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       Bulgaristan, Hava Kir-
liliğinin En Yüksek Olduğu 
Avrupa Birliği Ülkesi

Sofya’da ülkemizdeki İslamofobinin 
sebepleri tartışıldı 

Bulgaristan Başmüftülüğü 
Medya ve Kültür Merkezi’nin 
ev sahipliğinde “İslamofobi: 
Nedenleri ve Sonuçları” başlığı 
altında tartışma toplantısı ger-
çekleştirildi.

Yeni Bulgar Üniversitesi Öğre-
tim Üyesi Doç. Dr. Mihail İvanov, 
Sofya Yüksek İslam Enstitüsü 
Öğretim Üyesi ve enstitünün 
bünyesindeki Bilimsel Araştır-
ma Merkezi Başkanı Dr. Arif 
Abdullah ve Başmüftülük Dış 
İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Pro-
tokol Dairesi’nde görevli uzman 
Hayri Emin toplantıda konuşma-
cı olarak yer aldı. 

Dr. Kadir Muhammed’in mo-
deratörlüğünde gerçekleştirilen 
toplantı, Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı’nın selamlama konuşması 
ile başladı. 

Doç. Dr. İvanov, konuşmasın-
da daha çok İslamofobi olgusu-
nun nedenleri üzerine odaklan-

dı. Onun ifadesine göre, eski ta-
rihlerde Paisiy Hilendarski'den 
başlayan milliyetçi literatürde 
sebepler bulunabilir. Doç. Dr. 
İvanov, literatürde çok defa Os-
manlı İmparatorluğu, Osman-
lılar, Türkler ve Müslümanlar 
arasında fark olmadığının telkin 
edildiğini belirtti. Okulun, küçük 
yaştaki çocuklarda onlar, hak-
kında çok olumsuz bir imaj ya-
ratmadaki rolünün büyük oldu-
ğunu belirtti. Bunun tam olarak 
İslamofobiden ayırt edilmeyen 
Türkofobinin kaynağı olduğunu 
açıkladı.

Uzman,” Ülkemizde gayrimüs-
limlerin Müslümanlara karşı tu-
tumuna etnik ve diğer faktörler 
de etki etmektedir. Bulgaris-
tan'daki İslamofobi çok defa 
Türkofobi ile birleşiyor” diye 
izah etti. Tarihimizde görülen 
çeşitli İslamofobi dalgalarına, 
hatta bazılarının Bulgaristan'da-

ki Müslüman nüfusa yönelik şid-
det ve baskıyla ilişkili olduğuna 
işaret eden Doç. Dr. İvanov, 
“Toplumumuz, tarihini tek taraflı 
bakış açısıyla değil, objektif bir 
şekilde yeniden okumaya iliş-
kin son derece zor bir görevle 
karşı karşıyadır” diye özetledi. 
Doç. Dr. İvanov, şimdiye kadar 
tarif edilen tarihi materyallerin 
yeniden değerlendirilmesi ve 
şimdiye kadar yazılmamış olan 
olaylara tarih kitaplarında yer 
verilmesi çağrısında bulundu.

Hayri Emin, Doç. Dr. İvanov’un 
Bulgaristan'da günümüzdeki İs-
lamofobinin tarih ile ilgili olduğu 
görüşüne katıldı. Günümüzde 
çok defa aşırı milliyetçilerin 
ideolojilerinde ve eylemlerinde 
tam olarak uzak ve yakın geç-
mişte yaşanan farklı tarihsel 
olaylardan dolayı motive olduk-
larını sözlerine ekledi. Uzman, 
yalnızca Bulgaristan'da değil, 

tüm Avrupa'da ve küresel çapta 
İslamofobi ile ilgili farklı eğilim-
lere değindi. 

Din şiddeti motive edebilir 
mi? Dr. Arif Abdullah, kendisin 
tanımladığı teolojik-felsefi yön-
tem temelinde bu soruya cevap 
aradı. Onun ifadesine göre, 
İslam ile ilgili korkuların ana 
kaynağının din olduğu şeklinde 
çok defa yanlış yorumlanır. Dr. 
Abdullah,” Araştırmacılara göre, 
bu tezahürlere sebep olan iki 
ana alan var – kaynak ve fikir 
alanı” dedi. Din şiddeti motive 
edebilir mi, sorusuna gelince 
Dr. Abdullah, dini kimliği kötüye 
kullanarak dinin araçsallaştırıla-

bileceğini söyledi.” Dini kimliğin 
unsurlardan oluşmasından do-
layı her bir unsur kötüye kulla-
nılabilir ve dini kendi aleyhine 
çalışacak şekilde araçsallaştı-
rılabilir” dedi. 

Dr. Abdullah,” Dini faaliyetler 
ve aktivitelerde bulunanların, 
dinin manevi ve ahlaki değer-
lerine daha fazla odaklandıkla-
rında ve onu aracı yapan tüm 
bu politik ve diğer unsurlardan 
temizlediklerinde İslamofobiyi 
yenebiliriz” diye sözlerini nok-
taladı. 

Daha sonra katılımcılar da yo-
rum yapma ve üç konuşmacıya 
soru sorma imkanı buldu.  

AB Parlamentosu seçimleri için 
partilerin kayıt süresi sona erdi

26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu seçim-
lerine katılmak için kayıt süresinin dolduğundan sonra Merkez 
Seçim Komisyonu (MSK) Sözcüsü Aleksandır Andreev, basına 
yaptığı açıklamada 15 parti, 9 ittifak ve 10 bağımsız aday gös-
terme komitesinin kayıt yaptırdığını bildirdi. 

Andreev, ”Bazı durumlarda MSK, usulsüzlükleri ortadan kaldır-
mak için talimatlar veriyor. Onların bir kısmı ortadan kaldırılmış-

tır. Usulsüzlükleri 
ortadan kaldırmayan 
partilerin, ittifakların 
ve girişim komitele-
rin kaydını reddet-
me kararı alacağız” 
dedi. 

Andreev, ”Şartla-
rın yerine getirildiği 
ve sadece partile-
rin veya ittifakların 
kaydını destekleyen 

seçmenlerin imzalarının kontrolünün tamamlanması beklendiği 
durumlarda prosedür tamamlanmamış olsa da kayıt işlemini ger-
çekleştireceğiz, çünkü prosedür imzaların Nüfus ve Vatandaşlık 
İşleri Müdürlüğü (GRAO) tarafından kontrol edilmesini gerek-
mektedir” diye izah etti. 

MSK Sözcüsü, ”Bu kontrol tamamlandığında ve parti veya itti-
fakların kaydı için gereken 2500 seçmenin imzası mevcut oldu-
ğunda yapılan kayıt işlemi tamamen geçerli olacaktır. Gereken 
sayıda imza olmadığı durumlarda kayıtlar iptal edilecektir” diye 
belirtti. MSK’ye gelen şikayetlerle ilgili olarak Bulgaristan İçin 
İttifak ile ilgili bir şikayetin geldiğini kaydeden Andreev, şikayetin 
değerlendirilmesinden sonra ittifakın kaydının yapıldığını bildirdi. 
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       DİN VE TOPLUM

Beraat Kandilimiz, Beraatımıza 
Vesile Olsun!

Muhterem din kardeş-
lerim! 

Cumayı, cumartesine 
bağlayan gece Beraat 
Kandilidir.  Kandilinizi en 
içten duygularımla kutla-

rım. 
Yüce Allah’a Hamd ve 

şükürler olsun ki bizleri 
Lütfuyla bir Beraat gece-
sine daha sıhhat ve afiyet 
içerisinde ulaştırdı.

Sonsuz merhamet, ni-
hayetsiz af sahibi Yüce 
Mevla’mız umumi af ilan 
ediyor! Kullarını af etmek 
için müstesna zaman di-
limleri bahşediyor. Ümitli 

olmamız ve günahlarımı-
za tövbe etmemiz gerek-
tiğini bir ayetinde Yüce 
Allah şöyle ifade ediyor 
“Allah’ın rahmetinden 
ümit kesmeyin! Çünkü 
Allah bütün günahları ba-
ğışlar. Şüphesiz ki O çok 
bağışlayan, çok esirge-
yendir.”  (Zümer, 39/53). 
Değerli Müslümanlar!                                                                                                                                     

  Beraat kelimesi sözlük-
te “suçtan, cezadan ve 
zorluktan kurtulmak ve 
arınmak” manalarında-
dır. Bu geceye, bereketli 
ve feyizli bir gece olması 
sebebiyle mübarek gece; 
günahların affı ve kulların 
temize çıkarılması hase-
biyle Beraat gecesi ve 
kulların ihsana kavuşma-
ları nedeniyle de rahmet 
gecesi denmiştir. 

