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Büyükelçi Süleyman Gökçe: “On yıla kadar Türkiye 
dünyanın 10 en büyük ekonomisi arasında olacak”

Sunucu luğunu  Vese l in 
Dremciev’in yaptığı Denyat 
On Air programına konuk olan 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçi-
si Süleyman Gökçe, “On yıla 
kadar Türkiye dünyanın 10 en 
büyük ekonomisi arasında ola-
cak” diye yorumda bulundu.
Büyükelçinin ifadelerine göre 

Bulgaristan bu durumdan ya-
rarlanabilir. Gökçe, Türkiye’nin 
refah ve istikrara sahip bir böl-
ge oluşturma hedefleri oldu-
ğunu ve bu bölgenin komşu 
ülkeleri de dahil ettiğini belirtti. 
Sadece 2013 yılında Türk ya-
tırımlarının dünyada 33 milyar 
dolara ulaştığı ve maalesef, 
Bulgaristan’a böyle bir yatırım 
yapılmadığını vurguladı.
Büyükelçi, “Türkiye, açık kapı 

politikası uygulamakta ve bu 
konuda fark yapılmıyor. Biz 
her türlü işbirliğe açığız” dedi. 
Bulgaristan ile Türkiye arasın-
daki ticaret hacminin 5 milyar 
dolar civarında olduğunu, ülke-
ye Türk yatırımlarının 2 milyar 
dolar civarında olduğunu belirt-
ti. Türkiye’nin gelecek 10 yılda 
ekonomisinin 1 trilyon dolara 
kadar büyümesi bekleniyor. 
Gökçe, şu anda Türkiye’nin 

Çin’den sonra altyapı projele-
rine en büyük yatırım yapılma-
sı bakımından dünyada ikinci 
yerde olduğunu kaydetti. Bu 
bağlamda Büyükelçi, şu anda 
toplam bütçesi 200 milyar do-
lar olan altyapı projeleri üzerine 
çalışıldığını, önümüzdeki 9 yıl 
için de sektöre 350 milyar dolar 
bütçe ayrılması onaylanmıştır. 
Son seçimlerin nasıl değer-

lendirdiğine dair bir soruya, 
Gökçe şöyle cevap verdi: “Tür-
kiye, Bulgaristan’ın istikrarlı bir 
hükümete sahip olmasını isti-
yor, çünkü komşu ülke olarak 
ticaret ilişkileri içerisindeyiz ve 
ancak istikrarlı yönetim olduğu 
zaman bu ilişkilerin gelişimine 
ilişkin vizyona sahip olabiliriz. 
Ülke istikrarlı olmalı, refaha 
ulaşmalıdır”.
Büyükelçi, Türkiye’nin sözde 

Irak Şam İslam Devleti'ne (İŞİD) 

karşı oluşturulan koalisyon hak-
kında pozisyonu ve ülkedeki 
sığınmacılar sorunu konularını 
da yorumladı. İŞİD’e karşı sal-
dırılarda Türk askeri üslerinin 
kullanılmasına dair Amerika 
Birleşik Devletleri ve Türkiye 
arasında müzakerelerin devam 
ettiği ve şu ana kadar herhan-
gi bir karar alınmadığını belirtti. 
Türkiye’nin Suriye sınırında yer 
alan Kobane’de savaşın devam 
ettiği ve oldukça karmaşık bir 
durum olduğunu söyledi. 
T ü r k i y e  B ü y ü k e l ç i s i , 

“Kobane’nin nüfusu 200 bin 
kişi, onlardan 190 bin civarın-

da kişi Türkiye’de bulunuyor. 
Kobane’de kadın ve çocukların 
olmadığına dair bilgiye sahi-
biz. Bütün bu insanlar bir hafta 
içerisinde Türkiye’ye geldiler” 
dedi. 
Gökçe, şu anda Türkiye’de 

farklı dine mensup yaklaşık 2 
milyon sığınmacının bulundu-
ğunu belirtti. İfadelerinden an-
laşıldı ki, yaklaşık 1,6 milyon 
kişi Suriyeli olup, diğerleri ise 
Irak’tan gelmiştir. 
Türkiye’nin üç yıl içinde sığın-

macı sorununun üstesinden 
gelmek için 4,5 milyar dolar 
harcadığını vurguladı. Ülkenin 

bu konuda gör-
düğü uluslara-
rası yardımın 
25 0  m i l yon 
doların altında 
olduğu bel l i 
oldu. 
G ö k ç e , 

“ Tü r k i ye ’n in 
en karmaşık 
durumda bu-
l u n d u ğ u n u 
düşünüyorum. 
Türkiye, ulus-
lararası yardım 
almadan insa-
ni yardım için 
milyar dolar 
harcıyor. Öte 
yandan, Suriye 
sınırında savaş 
devam ediyor. 

Suriye’deki iç 
savaş bambaşka bir mesele” 
dedi. Büyükelçi, Kobane’de çar-
pışan PYD güçleri Şam yöneti-
mi ile ittifak halinde olduklarını 

belirtti. Büyükelçi, “Öte yandan 
IŞİD kuvvetleri de ılımlı Suriye 
muhalefetiyle çatışmaktadır” 
diye kaydetti. 
Gökçe,  şu  ana  kadar 

Türkiye’nin bin kadar IŞİD mili-
tanını Avrupa Birliği üyesi ülke-
lere iade ettiğini belirtti. yurda 
giriş yasağı koyduğunu kaydet-
ti. Bu konuda işbirliği ve bilgi 
alış-verişinde bulunulduğunu 
ve IŞİD yanlısı Bulgaristan va-
tandaşları olmadığını belirtti. 
Fakat bu kişilerin bazılarının 
ülkelerine geri döndürülmele-
rinden sonra serbest bırakıldı-
ğına dair bilgiye sahip oldukla-
rını söyledi. 
Türkiye Büyükelçisi, Bulga-

ristan ve Türkiye arasındaki 
Yasa Dışı Göçmenlerin Geri 
Kabul Anlaşması’na uyulması 
konusunda sorun olmadığını 
ve Türkiye’nin istikrar adına bu 
anlaşmayı desteklediği güven-
cesini verdi.
                      Kırcaali Haber
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1950-1951 Dönemi Göçleri 
II. Dünya Savaşı sı-

rasında Bulgaristan 
Almanya’nın yanında 
yer almıştı. Almanya’nın 
1943 yılından itibaren 
çeşitli cephelerde yenil-
giler almaya başlaması 
etkisini Bulgaristan’da 
da gösterdi. Sovyet-
ler Birliği 5 Eylül 1944 
tarihinde Bulgaristan’a 
savaş ilan etti ve Rus 
Orduları 8 Eylül 1944 
tarihinde Bulgaristan’a 
girdiler. Bulgaristan’daki 
Alman yanlısı hükümet 
görevden uzaklaştırıldı 
ve yerine “Vatan Cep-
hesi” diye isimlendirilen 
Alman karşıtı gruplar 
iktidara geldi.
27 Ekim 1946 tarihin-

de yapılan genel se-
çimlerde Vatan Cephe-
si oyların % 71’ni aldı. 
Vatan Cephesi içeri-
sinde yer alan Bulgar 
Komünist Partisi, Vatan 
Cephesi’nin kazandığı 
364 milletvekilinden 
277’sini elde ederek 
kurulan hükümette 
önemli bakanlıkları ele 
geçirdi.
10 Şubat 1947 tarihin-

de Bulgaristan’ın Paris 
Anlaşması’nı imzala-
masından sonra eko-
nomik, siyasal, sosyal 
ve kültürel alanlarda 
ülkede önemli gelişme-
ler yaşandı. Bu süreçte 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türk ve Müslüman-
Türklere karşı asimilas-
yon politikası başlatıldı. 
Söz konusu politika ile 
etnik kökeni ne olursa 
olsun sınıf bilincinin ge-
liştirilerek kişisel ve et-
nik kimliklerin ortadan 
kaldırılması ve Sosya-
list bir Bulgaristan dev-
letinin ve toplumunun 
yaratılması amaçlandı. 
Ancak bu politikanın 
gerçekleşemeyeceği 
kısa sürede anlaşıldı. 
Hatta Türkler arasında 
ulusal bilincin geliş-
mesi yanında kendini 
Müslüman-Türk olarak 
tanımlayan Pomaklar, 
Romanlar, Tatarlar ve 
Torbeşler arasında da 
Türk tanımı kuvvet ka-
zandı. Bulgaristan yö-
netimi bu durum karşı-
sında daha çok tarımla 
uğraşan bu kitlenin 
elindeki toprakları ko-
lektifleştirdi ve ellerin-
deki üretim araçlarını 
devletleştirdi. Birçok 
Türk ve Müslüman-

