azaltıl-
ması giderek daha önemli 
hale gelecek. Bu önlemin 

özellikle anaokullarında 
ve okullarda yaygın ola-
rak uygulanması halinde 
güçlü bir etkisi olur.

Malların toplu olarak 
veya yeniden kullanıla-
bilir kaplar / kavanozlar / 
kutular içinde satışı, örne-
ğin cam kutular, peraken-
de zincirleriyle ve tek tek 
mağazalar ve üreticilerle 
ortaklaşa organize edile-
bilecek iyi bir uygulama.

Hem üretim açısından 
hem de tekstil atıklarının 
arıtılması açısından çev-
reye büyük zarar veren 
sözümona "hızlı moda" 
(fast fashion) ürünlerinin 
geliştirilmesi ile yeniden 
kullanım için tekstil atık-
ları için konteyner / topla-
ma noktası sayısının artı-
rılması, yeterli derecede 
iyi bir uygulama olacak” 
denildi.

Şeytan Köprüsü, UNESCO Dünya Mirası 
Listesine dahil edilmesi için incelenecek
Ardino (Eğridere) Be-

lediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban’ın Şeytan 
Köprüsü’nün mimari ta-
şınmaz kültürel değer 
olarak UNESCO Dünya 
Mirası Listesine dahil edil-
mesine yönelik çalışma 
toplantıları devam ediyor. 
Belediye Başkanı kültürel 
miras alanında uzman 
ve danışman olan Mimar 
İvan Kolev’i makamında 
kabul etti.

Mimar Kolev, Şeytan 
Köprüsü için mevcut tüm 

arşiv malzemelerinin kap-
samlı bir analizinin yanı 
sıra bir saha çalışması, 
ek olarak gerçekleştirilen 
jeodezik ölçme çalışması 
ve özel dokümantasyonun 

gerekli olduğunu 
belirtti.

Müh. İzzet Şa-
b a n ,  Ş e y t a n 
Köprüsü'nün ek 
olarak incelen-
mesinin, taşın-
maz kültürel de-
ğerin korunması 
ve popülar ize 
edilmesi açısın-

dan daha iyi bir şekilde 
tanıtı lmasına katkıda 
bulunacağını vurguladı. 
Belediye Başkanı, köprü-
nün yapısı itibariyle eşsiz 

olduğunu ve Ege Denizi'ni 
Yukarı Trakya Ovası’na 
bağlayan tek mimari kül-
tür varlığı olduğunu kay-
detti.

Hatır lanacağı üzere 
prestijli UNESCO Dünya 
Mirası Listesinde ülke-
mizde yer alan Madara 
Süvarisi, Boyana Kilise-
si, Kazanlık Trak Mezarı, 
Nesebır Eski Kenti, Rila 
Manastırı vb. insanlık için 
olağanüstü değerli 10 kül-
türel ve doğal varlık bulu-
nuyor.     Kırcaali Haber

Sofya'daki süper bilgisayarın haziran 
ayında faaliyete geçmesi bekleniyor

“Sofia Tech Park”’ta süper bilgisayar üzerinde çalış-
malar devam ediyor. Sofia Tech Park Denetim kurulu 
başkanı Petar Statev, Bloomberg TV Bulgaristan'a ver-

diği demeçte, ha-
ziran ayına kadar 
dünyanın en yük-
sek performanslı 
500 bilgisayarı 
arasında yer al-
ması beklendiği-
ni söyledi.

“Sof ia Tech 
Park”, test amaç-
lı ilk 5G baz is-

tasyonunu kurarak genç girişimcilerin akıllı şebekeler 
geliştirmesine yardımcı oluyor.
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2020 Yılının Yatırımcısı Ödülleri Sahiplerini Buldu
Bulgaristan Yatırım-

lar Ajansı (BAİ), bu yıl 
15’incisini düzenlediği 
Yılın Yatırımcısı Ödülle-
ri Töreni’nde geçen yıl 
Bulgaristan'da hayata 
geçirilen en önemli yatı-
rım projelerini ödüllendir-
di. 2 Mart’ta online olarak 
gerçekleştirilen törende 
Başbakan Yardımcısı To-
mislav Donçev ve Başba-
kan Yardımcısı ve Turizm 
Bakanı Mariana Nikolova 
hazır bulundular.
BAİ İcra Müdürü Desis-

lava Trifonova, tören açı-
lış konuşmasında, “Co-
vid-19 salgınının neden 
olduğu bu zor zamanlar-
da daha iyi bir gelecek 
için bir umut ışığı olmalı 
ve zorluklara rağmen her 
zamankinden daha fazla 
birlik içinde olmalıyız. Ya-
tırımlar, ülkede ekonomik 
büyüme ve kalkınma için 
ilk koşul ve kriterlerden 
biri. Güvenilir ve istik-
rarlı yatırımcıların iş yeri 
açmak için ülkemizi ter-
cih etmelerinin, burada 
kalmalarının, ancak aynı 
zamanda yeni istihdam 
yaratma için iyi uygula-

