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Gazi Nuri Turgut Adalı Mezarı Başında Anıldı

Hak ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Genel Başkan Yardım-
cısı ve Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis başta olmak 
üzere HÖH’ün Kırcaali iline 
bağlı yedi ilçe temsilcisi, bu 
yıl da Bulgaristan Türklerinin 

meşalesi merhum şair Nuri 
Turgut Adalı’yı ölümünün 15. 
yılında doğup büyüdüğü Kir-
kovo (Kızılağaç) ilçesine bağlı 
Ostrovets (Adaköy) köyünde 
bulunan mezarı başında andı-
lar. Adalı’nın mezarına çelenk 

ve çiçek konuldu, ruhu için dua 
edildi. 
Yapılan anma töreninde HÖH 

Merkez Yürütme Kurulu Üye-
si Erdinç Hayrula, HÖH Kır-
caali İl Başkanı İzzet Şaban, 
HÖH Kırcaali milletvekilleri 

Adlen Şefket ve Erol Mehmet, 
eski Avrupa Birliği (AB) Par-
lamentosu Milletvekili Necmi 
Ali, Bulgaristan Halk Meclisi 
43. Dönem Milletvekili Saliha 
Emin, Kırcaali İli Siyasi Tutuk-
lular Vakfı Başkanı Halil Ra-
sim, Kırcaali ilinde belediye 
başkanları, meclis başkanları, 
belediye üyeleri, köy muhtarla-
rı ve törene katılmak için özel 
olarak İsveç’ten gelen yakınla-
rı Güner Mert ve Cesur Mert 
hazır bulundu. 
HÖH Gençlik Kolları Kırcaali 

İl Yönetim Kurulu Üyesi Hüse-
yin Mehmetali, Nuri Adalı’nın 
kısaca hayat hikayesini anlattı. 
Eski Bulgaristan Başmüftüsü 
Fikri Sali, merhumun kabri ba-
şında dua okudu.
Anma töreni HÖH Kirkovo 

İlçe Teşkilatı tarafından orga-
nize edildi. 

Nuri Turgut Adalı, 1922 yı-
lında Ostrovets köyünde 
dünyaya geldi. Totaliter rejim 
döneminde Bulgaristan Türk-
lerinin hak ve özgürlüklerinin 
en parlak savunucularından 
biridir. Ülkede Müslümanların 
haklarını koruma mücadelesi 
verdiği için Bulgaristan Türkle-
rinin Nelson Mandela'sı olarak 
adlandırılır.
Nur i Adalı,  1989 yılın -

da Bulgar istan’dan zorla 
Türkiye’ye göç ettirilenler ara-
sında bulunuyor. Uzun yıllar 
Bursa BAL-GÖÇ Derneği’nin 
genel sekreterliğini yaptı. 2004 
yılında hayata gözlerini yum-
du. Momçilgrad (Mestanlı) 
kasabasının merkezinde yer 
alan park Nuri Adalı’nın adını 
taşıyor. 
                   Güner ŞÜKRÜ

Başkonsolos İnöntepe'den 
Vali Hüsmen'e Veda Ziyareti

Bulgaristan’da görev süresi sona eren T.C. Burgaz Başkon-
solosu Nuray İnöntepe, Razgrad (Hezargrad) Valisi Günay 
Hüsmen’i makamında ziyaret etti. 

Vali Yardımcısı Evgeni Draganov'un da katıldığı görüimsde, 

Vali Hüsmen ve Başkonsolos İnöntepe son iki yıllık süre içe-
risinde komşu, dost ve müttefik iki ülke arasındaki ilişkilerin 
daha da geliştirilmesine katkı sağlama gayesi ile farklı orga-
nizasyonlara birlikte katılarak yürüttükleri işbirliğini verimli 
olarak değerlendirdi. 

Görüşme sonunda vali ve başkonsolos birbirlerine başarı 
dileklerinde bulundular. 

Vali Hüsmen, Trapişte (Çukurova) köyünde Başkonsolos 
İnöntepe ile birlikte katıldıkları iftar yemeğinde çekilen bir 
fotoğrafı kendisine hediye etti.

