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Osmanlı Mirası Siyavuş 
Paşa Köprüsü Restore Edildi

Bulgaristan'ın Harmanlı ken-
tindeki Osmanlı mirası tarihi 
Siyavuş Paşa Köprüsü, Edir-
ne Tanıtım ve Turizm Derneği 
(ETTDER) ortaklığında yürü-
tülen, "Eski Tarihsel ve Kül-

türel Koridorların Canlandı-
rılması" projesi kapsamında 
restore edildi.
ETTDER'den yapılan açık-

lamaya göre, Harmanlı Bele-
diyesi iş birliğinde yürütülen 

Avrupa Birliği projesi kapsa-
mında 1585 yılında Rumeli 
Beylerbeyi Siyavuş Paşa ta-
rafından yaptırılan köprüde 
geniş kapsamlı restorasyon 
çalışması gerçekleştirildi.

Doğu ve batıyı birbirine 
bağlayan "Diyagonal Yol" ko-
ridorunun da turistik anlamda 
canlandırılmasının hedeflen-
diği proje kapsamında restore 
edilen köprünün açılışı tören-
le yapıldı.
Harmanlı Belediye Başkanı 

Maria Kirkova, kentteki Os-
manlı dönemi eserlerinden 
biri olan köprünün restore 
edilip çevresi düzenlenerek 

turizme kazandırıldığını be-
lirtti.
Konuşmanın ardından köp-

rünün anahtarı, köprünün 
restorasyonunda görev alan 
mimar tarafından Belediye 
Başkanı Kirkova'ya takdim 
edildi.
ETTDER Başkanı Bülent 

Bacıoğlu ise Osmanlı mira-
sı köprünün proje sayesinde 
ayağa kaldırıldığını kaydetti.

Kardeş Şehir Kestel Belediye Başkanı Önder 
Tanır, Kirkovo’ya İlk Resmi Ziyarette Bulundu

Kirkovo Belediye Başka-
nı Şinasi Süleyman ve ekibi, 
Kirkovo’nun Türkiye’den kar-
deş şehri Bursa Kestel Bele-
diye Başkanı Önder Tanır ve 
beraberindeki heyeti karşıla-
dı. Türkiye’den gelen konuklar 
arasında Adalet ve Kalkınma 
Partisi'nden Kestel Belediye 
Meclis Üyesi Muazzez Yiğit, 
Kültür ve Turizm Daire Başkanı 
Fatih Akan ve Çevre Düzenle-
me ve Parklar Daire Başkanı Ali 
Cebeci de yer aldı.

Kirkovo Belediye Başkanı Şi-
nasi Süleyman, mevkidaşını 
Kirkovo'nun ekonomik durumu 
hakkında bilgilendirdi. İkili, kar-
deş şehir ilişkisi kuran Kirkovo 
ve Kestel belediyeleri arasında 
gelecekte yatırım olanakları ve 

ortak ekonomik işbirliğinin yanı 
sıra çeşitli alanlarda ortak proje 
fırsatlarını görüştü.

Kestel Belediye Başkanı Ön-
der Tanır, sıcak karşılamadan 
dolayı Başkan Süleyman’a canı 
gönülden teşekkür etti.

Konuklar, Kirkovo Belediye yö-
netimini ziyaretlerinin ardından 
Başkan Süleyman’ın eşliğinde 
Podkova (Nalbantlar) köyündeki 
tamamen ahşap kullanılarak ya-
pılan tarihi Yedi Kızlar Camiini 
ziyaret etti.

Kestel Belediye Başkanı, 
Mestanlı Belediyesini 

Ziyaret Etti
Bursa’nın Kestel ilçesinin Belediye Başkanı Önder Tanır baş-

kanlığındaki bir heyet, Momçilgrad (Mestanlı) Belediye Başkanı 
İlknur Kazım'ı ziyaret etti.

Türkiye’den gelen konuklar Kırcaali bölgesine çalışma ziyaretin-
de bulundu. Onların bu ziyaretleri Kestel'de dünyaca ünlü halterci 
ve Momçilgrad’ın Fahri Vatandaşı Naim Süleymanoğlu'nun adını 
taşıyan bir parkın açılışından birkaç gün sonra gerçekleşti. O 

zaman Momçilgrad'dan bir heyet parkın açılışına katılan resmi 
konuklar arasında yer aldı.

Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazım’ın Kestel Belediye 
Başkanı Önder Tanır ve beraberindeki heyetle gerçekleştirdiği gö-
rüşmede iki belediye arasında çeşitli alanlarda yatırım ve işbirliği 
imkanları tartışıldı. Kazim konuklarını Naim Süleymanoğlu'nun 
Momçilgrad'daki evinin müzeye dönüştürülmesine yönelik pro-
jede kaydedilen ilerleme hakkında bilgilendirdi.

Kestel, Momçilgrad’ın kardeş şehir ilişkisi kurduğu Bursa Bü-
yükşehir Belediyesine bağlı en hızlı gelişen ilçelerden biridir. İl-
çenin nüfusu Momçilgrad ve bölgesinden giden göçmenler de 
dahil olmak üzere yaklaşık 70 000 kişidir.
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Birinci ve sekizinci sınıfa gidecek öğrencileri 
desteklemek için finansman sağlandı

Birinci ve sekizinci sını-
fa gidecek çocukların ai-
leleri, yeni eğitim öğretim 
yılının başında bir defaya 
mahsus 300 leva destek 
alma hakkına sahiptir. Ça-
lışma ve Sosyal Politikalar 
Bakan Yardımcısı Nadya 
Klisurska, “Başvurular için 
son tarih 15 Ekim'dir. Tek 
seferlik 300 leva tutarın-
daki bu yardımı alabilmek 
için herhangi bir gelir kri-
teri dikkate alınmayacak.  
Destek, öğrencilerin ihti-
yaç duyduğu temel okul 
araç gereçlerinin tüm 
aileler tarafından zorlan-
madan satın alınması için 
bir fırsattır” diye kaydetti.

Yeni eğitim öğretim yı-
lında ilk kez sekizinci sı-
nıf öğrencilerine destek 
verilecek ve şimdiden 6 
200 öğrenciye destek ver-
mek için fon tahsis edildi. 
Başvurular mevcut adre-
se göre Sosyal Yardımlar 
Müdürlüklerine yapılır. Bu, 

müdürlük yerinde ziyaret 
edilerek, lisanslı bir pos-
ta operatörü aracılığıyla 
veya Ulusal Sigorta Ens-
titüsünden (NOİ) alınan 
kişisel kimlik kodu (PİK) 

veya elektronik imza ile 
Güvenli Elektronik Teb-
ligat Sistemi aracılığıyla 
yapılabilir.

Destek, iki kere ödeme 
şeklinde verilecek. İlk 

ödeme, destek ödemesi 
kararının yürürlüğe gir-
mesinden sonra, ikincisi 
ise okulda ikinci dönemin 
başında, ancak yalnızca 
çocuk okula gitmeye de-

vam ederse yapılacak. 
Çocuğun okula başlama-
ması, ders yılının ikinci 
döneminde öğrenimine 
devam etmemesi veya 
bir ay içinde geçerli bir 

sebep olmaksızın 5 ders 
saatinden fazla devamsız-
lık yapması halinde veri-
len destek ödeneği iade 
edilecek.

              Kırcaali Haber

Ekmeğin kilogram fiyatı 
1,70 levaya ulaştı

Fiyatı yükselen ürünlerden biri de ekmek. Bir kilo 
beyaz ekmek artık perakende olarak 1,70 levadan sa-
tılıyor.

Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığının analiz raporuna 
göre, 2020/21 üretim sezonunda toptan ekmek fiyatın-
da bir önceki yıla göre ortalama yüzde 3,2, perakende 
fiyatında ise yüzde 3,6 artış oldu. Böylece son dört 
ayda ekmeğin toptan ve perakende fiyatları sırasıyla 
kilo başına 1,52 leva ve kilo başına 1,68 levaya ulaştı.

Analizi yapanlar, artışın nedeninin buğdayın ve do-
layısıyla unun daha yüksek fiyatı olduğunu söylüyor. 

Temmuz 2020'den Mart 2021'e kadarki dönemde buğ-
day fiyatında kademeli bir artış gözlendi. Önümüzdeki 
üç ay içinde Bulgaristan'da ve dünya çapında buğday-
da verim tahminlerinin olumlu olmasına bağlı olarak 
fiyatlarda belirli bir aşağı yönlü düzeltme yaşanması 
bekleniyor.

Analize göre, ülkemizdeki buğday fiyatlarının önü-
müzdeki aylarda yüksek seyretmesi beklenebilir. Üre-
timde toparlanma ve piyasada daha fazla miktarda 
buğday olması bekleniyor olsa da, uluslararası fiyat 
teklifleri nedeniyle artış devam edecek.

Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığının beklentisi 
Bulgaristan'da bu yıl buğday rekoltesinin 5,7 - 5,8 mil-
yon tona ulaşacağı yönündedir. Bu, rekoltenin 2020'de 
4,7 milyon tona düştükten sonra son yılların seviyesine 
doğru bir toparlanmayı temsil ediyor.