malar, sosyal sorumluluk 
sahibi olma, mesleki de-
neyim ve yüksek değer-
lere sahip olma konusun-
da örnek olmalarının ne 
kadar önemli olduğunun 
bilincindeyiz. Yatırımları-
nız için Bulgaristan'ı ter-
cih ettiğiniz için teşekkür 
ederiz” diye kaydetti.
Yılın Yatırımcısı Ödülle-

rine ekonomi, otomotiv, 
bilgi teknolojileri ve sağ-
lık hizmetleriyle ilgili tüm 

alanlarda faaliyet göste-
ren 60'ın üzerinde şirket 
adaylık başvurusunda 
bulundu. Şimdiye kadar 
her yıl olduğu gibi 2020 
yılında yatırım projele-
ri hayata geçiren ödüle 
aday şirketler arasından 
ödül kazananlar yetkin 
bir jüri tarafından seçildi.
2020 Yılının Yatırımcısı 

yarışmasının kazananla-
rına heykeltıraş Seyfetin 
Şekerov’un eseri olan 

Altın Boğa heykelciği ve 
diploma ödülü verildi.
2020 Yılının Yatırım-

cısı büyük ödülünü ka-
zanan Nestle Bulgaria 
Şirketi İcra Müdürü Petır 
Stoilov’a ödül Başbakan 
Yardımcısı Donçev tara-
fından takdim edildi.
Ülkemize ilk yatırımla-

rını 1997 yılında yapan 
Şişecam Şirketler Gru-
bu, bu yıl ilk kez verilen 
“Sürdürülebilir Yatırım 

Ödülü’ne layık görüldü.
Yeşil Yatırım kategori-

sinde ödülü Samel 90 
Şirketi, Genişletme Yatı-
rımı kategorisinde ödülü 
M + S HİDROLİK Şirketi, 
Beşeri Sermaye Yatırımı 
kategorisinde ödülü MD 
Electronic Şirketi ve Ye-
nilikçi İşe Yatırım kate-
gorisinde ödülü Robert 
Bosch Şirketi kazandı.
Kristal plaket ile şu şir-

ket ve belediyeler ödül-
lendirildi: 2020'de başa-
rılı start-up için Onko-
hematolojik Hastalıkları 
Olan Çocuklar Derneği, 

en çok yatırım yapan be-
lediye olarak Varna Be-
lediyesi, en iyi ortak olan 
belediye olarak Burgaz 
Belediyesi ve Yılın Yeni-
likçi Ürünü kategorisinde 
ödülü kazanan Naseko-
mo Şirketi.
24 Chasa gazetesi-

nin yayıncısı Venelina 
Goçeva, gazetenin ge-
leneksel olarak her yıl 
verdiği Sosyal Yatırım 
Ödülü’nün bu yılki sahi-
binin Dundee Precious 
Metals Şirketi olduğunu 
duyurdu.
             Kırcaali Haber 

AB’den Kozloduy Atom Elektrik Santrali’nin dört 
küçük ünitesinin kapatılması için ek yardım

Radyoaktif Atıklar Kamu 
Şirketi Yönetim Kurulu 
Üyesi Sergey Tsoçev, 
B u l g a r i s t an  U lus a l 
Radyosu’na (BNR) verdi-
ği demeçte, “Avrupa Birli-
ği (AB), Kozloduy Nükleer 
Enerji Santrali’nin hizmet 
dışı bırakılan dört küçük 
ünitesinin hizmetten çıka-
rılması için ek olarak 63 
milyon avro hibe verdi” 
diye kaydetti.
Tsoçev, “Kozloduy Nük-

leer Enerji Santrali’nin 
durdurulan dört küçük 
ünitesinin hizmetten çıka-
rılması için Uluslararası 
Kozloduy Fonu’ndan ay-
rılan 433 milyon avro ve 
Bulgaristan’ın bütçesin-
den eş finansman olarak 

karşılanan 290 milyon 
avro harcandı” dedi.
Tsoçev, “Değerleme 

raporuna göre santralin 
durdurulan dört küçük 
ünitesini 2030 yılına ka-
dar hizmetten çıkarma 
hedefine ulaşmak için 

1,35 milyar avro tutarın-
da kaynak gerekiyor. Bu 
tür değerleme 5 yılda bir 
yapılır. Bu yıl bir yenisi 
daha yapılacak. Son de-
ğerleme raporu, ocak ayı 
sonunda büyük ölçüde 
telafi edilen 91 milyon 

avroluk bir açık olduğu-
nu tespit etti. Bu yıl 25 
Ocak'ta Bulgaristan'a 
2027'ye kadar 63 milyon 
avro daha sağlanmasını 
öngören bir AB Konseyi 
yönetmeliği kabul edildi” 
dedi.
Geçtiğimiz yılın sonuna 

kadar dört üniteyi hizmet-
ten çıkarma ve radyoaktif 
atık yönetimi için iki fonda 
1.555 milyar leva toplan-
dı, bu miktara durdurma 
zamanı geldiğinde Koz-
loduy Nükleer Santrali-
nin 5. ve 6. ünitelerinin 
hizmetten çıkarılması için 
ihtiyaç duyulacak finans-
man da dahil.
             Kırcaali Haber