Türk köylü işsiz ve 
topraksız kaldı. Ayrıca 
dinsel baskılar arttı. 
Kadınların eğitim ve iş 
hayatında yer almasına 
yönelik politikalar daha 
ziyade muhafazakâr bir 

görünüm arz eden bu 
kesimde huzursuzluğu 
daha da fazlalaştırdı. 
Türk ve Müslüman-
Türk ler  Türk iye’ye 
göç etmek için yollar 
aramaya başladı. Bu 
sırada Bulgaristan Hü-
kümeti de Kore Savaşı 
nedeniyle Türkiye ile 
ilişkileri bozulunca Türk 
ve Müslüman-Türkleri 
göçe zorlayarak ülke-
deki nüfuslarını azalt-
ma ve kalanları da uy-
gulayacağı politikalarla 
asimile etme yolunu 
seçti.
Bulgaristan, Türkiye’ye 

göç etmek isteyen Bul-
gar vatandaşı Türk-
lerin durumu ile ilgili 
olarak Türkiye’nin Sof-
ya Büyükelçiliği’ne 10 
Ağustos 1950 tarih ve 
304-50-1 sayılı bir nota 
vererek Türk asıllı tüm 
Bulgar vatandaşların üç 
ay içinde Türkiye tara-
fından kabul edilmesini 
istedi. Bu notaya Türki-
ye, Sofya Büyükelçiliği 
aracılığıyla şu cevabı 
verdi:
 “Türkiye'ye hicret 

etmek isteyen Bulgar 
vatandaşı Türklerin 
durumu ile ilgili olarak, 
10 Ağustos 1950 ta-
rihli ve 304-50-1 sayılı 
notasında Bulgaristan 
Halk Cumhuriyeti Hü-
kümetinin serdettiği 
mütalâaları dikkat ve 
ehemmiyetle incele-
miş olduğunu Türkiye 
Cumhuriyeti Dışişleri 
Bakanlığı mezkûr hü-

kümete bildirmekle şe-
ref kazanır.”
Bulgar Hükümeti, me-

selenin aslı ile yakın bir 
münasebeti olmadığı 
halde, notasına ırk, din 
ve ırk farklarına bak-

maksızın, bütün Bul-
gar vatandaşlarına eşit 
haklar tanımış olduğu, 
azınlıkları sosyal, kültü-
rel ve siyasal haklarının 
eşit şekilde verildiğini 
belir tti. Bulgaristan, 
notada 18 Ekim 1925 
tarihli Türk-Bulgar ika-
met sözleşmesinde ya-
zılı hükümlere göre ha-
reket ettiğini belirterek 
halen 250.000’i bulan 
ve bunu da aşacağını 
ima ettiği göçmenlere 
gerekli izin belgeleri-
nin verdiğini dile ge-
tirdi. Hatta bunlardan 
54.000 kadarına mem-
leketi terk için vize de 
verildiğini açıklayarak 
Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti’nin sözleş-
mede belirtilen sorum-
luluklarını yerine getir-
mediğini iddia etti.
Büyük bir sorun ya-

ratan 1950-1951 dö-
nemindeki göçlerde 
154.393 kişi Türkiye’ye 
gelmişti.
1950 yılı sonbaha-

rında 12.233 aile ve 
toplam 52.185 nüfus 
Türkiye’ye geldi. Bul-
garistan bu hareketi ile 
Türkiye’yi zor durumda 
bırakmak, kış mevsimi-
nin yaklaşması sebe-
biyle zorla göç ettirmek 
istediği Türklerin malla-
rını ucuza satmalarına 
temin etmek ve çok 
kısa bir sürede yüksek 
bir miktarda göçmenin 
Türkiye’ye gelmesi ile 
Türkiye’nin iç huzurunu 
bozmak istemişti.

Türkiye’nin sınırını 
Bulgaristan’dan gelen 
göçmenlere kapatması-
nın asıl sebebi, Bulgar-
ların göçmenler arasına 
vizesiz bazı kimseleri 
ve Çingeneleri karıştır-

masıydı. 1934 yılında 
çıkarılan 2510 sayılı 
İskân Kanunu’na göre 
Türk soyundan olan-
lar Türkiye’ye göçmen 
olarak gelebiliyordu. 

Kanunda Çingeneler 
Türk soyundan sayıl-
mıyordu. 12 Eylül 1950 
günü Bulgaristan’dan 
gelen 150 Çingene’nin 
Türkiye’ye girişine izin 
verilmedi. Gerekçe 
olarak da Ruslara hiz-
met etmek amacıyla 
Bulgarların göçmenler 
arasında Çingeneleri 
koyarak onlardan ajan 
olarak yararlanmak 
istediği belirtildi. Zira 
Çingeneler hem Tür-
kiye sınırına yakın yer-
de oturmaktaydı, hem 
de Türkçe bilmekte ve 
Türk adetlerine vakıf 
durumdaydılar.
Türk Hükümeti, Çin-

geneler yüzünden 12 

Eylül 1950 tarihinde sı-
nırını kapattı ve ancak 
göçmenler Türk sını-
rında yoğun bir şekilde 
bekleşmeye başladılar. 
Bu durum karşısında 
Bulgar makamlarıyla 
yapılan görüşmeler so-
nucunda Türkiye sınırı-
nı göçmenlere 22 Eylül 
tarihinde tekrar açtı.
Türkiye sınırını tekrar 

göçmenlere açarken 
Bulgaristan’la bir pro-
tokol yaptı ve vizesi 
bulunmayanlar ile Türk 
soyundan olmayan 
Çingenelerin Türkiye’ye 
gönderilmemesini şart 
koştu. Menderes Hü-
kümeti bir karar alarak 
yapılması gerekenleri 
belirledi ve Başbakan 
Adnan Menderes im-
zasıyla tüm illere ya-
pılması gerekenleri 
belirten kararı gönder-
di. Kararda şöyle denil-
mektedir:
Bugünlerde Bulga-

ristandan memleketi-
mize külliyetli miktar-
da gelmesi muhtemel 

bulunan göçmenlerin 
önümüzdeki aylar için-
de en iyi ve isabetli bir 
şekilde barındırılmala-
rı için gerek Hükümet, 
gerekse millet olarak 
işbirliği yapılması za-
rureti günün en önemli 
olayları arasında yer 
almaktadır.
Bu maksatla, gelecek 

göçmenlerin illerimizin 
iktisadi ve içtimai du-
rumlarına, iklim şartla-
rına, sevk imkânlarına 
ye mevcut köy sayıla-
rına göre bu kış için 
barındırabilecekler i 
göçmen sayısı tetkik 
ve tespit edilmiş ve 
buna nazaran ilinizde 
muayyen bir miktarda 

göçmenbarındırılması 
kararlaştırılmıştır. Aşa-
ğıdaki esaslara göre 
ilinizde barındırılması 
mümkün bulunan göç-
men adedinin acele tet-
kikiyle doğrudan doğru-
ya Toprak ve İskân Ge-
nel Müdürlüğüne derhal 
tellenmesi lâzımdır.
1.İlinize bu kış barındı-

rılmak üzere tertip edi-
lecek bu göçmenlerin 
il merkezine ve bağlı 
ilçe, bucak ve köylere 
taksiminde veya şehir 
ve kasabalarda mev-
cut mirî ve askerî boş 
binalarda toplu bir hal-
de barındırılmalarında 
mahallî şartlara, icap ve 
imkânlara göre valiliği-
niz tam bir serbestliğe 
sahiptir.
2.İ l in ize müret tep 

göçmenlerin sevki işi 
izdiham ve karışıklığa 
mahal verilmemek için 
peyderpey gönderilmek 
suretiyle yapılacaktır. 
Ancak, her ihtimale 
karşı valiliğinize bun-
lar hemen ve defaten 
gelecekmiş gibi hazır-

lıklı bulunulması ve bu 
hususta gereken her 
türlü tedbirlerin derhal 
ve zaman geçirilmeden 
alınması lâzımdır.
3.İlinize tertip edile-

cek göçmenlerin ilk 
sevk merkezlerinde 
tefriki yapılırken sanat 
ve meslekleri ve çiftçi 
olanların ziraatın hangi 
kısımlarında uğraşmış 
oldukları bölgemizin 
hususiyetlerine göre 
dikkat nazarına alına-
caktır. Valiliğinizce de 
bunların il dâhiline ser-
piştirilmelerinde işbu 
esasların bilhassa göz 
önünde tutulması icap 
eder.

Devamı gelecek sayıda
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HÖH partisi’nin Stara Zagora ofisi saldırıya uğradı  
Hak ve Özgürlükler 

Hareketi’nin (HÖH) 
Stara Zagora (Eski 
Zağra) şehrinde “Sve-
ti Knyaz Boris” No: 41 
sokağında bulunan 
ofisi vandalların saldı-
rısına uğradı. Avrupa 
Parlamentosu eski Mil-
letvekili Metin Kazak’ın 
bilgilendirme ofisinin 
merkez sokağa bakan 
camlarına isabet eden 
taşların büyük kırıklar 
oluşturduğu görüldü. 
HÖH partisinin kulübü 

yanında aynı adreste 
bulunan Kazak’ın ofi-
sini seçim kampanya-
sı sırasında kullanıldığı 
için pencerelere Sof-
ya 27 Seçim Bölgesi 
listebaşı milletvekili 
adayı Delyan Peevs-
ki, parti başkanı Lütfi 
Mestan ve Stara Za-
gora bölgesinden tüm 
milletvekili adaylarının 
bulunduğu toplu fotoğ-
raflardan ibaret propa-
ganda afişleri asılıydı. 

