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Sofya’da 15 Temmuz Demokrasi
Ve Milli Birlik Günü Etkinliği

15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü dolayısıyla 
Türkiye'nin Bulgaristan'daki 
diplomatik temsilciliklerinde 
etkinlikler düzenlendi. 
Türkiye'nin Sofya Büyükel-

çiliğinde düzenlenen anma 
töreninde İstiklal Marşı 
okundu, saygı duruşunda 
bulunuldu.
Törende Bulgaristan Müs-

lümanları Başmüftüsü Mus-
tafa Aliş Haci şehitler için 
dua okudu.
Türkiye'nin Sofya Büyü-

kelçisi Hasan Ulusoy, bu-
rada yaptığı konuşmada, 
FETÖ'cüler tarafından ya-
pılan hain darbe teşebbü-
sünün akim bırakılmasının 
2. yıl dönümü kapsamında 
Büyükelçilik ve Başkonso-
losluklarda çeşitli etkinlikler 
yapıldığını söyledi.
15 Temmuz hain darbe 

girişimiyle bağlantılı olarak 
FETÖ ile mücadelede atılan 

adımları Bulgaristan ma-
kamları ve medyasına bir 
kez daha ilettiklerini belirten 

Büyükelçi Ulusoy, "Soydaş 
ve vatandaşlarımıza yöne-
lik Konsolosluk şubemizde 

fotoğraf sergisi ve gençlere 
yönelik kompozisyon yarış-
ması gibi etkinlikler düzen-

ledik. Sofya'da ibadete açık 
tek camide Cuma günü şe-
hitlerimizin ruhuna mevlit 
düzenleyip helva dağıttık." 
diye konuştu.
Anadolu Ajansı'nın 15 

Temmuz'a ilişkin fotoğrafla-
rının da sergilendiği törende 
ayrıca 15 Temmuz konulu 
kompozisyon yarışmasında 
dereceye girenlere ödülleri 
verildi. 15 Temmuz şehit-
lerinin anısına Büyükelçilik 
rezidansındaki bahçeye de 
fidan dikildi.
Öte yandan Türkiye'nin 

Filibe Başkonsolosluğunun 
girişimiyle şiir ve öykü ya-
rışması düzenlendi. Konso-
losluğun oluşturduğu jüri, 
yarışmaya gönderilen 37 şiir 
ve 11 öykü olmak üzere 48 
eseri değerlendirdi. Yarış-
mada dereceye giren eser-
lerin sahipleri ödüllendirildi. 
                                  AA

Filibe’de 15 Temmuz Demokrasi 
Ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği
"15 Temmuz Demokrasi ve 

Milli Birlik Günü" vesilesiyle 
T.C. Filibe Başkonsoloslu-
ğunda anma töreni düzen-
lendi.
Etkinliğe katılanlar ara-

sında Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani, Muavin 
Konsoloslar Ufuk Sağlam, 
Mehmet Akif Özyol, Volkan 
Tanyıldız, Sosyal İşler Ata-
şesi Metin Akbaş, Ticaret 
Ataşesi Mehmet Ali Erdem, 
Filibe Belediye Meclis Baş-
kanı Savina Petkova, Filibe 
Valiliği Genel Sekreteri Bo-
rislav Dimitrov, çok sayıda 
yerel idareci, akademisyen, 
işadamları, bölge müftüleri 

ve STK Temsilcileri dahil 
100'ü aşkın vatandaş ve 
soydaş yer aldı. 
15 Temmuz Şehitleri için 

saygı duruşunun ardından 
İstiklal Marşının okunma-
sıyla devam eden törende 
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Kırcaali 2018 Jet Ski Balkan Kupası 
Su Sporları Festivali Düzenlendi

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis, üç gün 
süren 2018 Jet Ski Bal-
kan Kupası Su Sporları 
Festivali  yarışmacıları-
nı ödüllendirdi. Festival, 
Bulgaristan Su Sporları 
Federasyonu ve Kırca-
ali Belediyesi tarafından 
düzenlendi. Bulgaristan, 
Romanya, Yunanistan 
ve Sırbistan'dan katılım-
cılar vardı. Ödül törenin-
de konuşan Hasan Azis 
festivali başarılı olarak 
değerlendirdi ve spor 
etk inl iğ inin önümüz-
deki yıllarda da devam 
edeceği sözünü verdi. 
Belediye Başkanı, ” Ya-
rışma, Kırcaali 'nin su 
sporlarına karşı bir ilgisi 
olduğunu ve en önemlisi 
harika şartlarımız oldu-
ğunu gösterdi. Yarışları 
hem iki barajda hem de 
şehir merkezindeki su 

kanalında yapabilir iz. 
Kentsel koşullarda off-
road sporunun merkezi 
olarak anıldığımız gibi 
Kırcaali’de su sporları 
festivali yapma şansımız 

da var” diye konuştu. 
Kırcaali’nin Bulgaristan 
Su Sporları Federasyo-
nu Etkinlik Takvimi’nin bir 
parçası olacağını, Balkan 
ve Avrupa düzeyinde 

hak ettiği yeri bulacağını 
vurgulayan Azis, bunun 
Kırcaali'nin bir spor tu-
rizm destinasyonu olarak 
gelişmesi için harika bir 
yol olduğunu düşünüyor. 

Atraktif jet ski turları, 
29 ve 30 Haziran’da Şi-
roko Pole (Sürmenler) 
köyü yakınında Studen 
Kladenets (Soğukpınar) 
Barajı’nda yapıldı. Su 
Aynası kanalı kıyısın-
da yapılan Su Sporları 
Festivali’nin resmi açılı-
şında eşsiz bir ses ve ışık 
gösterisi vardı. Horizon 
Rock Grubu’nun konseri 
ise yüzlerce Kırcaaliliyi 
coşturdu. Konseri izle-
yenler arasında Bulga-
ristan Su Sporları Fede-
rasyonu Başkanı Lübomir 
Kojuharov da vardı. 
Festivalin zirve noktası, 

1 Temmuz’da Su Aynası 
kanalında yapılan Jet Ski 
Yarışması’nın finaliydi. 
Yarışmacıların yetenek-
leri, çok sayıda seyirci 
tarafından alkışlandı.
Bulgaristan Su Spor-

ları Federasyonu Genel 

Sekreteri Todor Hristov, 
ilk iki günde çok elverişli 
olmayan hava koşullarına 
rağmen çok iyi sonuçlar 
elde edildiğini kaydetti. 
Hristov, ” Balkanlar'da 
hiç kimse böyle bir yarış 
yapmaya girişmedi ve biz 
bunu bence başardık. 
Yarışmaya Romanya’dan 
Denny Deliman, serbest 
stilde Yunanistan’ın Avru-
pa şampiyonu Nikos Me-
sititis, dünyada dördüncü 
ve Avrupa’da ikinci olan 
en iyi Bulgar jet ski sürü-
cüsü Kristiyan Georgiev 
gibi ünlü isimler de katıl-
dı” diye ifade etti. Hristov, 
organizasyona büyük 
destek veren Kırcaali 
Belediyesi'ne ve yarış-
manın sorunsuz geçme-
sine yardımcı olan polis, 
itfaiye ve sağlık ekipleri 
olmak üzere herkese te-
şekkür etti.

Bogatino köyü mevlidine yüzlerce kişi katıldı
Ardino’nun (Eğridere) 

Bogatino (Çorbacılar) 
ve etraf Mleçino (Sütke-
siği), Hromitsa (Topal-
lar), Levtsi (Solaklar), 
Çervena Skala (Alkaya) 
köyleri, Türkiye ve Batı 
Avrupa’dan gelen göç-
menlerden yüzlerce kişi, 
Bogatino camisinde yapı-
lan geleneksel sağlık ve 
bereket mevlidine katıldı.

Başlarında Kırcaali Böl-
ge Müftü Vekili Erhan Re-
cep olmak üzere bölgede 
köy imamları, Kur’an-ı 
Kerim tilaveti sundular, 
Mevlid-i Şerif, sağlık ve 
bereket duası okudular.

Ardino Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
mevlit programını teşrif-
leriyle onurlandırdı.

Mevlide katılan herkese 

yerli usta aşçı Emin Hoca 
tarafından dana etiyle 
hazırlanan üç kazan pilav 
ikram edildi. Katılımcıla-
ra ayrıca şerbet, helva 
ve ayran da vardı. Mevlit 
için gerekli gıda ürünleri, 
Bursa’da ikamet eden bir 
göçmen ailesi olan Dur-
dane ve Mecit Kelebek 

tarafından bağışlandı. 
Durdane Kelebek,” Her 

yıl yaz aylarında sılamıza 
geliyoruz. Bu yıl Müslü-
manları kaynaştıran mev-
lidi desteklemeye karar 
verdik. İman değerli bir 
şey ve genç nesle örnek 
olmalıyız” diye ifade etti. 

Türkiye ile nüfus müba-

delesi kapsamında 1975 
yılında Türkiye’ye göç 
eden Durdane Kelebek, 
uzun yıllar Bursa Uludağ 
Üniversitesi Tıp Fakültesi 
Hastanesi’nde hemşirelik 
yaptı. 

Mevlit, Bogatino Muh-
tarlığı ve Bogatino Cami 
Encümenliği tarafından 
organize edildi.

Bogatino muhtarı Özcan 
Mahmut, mevlidin düzen-
lenmesine maddi destek-
te bulunan Durdane ve 
Mecit Kelebek’e teşekkür 
etti. Muhtar, bölgedeki 
Müslümanların dini kim-
liklerinin korunmasına 
yönelik hizmetlerinden 
dolayı Ardino Belediye 
yönetimine de kalbi şük-
ranlarını sundu.