Ahşap oyma ustası Adil Mustafa: Bilgi ve 
becerilerimi gelecek nesillere aktarmak istiyorum

Ardino’dan (Eğride-
re) 76 yaşındaki ahşap 
oyma ustası Adil Mus-
tafa, eşsiz ahşap oyma 
tabloları yapıyor.
Adil Mustafa, 40 yıl 

önce doğup büyüdüğü 
Cebel’in (Şeyhcuma) 
Kontil köyünde ilk defa 
goblen için ahşap çerçe-
ve yaptığı zaman ahşap 
oyma sanatına ilgi duy-
maya başladı. Şimdi oy-
macılık sanatında kendi 

kendini yetiştiren maran-
goz, atölyesinde tarihi 
yerler ve kültür anıtlarını 

yer aldı-
ğı ahşap 
oyma tab-
lolar yapı-
yor. Bunun 
için tarihi 
ve kültürel 
yapılar ın 
resimleri-
ni ve zen-
gin hayal 
g ü c ü n ü 

kullanıyor.
Ahşap oyma ustası, 

“Bu işi seviyorum. Bü-
tün gün evde boş boş 
oturmak yerine ağaç 
oymacılığı yapıyorum. 
Bundan zevk alıyorum 
ve bir şey yaptığımda 
mutlu oluyorum. Ağaç 
oyma ustalığımı gelecek 
nesillere aktarmak istiyo-
rum” dedi. Onun yaptığı 
eserler gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında be-
lediye başkanlarının ma-
kam odalarını süslüyor.

İşverenlerin yüzde 19’u 
işçi ücretlerini düşürdü
ManpowerGroup Bulgaria Şirketinin Covid-19 

kriziyle ilgili olarak ülkedeki işverenlerin aldığı 
önlemleri, günlük iş süreçlerindeki değişiklikleri 
ve çeşitli sektörlerde çalışanlar üzerindeki etki-
lerine ilişkin son anket analiz sonuçlarına göre, 
çalışanların yaklaşık yarısı, işverenlerin kriz anın-
da aldığı önlemleri onaylayarak, maske, eldiven 
ve dezenfektan gibi koruyucu ekipmanlar (% 79), 
evden çalışma, (% 75) ve esnek çalışma saatleri 
uygulama (% 69) ve danışmanlık ve eğitim gibi 
mesleki gelişim programlarına (% 50) katılma fır-
satları sağlanmasından çok büyük memnuniyet 
duyuyor.

Bu arada çalışanların % 66'sı kriz zamanla-
rında çalıştıkları şirketleri arzu edilen bir işveren 
olarak tavsiye edebileceklerini söyledi.

Anket sonuçları, kriz sırasında çok sayıda işve-
renin ücretlerin düşürülmesi, ek faydaların iptal 

edilmesi veya zorunlu ücretsiz izin kullandırma 
ile şirket harcamalarını azaltmasına rağmen bu 
yaklaşımın en popüler yaklaşım olmadığını gös-
terdi. Ankete katılan çalışanların yaklaşık % 51'i, 
çalıştıkları şirketlerin ek faydaları iptal etmediğini, 
işverenlerin % 61'inden fazlasının maaş seviyele-
rini koruduğunu ve şirketlerin yalnızca % 17'sinin 
personeli ücretsiz izne çıkardığını söyledi.

Öte yandan ankete katılan çalışanların yüzde 
19’dan fazlası, işverenlerinin ücretlerini düşürdü-
ğünü belirtti, ancak bu turizm ve restorancılık, 
ticaret ve imalat gibi krizden en çok etkilenen 
sektörler için geçerli. Bilişim teknolojileri sektörü 
gibi vasıflı işçiler bulmakta zorluk çekilen işler 
ve endüstrilerde pandemi sırasında da ücretler 
artmaya devam etti.

Ayrıca ankete katılan çalışanların % 39'u, pan-
demi sırasında artan iş yükü nedeniyle işveren-
lerinin ek eleman istihdam etmesini bekliyor. Bu 
ihtiyaç en çok bilgi teknolojileri, sağlık ve ecza-
cılık ve taşımacılık ve lojistik sektörlerinde göze 
çarpmaktadır.
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Dr. Trifon Vılkov: Bulgaristan'da Covid-19’u 
geçiren kişilerin gerçek sayısını 2,5 milyon

NOVA TV’nin “Merha-
ba Bulgaristan” progra-
mına konuk olan Sofya 
Bulaşıcı Hastalıklar 
Hastanesi’nde görevli 
Dr. Trifon Vılkov, “Co-
vid-19 hastalığını ge-
çiren kişilerin sayısı, 
kamuoyuna duyurulan 
sayıdan kat kat fazla. 
Hastalığı geçiren ki-
şilerin gerçek sayısı 
en az 2,5 milyon” diye 
kaydetti.
Doktor, “Çoğu testlerin 

pozitif çıkmasının ne-
denlerinden biri, daha 
fazla testin yapılması. 
Her zaman yaklaşık 10-
12 000 test yaptık, şim-
di ise 16 000 testin ya-
pıldığı günler var. Baş-
ka bir neden de antijen 
testlerinden elde edilen 
sonuçların da bu sayıya 
ekleniyor olması” dedi.
Dr. Vılkov’un ifadesine 

