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Ülke Çapında 6 Bin Kişiye
Ramazan Paketi Dağıtılacak
paketlerinin durumu hakkında
bilgi verdi. Teftişte Başmüftü
Yardımcısı Beyhan Mehmed de
hazır bulundu.
Türkiye Cumhuriyeti'nden insani yardımın hazırlanmasına

yönelik bağış 100 bin avroyu
buluyor. Ramazan ayı boyunca
ihtiyaç sahiplerine dini inançlarına bakılmaksızın kumanya
paketleri dağıtılacak.
Kırcaali Haber

Filibe Başkonsolosluğundan
İftar Yemeği İkramı

T.C. Filibe Başkonsolosluğu Kirkovo (Kızılağaç) belediyesi Fotinovo (Hatipoğulları) köyünde soydaşlarımıza iftar yemeği ikram
etti.
Paket halinde sıcak iftar yemeklerini Muavin Konsolos Halit İslam Tarı, Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ve Kırcaali Bölge
Müftüsü Basri Eminefendi tarafından cami cemaatine ikram edildi.

Türkiye Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçiliği ve Bulgaristan
Başmüftülüğün sayesinde Ramazan ayı boyunca 6000'in
üzerinde gıda paketi ihtiyaç sahiplerine ulaşacak.
Yardım paketleri 4 kişilik bir

aile için bir hafta yetecek kadar
baklagiller, baharatlar ve konserve gibi temel ürünleri içerir.
Bu hayır girişimi Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin
Sekizkök'ün vesilesiyle yapılmaktadır.

Başmüftülük Genel Sekreteri
Celal Faik, yardımların 20 bölge
müftülüğüne gönderilmesinden
önce Büyükelçi Sekizkök, Büyükelçilik Müsteşarı Erman Topçu
ve Büyükelçilik Sosyal İşler Danışmanı Mehmet Genç'e gıda

Kırcaali Yeni Cami ve İslam Kültür
Merkezi Ramazan Bayramı’nda Açılıyor

Bölge müftülüğü görevlileri tarafında yakın köylere de iftar paketleri
dağıtıldı.
Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi özellikle ikramlarından
dolayı Filibe Başkonsolosluğu'na, ev sahibi Belediye Başkanına ve

herkese teşekkürlerini sundu.
Şehrin yeni sembolü olacak
olan Cami ve İslam Kültür Merkezi, Türkiye Cumhuriyeti’nin
desteği ile yapıllmaktadır.

yemekleri hazırlayıp getiren Filibe Cami Derneği Başkanı Ahmed
Pehlivan'a teşekkür etti.
Bölge müftüsü, “Allah ikramlarınızı kabul, oruçlarımızı makbul
eylesin. Hayırlı Ramazanlar!” diye ifade etti.

Kırcaali’de inşaatı tamamlanan Yeni Cami ve İslam Kültür
Merkezi 13 Mayıs’ta kılınacak
bayram namazıyla faaliyete
geçecek.
Camideki son çalışmaları yerinde denetleyen Kırcaali Bölge Müftüsü Basri Eminefendi,
Kırcaali Haber’e yaptığı açıklamasında inşaatın tamamlandığını, iç cephedeki bazı son
çalışmaların devam ettiğini,
kilimlerin de Türkiye’den getirileceğini söyledi.
Resmi açılış töreninin ileride
bir tarihte gerçekleşeceğini
belirten Bölge Müftüsü Caminin yapımında emeği geçen

Kırcaali’nin Salihler semtinde
bin 400 metrekare alan üzerine
kurulu cami bin
200 kişilik cemaat kapasitene
sahip. İçinde Kuran Kursu, toplantı ve etkinlik
salonları ile diğer
müştemilatlar da
bulunuyor.
Yeni Cami ve
İslam Kültür Merkezi halen Bulgaristan’da külliyesi bulunan tek cami özelliğini
de taşıyor.
Kırcaali Haber
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Garbî (Batı) Trakya Türk Cumhuriyeti

Balkan Savaşları sonrası Batı Trakya topraklarında kurulan bağımsız Türk Cumhuriyeti
Balkan Savaşları, Batı
Trakya coğrafyası üzerindeki hâkimiyet durumunu değiştiren savaşlar
olmuştur. Birinci Balkan
Savaşı sonunda Osmanlı
Devleti Balkanları tamamen terk ederken, ondan
kalan toprakların paylaşılması bölgede ikinci savaşı başlatmıştır. 10 Ağustos
1913’te imzalanan Bükreş
Anlaşması ile Batı Trakya
bölgesi Bulgaristan’a bırakılmıştır. Buradaki işgalle
birlikte bölgede Bulgar
zulmü iyice artmaya başlamış, Batı Trakya’dan
gelen kötü haberler, Doğu
Trakya ve Edirne’nin Bulgarlardan geri alınmasıyla
morali yükselen Türk asker ve gönüllüleri üzerinde büyük tesir yaratmıştır.
Bölgede yaşayan Türkler
üzerinde uygulanan tedhişin duyulmasıyla Osmanlı
subayları buradaki zulme
son vermenin yollarını aramaya başlamıştır.
Bunun üzerine Edirne’ye
çekilmiş olan Türk akıncı
müfrezelerinden umum
çeteler kumandanı Eşref
Kuşçubaşı liderliğindeki
16 subay ve 100 erden
oluşan 116 kişilik bir gönüllü grubu, buradaki mezalimi önlemek amacıyla
15 Ağustos 1913’te Batı
Trakya’ya girmiştir.
Bu gönüllü müfreze ilk
olarak Koşukavak’ı kurtararak bölgedeki varlığını

duyurmuştur. Daha sonraki aşamada ilerlediği
yerlerde yaşayan Türk
nüfusu Bulgarlara karşı
organize etmiş ve kuvvet
toplamaya başlamıştır.
Gönüllülerden oluşturulan bu milis kuvvetler

telerden kurtarılmasından
sonra bu geçici yönetimlerin bir merkezde toplanmasına karar verildi.
Böylece Gümülcine’nin
ele geçirildiği 31 Ağustos
1913’te merkezi bir geçici hükümet oluşturuldu.

man Askeri Bey’de toplanmıştır. Garbi (Batı) Trakya
Cumhuriyeti’nin çekirdeği
bu şekilde oluşmuş, bağımsız yönetim faal olarak
çalışmaya başlamıştır.
Bölgede bu gelişmeler
yaşanırken diğer taraf-

31 Ağustos 1913’te Gümülcine, 1 Eylül 1913’te
İskeçe’yi kurtarıp, 2 Ekim
1913’te Yunanlıların elinde tuttuğu Dedeağaç’ı
çatışmasız teslim almışlardır.
Gönüllü kuvvetler zaten
kurtardıkları bölgelerde
geçici yönetimler kuruyordu. Batı Trakya’nın
düşman kuvvetleri ve çe-

Müderris Salih Hoca başkanlığında kurulan Garbi
Trakya Hükümet-i Muvakkatesi, Batı Trakya’da bağımsız bir yönetim olarak
ortaya çıkmıştır. Bu hükümetin üstünde ise Garbi
Trakya Hükümet-i İcraiyesi bulunmaktadır. Bu
bağımsız hükumetin tüm
kuvveti, icra komitesinin
başında bulunan Süley-

tan da vuku bulan olayların ilerleyen zamanlarda
Osmanlı Devleti’nin dış
politikasına zarar verebileceği düşünüldüğünden,
Osmanlı hükümeti tarafından daha önce Batı
Trakya’ya gönderilen kişilere geri dönüş emri verilmiştir. Fakat bölgedeki
yöneticilere iletilen çekilme emri ters tepmiş ve

bu emre karşılık 25 Eylül
1913’te Süleyman Askeri
Bey devlet başkanı olacak şekilde ve Cumhuriyet idaresi benimsenerek
tam bağımsızlık ilan edilmiştir. Bu devletin sınırları doğuda Meriç, batıda
Struma/Karasu, kuzeyde
Kırcaali-Ortaköy hattı ve
güneyde Adalar Denizi’ne
ulaşmaktaydı.
Gar bi (Batı) Trak ya
Cumhuriyeti’nin Süleyman Askeri Bey tarafından yazılmış bir millî
marşı; Dr. Tevfik Rüştü
(Aras), Şeref (Aykut), Osman Nuri Hoca (Peremeci), Esat (İleri) Bey, Refet
(Bele) ve Faik (Kaltakkıran) beylerden oluşan
komisyon tarafından belirlenen bir bayrağı vardı.
Devlet yapısı gereği 29
bin kişilik ordu kurulmuş,
bütçe oluşturulmuş, pul
bastırılmış ve pasaport
uygulamasına geçilmiştir.
Adlî vakalar da Osmanlı
Devleti’nin yasa ve tüzükleri aynen kabul edilerek
Garbi (Batı) Trakya Adliyesi tarafından görülmeye başlanmıştır. Bunun
dışında seslerini dış dünyaya duyurabilmeye ve
kendilerini tanıtmaya da
önem veren Garbi (Batı)
Trakya Cumhuriyeti’nin
sesi olarak Batı Trakya
Ajansı kurulmuştur. Bu
yönetimi aralarında bir
tampon bölge olarak gö-