Bu afişler mi, yoksa 
HÖH partisinin mevcut 
seçimde elde ettiği so-
nuçlar mı vandalların 
öfkesine sebep olduğu 
bilinmez, fakat camlara 
taşlar atıldığı kesin ola-
rak biliniyor.
HÖH İlçe Başkanı ve 

Yerel Mecliste kıdem-
li üye Hüsni İbram bu 
saldırıların ilk defa ya-

pılmadığını kaydetti. İb-
ram, “Camlarımız artık 
dördüncü kez kırıldı. 
Fakat şu ana kadar bir 
iki cam kırılıyordu, şim-
di ise oldukça büyük 
zarar gördük. Saat 9.00 
sularında kulübe geldi-
ğimizde bu manzarayla 
karşılaştık. Komşular, 
saldırının gece yarısın-
dan sonra yapıldığını 

söylediler, fakat tam 
bir saat söyleyeme-
diler. Öfkenin sebebi, 
muhtemelen seçim 
afişleridir. Artık onları 
ortadan kaldıracaktık, 
fakat seçimden sonra 
yoğun olduğumuz için 
biraz geç kaldık. Kesin 
olarak Ataka partisinin 
bu işte parmağı oldu-
ğunu düşünmüyorum. 

Üstelik yakında bulu-
nan onların kulübü de 
kısa bir zaman öncesi 
aynı şekilde saldırıya 
uğramıştı. Biz Mec-
lis Üyesi olan Ataka İl 
Başkanı Mihail Mihay-
lov ile sık sık birlikte 
kahve içiyoruz. Vatan-
severlik Cephesi’nin 
de bu olayda parmağı 
olduğunu sanmıyorum. 
Aslında şehirde herkes 
beni tanıyor ve saygı 
duyuyor” diye olayı yo-

rumladı. 
Of isin bulunduğu 

semtin sakinleri olay-
la ilgili görüşmeleri-
ni şöyle ifade ettiler: 
“Apartmanın arkasın-
da (“Sveti Knyaz Boris” 
ve “Binbaşı Kalayciev” 
sokaklarının köşesinde 
sık sık esrar bağımlıları  
toplanıyor. Her halde 
esrar aldılar ve vatan-
severlik duyguları ka-
bardı”.
         Kırcaali Haber

Yılın Belediye Başkanı için 
internet oylaması başladı  

2. Yılın Belediye Baş-
kanı 2014 ulusal yarış-
ması başladı. 31 Ekim’e 
kadar her internet kul-
lanıcısı Yılın Belediye 
Başkanı kategorisin-
de istedikleri Belediye 
Başkanına oy verebi-
lirler. Her bir internet 
kullanıcısı 24 saatte bir 
oy verebilir. Bu yıl da 
264 Belediye Başkanı 
meslektaşlarına 8 dalda 
gösterdikleri başarıları-
na göre oy verecekler.
Yarışma “Başarıyla 

Yatırımlar Celbedil-
mesi”, “Avrupa Birliği 
Fonlarından Başarıyla 
Mali Kaynaklar Alımı”, 
“Çevre Koruması”, “Tu-
rizmin Gelişimi”, “Kriz 
Durumunda Uygun 
Tepki Vermek”, “Spo-
run Yönetimi ve Gelişi-
mi”, “Çocuk Bakımı için 
Çağdaş Koşullar Sağ-
lanması” ve en büyük 
ödül olan “Yılın Beledi-
ye Başkanı” dallarında 
düzenlenecek. 
Belediye Başkanları, 

bu süre içinde önceden 
aldıkları tüketici adı ve 

şifreyle bir kez olmak 
üzere seçtikleri meslek-
taşı için belirli dalda oy 
verebilirler. 
Yarışmayı düzenleyen 

Bulgaristan Belediyeler 
Bilgi web sitesi kmeta.
bg tarafından bir tane 
daha özel ödül verile-
cek. Bu ödül, yarışmayı 
en az üç kez kazanan 
belediye başkanına ve-
rilecek.
Bu yıl ilk defa final de-

ğerlendirme ve derece-
ye giren belediye baş-
kanları uzmanlardan 
oluşan bir komisyon 
tarafından seçilecek. 
Komisyon üyeleri bilim, 
ekonomi ve kamu ku-
rumlarının temsilcileri 
olacak, fakat tarafsızlı-
ğın garantisi olarak ödül 
törenine kadar isimleri 
gizli kalacak. Uzmanlık 
Komisyonu 7 Kasım’da 
bir araya gelerek karar 

alacaklar. 
Prestij kristal figür-

lerin dağıtılacağı ödül 
töreni 11 Kasım 2014 
tarihinde Milli Kültür 
Sarayı’nda gerçekle-
şecek. Tören Bulgar 
Ulusal Televizyonu’nda 
(BNT) naklen yayınla-
nacak. Devlet televiz-
yonu, Darik Radyo ile 
birlikte etkinliğin ana 
medya ortağıdır.
          Kırcaali Haber

Bulgaristan, İŞİD'e 
karşı hava saldırılarına 

katılmayacak 
Bulgaristan Savunma Bakanı Velizar Şalama-

nov, ABD girişimiyle İŞİD'e karşı oluşturulan koa-
lisyona aktif destek vermeyeceklerini açıkladı.

Hükümetin bu konuda bir görüşme yapmadığı-
nı dile getiren Bakan, "Bizim güçlerimizin sınırlı 
olduğunu ve hava kuvvetlerimizin müşterek ope-
rasyonlarda yer alacak kapasiteye sahip olmadı-
ğını düşünüyorum. İnsanî yardım ve hafif askeri 
teçhizat ile AB ve NATO üyeleriyle birlikte destek 
veriyoruz." dedi.

Demokrasiyi savunan her ülkenin muhtemel 
terör eylemlerinin hedefi olduğunu belirten Şa-
lamanov, Rusya hakkındaki sorulan soruya ise 
"NATO ve AB üyesi olmayan tüm ülkelere askerî 
bakımdan bağımlılığımızı azaltmamız gerekiyor" 
diye cevap verdi. 

Bulgaristan'ın Gül Yağı 
Korunmuş Coğrafi 

İşaret Listesinde 
Avrupa Komisyonu, Bulgar Gül Yağı adı altında 

korunmuş coğrafi ürünü listesine dahil etti. 
Komisyondan yapılan açıklamada, ülkede üreti-

len gül yağının kalitesi, gül yaprakları toplandıktan 
sonra 10-15 saat içinde işleme tabi tutulmasına 
bağlı olduğunu kaydediyor. 

Bir kilogram yağ elde edilebilmesi için 3,5 ton 
gül yaprağına ihtiyaç duyuluyor. 

Bulgaristan'da gül vadisi olarak bilinen 
Kazanlık'ta birçok üretici sabah erkenden toplat-
tırdığı gülleri geciktirmeden işleme tabi tutuyor. 
Gül Vadisi'nde yaklaşık 40 bin dekar alanda gül 
bahçeleri bulunuyor.

Avrupa Komisyonu, gül yapraklarının güneş doğ-
madan önce ve en az bir yaprağı açık olan çiçek-
lerin toplandığına dikkat çekiyor. Bulgaristan'da 
üretilen gül yağı uzun süre etkisi devam eden yo-
ğun kokuya ve sarı ile yeşil arasında bir renge sa-
hip. Gül yağı parfüm yapımında da kullanılıyor.