göre, teorik olarak ni-

san ayı başlarında yeni 
vaka sayısının tekrar 
günde 5 000’e ulaş-
ması mümkün. Doktor, 
“Ancak yine de enfek-
te hasta sayısında ka-
sım ayında olduğu gibi 
bir artış olmayacağını 

düşünüyorum. Çoğu 
insan virüsü geçirdi. 
Ayrıca çok sayıda aşı 
olanlar var” diye belirtti 
ve Bulaşıcı Hastalıklar 
Hastanesi’nin korona-
virüs hastaları için yak-
laşık 90 yatak kapasite-

sine sahip olduğunu ve 
şubat ayı sonuna kadar 
bu yatakların ancak 
üçte birisinin dolduğunu 
söyledi.
Ayrıca aşılar konu-

suna da değinen dok-
tor, “Dünya çapında 

yeterli miktarda aşı 
sipariş edildi - yakla-
şık 11,3 milyar. Elbette 
bu kadar aşı üretilmiş 
değil. Sorun, aşı da-
ğıtımının yanlış ya-
pılması. Almanya'da 
bazı ülkelerin aşı dozu 
stokladığı söyleniyor. 
İngiltere'de kişi başına 
7 aşı, Kanada'da 9 aşı 
düşerken, tek doz aşı 
alamayan ülkeler de 
var. Bunun olmasını 
engellemeyi amaçlayan 
COVAX Küresel Aşı 
Mekanizması bu ne-

denle kuruldu. Dünya-
nın herhangi bir yerinde 
aşılanmamış çok büyük 
bir nüfus bölümü varsa, 
virüsle baş etmenin bir 
yolu yok” dedi.
Bir dozun yeterli olup 

olmadığı sorulduğunda 
doktor şu cevabı ver-
di: “Hiçbir aşı ile aşı-
lanmamış olmaktansa 
herhangi bir aşı ile aşı-
lanmak daha iyi. Her üç 
aşı da ilk dozu aldıktan 
sonra nispeten iyi bir 
bağışıklık sağlar”.
         Kırcaali Haber

Mustafa Karadayı, ülkede siyasi normalliğin hakim olması 
ve devletçiliğin yeniden başlatılması çağrısında bulundu

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Ge -
nel Başkanı Mustafa 
Karadayı’nın 45. Halk 
Meclisinin ilk oturumun-
da parti adına okuduğu 
bildiride, ülkede siyasi 
normalliğin hakim olması 
ve devletçiliğin yeniden 
başlatılması çağrısında 
bulundu.
Karadayı, “Nefreti, bö-

lünmeyi, küstahlığı ve 
saldırganlığı durdurmak 
için bir değişim arzusu 
var. Yıllardır siyasi ak-
törler arasında normal 
bir diyalog olmadı - bunu 
anayasal bir kriz olarak 
tanımlıyoruz. Zor olsa 
da, devletçiliği yeniden 
başlatma süreci 45. Halk 
Meclisi tarafından başla-
tılabilir. Şimdi Anayasa 

gereği iktidarı Bulgaris-
tan Meclisine iade etme 
zamanı. Bu Meclis çer-
çevesinde yeni bir hükü-
met kurma girişimi buna 
zemin hazırlayabilir” diye 
konuştu ve erken seçime 
gidilmesi durumunda 
HÖH’ün hazır olduğunu 

da sözlerine ekledi.
HÖH, Meclise giren 

yeni partilerin kuracağı 
hükümete destek verme-
ye hazır olduğunu, ancak 
bunun için hızlandırılmış 
aşılama programı, nü-
fusun ve iş dünyasının 
korunması için daha 

iyi önlemler alınması, 
Ekonomik Topar lan -
ma ve Sürdürülebilirlik 
Planının iyileştirilmesi, 
Bulgaristan'ın Avrupa ve 
Atlantik yapılarının onur-
lu üyesi olması gibi ön-
celiklere uyulmasını şart 
koştu.
HÖH’ün bildirisinde, 

“Halkın egemenliği kura-
lına dayanarak kurulan 
45. Halk Meclisi, seç-
menlerin şartlarını yeri-
ne getirmekle yükümlü. 
Seçmenler “Birlikten güç 
doğar” sloganı doğrultu-
sunda hareket edilmesini 
istemekte. Bu meclisin 
yapılandırmasından tüm 
olası faydaları elde ede-
lim” ifadelerine yer veril-
di. KH

45.Halk Meclisi Milletvekilleri 
Yemin Ederek Çalışmalarına Başladı

45. Halk Meclisi ilk oturumunu eski Meclis bina-
sına gerçekleştirdi. Gelenek üzerine ilk oturumu 
en yaşlı milletvekili Böyle Bir Halk Var Partisinden 
(İTN) Mika Zaykova açtı.

