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Büyükelçi Sekizkök, Sofya 
Bölge Müftülüğünü Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve 
ekibi, Sofya Bölge Müftülüğü-
nü ziyaret etti.
Diplomatla yapılan görüşme-

ye Sofya Bölge Müftüsü Bey-
han Mehmet ve Bulgaristan 
Başmüftülüğü Yüksek İslam 
Şurası Başkanı Vedat Ahmet 
katıldılar.
Büyükelçi Sekizkök, Bölge 

Müftülüğü ekibine başarılı ve 

verimli çalışmalar diledi.
Ekipte yer alan bayanlara 

özel ilgi gösteren diplomat, 
yürüttükleri faaliyetler hakkın-
da bilgi aldı.
İki kurumun temsilcileri, or-

tak sosyal proje imkanlarını 
ve başkentte dini hayatı ele 
aldılar. Görüşmede öne çıkan 
konular arasında Sofya'da 
yeni mescitler açma olanağı 
yer aldı.

Bölge Müftüsü Beyhan Meh-
met, Sekizkök’e Sofya Böl-
ge Müftülüğüne bağlı Kur'an 
kurslarında uygulanan eğitim 
programının yanı sıra kursların 
yürütüldüğü koşullar ve sahip 
oldukları maddi - teknik dona-
nımlar hakkında bilgilendirdi. 
Görüşmenin sonunda iki taraf 

arasında hediye değişimi ya-
pıldı ve birbirlerine gelecekte 
başarılar dileğinde bulundular.

Seçim sonrası parlamentoda 
ilk oturum yapıldı

Bulgaristan’da 14 Kasım’da yapılan erken genel seçimlerin ar-
dından oluşturulan 47. Dönem Parlamentosu ilk oturumunu yaptı.

Ulusal marşın okunması ve yemin töreni ile başlayan oturumun 
başında 240 üyeli mecliste temsil bulan 7 siyasi partinin liderleri 
birer konuşma yaptı.

Parlamentoda 67 sandalye ile en büyük gruba sahip Değişime 
Devam (PP) partisinin eş başkanı Kiril Petkov, mecliste reformcu 
diğer 3 siyasi güçle en kısa zamanda bir koalisyon hükümeti kur-
mak üzere müzakerelerini sürdürdüklerini söyledi.

Petkov, "Gelecek hafta başında koalisyon mutabakatı imzalana-
cak, hafta sonuna dek ise oluşturacağımız kabinenin yapısı belli 
olacak." dedi.

Bir haftadır süren koalisyon görüşmeleri kapsamında iç ve dış 
politikayı ilgilendiren meselelerde önemli ölçüde görüş birliğine 
varıldığını belirten Petkov, bu maddelerde koalisyon ortaklarının 
mutabık kaldığı 180 sayfalık program belgesinin onaylanmasının 

beklendiğini anlattı.
Geçmişteki parlamentolarda yer alan milletvekillerinin işini düz-

gün yapmadıklarını savunan Petkov, sözlerini şöyle sürdürdü:
"2 milyon vatandaş yurt dışına kaçmış bulunuyor. Seçim kam-

panyası sırasında karşılaştığımız gözü yaşlı yaşlılar bize 'gençleri-
mizi memlekete geri getirin' diye dert yandılar. Yaşlılarımızın yüzde 
40’ı yoksulluk sınırında yaşıyorlar. Siyasetçilerimizin açgözlülük, 
bencillik ve kaygısızlığı bizleri buralara getirdi. Yolsuzluklara karşı 
sıfır tolerans gösterme ve adalet sisteminin çalışır hale getirmenin 
zamanı gelmiştir."

Yeni parlamentoda 34 sandalye ile üçüncü en büyük grup haline 
gelen, üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hareketinin (HÖH) lideri Mustafa Karadayı, 
ülkede yapılan son erken genel seçiminin polisin yarattığı korku 
ortamında gerçekleştiğini söyledi. Karadayı, polisin vatandaşlara 
denetimsiz baskı uyguladığını, bu tavrın 1989 yılına dek ülkedeki 
eski komünist rejiminin Türk ve Müslümanlara karşı acımasız asi-
milasyon baskısını andırdığını kaydetti.

Karadayı, ülkenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile müca-
delede başarısız kaldığına da işaret ederek, "Son 3 ayda virüsten 
ölen vatandaşların sayısı ülkemizin 2. Dünya Savaşı'ndaki insan 
kaybını aştı." dedi.

İlk oturumunun sonunda yapılan oylamada PP’nin adayı olarak 
gösterilen 34 yaşındaki hukukçu Nikola Minçev parlamento baş-
kanlığına seçildi. AA
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Geçen sayıdan 
devamı -->

İNSANIN KENDİNE YABANCILAŞMASININ DİĞER ADI: ANADİLİNDEN KOPMAK
Darbecilerin Düşman 

Yaratma Çabaları  
1923 yılında darbe ile 

Bulgar Halk Çiftçi Birliği 
Partisi iktidardan uzaklaş-
tırılır. Yerine kurulan yeni 
hükümetin uygulamaları 
oldukça radikaldir. ‘Bul-
garistan, Bulgarlarındır!’ 
sloganı ile ülkeyi yöneten 
darbe iktidarı, sadece 
Türk azınlığa karşı değil, 
tüm azınlıklara karşı düş-
manca bir yaklaşım izler. 
Her şeye rağmen Bulga-
ristan Türkleri, 1929’da 
Sofya’da Milli Kongre 
adıyla büyük bir kongre 
düzenlerler. Bu kongrede 
Bulgaristan Türklerinin 
başta eğitim olmak üze-
re pek çok temel sorunu 
tartışılır ve bu sorunla-
ra çözüm yolları aranır. 
450 delegenin katılımı 
ile gerçekleştirilen kong-
rede alınan kararlar (Bu 
kararlardan bazıları şöy-
ledir; müftülerin seçimle 
iş başına gelmesi, Türk 
okullarında Latin harfleri 
ile eğitim yapılması, Türk 
okullarına uygulanan ver-
gilerin hafifletilmesi, okul 
bütçelerinin müftülüklerce 
onaylanması vs.) hükü-
mete iletilir. Ancak karar-
ların uygulanması ve ha-
yata geçirilmesi bir yana, 
1930’lu yıllardan başlayan 
sistematik uygulamalar, 
Türk okullarının itibarsız-
laştırılması, bir kısmının 
çeşitli bahanelerle kapatıl-
ması ve nihayetinde 1946 
yılında gelindiğinde de (9 
Eylül 1944 yılında döne-
min Sovyet hükümetince 
desteklenen komünistler, 
darbe ile iktidarı ele geçi-
rirler ve 15 Ekim 1944’te 
ülkenin adını da ‘Bulga-
ristan Halk Cumhuriyeti’ 
olarak değiştirirler) Türk 
okullarının devletleştiril-
mesi ve eğitim dilinin de 
tamamen Bulgarca yapıl-
ması yoluna gidildiği gö-
rülmektedir.

Komünistlerin ‘Tek Tip 
İnsan’ Yaratma Çabaları

Bulgaristan’ın Sovyet 
destekli komünistler tara-
fından yönetilmeye baş-
lanması (1944), Türkler 
açısından son derece 
önemlidir. Zira Bulgaris-
tan Türkleri, 1877-1878 
Osmanlı - Rus Savaşı 
sonrasında bu ülkede 
peyderpey azınlık du-
rumuna düşmüş ve bu-
nun sancılarını da hep 
çekmişledir. Marinova 
(2019)’ya göre Sovyet 
ideolojisi, 1989 yılına ka-
dar Bulgaristan’ın ulusal 
azınlıklara bakış açısını 
esastan belirlemiştir.

 Türkler açısından artık 
yepyeni bir dönem baş-
lamıştır. Yeni yönetimin 
en büyük amaçlarından 
birinin kuşkusuz Türkle-

rin de desteğini almaktır. 
Zira Türklerin ezici bir 
çoğunluğu çif tçiydi ve 
üretimde söz sahibiydi-
ler. Ancak şunun altının 
çizilmesi gerekir; sadece 
Bulgaristan’da değil, tüm 
Balkanlarda yönetim-re-
jim değişikliğini özelde 

Türkler, genelde ise Müs-
lüman azınlık, her zaman 
temkinli karşılamışlardır.

Sovyet - komünist ideo-
lojinin temel amaçlarından 
biri ‘sınıfsız, sosyalist, tek 
tip bir toplum’ oluşturmak-
tı. Bunun için önce, özel 
statüde olan Türk okulları 
devletleştirildi, okullar-
da okutulan din dersleri 
kaldırıldı, yüzyıllardır kul-
lanılan Türk yer - bölge 
adlarına Bulgarca adlar 
verildi. Toğrol (akt. Börk-
lü, 1999)’un araştırmasına 
göre 1200’e ulaşan Türk 
okullarının sayısı, 1946’da 
çıkarılan bir yasa ile bu 
okulların ve vakıfların ta-
şınmazları devletleştirildi. 
Bu süreçte, Türklüğe ait 
pek çok yapı, kültürel de-
ğer, yaşam biçimi vs. ya 
tahrip edildi ya da yok ol-
masına göz yumuldu veya 
hükümet tarafından (çeşit-
li uydurma bahanelerle) el 
konuldu. Bütün bunların 
neticesinde 1950 - 1951 
yıllarını kapsayan zaman 
zarfında Türkiye’ye 150 
binden fazla Bulgaristan’lı 
Türk göç etmek zorunda 
kaldı (veya göç etmek 
zorunda bırakıldı). Ancak 
1951 yılının sonunda du-
rum değişir ve dönemin 
Sovyet liderinin (Stalin) 
Bulgaristan’a verdiği ta-
limatla, Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göç kesin ola-
rak durdurulur ve ‘Sosya-
list bir ülkeden kapitalist 
bir ülkeye göç’ün imaj 
açısından pek uygun ol-
madığı sonucuna varılır 
ve tam tersi bir politika 
izlenmeye başlanır. Türk-
ler, Bulgaristan’da kal-
malı, (ileride Türkiye’de 
yapılacak olan ‘komünist 
bir devrimde!’ kullanılmak 
üzere) ve eğitilmelidirler.