fetmeleri gerekmektedir.
Doğu Roma İmparatorluğunu (Bizans) resmi
mezhebinin yegâne tem-

rol oynamıştır.
Balkanlarda 14. ve 15.
yüzyılda Osmanlı akıncılarının Balkan fütuhatını

silcisi konumunda olan
Ortodoksluk mezhebi 6.
yüzyıldan itibaren “Ortodoks kiliselerinin ve piskoposların” “siyasi” ve
“kültürel” faaliyetleri sonucunda Ortodoksluğun
Balkan coğrafyasının
geneline yayılması ve
benimsenmesinde kilit

başlatmasıyla birlikte dini
boyutunu muhafaza ederek “siyasi boyut” kazanan Hanefi mezhebinin
himayesi altında bulunan
Tekke ve Zaviyeler sayesinde Osmanlı Devletinin Balkan Coğrafyasına
nüfuz etmesinde başat
rol üstlenmiştir. Osmanlı

Devletinin resmi mezhebi
olan Hanefi mezhebi 16.
yüzyılda “dini” ve “siyasi” değerlerini koruyarak
“kültürel boyut ” kazan mış, bu tarihten itibaren
Osmanlılar
Balkan coğrafyasını egemenliği altına
aldıktan sonra
Endülüs’te Katolik ve Maliki
mezheplerine
mensup kişilerin “beraber
yaşama kültürü” sonucunda
kültürel farklılıklarını kaybetmelerinden
ders çıkartıp Osmanlı
şemsiyesi altında bulunan Balkan halklarının
“birlikte yaşama kültürü”
formülü icat ederek “Ortodoks Hristiyanların” ve
“Hanefi Müslümanların”
kültürlerini günümüze kadar muhafaza etmelerine
vesile olmuştur. Örneğin

Balkan yarımadasında
“siyah ve mor” elbiseler
Ortodoks kültürünün,
“beyaz ve yeşil” elbiseler
Hanefi kültürünün birer
parçası olup “Çam” ağacı “haç siluetine” benzemesinden dolayı Doğu
Roma İmparatorluğuOrtodoks medeniyetini,
“Söğüt ağacı” Osmanlı
Devletinin kuruluşunu ve
“Çınar ağacı” ise Osman
Gazi’nin rüyasında gördüğü ağaç olması sebebiyle “Osmanlı - Hanefi
kültürünü” temsil etmektedirler.
On Dokuzuncu yüzyılda Ortodoksluk mezhebi Fransız ihtilalinden
(1789) etkilenerek “dini
ve kültürel değerlerini”
koruyup “ulusal bir boyut” kazanırken bilakis
Hanefi mezhebi ulusal
boyut kazanmamış, nitekim 20. yüzyılın ilk çeyreğinde “Bolşevik Devrimi (1917)” hem Ortodoks
Hristiyanların hem de
Müslüman Hanefilerin

ren Yunan ve Bulgar hükümetleri de Garbi (Batı)
Trakya Cumhuriyeti’ni resmen tanımışlardı.
Yaş anan geli şmeler
üzerine büyük devletlerin müdahale edeceğinden çekinen Osmanlı
Devleti, Batı Trakya Türk
Cumhuriyeti’ni kendi barış
anlaşmasının önündeki
önemli engellerden biri
olarak görmeye başlamıştır. Gelişen siyasi durum karşısında 29 Eylül
1913’de Bulgaristan ile
imzalanan İstanbul Antlaşması ile bölge Bulgarlara bırakılmıştır. Anlaşma
ile Bulgarlar, Batı Trakya
Türklerine ayrıcalık mahiyetinde geniş haklar tanıyacaklarını taahhüt etmişlerdi. Batı Trakya’da bulunan Türk idarecilerini ikna
etmek amacıyla görevlendirilen Cemal Paşa, 1913
yılının Ekim ayı başlarında bölgeye gitti ve burada
çeşitli görüşmeler yaptı.
Osmanlı hükumetinin bu
tavrı bölgede büyük hayal
kırıklığı yaratsa da sonuç
olarak Cemal Paşa, Garbi
(Batı) Trakya Cumhuriyeti
idarecilerini ikna etmeyi
başarmıştır. Böylece 31
Ağustos 1913’te Gümülcine merkezli olarak kurulan devlet, yaklaşık iki
ay yaşamış ve 25 Ekim
1913’te Bulgarların bölgeye girmeye başlamasıyla
son bulmuştur.

Balkanlar’da Ortodoksluk ve Hanefi Kültürü
İnsanlara tarihi sevdirmek için toplumu tarihe
yakınlaştırmak yerine
tarihi topluma yaklaştırmak ile mümkün kılınacaktır. Toplumlar atalarının “neler yaşadıkları” ve
“hayatlarını nasıl idame”
ettirdikleri coğrafyanın
önemini, zihinlerine kazıyarak “nereden geldikleri” ve “nereye gidecekleri” sorularının cevaplarını
aramak için “tarihi” okumaları ve benimsemeleri
şarttır. “Balkan halkları”
ikamet ettikleri Balkan
Coğrafyasının geçmişini
ve geleceğini anlamak,
anlamlandırmak ve sentezleyebilmek gayesiyle
Ortodoksluk ve Hanefi
mezheplerinin siyasi ve
kültürel fonksiyonlarını
öğrenmek zorundadırlar.
Balkan yarımadasında
yaşayan milletler Balkanların siyasi ve kültürel
kodlarının şifrelerini öğrenmeleri için Ortodoksluk ve Hanefi mezheplerinin kültürel, dini ve siyasi
boyutlarını araştırıp keş-

kültürel ve dini değerlerine zarar vermiştir. Yirmi
birinci yüzyıla gelindiğinde Balkanlar’da yaşayan
Ortodoks Hristiyanların
ve Müslüman Hanefilerin dini, siyasi ve kültürel
değerlerini kaybettikleri
için aralarında uyumsuzluk problemi yaşamaktadırlar. Sovyetler
birliği dağıldıktan sonra
Katolikler ve Protestanlar Balkan Coğrafyasına
nüfuz ederek Ortodoksluğun, Vehhabilik ve Şia
ise Hanefilik mezhebinin
coğrafya üzerindeki etkisi azaltmaya çalışmaktadırlar. Günümüzde Balkanlarda Müslümanların
ve Hristiyanlar arasındaki problemlerin sona
ermesi için 100 yıl önce
kaybettikleri Ortodoksların ve Hanefilerin dini ve
kültürel kaidelerini benimseyip yaşamlarında
uygulayarak “birlikte yaşama kültürünü” tekrar
tesis etmeleri elzemdir.
Harun HALİL
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Kuzeybatı Bulgaristan ve Mayotte Adası,
AB’de en yoksul bölgeler olmaya devam ediyor
Eurostat tarafından yakın zamanda yayımlanan
pandemi öncesi 2019
için karşılaştırmalı veri
analizi sonuçları, Avrupa
Birliği'ne (AB) katıldıktan
on iki yıl sonra Kuzeybatı Bulgaristan, kişi başına
düşen ortalama gayri safi
yurt içi hasılanın (GSYİH)
yalnızca % 32 seviyesi
ile AB’de en yoksul bölge olmaya devam ettiğini gösteriyor. Sadece
Fransa'nın denizaşırı ili
olan Hint Okyanusu'ndaki Mayotte Adası’nın sakinleri bu kadar düşük bir
satın alma gücüne sahip.
Bölgesel GSYİH verileri
ve istihdam göstergelerini sunan Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ)
açıklamasında, hem AB
içindeki ülkeler arasında
hem de AB üye devletlerinin içinde önemli farklılıklar olduğu belirtildi.

Bu bölgelerde kişi başına düşen GSYİH’nin
yüksek seviyede olması
kısmen, diğer bölgelerden iş yerine (Lüksemburg, Prag, Brüksel ve
Hamburg) seyahat eden

işçilerin yüksek akışı
veya merkezi bu bölgelerde (İrlanda'da Güney,
Doğu ve Orta Bölgesi)
bulunan bazı çokuluslu
şirketlerin sahip olduğu
büyük sermaye varlıkla-

rıyla açıklanabilir.
Bulgaristan'ın Kuzeybatı Bölgesi ve Mayotte Adası’ndan sonra en
düşük ekonomik seviyeye (AB ortalamasının %
32'si) sahip diğer bölge-

ler yine Bulgaristan’da
yer alıyor: Kuzey Merkez
(% 35), Güney Merkez
(% 37), Güneydoğu (40
%) ve Kuzeydoğu (% 41)
Bulgaristan.
AB içinde işgücü verimliliğindeki bölgesel
farklılıklar da büyük
ölçüde değişiklik göstermektedir
2019'da çalışan başına bölgesel GSYİH,
Bulgar istan'ın Kuzey
Merkez Bölgesinde 12
700 avrodan İrlanda'nın
Güney Bölgesinde 205
500 avroya kadar değişiyor. İşgücü verimliğini
gösteren AB için ortalama seviye çalışan başına GSYİH değeri 66 800
avro.