Meclis’te düzenlenen törenle tüm 240 milletvekili 
Bulgaristan adına Anayasa’ya ve ülkenin kanun-
larına uymaya ve tüm hareketlerinin milletin yara-
rına olması için ant içti. Bu sözlerle yeni seçilen 
240 milletvekili 45.Halk Meclisi’nde ülkenin daha 
iyi geleceği için çalışacaklarına dair söz verdiler. 
Yemin töreninin sonunda Bulgaristan Ulusal Marşı 
ve ardından Avrupa Birliği Marşı çalındı.

Yeni koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle 
karantina altında bulunan beş milletvekili video 
konferans yöntemiyle oturuma katılarak yemin 
etti. Onların arasında İTN Genel Başkanı Slavi 
Trifonov ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Milletvekili Halil Letifov da bulunuyordu.

Bundan önce milletvekilleri, karantina altındaki 
milletvekillerinin video konferans aracılığıyla Halk 
Meclis oturumuna katılmalarına ilişkin karar kabul 
ettiler.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, yaptığı konuş-
mada, “Prensiplere dayalı olarak kurulmayan bir 
koalisyon hükümeti krizi daha da derinleştirecek” 
dedi. Radev, meclisteki parti gruplarıyla hükümet 
kurulması konusunda istişareler gerçekleştirece-
ğini duyurdu. Cumhurbaşkanı, yeni meclisin yurt 
dışındaki vatandaşların posta yoluyla oy kullanma-
larını öngören Seçim Kanunu’nda değişiklik yap-
ması, devlet bütçesini güncellemesi, Bulgaristan 
Toparlanma ve İstikrar Planı hakkında görüş bildir-
mesi, pandemi, şirketlerin iflas riski ve yoksulluğa 
karşı önlemler alması, basın özgürlüğünü garanti 
altına alması gerektiğini belirtti.

Ardından meclise giren altı partinin temsilcileri 
Desislava Atanasova, Toşko Yordanov, Korneliya 
Ninova, Mustafa Karadayı, Hristo İvanov ve Maya 
Manolova da birer konuşma yaptı.

Kırcaali Arda futbol takımı, Bulgaristan Kupası’nda finale yükseldi
Kırcaali Arda 1924 

Profesyonel Futbol Ku-
lübü tarihinde bir ilke 
imza attı. Arda takımı, 
Sofya’nın Ovça Ku-
pel semtinde bulunan 
Slaviya Stadı’nda Bul-
garistan Kupası yarı 
finalde karşı karşıya 
geldiği Slaviya takımı-
nı 1:0’lık skorla mağ-
lup etti. Arda’nın golü 
26.dakikada merkez-
deki defans oyuncusu 

Aleks Petrov’tan geldi. 
44. dakikada Slaviya 
takımı penaltı kazan-
dı, ancak kaptan Dimi-
tır Rangelov’un penaltı 
vuruşu golle sonuçlan-
madı.
A r d a  t a k ı m ı ,1 9 

Mayıs’ta  Sofya Ulusal 
Vasil Levski Stadı’nda 
CSKA ile final maçın-
da karşı karşıya gele-
cek.
          Kırcaali Haber
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İnovasyon odaklı çalışmalar yürüten 
kurum ve kuruluşlar ağı oluşturulacak

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, makamında Dev-
let Bilimsel Araştırma ve 
Yenilikler Ajansı Başkanı 
Martin Danovski ile yaptı-
ğı görüşmede, “Yenilikler 
ve bilimsel araştırma ala-
nında işbirliği, "Üç Deniz" 
girişiminin enerji, ulaşım 
ve dijitalleşme alanlarında 
bağlantı hedeflerine ulaş-
mada kilit rol oynuyor” 
diye kaydetti.

İkili, girişime katılan ül-
kelerde inovasyon odaklı 
çalışmalar yürüten kurum 
ve kuruluşlar ağı oluştur-
ma fikrini tartıştı.

Devlet Başkanının ifa-
desine göre, böyle bir 
işbirliği ve deneyim alış-
verişi yapılan bir ortam, 
"Üç Deniz" girişimi ülke-
lerinin daha büyük ölçekli 
yüksek teknoloji projeleri 
planlama, proje finansma-
nı sağlama ve uygulama 
potansiyelini artırabilir.

Devlet Bilimsel Araştır-
ma ve Yenilikler Ajansı-

nın, “Üç Deniz” girişimi 
kapsamında uygulana-
cak bilim, eğitim ve yeni-
lik alanındaki kilit önem 
arz eden ulusal projelerin 
belirlenmesine yardımcı 
olması da önerildi.

Radev, girişimin bu oda-

ğının güçlendirilmesinin 
genç profesyonellerin po-
tansiyellerini ülkede geliş-
tirmeye motive edeceğini 
ve “Üç Deniz” girişiminin 
Orta ve Doğu Avrupa'da 
üretilen ürünlerin katma 
değerinin artırılması ve 

yaşam standartlarının 
kalıcı iyileştirilmesi için 
vizyonuna katkıda bulu-
nacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, 
"Üç Deniz" girişimi zirve-
sine eşlik eden etkinlikle-
rin, büyük teknoloji şirket-

leriyle işbirliği yoluyla da 
Bulgar projelerine ciddi 
yatırımcı ilgisi çekme fır-
satları yaratacağını söy-
ledi.