Bulgaristan'dan Anadolu Üniversitesine ilgi
Açıköğretim konusunda ge-

niş olanaklar sunan Anadolu 
Üniversitesinin Bulgaristan 
Temsilciliği tarafından öğrenci 
kabulleri başladı.
Anadolu Üniversitesi Açı-

köğretim Fakültesi Bulgaris-
tan Temsilcisi Fahriye Murat, 
konuya ilişkin AA muhabirine 
açıklamalarda bulundu.
Üniversitenin temsilciliğini 

2014'ten bu yana yaptığını 
belirten Murat, Bulgaristan'da 
üniversitede okumak isteyen 
adayların ilgisinin her yıl gide-
rek arttığını söyledi.
Murat, 2,5 milyon öğrenci-

siyle dünyanın ikinci en büyük 
akademik kurumu olan Ana-
dolu Üniversitesinin bu yıl böl-
gede Karadağ, Romanya ve 
Sırbistan'da da temsilcilikler 
açtığını dile getirdi.

Üniversitenin Türkçe ve İn-
gilizce bilen herkese hizmet 

sunduğunu kaydeden Murat, 
"En önemli özelliklerinden 
birisi de diplomanın birçok ül-
kede geçerli olması. Öğrenci-

lerimiz denkliği çok kolay edi-
nebilecek bir diplomaya sahip 

oluyor." dedi.
Öğrencilerin bulundukları 

yerde çalışarak, ev hanımla-

Devamı 5’te
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Ünlü sanatçı Azis’e 10 000 hayranı eşlik etti
Momçilgrad (Mestan-

lı) kasabasında konser 
veren Bulgaristan’da en 
sevilen halk müziği sa-
natçılarından biri olan 
Nikolina Çakırdıkova ve 
pop-folk müziğinin yıldızı 
Azis’in şarkılarına 10 000 
kişi hep bir ağızdan eşlik 
etti. 10. Mestanlı Daima 
Kalbimde Dünya Mestan-
lılar Buluşması programı, 
bu görkemli konserle son 
buldu. Konserin konukları 
arasında Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Ge-
nel Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, HÖH Millet-
vekili Ceyhan İbramov, 
Momçilgrad Fahri Vatan-
daşı ve Bursa Mestanlı 
Yöresi Kültür ve Dayanış-
ma Derneği Başkanı Ha-
san Öztürk, HÖH Merkez 
Yürütme Kurulu Üyesi Er-
dinç Hayrula, dünya hal-
terinin efsane ismi Naim 
Süleymanoğlu’nun kar-
deşi Muharrem Süleyma-
noğlu ve diğer davetliler 
yer aldı.

Belediye Başkanı Sunay 
Hasan, yaptığı selamla-
ma konuşmasında,”Biz 
Momçilgrad'ın gelenekle-
rini ve ruhunu koruyoruz. 
Unutmuyoruz. Sadece iki 
gün önce en ünlü Mom-
çilgradlı hemşehrimiz 
Naim Süleymanoğlu'nun 
anıtının açılışını yapma-

mız rastgele bir şey değil. 
Bunu, tüm zamanların en 
güçlü insanının ve bütün 
dünyayı fetheden insanı-
nın ilk adımlarını burada 
attığının unutulmaması 
için yaptık. Naim, doğup 
büyüdüğü yeri hiçbir za-
man unutmadı. O, her za-
man Momçilgradlı olmuş-

tur. Çünkü Momçilgradlı 
olmak bir nimettir. 

Ben bilirim ki, herhan-
gi bir şekilde Momçilg-
rad ile bağı olan herkes 
kendini özel hissediyor. 
Bunun nedeni var: Kısa 
süreliğine bile olsa bu 
bölgede yaşayan her biri-
miz, şu anda nerede ya-

şarsak yaşayalım ruhen 
buradayız. Bunun sebebi 
Momçilgrad’ı kalbimizde 
taşıyor olmamızdır” diye 
kaydetti.

Hasan Öztürk de Mom-
çilgrad halkını selamladı. 
Her zaman memleketine 
memnuniyetle geldiğini 
söyledi.

HÖH Başkan Yardımcısı 
Hasan Azis, 10. Mestanlı 
Daima Kalbimde Dünya 
Mestanlılar Buluşması 
programının eşi benzeri 
olmadığını ifade etti. Ha-
san Azis,”Momçilgrad, 
bugün Avrupa başkenti 
haline geldi” dedi.

İzleyicileri coşturan Ni-
kolina Çakırdıkova’nın ve 

kızı Mariya’nın türkülerine 
hora oyunları ekibi ve iz-
leyiciler oyunlarıyla eşlik 
etti. 

Halk müziği konserin-
den sonra ışık, ses ve 3D 
efektleriyle izleyicileri ya-
bancı dünyalara götüren 
bir lazer gösterisi yapıldı.