Beraat gecesinde üm-
meti, ümmeti diyerek 
niyazda bulunan Sevgi-
li Peygamberimize tam 
şefaat hakkı verilmiştir. 
Ümmetine düşkün Pey-

gamberin, sünne-
tine (örnekliğine) 
ne denli ittiba edi-
yoruz (uyuyıruz)?
Gecenin diğer 

önemli bir özel-
l iğ i de Kuran-ı 
Ker im’in Levh- i 
Mahfuzdan, dünya 
semasına bir bü-
tün olarak bu ge-
cede indirilmesidir, 
buna inzal denir. 
Sevgili Peygam-
ber imize (s.a.s)  
Kadir gecesinde 

nazil olmaya başlayan 
Kur’an-ı Kerim, Mekke 
ve Medine’de olmak üze-
re yaklaşık 23 yılda nazil 
olmuştur. Bu hadiseye de 
tenzil denir.
Kıymetli Mü’minler!
Bu müstesna geceyi 

ibadet ve taatle geçir-
menin pek çok sevabı 
ve mükâfatı vardır. Bu 

konuda Sevgili Peygam-
berimiz (s.a.s) şöyle bu-
yurmuştur:
“Şaban ayının on beşin-

ci gecesi olduğu zaman, 
gecesinde ibadete kalkın. 
Ve o gecenin gündüzün-
de oruç tutunuz. Çünkü o 
gece güneş batınca Allah 
Teâlâ o andan imsak sa-
atlerine kadar: Benden 
mağfiret dileyen yok mu, 
onu mağfiret edeyim. 
Benden rızık isteyen yok 
mu, onu rızıklandırayım. 
(Bir belâ ile) müptelâ olan 
yok mu, ona kurtuluş ve-
reyim, buyurur.”  (İbn 
Mâce, “İḳāme”, 191).
Annemiz Hz. Aişe pey-

gamber imizin beraat 
gecesini ibadetle ihya 
ettiğini dualarında da 
“Allah’ım! Azabından af-

fına, gazabından rızana 
sığınıyorum, senden yine 
sana ilticâ ediyorum. Se-
nin şanın yücedir. Sana 
yaptığım senayı, senin 
kendine yaptığın sena-
ya denk bulmuyorum. 
Sana layık bir surette 
hamd etmekten acizim” 
niyazlarıyla Yüce Rab-
bimize dua eden Sevgili 
Peygamberimiz (sav), bu 
gecede Cenab-ı Allah’ın 
kendisinden bağışlanma 
dileyenleri affedeceğini, 
içtenlikle yapılan duaları 
kabul edeceğini müjde-
lemiştir. 
Kardeşlerim! 
Yüce Allah’ın biz kulla-

rına bahşettiği mübarek 
geceleri, ibadetle, Kur’an 
tilaveti ve dualarla   ihya 
edelim. Samimi niyaz ve 
dualarla Yüce mevlamı-
zın rahmet kapılarını ça-
lalım, beraate kavuşan-
lardan olalım inşallah. 
Siz değerli Mü’minlerin 

ve İslâm âleminin Berat 
Kandilini kutlarım. Yapa-
cağımız ibadet, dua ve 
yakarışların bizleri isti-

kamet sahibi kılmasını 
temenni eder, bu gece-
nin, İslâm âleminin birlik 
ve dirliğine, dualarımızın 
kabulüne, arınma ve affı-
na vesile olmasını ve bü-
tün insanlığın Barış, hu-
zur ve selametine vesile 
olmasını Yüce Allah’tan 
niyaz ederim.
Cenab-ı Hak sıhhat ve 

afiyetle, beden ve gönül 
hazırlığı ile On Bir ayın 
Sultanı Ramazan-ı Şerife 
de ulaşmayı nasip etsin. 
Müşterek dualarla ol-

sun.
Beyhan MEHMED 
Kırcaali Müftüsü

Not: Beraat Kandili  
Şaban Ayının 15. ge-
cesi 19.04 .2019  Cuma  
akşamıdır

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

“Rodopların Kalbi Ardino” 
konulu fotoğraf yarışması

Ardino (Eğridere) Bele-
diyesi, Belediye Müzesi, 
Kültürel Mirası Koruma 
Konseyi, Küçüklerin An-
tisosyal Davranışlarına 
Karşı Mücadele Komis-
yonu ve LASERWAR 
Balkans Asker i Spor 
Kulübü’nün desteği ile 

“Rodopların Kalbi Ardino” 
konulu fotoğraf yarışması 
düzenliyor.

Yarışmaya arzu eden 
herkes, kendi çektiği 
Ardino’nun doğal güzellik-
lerini, kültürel anıtlarını ve 
başka yerlerini gösteren 
en az 1 ve en çok 5 fo-
toğraf ile katılabilir. Yarış-
ma için gönderilen en eski 
fotoğrafların 5 yıl önce 
çekilmiş olması, JPEG 
formatında ve başlığı ol-
masıyla birlikte nerede 

çekildiğini anlatan kısa 
bir metinle gönderilmesi 
gerekir. Görüntü boyutu, 
uzun kenarında 3000-
5000 pikselden az olma-
malıdır. Görüntü çözünür-
lüğü en az 72 dpi olma-
lıdır. Dosyalar 10 MB’den 
büyük olmamalıdır.

Fotoğraf yarışması için 
son başvuru tarihi 30 Ni-
san 2019, fotoğrafların 
email: fotokonkurs_ar-
dino@abv.bg adresine 
gönderilmesi gerekir. 

Yarışmaya katılanlar üç 
adını, fotoğrafların baş-
lıklarını ve çekildikleri yeri 
yazması önemli bir şarttır. 
En iyi fotoğraflar, yetkili 
jüri tarafından değerlen-
dirilecek. İlk üç sırayı ka-
zananlar, sırasıyla 200, 
100 ve 80 leva miktarın-

da para ödülü ile ödüllen-
dirilecek. Bununla birlikte 
14 yaş altı ve 14 yaş üstü 
gruplarında 50 leva mik-
tarında teşvik ödülü veri-
lecek. En iyi fotoğraflar, 
Belediye Müzesi’nde 24 
Mayıs Slav Alfabesi ve 
Bulgar Kültürü Günü ari-

fesinde açılacak bir sergi 
ile sanatseverlerle bulu-
şacak. 

Fotoğraf yarışması ile 
ilgili daha fazla bilgi Ar-
dino Belediyesi’nin resmi 
web sitesinde buluna-
bilir ve Ardino Belediye 
Müzesi’nde küratörlük 
yapan Taner Çobanov’a 
ait 0887 11 80 99 telefon 
numarası aranarak öğre-
nilebilir.

             Güner ŞÜKRÜ

Momçilgrad ilçesinde iki 
yeni köprü inşa edilecek 
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı Su-
nay Hasan, “İnşa ede-
ceğimiz iki köprü, Konçe 
(Atalan) ve Nanovitsa 

(Alibeykonağı) köyleri-
nin bulunduğu bölgede 
insanların ulaşımını ko-
laylaştıracak” diye bil-
dirdi. Belediye Başkanı, 
şu anda iki köprünün 
inşaatı için gereken bel-
gelerin hazırlandığını ve 

hava koşulları müsait 
olduğunda köprülerin 
inşaatına başlanacağını 
açıkladı. Konçe köyü ya-
kınlarında inşa edilecek 

köprü, birkaç mahallenin 
sakinleri tarafından kul-
lanılacak. Kış aylarında 
Kocadere’de su seviyesi-
nin yükselmesinden do-
layı dereden geçme riskli 
olduğu için bölge halkının 
köylere ulaşımı zorlaşı-

yor. Burada yapılacak 
köprü Sindeltsi (Sindeli) 
köyü sakinleri tarafından 
da kullanılacak. Tesis 
tamamen çelik ve beto-
narmeden olacak, direk 
ve kirişlerden oluşacak. 
Köprünün uzunluğu 40 
metre ve genişliği 3,5 
metre olacak. Binek oto-
mobillerin ve hafif ticari 
araçların da geçebilmesi 
öngörülüyor. 
Polyana Mahallesi ile 

Nanovitsa köyü arasında 
bağlantı kuracak başka 
yeni bir köprü daha inşa 
edilecek. Şimdiye kadar 
mahallenin sakinleri tek 
olan yaya köprüyü kul-
lanırlardı. Betonarme 
direkleri olacak çelik 
konstrüksiyon köprünün 
uzunluğunun 12 metre, 
genişliğinin ise 3 metre 
olması öngörülüyor. 
              Kırcaali Haber
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Kırcaali ilinde safranı tütüne alternatif 
olarak yaygınlaştırma seminerleri başlıyor 

Bulgaristan Ulusal Saf-
ran ve Organik Safran 
Ürünleri Üreticileri Birliği 
Başkanı Hasan Tahirov, 
Kırcaali ilinde safran çi-
çeğini tütüne alternatif 
olarak yaygınlaştırma se-
minerleri başlatıyor. 

İlk seminer 5 Nisan 2019 
Cuma günü saat 17.30’da 
Kırcaali Obedinenie Halk 
Toplum Merkezi’nin bü-
yük salonunda gerçek-
leşti. Hasan Tahirov, 
Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanlığı, Sofya ve Fili-
be'deki Bilim Merkezleri 
tarafından desteklenen 
ülkede safran üretimine 
dair perspektiflere ilişkin 
bir multimedya sunumu 
yaptı. Tahirov’un Çin’e 
ziyareti sırasında Çin’in 
Orta ve Doğu Avrupa'daki 
16 ülkeyle ortaklaşa kur-
duğu işbirliği mekanizma-
sı "16+1"kapsamında im-
zalanan anlaşmaya göre 
Bulgaristan, üç yıl içinde 
Çin’e toplam 640 ton saf-
ran soğanı ihraç edecek.

Hasan Tahirov, ”Bugün-
lerde Stara Zagora (Eski 

Zağra) şehrinde seminer 
yaptık. Seminer büyük ilgi 
gördü. İran Konsolosu da 
hazır bulundu. İran, dün-
yanın safran üretimi mer-
kezidir. İki İranlı şirketle 
derneğimizin de taraf ol-
duğu bir anlaşmamız var. 
Bulgaristan'da toprak ve 
iklim koşulları son derece 
uygun olduğu için esasen 
safran soğanı üretimine 

odaklanıyoruz. Sadece 
bu yıl Çin’e 40 ton safran 
soğanı ihraç etmeye iliş-
kin anlaşma imzaladık. 
Üç yıl içinde ihraç edile-
cek ürün 640 tona ulaşa-
cak. Safran ürünleri üreti-
mine yönelen üreticilerin 
sayısının artması da iyi 
birşey. Onlara da büyük 
ilgi var” diye kaydetti. 