Bulgaristan'da bir milyona 
yakın kişi tatile gidemiyor

Avrupa Sendikalar Kon-
federasyonu (ETUC) tara-
fından yapılan bir araştır-
maya göre, Bulgaristan'da 
yaklaşık bir milyon insan 
(veya 972 328) yaz tatili 
masraflarını karşılaya-
mıyor. Bulgaristan'daki 
düşük gelirli işçiler, tatile 
parası yetmeyen 35 mil-
yon en yoksul Avrupalı 
arasında yer alıyor.

Bağımsız  Send ika -
l a r  Konfederasyonu 
(KNSB) ve Podkrepa 
(Destek) İşçi Sendikaları 
Konfederasyonu'nun üye-
si olduğu Avrupa Sendi-
kalar Konfederasyonu, 
genel olarak tatillerin son 
on yılda daha uygun fiy 
atlı hale geldiğine, ancak 
birçok dar gelirli aile için 
hala bir lüks olduğuna işa-

ret ediyor.
Avrupa Birliği (AB) va-

tandaşlarının %28'i ev-
den uzakta bir haftalık 
tatil masraflarını karşı-
layamıyor ve neredeyse 
%60'ının geliri yoksulluk 
sınırının altında.

Verilere göre en kötü 
durum, yoksulluk riski al-
tında yaşayan insanların 

yaklaşık yüzde 89'unun 
tatil yapamadığı Yunanis-
tan'dadır. İkinci sırada tatil 
yapamayanların oranının 
yüzde 86,8 olduğu Ro-
manya yer alıyor.

Bulgaristan için bu oran 
yüzde 71,6'dır ve bu da 
ülkemizi 27 AB üyesi ara-
sında negatif sıralamada 
yedinci sıraya yerleştiri-

yor.
ETUC, sendikaların ye-

terli miktarda asgari ücret 
ve toplu pazarlık konusun-
da daha etkili bir direktif 
kabul edilmesine yönelik 
çabaları karşısında ev-
den uzakta tatile erişimde 
eşitsizliği vurguluyor.

Direktif taslağının son-
baharda Avrupa Parla-
mentosu tarafından ele 
alınması bekleniyor. Sen-
dikacıların ifadesine göre, 
Yeterli Asgari Ücret Direk-
tifi, ücretlerin asla işçileri 
yoksulluk içinde bıraka-
cak kadar düşük olmama-
sını ve herkes için gerçek 
adil ücretlerin sağlanması 
için toplu pazarlığın istih-
damın rutin bir parçası 
haline gelmesini garanti 
altına almalıdır.
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Covid-19’a karşı ilk dezenfeksiyon robotu Bulgaristan'a teslim edildi
Avrupa Birliği (AB) Ko-

misyonu Bulgar istan 
Temsilciliğinden yapılan 
açıklamaya göre, yeni Co-
vid-19 karşı ilk dezenfek-
siyon robotu Bulgaristan'a 
teslim edildi.

Teslim töreni 3 Ağustos 
2021 Salı günü Plovdiv 
(Filibe) kentindeki Sveti 
George Üniversite Has-
tanesinde gerçekleşti. 
AB'deki çeşitli hastaneler 
için AK'nin ortak siparişi 
üzerine teslim edilen ko-
ronavirüse karşı dezen-

feksiyon işi yapan ilk özel 
robot resmi olarak teslim 
alınacak.

Dezenfeksiyon işlemi, 

insan müdahalesi olma-
dan gerçekleştir i l iyor. 
Böylece sağlık kurumla-

rında görevli personelin 
sağlığı korunur.

Robotlar, ultraviyole 
ışık kullanarak standart 

b i r  h a s t a -
ne odasını 
15 dakikada 
dezenfek te 
e d e b i l i y o r. 
Covid-19'dan 
başka diğer 
birçok pato-
jen bakterileri 

öldürerek hastane en-
feksiyonlarını önler. Tek 
şarjla makineler 18'den 

fazla odayı dezenfekte 
edebiliyor.

AB bütçesinde Covid-19 
salgınıyla mücadelede ön 
saflarda yer alan hastane-
lerde kullanmak için en az 
200 robot satın almak için 
toplam 12 milyon avro ay-
rıldı. Fonlar, Acil Destek 
Mekanizması kapsamın-
da sağlanıyor. Cihazlar, 
aci len dezenfeksiyon 
robot alımı ihalesini ka-
zanan Danimarkalı şirket 
"UVD Robots" tarafından 
sağlanıyor. KH

Bulgartransgaz Şirketine yarım 
milyon levaya yakın ceza

Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu (KEVR) Bulgart-
ransgaz Şirketine toplam 427 413 leva tutarında idari 
yaptırım uyguladı.

Şirket, "Bulgartransgaz'ın Doğal Gaz İletim Sistemi-
nin Geliştirilmesi ve Genişletilmesi” projesinin uygulan-

masında kullanılan finansman yöntemlerinin incelen-
mesinden sonra para cezasına çarptırıldı.

İnceleme sırasında şirket, projenin tasarımı, inşası 
ve faaliyetlerin finansmanı ile ilgili imzalanan sözleş-
meleri yetkilere sundu.

KEVR’in şirketin sözleşmeleri düzenleyici makam-
dan izin almadan imzaladığını tespit ettiği açıklandı.

İhlal nedeniyle KEVR Başkanı İvan İvanov’un 21 adet 
idari para cezası kararı çıkardığı belirtildi.
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TAVSİYE EDERİM
-Öykü-

Yıl 1946 aylardan 
hazirandı. Bir sabah 
erkenden annem Ca-
navarlar köyüne baba 
ocağına misaf ir l iğe 
giderken beni de be-
raberinde götürmesini 
çok ısrar edince bana 
kıyamadı. O zaman 
ben altı yaşlarında bir  
çocuktum. Dedem daha 

avluda beni görünce bir 
kucakladı, beni havala-
ra atarak yerlere gök-
lere sığdıramadı. İçeri 
vardık bana kısa, kısa 
masal ve deyimler an-
latıyor, beni kucağından 
hiç indirmiyordu. Torun 
sevgisi olsa olsa bu ka-
dar olurdu. Sabah kah-
valtısını da onun kuca-
ğında yaptım. Kahvaltı-
dan sonra dedem:
 “Şimdi de annen,  sen 

ve ben Bağlar Sırtında 
bahçeye kiraz toplama-
ya gideceğiz.” Deyip 
dışarı doğru yollandı. 
Ben de dedemin peşine 
düştüm.   Avluya çıkar-
ken beni kolumdan tut-
tu, kenara duvar dibine 
çekerek:
 “Sen şuracıkda bekle 

biraz. Ben soframıza 
ekmeğimizi aşımızı, 
sütümüzü,  yoğurdu-
muzu hiç eksik etme-
yen can dostlarımızı 
ahırdan salıp önümüze 
katayım…”Deyip ahıra 
girdi. Öküzleri inekleri 
görünce ben dedeme:
“Dede soframıza ek-

meğimizi  aşımızı  ge-
t iren can dostlarım 
dedin, öküzler sofraya 
ekmek, aş getirir mi? “  
Diye sormaktan kendi-
mi alamadım. Dedem 
de bana:
“Oğlum tarlaları kim 

sürüyor.  Kazmaya 
kalksan günde en çok 
bir evlek yer kazarsın. 
Öküzlerle  onlarca de-
kar tarlayı sürüyor, eki-
yoruz, hani derler ya, 
ne ekersen onu biçer-
sin, sonunda mahsulü-
müzü topluyoruz. Her 

aile çoluk çocuğunu  aç  
bırakmamak için  en az 
bir çift koşum öküzüne 
bakmak  mecburiyetin-
dedir,  onun için onlar 
her ailenin can  dos-
tudur…“ diye sözlerine 

devam etti.
Öküzleri, inekleri yola 

çıkarınca, beni kucakla-
yıp omuzlarının üstüne 
oturttu. Bir elini bana 
doğru kaldırarak: 
“İki ellerinle elime sı-

kıca tutun…” Dedikten 
sonra öküzler, inekler 
önde biz arkada şose 
kenarından Bağlar Sır-
tına doğru yollandık. Bir 
ara   “ paf”, “küf “ diye 
acayip bir gürültü ile 
üstünde iki adam, vo-
ruldayarak yanımızdan 
gelip geçtiler. Ben öyle 
bir varlık ilk defa görü-
yordum.
 “Bu patpatı da neydi 

dede?“ diye sorunca:
  “Savaştan sonra Al-

manlardan kalma bir 
motor oğlum…”  Dedi. 
Biraz gittikten sonra 
Bağlar Sırtının biraz 
kuzeyinde avlusu yar-
ma meşe ağaçlarından 
yapılmış bahçeye var-
dık.  Dedem beni omuz-
larından indirdi. Sığırları 
bahçenin yan  tarafına 
geçirdi. Bahçeye gir-
dik, avlu boyları  diz 
boyu otlara bürünmüş, 
orta boyları  bölüm bö-
lüm ekilmiş domates-
ler, biberler, patlıcanlar, 
soğanlar, sarımsaklar, 
onların kenarlarında  
türlü  türlü  sarı, pem-
be, mavi çiçekler, çiçek-
lerde vızıl,  vızıl  nektar 
toplayan  arılar,  ortalık 
mis gibi buram buram  
çiçek kokuları içindeydi. 
Bahçenin alt  kısmında  
dalları yükünü zor taşı-
dığı için yerlere  doğ-
ru sarkmış, kara kiraz  
ağaçları. Annem onlara 