İrlanda'nın Güney Bölgesinden (205 500 avro)
sonra 2019'da çalışan
başına bölgesel GSYİH
sıralamasında önde gelen bölgeler şunlardır:
İrlanda'nın Doğu ve Orta
Bölgesi (156 900 avro),
Lüksemburg Bölgesi (136
600 avro), Belçika’nın
Walloon Brabant (123
400 avro) ve Brüksel Bölgesi (121 200 avro).
Bu bölgelerden farklı
olarak en düşük işgücü verimliliği seviyeleri
Bulgaristan’ın üç bölgesinde kaydedilmiştir:
Kuzey Merkez (12 700
avro), Güney Merkez (13
000 avro) ve Kuzeybatı
(13 400 avro) Bulgaristan.

VMRO, Türkiye’deki
sandık sonuçlarının
Nikolova: Bulgaristan ile İngiltere arasında iptal edilmesini istedi

turistik seyahat kısıtlamaları kaldırılmalı

Turizm Bakanlığından
yapılan açıklamaya göre,
Başbakan Yardımcısı ve
Turizm Bakanı Mariana
Nikolova, Birleşik Krallık
Sofya Büyükelçisi Rob
Dixon ile yaptığı görüşmede, “Bulgaristan ile
Birleşik Krallık arasında
turistik seyahatlere getirilen kısıtlamaların kaldırılması için gerekli çabanın
gösterilmesi son derece
önemli” diye kaydetti.
Nikolova, “Her iki taraf
da gerçek sonuç alınan
koronavirüsün (Covid-19)
yayılmasını önlemek için
büyük çaba sarf etti ve
seyahat kısıtlamalarının
kaldırılmasının tamamen
mümkün ve karşılıklı
olarak faydalı olacağına
inanıyorum” dedi. Bakan,
bugünkü tarih itibariyle
hem Bulgaristan hem de
Birleşik Krallık'ın negatif
PCR test sonucu ibraz
etme şartı ve Birleşik
Krallık'ın 10 günlük zorunlu karantina uyguladığını açıkladı.
İngiltere’nin ülkemiz
için öncelikli bir turizm
pazarı ve Bulgaristan'ın
bir ortağı olduğunu ifade
eden Başbakan Yardımcısı, koronavirüs salgını
bağlamında hükümetin
yaz turizm sezonunun
sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak
için çaba gösterdiğini
sözlerine ekledi. Niko-

lova, “Tüm misafirlerin
güvenliğini ve sağlığını
sağlamak için gerekli tüm
önlemleri alıyoruz” diye
vurguladı.
Bakanın ifadesine göre,
yerel sağlık yetkilileri ve
Turizm Bakanlığı, ziyaretçiler için Covid-19 enfek-

siyonu riski olmadan tatil
ve seyahat için Bulgaristan’daki tatil beldelerinde
ve turistik yerlerinde gerekli önlemleri uyguladı.
Nikolova, “Kış turizm
merkezlerimizdeki otel,
restoran ve diğer mekanlarda Sağlık Bakanlığı'nın
tüm anti-salgın önlemlerine ve Dünya Sağlık
Örgütü'nün Covid-19'un
yayılmasına karşı verdiği tavsiyelere kesinlikle

uyulmakta ve ihlallere
ilişkin her türlü ihbar derhal kontrol edilir” diye
açıklamada bulundu.
Başbakan Yardımcısı,
Bulgaristan’da halihazırda toplu aşılama yapıldığını ve Turizm Bakanlığı,
hem turistlerin hem de

işçilerin güvenliğini artırmak için turizm sektöründe çalışan işçilerin öncelikli aşılanmasını teşvik
ettiğine dikkat çekti.
Büyükelçi Dixon, aşılama sürecinin ilerlemesiyle bir anda turizm
sektöründe uygulanan
kısıtlamaların kaldırılmasının mümkün olacağı
yorumunu yaptı. Büyükelçi, mevcut kısıtlamaları izah etti ve hükümetin

hem yurt içi hem de yurt
dışına yönelik yasakları
kaldırmak için çok net bir
zaman çizelgesi belirlediğini söyledi.
Dixon, “Şimdilik plana
göre, kısıtlamalar en erken Mayıs ayında kaldırılabilir” dedi ve ayrıca

Birleşik Krallık'ın seyahat
kısıtlamalarının kaldırılması konusunda diğer
ülkelerle bireysel olarak
müzakerelere başlamadığını ifade etti. Büyükelçi, “Sizinle hedeflerimiz
aynı, yani turist akışını
yeniden sağlamak. İngiliz
turistlerin Bulgaristan'da
güzel güneşin tadını çıkaracağı anı dört gözle
bekliyoruz” dedi.
Kırcaali Haber

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Milletvekili ve
Türk ve Müslüman karşıtı tavırlarıyla bilinen ırkçı
ve aşırı milliyetçi İç Makedon Devrimci Örgütü
(VMRO) Başkan Yardımcısı Angel Cambazki,
basına yaptığı açıklamada VMRO partisinin, 4
Nisan’da Bulgaristan’da yapılan milletvekili genel
seçimlerinde Türkiye’deki sandıklardan çıkan sonuçların iptal edilmesini istediğini duyurdu.
Cambazki, Bakanlar Kurulu, Savcılık, Yüksek

İdare Mahkemesi, Yüksek Temyiz Mahkemesi
ve Halk Meclisine gönderdikleri mektupta onların Anayasa Mahkemesinden Türkiye’de sandık
sonuçlarının iptal edilmesini talep etmesinde
ısrar ettiklerini belirtti. AP Milletvekili, en yaygın
ihlallerin Bulgarca dışında bir dilde konuşulması,
sandık kurulu üyelerinin yasa dışı seçim propagandası yapması, oy sayım kurallarının ihlali ve
başka ihlaller olduğunu sözlerine ekledi.
Cambazki, Türkiye’deki sandıklardan çıkan oy
sonuçlarının iptal edilmesinin VMRO’nun lehine olmayacağını, ancak Demokratik Bulgaristan
Birliği İttifakının oy oranının Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisinin oy oranından daha
yüksek olmasına yol açabileceğini söyledi.
Bulgaristan genel seçimlerinde Türkiye genelinde 35 sandık kuruldu. Resmi sonuçlara göre
Türkiye’de kullanılan oyların yüzde 89’undan
fazlasını HÖH kazandı. KH
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Mleçino köyünün en yaşlı sakinlerinden biri olan Mehmet dede
Mehmet Murat dede,
Ardino’nun (Eğridere)
Mleçino (Sütkesiği) köyünün en yaşlı sakinlerinden
biri. 26 Mayıs'ta 90. doğum gününü kutlayacak
günü dört gözle bekliyor.
Mleçino'da herkes onu tanıyor, çünkü uzun yıllardır
yerel camiye hizmet ediyor. Çalışkanlığı, alçak
gönüllülüğü ve sosyalliği
ile tanınıyor.
Mehmet dede, 26 Mayıs 1931'de Gorno Prahovo (Tosçalı) köyünde
dünyaya geldi. Ailesi
geçimini tütüncülükle
sağladı. Yoksulluk nedeniyle 8 yaşından itibaren
köyünde çoban olarak
çalışmak zorunda kaldı,
14 yaşında ise babası
ile birlikte Dimitrovgrad
(Kayacık) şehrinde inşaatlarda çalışmaya başladı. 26 yaşında evlendi.
14 yıl önce vefat eden

emek verdi. Yıllarca Gorno Prahovo'da büfe görevlisi ve garson olarak
çalıştı. Onun en değerli
serveti, kendisini sık sık
ziyaret eden çocukları,
torunları ve torun çocukları. 2007'de Mehmet

İş göremezlik ödeneği
miktarı iki kat arttı

eşi Gülfide ile beş çocuk
büyüttüler. En büyük oğlu
Selahittin, uzun yıllardır
Çorlu'da yaşamakta. Kriz
nedeniyle diğer oğulları
20 yıldan fazla bir süre-

dir Belçika'da yaşıyor ve
çalışıyor. En büyük kızı
Tomris Sofya'da evlendi,
Yıldız ise 1988'de Momçilgrad (Mestanlı) yakınlarında meydana gelen bir

kazada hayatını kaybetti.
Yıldız’ın adını taşıyan,
onun hayrına bir çeşme
yapıldı.
Mehmet dede, Madan'da
13 yıl madenci olarak