B u l g a r i s t a n ’ d a n 
Türkiye’ye yapılan her 
göçte Bulgar istan’da 
kalanlar için en büyük 
sıkıntılardan biri, Türk 
entelektüellerinin de bu 
ülkeyi terk etmiş ve/veya 
terk etmek zorunda kal-
mış olmalarıdır. Bu da 

beraberinde her şeye ye-
niden başlamak anlamına 
gelir. Bu süreçte, Türklere 
yönelik hükümet politika-
ları da artık değişmiştir. 
Nitekim dönemin Sovyet 
lideri, Stalin’in talimatıyla 
2 Şubat 1951’de Bulga-
ristan Türklerinin duru-
munu incelemek ve ‘Sov-
yet ideolojisine uygun bir 
model oluşturabilmek için’ 
Azerbaycan’dan (Bugün-
kü Azerbaycan, o dönem-
de Sovyetler Birliğinin bir 
üyesiydi) Bulgaristan’a 13 
kişilik bir heyet gelir. Bu 
heyet, Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı bölgeler-
de incelemelerde bulunur 
ve Bulgaristan hükümeti-
ne Türklerin eğitim duru-
munu anlatan kapsamlı 
bir rapor sunar. Bu dö-
nemde, Bulgaristan Türk-
leri için Sovyet yönetimin 
de baskısı ile de olsa (gö-
rece) olumlu denilebilecek 
adımlar da atılır. Buna 
göre;  Kırcaali, Razgrad 
ve Sofya’da Türk peda-
goji okullarının yanı sıra; 
Rusçuk’ta Türk kız lisesi 
ve ortaokulu açılmasına 
karar verilir. Ayrıca Türk 
öğrencilere burs desteği 
de sağlanır. Yeni Türkçe 
ders kitapları hazırlanır ve 
Türk öğrenciler için Sofya 
Üniversitesi’nde yeni bö-
lümler açılır. Ancak tüm 
bunlar, Azerbaycan’dan 
gelen uzmanların yardımı 
ile (ve komünist ideolojisi 
ile) hayata geçirilir. Bu sa-
yede yetişen pek çok Türk 
genci, uzmanlık eğitimi 
için Azerbaycan’a gönde-
rilir. Bu şekilde Stalin’in 
önerisi ile Bulgaristan 
Türkleri için ‘Sovyet Azer-
baycan modeli’ denenir. 
Bu modelin ana felsefesi, 
‘Azeriler de Türk’tür ve 

Sovyet sosyalist ideolo-
jisini benimsemişlerdir. 
Azerilerin önerileri ile 
Bulgaristan Türkleri de 
sisteme – komünist ide-
olojiye entegre olmaları 
daha kolay olacaktır.’ Bu 
arada, Türklerin BKP’ye 
(Bulgaristan Komünist 
Par t isi) üye olmaları 
için olağanüstü çabalar 
gösterilir. Bunun için de 
partinin eğitim kurslarına 
Türklerin kayıt olması için 
propaganda faaliyetlerine 
ağırlık verilir. Türklerin ge-
leneksel yaşam biçimin-
den koparılması için pek 
çok yöntem denenir. Si-
nemadan basına, meslek 
edindirme kurslarından 
dans kurslarına kadar pek 
çok aktiviteye Türklerin de 
katılması için (özellikle de 
genç kadınların) yoğun 
faaliyetlerde bulunulur. 
Bu aktivitelere katılanlara 
da komünizm propagan-
dası yapılır, komünizmin 
esasları anlatılır. ‘Sosya-
list toplum ideali için her 
bireye görev düştüğü’ te-
ması işlenir. Ancak iste-
nen sonuç elde edilemez. 
Türklerin ezici çoğunluğu, 
geleneksel yaşam biçim-
lerinden vazgeçmez. Ka-
dın-erken ilişkileri, aile 
yapısı, evlenme ritüelleri, 
çalışma hayatı, doğum 
ve daha pek toplumsal 
alanın temel belirleyici un-
suru, geleneklerdir ve bu 

geleneklerin ana rengini 
oluşturan, temel referans 
noktası da hala İslam’dır.   

 Takvimler 1956 yılını 
gösterdiğinde Bulgaristan 
hükümetinin Türk azınlık 
politikaları, yeniden deği-
şir, zira Sovyet lideri Sta-
lin ölmüştür. Büyük emek-
lerle hayata geçirilen pek 
çok olumlu düzenleme ip-
tal edilir, yasaklanır veya 
sürüncemeye bırakılır. İlk 
iş olarak Azeri uzmanlar 
ülkelerine geri gönderilir, 
Sofya Üniversitesinde 
Türk öğrenciler için açılan 
bölümler hemen kapatılır. 
Türk öğretmen okulların-
da ve Türk liselerinde eği-
tim dili yeniden Bulgarca 
olur. Türkler ait neredey-
se tüm okulların kapısına 
ya kilit vurulur ya da Bul-
gar okulları ile birleştirilir. 
Şimşir (1986)’in ifadesiyle, 
sosyalist dönemde başla-
yan Türk eğitimini kalkın-
dırma çabaları çok kısa 
ömürlü olmuştur. Oysa 
insanın kendi ana dilini 
formel düzeyde (okul or-
tamında)  öğrenmek için 
eğitim alması temel insan 
hakkıdır.  Jelyazkova ve 
ark. (2012)’nın da ifadesi 
ile aktaracak olursak; ‘iyi 
eğitim alamamış farklı et-
nik yapıların ülkenin sos-
yal, ekonomik ve politik 
yaşama adil bir şekilde 
katılmaları mümkün de-
ğildir’. Bu durum da daha 
ciddi ve farklı sorunların 

Cemil KİRAZ

tetikleyicisi olacaktır.
Not: Bulgaristan Türk-

lerinin eğitim durumu 
ile ilgili 1956 yılı sonra-
sı uygulamalar ve yaşa-
nanlar bir başka sayıda 
ayrıca ele alınacaktır.       
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Dolno Prahovo'daki medresenin 
restorasyon projesi başladı

Ardino (Eğridere) Bele-
diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, “Dolno Praho-
vo Köyünde Medreseli 
Bir Cami Olan Dini Kült 
Yapının Restorasyonu, 
Onarımı ve Yeniden 
İnşası” projesinin uy-
gulanması için kurulan 
şantiyenin açılışını yaptı. 
Proje faaliyetleri, medre-
seye bitişik olan ev hiz-
metleri sunulan bir bina 
ve depo binasına yöne-
liktir. Yeniden yapılanma 
esas olarak iki binanın 
çatısını kapsamaktadır. 
Projenin genel ama-
cı, Dolno Prahovo'daki 
(Amatlar) dini mikro ik-
limi ve alt yapıyı iyileş-
tirmek ve yerel nüfusun 
ihtiyaçlarını karşılamak 
için ibadet ve gelenek-
lerin gelişme düzeyini 
artırmaktır.
Proje, 2014-2020 Dö-

nemi Kırsal Kalkınma 
Programınca onaylanan 
Ardino (Eğridere) - Ce-
bel (Şeyhcuma) Yerel 
Girişim Grubu (MİG) 
Derneği'nin Toplumla-
rın Önderliğinde Yerel 
Gelişim Stratejisi çer-
çevesinde uygulanan 

7.6-Ardino - Cebel MİG 
Derneğinin Faaliyet 
Bölgesindeki Kültürel 
ve Doğal Mirasının Ba-
kımı, Restorasyonu ve 
İyileştirilmesi ile İlgili 

Araştırma ve Yatırımlar 
Tedbiri kapsamında fi-
nanse edilmektedir.
Projenin uygulanması, 

Ardino Belediye Başka-
nı Müh. İzzet Şaban'ın 
2019 sonbaharında ilk 
dönem Belediye Baş-
kanlığı görevi için verdi-
ği taahhütlerin bir parça-
sıdır. Müh. Şaban, bele-
diye yönetiminin her za-
man Dinler Kanunu’nun 
gerekliliklerine uygun 
olarak cami ve mescitler 

olmak üzere dini mekan-
ların bakımıyla ilgilendi-
ğini vurguladı.
Şantiye açılışında Dol-

no Prahovo Köyü Muh-
tarı Sali Ahmet, Cami 

Derneği Başkanı Kazim 
Mümün, cami imamı 
Nurettin İsmail ve uygu-
layıcı firma ve proje de-
netim firması temsilcileri 
de hazır bulundular.
Dolno Prahovo'daki 

cami ve külliyesi, Ardino 
ilçesindeki dinler tarihi 
ile ilgili kültürel değere 
sahip yerlerden biridir. 
Ülkenin kültürel zen-
ginlikleri içerisinde yer 
almakta olup, ibadet ve 
kültür turizmi objesidir.
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Bulgaristan'daki kazada yakınlarını kaybeden 
Osmani: Allah kimseyi bununla sınamasın

Bulgaristan'ın başkenti 
Sofya'daki otobüs kaza-
sında eşini ve kızını kay-
beden İdaver Osmani, 
Allah'tan kimseyi böyle bir 
acıyla imtihan etmemesi 
temennisinde bulundu.

Sofya'nın batısındaki 
Struma otoyolunda, bir 
otobüsün 23 Kasım'da 
bariyerlere çarparak alev 
almasıyla 45 kişinin ölü-
müyle sonuçlanan kaza-
da 63 yaşındaki eşi Şefiye 
Osmanova ve 23 yaşında-
ki kızı Ayla Fera'yı kaybe-
den Osmani, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
kazayı öğrendiği an ya-
şadığı sıkıntıyı dile getirdi.