               Güner ŞÜKRÜ

Araçların plaka numa-
ralarında değişiklik

Ulaştırma, Bilişim Teknolojileri ve Haberleşme 
Bakanlığı tarafından hazırlanan yasa tasarısı, araç 
plakalarının artık aracın kayıtlı olduğu ili gösteren 
harflerle başlamamasını öngörüyor.

Böylelikle otomobillerin Bulgaristan'da herhangi 
bir yerde kaydedilebileceği ve Trafik Tescil ve De-
netleme Şube Müdürlükleri (KAT) önündeki kayıt 
işlemleri için sıra bekleyen vatandaşların oluştur-
duğu kuyrukların azalacağı varsayılmaktadır.

Değişiklikler, Otomobil İdaresi Yürütme Ajansı 
tarafından kontrol edilecek olan özel kayıt tes-
cil noktaları kurulmasını öngörmektedir. Bu özel 
noktaların uygulayacağı kayıt tescil ücreti devlet 
tarafından belirlenecek.

Bölgesel sayı ilkesini ortadan kaldırarak, sürücü-
lerin yaşadıkları şehir ile sınırlama getirmeksizin 
araçlarının tescil kayıt işlemlerini ülke içinde her-
hangi bir yerde gerçekleştirmelerine izin verilecek.

Bulgaristan'da halihazırda kayıtlı olan araçların 
plakalarını değiştirmeye gerek olmayacak.

Mevcut küçük ve büyük ruhsat belgelerinin bir-
leştirmek için bir denetim kartı uygulanması plan-
lanmaktadır. Bu kart çipli olup araba hakkında 
tüm bilgileri taşıyacak. Yasal değişiklikler kabul 
edilirse, yaklaşık bir yıl sonra yürürlüğe girecekler.

Bir ay içinde otomobillerin yıllık teknik deneti-
minde istenen ödenen vergilere ilişkin kağıt belge 
zorunluluğu kaldırılacak. Sürücülerin vergi borcu 
sorgulama işlemleri elektronik olarak yapılacak.

Bulgaristan’ın AB’ye ihracatı ve AB’den ithalatı artıyor
Ulusal İstatistik Kuru-

mu (NSİ) verilerine göre 
Ocak-Mayıs 2018 döne-
minde Bulgaristan’dan 
toplam 20 934 milyar 
leva değerinde mal ihraç 
edildi ve 2017 yılının aynı 
dönemine göre ihracat 
yüzde 2 oranında arttı. 
İthalat, yüzde 5,5 arttı 
ve değeri 24 897 milyar 
leva oldu.
Sadece Mayıs 2018'de 

toplam ithalat bir önce-
ki yılın aynı ayına göre 
yüzde 4,4 artarak 5 163 
milyar leva oldu. Toplam 
ihracat 4 301 milyar leva 

olurken, Mayıs 2017'ye 
göre yüzde 3,5 oranında 
azaldı. 
En yüksek değere sahip 

olan Bulgar malları Türki-
ye, Çin, Sırbistan, Make-
donya, ABD ve Rusya'ya 
ihraç edilmekte ve ağır-
lıklı olarak Rusya, Türki-
ye, Çin ve Sırbistan'dan 
mal ithal edilmektedir. 
Ocak-Mayıs 2018 dö-

neminde Bulgaristan'ın 
üçüncü ülkelere ihracatı, 
geçen yılın aynı döne-
mine göre yüzde 16,5 
azalarak 6 051 milyar 

ABD Doları'na geriledi. 
Bulgaristan'ın başlıca 
ticaret ortakları Türkiye, 
Çin, Sırbistan, Makedon-
ya, ABD ve Rusya'dır ve 
ithalat yapılan başlıca ül-
keler Rusya, Türkiye, Çin 
ve Sırbistan'dır. 
Ocak, Şubat, Mart ve 

Nisan aylarına ilişkin ve-
rilere göre, Bulgaristan'ın 
Avrupa Birliği'ne (AB) ih-
racatı ve AB’den ithalatı 
artmaktadır.
Yılın ilk dört ayında 

Bulgaristan, AB’den 13 
milyar levadan biraz 

fazla değerde mal ithal 
etti. Bu demektir ki, ül-
kemizin AB’den ithalatı, 
2017 yılının aynı döne-
mine göre yüzde 10,5 
arttı. En büyük değerde-
ki mallar, Almanya, İtal-
ya, Romanya, İspanya 
ve Yunanistan’dan ithal 
edilenlerdir. 
AB'ye yapılan ihracat 

yüzde 13,8 oranında ar-
tarak 12 milyar levaya 
ulaştı ve en önemli pa-
zarlar Almanya, İtalya, 
Romanya, Yunanistan, 
Fransa ve Belçika oldu.
             Kırcaali Haber
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Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü’nde 
Görevli 62 Polis Ödüllendirildi

Bulgaristan’da 5 Tem-
muz Polis Günü olarak 
kutlanması dolayısıyla 
Kırcaali İl Emniyet Mü-
dürlüğü toplantısında 
Emniyet Müdürü Kıdemli 
Komiser Ventsislav Mom-
çilov, ödüllendirilecek po-
lislerin isimlerini açıkladı. 
Silah atış ve futbol tur-
nuvalarında derece elde 
edenlere takdir belgeleri 
sundu. Görevlerinde gös-
terdikleri profesyonellik 
için 57 polis, Kırcaali İl 
Emniyet Müdürünün ya-
zılı övgüsüyle ödüllendi-
rildi. Beş polis daha yük-
sek pozisyona atandı. 
Kırcaali İlçe Emniyet Mü-
dürü Başmüfettiş Şteryo 
Milçev’in emriyle müdür-
lükte görevli 76 polis ya-
zılı övgü ile ödüllendirildi. 
Futbol turnuvasında 

bir inciliği Momçilgrad 
(Mestanlı) İlçe Emniyet 
Müdürlüğü takımı, ikinci-
liği Kırcaali İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Kamu Düzeni 
Koruma Dairesi takımı, 
üçüncülüğü ise Kırcaali İl 
Emniyet Müdürlüğü Cinai 
Suçlarla Mücadele Daire-
si takımı elde etti. Silah 
atış turnuvasında Kırca-
ali İlçe Emniyet Müdürlü-
ğü birinci, Kırcaali Bölge 
Jandarma Komutanlığı 
takımı ikinci, Momçilgrad 
İlçe Emniyet Müdürlüğü 
takımı ise üçüncü oldu. 
İçişleri Bakanlığı Kır-

caali Bölge Basın Mer-
kezinden verilen bilgiye 
göre Kırcaali İl Emniyet 
Müdürlüğü, bu yılın ilk 

yarısında performansını 
artırdı. İşlenen suçların 
yüzde 52'si açığa kavuş-
turuldu. 
Bu yılın ilk yarısında Kır-

caali İl Emniyet Müdür-
lüğünün hizmet verdiği 

bölgede kayıt edilen 484 
suçtan 252’si veya yüzde 
52’sinin faili tespit edildi. 
Geçen yılın aynı döne-
mine kıyasla faili tespit 
edilen suçlar yüzde 11,6 
puanla arttı. Bu dönem-
de ayrıca önceki yıllarda 
işlenen 87 suçun faili de 
tespit edildi. 
Kişiye karşı işlenen suç-

ların payı oldukça düşük-
yüzde 4,3 oranındadır. 
Kayıtlı bu tür 19 fail ön-
ceki yıla göre 11 az olup, 
açığa kavuşturulanlar ise 
yüzde 32 oranındadır. 
Kasten işlenen suçlar 1 

olup suç faili tespit edildi. 
Yapısal olarak belirleyi-

ci olan mal varlığına kar-
şı işlenen suçlardır. 2017 
yılının ilk yarısında bu tür 
144 suç, bu yılın aynı dö-
neminde ise bu tür 138 
suç kayıt edildi. Hırsız-
lık vakalarında artış var. 
2017'nin ilk yarısında 100 
vaka, bu yılın ilk yarısında 

ise 92 vaka tespit edildi. 
Açığa kavuşturulan hır-
sızlık olayları yüzde 9,7 
artarak, yüzde 46,7’e 
yükseldi. Bu cezai suç-
ların çoğu Kırcaali İlçe 
Emniyet Müdürlüğünün 

hizmet verdiği bölgede 
işlendi. 
2017 yılında 18'e karşı 

31 olan ev soygunlarında 
bir artış kaydedildi. Açı-
ğa kavuşturulan soygun-
larda yüzde 45 oranında 
artış var. Geçen yıl bu 
oran yüzde 22 idi. Çalma 
suçlarında yüzde 14'lük 
bir düşüş kaydedildi. Bu 

tür cezai suçların sayısı 
18’dir, 2017'nin ilk yarı-
sında ise 21'di. Dükkan 
hırsızlığı, önemli ölçüde 
azaldı-bu yıl bu tür 6 suç 
kayıt edildi ve hepsi açı-
ğa kavuşturuldu. 2017 
yılında ise dükkan hırsız-
lığı vakaları 19’du. Araba 
yedek parça ve tarımsal 
ürün hırsızlığı vakaların-
da düşüş var. 
Kırcaali İl Emniyet Mü-

dürlüğünün hizmet verdi-
ği bölgede 2 soygun va-
kası kayıt edildi. Geçen 
yılın aynı döneminde ise 
bu sayı 3’tü. Olaylar açı-
ğa kavuşturuldu. Silahlı 
soygun yok.
Dolandırıcılık vakaların-

da 2017’de 11’den bu yıl 
13’e hafif bir atış kayde-
dildi. Bütün dolandırıcılık-
lar, Kırcaali şehri içinde 
yapıldı. Suçların bir kıs-
mına iştirak eden 4 kişi 
tespit edildi. 
Araçlara yönelik iki sal-

dırı yapıldı, geçen yıl ise 
birdi. Suçun failleri tespit 
edildi. Lüks otomobil hır-
sızlığı kayıt edilmedi. 
Uyuşturucu maddelerle 

ilgili bu yıl 47 suç kayıt 
edildi, onlar geçen yılın 
aynı döneminde 29’du. 
En sık kullanılan narkotik 
madde esrardır.