doğru yönlendi, ben ise 
dedemin peşinden hiç 
ayrılmıyordum. Dedem 
bana:
“Oğlum sen bahçede 

biraz oyalan, ben orakla 
biraz ot biçip hayvanla-
rı doyurayım. Deyince 
ben bahçede dolaş-
maya başladım. Seb-
zelerin biraz başında 
bulunan pınar gözüme 
ilişince oraya yönlen-
dim.  Pınarın  yanına  
varınca,  yanı  başında  
köpek yavrusuna ben-
zer küçük bir hayvan-
cık hiç kımıldamadan 
ölü  gibi yatıyordu. He-
men dedemi çağırdım. 
Dedem gelip baktı, onu 
biraz dürttü ve:
“Oğlum bu bir tilki  

yavrusu, yavrucak ya 
hasta, veyahut açlıktan 
bayılmış.”
“Dede, madem tilki 

yavrusu onu hemen 
öldürelim , onlar bizim 
tavukları kapıyor…” 
Dedim. 
“Oğlum sen onu hiç  

elleme, bekle biraz…” 
Dedi, hayvanların yanı-
na gitti. Az sonra  inek-
ten sağdığı sütü  lastik  
ayakkabısının ökçesin-
de getirdi,  tilki yavrusu-
nun ağzına akıttı  ve :
“Şimdi bekleyelim bi-

raz, eğer baygınlığı 
hastalık değil de, aç-
lıktansa az sonra ayıla-
cak…” Dedi. Biraz son-
ra tilki yavrusu gözlerini 

açmaya anca  başladı, 
dirildi, hemen kenar 
boyda otların içine da-
lıp gözlerden kayboldu. 
Ben dedeme:
“Onu neden öldürme-

dik be dede . “ Diye  
sorunca dedem şöyle  
cevap verdi:
“O daha  yeni doğmuş 

bir bebek, bu şavuklu 
dünyada onunda yaşa-
ma hakkı olan bir  var-
lık . İnsan oğlunda  her 
zaman  biraz sabır , in-
saf, merhamet, vicdan 
olması  lazım, oğlum. 
Ben yedi yıllık  Balkan 
Savaşı, Birinci Dünya 
Umum  Harbi  savaşla-
rı esnasında  yüzlerce  
düşman köy ve kasa-
basını  ele geçirdik . 
Hiçbir çocuğa,  hiçbir 
masum insana silah  
doğrultmadık. Sıra gel-
di ben yaralı düşman 
askerine bile mataram-
dan su verdim. Belki de 
bu  merhametliliğimden   
dolayı bazen çok  ağır 
da  olsa, onlarca defa 
yaralanmama rağmen, 
çok acılar çektim, yara-
larım düzeldi,  ölmeden 
kurtulabildim.   Allah 
beni Gazi olarak sağ, 
salim oğluma uşağıma 
kavuşturdu. İnananlar 
için Allah, inanmayan-
lar için de olsa, öyle bir 
güç var ki, o güç kötülük 
yapanları asla  cezasız   
bırakmaz. Biz o masum 
yavrucağı öldürmüş ol-

saydık  en  büyük gü-
nahı işlemiş olacaktık. 
Benden herkese    tav-
siye,  nerede olursanız  
olun, yeri geldiğinde  

her  muhtaca  ve ma-
sumlar canlı varlığa  
elinden geldiğince  her 
zaman yardım edilmeli, 
yardım eden her zaman 
kazanan taraf olur, hiç-
bir zaman bunu sakın 
unutma oğlum…”  
       Hasan VARADLI  

           
        TÜRKLÜK UĞRUNA

 Bizim oralarda gökyüzü çın çın maviydi,
Ortalık mis kokulu bahar havasındaydı,
Leylak, akasya,  salkım salkım dallarındaydı,
Vızıldayan arılar petek ballarındaydı.

Yüz yıllar ata beşiğinde böyle sallandık,
Asırlık bir çınar gibi gittikçe dallandık.  
Milliyetçiler türememizi çekemedi,
Uydurma yalanlarını bir türlü ekemedi.

Dediler, bitti,  yok artık Müslümanlık, Türklük,
Geçmişin öcünü alırcasına dövüldük,
İmanımız uğruna zindanlarda çürüdük
Türklük,  özgürlük uğruna kahramanca öldük.

Zorunlu,  en canice adımızı aldılar,
O topraklarda Türklüğü bitirdik sandılar,
Silahlar ve tanklar önümüze duramadı,
Kalbimizdeki Türklüğü asla alamadı.

Kafir milliyetçiler gece dikildi başa,
Uğratıldık, en acı ayrılık geldi başa,
Yollarda başımızı vurarak dağ taşa,
Bizi kucaklayan Anavatan binler yaşa.

Ah,  vahlar içinde nazlı sıladan ayrıldık,
Yaşanan o acıları hiç unutamadık,
Şehit al kanları taşlarda yazılı kaldı,
Sönmeyen acılara ne destanlar yazıldı.

Oralarda parlamaz oldu, söndü yıldızlar,
Okullarda yok artık cıvıldaşan çocuklar,
Köylerde evler viran,  yıkık, çökük duvarlar,
Tüm Rumeli’de dağ, taş, yokluğumuza ağlar…
                                        Hasan VARADLI

                Cennet Şehir
 (Ardino’nun kasaba ilan edilmesinin 60. 

yıldönümüne ithafımdır)

Rodopların şirin Ardino şehri
“Eğridere” ismiyle anılır tarihlerde
Şahane “Beli Brezi” turistik semtiyle 
Övülür bu şehir her yerde 
Hele o “Şeytan Köprüsü” ile 
Anıktır bütün memlekette.

O şehirde geçti benim gençliğim
Yıllar boyu verdiğim emeklerim
O şehirde oldu çok mutlu anlarım
Peşimi bırakmayan güzel anılarım
Orada çoklarına dokundu iyiliklerim
Orada yok olup gitti sevdiklerim.

Ardino, bir cennetsin sen
Eşsiz doğan, can insanlar 
Sen hayatımın geçtiği yersin
Sen benim için çok özelsin
Şanın yükselsin göklere kadar
Sen hep var ol sonsuza kadar!

                                 Remziye Gavazova
                                 Kırcaali

          Baba sevgisi
 
  Şahlanmış bir dalga sesi
  Gelir uzaklardan
  Sanki durduracak nefesi
  Boy ölçer dalgalar artarda
  Kalkanlı bir baba
  Perçinleşir diri diri
  Gözleri iri mi iri
  Kara bulutlara siper olur
  Yelken olur
  Uzaklara giden gemilere
  Kayan yıldızları
  Avuçlarına toplar
  Çocuk sevgisiyle
  Gözlerinde çocuklar
  Hep bahar
  Hep bahar...
                             Bayram Kuşku
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Bulgaristan’da elektrikli otomobil fabrikası 
kuracak şirkete öncelikli yatırım sertifikası verildi

Ekonomi Bakanı Ki-
ril Petkov, bakanlıkta 
düzenlenen törenle 
Yatırımları Teşvik Ka-
nunu çerçevesinde 
Next.e.GO Bulgaristan 
Şirketine öncelikli yatı-
rım sertifikası ve Endu-
roSat Şirketine A Sınıf 
Yatırım Sertifikası verdi.
EnduroSat Şirketinin 

yatırım projesi, “Merke-
zi sistem uydu servisi 
hizmetinin geliştirilmesi 
ve uygulanması yoluy-
la EnduroSat Şirketinin 
faaliyet alanının geniş-
letilmesi” ismini taşıyor. 
Törende konuşan Ba-
kan Petkov, Sofya'da 
ilk kez nanosatellit la-
boratuvarı kurulacağını 
söyledi. Nanosatelitle-
rin, uzayda fırlatıldıktan 
sonra özel sensörler 
aracılığıyla potansiyel 
müşterilere veri gönde-
rebilen küçük platform-
lar olduklarını da söz-
lerine ekledi. Toplam 

tutarı 4 milyon 173 759 
leva olan yatırım proje-
siyle 29 kişilik istihdam 
yaratılması öngörülü-
yor.
Next.e.GO Bulgaristan 

Şirketinin “Loveç (Lof-
ça) şehrinde elektrikli 
otomobil üretimi yapa-
cak olan yenilikçi e.GO 

fabrikasının inşaatı ve 
yönetimi” isimli yatırım 
projesine öncelikli ya-
tırım sertifikası verildi. 
Proje, dört tekerlekli 
araçların ve özel ve ti-
cari kullanım için parça-
ların geliştirilmesi, mü-
hendisliği, sanayileşti-
rilmesi, test edilmesi, 

üretimi, pazarlanması, 
dağıtımı, servisi ve sa-
tışı için Endüstri 4.0 il-
kelerine dayalı elektrikli 
araçlar için yenilikçi bir 
tesisin kurulmasını ön-
görüyor.
Toplam 65 000 met-

rekare alan üzerine 
kurulacak olan tesise 

yapılacak yatırımın tu-
tarı 280 milyon levaya 
ulaşacak.
Bakan Petkov, tören 

sırasında fabrika yapı 
ruhsatının bu yıl içinde 
alınacağını duyurdu. 
Bakan, belirlediği daha 
uzun sürelere rağmen 
işlerin çok daha hız-
lı gerçekleşmesinden 
duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Yatırım pro-
jesinin uygulanması sı-
rasında ve sonuç olarak 
tesis tam kapasiteyle 
çalışmaya başladığın-

da 1 000'e kadar yeni 
ist ihdam yaratması 
bekleniyor. Başlangıçta 
365 kişilik yeni istihdam 
yaratılacak.
2021 yılının başından 

beri Yatırımları Teşvik 
Kanunu çerçevesinde 
18 adet A Sınıf Yatırım 
Sertifikası ve 2 adet 
öncelikli yatırım serti-
fikası verildi. Toplam 
tutarı 1148, 06 milyon 
leva olan yatırım proje-
leriyle 2066 kişilik yeni 
istihdam yaratılması ön-
görülüyor.