1991'de resim çalışmalarını Bulgaristan’dan diğer
göçmenlerle birlikte karma bir sergide sergiledi.
Olayların akışı içinde Tür-

kiye ile Batı Balkanlar arasında
bir çeşit kültürel
köprü haline gelen ressam, bir
dizi kişisel sergi
açtığı Türkiye,
Sırbistan ve Kuzey Makedonya
arasında yıllarca mekik dokudu. Yağlı boya,
mürekkep, sulu
boya, tempera
boyası dahil karışık teknikler de
dahil çeşitli resim teknikleriyle
çalışıyor. En sevdiği kentsel ve
kırsal manzara
resimlerinde her
zaman duygusal
olarak kendini en iyi hissettiği ev fikri de kendine
yer ediniyor.
Bulgar istan'da onun

çalışmalarından bazıları Bulgar Ressamları
Birliğinin 1990’da açtığı
karma resim sergisinde,
Kırcaali’de 1978-1980 yıllarında düzenlenen karma
sergilerde, Cebel’de Hristo Smirnenski-1924 Halk
Kültürevinde ve bir eseri
bu yıl Ocak ayında Stara
Zagora (Eski Zağra) şehrinde “Halkımın Mitleri ve
Efsaneleri " başlığı altında düzenlenen V. Balkan
Resim Kvadrinali’nde sergilendi.
Şaban
Okan’ın
Bulgaristan’da ilk kişisel
sergisi 13-30 Nisan tarihleri arasında Krıg Sanat
Galerisinde sergilenecek.
Kırcaali ve Cebel belediye başkanları Müh. Hasan
Azis ve Necmi Ali de sergiyi ziyaret etmeye davet
edildiler.
Kırcaali Haber

teliğindedir." ifadelerine
yer verildi.
Bulgaristan'ın Rusya
Büyükelçiliğindeki iki
diplomatı "istenmeyen
kişi" ilan etmesi
Bulgaristan
Cumhuriyet
Başsavcılığı, 19
Mart'ta Savunma Bakanlığı,
Askeri İstihbarat Komutanlığı
ve Parlamentonun gizli belge
arşivinde görev yapan
6 kişilik bir şebekenin
Rusya'nın Sofya Büyükelçiliğine para karşılığı

gizli bilgiler aktardığını
açıklamıştı.
Bulgaristan Dışişleri
Bakanlığı da 22 Mart’ta
ülkede Rusya Büyükelçiliğinde çalışan 2 diplomatı "istenmeyen kişi"
ilan etmiş, bu diplomatların Bulgaristan’ı terk
etmesi için 72 saat süre
verildiğini bildirmişti.
İki diplomatın da
dahil edilmesiyle
Bulgaristan’ın son 2,5
yılda "ülkede casusluk
yaptığı" iddiasıyla sınır
dışı ettiği Rus diplomat
sayısı 7'ye ulaşmıştı.
Kırcaali Haber

Şaban Okan’ın Bulgaristan’da ilk kişisel
resim sergisi Kırcaali’de sergileniyor
Ressam Şaban Okan
1959'da Cebel'de (Şeyhcuma) dünyaya geldi.
1974-1977 döneminde
Rasim Özgür’ün yönettiği
resim kurslarına katılarak
resim yapmaya başladığı Hristo Botev Birleşik
Politeknik Lisesinden
mezun oldu. Okan’ın Bulgaristan'daki tek resim
öğretmeni Rasim Özgür,
daha sonra İzmir Ege Üniversitesi Güzel Sanatlar,
Tasarım ve Mimarlık Fakültesinde de resim öğretmeniydi.
Şaban Okan’ın ismi Bulgarlaştırma süreci sırasında zorla Petır Emilov
Hristov ismi ile değiştirildi. Türkiye’ye göç dalgası sırasında Bulgaristan’daki evini temelli terk
etti ve 1990'dan bu yana
Bursa'da yaşamakta ve
ressamlık yapmaktadır.

Rusya, Bulgaristan’ın iki diplomatını 'istenmeyen kişi' ilan etti
Bulgaristan’ın geçen
ay ülkeden iki Rus diplomatı sınır dışı etmesine
karşılık alınan karar gereği, Bulgar diplomatlar
ülkeyi 72 saat içinde terk
edecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bulgaristan’ın
Moskova Büyükelçisi
Atanas Krıstin’in Bakanlığa çağrılarak nota verildiği bildirildi.
Büyükelçilikteki iki diplomatın "istenmeyen
kişi" ilan edildiği aktarılan açıklamada, diplomatlara Rusya’yı terk

dedenin en büyük hayali
gerçek oldu - Mekke ve
Medine'ye hacca gitti.
Hacı, her müminin Müslümanlar için iki kutsal
şehri ziyaret etme fırsatı
bulacağını umuyor.
Kırcaali Haber

etmeleri için 72 saat verildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Bu önlem, bu yıl mart ayında Bulgar tarafının,

Rusya’nın Sofya Büyükelçiliğindeki iki çalışanını gerekçesiz şekilde
'istenmeyen kişi' ilan etmesine karşı cevap ni-

Ulusal Sosyal Güvenlik Enstitüsü (NOİ) verilerine
göre, iş göremezlik ödeneği arttı. 2020'de günlük ortalama olarak genel hastalık halinde iş göremezlik
ödeneği miktarı, öncekine kıyasla % 14,4, yapılan işle
ilgili olmayan kaza geçirilmesi halinde ise % 10,9 arttı.
Uzmanlara göre, bunun nedenleri, ülkede prime esas
kazanç tutarının artması ve 2020'de asgari ücretin 610
levaya yükselmesi.
Vatandaşlar, geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle
hasta bir aile üyesine bakmak ve evde karantina altında kalmak için iki kat daha fazla hastalık izni kullandı.
2019'da 666 000 hastalık izin günü kullanılırken bu iki
nedenle hastalık parası ödenen izin gün sayısı 2020'de
1, 39 milyon güne yükseldi. Hasta bir aile üyesine bakmak ve evde karantina altında kalmak için ödenen iş
göremezlik ödeneğinin maliyeti ve günlük ortalama
miktarı üç kat artı.
Bununla birlikte aynı zamanda genel hastalık nedeniyle iş göremezlik ödeneği ödenen çalışma gün sayısı
1 milyon gün veya % 6,2 ve yapılan işle ilgili olmayan
kaza nedeniyle iş göremezlik ödeneği ödenen çalışma
gün sayısı 229 300 gün veya % 8,5 azaldı. Uzmanlara göre bunun nedeni öncelikle genel hastalık ve
doğum fonu sigorta prim tutarı ödeyen vatandaşların
sayısındaki düşüş. Sadece bir yılda işgücü piyasasının durumu nedeniyle onların sayısı 2,6 milyondan 2,5
milyonun biraz altına düştü.
Sahte hastalık raporu düzenlenmesi, ülkemizdeki
sosyal sistemin temel sorunlarından biri. İşverenler,
sürekli olarak hastalık izin günlerinin ilk 3 günü için
ödeme yapma yükümlülüğünden kurtulmaya çalışıyor
ve çalışanların sık sık sahtekarlık yaptığına dikkat çekiyor. Devlet onların iddialarını açıkça reddettiği için
itirazları şimdiye kadar etkisiz kaldı.

Ribnovo’da geleneksel
sünnet şöleni yapıldı

Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı, Türkiye’nin
Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri Mehmet
Genç, Plevne Bölge Müftüsü Murat Boşnak ve Devin (Dövlen)
ilçesinden
sorumlu
Plevne Bölge Müftü
Ya r dım c ısı
İzzet Djalev,
Blagoevg rad (Yukarıcuma) iline
b a ğ l ı G ı rmen ilçesinin
Ribnovo köyünde her yıl geleneksel olarak gerçekleştirilen toplu sünnet programına konuk oldu.
Eski bir geleneğe göre 4 gün süren sünnet programı
kapsamında toplam 40’tan fazla çocuk sünnet edildi. İlk
gün programa yerli cami cemaati, ikinci gün bayanlar,
üçüncü gün konuklar katıldı. Program, Bulgaristan Başmüftüsünün katılımıyla onurlandırdığı dördüncü gün
11 Nisan’da yapılan sünnet şöleni ile doruk noktasına
ulaştı. Çocuğun büyümesi ve erkekliğe geçişin sembolü olan sünnet edilen çocuklar, geleneksel sünnet
kıyafetleri giydi. Sünnet şöleninde eyerli ve geleneksel
çuvallarla süslenmiş atlar Ribnovo sokaklarında koşuştu.
Başmüftü yaptığı konuşmada Müslümanları dini kural ve geleneklere uymaya ve kimliklerini unutmamaya
çağırdı.
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Başmüftülük, hazırladığı yeni İslam
din dersi kitaplarını bakanlığa sundu
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, 31
Mar t 2021 Çarşamba
günü devlet okullarında
okutulması için yeni İslam
Dini ders kitaplarını onaylaması üzere Eğitim ve
Bilim Bakanlığına (MON)
sundu.
İslam Dini ders kitapları,
özel olarak kurulan bir komisyon tarafından hazırlandı. Komisyonda Amir
Feleti, Nazmiye Kulova,
Dr. Osman İbrahimov, Dr.
Selime Hasanova, Muhammed Kamber, Beyhan
Mehmet, Alper Ahmet ve
Gülgün Gaygacova yer
aldı. İslam Dini ders kitapları hazırlama projesi,
Eğitimden Sorumlu Başmüftü Yardımcısı Ahmet
Hasanov tarafından yönetildi, sorumlu editör ise
Murat Boşnak idi. Ders kitaplarının teknik editörlüğünü Salih Şabanov yaptı.
Başmüftülük Eğitim Dairesi Başkanı Amir Feleti,
“Onaylanması için Eğitim
ve Bilim Bakanlığına sun-