Tahirov, safran yetiş-

t irme f ikr inin burada 
ortaya çıkmasından do-
layı safranın Kırcaali 
bölgesinde tarım bitkisi 
olarak yetiştir i lmesini 
arzu ettiğini vurguladı. 
Tahirov,”İnsanımızın eme-
ğinin karşılığında iyi bir 
ücret almasını istiyorum. 
Bir örnek vereceğim: De-
kar başına yaklaşık 3000 
kg safran soğanı elde 

ediliyor. 100 metrekare 
tarladan yaklaşık 300 kg 
ürün elde ediliyor. Demek 
istediğim şu ki, üreticile-
rimiz az araziye sahip. 
Bulgaristan pazarında 
büyük safran soğanının 
kilosu 7 avroya satılıyor. 
100 metrekare alandan 
veya bahçesinden elde 
ettiği ürünün satışından 
tütün veya biber yetiştiri-
ciliğine kıyasla çok daha 
az emekle 2100 leva gelir 
elde edebilir” dedi. 
Bulgaristan Ulusal Saf-

ran ve Organik Safran 
Ürünleri Üreticileri Birliği 
Başkanı, safran soğan-
larının büyüme yıllarına 
göre küçük, orta ve bü-
yük olmak üzere üç tür 
olduğuna dikkat çekti. 
Tahirov, “Ülkeye ihraç 
edilen küçük soğanların 
İran da dahil olmak üze-

re başka ülkelerden fark-
lı olarak buraya dikilince 
büyümesi ve kendi içinde 
çoğalmasından dolayı 
safran üreticileri kazanç 
elde ediyor. Bununla bir-
likte safran üreticilerine 
derneğimiz tarafından 
danışmanlık hizmeti veri-
liyor” diye ifade etti. 
Tarım, Gıda ve Orman 

Bakanlığı Genel Sek-
reteri Georgi Stoyanov, 
Tahirov’a gönderdiği 
mektupta Safran Ürünleri 
Geliştirme Merkezi, Saf-
ran Toprak ve Su Analiz 
Laboratuvarı ve paket-
leme tesisi kurulmasına 
ilişkin sorunu gündeme 
getiriyor. Mektupta dev-
letin safran üretimi de-
nemeler i iç in alanlar 
sağlamaya hazır olduğu 
belirtiliyor.
            Kırcaali Haber

Sokolino köyü sokakları 
asfaltlandı 

Momçilgrad (Mestanlı) ilçesine bağlı Sokolino (At-
macalar) köyünde en son 202 metre uzunluğundaki 
bir sokakta yapılan asfalt çalışmaları tamamlandı. 
Böylece köyün bütün sokakları asfaltlanmış oldu. 

Sokakların bakım ve onarımı için harcanan kay-
naklar tamamen belediye bütçesinden sağlandı. 
Son yenilenen sokak 10 aile tarafından kullanılıyor. 
Bundan başka köy mezarlığının girişine uzanan  bir 

sokak da asfaltlandı. Sokağın onarımı standartlara 
uygun olarak yapıldı ve şimdi de yaya şeridi oluş-
turulacak. 
Konuyla ilgili Mestanlı Belediye Başkanı Sunay 

Hasan, ”Sokakların asfaltlanacağına dair Sokolino 
halkına söz vermiştik. Bu, ilçedeki küçük yerleşim 
yerlerinin gelişimine yönelik ekibimizin programının 
bir parçası” diye ifade etti. KH 

Yol ücretlerinde yüzde 3-6 arasında artış bekleniyor 
BTV’de yayınlanan “Bu 

Sabah” programına konuk 
olan Karayolları Altyapısı 
Ajansı Ulusal E-TOLL 
Sistemi Yönetimi Daire 
Başkanı Prof. Dr. Oleg 
Asenov, “Ücretli yol ağının 
kullanımı için ödenen yol 
ücretlerinde % 3 ile % 6 
arasında bir artış bekliyo-
ruz” diye konuştu.

Prof. Dr. Oleg Asenov, 
tüketim malı ve ulaştırma 
hizmetleri fiyatları üze-
rinden hesaplandığında 
nihai ürün fiyatlarında % 
2'den fazla olmayan bir 
artışa yol açacağını dü-
şünüyor. 

Uluslararası Taşımacı-
lar Birliği Başkanı Yordan 
Arabaciev’in ifadesine 
göre, E-TOLL otoyol ücreti 
sisteminin devreye sokul-
ması, ekonomik mantığın 
ne kadar yanlış olduğunu 
gösteriyor. Bunu akaryakıt 
fiyatları ile örneklendiren 
Arabaciev, “Eğer şimdi di-
zel 2 leva ise, 16 Ağustos 
itibariyle sistem uygulan-
maya girdiğinde 4,50 leva 
olacak” diye vurguladı.

Bu olaya mallar bağlamı 
dışında sadece mutlak 
rakamlar olarak bakılma-
ması gerektiğini belirten 
Prof. Dr. Asenov, her bir 
yol ücret sisteminin kendi 
özelliklere sahip olduğunu 
ve modellerin bir ülkeden 
diğerine mekanik taşın-
masının doğru bir yakla-

şım olmadığını dile getir-
di. Onun ifadesine göre, 
tarife fiyatları 10 stotinka 
olduğu için önerilen tari-
feler, daha küçük ve daha 
ekolojik araç kullanan ta-
şımacıları teşvik edecek.

En gelişmiş ekonomiye 
sahip ülke Almanya’da 

neden otoyol kullanım 
ücretlerinin iki kez daha 
düşük olduğu sorusu 
üzerine Prof. Dr. Ase-
nov, bizde ulusal refahın, 
Almanya’nın aksine % 
22’lik vergi yükü dağılı-
mından etkilendiği için 
diğer ülkelerle benzetme 
yapılamayacağını yinele-
di.

Fiyat ar tışının hangi 
ürünlerde en önemli öl-
çüde olacağına dair soru 
üzerine Prof. Dr. Asenov, 
fiyat artışının muhtemelen 
en ciddi oranda maden 
suyu gibi, yani yüksek ha-
cimli ve kütleli, ancak dü-
şük maliyetli olan ürünle-
rin fiyatına yansıyacağına 
dikkat çekti. 

Fakat Arabaciev, bunu 
kabul etmedi ve yol ücret-
lerdeki artışın tüm malla-
rın fiyatları üzerinde ciddi 
bir etkisi olacağını söy-
ledi. Arabaciev, E-TOLL 
otoyol ücreti sisteminin 
uygulanmasında sözde 
kirleten bedelini öder il-

kesinin gözetileceğinin 
belirtildiğini anımsattı.

Bu sebepten dolayı Euro 
6 emisyon standardına 
uygun otobüs otoyol üc-
retinin kilometre başına 
5 stotinka olduğu halde 
neden aynı standarda 
uyan kamyon otoyol ücre-
tinin kilometre başına 50 
stotinka olduğuna anlam 
veremediğini kaydeden 
Arabaciev, ”Bu mantık 
yanlış” dedi. 

Prof. Dr. Asenov, şimdiki 
vinyet sistemi gelirlerine 
kıyasla E-TOLL otoyol üc-
reti sistemi gelirleri olduk-
ça artacağı için E-TOLL 
otoyol ücreti sisteminin 
etkisinin daha 2020 yılın-
da hissedileceğine kanaat 

getirdi. 
P ro f .  D r.  Asenov, 

”E-TOLL otoyol ücreti 
sisteminin uygulamaya 
girmesi, politika yapmak 
için ekonomik bir meka-
nizmadır” diye vurguladı. 

Ulusal E-TOLL Sistemi 
Yönetimi Daire Başka-
nı, önümüzdeki yıl yeni 
sistem sayesinde yol 
yapım, bakım ve onarım 
çalışmaları için en az 500 
milyon leva olmak üzere 
ek fonlar sağlanacağını 
tahmin ediyor. 

Arabaciev, taşımacı-
ların yeni fiyatları kabul 
etmediklerini söyledi ve 
sözlerine şunları ekledi, 
”Bizler, insanların daha 
ucuza mal olan otobüs 
yolculuğu yapmalarına 
imkan vereceğiz, ancak 
onlar sütü ve ekmeği 
daha pahalı alacaklar-
denge eksik” 

Bu sebepten dolayı 
Uluslararası Taşımacı-
lar Birliği, E-TOLL otoyol 
ücreti sisteminin uygula-
maya sokulmasının erte-
lenmesinde ısrar ediyor. 
Prof. Dr. Asenov, ertele-
menin mümkün olduğu-
nu, ancak bu durumda 
daha da önemlisinin uy-
gulanabilir bir model oluş-
turmak için görüşlerin ya-
kınlaşmasını sağlamak 
olduğuna dikkat çekti.  

             Kırcaali Haber
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Kırcaali’nin Çevre Yolu İnşaatına 
2020 Yılında Başlanacak 

Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakan Yar-
dımcısı Nikolay Nankov, 
Kırcaali’de düzenlenen 
"Avrupa Evimizde” konu-
lu tartışma toplantısında 
yaptığı konuşmada,” Bu 
yıl kamulaştırma prose-
dürleri tamamlanacak ve 
Kırcaali çevre yolunun 
bir bölümünün tasarım 
projesi için kamu ihalesi 
açılacak. İnşaatı, gele-
cek yıl başlayacak” diye 
açıkladı. Bakan Yardım-
cısı, ”Bu, yalnızca 140 
milyon levayı aşacak 
yatırımın büyüklüğü de-
ğil, aynı zamanda büyük 
toplumsal etkisi nedeniy-
le de bölgedeki en büyük 
projedir. Çevre yolu şe-
hirde yoğun trafiği hafif-
letecek ve hava temizli-
ğini artıracak,  gürültüyü 
azaltacak, çünkü yaz ay-
larında Kırcaali’den gün-
de 10 000 araba geçiyor. 