Karadeniz kıyısında tatil yapmayı seçen 
yabancıların sayısı ikiye katlandı

Bloomberg  T V ’n in 
“Kulp Investor" progra-
mına konuk olan Turizm 
Analiz ve Değerlendirme 
Enstitüsü Müdürü Doç. 
Dr. Rumen Draganov, 
“Avrupalılar konu se-
yahat olduğunda daha 
cesur hareket ediyor. 
Bulgaristan'da kendileri-
ni çok iyi hissediyorlar, 
çünkü bizde çok fazla 
kısıtlama yok - dışarıda 
maske takmak zorunda 
değilsiniz, restoran ve 
kafeleri aşısız ziyaret 
edebilirsiniz. Bu nedenle 
ülkemize gelen yabancı 
turistler geçen yıla göre 
2 kat daha fazla. Ağus-
tos ayında ülkemizi ziya-
ret eden yabancıların 1.5 
milyonu aşması bekleni-
yor, geçen yıl ise bu sayı 
740 000 idi. Bu rakam, 
2019'a göre bu sayıda 
yaklaşık %28'lik bir dü-
şüş olduğunu gösteriyor. 
2020'de yabancı ziyaret-
çi sayısı 2 556 000 iken 
bu sayı bu yıl yaklaşık 8 
milyona ulaşacak” diye 
kaydetti.
Doçent, “Rusya ve Bir-

leşik Krallık’tan gelen 
turistlerin girişine izin 
vermiş olsaydık, ülkemizi 
ziyaret eden yabancı sa-
yısı 8 800 000 ile 9 000 

000 arası olup geçen yıla 
göre yaklaşık %30 daha 
yüksek olacaktı” dedi.
Doç. Draganov, “Ağus-

tos ayı turizm sezonu 
açısından çok yoğun 
geçiyor, ama bu yılın ba-
şında %50 civarında bir 
düşüş oldu, yıl sonunda 
da %40 oranında bir dü-
şüş yaşayacağız, yani 
bu yıl ortalama yaklaşık 
%35 oranında düşüş ya-
şayacağız” diye açıkladı.
Uzmanın belir ttiğine 

göre, Karadeniz kıyısın-
da bulunan plajlar tatilci-
lerle dolup taşıyor, turist-
ler yeterince şezlong ve 
şemsiye olmadığından 
yakınıyor.
Doçent, “25 Temmuz-

dan sonra deniz kenarın-
da vakit geçiren çok sa-
yıda turist olacağı, park 
yeri bile bulunmayacağı 

konusunda uyarmıştık 
ama o zaman şezlong sı-
kıntısı yaşanacağını tah-
min etmemiştik. Şemsiye 
ve şezlong konusunda 
büyük sıkıntı var, yaban-
cılar olmasa bile yer yok” 
dedi.
Uzman, 2020-2021 yıl-

larında aile turizm işlet-
meleri, küçük ölçekli tu-
rizm işletmeleri ve kaliteli 
turistik ürün yaratan kişi-
lerin turizm faaliyetlerinin 
sürdürülebilir olduğuna 
inanıyor.
Turizm Analiz ve De-

ğerlendirme Enstitüsü 

Müdürü, geçici hüküme-
tin aşılanacak kişilere 
turist kuponu verilmesini 
önerdiği haber üzerine 

de yorum yaptı.
Doç. Draganov, 

“Ben bunun tam 
tersini düşünüyo-
rum. 1 Kasım'a 
kadar hükümet 
tarafından satın 
alınan tüm doz 
aşılar kullanılmalı. 
Aşı ücretsiz olmalı 
ve üçüncü şahıs-
lara dağıtılmama-
lıdır. Aşı olmanın 
iyi olmadığı teori-
sini geliştirenlerin 
ödül lendir i lme -
sinin bedelini bir 

vergi mükellefi ola-
rak cebimden ödemek is-
temiyorum” dedi.
Uzman, “Aşıya karşı 

çıkan herkes, bir vergi 
mükellefi olarak aşı al-
mak için verdiğim para-
yı ziyan etmemeli, aşı 
karşıtlığının sonuçlarına 
katlanmalı ve tedavisinin 
bedelini kendisi ödemeli-
dir” diye işaret etti.
Doç. Draganov, öğ-

rencilere, emeklilere ve 
işçilere turist kuponu 
verilmesi fikrini destek-
lemektedir.
               Kırcaali Haber

Epidemiolog Markov: Bir yılda 
20 bine yakın kişi, tamamen 
önlenebilir bir hastalıktan öldü

NOVA TV’nin “Merhaba Bulgaristan” programı-
na konuk olan epidemiolog Petır Markov, Sağlık 
Bakanlığı Başmüfettişi Doç. Dr. Angel Kunçev’in 
ülkemizde sağlık çalışanlarının yeni tip korona-
virüse (COVİD-19) karşı aşılanmasının zorunlu 
olması önerisiyle ilgili şunları kaydetti: “Sağlık 
çalışanlarının aşılanmasına duyulan ihtiyaç on-
ların mesleklerinden kaynaklanıyor. Onlar hasta 
insanlarla çalışırlar ve koronavirüse karşı korun-
mazlarsa hastaları için risk oluştururlar”.

Markov, zorunlu aşılama taraftarı olmadığını da  
sözlerine ekliyor.

Uzman, “Tam aksine, onları ikna etmeye çalış-
malıyız. İnsanlar kendileri karar vermeli. Şimdi 

insanların halka açık yerlere erişimini kısıtlayan 
önlemler alınırsa, bu kapatma gibi bir şey olur. 
Tartışmanın konusu biraz değişti. Tartışma, aşı 
olan ve başkaları için risk oluşturmayan kişiler 
için kısıtlamaların gevşetilmesi ile ilgilidir”  diye 
sözlerine ekledi.

Epidemiolog, “Hayatta yaptığımız her şey bir 
risk taşır. Halk sağlığı için yüksek risk vardır. Ülke-
mizde son bir yılda yaklaşık 20 bin kişi, tamamen 
önlenebilir bir hastalıktan öldü” dedi.

Markov’un ifadesine göre, koronavirüste yeni 
dalga artık başladı.

Uzman, “Vaka sayısında sürekli bir artış var. 
Yeni dalga bir gerçek ve vakalar artıyor. Vakalar-
da önemli artış sonbahardan önce gelecek” dedi.

Markov, “Enfeksiyonu önlemenin en ucuz ve en 
etkili yolu aşıdır” diye konuştu.

Ayrıca çocuklarda enfeksiyona karşı aşılama ih-
tiyacı ile ilgili de yorum yapan uzman, “Çocuklarda 
Covid-19’un şiddetli klinik seyir riski daha düşük-
tür. Çocuklara aşı yapılırsa onlar enfeksiyonu risk 
altındaki kişilerin çok daha azına bulaştıracaklar. 
Bu nedenle, çocuklarda aşılama tavsiye edilir” 
diye belirtti.



  Kırcaali Haber 525 Ağustos 2021 HABERLER

Cebel ilçesinde yangın riskini azaltmak için önlemler alındı
Cebel (Şeyhcuma) ka-

sabasında yangın risk-
lerini azaltmaya yönelik 
olağanüstü bir değerlen-
dirme toplantısı yapıldı. 
Toplantıya son günlerde 
Doğu Rodoplar'ın çeşitli 
yerlerinde meydana gelen 
yangınlar nedeniyle yan-
gın riskini azaltmak için 
önlem almaktan sorumlu 
tüm kurumların temsilcile-
ri katıldı.

Cebel Belediye Başkanı 
Necmi Ali’nin Yangın Gü-
venliği ve Sivil Savunma 
İlçe Müdürü ve Muhafa-
za İlçe Müdürü ve ilçede 
görev yapan muhtarlarla 
gerçekleştirdiği çalışma 
toplantısında ilçede yan-
gınların önlenmesi için 
alınması gereken önlem-
ler belirlendi. Cebel ve 
bölgede yüksek sıcaklık-
lar ve kuraklık gibi hava 
koşulları nedeniyle artan 
yangın tehlikesiyle ilgili 

mevcut durum tartışıldı.
Muhtar ve muhtar vekil-

lerinin her birine yangın 
güvenliği kuralları öğre-
tildi. Onlar, anız ve diğer 
bitki atıkları yakma ya-

sağı, ormanlık alanların 
yakınında ateş yakma 
yasağı ve daha fazlası 
dahil olmak üzere plan-
lanan önlemler hakkında 
çiftçileri ve yerel sakinleri 

haberdar edecekler.
Cebel Belediyesine ait 

orman arazilerinden ge-
çen veya bir süre kalan 
kişiler, yangın önleme ted-
birlerine uymaları konu-

sunda açıkça uyarılacak.
Muhtarlar, Cebel Bele-

diyesinin orman ve tarım 
arazilerinde planlanan 
yangınla mücadele ön-

lemleri ve çalışmaların 
uygulanması üzerinde 
sürekli kontrol gerçekleş-
tirecek.