nelik bu önemli projenin
tamamlanması ve ders
kitaplarının Eğitim ve Bilim Bakanlığı tarafından
tanınması ile bu disipline
ilginin önemli ölçüde artacağını umduğunu da
dile getirdi.
Halihazırda 2020-2021
eğitim öğretim yılında devlet okullarında 2
900’ün üzerinde öğrenci, 1-12.sınıflarda isteğe
bağlı ders ve seçmeli
ders şeklinde İslam din
dersini okuyor. Eğer bir
karşılaştırma yapacak
olursak, 2017-2018 eğitim
öğretim yılında İslam din

duğumuz ders kitapları
6-12.sınıf öğrencileri için
hazırlandı. Şunu hatırlatmak isterim ki geçen yıl
Eğitim ve Bilim Bakanlığı,
1-5.sınıf ders kitaplarını
onayladı. Hepsi, Eğitim
ve Bilim Bakanlığı tarafından onaylanan en yeni
eğitim müfredatına uygun

hazırlandı. Eğitim ve Bilim
Bakanlığının yeni İslam
Dini ders kitapları ile ilgili
görüşünü 2020-2021 eğitim öğretim yılının sonuna
kadar bildirmesini bekliyoruz. Onaylandıkları takdirde yeni İslam Dini ders
kitaplarının okutulmasına
Eylül’de yeni 2021-2022

eğitim öğretim yılından
itibaren başlanmasını öngörmekteyiz” dedi.
Feleti’nin ifadesine göre,
bu proje ile Başmüftülük,
İslam Din dersi öğretmenlerinin işini önemli
ölçüde kolaylaştıracak.
Feleti, Bulgaristan'daki
Müslüman toplumuna yö-

Ülkenin toplam gelirleri
içindeki ortalama gelir
payı, 2019 yılı sonunda % 34,9'a kıyasla %
30,7'ye düştü. Toplam
43 belediye gelir payının
2020 sonu itibarıyla ülke

gelirleri oranına gelince
2020 yılı sonu itibariyle
ülkede ortalama oran
% 5,29 seviyesindeydi
(2019'da % -2,90).
Ancak harcama taahhütlerinin maliyeti 2, 36

için ortalama gelir payının üzerinde olduğunu
bildirdi.
Ülkenin yerel faaliyetler
için yaptığı harcamaların
ortalama payı 2019'da
% 78.02'ye kıyasla %
82.9'a yükselirken 62
belediye (2019’da 64)
ülke ortalamasının üzerine çıktı.
Rapora göre bütçe
dengesinin toplam bütçe

milyar levadan 2,74 milyar levaya yükselerek %
16'ya yakın ciddi oranda
artış oldu.
Bununla birlikte belediyelerin bir yıl içinde
bütçe dengesi, 2019'da
144,1 milyon leva açık
verirken 2020’de yaklaşık 409, 25 milyon levaya kadar fazla vererek
ciddi ölçüde iyileşti.
Mali yapısını güçlendir-

mesi gereken belediyeler, 2019 yılı sonu itibariyle 16 veya toplam belediyelerin yüzde 6’sını
oluştururken onların
sayısı Simitli, Belogradçik, Bregovo, Dimovo,
Balçik, Belovo, Velingrad,
Septemvri ve
Dospat olmak
üzere 9’a kadar düşürüldü. Bu yılki
mali yapısını
güçlendirmesi
gereken belediyeler listesine ayrıca
Hisar, Nikolaevo ve Çirpan
b e l e d i ye l e r i
de eklendi.
2021 yılı için
mali yapısını güçlendirmesi gereken belediyeler listesinden Strumyani, Sozopol, Avren, Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık),
Kırcaali, Koçerinovo,
Sapareva Banya, Nedelino (Uzundere), Çepelare (Çepelli), Mineralni Bani (Meriçler) ve
Stambolovo belediyeleri
çıkarıldı.

Kırcaali, mali yapısını güçlendirmesi
gereken belediyeler listesinden çıkarıldı
Maliye Bakanlığı'nın
2020 yılı sonu itibariyle belediye bütçelerinin
durumuna ilişkin verileri, krizin tüm beklentilere
ve kamuoyuna yapılan
açıklamalara rağmen
yerel yönetimlerin mali
performansının göstergeleri bakımından genel
olarak önemli zarar vermediğini gösteriyor.
Ülkedeki 260'ın üzerinde belediyenin tamamı 2,38 milyar leva
gelir elde etti. Bu miktar,
2019'a kıyasla yaklaşık
20 milyon leva daha az
ve yüzde 1’den daha az
bir düşüş anlamına geliyor. Belediyelerin giderleri yaklaşık 298 milyon
leva veya yaklaşık% 4,3
arttı ve 7,3 milyar levaya
kadar çıktı. Bir yılda belediyelerin borcu 6 milyon levadan 1.440,7 milyon levaya kadar düştü
ve vadesi uzatılmış borç
tutarı yaklaşık 44 milyon
leva artarak 127,78 milyon levaya ulaştı. İki ana
yerel vergi olan emlak
ve araba vergisi gelirleri
tahsilatı % 1,1 oranında
düştü.

dersini okuyan öğrenci
sayısı 2 190 idi.
Başmüftülük Eğitim Dairesinin çalışmalarının
önceliklerinden biri, İslam
din dersinin ülkede daha
fazla yerde okutulması ve
bu fırsatı değerlendiren
öğrenci sayısını artırma
olanaklarının sunulması.
İslam din dersini okumak isteyen öğrenciler,
ilgili eğitim kurumu müdürlüğüne ibraz etmeleri
gereken bir beyanname
doldurabilir veya Bölge
Müftülükleri ve Başmüftülük Eğitim Dairesinden
yardım isteyebilirler.

AB ülkeleri seyahat izin
belgesi konusunda anlaştı
Reuters'in iki diplomatik kaynağa dayandırdığı haberine göre, AB ülkeleri, bu yaz turizmi canlandırma
yolunda bir adım olarak yeni koronavirüs (Covid—19)
tedbirleri nedeniyle seyahat izin belgesi uygulanması
konusunda resmi olarak anlaştılar ve Mayıs ayında
Avrupa Parlamentosu üyeleriyle kararın ayrıntılarını
kararlaştıracaklar.
Sertifikalar, Covid-19'a karşı aşılananların, hastalıktan iyileşenlerin veya test sonuçları negatif çıkanların,
bir yıldan uzun süredir hareket kısıtlamalarının turizm
endüstrisine ağır darbe vuran AB içinde daha kolay
seyahat etmelerine olanak tanıyacak.
Ulusal elçiler tarafından onaylanan bir belgede “27
AB üye ülkesi
çerçeveyi 2021
yazına kadar
hazırlama taahhütlerini vurguladılar” denildi. Yürürlüğe
girme önerisini
kabul etmesi
gereken Avrupa Parlamentosu, milletvekilleri, ulusal elçiler ve AB’nin yürütme
makamları arasındaki son müzakereleri bu ayın sonlarına doğru tamamlayarak görüşünü tartışacak.
Karara göre AB ülkeleri, gerekli teknolojik çözümlerin mevcut olmasını sağlamak için paralel olarak çalışıyor, böylece yeni dijital veya kağıt sertifikalar onaylandıktan sonra kullanılabilir. Üye devletler arasındaki
anlaşma, aşı olamayan veya aşılanmak istemeyenler
için ayrımcılık karşıtı hükümler içerir ve hastalıktan iyileşmeyi kanıtlamak için bir dizi test yapılmasına imkan
veriyor.
Üye devletlerin AB onaylı aşıları tanımaları gerekmekle birlikte belirli ülkeler ayrıca Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V veya Çin'in geliştirdiği Sinovac aşılarını
kapsayan ve yalnızca kendi topraklarında kullanımına
izin verilen sertifikalar verebilirler. Diğer AB ülkeleri,
AB’nin düzenleyicileri tarafından onaylanmamış bir aşı
sertifikasını kabul edip etmeme konusunda kendileri
karar verecek.
Avrupa Konseyi, Avrupa Parlamentosu ile seyahati
kolaylaştırmak için dijital yeşil sertifikanın uygulamaya
konması için müzakere etmeyi kabul etti. Avrupa Konseyi, teklifte, sertifikanın serbest dolaşım haklarının
kullanılması için bir ön koşul olmadığı ve bir seyahat
belgesi olmadığı gerçeğine atıf da dahil olmak üzere
birkaç değişiklik yaptı.
AP, görüşünü 26-29 Nisan tarihleri arasında tartışacak ve ardından kurumlar arası müzakereler başlayacak. AB, yaza kadar konuyla ilgili tam bir çerçeve
karar sahibi olmayı umduğunu söyledi.