Kayıtlı ekonomik suçlar 
14 azalarak, 48’e düştü. 
23 olan sahte belge suç-
larının payı en yüksek, 
onları çiftliklere karşı 15 
suç ve mülkiyete karşı iş-
lenen 5 suç izledi. Açığa 
kavuşturulanların oranı 
yüzde 21’dir. Bu dönem-
de ayrıca önceki yıllarda 
işlenen bu tür 14 suç açı-
ğa kavuşturuldu. 
Kaçak mal ticareti ile 

mücadele sonuç lar ı 
önemli ölçüde iyileştiril-
di. Dönem içerisinde 129 
054 sigara (2017 yılında 
51 502), 23, 200 kg tütün 
(2017'de 18,6 kg) ve 692 
litre alkol (2017 yılında 
167 litre) ele geçirildi. 
Kayıtlı suçların analizi, 

tüm suçların yüzde 56'sı-
nın kayıtlı olduğu Kırcaali 
İlçe Emniyet Müdürlüğü-
nün hizmet verdiği bölge-
de en fazla sayıda cezai 
suçun işlendiğini göster-
mektedir. Momçilgrad, 
Kirkovo (Kızılağaç), Kru-
movgrad (Koşukavak), 
Ardino (Eğridere) ve Ce-
bel (Şeyhcuma) ilçelerin-
de durum daha iyi. Daha 
yüksek düzeyde kayıtlı 
suçla kritik noktalar, be-
lediye merkezlerinin mer-
kezi kentsel alanlarıdır.
Küçük ve şehre uzak 

yerlerde aile içinde işle-
nen suçların azaltılması-
na yönelik alınan tedbirler 
sonucunda bu tür fiiller 
katlanılabilir sınırlara in-
dirgendi. Yaşlı vatandaş-
lara karşı işlenen ciddi 
suçlar yoktur.

Filibe’de 15 Temmuz Demokrasi 
Ve Milli Birlik Günü Anma Etkinliği
15 Temmuz gecesi 
yaşananlara ilişkin si-
nevizyon gösterisi ger-
çekleştirildi. 
Anma töreni vesile-

siyle Türk-Bulgar Ede-
biyat Kulübü'nün dü-
zenlediği 15 Temmuz 
konulu şiir ve öykü ya-
rışmasında dereceye 
girenlere çeşitli ödüller 
verildi.
T.C. Filibe Başkonso-

losu Hüseyin Ergani 
yapmış olduğu konuş-
masında, “Hepinizin 
bildiği üzere 2016 yı-
lında 15 Temmuz’u 16 
Temmuz’a bağlayan 
gecede Türkiye’de 
haince planlanmış bir 
darbe girişimi teşeb-
büsünde bulunuldu. 
Haince planlanmış bir 
eylem olarak başlandı. 
Ancak Türk halkının 

tüm unsurlarıyla tüm 
kesimleriyle birlikte 
ortak mücadelesiyle 
bu hain darbe girişimi 
püskürtüldü ve başa-
rılı olamadı. Farklı şe-
kilde başlayan bu gün 
demokrasi şölenine, 
bayrama dönüştü. Bu 

hain darbe girişimi-
nin Türkiye’mize ağır 
bir maliyeti oldu, 251 
şehidimiz ve 2 binin 
üzerinde de gazimiz 
var. Ayrıca Türkiye’nin 
imajına ve ekonomisi-
ne de çok ağır bir dar-
be inmiştir. Şükürler ol-

sun ki Türkiye bu ağır 
darbeyi asgari hasarla 
atlatmasını bilmiştir. 
Bugün 2 yıl sonrasın-
da Türkiye demokrasi-
si gücünü ispat etmiş-
tir. Devlet içerisindeki 
hain FETÖ mensup-
ları temizlenmiş, eko-

nomimiz yeniden ve 
daha güçlü büyüyerek 
Avrupa ve dünyada ilk 
sıralarda yer almıştır. 
Olayların yaşandığı ilk 
günlerde Türkiye’de ve 
dışarıda darbe teşeb-
büsünün kimler tara-
fından yapıldığı konu-
sunda bir takım akılları 
bulandırıcı iddialar or-
taya atılmıştı. Ancak 
çok hızlı bir şekilde bu 
darbe girişiminin ar-
dında Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ) ol-
duğu anlaşılmıştır. Yurt 
dışında da geç de olsa 
bu darbe girişimini ya-
panların FETÖ men-
supları oldukları kabul 
edildi. Türkiye’de bizler 
bu hain terör örgütüne 
karşı mücadeleyi güçlü 
bir şekilde verdik. Bu 
yapının Türkiye’deki 
ana omurgasını kırmış 

durumdayız. Bu yapı 
sadece Türkiye’de 
değil tüm dünyada ör-
gütlenmiştir. Bunun bir 
ayağı çok güçlü olma-
sa da Bulgaristan’da 
da var. Türkiye’de bu 
örgütte yer alanların 
büyük çoğunluğu ya-
kalayarak yargı önüne 
çıkarıldı. Yurt dışına 
kaçanların ve yurt dı-
şında olanların da aynı 
şekilde adaletle yüz-
leşmeleri için ülkemiz 
her türlü çabayı gös-
termektedir. Bulgaris-
tan, darbe girişiminin 
yaşandığı andan iti-
baren Türkiye ile da-
yanışma göstermiştir. 
Bu nedenle Bulgar 
makamlarına ve hal-
kına huzurlarınızda te-
şekkür etmeyi bir borç 
biliyorum” dedi. 
           Kırcaali Haber

1. sayfadan devam
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NOİ, izin kullanma ve annelik parasına 
ilişkin yeni formlar uygulayacak

Ulusal Sosyal Güvenlik 
Enstitüsünden (NOİ) ve-
rilen bilgiye göre 5 yaş 
altı çocukları evlatlık edi-
nenlere izin ve tazminat 
ödemelerine ilişkin Emek 
Yasası, Sosyal Sigorta 
Yasası ve Kamu Sosyal 
Güvenlik Sisteminden 
Tazminat ve Destek Öde-
meleri hakkında Yönet-
melikte yapılan değişik-
likler yürürlüğe girdi. 

1 Temmuz 2018'den 
itibaren 5 yaş altı çocuk-
ları evlatlık edinenlerin 
izin kullanma ve tazminat 
alma hakkı çocuğun evlat 
edinme tarihinden itiba-
ren 365 gün olup, ancak 
çocuk 5 yaşını doldurun-
caya kadardır. İzin gün-
lerini kullanmayan veya 
izni kesen 5 yaş altı ço-
cukları evlatlık edinenler, 
çocuğun evlatlık olarak 
kabul edildiği günden iti-
baren 90 gün sonra 365 
gün veya 5 yaşına kadar 
tazminat tutarının yüzde 
50'sini alacaklar. 

Yönetmelik eki olan taz-
minat ödemelerine ilişkin 
yeni başvuru ve beyan 
formları onaylandı. Yeni 
başvuru ve tazminat ve 
destek ödemelerine ilişkin 
beyan formları, NOİ’nin 
internet sitesinde “Tüke-

ticinin Dikkatine” bölümü-
nün “Formlar” ve “İzin Kul-
lanma ve Annelik Parası 
Formları” alt bölümlerinde 
bulunabilecek. 

15 Temmuz 2018 tarihi-
ne kadar NOİ, 1 Temmuz 
2018'den önceki dönem-

lerle ilgili tazminat öde-
melerine ilişkin eski be-
yan formlarını kabul etti. 
16 - 18 Temmuz 2018 
tarihleri arasında tazmi-
nat ödemelerine ilişkin 
verilerin kabulü ve geçer-
liliğini sağlayan program 

ürünlerinin ve sistemle-
rin güncellenmesi nede-
niyle beyan formlarının 
kabulü yapılmayacak. 18 
Temmuz 2018'den sonra 
sadece yönetmelik eki 
olan 9, 10 ve 11 nolu yeni 
formlar kabul edilecek. 
Yeni formlar kapsamında 
sunulan verilerin yapısı, 
formatı, isimlendirilmesi 
ve kontrolü için gerek-
li şartlar “E-Hizmetler” 
başlığı altındaki bölümün 

“Yazılım Geliştir iciler i 
Hakkında” ve “Kamu Sos-
yal Güvenlik Sisteminden 
Tazminat Ödemelerine 
İlişkin Elektronik Veri De-
ğişimi” alt bölümlerinde 
bulunabilir. 

Başvuru süresinde ol-
duğu gibi kamu sosyal 
güvenlik sisteminden taz-
minat ödeme işlemleri, 
tazminat tutarlarını he-
saplama ve ödeme şek-
linde bir değişiklik yoktur.

             Kırcaali Haber

4 milyondan fazla 
Avrupalı genç işsiz

Avrupa Birliği (AB) Yüksek Denetim Kurumları İrtibat 
Komitesi’nin hazırladığı derlemede yer alan verilere 
göre, 2016 yılında 4 milyondan fazla Avrupalı genç iş 
bulmayı başaramadı. Uzun süreli işsizlik oranı hala 
yüksek seviyelerde seyretmeye devam ediyor. 

“Genç İşsizliği ve Gençlerin İşgücü Piyasasına 
Entegrasyonu” adını taşıyan derleme Bulgaristan 
Sayıştay’ı ve daha AB ülkesinin Yüksek Denetim Ku-
rumlarının denetim raporlarına dayanmaktadır. 