             Kırcaali Haber

12 yaş altı çocuklar için vize ücreti kaldırıldı, 
apostil tasdik ücreti ise üç kat düşürüldü

Hükümet, 12 yaşından 
küçük çocuklar için vize 
ücretini kaldırdı ve Dışiş-
leri Bakanlığının aldığı 
apostil tasdik ücretini üç 
kat düşürdü. Bu ücret ar-
tık 5 leva olacak.

Şu anda 6-12 yaş arası 
çocuklar için kısa süreli 
vize başvurusu yapılırken 
35 avro ücret alınmakta-
dır.

12 yaşından küçük ço-
cuklar için vize ücretinin 
kaldırılması ve apostil 
tasdik ücretinin üç kat 
düşürülmesi, 22.07.2021 
kabine toplantısında Ba-
kanlar Kurulu'nun yönet-
meliklerde değişiklik ve 
ekleme yapılmasına iliş-

kin bir kararname kabul 
etmesinden sonra oldu.

Vize Verilmesine ve Vize 
Rejiminin Belirlenmesine 
İlişkin Usul ve Esaslar 
Hakkında Yönetmelik ve 

Devlet Harçları Yasası 
uyarınca Dışişleri Bakan-
lığının görev ve yetkileri 
dahilinde verilen konso-
losluk hizmetleri için top-
lanan ücretler için 3 Sayılı 

Tarife söz konusudur.
Başka bir karar, Av-

rupa Birliği (AB) Vize 
Kanunu’nda yapı lan 
değişiklikler nedeniyle 
yetişkinler için vize üc-
retinin 60'tan 80 avroya 
çıkarılmasını öngörüyor. 
Bu artış, AB ile üçüncü 
ülkeler arasındaki Vize 
Kolaylaştırma Anlaşma-
ları kapsamındaki Rusya, 
Azerbaycan, Ermenistan 
ve Belarus gibi AB'nin 
vize kolaylaştırma anlaş-
ması bulunan ülkelerin 
vatandaşları için geçerli 
35 avro tutarındaki vize 
ücretini etkilemeyecek.

              Kırcaali Haber

Cumhurbaşkanı Radev, sınırda göçmen 
baskısına karşı alınan önlemleri inceledi

Bulgaristan’ın Türkiye 
sınırında göçmen bas-
kısına karşı alındığı ön-
lemleri yerinde inceleyen 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, konuyla ilgili ba-
sın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, ”Sınırda göç-
men baskısı artıyor ve bu 
anlaşılabilir bir durum. 
Çünkü Taliban örgütü 
Afganistan'ın kontrolünü 
yeniden ele geçiriyor ve 
bu Avrupa için yeni bir 
göç krizi riskini beraberin-
de getiriyor” diye kaydetti.

Cumhurbaşkanı, “Pek 
çok lojistik faaliyete ihti-
yaç var, tel örgünün birçok 
yerinde hasar var. Bunla-
rın giderilmesi gerekiyor. 
Aynı zamanda tel örgü-
nün bulunduğu bölgede 
bitki örtüsü gür olduğu 

için sürekli bakım yapıl-
ması gereklidir. Kurulan 
entegre izleme sistemi 
bazı yerlerde çalışmıyor. 
Bütün bunlar iyileştirme, 
yenilenme gerektirir” dedi.

Radev’in ifadesine göre, 
bu sadece bölge valileri-
nin imkanlarıyla olmaya-
cak, ortak çabalara da ih-

tiyaç var. Cumhurbaşkanı, 
“Bu göç durumu daha da 
karmaşık hale gelmeye 
devam ederse, diğer plan-
lar da devreye girecek, 
diğer güvenlik yapıları ile 
destekleme gibi. Bu taah-
hüdü üstlenebilmeleri için 
İçişleri Bakanlığına, Sınır 
Emniyeti Genel Müdürlü-

ğüne yeterli fon sağlan-
malıdır, ancak finansman 
sağlanması gerekir” diye 
belirtti.
Radev, “Tel örgü ve çit-

lerin yıkılmasına gelince, 
olayın savcılık tarafından 
araştırılmasını yıllardır 
bekliyoruz. Tel örgü in-
şaatına ilişkin hakikati 
bilmek istiyoruz”  dedi.
Sınır Emniyeti Genel 

Müdürü Başkomiser De-
yan Mollov, “Polis ope-
rasyonunun aşamaların-
dan biri olarak düzenle-
diğimiz kara sınırı hattı 
boyunca ek kuvvetlere 
ihtiyaç var. Şu anda Sa-
vunma Bakanlığının hiç-
bir çalışanı operasyona 
dahil değil” diye kaydetti.
               Kırcaali Haber

Maaşlar ortalama 
yüzde 4,3 arttı

Ulusal İstatistik Enstitüsünden (NSİ) yapılan açık-
lamada, “2021'in ikinci çeyreğinde ortalama maaşlar 
1 525 leva idi ve 2021'in ilk çeyreğine göre yüzde 4,3 
arttı” diye bildirdi.

Maaşta en büyük artış, yüzde 30,5 ile otelcilik ve 
restorancılık, yüzde 22,8 ile kültür, spor ve eğlence, 
yüzde 9,5 ile tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörle-
rinde kaydedildi.

Gayrimenkul sektöründe ortalama aylık maaşlarında 
yüzde 1,3 düşüş kaydedildi.

Bu yıl nisan ayında ortalama net maaş 1 542 leva, 
mayısta 1 530 leva, haziranda ise 1 505 leva idi.  

2021'in ikinci çeyreğinde ortalama aylık maaş 
2020'nin ikinci çeyreğine göre yüzde 14,1 arttı. Maaşta 
en büyük artış, yüzde 44,7 ile otelcilik ve restorancılık, 

yüzde 31,1 ile insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 
ve yüzde 25,2 ile kültür, spor ve eğlence sektörlerinde 
kaydedildi.

2021 yılının ikinci çeyreğinde çalışanların ortalama 
aylık ücretlerinin en yüksek olduğu ekonomik faaliyet-
ler, 3 709 leva ile bilgi ve yaratıcı ürünlerin oluşturul-
ması ve yayılması, telekomünikasyon, 2 368 leva ile 
finans ve sigorta faaliyetleri ve 2 233 leva ile elektrik 
ve ısı enerjisi ve gaz yakıtları üretimi ve dağıtımı faa-
liyetleridir. 

936 leva ile otelcilik ve restorancılık sektöründe, 996 
leva ile diğer faaliyetlerde ve 1077 leva ile tarım, or-
mancılık ve balıkçılık sektöründe çalışanlar en düşük 
ücret aldı.

Bir önceki yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında 
2021 yılının ikinci çeyreğinde kamu sektöründe orta-
lama aylık maaş yüzde 19,5, özel sektörde ise yüzde 
12,3 arttı.

Bulgaristan, Bosna-Hersek'e Covid-
19'a karşı 50 bin doz aşı bağışladı
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 

Bulgaristan, Bosna-Hersek'e Covid-19'a karşı 50 bin 
doz aşı bağışladı. Bağış, Bosna-Hersek'in koronavi-

rüsün yayılmasının 
üstesinden gelme 
çabalarına duyarlı 
olduğunun bir işa-
retidir. Bu, iki ülke 
arasındaki mevcut 
dostane ilişkilerin bir 
başka kanıtıdır.

Bulgaristan, siyasi 
diyalog, ticaret, ekonomik, kültürel, turizm ve askeri 
işbirliğini yoğunlaştırmaya ve yüzyıllardır tarihi bağlara 
sahip iki ülke halkının birbirini tanıması için daha faz-
la ön koşul yaratmaya bağlı kalarak Bosna-Hersek'in 
Avrupa Birliği ve Avrupa-Atlantik entegrasyonu yolunu 
güçlü bir şekilde desteklemeye devam ediyor.