Kırcaali-Yunanistan ara-
sı mesafe de oldukça kı-
salacak. 15 kilometrelik 
yol üç bölüme ayrılacak. 
İnşaat öncelikli olarak 
üçüncü bölümden baş-
layacak” dedi. 
Nankov,”Proje, 5 viya-

dük, yol üzerinde köp-
rü, Studen Kladenets 
Barajı üzerinde 1050 m 
uzunluğunda bir köprü, 
demiryolu geçitleri bulu-
nan kesimlerde üstgeçit 
ve altgeçit, ulusal, ilçe 
ve tarımsal yollar bulu-

nan karmaşık bir yapı 
inşa edilmesini öngör-
mektedir. Birkaç ay son-
ra Kırcaali ilinde başka 
önemli bir yol kesimi de 
Avrupa’ya yakışır hale 
gelecek. Momçilgrad 
(Mestanlı)-Krumovgrad 

(Koşukavak)-İvaylovgrad 
(Ortaköy) yolunun bir ke-
siminde süren 20 milyon 
levaya mal olan bakım 
onarım tamamlanacak. 
Proje, 2014 – 2020 Yu-
nanistan-Bulgaristan İN-
TERREG V-A Sınır Ötesi 
İşbirliği Programınca ve 
Karayolu Altyapı Ajansı 
(APİ) bütçesinden finan-
se edilmektedir. İnşaat 
ve montaj işlerinin yüzde 
46’sı tamamlandı. 2007-
2013 Bölgesel Kalkınma 
Operasyonel Programın-
ca sağlanan kaynaklar-
la aynı yolun 18 km’lik 
başka bir kesimi de ye-
nilenmişti. Böylece bölge 
halkı yakında yolun 50 
km’lik kesiminde rahat 
yolculuk yapabilecek. 
2014-2020 Büyümedeki 
Bölgeler Operasyonel 
Programı kapsamında 
Kırcaali-Most (Köprülü)-
Manastir yolunun 26 
km’lik bir kesiminde ba-
kım onarım çalışmaları 
yapılacak. Bakım onarı-
mı ve denetim yapacak 
firma seçimine ilişkin 
ihale süreci devam edi-
yor. Kamu ihalelerine 
itiraz edilmediği takdirde 
inşaat çalışmalarına ma-
yıs ayında başlanabilir” 
diye kaydetti. 
Bakan Yardımcısı, ”İki 

haftaya kadar Kırcaali-
Ardino (Eğridere) yolu-
nun 28 km’lik kesiminde 
bakım onarım çalışma-
ları başlayabilir. Pro-
jenin yaz mevsiminde 
tamamlanması planla-
nıyor. Kırcaali ilinde yol 
altyapısına Avrupa Birli-
ği (AB) fonları ve ulusal 
bütçeden sağlanan top-
lam 32 milyon leva yatı-
rım yapılıyor” diye belirt-
ti. Nankov,”Kırcaali Su 
ve Kanalizasyon Şirketi 
tarafından 2014-2020 
dönemi Çevre Operas-
yonel Programı kapsa-
mında yapılacak su ve 
kanalizasyon şebekesi-
ni iyileştirmeye yönelik 
yapılacak yatırımlar da 
Kırcaali açısından bü-
yük önem taşıyacak. 
Maliyeti yaklaşık 70 mil-
yon levayı bulan yatırım 
programı çerçevesinde 
Ençets (Salman) köyün-
deki içme suyu arıtma 
tesisinin yenilenmesine 
ilişkin proje için ek kay-
nak öngörülüyor. Proje 
kapsamında Momçilgrad 
(Mestanlı) kasabasında 
bulunan bazı yapılar da 

yenilenecek. Kırcaali Su 
ve Kanalizasyon Şirketi, 
23 Nisan 2019’a kadar 
proje teklifini sunmalıdır. 
Yatırım projesi daha bu 
yıl uygulanmaya başla-
yabilir. Bu projeyle Kır-
caali il merkezi ve Mom-
çilgrad kasabasında su 
ve kanalizasyon şebe-
kesi ile ilgili bütün so-
runların çözülmesi bek-
leniyor” diye ifade etti. 
Bu yıl Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanlığı 
tarafından finanse edilen 
Kırcaali’de su pompa is-
tasyonları projelerinin de 
tamamlanacağını kayde-
den Nankov,”2014-2020 
Bölgesel Kalkınma Ope-
rasyonel Programı kap-
samında bölgede kent-
sel çevre, eğitim, sağlık 
ve sosyal altyapıyı iyileş-
tirmek için ciddi yatırım-
lar da yapılıyor. Program 
kapsamında 51 milyon 
leva tutarında 22 proje 
sözleşmesi imzalanmış 
olup, 16 milyon leva ile 
yaklaşık 6 000 öğrenci 
kapasiteli 8 eğitim kuru-
mu modernize edilecek. 
Sağlık Bakanlığı’nın 
bir projesi kapsamında 
ilde bulunan tüm acil tıp 
merkezleri onarılacak ve 
yeni ambulanslar sağla-
nacak. Projeler en çok 
insanlar tarafından gö-
rülebilir ve yapılan hiz-
metler her bir vatandaşa 
ulaşır” dedi. 
Bakan Yardımcısı, ”Ara 

verilen Toplu Konutlarda 
Enerji Verimliliğinin Art-
tırılmasına İlişkin Ulusal 
Program kapsamında 
ücretsiz olarak yapılan 
toplu konutlarda ısı ya-
lıtım çalışmalarına bu 
yıl yeniden başlanacak. 
Bulgaristan Kalkınma 
Bankası’na 3 500 konut-
ta ısı yalıtım çalışmaları 
yapılmasının f inanse 
edilmesi için başvuruda 
bulunulmuştur. Progra-
mın ne şekilde devam et-
mesi gerektiği konusun-
da kamuoyunda tartışma 
yapılmasına ihtiyaç var” 
dedi. Program kapsa-
mında yapılan inşaat 
çalışmalarını kontrol ve 
izleme mekanizmasının 
geliştirildiği ve bu amaç-
la bakanlıkta oluşturu-
lan müdürlüğün 210’dan 
fazla konutta yapılan ısı 
yalıtım çalışmalarını de-
netlediği anlaşıldı.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan Vatandaşları Avrupa 
Ülkelerinde Çalışmayı Tercih Ediyor 

AFIS ajansının yap -
t ı ğ ı  a n k e t e  g ö r e , 
Bulgaristan'da mevcut 
adresi olan neredeyse her 
üç Bulgaristan vatandaşı 
(% 29) başka bir AB ülke-
sinde çalıştı veya son 5 
yıl boyunca orada çalışan 
akrabaları bulunmakta.

Yetişkin nüfusun nere-
deyse üçte birinin geçici 
olarak veya kalıcı olarak 
daha geniş Avrupa işgü-
cü piyasasına girdiği göz-
lemlenmektedir. Mecazi 
anlamda, Bulgaristan va-
tandaşları sınırın her iki 
tarafında duruyor ve belirli 
bir yıl, mevsim veya aylık 
durumlarına göre, önemli 
bir kısmı ya burada ya da 
Avrupa'nın başka bir böl-
gesindedir. 

Şahsen veya hanenizin 
başka bir üyesi son 5 yıl-
dır Avrupa Birliği ülkele-
rinde çalışıyor mu?

-Evet,%18.9
-Evet, iki kişi %6,8
-Evet, üç kişi %1.7
-Evet, dört kişi %1.3
-Evet, dörtten fazla kişi 

%0.3
-Hayır, %67,6 
-Cevap yok %3.4
Akrabalar, akranlar ve 

dostlar arasında paylaşı-
lan deneyim, kişisel çıkar-
lar ve nedenler üzerinde 

güçlü bir etkiye sahiptir. 
Çalışma çağındaki nü-
fusta, tablo şu şekildedir: 
AB'de çalışan bir aile üye-
si olanların %53'ü AB'ye 
kalıcı olarak (%27) veya 
geçici olarak (%26) ve 
%12'ye göç etme niyetin-
dedir. Bu tür iki veya daha 

fazla hane üyesi olanlar-
da, örneklerini takip etme 
niyeti daha kategorik bir 
biçimde daha yaygındır – 
toplam %61'i göç etmek 
niyetinde olup,%35'i kalı-
cıdır. 

Yukar ıda  be l i r t i l en 
%29 "Avrupalı Bulgar-
lar" arasında,%28.7'den 
fazlası (yani tüm yetiş-
kin vatandaşların %9'u) 
Avrupa'da kişisel olarak 
çalışmıştır ancak şu anda 
Bulgaristan'da bulunmak-
tadır. Bu, net akışın hala 
dışarıda olduğu anlamına 
gelir - periyodik olarak 
göç ettiklerinden daha 

küçük bir kısmı geri dön-
mektedir. 

Hangi şartlar altında "Av-
rupalılaştırılmış Bulgarlar" 
Bulgaristan'da tekrar ça-
lışmayı tercih eder? İlk 
faktör işgücü maliyetidir.

S i zc e,  Bu lgar i s t an 
göçmeni  ka l ıc ı  o la -

rak geri dönmek için 
Bulgaristan'da kaç leva 
maaşa çalışır: 

En az 1000 leva %16,5
En az 1500 leva %34,1
En az 2000 leva %28.6
En az 2500 leva %13,2
3000 levadan fazla %4.4
Sadece daha yüksek 

kazanç için geri gelmez 
% 3.3 

Bu değerler, araştırma-
nın kişisel aile gelirine 
göre izlenirse, yaklaşık iki 
ile bir oranında pozitif bir 
korelasyon gözlenmek-
tedir. Başka bir deyişle, 
öngörülebilir gelecekte 
ücretlerin iki katına çıka-

rılması, ülkedeki emek 
arzını yaklaşık 4 milyona 
(1989'da olduğu gibi) ar-
tıracak. 

Göç etmeyi etkileyen di-
ğer faktörlere gelince, onu 
zayıflatma eğilimindedir. 
“Deneyiminiz ve akraba-
larınızın deneyimleri neler 
gösteriyor? Vatandaşı-
mız, Avrupa vatandaşıy-
la aynı iş için aynı maaş 
alıyor mu?” sorusuna, % 
81'i "çoğu zaman daha az 
alıyorlar", %14'ü “çoğu za-
man hiçbir fark yoktur” ve 
yalnızca %2’si “çoğu za-
man daha fazla alıyorlar” 
yanıtını verdi.

Bildirilen eşit ücret ilke-
sine rağmen, başka bir 
ülkeye göç etmekle, kişi 
sosyal sermayesinin bü-
yük bir bölümünü kaybe-
der - statüsünü, temasla-
rını, yerel dilde çıkarlarını 
savunma fırsatını, sendi-
ka üyeliğini, aile desteğini 
vs. 