Olayın meydana geldiği 
gün sabah namazını kıl-
mak üzere uyandığını ve 
yakınlarını otobüs termi-
nalinden almak için ha-
zırlık yaptığını anlatan Os-
mani, o sırada İsviçre'deki 
kızının kendisini aradığını 
ve annesiyle kardeşinin 
Türkiye'den gelip gelme-
diğini sorduğunu aktardı.

Kızının kendisini Kuzey 
Makedonya'dan bir otobü-
sün Bulgaristan'da kaza 
yaptığına dair bilgilendir-
diğini kaydeden Osmani, 
bunun ardından hızlı bir 
şekilde hangi şirket ve 
otobüsün kaza yaptığını 
araştırdığını belirtti.

O anda endişelenme-

ye başladığını belirten 
Osmani, "Kızıma 'kapat 
telefonu şoförlerden bilgi 
alıp nerede olduklarını öğ-
renelim' dedim. Yaklaşık 
yarım saat içinde kazayı 
yapan şirketin o şirket ol-
duğunu öğrendik ancak 
bizim ailemizin orada olup 
olmadığını bilmiyorduk." 
diye konuştu.

Bilgi aldıktan hemen 
sonra bazı akrabalarıyla 
Sofya'ya hareket ettiğini 
hatırlatan Osmani, ha-
yatta kalanlar arasında 
aile üyelerinin de olduğu 
ümidiyle aramaya koyul-
duklarını ifade etti.

"Allah'tan ne gelirse 

amin"
Sofya'da yakınlarının da 

yardımıyla yaralananların 
götürüldüğü hastaneye 
gittiğini anlatan Osmani, 
"İlk olarak sağ olanları 
buldular. İsim listesini çı-
kardıklarında, aile üyele-
rimiz orada yoktu. O za-
man anladık ki aile üyele-
rimiz hayatını kaybetmiş. 
Oldukça büyük bir şok 
ancak insanın yapacağı 
bir şey yokmuş. Allah'tan 
ne gelirse amin! Yapacak 
hiçbir şeyimiz yok." ifade-
lerini kullandı.

Ailesiyle son iletişimini 
pazartesi gece saat 23.00 
sularında gerçekleştirdi-

ğini kaydeden Osmani, 
gece 03.00 civarı yeniden 
iletişime geçmeye çalışsa 
da onlarla görüşemediğini 
söyledi.

Yakınlarının ölümünü 
öğrendikten sonra Kuzey 
Makedonya'nın Sofya 
Büyükelçiliği ve ülkesin-
deki savcılık yetkilileriyle 
ir tibata geçtiğini anla-
tan Osmani, daha sonra 
Sofya'ya gittiğini anlattı.

Bulgaristan Müslüman-
ları Diyaneti Başmüftü-
lüğü temsilcilerinin de 
kendilerine yardımcı ol-
duğunu belirten Osmani, 
"Kimsenin aklına gelme-
se bile Bulgaristan Müs-

lümanları Diyaneti Baş-
müftülüğü bizlere yardım 
sundu, yiyecek ve içecek 
verdiler. Ayrıca bize bir iki 
gece, işlerimizi halledene 
kadar misafirhane sundu-
lar." dedi.

"İnşallah Allah kimseyi 
bununla sınamaz"

Yetkililerin kendilerine 
orada bulunmalarını ge-
rektirecek bir durum ol-
madığını söylemeleri ve 
cenazeleri salı alabile-
ceklerini öğrenmelerinin 
ardından Üsküp'e geri 
döndüklerini belirten Os-
mani, Üsküp'te DNA ör-
neği de verdiğini söyledi.

Artık tek isteğinin eşi ve 
kızının cenazelerinin bir 
an önce getirilip defin iş-
lemlerini gerçekleştirmek 
olduğunu belirten Osma-
ni, "Neler olduğuna dair 

daha fazla bilgiye sahip 
değiliz. Her şey konuşulu-
yor ancak biz de otobüste 
neler olduğunu bilemeyiz. 
Bazıları benzin, bazıları 
gaz tüpü, bazıları da ha-
vai fişek olduğunu söy-
lüyor. Bunu ölenler bilir, 
emaneti nasıl verdiklerini. 
Ancak Allah'tan ne gelirse 
o. Biz sabretmemiz lazım, 
cenazelerimizi getirsinler, 
yerlerinde dinlendirelim, 
yakınlarımızı-dostlarımızı 
ağırlayalım. Benim söy-
leyeceklerim bu kadar. 
İnşallah Allah kimseyi bu-
nunla sınamaz, çünkü bü-
yük bir şok." diye konuştu.

Osmani, eşi ve kızı dı-
şında kazada baldızı ve 
kızı dahil bazı yakınlarını 
daha kaybettiğini sözleri-
ne ekledi. AA

Alkomet AD ve Sark Bulgaria AD Şumen 
Üniversitesi ile iş birliği sözleşmesi imzaladı

Bulgar-Türk Ticaret ve 
Sanayi Odasının (BULTİ-
ŞAD) girişimiyle Alkomet 
AD ve Sark Bulgaria AD, 
Şumen Piskopos Kons-
tantin Preslavski Üniver-
sitesi ile iş birliği sözleş-
mesi imzaladı.
Resmi imza töreni, 19 

Kasım 2021'de Şumen 
Üniversitesi Rektörlü-
ğünde gerçekleşti.
Törende, Şumen Üni-

versitesi Rektörü Prof. 
Dr. Georgi Kolev, BUL-
TİŞAD Yönetim Kurulu 
Başkanı ve Alkomet AD 
şirketinin Denetleme 
Kurulu Başkanı Fikret 
İnce, Sark Bulgaria AD 
şirketinin İdari İşler Şefi 
Mudin Niyazi ve BULTİ-
ŞAD Genel Koordinatörü 
Dr. Menent Şukrieva yer 
aldı.
Sözleşmeler eğitim, 

bilim ve bilgi alanında iş 
birliğini amaçlamakta-
dır. Başlıca hedeflerden 
bazıları, öğretim görev-

lilerinin ve öğrencilerin 
yeterlilik düzeylerini ar-
tırmak, ortak Ar-Ge ça-
lışmalarının yapılması, 
ortak bilimsel etkinlikle-
rin (konferans, sempoz-
yum, sergil, araştırmalar) 
düzenlenmesi ve yürü-
tülmesidir.
İş birliği imkanlarının is-

tişare edildiği toplantıda 
bir konuşma yapan Fik-
ret İnce, "Teknik kadroya 
çok ihtiyacımız var. Sek-
törde her şey dinamik bir 
şekilde ilerlediğinden biz 

anında uyum sağlamak 
zorundayız. Yurt dışın-
dan eleman getirmeyi 
değil, eğitim ve sistema-
tik bir iş birliği ile burada 
nitelikli eleman yetiştir-
meyi tercih ediyoruz” 
dedi.
Fikret İnce, sözleşme-

nin uygulanmasıyla ilgili, 
Teknik Bilimler Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Hris-
to Hristov ve dört şirket 
temsilcilerinin katılımıy-
la bir çalışma grubunun 
oluşturulmasını teklif etti.

Fikret İnce “Şirketle-
rin gerek mühendislik 
ve teknik ekip gerekse 
yönetim temsilcilerinin 
öğrencilere ders verme-
lerinin ve çeşitli eğitim 
etkinliklerine katılmala-
rının faydalı ve verimli 
olacağını düşünüyorum’’, 
diye sözlerine ekledi.
Prof. Dr. Georgi Kolev, 

“2021 yılının Ağustos 
ayında Üniversitenin de 
üyesi olduğu Bulgar-Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası-
nın bahsi geçen şirketler 
ile düzenlediği çalışma 
toplantısının ardından 
bu verimli sonuca ulaştı-
ğımız için çok mutluyum. 
İş dünyasıyla yapılan iş 
birliği anlaşmaları bizim 
için çok önemlidir. Yakın 
ilişkiler ve etkili iş birliği, 
bilgi paylaşım ile alışve-
rişine yol açacak, öğren-
cilerimize pratik beceri 
ve deneyimin yanı sıra 
kişisel gelişim kazandı-
racaktır” dedi.

Çernooçene ilçesindeki halk 
kültürevlerine yeni donanım

Çernooçene (Yenipazar) ilçesinde bulunan halk 
kültürevlerine yeni donanım ve multimedya konfigü-
rasyonları sağlanacak. Bu, Çernooçene Belediyesinin 
"Halk Kültürevleri İçin Teçhizat, Donatım, Tefrişat, Ses 
Teçhizatı ve Bilgisayar Konfigürasyonları Satın Alın-
ması" isimli bir proje teklifinin hibe desteği almaya hak 
kazanması sonucunda mümkün olacak.

Belediye Başkanı Aydın Osman, Mineralni Bani 
(Meriçler) - Çernooçene (Yenipazar) Yerel Girişim 
Grubu (MİG) Derneği Yönetim Kurulu Başkanı ve 

dernek ekibi, Kırsal Kalkınma İçin Avrupa Tarımsal 
Fonu tarafından finanse edilen 2014-2020 Dönemi 
Kırsal Kalkınma Programı kapsamındaki Kamu İha-
le Kanunu’na göre yüklenici olan yararlanıcılara yö-
nelik 19.2 “Toplumların Önderliğinde Yerel Gelişim 
Stratejisi Çerçevesinde İşlemlerin Uygulanması” alt 
tedbiri kapsamında hibe desteği verilmesine ilişkin 
idari sözleşme imzaladılar. Sözleşme, Devlet Tarım 
Fonu, Mineralni Bani - Çernooçene MİG Derneği ve 
Çernooçene Belediyesi olmak üzere üç taraf arasında 
imzalandı.

Osman, “Bu proje, Mineralni Bani - Çernooçene 
MİG Derneği aracılığıyla hibe desteği almaya hak 
kazanan ikinci kamu projesidir” diye kaydetti. Bele-
diye Başkanı, projenin bilgisayar konfigürasyonları, 
çok işlevli cihazlar, kütüphane yazılımı, masalar, san-
dalyeler, klimalar vb. ekipmanların satın alınmasını 
öngördüğünü de sözlerine ekledi.