Dışişleri Bakanlığı, kısa sürede bağışın yapılmasını 
mümkün kılan yardımlarından dolayı Bosna-Hersek 
Dışişleri Bakanlığı ve Bosna Hersek Sivil İşler Bakan-
lığının yanı sıra Bulgaristan Sağlık Bakanlığına teşek-
kürlerini sunuyor. 
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İşletmeler için yüksek elektrik fiyatı 
turizm sektöründe iflaslara yol açabilir

Bulgaristan Otelciler 
ve Restorancılar Der-
neği (BHRA) tarafından 
yapılan yazılı açıklama-
ya göre, işletmeler için 
yüksek elektrik f iyatı 
felaket olabilir ve turizm 
sektöründe iflaslara yol 
açabilir.
Açıklamada, “İşletme-

ler için elektrik fiyatı, 
serbest piyasada me-
gavat saat başına yak-
laşık 400 leva gibi rekor 
seviyelere ulaştı. Aynı 
zamanda Su ve Enerji 
Düzenleme Komisyo-
nunun (KEVR) elektrik 
fiyat tahminine göre, 1 
Temmuz 2021 - 30 Ha-
ziran 2022 dönemi için 
elektriğin fiyatı ortalama 
megavat saat başına 
119 leva olması gerekir-
di” denildi.
Örgüte göre bu, Bulgar 

işletmelerinin elektriğe 
beklenenden çok daha 
yüksek fiyat ödediği ve 
elektrik maliyetlerinin 
turizm sektörünün fiyat-
landırmasına dahil edil-
diği ve otel gecelemele-

rinin yanı sıra restoran 
menülerinde yer alan 
yiyecek ve içecek hiz-
metlerine yönelik fiyat 
tekliflerinin bunlara da-
yalı olarak hazırlandığı 
anlamına geliyor.
BHRA’ya göre, eğilim 

devam ederse elektrik 
fiyatı temel mallar da 
dahil olmak üzere tüm 
üreticilerin tüm malla-
rının fiyatlandırmasın-

da hesaplanacağından 
dolayı fiyat artışı sade-
ce işletmeleri değil tüm 
Bulgaristan vatandaşla-
rını etkileyecek.
BHRA, Bulgaristan 

Endüstriyel Enerji Tü-
keticileri Federasyonu-
nun son haftalardaki 
yüksek elektrik fiyatları 
nedeniyle devlete ait 
elektrik santralini yapay 
bir elektrik kıtlığı yarat-

maya değil, çalışma-
ya ve elektrik satmaya 
çağıran görüşüne ka-
tılıyor. BHRA, elektrik 
fiyatlarının aşağı doğru 
ayarlanmasında ve kar 
marjlarının kabul edile-
bilir sınırlar içinde olma-
sında ısrar ediyor.
Bundan önce Enerji 

Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Marit-
sa East 2 Termik Elekt-

rik Santrali ile bakanlık 
arasında yapılan görüş-
melerden sonra santral, 
serbest piyasa operas-
yonu için yeni bir ünite-
sinde elektrik üretimine 
başladı. Santralin üçün-
cü ünitesi tam kapasite 
üretime başladı. Üretilen 
elektrik miktarı, Bulga-
ristan Bağımsız Enerji 
Borsası'nın (BNEB) gün 

öncesi piyasasında sa-
tılmaktadır. Santralin bir 
ünitesinin daha üretime 
başlamasının bir so-
nucu olarak, elektriğin 
BNEB’nin gün öncesi 
piyasası fiyatı megavat 
saat başına 258 levaya 
düştü, bu da dünkü sevi-
yelere göre yaklaşık 70 
levalık bir düşüş anlamı-
na geliyor.

Tseratitsit, Gabrovo’daki makine üretim tesisini 
genişletmek için 20 milyon avro yatırım yapacak
Ekonomi Bakanı Ki-

ril Petkov'un Gabrovo 
merkezli Tseratitsit Bul-
garia Şirketinin temsilci-
leriyle yaptığı toplantıda 
şirketin, Gabrovo'daki 
metal kesme ve özel 
aletler için üretim te-
sislerini genişletmek 
için 20 milyon avro ya-
tırım yapacağı netleşti. 
Tseratitsit ayrıca 100 
kişilik yeni istihdam 
yaratmanın yanı sıra 
Gabrovo'da kendi ihti-
yaçları için bir lojistik ve 
güneş enerjisi parkına 
sahip yeni bir modern 
üretim üssü kurmayı 
planlıyor.
Tseratitsit Bulgaria 

Şirketi Yönetim Kurulu 
Başkanı ve İcra Müdürü 
Georgi Petrov’un ifade-
sine göre, son derece 
özel makinelere ve mo-
dern teknolojilere ya-
pılan yatırımla ülkemiz 
Tseratitsit Şirketler Gru-
bunun dünya merkezi 
haline gelecektir. Bura-
da ayrıca bir araştırma 
ve geliştirme merkezi 
ve yüksek nitelikli per-
sonel için bir eğitim 

merkezi kurulması plan-
lanmaktadır.
Toplantıya Plansee 

Holding Genel Müdürü 
Robert Schranzhofer 
de katıldı. Şirketler gru-
bunun ülkemizin sundu-
ğu koşullardan son de-
rece memnun olduğunu 
söyledi.
Bakan Petkov, şirketin 

ikili eğitim alanında ye-
rel liselerle iyi işbirliği-
ne dikkat çekti. Şirketin 
yeşil enerjiye yatırım 

yapma arzusunu mem-
nuniyetle karşıladığını 
ifade etti. Bakan ayrıca 
şirketin Bilişim Teknolo-
ji Merkezinin ülkemizde 
konumlanması için iyi 
fırsatların sunulduğuna 
da dikkat çekti.
Tseratitsit Şirketler 

Grubu, 1996 yılından 
beri Bulgaristan'da fa-
aliyet göstermektedir. 
Sert metallerden alet ve 
teknolojilerin üretiminde 
uzmanlaşmış bir yük-

sek teknoloji mühen-
dislik grubudur. Bulga-
ristan'daki fabrikasında 
620 kişi çalışıyor. Şir-
ketler grubu, Avusturya 
merkezli Planzee Tizit 
ve Lüksemburg mer-
kezli Cerametal Şirketi 
arasındaki birleşme-
den sonra kuruldu. Her 
iki şirket de sert metal 
alaşımları üretiminde 
uzun yıllara dayanan 
deneyime sahiptir.
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Aşılanan öğretmenlere ek olarak 
iki gün ücretli izin veriliyor

Eğitim ve Bilim Bakanı Nikolay Denkov, Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev ile geçici kabine üyeleri arasında 
ülkemizde koronavirüs salgınının gelişiminin ve olası 
bir yeni dalganın sonuçlarını en aza indirmek için ge-
rekli sağlık ve sosyo-ekonomik önlemlerin tartışıldığı 
toplantıda, “Aşı olan eğitim kurumlarında çalışanlara 
ek olarak ücretli iki gün izin verilmesi kararı halihazırda 
yürürlüktedir. Onlar bu ek iki gün ücretli izni, birinci 
veya ikinci doz aşıdan sonra isteğe bağlı art arda ge-
len veya iki farklı günde kullanabilirler” diye kaydetti.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı (MON), eğitim sisteminde 
çalışanlarda alışama oranını artırmaya yönelik çeşitli 
faaliyetler yürütmektedir.

Denkov, “Temmuz ortasında yapılan bir anket sonuç-

ları, okul müdürlerinin yaklaşık %40'ının ve öğretmen-
lerin sadece %30'unun aşılandığını gösterdi ki bu ye-
terli değil. Bu, öğretmenleri riske atıyor” diye kaydetti.

Bakan, “2020'de 120'den fazla öğretmen koronavirüs 
nedeniyle hayatını kaybetti” diye bildirdi ve böyle trajik 
istatistiklerin tekrarlanmaması için MON’un öğretmen-
lere aşıların faydaları hakkında en önemli tıbbi bilgile-
ri sağlamayı amaçlayan bir kampanya başlattığını da 
sözlerine ekledi.

Denkov, “Bizim için yeni eğitim öğretim yılında eğiti-
min maksimum düzeyde okul ortamında yüz yüze ya-
pılması kilit önem taşıyor, çünkü bu şekilde çok daha 
iyi bir eğitim oluyor” dedi.

Sofya Havalimanı’nda terminaller 
arası ücretsiz ulaşım hizmeti 

kesintisiz sunulacak
Sofya Havalimanı, terminaller arası ücretsiz 

toplu ulaşım araçlarının çalışma saatlerini uzatı-
yor. Ücretsiz ulaşım hizmeti 24 saat sunulacak ve 
20.00 - 08.00 saatleri arasında otobüs iki terminal 
arasında yolcu taşıyacak.

Değişiklik, akşam gelen uçakların yerinin değiş-
tirilmesi kararı nedeniyle yapılıyor ve amaç, belge-
lerin daha hızlı işlenmesini ve yolcuların geçişini 
kolaylaştırmaktır.

9 Ağustos'tan itibaren 20:00-08:00 saat aralı-
ğında gelen tüm uçuşlar sadece Terminal 2'de 
gerçekleştirilecek. Tüm iş amaçlı uçuşlar, uçak 
iniş saatinden bağımsız olarak Terminal 1'de ya-
pılmaya devam edecek.
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Bulgaristan Ekonomik İyileştirme ve Sürdürülebilirlik 
Planı’nda tarım için öngörülen hibe tutarı artırıldı

Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanlığından yapılan 
açıklamaya göre, Bulga-
ristan Ekonomik İyileş-
tirme ve Sürdürülebilirlik 
Planı’nın tarım sektörü 
için öngördüğü hibe tuta-
rı 170 milyon leva artırıla-
cak. Bu, Tarım, Gıda ve 
Orman Bakan Yardımcısı 
Georgi Sıbev ile Avrupa 
Birliği (AB) fonlarının yö-
netiminden sorumlu Baş-
bakan Yardımcısı Atanas 
Pekanov arasında yapılan 
görüşmeden sonra net-
leşti.