Girişim kapsamında et-
kili ortaklık yolları bulun-
ması gerektiğini prensipte 
kabul ettiğini dile getiren 
Danovski, “Bulgaristan, 
yeniliğe ve bilime dayalı 

ekonomik büyüme he-
defini açıkça ifade etti. 
Devlet Bilimsel Araştırma 
ve Yenilikler Ajansı, bu 
alandaki tüm kilit önem 
arz eden Bulgar projele-
rini senkronize etmeye ve 
proje finansman araçlarını 
belirlemeye yardımcı ola-
cak” diye kanaat getirdi.
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Bulgaristan ile Suudi Arabistan arasında 
hava hizmetlerine ilişkin anlaşma imzalandı

Ulaştırma, Bilgi Tek-
nolojileri ve haberleşme 
Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Bulga-
ristan hükümeti ile Suudi 
Arabistan Krallığı hükü-
meti arasında hava hiz-
metlerine ilişkin anlaşma 
ve mutabakat muhtırası 
imzalandı. Belgeler, Ulaş-
tırma, Bilgi Teknolojileri 
ve Haberleşme Bakanı 
Rosen Jelyazkov ve Su-
udi Arabistanlı mevkidaşı 
Saleh al-Jasser tarafın-
dan imzalandı.

Bulgaristan Cumhuri-
yeti ile Suudi Arabistan 
Krallığı arasında mevcut 
bir hava taşımacılığı an-
laşması bulunmamakta-
dır. Bu, yolcu, kargo ve 
postanın hava yoluyla 
doğrudan taşınmasını sı-

nırlamaktadır. Mutabakat, 
ikili ticari ve ekonomik iş-
birliğinin geliştirilmesi, tu-
rizmin canlandırılması ve 
Bulgaristan’ın Ortadoğu 
bölgesi ile bağlantısının 
iyileştirilmesi için koşullar 
yaratmaktadır.

Suudi Arabistan ziyareti 

kapsamında Bakan Ro-
sen Jelyazkov, bakan rüt-
besine sahip Suudi Ara-
bistan Uzay Komisyonu 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Prens Sultan bin Salman 
bin Abdulaziz Al Saud 
ile çalışma toplantıları 
gerçekleştirdi. Jelyazkov 

ayrıca Flynas Hava Yol-
ları Şirketi İcra Müdürü 
Bander Almohana ile de 
görüştü.

Jelyazkov’un ziyaret 
programı, iki ülke arasın-
daki yatırım fırsatlarını ve 
ortak projeleri görüşmek 
üzere Kamu Yatırım Fonu 
ile görüşmelerle devam 
ediyor.

Kasım 2017'de başba-
kan olarak üçüncü dö-
neminin başında Boyko 
Borisov Riyad'ı ziyaret 
etti. Dönüş yolunda İran, 
resmi heyeti taşıyan hükü-
met uçağına hava sahası-
nı kapattı. O zaman Suudi 
Arabistan, deniz ve hava 
taşımacılığımıza yatırım 
yapmakla ilgileniyordu.
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Yeni Meclis Başkanı İva Miteva Oldu
45. Halk Meclisinin 

gerçekleştirdiği ilk oturu-
munda milletvekilleri ye-
min ettikten sonra yeni 
Meclis Başkanı seçildi. 
45. Halk Meclisi Baş-
kanı Böyle Bir Halk Var 
Partisinden (İTN) İva Mi-
teva oldu. Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Yurttaşlar Partisi’nin 
(GERB) yeniden Meclis 
Başkanı adayı gösterdi-
ği Tsveta Karayançeva 

ise Meclis Başkanlığı 
seçimini kaybetti.
Yapılan oylamada İva 

Miteva, 75 ret oyuna 
karşı 163 kabul oyuy-

la Meclis Baş-
kanı seçilirken 
Karayançeva’nın 
Meclis Başkanı 
seçilmesine iliş-
kin öneri ise 75 
kabul oyuna kar-
şı 167 ret oyuyla 
reddedildi.
GERB Kırcaali 

Milletvekili Tsveta Kara-
yançeva, Bulgar Sosya-
list Partisi (BSP) İttifakı 
Yanbol Milletvekili Kris-

tiyan Vigenin, Hak ve 
Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali Milletve-
kili Mukaddes Nalbant, 
Demokratik Bulgaris-
tan Birliği İttifakı Sofya 
Milletvekili Atanas Ata-
nasov ve Ayağa Kalk! 
Magandalar Dışarı! İt-
tifakı Varna Milletvekili 
Tatyana Donçeva Mec-
lis Başkan Yardımcısı 
seçildiler.
            Kırcaali Haber

Av r u p a  G a z e t e c i l e r 
Birliğinden milletvekillerine 

ifade özgürlüğü çağrısı
Avrupa Gazeteciler Birliği (AEJ) Bulgaristan Şu-

besi, milletvekillerini ifade özgürlüğü ve bilgiye eri-
şim özgürlüğü gibi anayasal ve evrensel değerlerin 
korunması adına çalışmaya çağırdı.