Osman, “Ekibimizin temel amacı, halk kültürevi faa-
liyetlerini geliştirmek, okurlar ve çalışanlar için rahat-
lık yaratmaktır” dedi. Belediye Başkanı, Çernooçene 
Belediyesinin taahhütlerini yerine getirmeye yönelik 
çalışma ve faaliyetlerine devam edeceğine dair gü-
vence verdi.
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Artan gıda fiyatları, enflasyonda rekor bir artışa yol açtı
Artan gıda fiyatları, 

pandeminin başlangı-
cından bu yana enflas-
yonda rekor bir artışa 
yol açtı.
Uzmanlara göre, daha 

yüksek akaryakıt ve 
elektrik fiyatı, sonbahar 
ve kış aylarında temel 
gıda fiyatlarında daha 
fazla artışa yol açabilir. 
Bu durum, hane halkı 
gelirlerinin artırılmasını 
gerektirir.
Ulusal İstatistik Ensti-

tüsünün (NSİ)  verileri-
ne göre, yıllık enflasyon 
yüzde 3 seviyesinde 
gerçekleşti. En yüksek 
oranlarda artış gıda 
ürünleri f iyatlarında 
oldu.  
Elektrik ve akarya-

kıt fiyatlarındaki artış 

gıda fiyatlarına yansı-
yor. Benzin ve motorin 
f iyatları, pandeminin 
başlangıcından bu yana 

en yüksek seviyede ve 
bunun, tüm zinciri etki-
lemeye devam etmesi 
muhtemeldir.

Bulgar istan Ulusal 
Radyosu’na (BNR) 
konuşan Bulgaristan 
Bağımsız Sendikalar 

Konfederasyonunda 
(KNSB) görev yapan 
ekonomist Lüben To-
nev, “Benzin ve mo-
torin fiyatlarında artış 
gerçekten normal se-
viyenin üzerindeyse, 
Bulgaristan’da hane 
halklarının esas gider 
kalemi olan temel gıda 
giderlerinde yüzde 30-
31-32  oranında bir etki 
yaratmasını bekliyoruz” 
dedi.
Tonev’in i fadesine 

göre, enflasyon oranları 
yüzde 3 veya 4 ile sınırlı 
olacak, ancak pandemi 
nedeniyle beklenen 
ağır kriz hane halkı ge-
lirlerinin artırılmasını 
gerektiriyor.
Ekonomist, “Asgari 

emekli maaşının ar-
tırılması, tüm emekli 
maaşlarının artırılması, 
asgari işçi ücretinin de 
artırılması gerekiyor” 
diye belirtti.
          Kırcaali Haber

10 dakikalık bir test, Covid-19 enfeksiyonundan 
sonra akciğer sorunu olup olmadığını gösteriyor
24 saat hizmet veren 

Plovdiv (Filibe) kentindeki 
Medicus Alpha Özel Kli-
niğinde ayakta teşhis ve 
tedavi hizmeti veren ak-
ciğer hastalıkları uzmanı 
Dr. Dimitrina Stoyanova, 
“Covid-19 enfeksiyonu 
geçirdikten sonra nefes 
darlığınız ve/veya sürekli 
öksürüğünüz varsa, ak-
ciğer fonksiyon testi olan 
spirometrik ölçüm yaptır-
mak iyi bir fikirdir. Viral 
pnömoniden muzdarip 
olduktan sonra bu testi 
yaptırmak zorunludur” 
diye tavsiye ediyor.

Test kelimenin tam an-
lamıyla 10 dakikada ger-
çekleştiriliyor. Hasta için 
risk oluşturmaz ve hemen 
durumun net bir tablosunu 
gösterir. Spirometrik öl-
çüm, akciğerlere giren ve 
çıkan hava akışının hızını 
ve hacmini ölçer. Hasta 
derin nefes alır, ardından 
anında akciğerlerin işlev-
lerini değerlendiren ciha-
za mümkün olduğunca 
keskin bir şekilde nefes 
verir.

Dr. Stoyanova, “Spiro-
metrik ölçüm, esas olarak 
kronik obstrüktif akciğer 
hastalığı, bronşiyal astım, 
pulmoner fibroz, bronşio-
lit, pulmoner amfizem, 
akciğer fonksiyonunu et-
kileyen genel bozuklukları 
teşhis etmek ve hastalığı 
iyileştirmek için kullanılır” 
diye izah ediyor.

Doktor, Covid-19 'un 
akciğerleri oldukça sık 
etkilediğine dikkat çe-
kiyor. Daha sonra uzun 
süre hastalar, hatta eşlik 
eden hastalıkları olmayan 
gençler bile kolay yorgun-
luk hissediyor ve en ufak 

bir çabada nefes darlığı 
çekiyor. Bu nedenle virü-
sün solunum fonksiyonu-
nun kendisini mi etkilediği 
yoksa durumun sübjektif 
duyumlarla mı ilgili oldu-
ğunu araştırmak gerekir. 
Çünkü nefes darlığı akci-
ğer sorunları ile değil, vü-
cudun hareketsiz kalması 
ve belirli bir zamanda yük 
miktarı ile ilişkili olabilir. 
Akciğer hastalıkları uz-
manı, aslında fonksiyonel 
bir solunum problemi ol-
mayan hastalar olduğunu 
belirtiyor. Onların büyük 
bir oranı, astım atakları-
na benzer şekilde spazm 

nöbetleri, nefes darlığı ve 
öksürük ile birlikte bronşi-
yal aşırı duyarlılık gelişti-
rir.

Spirometrik ölçüm, öznel 
durumu nesnel durum-
dan ayırır. Muayenede bir 
problem olmadığı tespit 
edildiğinde kişi sakinleşir. 
Belirli bir diyet ve egzersiz 
rejimini uygularsa sağlığı-
na hızla kavuşur.

Uzman, bu hızlı ve kolay 
testle kanıtlanan akciğer-
lerin işlevi bozulmuşsa 
yeterli tedavi için zama-
nında önlemlerin alınma-
sına olanak tanıdığını vur-
guluyor. Böyle bir testin, 
Covid-19 enfeksiyonunun 
akut semptomları geçtik-
ten sonra enfeksiyonun 
bulaşmasından 3 hafta 
sonra yapılması uygun-
dur.

Dr. Stoyanova, Covid-19 
sonrası şikâyetlerin de-
vam etmesi durumunda 
öncelikle bir kardiyolog, 
gerekirse göğüs hastalık-
ları uzmanı ve diğer uz-
manlara danışmanın iyi 
olduğunu hatırlatıyor.

Sofya, 2024 yılı için Dünya 
Spor Başkenti unvanını aldı

Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı Yordan-
ka Fandıkova, düzenlediği basın toplantısında, 
“Sofya, 2024 yılı için Dünya Spor Başkenti un-
vanını aldı. Ödül, son yıllarda Avrupa Spor Baş-
kenti olarak gerçekleştirdiğimiz geniş çaplı ve 
aktif çalışmalar sayesinde veriliyor. Sofya, Bul-
gar sporcuların desteğini aldı ve binlerce Sofya 
sakinini spor faaliyetlerine çekti” diye bildirdi.

Basın toplantısında Sofya Büyükşehir Beledi-
ye Meclis Başkanı Elen Gerdjikov, Bulgar dağcı 
Doyçin Boyanov, Sofya Avrupa Spor Başkenti 
Vakfı Başkan Yardımcısı Anatoli İliev ve İcra Mü-

dürü Damyan Dikov da hazır bulundu.
Bulgaristan’ın başkentine Dünya Spor Başken-

ti unvanı verildiği Avrupa Spor Şehirleri ve Baş-
kentleri Federasyonu (ACES Europe) tarafından 
açıklandı. Sofya, Avrupa Spor Başkenti olarak 
getirilen yenilikler ve iyi uygulamalar için “Dünya 
Spor Başkenti” unvanına layık görüldü. "Dünya 
Spor Şehri" unvanı verilmesi girişimi, ACES Eu-
rope tarafından UNESCO ve Avrupa Birliği (AB) 
Parlamentosu Spor Komitesi ile işbirliği içinde 
başlatıldı.

Son yıllarda Sofya her yıl 100'ün üzerinde 
önemli organizasyonla spor alanında aktif bir 
faaliyet gösterdi. Başkent 2014 yılında "2018 
Avrupa Spor Başkenti" adayı oldu ve elde etti-
ği başarılı sonuçlar sayesinde bu unvanı kalıcı 
olarak aldı.

Fandıkova, “2021'de pandemiye rağmen Sofya 
10 dünya ve Avrupa şampiyonasına ve turnu-
vasına ev sahipliği yapıyor ve yıllık spor prog-
ramımız 109 etkinlik içeriyor” dedi. Sadece Tatil 
Programı kapsamında iki ay boyunca her hafta 
900 ile 1500 arası çocuk çeşitli spor etkinlikle-
rine katıldı.

Sofya Büyükşehir Belediye Başkanı, Bulgar 
sporcularına verdikleri desteğin yanı sıra bu gi-
rişimin arkasında duran ve örnek olup pek çok 
genci spora çeken yıllardır Sofya Avrupa Spor 
Başkenti projesinin reklam yüzü olan kişilere de 
teşekkür etti.

Avrupa Komisyonu Bulgaristan'a ihlal prosedürü başlattı
Avrupa Komisyonu (Ak), 

ülkemizin ceza davala-
rı hakkında bilgi edinme 
hakkıyla ilgili AB düzen-
lemelerinin doğru bir şe-
kilde iç hukuka aktarılma-
sını garanti etmediği için 
Bulgaristan'a karşı ihlal 
prosedürü başlatıyor.

2012 yılında kabul edi-
len bir AB Direktifi, cezai 
takibata tabi olan kişilerin 
hakları konusunda doğru 
ve zamanında bilgilendiril-
melerini, bir avukata veya 

ücretsiz yasal tavsiyeye 
erişimlerini garanti eder.