Bu alanda Türkiye'nin en büyük rakibi olan 
Bulgaristan'da yılda yaklaşık 1,5 ton gül yağı üre-
tiliyor. Gül yağının kilogramı 7 bin Euro'ya satılı-
yor. 
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EVN müşterileri, elektronik hizmetlerden yararlanabilir 
Yaz mevsimi sonunda 

geçici olarak kullanılan 
bazı evlerde harcanan 
elektriğin faturaları öden-
mediği için bu evlerde 
elektriğin kesilmesine 
sebep oluyor. Hızlı ve 
zamanında bilgi edinmek 
için her müşteri online 
(çevrimiçi), sms ve email 
olarak elektronik ortam-
da sunulan hizmetlerden 
yararlanabilir. 
EVN elektrik dağıtım 

şirketi müşterilerinin tatil 
yaptıkları evlerde harca-
nılan elektriğin ödeme 
sürelerine dikkat etmele-
ri çağrısında bulunuyor. 
Ödeme süreleri önceki 
ay için kesilen faturada 
yazıyor. 
Güney Karadeniz bölge-

sinde, dağlık bölgelerde 
bulunan yaz mevsiminde 

geçici olarak tatil için da-
ire, villa, yazlık evleri ve 
başka tür konutlar kulla-
nılıyor. Onlarda yılda çok 

kısa bir süre için elektrik 
harcanıyor. Şirketin ana-
lizi, çoğu durumlarda yaz 
döneminin son ayında 

tüketilen elektrik çeşit-
li sebeplerden dolayı 
ödenmediğini gösteriyor. 
Bu yüzden fatura ödeme 

süresi dolunca şirket ta-
rafından elektrik kesildi-
ği için müşterilere zorluk 
yaratmaktadır. 
Ödeme süresinin dol-

ması sebebinden elektri-
ğin kesilmesine gidilme-
mesi için EVN Bulgaria 
şirketinden müşterilerin 
online sunulan hizmet-
lerden yararlanmaları 
tavsiye ediliyor. Bu hiz-
metlerle onlara en hızlı, 
kolay ve uygun şekilde 
tükettikleri elektrik için 
bilgi alma yoklama ve 
fatura ödeme imkanı 
sunuyor. 
• https://www.evn.bg/

Online-Services/Login.
aspx adresinde ulaşıla-
bilir “EVN Online Plus” 
online yoklama ve har-
canılan elektriği ödeme 
sistemi.
• SMS veya e-posta 

bildirimi için ücretsiz hiz-
metler birlikte veya ayrı 
olarak tek bir talep formu 
ile EVN’in herhangi bir 
ofisinde talep edilebilir.
• sms veya email ile ay-

lık fatura ücreti bildirimi 
• Elektrik kesilmeden 

önce sms veya email 
ile ödenmemiş faturalar 
bildirimi. Bildirim en az 3 
gün önce yapılıyor. 
 

AK, banka krizinden 
dolayı Bulgaristan’a ceza 

prosedürü başlattı 
Korporativ Ticaret Bankası'nda (KTB) yaşanan 

krizden dolayı Avrupa Komisyonu’nun Bulgaristan’a 
karşı ceza prosedürü başlattığı bildirildi. Brüksel’e 
göre aralarında Mevduat Garanti Programı Direktifi 
de olmak üzere ülkemiz bir sürü AB direktiflerini ihlal 
etmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan 
açıklamada, mevduat sahiplerinin mevduatlarını di-
ledikleri anda çekme hakları olduğu belirtildi. 

Brüksel’e göre Mevduat Garanti Programı 
Direktifi’ni ihlal etmesinden başka Bulgaristan, Av-
rupa Birliği'nin İşleyişine İlişkin Antlaşması’nda dü-
zenlenmiş sermayenin serbest dolaşımı ilkesine de 
aykırı davranıp ihlal etmektedir. Açıklamada, “İhlal 
için ceza prosedürüne başlayarak Komisyon AB 
üyesi ülkeler tarafından haklara uyulduğunu takip 
etme yükümlülüğünü yerine getiriyor.

Komisyon, mevduat sahiplerine hakkı olan mev-
duatlarına hemen erişimi olmasının sağlanmasını 
bekliyor” diye kaydetti.

Komisyon tarafından ihlal prosedürünün birinci 
aşaması olan resmi uyarı mektubu gönderildiği ve 
Bulgaristan’ın bu mektuba cevap vermesinin son 
süresinin 15 Ekim 2014 tarihi belli oldu. 

Bulgaristan’da Ermenice 
konuşana indirim, Türkçe 

konuşana ceza 
Filibe'de bir Ermeniye ait iş yeri. Dükkanın ca-

mında Bulgarca "Ermenice konuş yüzde 25 indirimi 
kap" yazıyor. Bu yazıyı okuyan Türkler şu soruyu 

soruyor: Bu yazı Türkçe ile ilgili olsaydı durum ne 
olurdu. Kendilerini milliyetçi olarak nitelendiren, 
ancak Türk düşmanı olan kişiler hemen müdahale 
ederlerdi. Ülkemizde Türkçe konuşana indirim değil 
ceza kesilmektedir. İşte Bulgaristan’daki adaletsiz-
liğin canlı bir ispatı. 

AB’den Rusya yaptırımlarından zarar 
gören tarım üreticilerine ek yardım 

Avrupa Komisyonu 
(AK), Rusya’nın yaptı-
rımlarından zarar gören 
tarım üreticilerine destek 
ödenmesi için ek olarak 
165 milyon avro tahsis 
edeceği bildirildi. Yeni 
destekleme programı, 
pazarda tez bozulan 
meyve ve sebzelere yö-
nelik acil önlemler içerir 
ve fazlalıkların alınması 
hedefleniyor.
AK tarafından yapı-

lan açıklamada, ilk defa 
desteklenen üreticiler 
arasında portakal, man-
dalina ve klemantin üre-
ticilerinin de bulunduğu-
nun altı çizilmektedir.
Elma, armut, havuç, 

salatalık, biber, domates, 
kivi, erik ve sofra üzümü 
üreticilerine de destek 
ödenecek. Açıklamada 
bu destekten yararlana-
cak olan üretimin toplam 

hacmi 400.000 tondan 
fazla olduğu belirtiliyor.
AK bundan önce şefta-

li ve nektarın üreticileri-
ni desteklemek için 33 
milyon avro, tez bozulan 

meyve ve sebze üreti-
cileri için de 125 milyon 
avro ayırdı. 
7 Ağustos 2014 tari-

hinde Rusya bir yıl için 
Amerika Birleşik Devlet-

leri (ABD), Avrupa Birliği, 
Avustralya, Kanada ve 
Norveç’ten meyve, seb-
ze, et, balık, süt ve süt 
ürünleri ithal edilmesini 
yasakladı. 

Plovdiv Üniversitesi Kırcaali Lüben 
Karavelov Şubesi’ne yeni yönetim atandı 
Plovdiv (Filibe) Üni-

vers i tes i  Pedagoj i 
Fakültesi'nin Kırcaali 
Lüben Karavelov Şu-
besi yeni 2014/2015 
akademik yılına yeni 
yönetimle başladı. 5 
Eylül’den beri şubenin 
yeni müdürü Prof. Dr. 
İliyana Velçeva, müdür 
yardımcısı ise Doç. Dr. 

Velizar Goçev. İkisi de 
Plovdiv Paisiy Hilen-
darski Üniversitesi’nin 
akademik kadrolarında 
yer alıyor. 
Yeni yönetim, üniver-

site şubesine kabul 
edilecek öğrenci sayısı 
planının yüzde 94 ora-
nında gerçekleştirilmiş 
olup, 198 birinci sınıf 

öğrencisi olduğunu bil-
dirdi. Böylece yeni aka-
demik yılında şubede 
eğitim gören üniversiteli 
sayısı 840. Doç. Goçev, 
şubede eğitim sunulan 
toplam 7 bölümden 
4’ünde yüzde 100 öğ-
renci sayısının tamam-
landığını bildirdi. 
Bu akademik yılın-

da da Yunanistan ve 
Türkiye’den üniversi-
telerle kurulan ilişki-
lerin sürdürülmesi ve 
pekiştirilmesi eğilimi 
korunacak. Ayrıca AB 
Erasmus Programı’nın 
sunduğu imkanlardan 
da yararlanmaya çalı-
şılacak.  
          Kırcaali Haber
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Telefonunuz bir iki saat kalsa 
ne olur, dünyanın sonu gelmez

Hoşunuza gitsin gitme-
sin, iş dünyası türlü fark-
lılıkların olduğu bir yerdir 
ve bu durum giderek daha 
belirgin hale gelmektedir. 
İş dışında, size çok ben-
zeyen kişilerle vakit geçi-
rebilirsiniz; ancak iş söz 
konusu olduğunda böyle 
bir seçeneğiniz yoktur. İş-
yerinde, farklı milletlerden, 
dinlerden, ırklardan, fark-
lı yetenek ve geçmişlere 
sahip kişilerle karşılaşa-
bilirsiniz. Değer yargıları, 
alışkanlıkları ve hedefleri 
farklı olabilir; ancak sizin-
le ortak bir özelikleri var-
dır. Hayatlarını kazanmak 
için çalışmaktadırlar.

Herkes uygunsuz za-
manlarda cep telefonun-
da çene çalındığına tanık 
olduğu bir arkadaşı hak-
kında hikayeler anlatmaya 
bayılır. Sadece iş yerlerin-
de mi; Cenazede telefonla 
konuşanlar. Araçlarında 
yüz yirmi ile giderken bir 
yandan telefonla konu-
şanlar, ruj sürenler, biraz 
abartılı olacak kahve içen-
ler vardır elbet.

Şu an bunlara inanama-
dığınızı söylediğinizi du-
yar gibiyim. Ve ardından 
hemen cep telefonlarını-
za sarılıp gördüklerinizi 
harfiyen anlatan yine siz-
lersiniz.