İşgücü göçmeninin Av-
rupa menşeli ülkelerdeki 
yeteneklerini ortaya çı-
kardığı davaların payının 
çok düşük olduğunu orta-
ya koymaktadır. Açıkçası, 
daha elverişli sosyal çev-
re ve kariyer, emek göçü 
için ana nedenler arasın-
da değildir. 
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Borisov, akaryakıt kaçakçılığı yapanları uyardı
Başbakan Boyko Bori-

sov, Grand Hotel Sofya’da 
düzenlenen 2018 yılının 
dördüncü çeyreğine iliş-
kin boş sigara paketleri-
nin araştırılmasından elde 
edilen yasadışı sigara ti-
careti eğilimleri ve sevi-
yeleri hakkındaki sonuç-
ların tanıtıldığı toplantıda 
yaptığı konuşmada, “Son 
yıllarda sigara kaçakçılığa 
karşı mücadele yürütülü-
yor. Buna yönelik yapılan 
çalışmalardan elde edilen 
sonuçlar, bütçe kaynakla-
rının yüz milyonlarca leva 
artmasına yol açtı” dedi. 

Borisov’un ifadesine 
göre, Maliye Bakanlığı 
tarafından verilen malu-
matlar da bunu gösteriyor.

Borisov, ”Bununla öğ-
retmen, polis, yargıç, 
savcı ve diğer görevlilerin 
maaşlarının artırılmasına 
imkan sunuluyor” diye be-
lirtti ve bu konuda siyasi 
iradenin önemli olduğunu 
konuştu.

Başbakan, ”İçişleri Ba-
kanlığı nezdindeki sınır 
polisi ve vergi polisinin 
başarılı çalışmaları için 

gerekli kapasiteye sahip 
olması da önemlidir” dedi. 

Borisov, özel tüketim 
vergisinden elde edilen 
daha yüksek tutardaki 
bütçe gelirlerinden başka 
özel tüketim vergisi uygu-
lanan şeker ürünleri, et 
ürünleri ve diğer kaçak 
ürünlerle mücadeleye 
yönelik de çok ciddi ça-
lışmalar yürütüldüğünü 
vurguladı. 

Borisov, ” Bu nedenle 
2014'ten 2019'a kadar 
olan bütçe gelirleri yüzde 
50 daha fazla - veya 29,4 
milyar levadan 43,9 milyar 
levaya yükseldi” dedi. 

Başbakan, akaryakıt 
vergilerinin de aynı şekil-
de kontrol edildiğini söy-
ledi. Borisov, yeni video 
gözetimi hakkında yönet-
meliğinin kaçak ticaretle 
mücadelede ve bu sek-

töre yardımcı olacağına 
inanıyor.

Başbakan, ”Bulgaristan 
Petrol ve Doğal Gaz Bir-
liği, küçük ve orta ölçekli 
akaryakıt istasyonları, si-
vil toplum sektörü ve teş-
kilatlar da umarım yaptığı-
mız her şeyi gözetleyebi-
lir. Amacımız öznel insan 
faktörünün etkisini en aza 
indirmektir. Limanlar ve 
rafineriler üzerinde artık 

% 100 kontrolümüz var. 
Birkaç ay içinde akaryakıt 
kaçakçılığı ile mücadele-
de de sonuçların aynı ola-
cağına inanıyorum, bu ko-
nuda size söz verebilirim. 
Sigara ticareti kurallarına 
uymayanlar hapislerde 
yatıyor. Tavsiyem şu, en 
kısa süre içinde akaryakıt 
ticaretini yasal yollar çer-
çevesinde yapmaya baş-
lamalarıdır” diye konuştu. 

Veriler, yurt dışında sa-
tılması öngörülen sigara-
ların payının 2018'in dör-
düncü çeyreğinde yüzde 
4,4 olduğunu gösteriyor. 

Bu, 2019'un üçüncü çey-
reğine göre yüzde 0,9'luk 
bir azalma olduğu anlamı-
na gelir. Kaçak sigara ora-
nının en yüksek seviyede 
yüzde 12 ile Haskovo’da 
(Hasköy), yüzde 10,7 ile 
Plevne’de, yüzde 9,3 ile 
Pernik’te ve başka şehir-
lerde olduğu tespit edildi. 

Kaçak sigara oranının 
en düşük seviyede yüzde 
1,3 ile Dobriç (Hacıoğ-
lu Pazarcık) ve Gabrovo 
şehirlerinde, Sofya’da ise 
yüzde 3,7 olduğu belirlen-
di. 

              Kırcaali Haber

Sofya Üniversitesi’nin öğrenim 
ücretlerinde değişiklik 

Sofya Sveti Kliment Oh-
ridski Üniversitesi Akade-
mik Konseyi, 2019-2020 
akademik yılında lisans, 
lisansüstü, doktora ve 
uzmanlık programlarında 
okuyan öğrencilere yö-
nelik öğrenim ücretlerin-
de değişiklik yapılmasına 
karar verdi.
Yıllık öğrenim ücretlerin-

de değişiklik, sadece yeni 
akademik yılında kabul 
edilen üniversitelileri kap-
samaktadır ve 2019-2020 
akademik yılandan önce 
lisans, lisansüstü, dokto-
ra ve uzmanlık program-
larına kabul edilen öğren-
cilerin öğrenim ücretlerin-
de değişiklik olmayacak.
Üniversite bünyesin-

deki 10 fakültede lisans, 
lisansüstü, doktora ve 
uzmanlık programlarına 
yeni kabul edilen öğren-
cilerin öğrenim ücretlerin-
de değişiklik olmayacak. 
Bu fakülteler şunlardır: 
Tarih Fakültesi, Tıp Fa-
kültesi, Biyoloji Fakültesi, 
Matematik ve Enformatik 
Fakültesi, Kimya ve Ec-
zacılık Fakültesi, İlahiyat 
Fakültesi, Hukuk Fakül-
tesi, Pedagoji Fakültesi, 
Klasik ve Modern Filoloji 
Fakültesi ve İktisat Fakül-
tesi.
Sofya Üniversitesi Fizik 

Fakültesi’nde İlköğretim 

Doğa Bilimleri Öğretmen-
liği, Fizik ve Endormatik 
ve Fizik ve Matematik 
programlarında okuyan 
öğrencilerin öğrenim üc-
retleri yarı yarıya olmak 

üzere 400 levadan 200 
levaya düşürüldü. 
Doktora ve uzmanlık 

programlarında okuyan 
öğrencilere yönelik öğre-
nim ücretlerinde değişik-
lik yok. 
Sofya Üniversitesi’ne 

başvuru ücretinde de 
herhangi bir değişiklik 
yok-sınav başvuru ücreti 
30 leva ve sınav sonuç-
larını değerlendirme üc-
reti de 30 leva tutarında 
olmaya devam edecek. 
Doktora programlarına 
başvuran adaylar için 
başvuru sınavı ücretinin 
50 levalık tutarında da 
değişikliğe gidilmedi. 
İki yıl üst üste Matema-

tik ve Enformatik Fakülte-
sinde Matematik ve İsta-
tistikler lisans programla-
rına maksimum puan ile 
kabul edilen öğrenciler ilk 
akademik yıl için öğrenim 

ücreti ödemeyecekler. 
Sofya Sveti Kliment Oh-

ridski Üniversitesi Akade-
mik Konseyi, örgün lisans 
programlarına kabul edi-
len öğrenciler için öğre-
nim ücretlerini artırma 
kararı aldı.
Jeoloji ve Coğrafya Fa-

kültesi Turizm Bölümü 
öğrencilerinin öğrenim 
ücreti 420 levadan 460 le-
vaya, Gazetecilik ve Kitle 
İletişim Fakültesi Halkla 
İlişkiler, İletişim Yöneti-
mi, Gazetecilik ve Kitap 
Yayıncılığı bölümlerinde 
örgün lisans programları-
nın öğrenim ücretleri 560 
levadan 600 levaya, açık 
öğretim programlarının 

öğrenim ücretleri ise 300 
levadan 350 levaya, Fel-
sefe Fakültesi Avrupa Bi-
limi ve Siyaset Bilimi bö-
lümlerinde okuyan öğren-
cilerinin öğrenim ücretleri 
560 levadan 600 levaya, 
Slav Filolojileri Fakültesi 
Filojoji Bölümü öğrenci-
lerinin öğrenim ücretleri 
300 levadan 400 levaya, 
Felsefe Fakültesi Felsefe 
Bölümü’nde örgün lisans 
programlarının öğrenim 
ücretleri 540 levadan 
580 levaya, açık öğretim 
programlarının öğrenim 
ücretleri ise 300 leva-
dan 320 levaya ve Eğitim 
ve Sanat Fakültesi’nde 
Grafik Tasarım ve Müzik 
ve Medya Teknolojile-
ri ve Ses Yönetmenliği 
programlarında okuyan 
öğrencilerin öğrenim üc-
retleri 730 levadan 780 
levaya yükseltildi. 
Avrupa Birliği dışında-

ki ülkelerin vatandaşları 
olan lisans, lisansüs-
tü, doktora ve uzmanlık 
programlarında oku -
yan öğrencilere yönelik 
öğrenim ücretleri dü-
şürüldü. Öğrenim üc-
retindeki düşüş, Sofya 
Üniversitesi’nin bünye-
sindeki fakültelerin çoğu 
bölümleri için geçerlidir. 
             Kırcaali Haber

Mleçino bölgesinde hayır 
için yapılan çeşmeler 

Kırcaali ilinde yol kenarlarında sayısız taş ve mer-
mer çeşmeler bulunan Mleçino (Sütkesiği) köyü böl-
gesinde olduğu kadar belki de başka bir bölgede yok-
tur. İnsanlar bu çeşmeleri hayır için veya vefat etmiş 
bir yakınının anısına yaptırıyor. Guinness Rekorlar 
Kitabı'na layık bu çeşme geleneğinin sadece ilçede, 
ilde ve ülkede değil, dünyada eşi benzeri yoktur. Böl-
gedeki Müslümanlar, çeşme yapmanın bir şeref ka-
zandırdığı gibi günahların bağışlanmasına da sebep 
olduğuna inanıyor. Mleçino halkı, dünyada yapılacak 
en büyük iyiliğin ve hayırın çeşme akıtmakta olduğu-
na inanıyor. 