AK, ülkemize gönderdiği 
resmi bildirim mektubun-
da diğer konulara gelince, 

ülkemizi henüz 
AB üyesi ol-
mayan ü lke 
vatandaşlarına 
yeni tür oturma 
izni vermeye 
başlamadığına 
dair uyardı.

Bu tür belge-
lere ilişkin yö-
netmelik, tah-

rifatı önlemek için 2017 
yılında güncellendi ve ek 
maddeler eklendi. Yeni 
oturma izni belgelerinin 

biyometrik verilere dayalı 
güvenliği iyileştirildi. Tüm 
AB ülkeleri 10 Temmuz 
2020 tarihinden itibaren 
bu belgeleri çıkarmayı 
taahhüt etti. Ancak Bul-
garistan henüz bunu yap-
madı.

Ayrıca AK, gerekçe-
l i görüşünü bildirerek 
Bulgaristan'ı taşkın ris-
ki ön değerlendirmeleri 
hakkında bilgi vermeye 
ve gerekirse güncelleme-
ye çağırıyor.
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Kırcaali, 2022 baharında perakende parkına kavuşacak
Ülkemizde son iki üç yıl-

da perakende parkların in-
şası hız kazanıyor ve ko-
ronavirüs salgını onların 
inşaatlarına yeni bir ivme 
kazandırıyor. Colliers In-
ternational Danışmanlık 
Şirketi’nin verilerine göre, 
şu anda Bulgaristan'da fa-
aliyet gösteren 19 ticaret 
parkı var ve yaklaşık beşi 
aktif bir inşaat aşamasın-
da bulunuyor.

Colliers International 
Danışmanlık Şirketi Ticari 
Alanlar Müdürü Dimitrin-
ka Rakovska, “Investor.
bg”  haber sitesine verdiği 
demeçte, “Ticari parklar, 
daha büyük kitlelere hitap 
eden ürünler sunan ma-
ğazaları işleten tüccarlar 
için uygun bir formattır” 
dedi.

Rakovska, “Onların ya-
tırım modelleri, daha dü-
şük kiralama maliyetlerine 
imkan verir ve yakın za-
mana kadar Bulgaristan 
pazarında neredeyse hiç 
yatırım ürününün bulun-
madığı küçük yerleşim 
yerleri için özellikle tercih 
edilen bir seçenektir” diye 
sözlerine ekledi.

Cushman & Wakef i -
eld Forton Danışmanlık 
Şirketi’nin verilerine göre, 

ülkemizdeki peraken-
de parklarındaki mevcut 
alanların toplam hac-
mi halihazırda 179 360 
metrekareye ulaşıyor. 
Ancak perakende park-
ların yoğunluk seviyesi 
Güneydoğu Avrupa'daki 
ortalama seviyelerden 
önemli ölçüde düşüktür. 
Bulgaristan'da 1000 kişi 
başına 27 metrekarelik 
perakende parkı düşerken 
Sırbistan ve Romanya'da 
yoğunluk sırasıyla nere-

deyse iki kat ve neredey-
se üç kat daha fazladır.

Danışmanlık şirketle-
rinin verilerine göre, şu 
anda Sofya'daki pera-
kende parklarının ortala-
ma kira seviyeleri metre-
kare başına 8 ile 10 avro 
arasındayken alışveriş 
merkezlerinde (AVM) üç 
kattan fazla olup metre-
kare başına yaklaşık 34 
avrodur. Ayrıca hizmet 
bedeli, AVM'lerde metre-
kare başına 8 avro iken 

perakende parklarında 
metrekare başına sadece 
1-1,50 avro civarındadır.

Rakovska'nın ifadesine 
göre, perakende park-
larının müşterileri, daha 
kolay erişim ve araç park 
etmenin yanı sıra onların 
kapalı ortak alanlardan 
bağımsız olmalarını takdir 
ediyorlar.  

Rakovska, perakende 
parklarındaki mağazaların 
düşük fiyata daha geniş 
kitlelere hitap eden ürün-

ler sunan tüccarların yanı 
sıra daha büyük alanlar 
ve Big Box mağaza alan-
ları kullanan şirketlere 
yönelik olduğunu belirtti.
Rakovska, “Aynı za-

manda perakende park-
ları, günlük veya düzenli 
tüketilen lüks ve niş ürün-
ler sunan perakendeciler 
arasında popüler değil-
dir. Perakende parkları 
genellikle süpermarket, 
eczane, kitle moda ma-
ğazaları, spor malzeme-
leri, ayakkabılar, ev eşya-
ları sunan mağazalara ev 
sahipliği yapar” dedi.
Rakovska'nın ifadesine 

göre, Kırcaali'de yeterli 
modern perakende alanı 
arzı yok ve aynı zaman-
da uzun süredir ulusal ve 
uluslararası perakende 
zincirlerinden şehirde pe-
rakende satış mağazaları 
açmak için ilgi var. Ra-
kovska, “Şehrin sosyo-
demografik ve ekonomik 
profili iyi bir ön koşul ve 
yatırımcı ilgisini bu yönde 
motive eder” dedi. Yaptı-
ğı gözlemlere göre, ülke-
mizde halen perakende 
parkı olmayan veya ye-
tersiz sayıda kalan diğer 
şehirler Haskovo (Has-
köy), Blagoevgrad (Yuka-
rıcuma), Pazarcık (Tatar 
Pazarcık), Ruse (Rusçuk)  
ve Plevne’dir.
Kırcaali’de Perakende 

Parkı projesine yatırım 
yapan  Tril Şirketi Sahibi 
ve Müdürü Genço Trifo-
nov, “Investor.bg”  haber 
sitesine verdiği demeç-
te, “Önümüzdeki yıl ni-
san ayında Kırcaali'nin 
ilk perakende parkına 
kavuşması bekleniyor. 
Perakende parkında en 
büyüğü 1250 metrekare-
lik bir alana sahip olacak 
olan sekizinci bir mağa-
za seçeneği de bulunan 
yedi mağaza alanı bulu-
nacak” diye bildirdi.
Perakende parkının top-

lam inşaat alanı 6800 m2 
olacak ve içindeki mağa-
zaların ortalama alanı 
yaklaşık 1000 m2 ola-
cak. Perakende parkında 
mağazalardan başka bir 
yiyecek içecek hizmetleri 
alanı da olacak. Trifonov, 
perakende parkının hiz-
mete açılmasından son-
ra yaklaşık 60 kişilik yeni 
iş imkanı yaratılmasını 
bekliyor.
Trifonov, “Kiracılarla 

uzun süredir devam eden 
görüşmelerin bir kısmı 
tamamlandı, bir kısmı ise 
tamamlanmak üzeredir. 
Şimdiye kadar sadece 
T Market zinciri ile söz-
leşme yapıldı. Diğer po-
tansiyel kiracılar ise Bul-
garistan pazarında uzun 
süredir faaliyet gösteren 

ve marka olarak bilinen 
Avrupalı zincir lerdir ” 
dedi. Şirket sahibi, tüm 
mağaza alanı kiracıla-
rıyla kira sözleşmelerinin 
imzalanmasını bekliyor. 
Mağaza alanlarının ki-
ralanmasında bir sorun 
olmadığını, tam tersine 
potansiyel kiracıların ilgi-
sinin, onlara sunabilece-
ği alanlardan daha fazla 
olduğunu söyledi.
Trifonov’un Kırcaali’de-

ki perakende parkında 
kiralanan mağaza karı-
şımı oluşturma stratejisi, 
piyasa talebinin müm-
kün olduğu kadar büyük 
bir kısmını karşılamaktır. 
Bu nedenle perakende 
parkında gıda market 
zincirleri, mobilya ve 
ev eşyası mağazaları, 
moda mağazaları, spor 
malzemeleri mağazası 
ve eğlence mekanları 
yer alacak.
Projeye yapılan yatırım 

yaklaşık 4,5 milyon leva 
olup bu tutara yaklaşık 
500 bin leva değerinde-
ki arazinin satın alınması 
dahildir. Yatırım tutarının 
%80'i dış f inansman 
yoluyla sağlandı. Trifo-
nov, şirketinin iyi kredi 
notu sayesinde şirketin 
finansman ihtiyacını te-
min etmede sorun ya-
şamadığını söyledi. Ya-
tırımcı Tril Şirketi, inşaat 
malzemeleri, ev eşyaları, 
makine ve teçhizat top-
tan ve perakende ticareti 
yapmaktadır.
Yatırımcı, “Perakende 

parkı Kırcaali'den müş-
teri çekmek için çaba 
gösterecek, ancak aynı 
zamanda Makaza sı-
nır kontrol noktası yö-
nünde Yunanistan'a ve 
Yunanistan'dan gelen 
araç trafiğini kapsayan 
konumundan da yararla-
nacak. Perakende parkı, 
ayrıca şehrin doğusun-
da yer alan semtlerinde 
yeni bir yol kavşağı, top-
lu taşıma için otobüs du-
rağı olan bir lokal yol gibi 
çevredeki bölgede yapı-
lacak altyapı iyileştirme-
lerinden de faydalan-
ması bekleniyor. Ticaret 
parkı iki semt arasındaki 
ana yol üzerinde yer al-
makta olup şehirden ve 
çevre kasaba ve köyler-
den gelen insanlar için 
trafik ışıkları ve U dönüş 
işaretleri ile iletişim araç-
ları mükemmeldir” diye 
ifade etti.
Tril Şirketi sahibinin 

ifadesine göre, Kırcaali 
halkının satın alma gücü 
ortalama ve ortalamanın 
altında olup daha pahalı 
markaların müşterileri de 
bulunuyor.