AEJ Bulgaristan Şubesi’nin açıklamasında şu 
ifadeler yer aldı:

“Parlamenter bir cumhuriyette Halkl Meclisi, yü-
rütme organı üzerinde kontrol uygulama yetkisine 
sahip ve parlamento kontrolü aracılığıyla sizler ül-
kede basın özgürlüğünün durumunu önemli ölçüde 
iyileştirmek için çalışacak araçlara sahipsiniz.

AEJ olarak sizlere Uluslararası Sınır Tanımayan 
Gazeteciler (RSF) örgütü tarafından Bulgaristan'da 
basın özgürlüğü için yapılan son 10 öneriyle tanış-

manız ve onların uygulanması yönünde çalışma-
nız için çağrıda bulunuyoruz. Yeni Meclisin Medya 
Komisyonu’na seçeceği milletvekillerin gerçek uz-
manlar olacağına güveniyoruz. Önceki Meclisin, 
kamu medyasının finansmanı ve yönetimi hakkın-
da önemli hükümler içeren Radyo ve Televizyon 
Yasası’nda değişiklik yapılmasına dair bir yasa ta-
sarısı bıraktığını hatırlatmak isteriz. Bu değişiklik 
önerilerinin yeni meclis tarafından öncelikli olarak 
ele alınması gerekir. Yeni meclis çerçevesinde ikti-
darın dağılımına, yani hangi siyasi güçlerin devleti 
yöneteceği ve hangilerinin muhalefette bulunaca-
ğına bakmaksızın AEJ, siyasi temsilcilerin ifade 
özgürlüğüne, medyanın bağımsızlığına ve gazete-
cilerin onuruna saygı göstermesini istemeye devam 
edecek. Bilgiye erişim hakkı Anayasa'da güvence 
altına alınmıştır ve bağımsız medya mensuplarıyla 
konuşmayı reddeden hükümet yetkililerine müsa-
maha göstermeyeceğiz. Ne yazık ki, son aylarda 
çeşitli siyasi güçlerin bu tür eğilimler gösterdiğini 
gördük. 45. Halk Meclisini gazetecilerin milletvekil-
lerine erişimini kısıtlamamaya çağırıyoruz. Önceki 
mecliste buna benzer şeyler gördük. Onların tek-
rarlanmaması gerektiğine inanıyoruz.

Son olarak size ifade özgürlüğünün nefret söy-
lemini içermediğini hatırlatmak isteriz. Tüm siyasi 
güçleri, gelişmiş demokrasiye sahip ülkelere özgü 
olmayan ifadelerin kullanımına izin vermemeye ça-
ğırıyoruz”.
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Bulgaristan ve Romanya'ya ihracat ve Türk yatırımları artıyor
Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) Başkanı İsmail Gülle, 
Bulgaristan'a hazır giyim, iş-
lenmiş gıdalar ve kimyasallarda 
Türkiye'nin ihracat potansiyeli-
nin çok daha yüksek olduğunu 
belirterek, "(Romanya'ya) hazır 
giyim, işlenmiş gıdalar ve kağıt 
ürünlerinde ihracat potansiyeli-
miz oldukça fazla." dedi.

TİM'den yapılan açıklama-
ya göre, TİM, Bulgaristan ve 
Romanya'ya yönelik katılımcı 
firmalara yeni iş birlikleri ve 
satışlar için fırsatlar sunacak, 
ihracat rakamlarını iki ülkede 
artıracak "Sanal Ticaret Heyeti" 
programı düzenledi.

Ticaret Bakanlığı koordinasyo-
nunda, TİM organizasyonuyla 
gerçekleşen programın açılışını 
Ticaret Bakanlığı Dış Temsilci-
likler ve Uluslararası Etkinlikler 
Genel Müdürü Mehmet Tan, 
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök, Türkiye'nin Bük-
reş Büyükelçisi Füsun Aramaz 
ve TİM Başkanı İsmail Gülle 
yaptı.

Etkinliğin açılışında konuşan 

TİM Başkanı Gülle, kazandıkla-
rı tecrübe, atılan yenilikçi adım-
larla bu yıl 184 milyar dolarlık 
ihracat hedefine ulaşacakları-
na belirterek, "Komşularımız 

Bulgaristan ve Romanya’nın 
toplam nüfusu 25 milyon se-
viyesinde olsa da bu ülkelerin 
geniş bir pazara erişim imkanı 
sağladığını biliyoruz." dedi.