Birçok patron, cep tele-

fonunuzu okuldaki çocuk-
larımızı yoklamak için kul-
lanmamıza ya da yemeğe 
geç kalan arkadaşımıza 
nerede olduğunu sormak 
adına sanırım ses çıkar-
maz. Patronlar canavar 
değildir; sizlerin de birer 
özel hayatınız olduğunu 
bilirler ve cep telefonları-
nızı yasaklamazlar. Ancak 
sürekli kulağınızda ya da 
elinizde cep telefonunuzu 
gören patronunuz, özel 
işler çevirdiğinize kanaat 
getirebilir. Peki, siz işin bu 
boyutunda olduğunu dü-
şündünüz mü?

İş arkadaşlarınızın sizin 
cep telefonlarına olan ba-
ğımlılığını bir düşünün. İş 
arkadaşlarınızda sırf bu 
telefon yüzünden yerine 
getirmeniz gereken görev-
leri bir arkadaşınıza önce-
ki gece randevunuzu ya 
doktorun ayaklarınızdaki 
şişlikler hakkında söyle-
diklerini anlatmak için ih-
mal etmenize öfkelenebi-
lirler. Ve öyle insanlarımız 
vardır ki cep telefonuyla 
daha yüksek sesle ko-
nuşma eğilimindedir. Bu 
sebeple söylediklerini sa-
dece yakınındakiler değil 
öbür uçtaki insanlar bile 
duyabilir. Fakat kimse si-
zin ne amaçla konuştuğu-
nuzu bilmek zorunda de-
ğildir. Merak da etmezler.

1. Kapatın! İş toplantıla-
rında ve yemekte neden 
telefonlarınız açıkta durur. 
Telefonunuz bir iki saat 
kalsa ne olur, dünyanın 
sonu gelmez.

2. Ayrıca cep telefonları-
nı titreşime alıp da telefon 
her titreğinde çıkarıp ba-
kan insanlar da yok değil 
sanırım.

3. Zil tonu profesyonel-
liğe biraz yakın olsun. 
Romantik ya da dokuz 
sekizlik bir melodi işyeri 

ortamınıza sanırım uygun 
olmayabilir.

4. Bir zaman sınırı belir-
leyin. Öğle yemek mola-
larında ya da çay saatle-
rinde.

5. Özel hayatınızla ilgi-
li bir konuşma ise, buna 
özellikle dikkat edin. Aksi 
takdirde hiç kimse sizin 
sivilce probleminizi dinle-
mek zorunda değildir.

6. Ailenize eşinize sev-
diklerinize. Eviniz yanma-
dığı , lotodan büyük ik-
ramiye çıkmadığı sürece 
aramamalarını söylemeni-
zi. Ararlarsa dahi kendile-
ri ile konuşamayacağınızı 
bildirmenizi hatırlatmak 
zorunda kalınabilir.

7. Ulu orta yerde ba-
ğıra bağıra yapılan gö-
rüşmelerde biraz dikkatli 
davranmanız sanırım iyi 
olacaktır. Aksi takdirde 
bir köşede sessiz seda-
sız sizleri dinleyen birile-
rinin olduğunu bir köşeye 
çekilerek konuşmayı akıl 
edemezsiniz.

8. Güvenliğiniz açısın-
dan iş için yaptığınız bir 
yolculuk sırasında, cep 
telefonu ile konuşurken 
trafik kazasına neden 
olabilirsiniz. Şirketiniz ya-
sal olarak bu durumda sizi 
sorumlu tutabilir. Aracı bir 
kenara çekip konuşmanızı 
tamamlamanız çok daha 
iyi olacaktır.

Sonuç olarak yapılan 
bir araştırmada günde 
ortalama elli altı dakikayı 
iş ilgili olmayan şeylerle 
uğraşarak, telefonla ko-
nuşarak, mesajlaşarak, 
özel e-postalar gönderip 
alarak geçirmektedirler. 

Patronunuzun sizi sürekli 
elinizde cep telefonunuzla 
görmekten hoşlanacağını 
gerçekten düşünmüyorsu-
nuz değil mi?

Vasko Vasilev, Başkan Azis’e Kore’de 
verilen ödülleri sundu

Kırcaali Belediye Kültür 
Merkezi’nin çatısı altında 
faaliyet gösteren Bul-
gar Folklor Ekibi, Güney 
Kore’nin Cheonan ken-
tinde düzenlenen yarış-
ma niteliği taşıyan ulus-
lararası dans festivalinde 
üçüncü yeri kazandılar. 
Festival 25 Eylül- 7 Ekim 
tarihleri arasında 21 ülke-
den 21 folklor ekibinin ve 
yerel 200 ekibin katılımıy-
la gerçekleştirildi. Yarı fi-
nale kalan ekipler 10 daki-
kalık, finale ulaşanlar ise 
5 dakikalık dans gösteri-
si sundular. Kırcaali’den 
katılan folklor ekibi ko-
reografisi Trakya Folklor 
Topluluğu’ndan merhum 
Prof. Kiril Cenev’e ait 
Şopski Dans ile üçüncü 
olmayı başardılar. Yarı 
finalde ise koreografisi 
Belediye Kültür Merkezi 
Müdürü ve folklor ekibinin 
yöneticisi Vasil Vasilev’e 
ait dans gösterisi sun-
dular. Sokak gösterisi 
dalında da ekip dördün-
cülük ödülünü aldı. Fes-
tival, Uluslararası Dans 
Festivalleri Federasyonu 
tarafından düzenlendi. 
Bulgar Folklor Ekibi or-
ganizatörler tarafından 
alınan davet üzere fes-
tivale katıldı. Birinciliği 
Türkiye’den Ankara’dan 
katılan ekibin kazandığı 

belli oldu. Vasko Vasilev, 
gazetecilerin huzurunda 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Hasan Azis’e Kore’de 
verilen ödülleri sundu.
Vasilev’i ve ekibi tebrik 

eden Belediye Başkanı 
Hasan Azis, “Bu ödüller, 
tüm Kırcaalilerin. Kırca-
aliler gurur duydukları 
ve dayanışma içerisinde 
oldukları anlara ihtiyaç 
duymaktalar. Bu duy-
gular Belediye Kültür 
Merkezi Folklor Ekibinin 
Güney Kore’de düzenle-
nen uluslararası festivale 
başarıyla katılımını sağla-
dı. Bu başarı sadece ilçe 
adına değil, tüm il ve ül-
kemiz adınadır. Profesyo-
nellikle milli kültürü dünya 
kültür hazinesi arasında 
savunmayı başardık. Bu 

tüm Bulgar halkının gele-
neklerinin tanınmasının 
göstergesidir. Ekibimizin 
bu festivale davet edil-
mesi zaten kendi kendine 
bir başarıdır. Uçak bilet-
leri için kaynak bulmamız 
gerekliydi” dedi. Belediye 
bütçesinden masrafların 
yarısının karşılandığı, 
kalan diğer masraflar 
için folklor ekibinin ildeki 
ilçe ve firmalarda sundu-
ğu gösterilerle gelir sağ-
landığı belli oldu. Sayın 
Azis, “Böylece Krumovg-
rad (Koşukavak), Cebel 
(Şeyhcuma) ve Momçilg-
rad (Mestanlı) belediyele-
ri de katkı sağladılar. Ay-
rıca 27 firma da yardımcı 
olmak istedi. Bazılarının 
isimlerini ilk defa duydum. 
Bu dayanışma beni çok 

etkiledi” diye paylaştı. En 
büyük sponsorlar arasın-
da “Pnevmatika-Serta”, 
“Gorubso”, “Cebel96” ve 
“Ecoengeneering” şir-
ketlerinin isimlerini açık-
ladı. Belediye Başkanı, 
katkıda bulunmaların-
dan dolayı Krumovgrad 
Belediye Başkanı Se-
bihan Mehmet’e, Cebel 
Belediye Başkanı Bahri 
Ömer’e, Momçilgrad Be-
lediye Başkanı Akif Akif’e 

ve sponsorluk yapan tüm 
firmalara teşekkür etti. 
Belediye Başkanı, “Son 

10 yıldır bizim folklor eki-
bi böyle uluslararası et-
kinliklere pek katılamadı. 
Ekipte yer alan 30 amatör 
folklor sanatçısı muhte-
şem gösteriler sunuyor” 
dedi. Belediye adına eki-
be teşvik ödülleri verilme-
si düşünüldüğü anlaşıldı. 
Vasilev de, festivale ka-

tılma imkanı sağlayan Be-
lediye Başkanına ve diğer 
katkıda bulunan tüm ilçe 
belediye başkanları ve 
firmalara teşekkürlerini 
sunarak, folklor ekibine 

üçüncülük ve dördüncü-
lük ödülü olarak festiva-
lin ödül fonundan 2 500 
dolar verileceğini bildirdi. 
Bu paranın başka kültür 
etkinliklere katılım için 
harcanacağı belli oldu. 
Bundan 4 yıl önce aynı 

festivale katılan Sofya’dan 
bir ekibin birinciliği elde 
ettiği anlaşıldı.
Belediye Kültür Merke-

zi folklor ekibinin 2012 
yılında Litvanya’da katıl-
dığı uluslararası folklor 
festivalinde de iki dalda 
üçüncülüğü ve bir dalda 
da ikinciliği elde ettiği be-
lirtildi.                        KH

Dıjdovnitsa köyünde yaratılan 
eserler tanıtıldı

21 Ekim Kırcaali Günü 
münasebetiyle Beledi-
yenin hazırladığı kültür 
programı kapsamında 
son üç yılda Dıjdovnitsa 
(Yağmurlar) köyünde dü-
zenlenen sanat atölyele-
rine katılan yarısı Avrupa, 
yarısı ise Amerika Birleşik 
Devletleri’nden (ABD) 34 
yaratıcı tanıtıldı. KRIG 
teşkilatının Çağdaş Sa-
nat Fonu’nda yer alan bu 
yaratıcıların toplam 80 
eseri Kırcaali’de sergilen-
di. Geleneksel olarak her 
yıl ağustos ayında düzen-
lenen Sanat Ufukları Atöl-
yesi genelde Bulgaristan 
ve yabancı ülkelerden 
yaratıcılar bir araya geti-
riyor.