28 Nisan 2021

HABERLER

Kırcaali Haber 6

Plovdiv yakınlarında yeni bir alüminyum
profil fabrikası inşa edilecek
Ekonomi Bakanı Lıçezar Borisov, alüminyum
pencere ve cephe profil
sistemleri üretecek yüksek teknolojiye sahip bir
fabrikanın temel atma
töreni sırasında Teşvik
Kanunu çerçevesinde
Interlink Group AD Yönetim Kurulu Başkanı
Zdravko Linkin’e A Sınıf
Yatırım Sertifikası takdim etti. Projenin yatırım tutarı 39 705 000
leva ve Plovdiv (Filibe)
yakınlarındaki Trakya
Ekonomi Bölgesinin
bir parçası olan Maritsa Sanayi Bölgesinde
Radinovo (Radinova)
köyünde inşa edilecek
fabrika yaklaşık 150 kişilik istihdam yaratacak.
Yatırım projesi “Interlink Group” ve “Profilink”
şirketleri tarafından ortaklaşa uygulanacak.

Proje, çeşitli alanlarda
geniş uygulama alanına
sahip alüminyum profil
sistemleri oluşturacak,
geliştirecek ve üretecek.
Yılda 10 bin ton kapasiteli modern bir üretim
tesisi kurarak başvuru

sahiplerinin mevcut faaliyetlerinin genişletilmesini öngörmektedir.
Yeni şirketteki üretim
süreci tamamen otomatikleştirilecek, AB standart şartlarına uygun ve
sıkı kalite kontrol altında

olacak. Profilink Şirketine ait üretim tesisleri
parametreleri açısından
Balkan Yarımadası'nda
bu sektörde en büyük
tesisler olacağı görünüyor.
Bakan Borisov, bu pro-

Bulgaristan organik ürünlerine hem yurt
içinden hem yurt dışından büyük talep
Bloomberg TV’de yayınlanan "Geliştirme
Aşamasında" programına konuk olan organik
üretim yapan bir firmanın yöneticisi Niko lay Vılkanov, “Organik
üretim bir iş ve felsefe,
emir veya kararname ile
emredilemez. Bununla
birlikte fon tahsis etme
stratejisi tamamen yanlış ve üretim birimlerine
katma değer katmadan
onları yapay olarak bozmakta” diye kaydetti.
V ı l k a n o v ,
“Bulgaristan'da bir arıcı, 50 kovana sahipse
ve bunlardan, örneğin,
bir kovandan 10 kg bal
elde ederse büyük bir
organik bal üreticisi
olarak kabul edilir. 20
kovana sahip, ancak bir
kovandan 30 kg bal elde
eden arıcı ise büyük bir
organik bal üreticisi olarak kabul edilmez” diye
örneklendirdi.
Vılkanov, Bulgaristan'ın
fındık, kiraz, erik, elma
ve armut da dahil olmak
üzere hem uluslararası
hem de ulusal düzeyde
büyük talep gören organik olarak üretilmiş bir
dizi ürüne sahip olduğu
yorumunu yaptı. Ancak

ülkemizin organik üretim
açısından önemli ölçüde
geride kaldığı kategorinin hayvancılık sektörü
olduğunu söyledi.
Vılkanov, “Bu, özellik-

le neredeyse hiç organik üretimin olmadığı
süt ürünleri sektöründe
geçerli. Pek çok alan
için organik üretim teknolojisine sahip değiliz ve sektörü Avrupa
Birliği’nin (AB) stratejisinde belirtilen şekilde
geliştirmek istiyorsak
bu çok ciddi bir zorluk”
dedi.
Organik üretici, “Ülkemizde organik üretim

için teknoloji açığı çok
büyük” dedi ve AB'deki
tarım arazilerinin %
25'inin organik tarım
alanı olmasına yönelik AB’nin 2030'a kadar

stratejisinin uygulanacağına dair şüphelerini dile
getirdi. Vılkanov, “Bulgaristan için bunun imkansız olduğu konusunda
eminim” dedi.
Organik üretici, “İşin
güzel yanı tarımın nesiller arası bir değişim
göstermesi ve sektöre
yönelen gençlerin farklı
bir görüşe sahip olması.
Ancak özel sektör, devlet, araştırma enstitüleri

ve deney istasyonları
arasında sinerji oluşturmak lazım. Bu, sektöre
girmek isteyenlerin bilgi
ve becerilere sahip olabilmeleri gerekli” diye

kaydetti.
Program konuğu, organik olarak neyin üretildiğini, satıldığını ve ihraç
edildiğini bilmeden organik üretim politikası
yapmanın imkansız olduğuna da işaret etti.
Sektörden sorumlu çok
sayıda kurum ve kuruluş
olmasına rağmen böyle
bir istatistiğin bulunmadığına dikkat çekti.
Kırcaali Haber

jeyle birlikte yılın başından bu yana yaklaşık
800 milyon leva tutarında 13 yatırım projesine
A Sınıf Yatırım Sertifikası verildiğini ve bu
projelerle yaklaşık 1300
kişilik istihdam yaratılacağını belirtti. 11 tanesinin başkentin dışındaki
bölgelerde ve 6 projenin
yüksek teknoloji ürün
endüstrileri ve hizmetleri alanında uygulanacağı anlaşıldı. Bakanın
ifadesine göre, önceki
yıllara kıyasla kriz sırasında Bulgaristan yatırım teşviki açısından
rekorlar kırdı. Borisov,
“2020 kriz yılında ülkeye yabancı yatırım akışı
son 10 yılın en yüksek

değeri olan 4,2 milyar
levaya ulaştı ve 2019'a
göre 1 milyar levanın
üzerinde artış gösterdi”
diye sözlerine ekledi.
Temel atma töreninde
Plovdiv Valisi Dani Kanazireva, Vali Yardımcısı Petır Petrov, Maritsa Belediye Başkanı
Dimitır İvanov, Plovdiv
Büyükşehir Belediye
Başkanı Zdravko Dimitrov, Belediye Başkan
Yardımcısı Stefan Stoyanov, Trakya Ekonomi Bölgesi Şirketi Kurucusu ve İcra Müdürü
Müh. Plamen Pançev ve
Profilink Şirketi Müdürü
Yordan Fidanov da hazır bulundu.
Kırcaali Haber

Kuzu ve oğlak yetiştirenlere
devlet desteği
Devlet Tarım Fonundan (DFZ) yapılan açıklamada kurumun 2021'de ticaret mekanlarına küçükbaş hayvan etinin taşınması, lojistiği ve satışı
için maliyetlerin bir kısmını telafi etmek için 1 000
000 levaya kadar “de minimis” devlet desteği verileceği bildirildi. Böylelikle Paskalya tatilinde ve
St. George Günü'nde hayvan üreticileri, yetiştirdikleri kuzu ve oğlakları büyük bir kısmını piyasa
fiyatlarına satabilecek.
Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı yönetimi,