Derlemede atıfta bulunulan saptamalar ve sonuçlara 
göre, ülkemizde üniversite mezunların gerçekleştiril-
mesi ve göçüne yönelik olarak yürütülen çalışmaların, 
net hedeflerin ve düzenlenmiş bilgi toplama işlevleri 
olmaması da dahil olmak üzere çeşitli nedenlerle etkili 
olmadığı belirtilmektedir.

Genç işsizliğinin üstesinden gelinmesi, çoğu AB 
ülkesinin ve Avrupa kurumunun önde gelen ödevleri 
arasındadır. Yüksek düzeyde istihdamın sağlanması, 
AB 2020 Stratejisi’nin ve istihdam yaratmaya yatırım 
yapan üye devletlerin temel hedefidir. Bu yatırımlar AB 
fonları tarafından desteklenmektedir.

Derleme ayrıca, Avrupa'da genç işsizliği konusunda-
ki son eğilimler ve AB'nin bununla mücadeledeki rolü 
hakkında daha fazla bilgi sunuyor.

Gıda şirketleri, Bulgaristan Gıda 
ve İçecekler Derneği’nde birleşti
Bulgaristan'da 11 gıda 

şirketi, yeni kurulan Bul-
garistan Gıda ve İçe-
cekler Derneği’nin çatısı 
altında birleşti. Derneğin 
amacı, daha elverişli bir 
ortam yaratmak, Bulgar 
ve yabancı gıda ve içecek 
üreticilerinin, dağıtımcıla-
rının ve ithalatçılarının çı-
karlarını birleştirmek için 
olduğu belirtildi. 

Dernek, halihazırda gıda 
endüstrisinde 25 ulusal 
meslek örgütlerini birleş-
tiren uluslararası "FoodD-
rinkEurope" derneğinin bir 
üyesidir. Derneğin Genel 
Müdürü Mella Frewen, 
basına yaptığı açıklama-
da tüm şirketlerin birlik-
te çalıştığını görmenin 
çok önemli olduğu için 
Bulgaristan'da böyle bir 
dernek olmasının iyi ol-
duğunu söyledi.

Sektörün kilit konular 
hakkındaki görüşlerini 
şekillendirmeye yardım 
etmek için derneğin ya-
pısında 700'den fazla uz-
man çalışmaktadır.

Frewen,” Çift gıda stan-
dardı çift kalite demek 
değildir” dedi ve farklı ül-
kelerdeki insanların ürün-
leri nasıl farklı sevdiklerini 

örnek verdi.
Yeni kurulan derneğin 

icra müdürü Yana İvano-
va, çifte standartla ilgili 

konuyla doğrudan ilgili 
olan şirketlerin henüz po-
zisyonlarını açıklamadık-
larını söyledi. İvanova,” 
Birleşme ile ortak bir çö-
züm aramak ve ayrıca öz 
düzenleme üzerinde ça-
lışmak mümkün olacaktır” 
dedi.

Şimdiye kadar Bulga-
ristan Gıda ve İçecekler 
Derneği’nin üyesi olan 

şirketler şunlardır: Danon 
Serdika, Devin, Inters-
nack Bulgaria, Coca-Co-
la Bulgaria, Coca-Cola 

Hellenic Bottling Com-
pany Bulgaria, Quadrant 
Beverages, Incorporated 
Bulgaria, Mondelis Bul-
garia, Nestle Bulgaria, 
Prestige-96 ve Jacobs 
Dow Egberts. 

Kurucular, Bulgar is -
tan'daki gıda endüstrisi 
temsilcilerinin derneğe 
katılmalarını ve böylece 
gelişimlerini doğrudan 

etkileyen bir düzenleyi-
ci çerçevenin oluşturul-
masına katılabilmelerini 
bekliyor.

Yana İvanova, Bulga-
ristan'daki diğer meslek 
örgütlerinin başarılarının 
hafife alınmadığını, an-
cak sektörün belirli bö-
lümlerinde sonuç aldıkla-
rını açıkladı. İvanova, tüm 
meslek örgütlerini, sektö-
rün sorunlarını birlikte tar-
tışmak için yeni derneğe 
katılmaya davet etti.

               Kırcaali Haber

Tütünler, mavi küf 
hastalığına yakalandı

Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı Kırcaali İl Mü-
dürlüğü verilerine göre, Kirkovo (Kızılağaç) ve Cebel 
(Şeyhcuma) bölgelerindeki tarlalardaki oranı yüzde 
50 ile 80'i arasında değişen tütün mildiyösü (mavi 

küf) hasta-
lığına yaka-
landı. 

Gıda Gü-
venliği Ajan-
sı Kırcaali İl 
Müdür lüğü 
Bitki Koruma 
Şube Müdü-
r ü  S o nya 
Novodr ya -
nova, “Has-

talık ortadan üst yapraklara geçer. Bu durum, kuru 
tütünlerin kalitesini tehlikeye atacak” diye konuştu. 

Geçen yıl tütünün sadece yüzde 5'inin mavi küf 
hastalığına yakalandığını hatırlatan Novodryanova, 
tütünlerde ayrıca yaprak biti ve bitki virüs hastalıkları 
da görüldüğünü kaydetti. Uzman, üreticilerin yağmur-
dan sonra her gün tütün tarlalarını ilaçlama yapma-
larını tavsiye etti.
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Bakan Angelkova: Makul bir fiyata yüksek 
kaliteli turistik ürünler sunuyoruz

Turizm Bakanı Niko-
lina Angelkova, Ulusal 
Turizm Konseyi’nin yıllık 
toplantısında yaptığı ko-
nuşmada, “Bulgaristan, 
fiyat ve kalite açısından 
gittikçe daha çok tercih 
edilen bir yer haline ge-
liyor. Bulgaristan’ın ucuz 
turizm destinasyonu ola-
rak bilindiği 2015 yılında 
Turizm Bakanlığı'nın ku-
rulmasından sonra trend 
tersine döndü ve şu anda 
makul bir fiyata yüksek 
kaliteli ürünler sunuyoruz” 
diye belirtti. 

Angelkova, “Tesisleri 
arttırmak için birçok yeni 
yatırım gerekmektedir ve 
son birkaç yıldır yabancı 
turist sayısında sürdürüle-
bilir bir artış var. Almanya, 
Polonya, Çek Cumhuriye-
ti, İngiltere, İsrail’den ge-
len turistlerin sayısında 
iyileşme kaydedildi. Al-
man turistlerin sayısında 
son 3 yılda yüzde 50’ye 
varan artış var” diye ra-
porladı. 

Gönüllü kalite etiketi ve-
rilmesini öngören Angel-
kova, bu etikete sahip ol-
mak isteyen herkesin Tu-
rizm Yasası'nda belirtilen 
bir prosedür kapsamında 
başvurabileceğini söyledi. 
Bakan, “Bu etiket üç yıl 

boyunca geçerli olacak 
ve her yıl etikete sahip 
olanlar denetime tabi tu-
tulacak. Yasanın ihlal edil-
mesi durumunda sertifika 
geçerliliğini yitirecek” diye 
sözlerine ekledi. 

Angelkova,” Bununla bir-
likte bir önceki yıla kıyasla 
bu yıl Rus turistlerde yak-
laşık yüzde 5 oranında bir 
düşüş yaşandı. Ancak Bo-
risov ile Putin arasındaki 
görüşmede Bulgaristan 
pazarının Rus turistler 
için bir öncelik olduğu ko-
nusunda güvence verildi” 

diye belirtti. 
Tahminlere göre, bu yıl-

ki yabancı turist sayısında 
toplam artış yüzde 5 ile 
yüzde 7 arasında olacak. 
Bu yaz 1,6 milyon ile 1,9 
milyon arasında Bulgaris-
tan vatandaşının Karade-
niz kıyısında tatil yapması 
bekleniyor. Vatandaşların 
yaklaşık yüzde 44'ü tatil 
yapmayı planlıyor. 

Angelkova,”Sektörde 
eleman yetersizliği sorunu 
devam ediyor. Bu problem 
bir yaz içinde ya da gele-
cek yaz içinde çözülemez. 

Geçtiğimiz üç yıl boyunca 
sektörün özel sorunlarını 
tartışmak üzere Turizm 
Bakanlığına bağlı Turizm 
Elemanları Kurulu oluştur-
duk. Üçüncü ülke işçilerini 
işe almak kısa vadeli bir 
önlemdir, ancak acil so-
runları ve iş gücü eksikli-
ğini çözmektedir” dedi.

Bu yaz, özellikle Ukray-
na, Moldova, Belarus ve 
önemli ölçüde daha az 
sayıda Asya'dan olmak 
üzere mevsimlik işçilerin 
işe alınacağını da sözleri-
ne ekleyen Bakan, geçen 

yıl mevsimlik işçilerin 
yaklaşık 3 200, bu yıl ise 
5 000 ile 5 400 arasında 
olacağını söyledi.

Turizm Yasası’ndaki de-
ğişiklikler, sektörün birle-
şik olmasını mümkün kıl-
maktadır. Bakanlık, ulusal 
düzeyde temsil edilen ku-
ruluşlara sahip olunması 
fikrini destekliyor. Yasa-
da yapılan değişikliklerle 
oteller, tur operatörleri ve 
tur rehberleri için birer 
ulusal örgütün kurulması 
önerilmektedir. Onlar sek-
törün çıkarlarını birleşti-
recek ve Bakanlar Kurulu 
kararı ile onaylanacaktır.