Gülle, Romanya ve Bulga-
ristan'daki Türk yatırımlarına 
ilişkin şu değerlendirmelerde 
bulundu:
"Her iki ülkenin de birçok şeh-

ri, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli 
ve Bursa gibi ülkemizin üretim 
merkezlerine Anadolu şehirle-
rinden daha yakın. Bölgedeki 
soydaşlarımız da bu ülkelerle 
ilişkilerimizde bir köprü vazifesi 
görüyor; aramızdaki gönül bir-
liğini güçlendiriyor. Ülkemiz iş 
insanlarının Bulgaristan'da 65 
büyük yatırımı mevcut. 3 bini 
aşkın Türk sermayeli şirket, ül-
kede faaliyet gösteriyor.
Romanya'da ise 18 bine ya-

kın Türk sermayeli firma bu-
lunuyor ve bu firmaların 9'u, 
Romanya'nın en büyük 1.000 
firması içerisinde. 9 firmanın 
yıllık cirosu 1 milyar doların 
üzerinde. Her iki ülke de fir-
malarımız için bir bölgesel üs 
konumunda. Bu ülkede üretim 
yapan şirketler, AB pazarına 
kotasız ihracat şansı yakalı-
yor. Önümüzdeki dönemde her 
iki ülkeyle kurulan iş birliğinin 
güçlenerek devam edeceğine 
yürekten inanıyorum."

"Romanya ve Bulgaristan'a 
yapılan ihracat son yıllarda 
önemli oranda arttı"
İsmail Gülle, Romanya ve 

Bulgaristan'a yapılan ihraca-
tın son yıllarda önemli oran-
da arttığına işaret ederek, 
Bulgaristan'a ihracatın 2015'te 
1,8 milyar dolar olurken, geçen 
yıl yüzde 49 artışla 2,6 milyar 
dolara ulaştığını, Romanya'ya 
ise 2015'te 2,9 milyar dolar 
olan ihracatın 2020'de 3,9 mil-
yar dolara yükseldiğini kaydetti.
Gülle, "Her iki ülkenin itha-

latında madencilik ürünleri, 
kimyevi maddeler ve otomo-
tiv sektörlerinin öne çıktığını 
görüyoruz. Bulgaristan'a ih-
racatımızda 2020'de 321 mil-
yon dolarla tekstil, 287 milyon 
dolarla kimyevi maddeler, 282 
milyon dolarla demir ve demir 
dışı metaller sektörleri başı 
çekiyor. 2020'de Bulgaristan'a 
ihracatımızın en çok yükseliş 
gösterdiği sektörler ise 23,8 
milyon dolarla (yüzde 64 artış) 
mücevher, 186,6 milyon dolar-
la (yüzde 63 artış) madencilik, 
16,9 milyon dolar ile (yüzde 56 
artış) meyve sebze mamulle-
ri, 80,8 milyon dolarla (yüzde 
18 artış) yaş meyve ve sebze 
oldu. Bulgaristan'a hazır giyim, 
işlenmiş gıdalar ve kimyasal-
larda ihracat potansiyelimiz 
çok daha yüksek." ifadelerini 
kullandı.
Romanya'ya yapılan ihracat-

ta 696 milyon dolarla otomotiv, 
572 milyon dolarla çelik ve 484 
milyon dolarla kimyevi madde-
lerin ilk 3 sırada yer aldığını 
bildiren Gülle, "Romanya'ya 
ihracatta en çok artış gösteren 
sektörlerimiz; 23,7 milyon do-
larla (23 kat yükseliş) savunma 
ve havacılık, 19,4 milyon dolar 
ile (yüzde 74 artış) tütün, 97,7 
milyon dolarla (yüzde 42 artış) 
madencilik ve 168,7 milyon do-
larla (yüzde 35 artış) yaş mey-
ve ve sebze oldu. Hazır giyim, 
işlenmiş gıdalar ve kağıt ürün-
lerinde de ihracat potansiyeli-
miz oldukça fazla." değerlen-
dirmesinde bulundu. AA

Ramazan Ulusoy’un “Masum 
Kıyılar” İsimli Yeni Şiir Kitabı Çıktı

Bursa’da yaşayan aslen 
Ardino’nun (Eğridere) Gor-
no Prahovo (Tosçalı) kö-
yünden olan şair Ramazan 

Ulusoy’un yeni bir şiir kitabı 
çıktı. “Masum Kıyılar” adını 
taşıyan kitap, şairin mem-
leketi ve Rodoplar’a olan 
büyük sevgisini ve nostaljik 

duygularını anlatıyor.
Şair, lirik şiirlerinde Bul-

garistan Türklerine uygula-
nan zorla isim değiştirme 

kampanyası sırasında yerel 
halkın ağır imtihanlarını da 
yansıtıyor, ayrıca vatan sev-
gisine de değiniyor.
Ardino Belediyesi, ilçedeki 

halk kültürevleri kütüphane-
lerinin kitap fonunun zen-
ginleştirilmesi için Ramazan 
Ulusoy’un yeni şiir kitabın-

dan temin etti. 
Kitabın Ardino’da 
tanıtım ve imza 
günü yapılacak.
Ramazan Ulu-

soy, 18 Temmuz 
1949 tarihinde 
Gorno Prahovo 
köyünde dün -
yaya geldi. Lise 
eğitimini Kırcaali 
şehrinde gördü. 
Daha öğrenci-
lik yıllarında şiir, 
mizah ve hiciv 
eserleri yazma-
ya başladı. 1989 
yılında Zorunlu 
Göç esnasında 
ailesiyle birlikte 
Türkiye’ye göç 
etti. Onun şiirle-

rine çeşitli Türkçe yayın ya-
pan medya yayınlarında yer 
verildi.
                   Güner ŞÜKRÜ