Devlet Tarım Fonu, sektör temsilcileri ve kontrol
organı olan Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı
(BABH) temsilcileri arasında yapılan görüşmede
tüm taraflar pandemi durumunda yerli üretimin
desteklenmesi konusunda anlaştı. Bulgaristan
Gıda Güvenliği Ajansı’nın AB üyesi devletlerle
hayvansal menşeli gıda ürünleri ticareti için onaylanmış işletmelerin ulusal elektronik siciline kayıtlı
mezbahalar destek alabilir. Mezbahalar, çiftlik sahiplerinden canlı kuzu ve oğlak satın alıp onların
kesimini yapacak. Kuzu ve oğlak etleri tüm ülkede satılacak. Bulgaristan'da küçükbaş hayvan
kesimi yapabilen 63 mezbaha bulunmakta.
Satın alınan ve kesimi yapılan 1 kuzu / oğlak
için 7 leva destek ödenecek. Destek alabilmek
için mezbahanın çiftçilerden kilo başına KDV'siz
5,50 levadan daha düşük olmayan bir fiyata kuzu
veya oğlak satın almış olması gerekir.
Devlet yardımına başvuru yapmak için son tarih 31 Mayıs 2021. Sübvansiyonlar 30 Haziran
2021'e kadar ödenecek.KH
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Avrupa Birliği’nden Bulgaristan'da bölgelerin
kalkınmasına yönelik finansman destek
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındır lık Bakanlığı
(MRRB) Büyüyen Bölgeler Operasyonel Programı
(OPRR) Stratejik Planlama Dairesi Başkanı İvaylo
Stoyanov, programın yeni
dönemine ilişkin çevrimiçi tartışma toplantısı sırasında, “Büyüyen Bölgeler
Operasyonel Programının
2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemi başlıyor. Hedefi, şehirlerinin ve
bölgelerinin gelişimi” diye
kaydetti.
Stoyanov, ilk iki dönemi için programın eğitim,
sağlık, turizm olmak üzere sektörel bir yaklaşıma
göre yapılandırıldığını ve
kesin olarak tanımlanmış
öncelikler doğrultusunda
finanse edildiğini belirtti.
Uzman, “Yeni dönem,
bölgelerin dengeli bölgesel kalkınması açısından
farklı, özellikle demografik dengelerle ilgilidir. Demografik sorun en ciddi
sorunlardan biri – nüfusun
bölge bölge azalması, nü-

şehir belediyesine destek
sağlanıyor. Şu anda tüm
bu belediyeler kalkınma
planları üzerinde çalışıyor.
Programın bütçesi yaklaşık 1,1 milyar leva. Yeni
program döneminde her
bir belediye için ayrı ayrı
finansman olmayacak,
hedef ayrı ayrı şehirlerin
değil, bir bütün olarak
bölgeyi güçlendirmek, örneğin Vidin şehri, Pleven
şehri ile birlikte finanse
edilecek.
Yeni bir kavram olan

fusun yaşlanması. Mevcut
program oldukça geniş bir
faaliyet yelpazesine odaklanıyor. 5 numaralı politika
hedefi olan bölgesel bir
odaklanma ile "Avrupa
vatandaşlara daha yakın"
hedefini kullanma olasılığını önceden belirleyen
yeni Avrupa Komisyonu
düzenlemelerine dayanı-

yor” dedi.
Programın yapısının üç
ana önceliği var. Hem birinci hem de ikincisi tematik hedef altında programlanmıştır. Üçüncü öncelik
en yeni - Adil Geçiş Fonunun desteğiyle önlemlerin uygulanmasıyla adil
bir geçişin sağlanması
öngörülüyor.

Bölgelerin kalkındırılmasına yönelik destek
İlk olarak büyüme merkezleri olarak tanımlanan
Vidin, Pleven (Plevne),
Ruse (Rusçuk), Veliko
Tırnovo, Varna, Burgaz,
Stara Zagora (Eski Zağra), Plovdiv (Filibe), Sofya, Blagoevgrad (Yukarıcuma) olmak üzere 10

Ardino'da Ramazan ayında İstanbullu
imam hatip teravih namazı kıldırıyor
İstanbul’dan gelen 40
yaşındaki İmam Hatip
İbrahim Göregen, Ramazan ayı boyunca Ardino
Camii'nde teravih namazı kıldırıyor ve mukabele
okuyor. İbrahim Göregen, Başmüftünün daveti üzerine, Türkiye'den
Ardino’ya gönderildi. İyi
işbirliği sayesinde, iki
komşu ülke arasında din
adamlarının ziyareti bir
gelenek haline geldi.
İbrahim Göregen,
“Bulgaristan'a ilk defa
geliyorum. Ardino çok

güzel, temiz ve yeşil bir
şehir. Yerliler çok sıcak
ve misafirperver. Şehir

merkezindeki cami ve
yükselen iki minareden
çok etkilendim. Cami,

geleneksel Selçuklu
mimarisini birleştiriyor”
dedi.
İki komşu ülkenin arasındaki iyi ilişkilerin
bir işareti olarak kutsal Ramazan ayında
Bulgaristan'a geldiğini
vurguladı.
Göregen, “Balkanlar'da
Müslüman kardeşlerimizin inancını, dilini, geleneklerini ve adetlerini
unutmamış olması beni
çok etkiledi” diye belirtti.
Güner ŞÜKRÜ

Seçim Yasasında yurt dışında yaşayan Bulgarlaristan
vatandaşlarını etkileyecek değişiklikler tartışılıyor
Bul gar i st an U lus al
Radyosu muhabiri Silviya Velikova’nın
aktrardığı habere
göre, Parlamento’da
yeni kur ulan Hukuk
Komisyonu’nda yer alan
millet vekilleri Seçim
Yasası’nda değişiklikleri
görüşmeye başladı.
BS P ve H Ö H / D PS
dışında bütün partiler,
Seçim Yasası’nda değişikliklere yönelik yasa tasarılarını Meclise sundu.
“Doğrul! Mafya dışa-

rı!”, “Var böyle bir halk”
ve “Demokratik Bulgaristan” partilerinin yasa
tasarılarında ortak olan

şey yur tdışındaki
Bulgaristan
vatandaş lar ının oy
vermesi ile
ilgili.
Yurtdışında seçim
sandığı kurma sınırlamalarının
düşmesi,
elektronik olarak, postadan da oy verilebilmesi, Merkez Seçim

Komisyonu’nun siyasi
kota olmadan daha profesyonel bir kurum haline
getirilmesi teklif ediliyor.
GERB partisi, iki turda
düzenlenecek çoğulcu
oylama öneriyor.
Milletvekilleri, devlete
ait belediye hastanelerinin imtiyazları ve satılmasının görüşülmesini
ve Korneliya Ninova’nın
teklif ettiği bazı devlet
işletmelerinde yeni atamaları da oyladılar.
Kırcaali Haber

"kırsal alan" kullanılacak.
Nüfusu 15 000'den fazla
kişiyi geçmeyen ilçeler
kırsal alan olarak tanımlanacak. Böylece 50 şehir belediyesi, yani 10 büyük ilçe ve 40 kırsal alan
oluşturuluyor. Onlar için
öngörülen bütçe 2 milyar
levanın üzerinde.
Programın yeni döneminde AK tarafından Adil
Enerji Dönüşümü Fonu
kurulacak. Fonun kurulmasının hedefi bölgelerin
yeşil ekonomik düzene
geçiş yapması.