Mleçino’ya yakın Oslets Mahallesi’ne giden yol ke-
narında bulunan Yamaç denilen yerde “Yıldız Çeş-
mesi” adında yeni bir çeşme daha inşa edildi. Çeşme 

Metin Mehmet tarafından 1988 yılında Momçilgrad 
(Mestanlı) kasabası yakınlarında meydana gelen bir 
trafik kazasında hayatını kaybeden kızkardeşi Yıldız’ın 
anısına yaptırıldı. Çeşmede taş üzerinde şöyle bir 
Türkçe kitabe bulunuyor: “Yıldızlar asla ölmez, sade-
ce bazen görülmez". Bu çeşmenin yanında Mleçino 
köyünden Emrullah, Necattin, Fahrettin, Recep ve Se-
bahattin Sali kardeşler tarafından 1967 yılında hayata 

gözlerini yuman anneleri Kerime Sali Fetta’nın anısına 
yaptırılan başka bir çeşme de bulunuyor. 

Bu yerde “Aylin Çeşmesi” adında başka bir çeş-
me de var. 1981 yılında talihsiz bir kazada hayatını 
kaybeden bir kızın anısına yaptırılmıştır. Bu çeşmede 
Bulgarca bir yazı var. Naim Çeşmesi de çok ilginç. 
Çeşme, 2001 yılında Yılmaz ve Günaydın kardeşler 
tarafından amansız bir hastalıktan ölen babaları Naim 
Rahim’in anısına yaptırılmıştır.         Güner ŞÜKRÜ
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Bulgaristan hava kirliliğinin 
en yüksek olduğu AB ülkesi 

Hava kirliliği ve sağlık 
üzerindeki etkileri üzerine 
bir forumda sunulan Dün-
ya Sağlık Örgütü’nün ve-
rilerine göre hava kirliliği 
nedeniyle Bulgaristan’da 
yılda 15 000 kişi hayatını 
kaybediyor. Ülkemiz, ha-
vadaki ince partikül mad-
delerin yüksek seviyede 
olduğu Avrupa Birliği (AB) 
ülkeleri arasında ilk sırada 
yer almaktadır. 

Sadece bir kere nefes 
almakla yaklaşık 20 mil-
yon ince partikül madde 
soluyoruz. 

Bu lgar i s tan  U lusa l 
Televizyonu’na (BNT) ko-
nuşan pulmojoji uzmanı 
Dr. Aleksandır Sinitçi-
ev,”75 yaşına kadar ya-
şayan bir kişi hayatında 
toplam yaklaşık 4 kilog-
ram ince partikül madde 
soluyor ve bu partiküller 
akciğerlerine nüfuz edi-
yor. Bu miktar dört köşe 
tuğla kadardır” diye ifade 

etti. 
Çapı 2,5 mikrometreden 

az olan toz parçacıkları 
akciğerlere derinlemesine 
nüfuz eder. Bizi hücresel 

düzeyde etkiler. Sonra 
vücudumuzdaki diğer tüm 
organlara ve sistemlere 
ulaşır.

Uzman doktor,”Hava 
kirliliği vücudumuzdaki 
zayıf noktamızı arıyor ve 

zayıf noktamız neresiyse 
çevre kirliliği oraya isabet 
ediyor. Genetik olarak za-
yıf noktamız akciğer ise, 
akciğerde bir sorunumuz 

oluyor, genetik olarak za-
yıf noktamız kalbimizse 
oraya isabet ediyor. Diya-
bet veya kanser hastalığı 
gelişebilir” diye sözlerine 
ekledi. 

Bu nedenle uzmanla-

rın ifadelerine göre hava 
kirliliğine karşı alınacak 
önlemler önemlidir.Onlar 
bizde bu tür önlemlerin 
yeterli düzeyde olmadı-

ğını düşünüyor. Avrupa 
Birliği (AB) Komisyonu, 
havadaki ince partikül 
madde değerlerine ilişkin 
sınır değerlerinin aşıldı-
ğının tespit edilmesinden 
dolayı Bulgaristan’a karşı 

ceza prosedürü başlattı. 
D ü n y a  S a ğ l ı k 

Örgütü’nde uzman olarak 
görevli Doç. Dr. Mihail 
Okoliyski,” Bulgaristan'da 
yeterli düzeyde önlemlerin 
alınması gerekiyor. Özel-
likle büyük şehirlerde çok 
yüksek düzeyde hava kir-
liliği söz konusudur” diye 
yorumda bulundu. 

Bulgaristan Hasta Hak-
larını Koruma Derneği 
Başkanı Plamen Tauşa-
nov, “Daha 2017 yılında 
havadaki ince parçacıklı 
madde seviyelerinin ölçül-
mesi önerilmiştir. Şimdiye 
kadar bu gerçekleşmedi, 
ne ölçüyorlar? En tehlikeli 
seviyelerde olanlar ölçül-
miyor. Bunlar sistemik 
yaklaşımlar değildir ve 
gözle görünür bir sonuç 
vermezler” diye izah etti. 

Ülkemizde hava kirliliği 
nedeniyle hayatını kay-
bedenlerin sayısının, tra-
fik kazalarında hayatını 

kaybedenlerden 20 kat 
fazla olduğunu kaydeden 
Tauşanov, “Buna rağmen 
hava kirliliğinden dolayı 
sağlığını tehdit eden tek 
bir faktörün bile farkında 
olmayan Bulgaristan va-
tandaşlarının oranı önemli 
seviyededir” dedi. 

Hava kirliliğinin % 60'ı 
otomobillerin yaydığı za-
rarlı egzoz emisyonla-
rından, kalan 40'ı ise ev 
ısıtmasından kaynaklan-
maktadır. Hava kirliliği ne-
deniyle dünya çapında 7 
milyon insan hayatını kay-
bediyor, onların içinde en 
büyük payı kalp hastalık-
ları, zatürree ve beyin fel-
cinden ölenler oluşturdu. 

Dünya Sağlık Örgü-
tünün veri ler ine göre 
Bulgaristan’da havadaki 
ince partikül madde se-
viyeleri, Kırgızistan, Taci-
kistan ve Gürcistan'daki 
seviyelere yakındır.

               Kırcaali Haber

Başmüftülük, Ömerler Camisi’nin 
restorasyonu için 1500 leva bağışladı

Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftülüğü, 
Ardino (Eğridere) ilçe-
sinde en eski camiler-
den biri olan Lübino 

(Ömer ler)  köyünde 
bulunan caminin res-
torasyonu için 1500 
leva bağışladı. Bağış, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet tara-
fından Lübino Cami En-
cümen Başkanı Güner 
Mümün’e takdim edildi. 
Beyhan Mehmet, ba-

ğış takdimi sırasında, 
”Tarihi caminin restore 
edilmesine duyarlı ol-
duğumuzu göstermek 
için 1500 leva bağış 
yapıyoruz. Bu büyük bir 
miktar değil, ancak yine 

de iyi niyetimizi ve ona-
rım çalışmalarını sami-
mi olarak desteklemek 
istediğimizi gösteriyor” 
diye kaydetti. Müftü, 

Kâbe-i Muazzama'nın 
birer şubesi olduğu için 
camilerin onarımını her 
zaman desteklemeye 
hazır olduklarını vurgu-
ladı. Beyhan Mehmet, 
”Camiler, Müslümanla-
rın eğitim gördüğü, ma-
neviyatını yükselttiği, iyi 
komşuluk yapmayı ve 
insanlığı öğrendiği yer-
lerdir. Peygamber Efen-
dimiz (sav) hayrı teşvik 
ettiği bir hadisinde şöyle 
buyurur: “İnsan ölünce, 
şu üç ameli dışında bü-
tün amellerinin sevâbı 

kesilir: Sadaka-i câriye, 
kendisinden istifâde 
edilen ilim, arkasından 
duâ eden hayırlı evlât” 

diye kaydetti. 
Lübino Cami 

Encümen Baş-
kanı, şahsı ve 
yerli halkın adı-
na bağış için 
B u l g a r i s t a n 
Ba ş mü f tü lü -
ğüne en içten 
ş ük r an la r ın ı 
sundu. 
Lübino Cami-

si, mimari de-
ğeri yüksek bir 
yapıdır. İki asır 
önce (1808 yı-

lına doğru) Rodoplu in-
şaat ustaları tarafından 
inşa edilen cami, Doğu 
Rodoplar’da namaz kı-
lınan mekanın bodrum 
katı bulunan tek cami-
dir.
Lübino Camisi’nin res-

torasyonu için gereken 
parayı toplamak için 
açılan bağış hesabı: 
IBAN:BG 88 STSA 

930 000 24 70 76 
07-Bulgar Levası, 
BIC: STSABGSF

Olası bir göç için kriz 
merkezleri inşa ediliyor 
Sın ı r  Po l i s  G ene l 

Müdürlüğü’nün üç ilçe-
de kriz merkezlerinin 
inşası ile ilgili  yıllık faa-
liyet raporunun tanıtıldığı 
Meclis binasında gaze-

tecilere verilen brifingde 
İçişleri Bakanı Mladen 
Marinov,”Elhovo, Lübi-
mets ve Malko Tırnovo’da 
olası bir göç krizi için 
merkezler inşa ediliyor” 
dedi. 