Üniversiteler 2030 yılına kadar dijital 
eğitim müfredatı uygulamaya koyuyor
Bakanlar Kurulu tara-

fından onaylanan 2021 
- 2030 dönemi için 
Bulgaristan'da Yükse-
köğretimin Geliştiril-

mesi Stratejisine İlişkin 
Operasyonel Planın-
da belirtildiğine göre, 
yükseköğretimde dijital 
müfredat ve yeni etki-
leşimli dijital kaynaklar 
oluşturulacak.
Bundan başka mevcut 

müfredatı güncellemek 
ve yeni müfredat oluş-
turmak ve ayrıca mo-

dern ve esnek eğitim 
biçimleri sunmak için 
sürdürülebilir bir meka-
nizma geliştirilecek.
Devlet için öncelik-

li meslek alanlarında 
öğrenim gören dokto-
ra öğrencileri harçtan 
muaf tutulacak. Aynı 
kolaylık, kamu kaynak-
larıyla finanse edilen 
araştırma projeleri kap-
samında görevlendiri-
len doktora öğrencileri 
için de sağlanmaktadır.
Yükseköğretimin ulus-

lararasılaştırılması ve 
uluslararası eğitim ve 
araştırma ağlarına da-
hil edilmesi planın diğer 
hedefleridir. Üniversite-

lerde bilimsel faaliyet-
ler yoğunlaştırılacak ve 
eğitim, bilim ve iş dün-
yası arasında etkin bir 
bağlantı kurulacaktır.
Eğitim ve Bilim Bakan-

lığından yapılan açık-
lamada, genç öğret-
menlere, yurt dışından 
öğretmenler çekmek ve 
yabancı dillerde ders 

kitapları, yardımcı ders 
kitapları ve monografi-
ler hazırlamak ve yayın-
lamak için teşvikler ol-
duğuna dikkat çekiliyor.
Yükseköğretim kurum-

larının bölgesel kalkın-
mada aktif bir faktör 
olarak rolünün artırıl-
ması, üniversitelerin 
yönetimi ile değerlen-
dirme ve akreditasyon 
sisteminin iyileştirilmesi 
öngörülmektedir.
Yükseköğretimin yapı-

sını ve verimliliğini opti-
mize etmenin yanı sıra 
eğitim kalitesini artır-
mak için daha fazla ya-
tırım planlanmaktadır.
Devlet bütçesinden 

ve yükseköğretim ku-
rumlarının bütçelerin-
den sağlanan fonlara 
ek olarak Avrupa Bir-
liği fonlarının yanı sıra 
AB’nin Erasmus + ve 
Horizon Europe prog-
ramları aracılığıyla fi-
nansman sağlanacak-
tır. Ayrıca Kurtarma ve 
Sürdürülebilirlik Planı 
da bu tür faaliyetler için 
fon sağlanmasını öngö-
rüyor.
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Başmüftü, toplanan bağışı evi yanan 
Kavrıkov’un ailesine bizzat takdim etti

Bulgaristan Müslüman-
lar Diyaneti Başmüftü-
lüğünden yapılan açık-
lamaya göre, Başmüftü 
Dr. Mustafa Haci, yardım 
kampanyasında toplanan 
11 330 leva tutarındaki 
bağışı Veliko Tırnovo ili 
Zlataritsa ilçesi Gorsko 
Novo Selo köyünden Hü-
seyin Kavrıkov'un ailesine 
bizzat kendisi takdim etti. 
Bağış, 4 Eylül 2021'de 
çıkan bir yangın sonucu 
evsiz kalan aileye destek 
amacıyla Başmüftülük 
tarafından düzenlenen 
yardım kampanyasında 
toplandı.

Başmüftü, Yardımcısı 
Beyhan Mehmet ve Veli-
ko Tırnovo Bölge Müftüsü 
Nutfi Nutfiev, mağdurlarla 
görüşerek yaşadıkları tra-
jedi nedeniyle üzüntülerini 
dile getirdiler.

Dr. Haci, Kavrıkov’a 
dönerek şunları söyledi: 
“Allah, en büyük musibet-
lere peygamberleri ve en 
çok sevdiği kullarını uğ-

ratırmış. İmtihan sabrın 
simgesi, iyi Müslümanlar 
olarak bizim görevimiz ise 
kardeşçe bir tutum sergi-
lemek ve yardım elimizi 
uzatmaktır”.

Hüseyin Kavrıkov, Baş-
müftüye ve onun şahsın-

da destek veren bütün 
Müslümanlara teşekkür 
etti.

Kavrıkov, bağışı kabul 
ederken şu ifadeleri kul-
landı: “Bu zor zamanlar-
da insanların birbirlerine 
yardım etme olasılıkları 

giderek azalıyor, ancak 
siz bana yardım elinizi 
uzattınız. Çok mütehas-
sis oldum. Allah sizden ve 
tüm Müslümanlardan razı 
olsun!” Yangınzede, he-
yeti aile evinin tadilatı ve 
restorasyonundan sonra 

şükür kurbanı kesip oku-
tacağı mevlide davet etti.

Başmüftü bölgeye ziya-
reti kapsamında Veliko 
Tırnovo Bölge Müftüsü ile 
bir ayara geldi. Nütfiev, 
Dr. Haci’ye Bölge Müf-
tülüğünün halihazırda 
yürüttüğü faaliyetler ve 
22-28 Kasım 2021 haf-
tasında gerçekleştirilen 
Ulusal Yetimler Haftası 
Kampanyası kapsamında 

düzenledikleri program 
hakkında bilgilendirdi.

Nut f iev, Başmüf tüye 
Veliko Tırnovo şehri ziya-
retinin anısına 1878 yılı-
na kadar korunmuş olan 
tarihi Kurşunlu Camiini 
resmeden ile bir tablo he-
diye etti. Dr. Haci, değerli 
hediye için teşekkür ede-
rek Veliko Tırnovo Bölge 
Müftülüğü yönetimine ba-
şarılar diledi.

Başbakan Yanev: Kurbanların milliyeti 
ne olursa olsun, trajediler ortaktır

Başbakan Stefan Ya-
nev, 45 Kuzey Make-
donya vatandaşının ha-
yatını kaybettiği Struma 
Otoyolu'nda meydana ge-
len kaza ile ilgili bir araya 
geldiği Kuzey Makedonya 
Başbakanı Zoran Zaev ile 
ortak bir basın toplantısı 
düzenledi. Yanev, “Bugün 
özel bir gün. Bulgaristan 
halkı için iki ağır trajedi 
ile işaretlenmiş bir gün. 
Dün gece Varna ili Dılgo-
pol ilçesi Royak köyünde 
bir huzurevinde çıkan 
yangında hayatını kay-
beden vatandaşlarımız 
var. Olay yerinde yapılan 
araştırmalar halen devam 
ediyor. Bu noktada hiçbir 
ayrıntıya gerek yok, çün-
kü tahkikat memurlarının 
işini bitirmesi gerekiyor. 
7-8 saat içinde geceye 
yeni bir trajedi damgasını 
vurdu. Kuzey Makedonya 
plakalı bir otobüsün Stru-
ma Otoyolu’nda alev al-
ması sonucu 45 kişi haya-
tını kaybetti” diye kaydetti.

Başbakan, “Trajediler or-
taktır, kurbanların milliyeti 
ne olursa olsun, kalbimize 
dokunan ve empati kur-
mamızı sağlayan şeyler-
dir. Yapabileceğimiz tek 
şey, kurbanların yakınla-
rına ve ailelerinin acısına 
karşı duyarlı olduğumuzu 
ifade etmek ve taziyele-
rimizi iletmektir. Aynı za-
manda Bulgaristan devleti 

ve bu tür olayların soruş-
turulmasından yükümlü 
tüm organları şu anda da 
hızlı bir şekilde çalışmalar 

yürütüyor” dedi.
Yanev, Çalışma ve Sos-

yal Politikalar Bakanı Gı-
lıb Donev'in huzurevinde 
çıkan yangından kurtu-
lanlara ek yardım olanak-
larını değerlendirmek için 
Dılgopol ilçesine gittiğini 
de sözlerine ekledi.

Başbakan, “Aynı şekilde 
kazadan sağ kurtulanlar 
da Pirogov Hastanesine 
kaldırıldı. Sağlık görevlile-
rinin genel kanısı, fiziksel 
yaralanmaların nispeten 
küçük olduğu, ruhsal ha-
sarlardan bahsetmek için 
henüz çok erken olduğu, 

bu kişilerin önümüzdeki 
günlerde istedikleri yerle-
re, yakınlarına ulaştırılabi-
lecekleri yönündedir. Baş-

bakan Zoran Zaev ile ko-
ordinasyon içerisindeyiz, 
ilgili sektörler arasında 
koordinasyon sağlandı. 
Her düzeyde koordinas-
yon sağlandı ve soruştur-
madan gelecekte bizim 
bu tür olaylardan korun-
mamıza yardımcı olacak 
gerekli öğüt ve dersleri 
almamızı umuyoruz” diye 
belirtti.

Kuzey Makedonya Baş-
bakanı Zoran Zaev, “Biz, 
iyisiyle kötüsüyle beraber 
olan kardeş halklarız, iyi-
lik için birbirimize daha 
fazla yardım etmemizi 

umuyoruz. Zor anlarda 
birbir imize yardım et-
mek, iyi günde de birlik-
te olmak için buradayız” 

diye vurgulayarak, Ku-
zey Makedonya'da trafik 
kazası kurbanları için iki 
günlük ulusal yas ilan 
edileceğini de sözlerine 
ekledi. Bulgaristan'da 
Blagoevgrad Belediyesi 
şimdiden bir günlük yas 
ilan etti.

Zaev, Royak köyünde 
huzurevinde çıkan yan-
gında 9 kişinin hayatını 
kaybetmesinden dolayı 
kurbanların ailelerine, ya-
kınlarına ve Bulgaristan 
halkına taziye dileklerini 
ifade etti. 
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Ribnovo’da Ulusal Yetimler 
Haftası Kampanyası, hayır 

kermesi ile başladı
Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülü-

ğünden yapılan açıklamaya göre, Ribnovo köyü 
sakinleri, Başmüftülüğün 22-28 Kasım tarihle-
ri arasında yetim çocuklar yararına düzenlediği 
Ulusal Yetimler Haftası Kampanyası’na yeniden 
katıldılar.