Pop-folk müziğinin yıldı-
zı Azis’in sahneye çıkma-
sı stadyumu dolduran izle-
yicilerde müthiş bir coşku 
yarattı. Ünlü sanatçı yeni 
hit parçalarını ve popüler 
şarkılarını seslendirdi. 
Azis, konser sırasında iki 
kere hayranlarının yanına 
giderek yüzlercesiyle öz-
çekim yaptı.

               Kırcaali Haber

Kırcaali İş Müfettişliği, yılın 
başından beri 4 155 ihlal tespit etti

Kırcaali Valiliğinden 
verilen bilgiye göre, Vali 
Yardımcısı Leman Ali’nin 
başkanlığındaki Kırcaa-
li İl Çalışma Koşullarını 
Denetleme Kurulu, Kır-
caali İş Müfettişliğinin 
2019 yılının ilk çeyreğine 
ilişkin raporunu ve Ulusal 
Sigorta Enstitüsü’nün 
(NOİ) 2019 yılının ilk çey-
reğine ilişkin iş kazaları 
ve meslek hastalıkları ra-
porunu onayladı. Rapora 
göre, 1 Ocak’tan buyana 
Kırcaali İş Müfettişliği 
ekipleri tarafından 687 
denetim gerçekleştirdi. 
İşe alım, ücretlerin dü-
zenli ödenmesi ve çalış-
ma saatlerinin gözetlen-
mesi üzerindeki kontrol 
sıkılaştırıldı. Denetimler 
sonucu, toplam 4 155 ih-
lal tespit edildi. İş Sağlığı 
ve İş Güvenliği Kanunu 
kapsamındaki işyerle-
rinde temiz su ve sıhhi 
koşullarına ilişkin tespit 
edilen ihlaller iki kat arttı.
Haziran ayının sonuna 

kadar ilçe merkezindeki 
ve diğer ilçelerdeki he-
men hemen tüm inşaat 
sahaları denetlendi. En 
yaygın ihlaller teknolojik 
güvenlik açıklıkları, gü-
venli olmayan merdiven-
ler, merdiven alanları ve 
yer karolarının kenarla-
rı; dağınık malzemeler, 
kazı alanlarının asfalt-

lanmaması; yükseklikte 
çalışanlara ip ve kayış-
lar sağlanmamasıdır. 
NOİ’nin verilerine göre, 
yılın başından beri 15 
iş kazası yaşandı. Bir 
kıyaslama yapacak olur-
sak, iş kazaları 2018 yı-
lının aynı döneminde 19 
idi. Ne mutlu ki, ölüm va-
kası yok. 
Sözleşmesiz çalışan 

63 iş tespit edildi. Geçen 
yılın aynı döneminde bu 
sayı 37 idi. 
Düzenlenmemiş çalış-

ma şartlarının ihlal edil-
diği tespit edilen sektör-
ler esasen inşaat, res-
torancılık ve otelciliktir. 

İhlallerden dolayı işve-
renlere idari para cezası 
uygulandı. 18 yaşından 
küçük çocuk ve genç 
işçilerin çalıştırılmasına 
yönelik izin başvuru sa-
yısı iki katına çıkmıştır. 
1 Temmuz’a kadar izin 
başvuru sayısı 118, ge-
çen yılın aynı döneminde 
ise 55 idi. 
Tespit edilen ihlallerin 

ücretlerin düzenli öden-
mesi bakımından (511 
adet) olanların çalışma 
ilkelerinin toplam ihlal 
sayısına oranla göre-
celi payı %30'dur ve 
2018'in ilk yarısına göre 
5 puan azalmıştır. İş 

Müfettişliğinin müdaha-
lesi sonucunda şu anda 
maaş olarak ödenmesi 
gereken tutar 67 000’in 
üzerindedir. Geçen yılın 
aynı döneminde ise 110 
000 leva idi. En çok Ardi-
no (Eğridere) Hastanesi 
çalışanlarının maaşları 
gecikiyor. Orada maaş-
ların zamanında ödenip 
ödenmediği her ay kont-
rol edilmektedir. 
Kırcaali İl Çalışma Ko-

şullarını Denetleme Ku-
rulu toplantısında düzenli 
tematik toplantılar ger-
çekleştirme ve konuyla il-
gili kurumların kapsamını 
genişletme kararı alındı.