Bakan, ”Göç krizi ile 
mücadeleyle ilgili ola-
rak Bulgaristan, Avrupa 
Birliği’nin (AB) önemli bir 
sınırı ve Avrupa Komisyo-
nu bu amaç için 160 mil-
yon avro tahsis etti. Bu 
tür kriz merkezleri inşa 
etmeyi taahhüt ettik. Kriz 
merkezleri ve göç baskı-
larının artması durumun-
da etkileşime geçmeye 
hazırlık söz konusudur. 
Bulgaristan-Türkiye sını-
rında ve Yunanistan sını-
rında baskının üstesinden 

gelmemiz, bu tehdidin kü-
resel olarak ortadan kalk-
tığı anlamına gelmiyor. 
Kriz merkezleri AB fonları 
ile inşa edilmektedir. İhale 
prosedürü açıldı” diye ko-

nuştu. 
Marinov, ”Batı Avrupa-

dan göçmen kabul edip 
etmeyeceğimiz konusun-
da şunu söyleyebilirim 
ki, benim de katıldığım 
İçişleri ve Adalet Konse-
yi toplantılarında bu ana 
konulardan biri. Çünkü 
Dublin Düzenlemesi şu 
anda yürürlüktedir, ancak 
iltica politikası konusun-
da ortak bir karar alınma-
sı yönde çalışılıyor. Kriz 
durumunda ülkemizin 
üstlendiği tahhütlerin ye-
rine getirilmesini garanti 
altına alabilmemiz ve AB 
ülkeleri için yapacağımı-
zın karşılığında ön cep-
hede bulunmayan ülkeler 
ile dayanışma içerisinde 
olabilmemiz için bu ortak 

karar kapsamında 7 adım 
atılması tartışılmakta.  Bi-
zim savunduğumuz görüş 
ki bizim durumumuzdaki 
birinci sınır konusunda 
sorunu olan Malta, Yu-
nanistan, Kıbrıs ve İtalya 
gibi ülkelerle örtüşüyor, 
kesinlikle ortak bir karar 
alınmalıdır” diye izah etti. 

Bakan,”Ben İç iş ler i 
Bakanlığı’nın görüşünü 
arz ettim. Bizzat Başba-
kan ABD’ye uçmadan 
önce Almanya İçişleri 
Bakanı ile görüşme ger-
çekleştirdi. Bulgaristan'ın 
bu görüşte olduğunu ve 
Bulgaristan vatandaşla-
rının güvenliğini garanti 
altına almak istediğimizi 
de açıkça belirtti” diye 
anımsattı. Mladenov, “İn-
sanların korkularıyla oy-
namamayı öneriyorum. 
Bu, gerçekten de bizim 
dünya çapında çok az 
etkileyebileceğimiz bir 
sorun. Göçmenler sınıra 
dayandığı zaman çözüme 
hazır olmamız gerekiyor. 
İnsanları güvenliğini dü-
şündüğümüze ikna et-
mek istiyorum ve 2014 ve 
2015 yıllarında yaşanan 
krizlerin tekrarlanmasına 
izin vermek istemiyoruz. 
Bu kriz merkezleri olası 
bir kriz için inşa ediliyor” 
diye kanaat getirdi. 

              Kırcaali Haber
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2018 Yılının En İyi Hastaneleri Ödüllendirildi 
Bulgaristan Hekimler 

Birliği (BLS) Başkanı Dr. 
İvan Macarov, Bulgaris-
tan Hastaneler Derneği 
ve Investor Media Group 
tarafından organize edi-
len 2018 Yılı En İyi Has-
taneler Forumu’nda yap-
tığı konuşmada, “Sağlık 
kuruluşlarının reytinginin 
ölçülmesi, Bulgaristan’da 
doktorların nerede ça-
lışmak istediğine dair bir 
referans noktası olarak da 
görülebilir” diye konuştu.

Dr. Macarov’un ifadesi-
ne göre, sağlık sistemini 
finanse etmek için yeni 
bir çerçeveye ihtiyaç var. 
Ancak bu çerçeve sağlık 
hizmetlerine ilişkin kalite 
kriterlerini de sağlamalı-
dır.

BLS Başkanı,”BLS’nin 
temel ödevlerinden biri, 
sağlık hizmetlerinin kalite-
sini, dünya çapında teda-
vi eden profesyonellerin 
kalitesini garanti etmektir. 
Objektif kriterlerin olması 
önemlidir ve bu kriterler 
gelecekte sağlık kuruluşu 
sıralamalarını hazırlama 
koşullarının temelinde 
yatmalıdır. Bu kriterler, 
hastanın hastaneye ka-

bulünden, hastalık teşhisi 
konulması, reçete yazıl-
ması ve epikriz raporu 
alınmasına kadar tedavi 
kurumunda gerçekleşen 
süreçlerin objektif olarak 
izlenmesini sağlamalı” 
diye sözlerine ekledi. 

BLS Başkan Yardım-
cısı Prof. Dr. Nikolay 
Gabrovski’nin ifadesine 
göre, sağlık kurumlarının 
sıralaması, hastaların 
neye ihtiyaç duydukla-

rının ve nasıl bir hizmet 
gördüklerinin netleşme-
si, hastaların tutumları-
nı anlamak için özellikle 
önemli.

Prof. Dr. Gabrovski,” He-
kim ve hastalar arasında-
ki iletişime dair farkında-
lık geliştirilmeli. İlk defa 
yardım isteyen insanlar 
ne istediklerini bilmezler 
ve bu, her zaman kolay 
olmadığı için kendilerini 
aldatılmış hissederler. 

Ve işte burada doktora 
iş düşüyor- hastaya ne-
yin yapılması gerektiği, 
atılması gereken adımlar 
hakkında net ve anlaşı-
lır bilgi vermek zorunda. 
Hasta ve hekim arasında 
çok uzun bir mesafe kate-
tildi. Bazen hastalar bize 
derin profesyonel sorular 
sorar ve son karar doktor 
ve hasta tarafından alınır. 
Ve buraya sadece 15 yıl 
içinde gelindi” diye sözle-

rine ekledi. 
2018 Yılı En İyi Hastane-

ler sıralaması sonucunda 
7 dalda en iyi hastaneler 
ödüllendirildi. Kardiyoloji 
dalında Sofya Acıbadem 
City Clinic Tokuda Has-
tanesi, ortopedi dalında 
Stara Zagora (Eski Zağra) 
Trakya Hastanesi, Stara 
Zagora Trakya Hastanesi 
Kulak Burun Boğaz Klini-
ği, Sofya Nadejda Has-
tanesi Kadın Hastalıkları 

ve Doğum Kliniği, çocuk 
hastalıkları dalında Varna 
Sveta Marina Üniversite 
Hastanesi, onkoloji dalın-
da Filibe Karmaşık Onko-
loji Merkezi ve cerrahlık 
dalında Sofya Acıbadem 
City Clinic Tokuda Hasta-
nesi ödüllendirildi. Sağlık 
kuruluşları sıralaması 
yapılırken dikkate alınan 
temel göstergeler tekno-
loji, personel ve hizmet 
kalitesidir. 

2023 yılına kadar yeni emekli maaş formülüne 
geçiş dönemi uygulanması üzerinde duruluyor
Meclis binasında bası-

na açıklamada bulunan 
Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Biser Pet-
kov, “Gelecekte emekli 
olacak vatandaşların 
maaş tutarlarını eski mi 
yoksa yeni formüle göre 
mi hesaplanmasını seçe-
bileceği 2023 yılının baş-
langıcına kadar bir geçiş 
dönemi uygulanması 
üzerinde duruluyor” diye 
açıkladı. 
Petkov,”Ulusal Sigor-

ta Enstitüsü’nün (NOİ) 
desteği ile hesaplama-
lar yapıyoruz. Kanunda 
değişiklik yapılmasına 
ilişkin hazırlık yapıyoruz. 
Vatandaşların emek-
li olurken emekli maaş 
katsayısını hesaplarken 
önceki değişiklerle kal-
dırılmasına karar verilen 
çalışma dönemlerinin 
de dahil edilmesine ya-
sal olanaklar sağlayacak 
geçici bir hükümden bah-
sediyorum” dedi. 
Bakan, emekli maaşına 

başvuran kişilerin emekli 
maaş tutarlarının 2018 yı-
lının sonuna kadar uygu-
lanan eski emekli maaş 
hesaplama formülüne 
göre de hesaplanması-
nı talep edebileceklerini 
söyledi. Petkov, hesapla-

maların orta vadeli mali 
plan dahilinde yapıldığı 
ve bu nedenle geçiş dö-
neminin 2023'ün başına 
kadar olacağını belirtti. 
Petkov,”Aynı zamanda 

yeni formüle göre maaş-

ları hesaplanan emek-
lilerin değişikliğin kabul 
edilmesinden sonra 6 ay 
süre içinde maaş tutar-
larının eski formüle göre 
hesaplanmasını talep 
etmelerine imkan sunu-
lacak. Hiç kimse zarara 
uğramayacak” dedi. 
Bu değişikliğin kabul 

edilmesi halinde emekli-
lerin büyük bir bölümüne 
olumlu yönde fayda sağ-
layacağını, bazılarına etki 
yaratmayacağını, yani 
maaş tutarlarının şimdiye 

kadar uygulanan formü-
le göre hesaplanacağını 
izah etti. 
Bakan, ”Muhtemelen 

2023 yılında mevcut du-
rumun yeni bir değer-
lendirmesi yapılacak, 

böylece zarara uğrayan 
olmayacak” dedi. 
1 Ocak 2019 tarihinde 

yürürlüğe giren kanuna 
göre emekli maaş tutar-
ları, 2000 yılından sonra 
ödenen prim tutarları-
na göre hesaplanıyor. 
Şimdiye kadar olduğu 
gibi 1997'den önceki en 
uygun üç yıl ne de 1997-
1999 yıllarında ödenen 
prim tutarları dikkate 
alınmıyor. Bu değişikli-
ğin amacı, emekli maa-
şına başvurmak için va-

tandaşların bir zamanlar 
çalıştıkları, ancak kapatıl-
mış şirketlerden belge al-
mak zorunda kalmaması, 
iflas etmiş bankaların ve 
sermayesi az olan şirket-
lerin müdürlerinin emekli 
maaş üst sınırı uygulan-

mayan yıl larda 
aşırı yüksek maaş 
almalarıyla ilgili 
kötü uygulamala-
rın kaldırılmasıy-
dı. Fakat NOİ’nin 
1997-1999 dö -
neminde üç yıllık 
çalışma süresinin 
hesaplanmama-
sının emeklilerin 
maaş tutarlarına 
etkisinin ön ana-
liz raporu, emekli 
maaşına başvu-
ran vatandaşla-

rın yüzde 30’unun yeni 
formüle göre maaş kat-
sayısının daha düşük 
olacağını gösteriyor. Bu 
büyük ihtimalle daha 
düşük emekli maaşı al-
malarına yol açacak. Bu 
değişikliğin, toplumsal 
hoşnutsuzluk yaratma-
sından dolayı Başbakan 
Boyko Borisov’un talimatı 
üzerine kanunda yeniden 
değişiklik yapılmasına 
yönelik çalışmalar yürü-
tülüyor.
               Kırcaali Haber