Bakan, “Bu büyük bir 
başarı olacak, çünkü hali-
hazırda 300'den fazla ku-
ruluş var, bakanlık denge-
leyici bir rol oynadığı için 
herkes tarafından destek-

lenen tekliflere açık” dedi.
Angelkova, “Mevzuat 

değişikliklerinin önemli 
bir unsuru, belediyelerin 
hesap verebilirlik ve tu-
rizmdeki sorumlulukları 
açısından yükümlülükleri-
nin düzenlenmesidir” diye 
bildirdi. Belediye başkan-
larının sektörün gelişmesi 
için net bir planlama yap-
maları ve belirli faaliyetler 
planlamaları gerektiğini 
açıkladı. Turist vergi ge-
lirlerinin ve imtiyaz üc-
retlerinden elde edilen 
gelirlerin ve nereye har-
candığı açık bir şekilde 
açıklanmalıdır. Değişiklik-
ler, belediyelere bağlı da-
nışma kurulları oluşturma 
zorunluluğu getirilmesini 
öngörmektedir.

             Kırcaali Haber

AB’ye duyulan güven artıyor
Vatandaşların Avrupa 

Birliği’ne (AB) yönelik 
tutumları hakkındaki bir 
Eurobarometre anketinin 
sonuçlarına göre, Avru-
pa Parlamentosu se-
çimlerinden bir yıl önce, 
Avrupalıların çoğunluğu 
ekonomik durumun iyi 
olduğunu düşünüyor. 
AB’nin geleceği konu-
sunda iyimserdirler. AB 
Ekonomik ve Parasal 
Birliği’ne destek en üst 
seviyededir.
Eurobarometre verileri-

ne göre, 2010 sonbaha-
rından bu yana yüzde 42 
oranla AB'ye en yüksek 
güven seviyesi kaydedil-
di ve bunda Bulgarların 
da payı var. 
On beş üye devlette 

katılımcıların çoğunluğu 
topluluk yapılarına gü-
ven duyduklarını söyle-
diler. Güven Litvanya'da 
en yüksek. Katılımcıların 
yüzde 66'sı AB'ye güven-
diklerini söylemektedir. 
Portekiz ve Danimarka, 
AB'de yüzde 57’lik güven 
oranı ile ikinci sırada yer 
aldı.
Bulgaristan, AB’ye gü-

ven bakımından üçüncü 
sırada yer alıyor, Bulgar-
ların yüzde 56 'sı Birliğe 
güvendiklerini söylüyor. 
Bu oran aynı zamanda 
Lüksemburg'da da aynı 
seviyededir. 
2017 sonbaharından 

bu yana 19 üye devletin 
nüfusu arasında AB’ye 
duyulan güven arttı. Altı 
ülkede ise güven azal-
dı. Güven, Belçika’da 
en çok azaldı. Orada 6 
aylık bir süre içinde gü-
ven oranı yüzde 6 puan 
düşerek, yüzde 53'ten 
yüzde 47'ye geriledi.

Eurobarometre verile-
rine göre Avrupalıların 
yüzde 40'ı AB'ye olumlu 
bakmaktadır, yüzde 37'si 
tarafsızdır ve sadece 
yüzde 21'i olumsuz bak-
maktadır. 
Bu göstergeye göre ül-

kemiz yine birinci sırada 
yer aldı. AB’ye İrlandalı-
lar en olumlu bakmakta-
dırlar (yüzde 64). Sırala-
mada Bulgarlar ve Por-
tekizliler sırasıyla yüzde 
56 oranla ikinci sırada 
yer aldı.
Fikirlerinin önemli oldu-

ğunu düşünen vatandaş-

ların payı, 2004'ten bu 
yana en yüksek seviyesi-
ne ulaştı. Anketin sonuç-
larına dayanarak, aynı 
zamanda vatandaşların 
AB'ye olan güveninin 
ulusal hükümetler veya 
parlamentolara olan gü-

venden daha güçlü 
olduğu da saptan-
mıştır. Avrupalı-
ların yüzde 42'si 
AB’ye güvenirken, 
yüzde 34'ü ulusal 
parlamentolara ve 
hükümetlere gü-
venmektedir.
A v r u p a l ı l a r ı n 

çoğunluğu ya da 
yanıt verenler in 
yüzde 58'i AB'nin 
geleceği konusun-
da iyimserdirler.
Daha fazla va-

tandaşın kilit AB 
politikalarından ya-

rarlandıklarını hissetme 
eğilimi vardır. Ticaret söz 
konusu olduğunda Avru-
palıların üçte ikisi güçlü 
bir AB’den yana oldukla-
rını söylüyorlar. 
Eurobarometre anketi, 

17- 28 Mart 2018 tarihleri 
arasında gerçekleştirildi.

Bulgaristan'da halk oyunları grubu, Başbakanlık 
binası önünde dans ederek köylerine giden yolun 
yapılmasını istedi.

Ülkenin güneyindeki Smolyan iline bağlı Zabır-
do köyünün "Avrupa Nineleri" olarak bilinen halk 
oyunları grubu, Başbakanlık binası önünde köyle-
rine giden yolun yapılmamasını protesto etti.

Tulum çalan grup, şarkılar eşliğinde dans ederek 
yolun yapılması için bütçe ayrılmasını talep etti.

Protestoya katılan Zabırdo Muhtarı Valentin Çer-
pokov, AA muhabirine, Zabırdo köyünün turistik 

olmasına rağmen çukurlarla dolu 17 kilometrelik 
yolunun yapılmadığını anlattı.

Çerpokov, "Bulgaristan’ın ‘en Avrupalı köyü’ ve 
Rodop Dağlarının en önemli turizm merkezlerin-
den biri olan Zabırdo’ya giden 17 kilometrelik ka-
rayolundaki çukurlar yüzünden turistler yarı yoldan 
geri dönüyorlar.” dedi.

Hristiyan ve Müslümanların birlikte yaşadığı 
Zabırdo’nun turistleri cezbettiğini kaydeden Çer-
pokov, "Ancak bize ulaşan yol olmayınca hayatı-
mızın neşesi kaçıyor." diye konuştu.

Protestoya katılan Rumyana Kehayova, “Başba-
kan Boyko Borisov bize gelsin, şarkılarımızı din-
lesin ve yol yapımı için bütçe ayırsın." ifadelerini 
kullandı.

Grup, taleplerinin karşılanmaması halinde baş-
kent Sofya’daki tüm büyükelçilerin ikametgahları 
önünde benzer gösteriler yapacaklarını kaydetti.

Sofya’da halk oyunlarıyla 
protesto
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İlhan Küçük: Sayın Borisov, Avrupa'da ilk aşırı 
milliyetçiliği iktidara getirmenizden gurur duyamayız

Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu'ndaki siyasi 
grupların liderleri, Bulga-
ristan Başbakanı Boyko 
Borisov ve Avrupa Ko-
misyonu Başkanı Jean-
Claude Juncker’in katılı-
mıyla AB Konseyi'nin ilk 
Bulgaristan Başkanlığı’nın 
başarılarını değerlendir-
di. Hak ve Özgürlükler 
Hareket i ’nden (HÖH) 
Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili İlhan Küçük 
de tartışmaya katıldı. Bul-
garistan Başkanlığını Batı 
Balkanlar konusundaki 
ilerlemeden ötürü kutla-
dı, fakat aynı zamanda 
mill iyetçiler in ikt idara 
getirilmelerinden dola-
yı Borisov'u eleştirmeyi 
unutmadı. 

Küçük yaptığı konuşma-
da şunları belirtti: “Şüp-
hesiz Başkanlığımız son 
yıllarda AB'nin unutulmuş 
poli t ikalarını yeniden 
canlandırıyor. Genişleme 
politikasının olumlu gelişi-
mini ve özellikle Batı Bal-
kanlar üzerindeki vurguyu 
kaydetmeden geçemeyiz. 
Bugün ülkelerin 4'ü için 
harita çizilmeye çalışılı-
yor, ancak diğer ikisini de 

unutmamalıyız - Kosova 
ve Bosna-Hersek. Gele-
cek başkanlıkların Batı 
Balkanların entegrasyonu 
için aktif olarak çalışmaya 
devam edeceğini umuyo-
rum”.

AP Milletvekilinin ifade-
lerine göre Bulgaristan 
ve Avrupa’nın Bulgaris-
tan Başkanlığının objektif 
analizini engellediği için 
uydurulmuş alkışlara ihti-
yacı yoktur.

Küçük, “Bulgaristan, AB 
Konseyi Başkanlığı Etkin-
lik Takvimi’nde yer alan 
etkinliklerin iyi organize 
edilmiş olmasından dolayı 
tebrik alıyor. Ancak Avro 
Bölgesi için davet edile-
rek, ciddi bir ekonomi ol-
duğu teyit edilmiyor. Bun-
dan ötürü de Bulgaristan 
hükümeti, aday olma ni-
yetini resmen açıklamış 
değil.

Ayrıca Schengen’e ka-

tılmaya davet edilerek, 
güvenebilir bir ülke oldu-
ğumuz da teyit edilmedi. 
Açık bir şekilde vaat edil-
mesine rağmen bu olma-
dı. Romanya ile birlikte, 
işbirliği ve doğrulama me-
kanizmasının bir parçası 
olmaya devam ediyoruz.

Ülkemiz Avrupa uygarlı-
ğına yaptığı katkıdan gu-
rur duyabilir – Aziz Kiril ve 
Metodiy kardeşlerin yaz-
dığı alfabe, ülkedeki Ya-

hudilerin kurtarılması, eş-
siz olan çağdaş etnik mo-
deli, burada örnekler çok 
olabilir. Fakat Avrupa'da 
ilk aşırı milliyetçiliği ikti-
dara getirmenizden gurur 
duymuyoruz. Ve bunun-
la birlikte AB değerleri 
açısından ikilik meydana 
getirdiniz. Tabii ki, bunu 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) partisi, Avrupa 
Halk Partisi’nin (AHP) rı-

zasını alarak yaptı. Başka 
ülkelerde de böyle oluyor. 