Geleneksel olarak Blagoevgrad (Yukarıcuma) 
ili Gırmen ilçesine bağlı Ribnovo köyündeki Müs-
lümanlar, hayırseverlik girişiminin en aktif katılım-
cıları arasındadır. Köy halkı, bu yıl hayır kermesi 
düzenleyerek kampanyaya katıldı. Köyde yapılan 
Kur'an kurslarına giden çocuklar ve hocaları Fat-
me Köybaşi ise kermese bağışta bulunan hayır-

severlere dua ettiler. Ribnovo köyü camisinde dü-
zenlenen özel bir programda öğrendikleri bilgileri 
katılımcılara sundular.

Ulusal Yetimler Haftası Kampanyası kapsamın-
da düzenlenen etkinliklere Başmüftü Yardımcısı 
Beyhan Mehmet ve Blagoevgrad Bölge Müftüsü 
Osman Kutrev konuk oldu. Onlar, kampanyaya ka-
tılanları Başmüftü Dr. Mustafa Haci adına tebrik 
ederek, yetimler de dahil olmak üzere en dezavan-
tajlı durumda olanlara yardım etmenin müminlerin 
yapabileceği en büyük iyiliklerden biri olduğunu, 
Allahu Teala'nın vadettiği cennete götüren bir iyilik 
olduğunu hatırlattılar.

Blagoevgrad Bölge Müftüsü Osman Kutrev, 
“Ulusal Yetimler Haftası Kampanyası ilk kez ca-
milerin dışına yayılıyor. Yetim çocuklar yararına 
yapılan yardım kampanyasına mümkün olduğun-
ca çok kişinin katılması için Blagoevgrad Bölge 
Müftülüğü olarak bizler, Kur'an kurslarına giden 
çocuklar ve bayanların katılımıyla ilde 17 yerle-
şim biriminde hayır kermesleri düzenleyeceğiz. 
Mağazalara da bağış kutuları koyacağız” diye vur-
gulayarak, Başmüftülüğün hayırseverlik girişimini 
destekleyen köy muhtarlarına özel teşekkürlerini 
sundu.

Bağışlar, Cuma namazından sonra toplanacak. 
Yetim çocuklara destek olmak isteyenler, bölge 
müftülüklerinin kasalarına da bağış ödemesi ya-
pabilirler.
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Ulusal Kanser Kontrol Planı hazırlanıyor
Bulgar istan Teleg -

raf Ajansı (BTA) Basın 
Merkezinde düzenlenen 
“Ulusal Kanser Kontrol 
Planı - Görev Mümkün” 
konulu yuvarlak masa 
toplantısında konuşan 
Dr. Aleksandır Simidçi-
ev, “Koronavirüs salgını 
kanser hastalarının te-
davi sürecini ve teşhisini 
olumsuz etkiledi” diye 
bildirdi.
Dr. Simidçiev, “Her altı 

ölümden biri kanserden 
kaynaklanmaktadır. Dün-
ya çapında 10 milyon in-
sanın önde gelen ölüm 
nedeni, kardiyovasküler 
hastalıktan sonra kan-
ser olup, başka insan-
ların ölüm nedeni ise 
akciğer dokusundan 
kaynaklanan kanser-
lerdir. Kanser insidansı 
düşmüyor. 3500 vaka 
ile endeksin istikrarlı 
bir şekilde üzerinde ve 
ülkede çoğu engellilik 
ve ölüm vakalarına ne-
den oluyor. 2005'ten bu 
yana istatistikler, her yıl 
18 000'den fazla insanın 
kanserden öldüğünü ve 

standart ölüm oranının 
düşmediğini gösteriyor” 
diye belirtti.
Prof. Dr. Nikolay Dan-

çev, monoklonal anti-
korlar, radyoterapi ve 
immünoterapi de dahil 
olmak üzere şu anda 
geliştirilmekte olan ilaç-
ların bir sunumunu yaptı. 
Profesör, orijinal ilaçların 
kontrolünün iki yılda bir 
yapıldığını, ilaç mole-

küllerinin etkisinin iz-
lendiğini söyledi. Kamu 
ve özel olmak üzere 42 
hastanenin tümör tedavi-
si ve onkohematoloji ile 
uğraştığına dikkat çekti.
Kanserle Mücadele 

Uzman Konseyi'nde yer 
alan Sağlık Bakanlığı 
Yurt Dışı Tedavi Müdür-
lüğü Başkanı İvian Be-
nişev, “Sağlık Bakanlığı, 
ulusal sağlık kartı da da-

hil olmak üzere kansere 
karşı mücadeleye ön-
celik veriyor - en yaygın 
kanserler için önlemler 
belirlendi” dedi.
Görevi tüm bu yak-

laşımları birleştirmek, 
stratejik yönergeleri ge-
nişletmek, güncellemek 
olan Ulusal Kanser Kont-
rol Planı hazırlanıyor ve 
çeşitli uzmanların geniş 
bir temsilinden oluşan bir 

çalışma grubu oluşturul-
du. Grubun Başkanı ise 
mevcut geçici Sağlık Ba-
kan Yardımcısı Dr. Toma 
Tomov’dur.
Uzun süredir Bulgaris-

tan Meclisi Sağlık Ko-
misyonu Üyesi olan Dr. 
Hasan Ademov, Kanser 
Kontrol Komisyonunu 
denetleyecek. Ademov, 
toplantıda yaptığı konuş-
mada Avrupa'da kanser-
den ölen 1,3 milyon insan 
olduğunu, bu nedenle so-
runu çözme yaklaşımının 
önemli olduğunu belirtti. 
Komisyonun amacının 
Bulgaristan planını Av-
rupa Birliği planıyla bü-
tünleştirmek olduğunu 
söyleyen doktor, “Başa-
rısız olursak, o zaman 
bu ulusal sorunlar düze-
yinde kalmışız demektir” 
dedi.  Planı yeni Meclis-
teki Sağlık Komisyonuna 

sunacağını kaydeden 
milletvekili, “Plan kapsa-
mında 4 milyar avro des-
tek alabiliriz, bir planımız 
yoksa, bu fonlara erişe-
meyiz” diye ifade etti.
Ulusal Kanser Kontrol 

Planı'nın önleme, erken 
teşhis, tarama, tedavi ve 
hastaların yaşam kalite-
sini iyileştirmeye yönelik 
önlemler sağlaması bek-
leniyor. AB Komisyonu 
nezdinde görevli doktor-
lar, konferans bağlantısı 
yoluyla toplantıya katıla-
rak kanserin önlenmesi-
ne, erken taramaya, hem 
arzı hem de talebi azal-
tarak sigara kullanımını 
azaltmaya ve ayrıca 16 
yaşından küçük kızların 
%90'ının rahim ağzı kan-
serine karşı aşılanması-
na öncelik verilmesini 
önerdi.

Kuzey Bulgaristan'daki ulaşım bağlantılarını 
iyileştirmek üzerine ulusal forum yapıldı
Ekonomi Bakanı Dani-

ela Vezieva, Ruse (Rus-
çuk) şehrinde Kuzey 
Bulgaristan'a vurgu ya-
pılan "İşletmeler Ulaşım 
Altyapısını Takip Eder" 
konulu forumda, “Ekono-
mi Bakanlığı, Ruse Ha-
valimanı projesi üzerin-
de çalışıyor. Hedefimiz 
yıl sonuna kadar süreci 
başlatmak. Yatırım ma-
liyetleri temel ve ulaşım 
altyapısına yönelik ya-
pılacak. 2022'nin başın-
dan itibaren Sofya'dan 
düzenli yolcu uçuşlarının 
başlayacağını umuyo-
ruz” diye kaydetti.
Etkinliğe Bölgesel Kal-

kınma ve Bayındırlık 
Bakanı Violeta Komito-
va, Maliye Bakanı Vale-
ri Belçev ve Ulaştırma, 
Bilgi Teknolojileri ve 
Haberleşme Bakan Yar-
dımcısı Hristina Velinova 
da katıldı. Forum, Ruse 
Bölge Valisi Borislav 
Bılgarinov'un himayesi 
altında düzenlendi.
Vez ieva ,  “ Rusçuk 

Havalimanı'nın yeniden 
inşası komşu şehirle-
re de hizmet edecek 
ve Kuzey ve Güney 
Bulgaristan'ı birbirine 
bağlamaya yardımcı ola-
cak. İki bölge arasında-
ki bölgesel dengesizlik, 

yıllardır çözülmek yerine 
derinleşen sorunlardan 
biridir. Tüm araştırma-
lar, iyi bir altyapının hem 
işletmelerin geliştirilme-
si ve yatırım yapılması 
hem de müşteri ve teda-
rikçi arasındaki istikrarlı 
ticari ilişkiler için bir ön 
koşul olduğunu göster-
mektedir. Bu nedenle, 
bu politikanın bir sonraki 
hükümet için de bir ön-
celik haline gelmesini ve 
2026'ya kadar olan dö-
nem boyunca devam et-
mesini bekliyoruz” dedi.
Bakan, Toparlanma ve 

Sürdürülebilirlik Planı'nın 
altyapı projeleri için sun-
duğu fırsatların altını çi-

zerek, sanayi bölgelerine 
giden altyapıyı devletin 
finanse edeceğine işaret 
etti. Vezieva’nın ifadesi-
ne göre, sanayi bölgele-
ri oluşturulmasına ilişkin 
proje teklifleri kapsamın-
da 400 milyon leva kay-
nak öngörülmektedir. 
Bu sanayi bölgelerinde 
yatırımcılar teknik ve 
sosyal altyapının gelişti-
rilmesine yönelik projele-
ri finanse edebilecekler. 
Bakan, “Buradaki amaç, 
bir yatırımcının yatırım 
yapma niyeti ortaya çık-
tığında işini geliştirmek 
için pazar bazında bir 
yer seçme fırsatına sa-
hip olmasıdır. Hem be-

lediyeler hem de sana-
yi parkları bu yaklaşım 
sayesinde Toparlanma 
ve Sürdürülebilirlik Planı 
kapsamında proje baş-
vurusu yapabilecek” diye 
sözlerine ekledi.
Konferans sırasında 