LED sokak aydınlatma armatürlerin 
montajı devam ediyor

Kırcaali’de LED sokak aydınlatma armatürlerinin 
montajı devam ediyor. "Kırcaali'de Sokak Aydınlatma 
Sisteminin Yeniden Yapılandırılması ve Enerji Tasar-
ruflu LED Aydınlatma Uygulanması” projesinin yükleni-
ci şirketin çalışanları önümüzdeki hafta çalışma takvi-
mi doğrultusunda şehrin merkez kısmında çalışmalara 
başladı. Projenin bu aşaması, Belomorski Bulvarı’nın 
Pırvi May sokağından şehrin çıkışına uzanan kesimini, 
Bulair sokağını, yeni köprüyü ve Bulgaria Bulvarı’nın 
bazı kesimlerini kapsıyor. Dört aydan biraz fazla bir 
süre içinde şehrin merkez kısmında bulunan daha dört 
sokaktaki aydınlatma artmatürleri değiştirilecek. Vız-

rojdentsi (Köşdere) semtinin Hristo Botev Bulvarı’ndaki 
armatürleri yenileme çalışmalarına da başlanacak. Ve-
selçane semtinde sokak aydnlatma sistemini yenileme 
çalışmalarına devam edilecek. Şehrin diğer semtle-
rinde de aşamalı olarak sokak aydınlatma armatürleri 
değiştirilecek. 

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, köy-
lerde aydınlatma armatürlerinin değiştirilmesi ile ilgili 
olarak ilçede görevli köy muhtarlarıyla bir toplantı ger-
çekleştirdi.

Belediye Başkanı, muhtelif yerleşim yerlerinde so-
kak aydınlatma sistemlerinin yenilenmesine yönelik 
çalışmalar hakkında bilgi aldı. Belediye yönetimi, köy-
lerde sokak aydınlatma armatürlerinin tamamının LED 
armatürlerle değiştirimesini istiyor ve bu bağlamda üç 
yıl önce Kozloduy Fonu kapsamında finanse edilen 
bir proje çerçevesinde sokak aydınlatma sistemlerinin 
cıva armatürleri ile yenilendiği büyük köylere yeni bir 
ihale yapılması öngörülüyor.

Kırcaalili genç boksör Ergünal Sabri, 
Bulgaristan Kupası Şampiyonu oldu

46 kg altı katego-
risinde Avrupa boks 
şampiyonu  Kırca-
ali Arda Boks Kulü-
bü boksörü Ergünal 
Sabri, Petriç kasa-
basında düzenlenen 
Bulgaristan Genç Er-
kekler Kupası Boks 

Turnuvası’nda ve aynı zamanda Bulgaristan Genç 
Erkekler Ferdi Boks Turnuvası 1.Tur Elemelerinde bi-
rinciliği elde ederek, altın madalya kazandı.

Final karşılaşmasında Lokomotiv Sofya Kulübü 
oyuncusu Yannis Emoforidis’i yenerek Bulgaristan 
Kupası Şampiyonu oldu.
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Kapıkule'de kuyruk olmayacak
Türkiye Ticaret Bakan Yardım-

cısı Rıza Tuna Turagay "Sınır 
kapısındaki kuyrukların azal-
ması için gerek bizim çıkıştaki 
peron sayımızı artıracağız, ge-
rek Bulgaristan girişindeki de-
zenfeksiyon ünitelerinin sayısı-

nı ve gerekse oradaki pasaport 
kontrol noktası sayısını artırmak 
için Bulgaristan'la ön mutabaka-
ta ulaştık" dedi.

Kapıkule Sınır Kapısı'ndaki tır 
kuyruklarının sona ermesine 
yönelik Türkiye ve Bulgaristan 
heyetlerinin görüşmeleri sonu-
cunda, her iki ülkenin sınır ka-
pılarında yeni çalışmalar yapı-
lacak.

T icaret  Bakanı  Ruhsar 
Pekcan'ın talimatlarıyla hayata 
geçirilen Kapıkule Eylem Planı 
çerçevesinde, Türkiye'nin ihra-
catının çıkış noktası Kapıkule 
Sınır Kapısı'nın işlem hacmi ve 
hızını artırma çalışmaları hız 
kesmeden devam ediyor. 

Türkiye ve Bulgaristan heyet-
lerinin görüşmeleri neticesinde, 

Bulgaristan'ın Kapitan Andree-
vo Sınır Kapısı'daki dezenfeksi-
yon üniteleri ile pasaport kont-
rol noktalarının artırılmasına 
karar verilirken, Kapıkule Sınır 
Kapısı'nın çıkış kısmındaki pe-
ronlar da çoğaltılacak. 

Türkiye'nin en işlek sınır kapısı 
Kapıkule'de günlük işlem hacmi 
bin tır civarında. Çalışmalarla 
bu sayının artırılması ve kuyruk-
ların sona ermesi hedefleniyor. 

"Türkiye ve Bulgaristan ta-
rafı verimli görüşmeler yapı-
yor"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza 
Tuna Turagay, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, sınır kapı-
larındaki sorunların çözümü için 
çalışmalar ve görüşmeler ger-
çekleştirdiklerini söyledi. 

İncelemeler neticesinde Kapı-
kule Sınır Kapısı'nda belli tes-
pitlerde bulunduklarını belirten 
Turagay, "Bir ay önce yaptığı-
mız ziyaretlerde de tespitleri 
ifade ettik. Esas sıkıntıların bi-
zim çıkış ve Bulgaristan'ın giriş 

bölümlerinde yer alan peronlar-
dan kaynaklandığını tespit ettik. 
Bu sıkıntıları aşmak için Bulgar 
Gümrük İdaresi Başkanı ve yet-
kilileriyle bir araya gelerek çö-
züm üretiyoruz." diye konuştu. 

Turagay, Türkiye ve Bulgaris-

tan tarafının verimli görüşmeler 
yaptığını vurgulayarak, şunları 
kaydetti: 

"Kuyrukların azalması için 
gerek bizim çıkıştaki peron sa-
yımızı artıracağız, gerek Bulga-
ristan girişindeki dezenfeksiyon 
ünitelerinin sayısını ve gerek-
se oradaki pasaport kontrol 
noktası sayısını artırmak için 
Bulgaristan'la ön mutabaka-
ta ulaştık. İnşallah bu sene bu 
sıkıntıların çoğunu aşmak için 
elimizden geleni yapacağız. 
Sayın Bakanımızın talimatları 
çerçevesinde Bulgar Gümrük 
İdaresi ve Bulgar hükümetinin 
de iş birliği ile önümüzdeki dö-
nemde kuyruksuz bir Kapıkule 
ortaya çıkarmış olacağız." 

"Sınır kapılarındaki amaç 

ortak"
Bulgaristan Gümrük İdaresi 

Genel Müdürü Georgi Kostov 
da, Bulgaristan ve Türkiye'nin 
sınır kapıları ile ilgili toplantıları-
nın devam ettiğini, görüşmelerin 
olumlu geçtiğini belirtti. 

Türkiye ve Bulgaristan'ın sınır 
kapılarındaki amacının ortak 
olduğuna işaret eden Kostov, 
şunları ifade etti: 

"Tır geçişlerinin daha kısa sü-
rede, sorunsuz gerçekleşmesi 
yönünde çalışmalar yapıyoruz. 
Biz Bulgaristan olarak, Türki-
ye'deki arkadaşlarımıza söz 
verdik. Pasaport kontrolleri için 

polis noktaları açılması ile ilgili 
ve seyyar mobil dezenfeksiyon 
üniteleri kurulması yönünde 
bunların sorumluluğunu aldık. 
Bizim üst düzey yöneticileri-
miz ve bakanlıklarımızla da 
görüşeceğiz bu konuyu. Tür-
kiye tarafıyla görüşmelerimizi 
Bulgaristan Başbakanı Sayın 
Boyko Borisov'a giderek anla-
tıyoruz. Sayın Başbakanımız 
da, biliyoruz ki gerekeni yapa-
caktır. Biliyoruz ki, Türkiye ile 
sıcak partnerliğimiz sayesinde, 
en zor problemleri bile çözmeye 
hazırız." AA

Ardino hastanesine tekerlekli sandalye bağışlandı
Aslen Ardino’nun (Eğridere) 

Borovitsa (Çamdere) köyünden 
olan Bursa İnegöl’de ikamet 
eden 69 yaşındaki Taşkadın 
Duranlar, Ardino Hastanesi’ne 
ihtiyaçlarını karşılaması için 
bir tekerlekli sandalye bağışın-
da bulundu. Bağış hastanede 
başhemşire  Vildane Yakup’a 
teslim edildi. Bağış takdiminde 
Hastane Derneği Başkanı Sez-
gin Bayram ve Borovitsa köyü 
muhtarı Aysel Mehmet de hazır 
bulundu.

Taşkadın Duranlar, “Memleke-
timdeki hastaneye rahmetli an-

nem ve babamın hayrına cani 
gönülden bir tekerlekli sandalye 
bağışı yapmak istedim” diye ifa-
de etti. 

Hastane Derneği Başkanı 

S ezg i n  B ay -
ram, Taşkadın 
Duranlar ’a bu 
yardımsever ve 
asil davranışın-
dan dolayı en iç-
ten şükranlarını 
sundu.

Sezgin Bay-
ram, ”Hastanede 
ulaşıma yardım-
cı aletlere ihtiyaç 

var. Çünkü hareketliliği sınırlı 
olan hastalar hastane içinde 
hareket etmekte zorlanıyor ”diye 
ifade etti.