Bir yandan KRIG teşkila-
tının kültürel endüstrilerin 
araçları kullanarak bu yere 
ilgiyi teşvik etme strateji-
si, öte yandan yerli halkın 
gösterdiği açık gönüllülük 
sayesinde köy çok sayıda 
yaratıcının ilham kaynağı 

haline geldi. 
Dıjdovnitsa köyünün on-

larca uluslararası çağdaş 
sanata ilişkin site ve fo-
rumlarda yer alması kül-
türel faaliyetlerin devam 
ettirilmesinden başka, 
gelişim vizyonunu da ge-
rektirmektedir.

Bundan 10 yıl önce il-
çede küçük bir köyün 
uluslararası etkinliklere 
ev sahipliği yapması kim-
senin aklına bile gelemez-
di. Şimdi bu adım artık 

atıldı ve Dıjdovnitsa’dan 
Utrobata (Dangırdakka-
ya) Mağarası’na uzanan 
yolda 4 metre yüksekli-
ğinde iki sandalye monte 
edilmiş durumda ve at-
raksiyon olmaktan başka 
onlar misafirperverliğin de 
sembolüdür. Bu bağlamda 
Dıjdovnitsa, sanatın diliyle 
konuşan Avrupa haritasın-
da bir köy olarak, kültür ve 
eko turizme ilk yatırımların 
yapılmasını bekliyor.

             Kırcaali Haber

    Tolga TURAN
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Mide ağrısının sebepleri ve tedavi yöntemleri
Mide ağrısının psiko-
lojik nedenlerinin yanı 
sıra kişideki düzensiz 
beslenme, hormonsal 
faktörlerden veya fark 
etmediği bir hastalık-
tan dolayı da oluşma 
riski vardır. Kişide mide 
ağrısının oluşmasını 
sağlayacak sebepleri 
sıralayacak olursak;
• Günlük yaşamın ge-
tirdiği stres
• Herhangi bir besin 
maddesine karşı aler-
jik bir durum
• Kişinin fark etmediği 
mide ile ilgili bir hasta-
lık
• Hormonsal faktörler
• Psikolojik nedenler
• Çevresel faktörler
kişide mide ağrılarına 
sebebiyet verebilir. Bu 
ağrının sebeplerini an-
cak doktorunuza danı-
şarak öğrenebilirsiniz.
Mide Ağrısı Kimler-
de Görülür?
Mide ağrısı hemen 
hemen herkeste görü-
lebilen bir durumdur. 
Bu hayatınızın bütünü-

ne yayılabildiği gibi ha-
yatınızın sadece belirli 
bir bölümünde de gö-
rülebilir. Ancak mide 

ağrıları genetik yat-
kınlığı olan insanlarda 
biraz daha fazla görü-
lebilmektedir. Sinirsel 
sorunları olan gergin 
yapılı insanların sık 
sık mide ağrısı çektiği 
vakidir. Düzensiz bes-
lenme alışkanlığı olan 

bireylerde mide ağrıla-
rı ciddi boyutlarda art-
maktadır. Kültürel özel-
liklerden kaynaklanan 

beslenme rejimleri de 
mide ağrılarını artıran 
faktörlerdendir.
Örneğin: Çok baharat-
lı veya yağlı beslenme 
rejimleri.    
Mide Ağrısının Teda-
vi Yöntemleri:
Mide ağrılarını iyi-

leştirmenin yolu mide 
ağrılarına neden olan 
faktörleri ortadan kal-
dırmak ve duruma 

göre ilaçlı müdaha-
lelerle midenin zarar 
görmüş kısımlarını te-
davi etmekten geçer.
* Mide ağrılarının te-
davisinde
* Koruyucu tedavi,
* Mide ağrılarının or-
taya çıkmasına neden 

olan faktörlerin hafifle-
tilmesi,
*Baskılayıcı önlem-
ler (mide asidi gibi et-
kenlerin baskılanması 
gb.)
Midede oluşan tahriş-
lerin iyileştirilmesi gibi 
yöntemler çok önem-
lidir. İlaçla yapılan bu 
iyileştirme çabaları 
genelde bir doktor gö-
zetiminde yapılır ve 
çok iyi sonuçlar alınır. 
Ancak unutulmama-
sı gereken şey erken 
teşhistir. Erken teşhis 
birçok hastalığın iyi-
leşmesinde çok önemli 
bir etkendir.
Şifalı bitkilerle mide 
ağrısı tedavisi:
Tarçın, bal, nane ve 
papatyanın mide ağrı-
larına iyi geldiğidir. Bu 
yüzden, hastalık nede-
ni olmayan ağrılarınız 
için, yapacağınız pa-
patya çayı, nane çayı 

ya da tarçınla balın ka-
rışımı midenizin ağrısı-
nı kesmesine yardımcı 
olacaktır. Bitkisel teda-
vi yöntemi için işinize 
yarayacak ve kolaylıkla 
hazırlayabileceğiniz bir 
reçete vererek yazımı-
zı sonlandıralım.
Malzemeler: Ağulu 
Kök, Papatya Tohumu, 
Amber Kabuğu,
Hazırlanışı: Ağulu 
kökü ve amber kabu-
ğunu 30 dakika su-
yun içinde haşlayıp 
süzünüz. Süzdüğünüz 
sıvının içine papatya 
tohumlarını ekledikten 
sonra, şurup kıvamını 
alana kadar karıştırı-
nız.
Uygulanışı: Hazırla-
mış olduğunuz bu ka-
rışımın içine kesinlikle 
tatlandırıcı eklemeden, 
ağrınızın olduğu süre 
boyunca yemeklerden 
sonra olmak koşulu ile 
bir fincan olarak içiniz.

Yüksek Tansiyonda 
Beslenme İlkeleri 

Şişman kişilerde yüksek tansiyon ortaya çıkma 
olasılığı normal kilolu insanlara göre 2 mislidir ve 
şişmanların %70’inde yüksek tansiyon görülür. Ye-
dikleri fazla yemekle daha fazla tuz almaları da 
tansiyonlarının daha yükselmesine sebep olur. İşte 
bu sebeplerden ötürü kilo vermesi şarttır. Yüksek 
tansiyon hastalarının günlük tuz kullanımını en aza 
indirilmeli (5–7 gram) hatta mümkünse hiç kulla-
nılmamalıdır. Doğal besinlerden; yeşil yapraklı 
sebzeler, süt, et, yumurta, işlenmiş besinlerden; 
kek, bisküvi, konserveler, hazır çorbalar, ekmek, 
yarım yağlı margarin, zeytin, peynir, turşu, hardal, 
ketçap, mayonez, salata sosları en çok tuz içeren 
besinler olmalarından dolayı az kullanılmaları tav-
siye edilir. Tansiyon düşürücü ilaçlar az tuz kulla-
nıldığında daha tehlikeli olurlar. Alkol kan basıncı 
arttıracağından ve kilo almaya sebep olacağından 
kullanılmamalıdır.
Sigaranın tansiyonu arttırıcı etkisi olduğundan ke-

sinlikle bırakılmalıdır, böylelikle tansiyon düşürücü 
ilaçların etkisi de artacaktır. Fazla miktarda hay-
vansal yağ içeren besinler yerine bitkisel yağları 
(mısır özü, zeytinyağı) tercih etmek gerekir. Doy-
muş hayvansal katı ve sıvı yağlar yerine doymamış 
bitkisel katı ve sıvı yağlar tercih edilmelidir. Tansi-
yon çok yüksek değilse, fazla olmamak kaydıyla 
çay ve kahve içebilir.
Düşük Tansiyon Nedir?
Sol kalbin kanı vücuda pompalarken gerekli ba-

sıncın düşük olması demektir. Bu basınç ölçüldü-
ğünde ilk basınç 120’den düşük, ikincisi ise, 80’den 
düşük olmalıdır. Düşük tansiyona sebep olan ne-
denler çok çeşitlidir. Çoğunlukla insanın yapısına 
bağlıdır. Tansiyon düşmesi, ani ayağa kalkmalarda, 
beyin merkezinde ur olması durumunda, kalp ada-
lesi zayıflaması, aort kapakçığının hastalanması 
gibi kalp hastalıkları söz konusu olduğu zamanlar-
da, böbrek üstü bezinin çalışması bozulduğunda 
veya hormon bozukluklarında meydana gelir.  