Kendi ülkenizde Avrupa 
değerleri açısından ikili 
davrandığınız halde Av-
rupa düzeyinde çifte stan-
dartlarla savaşamazsınız” 
diye sözlerini tamamladı. 

Sonrak i  tar t ışmada 
Avusturya Başbakanı Se-
bastian Kurz, AB Konseyi 
Avusturya Başkanlığının 
önceliklerini tanıttı.
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Prof. Dr. Kantarciev: Kenelerin 
yüzde 20'si, hastalık bulaştırıyor
Bulgar i s tan  U lusa l 

Televizyonu'na (BNT) ko-
nuşan Ulusal Enfeksiyon 
ve Paraziter Hastalıklar 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. 
Todor Kantarciev, yaz ay-
larında keneden ve yazın 
görülen virüslerden nasıl 
korunacağımıza dair tav-
siyelerde bulundu.

Tüm illerde kenelerin 
yüzde 20'si farelerden, 
sıçanlardan ve biraz da 
başıboş köpeklerden bu-
laşan Lyme hastalığına 
yakalanmıştır. Geçen yıl 
Lyme hastalığı testleri ya-
pılan kenelere rastlanan 
bölgelere göre Sağlık Ba-
kanlığına Lime hastalığı 
risk haritası sağlandı. 

Prof. Dr. Todor Kan-
tarciev, keneden korun-
mak için şöyle uyarılar 
yaptı: ”Otların olduğu ve 
kene olabileceği yerler-
de yürümeyin, oralara 
çocuklarınızın gitmesi-
ne izin vermeyin. İkinci-
si - kene için her zaman 
vücudunuza bakın, çün-
kü kene, vücutta birkaç 
saat, biraz durduysa 
enfeksiyon yaratmıyor. 
Üçüncüsü – Bölge Sağ-
lık Müfettişliklerinin(RZİ) 

siteleri üzerinden yayım-
ladığı bir talimatımız var”.

Prof. Dr. Todor Kantar-
ciev,” Kenelere karşı ilaç-
lama iyidir, ama ondan 
sonra yağmur yağmama-

lı, bir dizi yağmursuz gün 
olmalı” diye izah etti.

Yazın görülen virüsler-
den nasıl korunacağımıza 
ilişkin soru üzerine Prof. 
Dr. Todor Kantarciev, hay-
vansal kaynaklı gıdaların 
iyi ısıl işlem yapılması ge-
rektiği konusunda uyardı. 
Bu tür gıdaların iyi pişiril-
mesi, kaynatılması, kızar-

tılması gerektiğini ve az 
pişmiş köfte yenmemesini 
söyledi. 

P r o f .  D r .  To d o r 
Kantarciev’in ifadelerine 
göre buzdolabında olma-

yıp oda sıcaklığında dört 
saatten fazla kalan her-
hangi bir hayvansal gıda 
artık sağlık açısından za-
rarlıdır. 

Ulusal Enfeksiyon ve Pa-
raziter Hastalıklar Merkezi 
Müdürü ,”Doğu Sırbistan, 
Kuzey Yunanistan ve Ro-
manya gibi Bulgaristan'a 
komşu ülkelerde çok sayı-

da kızamık vakası kayde-
dildi. Bu durum göz önüne 
alındığında Bulgaristan’da 
durum iyi sayılır” diye söz-
lerini ekledi. 

Prof. Dr. Todor Kan-
t a r c i e v , 
“Bulgaristan’da 
sağlık sektörü-
nün en büyük 
sorunu orantı-
sızlıklar. Sağlık 
h i z m e t i n d e k i 
değişiklikler bi-
riken orantısız-
lıkların çözümü 
i le başlamalı -
dır.  Uzmanlık 
alanlarında da 
orantısızlıklara 
izin verilmemesi 
gerekir- Hijyen 
ve Epidemiyoloji 
Müfettişliği (HEİ) 
sisteminde çalı-

şan hekim kalmadı” diye 
konuştu. 

Prof. Dr. Kantarciev,”Bir 
şeye çok fazla finansman 
sağlanıp, daha az önemli 
olmayan başka bir şeye 
finansman sağlanmama-
sı olamaz. Kim daha çok 
sesini yükseltirse, en çok 
para ona veriliyor” dedi. 
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Bulgaristan ile Çin arasında 
10 ikili işbirliği anlaşması
Bulgaristan ile Çin arasında 10 adet ikili işbir-

liği anlaşması imzalandı. Bu, Çin Başbakanı Li 
Keqiang’ın Bulgaristan’a resmi ziyareti sırasında 
oldu.

Ziyaret, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk konulma-
sıyla başladı ve Boyko Borisov ile Li Keqiang’ın baş 
başa görüşmesiyle devam etti. Daha sonra ekono-
mi, tarım, tütün, bilim ve teknoloji, nükleer enerjinin 
barışçıl kullanımı alanlarında işbirliği anlaşmaları 
imzalandı.

İmzalanan en önemli belgelerden biri, 1,5 milyar 
avroluk bir kredi sağlama amaçlı finansal anlaşma 
oldu. Anlaşma, Bulgaristan Kalkınma Bankası ve 
Çin Kalkınma Bankası arasında yapıldı. Altı geminin 
inşası için 95 milyon dolarlık Bulgar Deniz Kuvvet-

leri Filo Kredisi Anlaşması da imzalandı.
İki heyet arası görüşmenin başında Boyko Bori-

sov, “Turizm, ekonomi, kültür mirası ve eğitim ala-
nında işbirliği fırsatlarını ele aldık, Sofya'da Kon-
füçyüs Merkezine sahibiz. Bulgaristan ve Bulgar 
halkı Çin halkını seviyor. Pragmatizm ve Avrupa 
kurallarına saygı göstererek, endüstriyel, ekonomik 
ve ticari ilişkileri geliştirmek için ender bir şansa 
sahibiz” dedi. 

Li Keqiang,” Boyko Borisov ile baş başa görüşme-
mizde önemli konularda anlaşmaya vardık. Başba-
kan Boyko Borisov'un davetlisi olarak buradayım. 
Bu, Bulgaristan'a ilk ziyaretim ve Avrupa turumun 
ilk durağı. Çin heyetini ağırladığınız için teşekkürler” 
dedi. Çin Başbakanı, “Dağcı Boyan Petrov'un ce-
sareti ile gurur duyuyoruz, bana hanımı bir bayrak 
hediye etti. Dün Başbakan Borisov tarafından onu-
ruma verilen resmi akşam yemeği için teşekkürler. 
7000 yıl öncesinden altın nesnelere bakabildim” 
diye konuştu.

Li Keqiang, bu yıl Bulgaristan'ın ev sahipliğini yap-
tığı Çin, Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hü-
kümet Başkanları 7. Zirvesi için Sofya’da bulundu. 

16 + 1 İşbirliği Girişimi kapsamında yapılan zirve-
nin temel amacı, katılımcı ülkeler arasındaki ticari 
ilişkileri ve ekonomik işbirliğini derinleştirmek ve ikili 
ve çok taraflı ortaklıkların teşvik edilmesidir.
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Alpha Research Ajansı: Bugün seçim 
olsaydı GERB yine birinci parti olurdu

Alpha Research Sos-
yolojik Araştırma Ajansı 
tarafından yapılan araş-
tırma sonuçları, iktidar-
daki Avrupa’nın Geleceği 
İçin Vatandaşlar Partisi 
(GERB) mart ayına kı-
yasla yüzde 1,5 oranında 
artışla oyların yüzde 24,5 
oranını alarak birinci par-
ti olmaya devam ediyor. 
GERB partisini, oyların 
yüzde 20,1’ini alan Bulgar 
Sosyalist Partisi (BSP) 
izliyor. 

Birleşik Vatanseverler 
Koalisyonu, yüzde 5’e 
kadar hafif bir düşüş kay-
dederek, neredeyse Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisi ile (yüzde 
4,9) aynı oranda destek 
alıyor. Volya (İrade) Par-
tisi ve Demokratik Bulga-
ristan Koalisyonu, yüzde 
2,2’er oranında oyla mec-
lise girmek için yüzde 
4’lük seçim barajını aşa-
mıyor. Seçmenlerin yüz-
de 6,1’i başka siyasi güç-
leri desteklediğini, ankete 
katılanların üçte biri ise 
seçimde oy kullanmaya-
caklarını söylüyor. 

A l p h a  R e s e a r c h 
Sosyoloj ik Araştırma 
A jansı ’ndan yapı lan 
açıklamada,”Mevcut par-
lamento partileri tarafın-

dan temsil edilmediğini 
düşünen insanların yük-
sek oranı, son yıllarda 
başarısız girişimlere rağ-
men, yeni siyasi oluşum-
lar için hala potansiyel ol-
duğunu göstermektedir” 
denildi.

Cumhurbaşkanı, ülke-
de en yüksek reytinge 
sahip politikacı olmaya 
devam ediyor (yüzde 
54), ancak mart ayına 
kıyasla görev onayı ora-
nında 5 puan düşüş var. 
Cumhurbaşkanı’nın çalış-
malarını değerlendirmede 

tereddüt edenlerin oranı 
artmaktadır.

Boyko Borisov, en çok 
onay alan parti lideri (yüz-
de 37,2), ardından Krasi-
mir Karakaçanov (yüzde 
25,2) ve Korneliya Ninova 
(yüzde 23,3) takip etmek-
tedir, ancak her ikisi de 
popülerliğini kaybetmek-
te. Diğer yandan Valeri 
Simeonov, popülerliğini 
artırıyor. 