B a k a n  Ya r d ı m c ı s ı 
Sıbev’in ifadesine göre, 
170 milyon leva daha 
sürdürülebilir tarım uy-
gulamalarına yönlendi-
rilecek. Sıbev, “Böylece 
planın tarım, balıkçılık 
ve ormancılık faaliyetleri 
için öngördüğü hibe fon 
kaynakları yaklaşık yüz-
de 70 oranında artarak 
480 milyon levaya ulaşı-
yor. Tarım, balıkçılık ve 
ormancılık faaliyetlerine 
ulaşacak yeni fonlar ülke-
mizin AB fonlarından hibe 
şeklinde alacağı sektör 

için toplam 12,8 milyar 
leva miktarındaki yardı-
mın yaklaşık yüzde 4'üne 
tekabül ediyor. Rakam, 
sektörün Bulgaristan’ın 
gayri safi yurt içi hasılası-
na (GSYİH) yıllık katkısıy-
la karşılaştırılabilir” diye 
kaydetti.

Ek fonlar, planda tarım-
la ilgili görüşlerini bildiren 

sektör temsilcileriyle ya-
pılan ortak görüşmelerin 
ardından sağlanıyor. Pa-
ranın diğer tarım alt dal-
larında faaliyet gösteren 
daha fazla çiftçiye ulaşa-
bilmesi için dengeli bir fon 
dağılımına ihtiyaç vardır.

Ek miktar, ekonomik kur-
tarma ve sürdürülebilirlik 
mekanizmasının hedefleri 

ile uyumlu faaliyetleri he-
deflemeyi amaçlamakta-
dır. Sıbev, “Tarım, Gıda ve 
Orman Bakanlığı, sulama 
ile ilgili olanlar da dahil 
olmak üzere, sektörün 
en son önerilerine göre 
bunun nasıl yapılacağına 
dair seçenekler üzerinde 
çalışıyor. Sektörle iletişim 
ve çalışmalar devam edi-

yor” diye kanaat getirdi.
Ek 170 milyon leva kay-

nak ile Bulgaristan Ekono-
mik İyileştirme ve Sürdü-
rülebilirlik Planı’nın Tarım, 
Gıda ve Orman Bakanlı-
ğının yetki alanına giren 
sektörler için öngördüğü 
hibe desteği tutarı yak-
laşık 500 milyon levaya 
kadar yükseliyor. Bu ra-
kam, Tarımda Teknolojik 
ve Ekolojik Dönüşümü 
Teşvik Fonu için sağla-
nan yaklaşık 250 milyon 
levalık tutarı. Ürünlerin 
tarladan sofraya ulaştığı 

süreçlerin dijitalleştiril-
mesine yönelik faaliyet-
lere yatırım yapılması için 
yaklaşık 20 milyon levalık 
tutarın yanı sıra "AB Biyo-
çeşitlilik Stratejisinin Uy-
gulanmasında İklim İçin 
Kilit Rol Oynayan Ekosis-
temlerin Geri Kazanılması 
ve Avrupa Yeşil Paktı'nın 
Hedefleri" projesinin ya-
rarlanıcılarından biri olan 
Orman İcra Ajansının so-
rumlu olduğu faaliyetler 
için yaklaşık 40 milyon 
levalık tutarı içerir.
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Hızlı ehliyet belgesi çıkarma 
hizmeti uygulamaya konuluyor

Başbakanlıktan yapılan 
açıklamada, “Geçerlilik 
süresinin sona ermesi/
sona ermiş olması nede-
niyle, daimi ikamet adresi, 
soyadı değişikliği ve harf 
çevirisi ile ilgili sürücü ve-
rilerinde değişiklik olması 
durumunda ve ayrıca ikin-
ci nüshasının çıkarılması 
durumunda ehliyet değiş-
tirme süresinin hızlandı-
rılması imkanı sunuluyor” 
diye bildirildi.

Önerilen değişiklik ile 
başvuruyu kabul ettikten 
sonraki üç iş günü içinde 
sürücü belgesinin değiş-
tirilmesi için hızlı ehliyet 
belgesi çıkarma hizmeti 
uygulamaya konuluyor.

Bu hizmeti görmek için 
Sofya Emniyet Mdürülü-

ğü/ İl Emniyet Müdürlükle-
rine bağlı Trafik Denetle-
me Şube Müdürlüklerine 

başvuruda bulunulabilir. 
Bu hizmet, ehliyet belge-
sinin değiştirilmesi, de-
ğiştirilmek üzere sunulan 
kimlik kartı, pasaport gibi 

diğer kimlik belgelerin bir 
parçası olduğunda Bul-
garistan Kimlik Belgeleri 

Müdürlüğü birimlerinde 
de sağlanacak.

Hızlı ehliyet belgesi çı-
karma hizmeti, ilk kez 
böyle bir belge alan va-

tandaşlar için geçerli de-
ğildir. İlk defa ehliyet bel-
gesi alacaklar için belge, 
başvuru sahiplerinin dai-
mi ikamet adresine göre 
Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüklerinin birimleri 
tarafından 10 gün içinde 
çıkarılmaya devam ediyor.

Vatandaşlar için idari 
yükü azaltmak amacıyla 
yapılan yönetmelik deği-
şikliği, tek elektronik imza 
için geçerli bir sertifikaya 
sahip bir kişiye verilen 
Bulgar kimlik belgelerinin 
verilmesi ve kullanılma-
sıyla ilgili bilgi fonlarından 
gelen verileri içeren bir 
sertifikanın gönderici ta-
rafından belirtilen e-posta 
adresinden alınması ola-
sılığını da düzenler.

Cebel ilçesinde 11 köyde sokak asfaltlama yapıldı
Cebel (Şeyhcuma) ilçe-

sinde yerleşim yerlerinde 
sokakların asfaltlanması 
için yaz kampanyası tüm 
hızıyla devam ediyor. 
Sokak asfaltlama çalış-
maları, Cebel Belediye 
Başkanı Necmi Ali'nin 
görev süresinin başında 
tanıttığı belediye kalkın-
ma programının odak 
noktasıdır.

Köylerde asfaltlanan 
sokakları gözden geçiren 
Belediye Başkanı Necmi 

Ali, “Dobrintsi 
(Hasanoğul -
lar), General 
Geşevo (Böl-
cek), Ustren 
(Ustura), Ya-
mino (Elmaçu-
kur), Mrejiçko 
(Tüller), Ko -
zitsa (Ahmet-

dere), Ridino (Yardere), 
Rogozçe (Hasırcık), Du-
şinkovo (Canbaşlı), Pol-

yanets (Satıköy) ve Kitka 
köyleri olmak üzere 11 
yerleşim yerinde sokak-
ların bir kısmı onarıldı” 
diye açıkladı.
Belediye Başkanının 

kendi deyişiyle, “Toprak 
yollarda yama çalışmala-
rına son, sorunları kökten 
çözen asfaltlama çalış-
malarına devam” kam-
panyası sürüyor.

Çernooçene’de yaz temel 
dini kurslarına büyük ilgi
Kırcaali Bölge Müftülüğünün himayesindeki Çernoo-

çene (Yenipazar) ilçesindeki Müslüman encümenlikleri 
tarafından düzenlenen yaz temel dini kursları büyük 
ilgi görüyor.  

Eğitim sırasında öğrenciler, Müslüman inancının te-
melleri, dua, Kur’an ve ezan okuma kuralları, başka-
larına saygı, hoşgörü ve ihtiyacı olanlara yardım etme 
ve daha fazlası hakkında bilgi sahibi oluyor.

Eğitim organizatörlerinden biri, Çernooçene merkez 
camide imamlık yapan Şaban Müslüm. Merkez cami-
deki haftalık namazın yanı sıra, Svobodinovo köyü 
bölgesinde genç öğrencileri de eğitiyor.

Çocuklar, bayramlarda akrabaları, arkadaşları ve 
komşularını ziyaret ederek gelenek ve görenekleri 
öğrendiler.  Onlar için en ilginç şey, onlara saygılarını 
ifade ettikleri büyüklerin ellerini öpmenin kuralını öğ-
renmekti.

Eğitimciler, çocuklarını yaz mevsiminde başkalarına 
saygı, hoşgörü ve ihtiyacı olanlara yardım etme gibi 
İslam dininin temel ilkelerini öğrenmeyi seçtikleri için 
velileri tebrik ediyor.

Kurslar, ulusal yarışmaya katılacak temsilcilerin be-
lirlendiği bölgesel yarışmalarla sona erecek.

Emeklilere 50 leva ek destek 
ödemesi sürekli olarak verilecek

Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Gılıb Do-
nev,  basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 
“Salgınının başlangıcından bu yana emeklilere 
aylık maaşlarıyla birlikte verilen 50 leva ek des-
tek ödemesi sürekli olarak verilecek” diye bildirdi.

Bakan, “Kabine, bir aydan beri şu anda 50 leva 
ek ödeme alan emeklilerin gelecekte de bu des-
teği almaya devam edebilmesi için Bakanlar Ku-
rulu kararına ve Sosyal Güvenlik Sistemi Bütçesi 
Kanunu’nun güncellenmesine gerek kalmadan 
emekli maaşlarının nasıl yeniden hesaplanacağını 
düşünüyor” diye belirtti.