Çocuklarda Boy Kısalığı ve Şişmanlığın Tedavisi
Çocuklarda hormonal 

hastalıklar. BOY KISA-
LIĞI:

Çocuğunuzun boyu 
Yaşa, cinsiyete ve ülkele-
re göre belirlenen standart 
çizelgelerden %3 oranın-
da daha kısa ise boy kısa-
lığından söz edilebilir.

Genetik bozukluklar;
Anne karnında çocuğun 

yetersiz beslenmesi,
Vitamin eksikliği (vitamin 

D),
Karaciğer, bağırsak böb-

rek gibi organların kronik 
hastalıkları,

Şeker hastalığı,
Ağır astım,
metabolik hastalıklar,
Psikolojik faktörler (aile-

den ayrılma gibi),
Kortizonlu ilaç kullanı-

mı,
Büyüme hormonu eksi-

liği,
Parazit hastalıkları,
Kronik bademcik,
Üst solunum yolları en-

feksiyonları gibi neden-
lerden dolayı boy kısalığı 
olabilir.

Çocuğunuzun ortalama 
boyunu nasıl hesaplarsı-
nız?

Anne ve babanın boyla-
rının toplamı ikiye bölünür. 
Bu sonuçtan kız çocukla-
rı için 6,5 cm çıkarılmalı, 
erkek çocuklarının boyu-
nu belirleme için ise, 6,5 
cm eklenmelidir. Böylelik-
le çocuğun boyunun ne 
kadar olacağı ortalama 

olarak hesaplanmış olur. 
Çocukta boy kısalığının 
tedavisi;

Anne babanın boyu kısa 
ise ve yapılan ölçmelerde 
çocukta büyüme hormon 
eksiliği yoksa yukarıda 
saydığımız hastalıklar-
dan birinin çocukta olup 
olmadığına bakınız. Eğer 
bu hastalıklardan birine 
de yakalanmış değilse ço-

cuğunuzun beklenenden 
daha uzun olması sağ-
lanamaz. Ancak beslen-
me yaşam standardının 
yüksekliği boy uzaması 
etkileyen faktörler olarak 
sayılabilir. 

Örneğin 40 yıl öncesin-
den bu yana Japonların 
boylarında bu iki etkene 
bağlı olarak önemli ölçüde 
bir artış gözlenmektedir. 

Neler yapılabilir?
Çocuğun boyu, doğum-

dan itibaren büyüme sü-
reci içinde belli aralıklarda 

ölçülmeli ve standart çi-
zelge ile karşılaştırılarak, 
büyümenin durup, durma-
dığını kontrol edilmelidir. 
Büyümede durma olursa, 
derhal bir çocuk doktoru-
na başvurulmalıdır. Ayrıca 
boy kısalığı akciğer, böb-
rek gibi organların kronik 
hastalıklardan kaynakla-
nıyor ise, bu hastalıkların 
tedavi edilmesi çocuğun 

boyunun uzamasında et-
kili olacaktır.

Büyüme hormonu sal-
gılanması uykuda arttığı 
için düzenli uyku, spor ve 
sağlıklı beslenme çocu-
ğun büyümesi için gerekli 
faktörlerdir.

Büyüme hormonu salgı-
lanmasının eksikliği deri 
altına her gün yapılan iğ-
nelerle giderilmeye çalışıl-
maktadır. Ancak her boyu 
kısa olan ine yaptıramaz. 
Zira bu iğneler sadece 
hormon eksikliği olanlar, 

Turner Sendromu ve böb-
rek hastası olanlar yaptı-
rabilir. Bu tedavi şekli az 
bir ihtimalle şeker hastalı-
ğına yol açabilmektedir.

ŞİŞMANLIK:
Vücuda alınan enerjinin 

harcanandan daha fazla 
olması şişmanlık nedeni-
dir.

Çocuğun şişman olup 
olmadığını anlamak için;

Kilo/Boy=27’den fazla 
ise, 

Şişman olarak kabul 
edilir. Doğuştan olan bazı 
sendromlar,

Tiroit bezinin az çalış-
ması,

Kortizon kullanımı
Vücutta aşırı kortizon 

yapımı gibi faktörler şiş-
manlığa neden olabilir.

Anne ya da babası şiş-
man olan çocukların: 
%40’ı, anne ve babanın 
her ikisi de şişman olan 
çocukların ise %60’nın 
şişman olma ihtimali var-
dır.

Şişmanlığın tedavisi 
nedir? 

Diyet tedavisi, Bol ha-
reket ve psikolojik tedavi 
(özellikle anne babası 
ayrı çocuklar veya büyük 
depresyonlar yaşamış 
çocuklar için) önerilir. Yi-
yeceklere çok dikkat edil-
melidir: Örneğin bir şişe 
kolada 40 küp şekere eşit 
şeker bulunduğundan bu 
tür içecekleri içmeleri çok 
sakıncalıdır.
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Emekliler Kulübü yeni görünüme kavuşuyor
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı Akif 
Akif, 1 Ekim Dünya 
Yaşlılar Günü münase-
betiyle Emekliler Kulü-
bü yönetimiyle yaptığı 
görüşmede, “Emekliler 
Kulübü rahat ve tama-
men yeni bir görünüme 
kavuşacak. 26 Aralık 
sokağında bulunan 
oda komple onarılarak, 
yenilenip donatılacak” 
dedi.
Akif Akif, “Emekliler 

Kulübü’nün onarılması, 
yaşlıların serbest va-
kitlerini değerlendire-
bilmeleri ve kasabanın 
gelişimine katkı verebi-
lecek girişimlerde bulu-
nabilmeleri için rahat bir 
ortam sağlayabilmemiz 
açısından son derece 
gerekli” diye konuştu.
Belediye Başkanı, ha-

yat deneyimi ve müca-
deleci ruhuyla yaşlıların 
yerel yönetime enerji 
ve güç verdiklerini dile 
getirdi. “Sizin toplumsal 
hayatta aktif olmanıza 
büyük değer verip des-

teklediğimizden şüphe-
niz olmasın” dedi.
Yaşlılar yeni 2015 yı-

lını sıcak bir atmosfer 
içinde karşılamaları için 
kulübü yenileme çalış-
maları bu yılın sonuna 

kadar tamamlanması 
gerekiyor. Diğer adım 
kulübün gerekli masa 
ve sandalyelerle dona-
tılması olacak.
Kulüp üyeleri de ken-

di tarafından Belediye 

Başkanı Akif Akif’in biz-
zat bu sorumluluğu üs-
telnmesinden memnu-
niyetlerini ifade ettiler. 
Emekliler Kulübü Baş-
kanı Stefka Nikolova, 
“Kulübümüz şu anda 
zavallı durumda. Masa 
ve sandalyeler, genel 

olarak tüm donanım ge-
çen asrın 70’yıllarından 
kalmadır. Kulüpte ko-
şulların iyileşmesini 
arzu ettiği için Belediye 
Başkanı’na son dere-
ce müteşşekkiriz” diye 
paylaştı. 
         Kırcaali Haber

Tütün alım kampanyası 
başlayacak 

Bulgartabac Şirketi'nin ülkenin çeşitli bölgelerin-
de tütün üreticileriyle 2014 tütün alım kampanya-
sına hazırlık görüşmelerinin devam ettiği bildirildi. 
20 Ekim’de 2014 rekoltesine ilişkin Basma cinsi 
tütünlerin satışı ve üretimine dair sözleşmeler im-
zalama kampanyası başladı. Sözleşmeler, Güney-
doğu Bulgaristan’dan üreticilerle imzalanacak.

Bulgartabac Holding’e bağlı Pleven BT şirketi 
temsilcileri Kırcaali, Haskovo (Hasköy), Asenovg-
rad (Istanimaka) ve Harmanli’den tütün üreticilerle 
görüşecekler. Sözleşmeler, önceden kararlaştı-
rılmış bir program çerçevesinde imzalanacak. 
Bununla birlikte Pleven BT şirketinde görevli uz-
manlar tütün üreticilerine asgari kalite gereksinim-
lerini ve tütün ekimi kurallarına dair bilgilendirme 
yapacaklar. 