En yüksek reytinge sa-
hip Başbakan Yardımcı-
ları ve Bakanlar Tomislav 
Donçev, Lilyana Pavlova 

ve Ekaterina Zaharieva. 
Haziran ayında Dışişleri 
Bakanı, Filibe yakınların-
daki trajik uçak kazasın-
dan sonra olumsuz görüş-
lerin artmasıyla beşinci 
sıraya gerileyen Savun-
ma Bakanı’nın ilk üç isim 
arasındaki yerini alıyor. 
Genel olarak değerlen-
dirmeye göre, hükümetin 
kilit sektörlerdeki reform-
lardan olumlu sonuçlar 
alamamasıdır. 

Bulgarların çoğunluğu 
(yüzde 54), Rusya'dan 
ziyade AB'nin belirleyici 

etkisi olması durumunda, 
bölgemizin daha istikrar-
lı ve güvende olacağına 
inanmaktadır. Sonuç ola-
rak AB’nin onay oranı, ge-
çen aylarda kaydedilen en 
yüksek rakamların (yüzde 
60) altına düşmemektedir. 

Her iki üst düzey devlet 
adamının hiçbiri Rusya'ya 
yaptıkları ziyaretin somut 
sonuçlarını gösterememiş 
olsa da, Bulgarların yüzde 
43'ü Rumen Radev'in ba-
şarılı olduğunu ve olumlu 
sonuçlar elde ettiğine ikna 

olurken, Borisov hakkında 
ise sadece yüzde 26'sı 
böyle düşünüyor.

Belene Nükleer Enerji 
Santrali konusu Bulgar 
toplumunu bölmeye de-
vam ediyor. Vatandaşla-
rın yüzde 30’u, nükleer 
santralinin inşa edilmesi 
gerektiği kanaatindeyken, 
çoğunluk için ekonomik 
faktör belirleyicidir-yüzde 
59'una göre, proje sadece 
uygun maliyetli ise uygu-
lanmasında fayda vardır.
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Bulgar-Çin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Dinev: Çin’e öz gül yağı ihracatına devam edelim

Bulgar i s tan  U lusa l 
Radyosu’na konuşan 
Bulgar-Çin Ticaret ve Sa-
nayi Odası Başkanı Lıçe-
zar Dinev,” Bulgaristan'ın 

Çin'e yaptığı ihracatta son 
derece büyük sorunları 
var” diye kaydetti.

D i n e v ,  b u n u  7 
Temmuz'da Sofya'da 
“16+1” Orta ve Doğu Av-
rupa ülkeleri ile Çin ara-
sındaki iş birliği girişimi 
kapsamında yapılan zirve 
toplantısından önce söy-
ledi. Zirve toplantısının 
konusu "Açık ve Pragma-
tik İşbirliğinin Derinleşti-

rilmesi, Ortak Refah ve 
Kalkınmayı Ortak Teşviki”.

Ulusal Kültür Sarayı'nda 
düzenlenen foruma katıl-
mak üzere Çin Başbakanı 

Li Kıçiang ve 16 Orta ve 
Doğu Avrupa ülkesinin 
devlet başkanları ülkemiz-
de bulundu. 

Dinev, Bulgaristan’ın 
Çin ile olan ticari ilişkile-
rinde karşılaştığı spesifik 
sorunlara dikkat çekti: 
“Geçen yıl gül yağı içeren 
tüm ürünler ve öz gül yağı 
esansı Çin'e ithal edilmesi 
yasaklandı ve bu hala ge-
çerli. 300 süpermarketten 

dışarı atılan bir meslekta-
şımız vardı, çünkü sattığı 
bisküvilerin içeriğinde öz 
gül yağı esansı bulunuyor. 
Sadece Çin'de üretilen 

gülün satılması-
na izin veriliyor, 
bu da hiç adil 
değil, çünkü şu 
anda Bulgaristan 
ile Çin arasındaki 
ticaret açığının 
Bulgaristan aley-
hine negatif den-
gesi 1,3 milyar 
levayı aşacak”. 

Dinev’in ifadele-
rine göre, bu den-
geyi değiştirmek 
için çıkarları ko-
ruyarak ve karşı-
lıklı olarak faydalı 

olacak şekilde pazardaki 
boşluğu bulmamıza ihti-
yaç var.

D inev,”Çinl i  ün iver-
s i t e  ö ğ r e n c i l e r i n i n 
Bulgaristan'da eğitimi, ya 
da dış kaynak kullanımı 
ve Bulgar yazılım mühen-
disleri için iş fırsatları de-
ğerlendirilebilir” dedi.

Bulgar-Çin Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı,” 

Eğit im sisteminde 70 
000'in üzerinde boş po-
zisyonumuz var ve sa-
dece İngiltere'deki Çinli 
öğrenciler, İngiltere'nin 
gayri safi yurtiçi hasıla 
değerine eklenen 4 milyar 
lira katma değer üretiyor. 
En önemli şey turizmdir. 
Şu anda Çin'den yaklaşık 
7000 turistimiz var, yani 
tartışılacak olan Bulga-
ristan ile Çin arasındaki 
ticaret dengesini değiş-
tirmek için bu kolay olan-
lara odaklanmalıyız” diye 
kaydetti. 

Bulgaristan’ın, güzer-
gahların çoğunda yakla-
şık 200 km hızla demir-
yolu altyapısına 5 milyar 
Leva yatırım yaptığını 
belirten Dinev,” Önümüz-
deki 10 yıl daha 13 milyar 
dolar yatırım yapacak ve 
bu, deniz kıyısına yakla-
şan cruiz gemilerinden 
inen büyük turist kitlesinin 
Stara Zagora (Eski Zağra) 
ve Plovdiv'e (Filibe) doğru 
hareket etmesine izin ve-
recek” diye dikkat çekti.
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290 okulda yenilikçi 
projeler uygulanacak
290 okulda yenilikçi projeler uygulanacak. Yenilikçi 

okulların tam listesi hükümet oturumunda onaylandı. 
Liste 103 yerleşim yerinde bulunan eğitim kurumlarını 
içermektedir.

Başkentteki tüm büyük özel okulların 2018-2019 eği-
tim öğretim yılında başlayan projenin ilk aşamasına 
dahil edilmesi dikkat çekicidir.

Başbakanlık basın merkezinden yapılan açıklamada 
okulların, 31 Ocak'a kadar inovasyon projelerini Eğitim 
ve Bilim Bakanlığı'na sunması gerektiği belirtildi. Bu 
projeler, öğrenim sürecinin düzenlenmesi veya içerikte 
yenilikçi unsurları geliştirmeye ve uygulamaya, yöneti-
mi, öğrenimi ve eğitim ortamını yeni veya gelişmiş bir 
şekilde düzenlemeye, yeni öğrenim metotları kullanma-
ya ve öğretim içeriğini, okul müfredat programlarını ve 
eğitim planlarını yeni bir şekilde geliştirmeye yönelik 
olmalıdır. 

Yenilikçi süreçler 4 yıla kadar sürecek ve okuldaki 
eğitim sürecindeki katılımcıların tümünü veya bir kıs-
mını kapsayacak. Her bir eğitim öğretim yılı için somut 
ilerleme aşamaları ve izlenecek sonuçlar açıklayacak.

Öğrencilerin kişisel, entelektüel ve duygusal gelişimi 
ile ilgili hedef ve fikirler olup, dini inançlar ve onların 
uygulamasını telkin eden hiçbir projeye izin verilme-
mektedir. 

Listede yer alan eğitim kurumları, psikologlar, sos-
yologlar, pedagoji uzmanları, bilim alanı temsilcileri, 
eğitim, bilim ve teknoloji alanındaki yeniliklerin yara-
tılması ve uygulanması konusunda kendini kanıtlamış 
deneyime sahip olan kişilerin yer aldığı Yenilikçi Okul-
lar Komisyonu tarafından onaylanmıştır.

Ardino Pasaport Şubesi önünde 
uzun kuyruklar oluştu

Türkiye’de ikamet eden göçmenler, Ardino (Eğride-
re) İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi’ne nor-
mal sürede kimlik kartı veya pasaport çıkarmak için 
başvurular kabul ediliyor olmasına rağmen Pasaport 
Şubesi’nin gişesi önünde yine uzun kuyruklar oluş-
turdu. Özellikle pazartesi ve cuma günleri daha uzun 
kuyruklar oluşuyor, diğer günlerde daha az insan sıra 
bekliyor. 

Yaz aylarında yurt dışında ikamet eden Ardino bölge-
sinden birçok göçmen hem tatil yapmak hem de kimlik 
belgelerini yenilemek için memleketine geliyor. 

Bursa’da yaşayan genç çift Remzi ve Sevinç Bayrak-
tar, beş yıllık süresi birkaç ay sonra dolacak olan ulus-
lararası pasaportlarını ve kimlik kartlarını yenilemek 
için sıra bekliyorlar. Gençler,” Buraya 10 dakika önce 
geldik. Gişe önünde bekleyenlerin sırası tez geliyor. 
İyi bir şekilde organize edilmiş ve çok beklenmiyor. 
Memnunuz” dediler. 