Donev, 65 yaş üstü 430 000'den fazla kişinin 
bu yıl 1 Ekim'den itibaren emekli maaşlarının 369 
leva yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için ek nakdi 
destek alacağını duyurdu.
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Türkiye’de Yurtdışı Türkler 
ve Akraba Topluluklar Baş-
kanlığı (YTB), tarafından or-
ganize edilen Balkan Gençlik 
Okulu'nun kapanış programı 
Balkan Gençlik Zirvesi ismiyle 
İstanbul'da gerçekleştirildi.
Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı (YTB), 
tarafından organize edilen 
Balkan Gençlik Okulu'nun ka-
panış programı Balkan Genç-
lik Zirvesi ismiyle İstanbul'da 
gerçekleştirildi. Zirveye 8 Bal-
kan ülkesinden 700'e yakın 
öğrenci katıldı. Programda ko-
nuşan Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Dr. Serdar Çam, 
Balkanlardaki kültürün, çok 
sesliğinin ve geçmişten gelen 
birikimlerin kaybolmaması adı-
na Balkan Gençlik Okulu proje-
sinin büyük önem arz ettiğine 
dikkati çekti.
Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı (YTB), 
tarafından bu yıl dördüncüsü 
düzenlenen Balkan Gençlik 
Okulu kapsamında 8 ülke-
de yürütülen 13 farklı proje 
çerçevesinde 700 öğrenciye 
edebiyattan sanata, tarihten 
politikaya kadar geniş bir yel-
pazede eğitimler verildi. Ar-
navutluk, Bosna Hersek, Hır-
vatistan, Karadağ, Kosova, 
Kuzey Makedonya, Sırbistan 
ve Yunanistan'dan; lisans, li-
sans üstü ve lise seviyesinde-
ki öğrenciler projeyle birlikte 
seminer, konferans, çalıştay, 
kitap ve film kulübü gibi etkin-
liklere katıldı. Balkanlı öğrenci-
lere yeni ufuklar açan Balkan 
Gençlik Okulu'nun kapanış ve 
değerlendirme toplantısı ise 
Balkan Gençlik Zirvesi ismiy-
le İstanbul'da gerçekleştirildi. 
Zirveye Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcısı Dr. Serdar Çam, 
YTB Başkanı Abdullah Eren 
ve 8 ülkeden 700 Balkan genci 
katıldı.
Programda konuşan Kültür ve 

Turizm Bakan Yardımcısı Dr. 
Serdar Çam, siyasi olarak ne 
kadar farklı olsa da gönül coğ-
rafyası, birliktelik ve maneviyat 
olarak Türkiye ve Balkanların 
ayrılmaz bir bütün olduğunu 
ifade etti. Çam, Balkanlarda-
ki kültürün, çok sesliğin ve 
geçmişten gelen birikimlerin 
kaybolmaması adına Balkan 
Gençlik Okulu projesinin çok 
büyük önem arz ettiğine de-
ğindi.
"Balkanlar demek 'biz' de-

mektir"
Balkanlara yönelik gönül faali-

yeti denince ülkemizde akla ilk 
olarak Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın geldiğini be-

lirten Çam, "Balkan coğrafyası 
denince, Balkanlara yönelik 
gönül faaliyeti denince ülke-
mizde bunu en başarılı şekilde 
yapan Cumhurbaşkanımız Re-
cep Tayyip Erdoğan'ı anmadan 

geçemiyoruz. Her zaman gön-
lünün bir parçasını Balkanlara 
ayırmıştır. Balkanlara yönelik 
yaklaşımlara art niyet getiren 
birtakım ülkelerin olduğunu bi-
liyoruz. 'Balkanlar' demek 'biz' 
demektir, 'biz' demek 'Balkan-
lar' demektir. Siyasi ve devlet 
olarak ne kadar ayrı olsak da 
gönül dünyası, birliktelik ve 

maneviyat olarak birbirimizin 
parçasıyız. Farklı dillerden, 
kültürlerden, dinlerden ve ırk-
lardan olabiliriz ama biz bu 
coğrafyanın bir parçasıyız" diye 
konuştu.
"Programın amacı Balkan-

ların korunması ve yaşatıl-
masıdır"
Balkan coğrafyasının tüm 

dünyaya komşuluğu, beraber 
yaşamayı, farklı din, dil, ırk 
olmasına rağmen aynı ma-
hallede bulunmayı öğrettiğini 
dile getiren Çam, Balkanların 

korunması adına Türkiye'nin 
bölgeye yönelik çalışmalarının 
değerli olduğuna dikkati çekti
Balkan coğrafyasının en 

önemli parçalarından bir tane-
sinin İstanbul olduğunu söy-

leyen Çam, "İstanbulsuz bir 
Balkan diyarı, Balkansız bir İs-
tanbul düşünemeyiz. Bu prog-
ramın en önemli amaçlarından 
bir tanesi Balkanların korunma-
sı ve yaşatılmasıdır. O kültürün, 
o çok sesliğin, geçmişten ge-
len birikimlerin kaybolmaması 
için Türkiye'nin verdiği katkıdır. 
Şehirleriniz, köyleriniz yavaş 

yavaş başka diyarlara gitme 
tehlikesi ile karşı karşıya ola-
bilir. Bunların engellenmesi ve 
nüfusunun kendi bölgesinde 
kalması, ardından da o nüfusun 
faydalı çalışmalar yapması için 
Türkiye gerek burslarla, gerek 
bu tür programlarla sizlerin ora-
daki imkanlarını, kapasitesini 
ve hukukiyetini arttırıyor" dedi.
"Tek derdimiz huzur ve ba-

rış içinde yaşamak"
Balkanlara yönelik çalışma-

ların amacının huzur ve barış 
içinde yaşama politikası temel-

li olduğuna vurgu yapan Çam 
şunları kaydetti:
"Bizim tek derdimiz huzur ve 

barış içinde yaşamak. Bizlerin 
esas misyonu budur. Bakan-
lığımıza bağlı kurumlar da bu 

vizyonlar doğrultusunda çalışı-
yor. Bu çerçevede de YTB'nin 
yapmış olduğu çalışmalar da 
geniş bir vizyonu temsil ediyor. 
Dünyaya komşuluk nedir, bera-
ber yaşamak nedir, farklı din, 
dil, ırk olmasına rağmen aynı 
mahallede beraber yaşamak 
nedir? Bunları öğretmiş bir top-
luluksunuz. Sizlerin geleceğini 
garanti almak adına yapılan ça-
lışmalar çok önemlidir. Üniver-
site eğitimleriniz çok kıymetli, 
aile terbiyesi çok kıymetli ama 
bu tür etkinliklerimizin kıymeti 
hiçbir şey ile ölçülemez" ifade-
lerini kullandı.
"Balkan coğrafyasını çok 

önemsiyoruz"
Zirvede konuşan YTB Başka-

nı Abdullah Eren de program 
sayesinde Balkan ülkelerindeki 
gençlerin kapasitelerinin arttı-
rıldığının altını çizdi. Lisans, li-
sans üstü ve lise seviyesindeki 
öğrencilerin programa dahil 

Balkan Gençliği, İstanbul'da Buluştu
olduğunu ve birçok eğitimden 
yararlandığını belirten Eren, 
"Balkan Gençlik Okulu proje-
sini çok önemsiyoruz. Balkan 
coğrafyasını çok önemsiyoruz. 
Balkanların tarihi önemini hepi-
miz çok iyi biliyoruz. Osmanlı 
bakiyesi bir bölge olmasının 
yanı sıra Balkanlar, bugün 
soydaş ve akraba toplulukla-
rın bulunduğu bir coğrafyadır. 
Osmanlı'nın Balkanlarla ilgili 
yaklaşımını özetleyen çok gü-
zel bir mısra vardır. 'Keramet 
gösterip halka suya seccade 
salmışsın. Yakasın Rumeli'nin 
dest-i takva ile almışsın.' Des-
ti takva 'samimiyet, gönül ehli 
'demektir. 'Birbirimize güvene-
rek iş yapmak' demektir. Türki-
ye olarak, YTB olarak bu düstur 
ile gönül alma, gönül kazanma 
metoduyla çalışmalarımızı yü-
rütüyoruz" dedi.
"Balkan coğrafyasının gele-

ceği gençlerin elinde"
Balkan Gençlik Okulu'nda gö-

nül kazanırken aynı zamanda 
bilgi ve birikimleri arttırmaya 
yönelik projeler hayata geçi-
rildiğini bildiren Eren, Balkan 
coğrafyasının geleceğinin 
gençlerin elinde olduğunun al-
tını çizdi.
Türkiye'nin her zaman Balkan 

gençlerinin yanında olduğunu 
ifade eden Eren, "Bizim için 
gençlerin ayrı bir önemi var. 
YTB olarak dünyanın farklı yer-
lerinde gençlere yönelik prog-
ramlar yürütüyoruz. Önümüz-
deki haftalarda Avrasya Yaz 
Okulu yapacağız. Avrupa'da 
yaşayan genç kardeşlerimize 
yönelik programlarımız var. 
Gençlere yaptığımız projeleri 
İstanbul'da birleştirmek istiyo-
ruz. Balkan coğrafyası hassas 
bir coğrafya. Çok sayıda etnik 
kimliğin huzur içinde yaşadığı 
bir coğrafya. Bu coğrafyanın 
geleceğinin sizlerin elinde ol-
duğunu unutmayın. Türkiye 
devleti her zaman sizlerin ya-
nındadır" şeklinde konuştu.
Program plaket takdimi ve aile 

fotoğrafı çekiminin ardından 
son buldu.