ülkenin ekonomik kal-
kınmasındaki bölgesel 
dengesizliği azaltmak 
için belirli uzun vadeli 
hedefler belirlendi. Ve-
liko Tırnovo-Ruse yolu, 
feribot hattı, Tuna Nehri 
üzerinde üçüncü bir köp-
rü projesi ve intermodal 
terminal projeleri ile ilgili 
altyapı yatırım konuları 
da görüşüldü.
           Kırcaali Haber

Cebel’de meyve sebze pazarı 
modernleştirilecek

Cebel (Şeyhcuma) Belediyesinden yapılan açıkla-
maya göre, Cebel yenilenmiş ve modern bir pazara 
kavuşacak. İlçe merkezindeki meyve sebze paza-
rının tadilatı başladı.
Pazar alanının 180 metrekare genişletilmesi plan-

lanıyor. Mevcut çelik yapının yüzeyi tamamen te-
mizlenecek, astarlanacak ve yeniden boyanacak. 
Pazar alanı üzerindeki renkli pleksiglas çatı panel-
leri çatı sandviç panelleri ile değiştirilecek. Amaç, 
bir yandan meyve ve sebzelerin ticari görünümünü 

etkileyen ışığın kırılmasını durdurmak, diğer yan-
dan yaz dönemlerinde sıcaktan korumaktır. Pazara 
doğal ışık sağlamak için çatının orta kısmındaki 
kaplama levhaları şeffaf pleksiglas levhalarla de-
ğiştirilecek.
Belediye Başkanı Necmi Ali, “Pleksiglas panel-

lerin değişimi, ürünlerini pazarda satan meyve ve 
sebze tüccarlarının tavsiyesi üzerine yapılmaktadır.
Tüm stantlar, yenilenecek. Tüccarlar ve müşteriler 

kolaylaştıracak şekilde yeniden kullanıma uyarla-
nacak. Hem müşterilerin hareketini hem de pazar 
bölgesinde ticareti kolaylaştırmak için pazar tez-
gahları yeni bir düzene göre yeniden kurulacak. 
Hem uzatılmış bölümün altındaki hem de pazarın 
bitişik alanlarındaki tüm kaldırım levhaları yenile-
necek” diye kaydetti.
Basamaklı merdivenleri olan geçiş yolları yapıl-

ması öngörülüyor ve basamakların genişlikleri 6 
metre olacak.
Yenileme ve genişleme sonrasında toplam kapalı 

pazar alanı 450 metrekareyi aşacak.
Meyve sebze pazarındaki tüccarlar için yükleme 

ve boşaltma faaliyetleri için asfalt zemin kaplama 
uygulanan küçük bir otopark yeri de bulunan bir 
geçiş yolu inşa edildi.
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Almanya’da yeni kurulan plastik boru 
fabrikamızda çalıştırılmak üzere Üretim, 
Bakım, Kalite, Sevkiyat, Depo, Muhasebe, 
elemanlar alınacaktır. Üretimde görev alacak 
kişilerin çalışma yerleri Almanya olacaktır. 
Ofiste çalışacak kişiler İstanbul merkez ofiste 
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Mekanik  - Makine Bakım ve Onarım  -  
Tesviye - Torna - Kalıp - Plastik İşleme - Lastik 
Teknoloji  -Tesisat Teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi 
Tesisat)  - İş Makinaları (Operatörlük, Bakım-
Onarım) - Elektrik  - Elektronik  - Personel-
İnsan Kaynakları
2.AB ülkelerinde çalışma izni bulunan (AB 
Pasaportlu)
3.Aşağıdaki dillerden en az birisini bilen (iki 
dil tercih sebebidir)
Almanca (A1-A2 seviyesi)  -  İngilizce   - Türkçe
İrtibat:  Yavuz Gül Cep: +090 549 301 17 68    
E mail:  yavuzgul@dizayngrup.com
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Edirne'ye alışveriş için 1 milyon 
Bulgaristanlı turist geldi

Türkiye'de Türk Lirası'nın bü-
yük değer kayıplarına uğrama-
sıyla Edirne'ye Bulgaristanlı tu-
rist akını yaşandı. Yılbaşından 
bu yana özel araç ve turlar ile 
Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır 
Kapısı'ndan 1 milyon Bulgar 
turist Edirne'ye giriş yaptı.
Trakya Gümrük ve Dış Tica-

ret Bölge Müdürlüğü verilerine 
göre, Kapıkule ve Hamzabeyli 

Sınır Kapısı'ndan 1 Ocak- 27 
Kasım'da 1 milyon Bulgar tu-
rist, Edirne'ye geldi.
700 bini Kapıkule, 300 bini de 

Hamzabeyli'den olmak üzere 
özel araç ve turlar ile kente gi-
riş yapan Bulgaristanlı turistler, 
sınır kapılarında da yoğunluk 
oluşturdu. 1 Bulgar levası'nın 
7 liraya yükselmesiyle iğne-
den ipliğe tüm ihtiyaçlarını 
Türkiye'den karşılayan turistler 
için esnaf da harekete geçti ve 
Bulgarca tanıtımlarını artırdı.
"BULGARİSTAN'I GİYDİRİ-

YORUZ"
Edirne Ticaret ve Sanayi Oda-

sı Başkanı Recep Zıpkınkurt, 
hafta sonları Bulgaristanlı tu-
rist sayısının 12 bini bulduğunu 
ve kişi başı 500 euro harcan-
dığını belirtti. Kent pazarında 
kadın ve erkek giyim ürünleri 
satan esnaftan Serkan Şen, 
işlerinin 3 kat arttığını belirte-
rek, "Leva'nın yükselmesi bizim 
yüzümüzü güldürdü. İşlerimiz 
katı arttı. Pazardan ilk kez son 
20 gündür zevk alarak iş ya-
pıyoruz. Devamını bekliyoruz. 
Tamam bizim paramız onlara 
göre düşük ama kalite olarak 

çok üstünüz. Şu anda en çok 
mont satıyoruz. Bunun yanında 
Bulgaristanlı ya da Yunanistan-
lı turistler pazarlık da yapmıyor. 
Şu anda Bulgaristan'ın yüzde 
100'ünü giydiriyoruz, tamamen 
bize endeksliler" dedi.  
Pazarcı esnafından Mehmet 

Demir de "Leva yükseldikten 
sonra işlerimiz çok iyileşti. 
Bizden alıp orada satıyorlar 

dolayısıyla bize de yarıyor. 
Başka pazarda bu kadar iş 
yapamıyoruz. Gelip 5-10 tane 
birden alıyorlar. Eskiden işleri-
miz bu kadar değildi. Özellikle 
leva yükseldikten sonra arttı. 
Geçen seneye göre fiyatlarda 
artış yaptık. Biraz zorlanıyoruz 
ama Bulgaristanlı müşteri sa-
yesinde para kazanıyoruz" diye 
konuştu.
"EN ÇOK BAKLAVA SATIN 

ALIYORLAR"
Bulgaristan turistin gıda ola-

rak en çok baklava satın al-
dığını söyleyen Muhammed 
Kaplan ise "Döviz yükseldiği 
için Bulgaristan'dan gelen tu-
ristler, kendi paralarını burada 
değerlendiriyor. Biraz daha iş 
oluyor ve ekonomi canlanıyor. 
Bu şekilde ayakta durmaya ça-
lışıyoruz. Bulgaristanlı ve Yu-
nanistanlı olmasa esnaf, çok 
sıkıntı çeker ve herkes birbirini 
seyreder. En çok baklava, yuf-
ka alıyorlar. Hem daha ucuz 
hem de daha kaliteli olduğu 
için tercih ediyorlar" dedi. 
Ezgi Çeçe de "İşlerimiz çok 

güzel, aşırı derecede yoğun-
luk var. Genellikle Bulgaristanlı 

müşteri yoğunluğu var. Bakla-
va ve yufka satıyoruz. Özellikle 
yufkayı yok satıyoruz. Leva'nın 
artmasından dolayı yabancı 
müşterilerimiz son dönemde 
çok arttı" diye konuştu. 
"HER ŞEY ÇOK UCUZ"
Bulgaristan'ın Plovdiv kentin-

den alışverişe gelen Gerga-
na Lazarova, ülkelerine göre 
Edirne'de her şeyin daha ucuz 

olduğunu belirterek, "Edirne'ye 
alışveriş yapmaya geldik. Bura-
da her şey çok ucuz. Mont ve 
çorap aldım. Alışverişe devam 
ediyorum. Her cuma buraya 
gelip, alışveriş yapıyoruz. En 
çok çorap alıyorum. Burada 
ürünler hem kaliteli hem de 
ucuz. Bulgaristan'da o kadar 
kaliteli değil" dedi.  
Bulgaristan'ın Şumnu şehrin-

den gelen Gülçin Mehmedova 
da "Uzun yoldan geldik. Ne be-
ğenirsek alıyoruz. Fiyatlar bize 
göre çok uygun. Burada ürün 
biraz daha kaliteli. Bizim orada 
artık çoğu kişi buradan giyini-
yor, diyebiliriz" diye konuştu.
Bulgaristan yetkililerin sınırda 

araçlarını kontrol ettiğini ve 300 
euro’dan fazla alışveriş yapıldı-
ğında ülkeye giriş izni verilme-
diğini belirten Müjgan Mustafa 
ise "Yiyecek, içecek ve giyecek 
aldık. Bayağı para harcadık, al-
dıklarımız 500 euro’yu buldu. 
Şu an fiyatlar önceki haftalara 
göre biraz pahalı. Bulgaristan 
tarafında genelde 300 euro’yu 
geçmediği sürece gümrükte 
sorun çıkmıyor" dedi.