Sağlık yetkilileri olağanüstü
salgın durumunun bir ay daha
uzatılmasını tavsiye etti
Sağlık yetkilileri olağan basın toplantısında konuşan müstafi Sağlık Bakanı Prof. Kostadin Angelov
Bulgaristan’ın koronavirüs salgınının üçüncü dalgasından çıktığını duyurdu."Şimdiye kadar aklımızla, uzmanlarımızın bilgisiyle ve disiplinle hareket ettik” dedi
ve çok yakında Bulgaristan’ın birçok Avrupa ülkesinin
ulaşamadığı sonuçlarla örnek ülke haline geleceğine
emin olduğunu söyledi.
Devlet Sağlık Başmüfettişi Doç. Angel Kunçev, şu
anda tek bir kırmızı bölgenin bile olmadığını ve hastalanma oranının 100 bin kişi üzerinden 460 kişi, ölüm
oranının ise 100 bin kişi üzerinden 23 kişi olduğunu
bildirdi. Ülkemiz AB ülkeleri arasında 14 günlük hastalanma göstergesi açısından 14. yerde, ölüm oranı
açısından ise 2. yerde kalmaya devam ediyor. Devlet
Sağlık Başmüfettişi aşağıya yönlü Covid-19 vakaları
eğrisinin artık hastaneye yatırılan ve ölüm vakaları için
de geçerli olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı bu iyi sonuçların devam etmesi için
iki koşulun yerine getirilmesi gerektiği görüşünde. Öncelikle aşılama hızının korunması yolu ile mayıs ayında günde 50 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. İkinci
koşul ise en geç ağustos ayında sürü bağışıklığına
ulaşana kadar salgın tedbirlerine uyulması olmakta.
Prof. Kostadin Angelov “Janssen” aşısının kullanıp kullanılmayacağına, toplumdaki riskli grupları içine alan
aşılama planının beşinci safhasının başlaması için yeşil koridorların açılıp açılmayacağına karar verileceğini
ifade etti.
Ulusal Kriz Merkezi Başkanı General Ventsislav Mutafçiyski “İyi gidişata rağmen tedbiri elden bırakmamamız gerek” diye uyardı. Sözlerine göre Paskalya
sonrası hastaneler koronavirüs hastalarıyla dolabilir.
Bu nedenle tatil günlerinde salgın tedbirlerine uyulması
çok önemli.
General Mutafçiyski hastaneye yatırılanların sayısındaki azalmanın “çok net” olmadığını ve yoğun bakım
ünitelerinde uzun süre kalmanın “son derece endişe
verici” olduğunu söyledi. Aynı zamanda Ulusal Kriz
Merkezi Başkanı yaz aylarında hastalanma olaylarının
azalacağına dair hiç bir garantinin olmadığını belirtti.
Paskalya Bayramı ile ilgili alınacak tedbirlere karar
verilecek. Aynı zamanda önümüzdeki günlerde alınması gereken kararlardan birisi de, ülkemize girişte
Covid-19’a karşı aşı belgesi mi, son altı ayda hastalığı
geçirdiğine dair belge mi, yoksa negatif test sonucu
mu istenileceğine ilişkin olmakta?
Sağlık yetkilileri olağanüstü salgın durumunun bir ay
daha uzatılmasını ve mayıs ayı sonuna kadar olmasını tavsiye etti. Devlet Sağlık Başmüfettişi Doç. Angel
Kunçev konuyla ilgili öneri raporunu sundu. Müstafi
Sağlık Bakanı "Yeni hükümetin kurulması durumunda,
bu kararı değiştirebilirler” açıklamasında bulundu.
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Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı Zeki
Sarıbekir: "Bulgaristan dünyaya açılan kapımız"
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Bulgaristan
İş Konseyi Başkanı Zeki Sarıbekir, "Türkiye’nin ihracatının
yüzde 55’i şu anda Avrupa’ya
yapılıyor ve Avrupa’ya giden
bizim önemli kapılarımız, Kapıkule, Dereköy ve Hamzabey
yani Bulgaristan sınır kapıları,
buradan yılda bir milyon tır geçiyor." ifadelerini kullandı.
Ekonomi Gazeteciler i
Derneği'nden (EGD) yapılan açıklamaya göre, EGD ile
DEİK'in birlikte düzenlediği
"Ticari Diplomasi Yolculuğu"
buluşmalarında bu defa Bulgaristan masaya yatırıldı.
Etkinliğin konuğu DEİK Bulgaristan İş Konseyi Başkanı
Sarıbekir, Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ticari ilişkileri,
fırsatları anlattı.
EGD Başkanı Celal Toprak’ın
katkılarıyla ve Sabah Gazetesi
Ekonomi Editörü Barış Ergin’in

moderatörlüğünde düzenlenen
çevrim içi toplantıda Sarıbekir,
Bulgaristan’ın Türkiye’nin ihracatı için kritik öneme sahip olduğunu vurguladı.

- "Mart ayında günde 2 bin
tır"
Tür k iye’nin ihrac atı iç in
Bulgaristan’ın çok önemli bir
ülke olduğunu aktaran Sarı-

Birçok üyesi müzisyen olan
Kırcaali'de bir aile yeni bir müzik
yıldızı yetiştiriyor. 19 yaşındaki
Murat Mustafa Murat, Kırcaa-

Murat, Kırcaali'de düğün törenlerinin aranan bir ismi. Klarnetçinin yeni düğün sezonu için
çalışma takvimi dolu.

etmeyi seviyor. You Tube'da müzik icra ettiği “Köçek Ailesi” ve
"Paşa Havası" isimli iki videosu
bulunuyor. Murat’ın da yer aldığı

li‘deki klarnet ustaları arasında
yerini almaya başladı. Genç yetenek, adını duyuran dayısı ve
amcaları Osman Jekov, Georgi
Dinçev ve Arif Murat tarafından
yetiştirildi. Onların yeteneklerinden ilham aldığını, ancak şimdiden oryantal müziğin yeni trendlerine cevap vermeye çalıştığını
söylüyor.

Murat, “Gençlerin sevdiği yeni
oryantal müziği çalmaya çalışıyorum. Gerçekten eğleniyorlar”
diye ifade etti.
Genç müzisyen, ünlü akrabalarıyla birlikte çocukluğundan beri
klarnet çalıyor. Son zamanlarda müzisyen arkadaşlarının yer
aldığı bir orkestra ile çalışıyor.
Kendi kompozisyonlarını da icra

"Bozacı Horası” isimli video klip
çalışması Tyankov TV'de yayınlanmaya devam ediyor.
Murat'ın hayali, doğduğu şehirde kendi kompozisyonlarını
sunacağı bir konser gerçekleştirmek. Genç müzisyen, hayalini
gerçekleştirirse konseri sosyal
ağlar üzerinden canlı yayınlamayı planlıyor.

Kırcaali’de yeni bir yıldız yetişiyor

bekir, "İhracatımızın yüzde 55’i
Avrupa’ya yapılıyorsa, bu ihracatın çok büyük
bir kısmını yıllık
bir milyon tır ile
Bulgaristan üzerinden yapıyoruz.
Hem komşumuz
hem de Avrupa’ya
açılan kapımız.
Ama artık bence
sadece Avrupa’ya
değil, dünyaya
açılan kapımız."
değerlendirme sinde bulundu.
B u l g a r i s t a n’a
ilk gittiklerinde 8
milyon nüfus olduğunu hatırlatan
Sarıbekir, şunları kaydetti:
"Bugün 5,5 milyonlara indi.
3 milyon kişi Avrupa’da çalışıyor. Bulgaristan’da yatırım
olursa bu Avrupa’da çalışan
kişiler de tekrar kendi ülkelerine döner. Türkiye’nin ihracatı
da azalmaz. Türkiye’de yaptığımız ürünler Bulgaristan’daki tesislerde elden geçirilip
tekrar tüm dünyaya satılabilir.
Bu nedenle Bulgaristan, baktığımız zaman aynı zamanda
Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı. Avrupa kapısı dediğimizde ise, Türkiye’nin ihracatının
yüzde 55’i şu anda Avrupa’ya
yapılıyor ve Avrupa’ya giden bizim tek önemli kapılarımız, Kapıkule, Dereköy ve Hamzabey
kapıları yani Bulgaristan sınır
kapıları. Bu kapılardan yılda bir
milyon tır geçiyor. Bir milyon tırı
saymakla bitiremezsiniz. Mart
ayında günde 2 bin tıra ulaştı
ve bu Cumhuriyet tarihinin rekorudur. Günde 2.000 tır karşı
tarafa geçti. Gelenler ile beraber 4.000 tıra çıkıyor."
Toplam tır rakamının 1 milyon

200 bine kadar ulaşacağını da
belirten Sarıbekir, "Bildiğiniz
üzere şu anda konteyner bulmada büyük bir sıkıntı var. Ancak bizim karayolunu, treni, demir yollarını hep gündemde tutmamız gerekiyor. Bulgaristan
bizim için bir komşudan daha
önemli, dünyaya, Avrupa’ya
açılan kapımız ve lojistik önümüzdeki dönemlerde çok daha
önem kazanacak." ifadelerini
kullandı.
"4,5 milyar dolarlık dış ticaret hacmi"
Türkiye’nin Bulgaristan’la olan
ticari ilişkilerindeki rakamları da
belirten Sarıbekir, "Bulgaristan
ile 4,5 milyar dolarlık bir dış ticaret hacmimiz var. Bu dengeli
bir dış ticaret hacmi. Türkiye’nin
bu ülkeye ihracatı yaklaşık 2,4
milyar dolar. Bulgaristan’ın bize
ihracatı ise 2,1 milyar dolar. Bunun 2021’de 5 milyar dolara çıkacağını öngörüyoruz. 2023’te
bu rakamın 6-7 milyar dolar seviyesine çıkmasını bekliyoruz."
yorumunu yaptı.
Sarıbekir, Bulgaristan’da 70
Türk yatırımcısı olduğunu bildirerek, şöyle devam etti:
"Bunların içinde büyük çaplı
sanayi yatırımcıları da mevcut. Bulgaristan’daki doğrudan Türkiye’den gelen yatırımlar resmi olarak 2,5 milyon
avro civarında. Bulgaristan,
Türkiye’den en çok yatırım çeken ülkelerin başında geliyor.
Avrupa’ya açılan kapımız olması dolayısıyla Türk yatırımcılar
için her zaman bir cazibe merkezi. Bir diğer önemli husus da
iki ülke arasındaki turizm faaliyetleri. Bu sene Bulgaristan’dan
Türkiye’ye giren turist sayısı da
arttı. Sınır kapımız hiç kapanmadı. Bugün sadece 72 saatlik
PCR raporu ile Bulgaristan’a
gidebiliyorsunuz. Aynı şekilde
onlar da Türkiye’ye gelebiliyor."
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