Sadece bir memur kadın çalışıyor olmasına rağmen 
Ardino Pasaport Şubesi’nin faaliyeti ve sunulan hiz-
metler, iyi bir şekilde organize edilmiştir. 
İlçe Emniyet Müdürlüğü Pasaport Şubesi, her iş günü 

saat 8.30-17.30 arasında vatandaşların hizmetine açık-
tır.
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  İŞ İLANI

70 yaşındaki Annemize 
Edirne ve İzmir’de 
normal günlük ev 
işlerinde bulunacak, 
yemek yapabilecek, 
seyahat edebilecek, 
onunla sohbet edecek 45 
- 60 yaş arası refakatçi 
hanım arıyoruz. 
Ücret dolgundur.
GSM: (WhatsApp) +90 541 
217 3340 

Şeytan Köprüsü’ndeki Balık Festivaline Büyük İgi
Şeytan Köprüsü yanında bu 

yıl ikincisi yapılan Balık Festi-
vali, ilin ve ülkenin farklı bölge-
lerinden balık avı tutkunlarını 
bir araya getirdi. Balık avı ya-
rışmasına Ardino (Eğridere), 
Kırcaali, Momçilgrad (Mes-
tanlı), Smolyan (Paşmaklı)ve 
Peştera’dan balıkçılar katıldı. 
Yarışmanın açılışını yapan Ar-

dino Belediye Başkanı Resmi 
Murat, “Bugün Ardino için ger-
çek bir bayram” diye kaydetti. 
Belediye Başkanı tüm yarış-
macılara bol bereketli avlar ve 
kısmet diledi. 
Çocuklar, kadınlar ve erkekler 

olarak üç yaş grubuna ayrılan 
yarışmacılar, saat 9.30’da ba-
lık avına başladı. Yarışmada-

ki kurallar hem organizatörler 
hem de katılımcılar tarafından 
titizlikle uygulandı. Yarışmanın 
başhakemi Stefan Dimov tam 

olarak saat 12'de yarışmanın 
bittiğini açıkladı ve her bir ka-
tılımcı tarafından yakalanan 
balığı tartmaya başladı.

Erkek lerde b i r inc i  yer i 
Ardino’dan Günay Karabekirov 
kazandı. Günay, 7,4 kg balık 
tuttu. Günay, en büyük balık 
ödülünü ve albino balığı özel 
ödülünü de aldı. Günay, Ardino 
Beli Brezi Turizm Derneği’nin 
dağevinde iki gece ücretsiz 
konaklama hakkı kazandı. 
Yarışmadan sonra birinci olan 

Günay Karabekirov, “Harika 
bir balık avı yarışması, doğa 
muhteşem ve mükemmel bir 
organizasyon” diye ifade etti. 
Günay, başarısının sırrının iyi 
bir strateji, şans ve yakalama 
yeri olduğunu belirtti.
İkinci yeri yine Ardino’dan Lü-

bomir Dimitrov, üçüncüyü ise 
Momçilgrad’dan İvan Ayhan 
Hayrula aldı.
Bayanlarda birinci yeri Şenay 

Eminova, ikinci Şenay Rüstem, 
üçüncülüğü ise Ekaterina Ka-
rabova aldı. Hepsi Ardinoludur.
Çocuklarda Ümit Ali birinci, 

Efe Sezgin ikinci, Daniel Pa-
lazov üçüncü oldu. Onlar da 
Ardinoludur. 
En  küçük  ba l ık  ödü lü 

Ardino’dan Andrey Georgiev’e, 
yarışmanın talihsizi ödülü ise 
yine Ardino’dan Sali Sali’ye 
verildi. En küçük yarışmacı, 
ebeveynleriyle birlikte gelen 

Momçilgrad’dan 3 yaşındaki 
Doğuş Ayhan, en yaşlısı ise 
Ardino’dan 70 yaşındaki Mus-
tafa Halidov’du (Musi).
İlk üç sırayı alanlara belgeleri 

ve maddi hediyeler, Belediye 
Başkanı Resmi Murat, Beledi-
ye Meclis Başkanı Sezgin Bay-
ram ve Beli Brezi Avcılık ve Ba-
lıkçılık Derneği Başkanı Şahin 
Bayramov tarafından sunuldu. 
Ardino Rodopska İskra Halk 

Toplum Merkezi’nin çatısı al-
tındaki amatör sanatçı grupları 
sundukları gösterilerle katı-
lımcılara neşeli anlar yaşat-
tı. Laserwar Balkans Askeri 
Spor Kulübü Başkanı Evgeniy 
Smirnov’un girişimiyle tüm ya-
rışmacılara ve festivalin katı-
lımcılarına fasulye çorbası ik-
ram edildi. 
Festival, Ardino Belediyesi 

tarafından yerli spor kulüp-
leri, Belediye Müzesi, Beli 
Brezi Turizm Derneği, Ardino 
Rodopska İskra 1921 Halk 
Toplum Merkezi, Kişisel Geli-
şime Destek Merkezi, Küçük-
lerin Antisosyal Davranışlarına 
Karşı Mücadele Komisyonu ve 
Ardino Beli Brezi Avcılık ve Ba-
lıkçılık Derneğinin desteğiyle 
düzenlendi. 
                      Güner ŞÜKRÜ

Toplumu Birleştiren Adam Dr. 
İsmail Cambazov’a Vefa Gecesi

Bulgar istan Müslümanla -
r ı  Başmüf tülüğü’nün “Ya -
yınlar ” dairesinin inisiat i f i 
ile 28 Haziran’da Dr. İsmail 
Cambazov’a 90. yaşı vesilesiyle 
vefa gecesi düzenlendi.

Dr. İsmail Cambazov’un ta-
lebelerinden biri olan Yüksek 
İslâm Şurası başkanı Vedat 
S. Ahmet’in moderatörlüğünü 
yaptığı programın konuşmacı-
ları Cambazov’un eski dostu 
gazeteci-yazar Sabri Alagöz ve 
İsmail Hoca’nın yine öğrenci-
lerinden olan eski Bulgaristan 
başmüftüsü Selim Mehmet ve 
Başmüftü Yardımcısı Ahmet 
Hasanov oldu.

Öğrencileri ve dostlarının yanı 
sıra vefa gecesinde Dr. İsma-
il Cambazov için düzenlenen 
programa katılanlar arasında 
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, 
T.C. Sofya Büyükelçiliği Eğitim 
Hizmetleri Müşaviri Şenol Genç, 
Başmüftü Yardımcısı Murat Pin-
gov, Başmüftülük Genel Sekre-
teri Celâl Faik, Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat, Türkiye 
Balkan Türkleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği (Bal-Türk) Baş-
kanı Dr. Bayram Çolakoğlu da 
yer aldı.

İsmail Cambazov 10 Hazi-
ran 1928 tarihinde Kırcaali’nin 
Ardino belediyesine bağlı 
Brezen köyünde dünyaya gel-
miştir. 1948 yılında Şumen’de-
ki Nüvvab Medresesi’nden 
mezun olmuştur. 1953 yılında 
Sofya üniversitesi’nin Hukuk 
Fakultesi’nden mezun olmuş-
tur. Fakat kendi deyimiyle de o 
“hayatı boyunca hep gazetecilik 

yapmıştır.”
Komunizm zamanında o dö-

nemin siyasi akımından kendini 
tamamen koruyamamış olsa 

da, demokrasi döneminde halk 
adına çok büyük hizmetleri ol-
muştur.

İsmail Cambazov’un haya-
tını demokrasiden önce ve 
demokrasi’den sonraya ayırır-
sak, demokrasiden sonraki ça-
lışmaları bir ömre zor sığacak 
kadar çoktur ve değerlidir top-
lumumuz için.

Y a y ı n l a d ı ğ ı  e s e r l e r 
“Medresetü’n - Nüvvâb”, “Sofya 
İslâm Enstitüsü”, “Osman Kılıç 
Mahkemesinin Perde Arkası”, 
“Bulgaristan Türk Gazeteciliği 
ve Yeni Işık Gazetesi”, iki cilt-
ten oluşan “Başmüftülük Tarihi” 
Dr. İsmail Cambazov’un toplu-
ma kazandırdıklarının sadece 
bir kısmı.

İsmail Cambazov’un öğren-
cileri ve dostlarının yaptığı ko-
nuşmalarda hocanın hayatının 
bilinen ve çok fazla bilinmeyen 
yönlerini görmek mümkün: 
“Başmüftülüğün teşkilatlanma-
sında ve eğitim kurumlarımızın 
kuruluşunda katkıları oldu. Her 

nerede bir hizmet varsa yapabil-
diğince koşturdu. Bugüne kadar 
da koşturmaya devam ediyor.” 
diye paylaştı Dr. Cambazov’un 

öğrenciler i ve 
dostları.

“ M e k k e ’ y e 
gittikten sonra 
Müslümanlar bir 
taraftan şeytan 
taşlarız, diğer ta-
raftan da Kâbe’yi 
tavaf ederiz. İs-
mail Hoca bura-
da da hem şey-
tan taşlıyor hem 
Kabe’y i  tavaf 

ediyor. Onun yazdığı eserler 
ve yaptığı hizmetler şeytan taş-
larken de tavaf yapılabileceğini 
gösterdiği güzel bir davranıştır. 
Bazılarımız ise sadece şeytan 
taşlamakla uğraşıyor.” dedi 
Vedat S. Ahmet ve şu sözler-
le bitirdi konuşmasını: “İsmail 
Hoca’yı “şu adam şöyle kötüdür, 
bunun geçmişi böyledir, şunun 
şöyledir, bunun geleceği böy-
ledir dediğini hiç duymadım. O 
hep birleştirici, hoşgörülü, insa-
nın haline varan, “ya bu adam 
bir şey yaptıysa bunun bir se-
bebi vardır” diyen, empati kuran 
bir davranış sergilemektedir. Bu 
tür insanlara Bulgaristan Türk 
azınlığının ciddi anlamda ihti-
yacı var.”

Ömrünü topluma adayan eği-
timci, gazeteci, yazar, araştır-
macı Dr. İsmail Cambazov ise 
dostları ve öğrencilerinin sözle-
rini bir tek şu kısa ve mütevazi 
cümle ile yorumladı: “Burada 
anlatılanların yarısını yapabil-
mişsem ne mutlu bana”.

Kırcaali Haber Gazetesinin 435. sayısı 
08 Ağustos 2018 tarihinde çıkacaktır.