Momçilgrad İlçesi’nde 150 kişi ücretsiz 
önleyici muayeneler yaptırdı 

Momçilgrad (Mestanlı) 
Dr. Sergey Rostovtsev 
Hastanesi’nden Yeşil 
Ambulans girişimi kapsa-
mında Gruevo (Hayran-
lar), Zvezdel (Güren) ve 
Nanovitsa (Alibeykonağı) 
bölgelerinden 150’den 
fazla kişinin ücretsiz ön-
leyici muayeneler yaptır-
dıkları bildirildi. Girişim 
geçen ayın sonunda 
Momçilgrad Belediyesi ile 
ortaklaşa gerçekleştirildi. 
Sağlık kurumu uzmanları 
tarafından sağlanan mu-
ayeneler zor erişilebilir 
yerleşim yerlerinde yaşa-
yan vatandaşlara yöne-
liktir. Sağlık kontrolünün 
amacı hastalıklara erken 
tanı koyma, hastalık ve 
sağlık sorunlarını önle-

mek, gerekli durumlarda 
tedavi, muayene ve sağ-
lık danışmanlıkları için 
tavsiyelerde bulunulma-
sıydı.
Uzmanlar, muayene 

yaptıranlar arasında en 
sık rastlanan hastalıkların 

kardiyovasküler ve kas-
eklem hastalıkları oldu-
ğunu paylaştı. Onlardan 
20’sinin Dr. Sergey Ros-
tovtsev Hastanesi’nde 
tedavi  için yönlendiril-
dikleri ve başarılı tedavi-
den sonra artık taburcu 

oldukları belirtildi.
Hastane Yöneticisi Dr. 

Mladen Kırov, “Daha faz-
la vatandaşa ulaşmamız 
için köy muhtarları ile 
sürekli diyalog içerisin-
deyiz. Periyodik önleyici 
muayeneler, şüphesiz 
bölgede ağır hastalık 
vakalarının azalmasına 
katkı yapacak” diye ko-
nuştu.
Dr. Kırov, “Hastanemizin 

hedefi ücretsiz önleyici 
muayenelerin ilçede her 
ay yapılmasıdır” dedi. 
14 Ekim Salı günü 

Dr. Sergey Rostovtsev 
Hastanesi’nde, vatan-
daşlar için ücretsiz önle-
yici muayeneler yapıldı.

            Kırcaali Haber

Bulgaristan’dan, Irak’a silah yardımı 
Bulgaristan, terör ör-

gütü IŞİD'in eylemlerine 
karşı mücadelede Irak’a 
yardım olarak yaklaşık 6 
milyon leva tutarında silah 
ve mühimmat gönderdiği 
bildirildi. Yardımın Irak’a 
ulaştığı açıklandı.
İki hafta boyunca devlet 

kurumları Irak’a yapılan 
silah yardımın miktarı ve 
türü hakkında bilgi ver-
medi. 
Savunma Bakanlığı, 

türü ve modeli belirtil-
meksizin 1 800 adet silah 
ve yaklaşık 6 milyon adet 

mühimmatın söz konusu 
olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan, Bulgar or-
dusunda fazlalık olan mü-
himmat ve hafif makineli 
silahlardan ibaret bağışın 
5 milyon 960 bin leva tu-
tarında olduğu açıklandı.
Silah yardımı Irak’a or-

tak ülkelerin yardımıyla 
ulaştırıldığı belirtildi. Fa-
kat ulaştırma masrafları-
nın Bulgaristan bütçesi 
hesabına olup olmadı-
ğına dair her hangi bilgi 
verilmedi. 
             Kırcaali Haber 

Eski yol kesimi onarım 
çalışmaları başladı 

Kırcaali-Haskovo eski ana yolun, Sevdalina-
Belivir kavşağı bölümünde onarım çalışmaları 
başladı. 

Çernooçene Belediye Başaknı Aydın Osman'a 
göre, yenileme çalışmaları sonunda yol kesimi ula-
şım ve işletme açısından iyileşecek. Çernooçene 
ilçesinin Svobodinovo, Beli Vir, Yavorovo (Başvi-
ran) ve başka köylerin sakinleri, transit yolcular 
daha rahat ve güvenli yolculuk yapacaklar.

Aydın Osman, “Gerçekte hendek ve menfezlerin 
temizlenmesi ve asfalt döşenmesinden sonra ta-
mamen yeni bir yol yapılmış olacak. Mali sıkıntılar 

yüzünden şimdiki yol kesimi uzun yıllardan beri 
genel tamir görmemiş ve trafiğine zorluk yarat-
maktadır. Her yıl geçici çözüm olarak yol yama 
çalışmaları yapmak zorunda kalıyorduk” diye ifade 
etti.

Yol onarım çalışmaları Bölgelerin Büyümesi ve 
Sürdürülebilir Gelişimi Kamu Yatırım Programı 
kapsamında tamamen ulusal bütçeden finanse 
edilmektedir. 

                                                 Kırcaali Haber
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Çernooçene’de geleneksel köy şenliği düzenlendi

Çerrnooçene’de (Yenipa-
zar) hafta sonu geleneksel 
köy şenliği düzenlendi. Prog-
ramda yer alan bölgede en 
büyük anaokulu olan Zna-
me na Mira Anaokulu’ndan 
bir grup çocuk ve Gabrovo 
(Gabra) Hristo Botev İlköğ-
retim Okulu öğrencileri ebe-
veyn ve konuklardan bol al-
kış topladılar. 
Gabrovo köyünden öğren-

ciler bu yıl ilk defa şenlik 
programına katıldı.
Çocuklar, en miniklerin dahi 

yer aldığı bir müzik gösterisi 
sundu. Özel olarak Çerno-
oçene için yazılan şiirlerle 
seyircileri duygulandırmayı 
başardılar. Öğretmenlerinin 

yönetimiyle çocuklar büyük 
sevgiyle kutlama programı 
hazırlamışlardı. Onlar şiir 

okuyarak, çeşitli skeç ve 
dans oynayıp, şarkı söyle-
diler. 

Medrese davası bir üst 
mahkemeye götürülüyor

Kırcaali Bölge Tarih Müzesi olarak kullanılan Kırcaali’deki 
eski medrese binasının ve arazinin Başmüftülüğe iadesine 
ilişkin Bölge Mahkemesi’nin aldığı ret kararı Plovdiv (Filibe) 

İstinaf Mahkemesi’nde itiraz edildiği bildirildi. Kırcaali Valisi 
Biser Nikolov, “Devletin çıkarlarını savunmak için elimizden 
geleni yapacağız” dedi.

Başmüftülüğün itiraz dilekçesi üzerine Vali tarafından 
asılsız olduğu ve Bölge Mahkemesinin kararı yürürlükte 
kalması gerektiğine dair yazılı cevap verildiği belli oldu. 
Filibe İstinaf Mahkemesi’nin duruşma tarihi belirlemesi 
bekleniyor.

Kırcaali Bölge Mahkemesi, Kırcaali Valisi Biser Nikolov’un 
temsil ettiği devletin lehine davayı sonuçlandırdı. Ayrıca 
mahkeme davacının devlete 91 062 levalık mahkeme mas-
raflarını ödemesi gerektiğine karar verdi.

Türklere eşekle hakaret ettiler
Bulgaristan’da yapılan erken seçimlerde aldığı yüzde 

14.84’lük oyla kurulacak azınlık hükümetinde yer alma-
sına kesin gözüyle bakılan, üyelerinin çoğunluğunu Türk 
ve Romanların oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) çirkin protestolara maruz kaldı. Çeşitli kentlerde 
HÖH’ün kazandığı milletvekili sayısı ve Bulgaristan’daki 
seçim barajı aleyhine sloganlar içeren dövizler taşıyan 
protestocular yanlarında getirdikleri bir eşeği Türk asıllı 
milletvekili gibi göstererek ağır ithamlarda bulundu.

Köstendil’deki eylemde, “Türkler vekil olabiliyorsa 
eşekler de parlamentoya girebilir” yazan pankart taşıyan 
eylemciler Türkiye’de kullanılan oyların Bulgaristan’daki 
bölgesel dağılımı etkilediğini ve bunun kabul edilemez 
olduğunu savundu. Gösteri medyada geniş yer buldu.

Protestocular yurtdışı oyların ülke geneline dağıtılma-
masını, tek bir seçim bölgesinde geçerli sayılmasını is-
tiyor.

İsmet İSMAİL
Belediye Başkanı Aydın 

Osman, şenlik programını 
izleyen kalabalığı selamla-

yarak, bu tür köy bayram-
larının anlaşma ve doğup 
büyülen yerlere bağlılığın 
sembolü olduğunu kaydetti. 
Çernooçene’nin yaşamak 
için daha celbedici bir yer 
haline gelmesi için elinden 
geleni esirgemediklerinin al-
tını çizdi. “Samimi olan Çer-
nooçenelilerin bizim çabala-
rımıza değer verdiklerinden 
şüphem yok” diye belirtti. 
Organizatörler, gelecek yıl-

larda Çernooçene İlçesi da-
hilinde bulunan başka okul-
lardan da şenlik programına 
katılım olacağını ve böylece 
daha da zengin bir program 
sunulacağını umuyorlar.