Kırcaali Yeni İl Emniyet 
Müdürü Kıdemli Komiser 

Atanas İlkov Oldu
Kıdemli Komiser Atanas İlkov, İçişleri Bakanı Mladen 

Marinov’un emriyle Kırcaali İl Emniyet Müdürü göre-
vine atandı. Yeni Kırcaali İl Emniyet Müdürü, İçişleri 
Bakanlığı (MVR) Genel Sekreter Yardımcısı Başko-
miser Georgi Arabaciev tarafından müdürlükte görevli 
yönetici kadroya tanıtıldı. 

Başkomiser Georgi Arabaciev, Kırcaali İl Emniyet 
Müdürlüğü görevinde değişikliğin, müdürlüğün faali-
yetlerinde yeni bir vizyon, yeni yöntemler ve yeni çö-

zümlere ihtiyaç 
o l m a s ı n d a n 
kaynaklandı-
ğını bi ldirdi. 
Bu f ik i r ler in 
gerçekleşme-
si iç in 1987 
yılından beri 
İçişleri Bakan-
lığı sisteminde 

çalışan Atanas 
İlkov’un şimdiye kadar edindiği deneyimle MVR yö-
netiminin beklentilerini hızla karşılayabileceğinin ümit 
edildiği anlaşıldı. 

Kıdemli Komiser Atanas İlkov, özveri ve profesyo-
nellik içinde çalışan herkese şans verdiğini ve şimdiye 
kadar bu tür çalışanlarla her zaman ortak dili buldu-
ğunu kaydetti. Diyalog, sorunların tartışılması ve ekip 
çalışmasına bel bağladığını söyledi. 

MVR Genel Sekreter Yardımcısı, Kıdemli Komiser 
İlkov’un görevi devraldığı Kıdemli Komiser Ventsislav 
Momçilov’a Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü sırasında 
yürütülen çalışmaları olumlu değerlendirerek teşekkür 
etti. Kıdemli Komiser Ventsislav Momçilov’un İçişleri 
Bakanlığı’nın sistemi dahilinde başka bir göreve atan-
dığı açıklandı. 

Kıdemli Komiser Atanas İlkov, 20 Aralık 1964 tari-
hinde Pazarck şehrinde dünyaya geldi. Blagoevgrad 
(Yukarıcuma) Neofit Rilski Üniversitesi’nde hukuk 
yüksek lisans eğitimini tamamladı. Budapeşte ve New 
Mexico'daki Roswell'de Uluslararası Hukuk Uygula-
ma Akademileri'nde uzmanlık eğitimi gördü. İçişleri 
Bakanlığı’nın sistemi dahilinde 32 yıl çalıştı. 1987-1999 
döneminde Pazarcık Bölge Emniyet Müdürlüğünde, 
1999-2009 döneminde Genel Cinai Suçlarla Mücadele 
Müdürlüğü Gözaltı Tesisleri Operasyon Daire Başkanı, 
2009-2012 döneminde Emniyet Genel Müdürlüğü’nde 
daire başkanı, 2014-2015 yıllarında Sofya Genel Emni-
yet Müdürülüğü Cinai Suçlarla Mücadele Şube Müdürü 
görevlerinde bulundu. 2016 yılı Temmuz ayında Filibe 
İl Emniyet Müdürlüğü Cinai Suçlarla Mücadele Şube 
Müdürü görevine atandı. 23 Haziran 2017 tarihinde 
o zamanki İçişleri Bakanı Valentin Radev’in emriyle 
Filibe İl Emniyet Müdürü görevine atandı.30 Temmuz 
2019 tarihinde İçişleri Bakanı Mladen Marinov’un em-
riyle Kırcaali İl Emniyet Müdürü görevine atandı. 
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Bulgaristan Türklerinin ünlü ses sanatçısı 
Cemil Şaban’ı anma gecesi düzenlendi

M o m ç i l g r a d ’ d a 
(Mestanlı) yeni açı-
lan İlyaz Hoca Balkan 
Kütüphanesi’nde aslen 
Bagryanka (Boyacılar) 
köyünden olan geçmişte 
popüler Türk halk müziği 
sanatçısı Cemil Şaban’ın 
anısına sanat gece -
si gerçekleşti. Etkinlik, 
Momçilgrad Belediyesi 
ve Nov Jivot Halk Top-
lum Merkezi tarafından 
düzenlendi. Salonu hın-
ca hınç dolduran katılan-
lar arasında Momçilgrad 
Belediye Başkanı Sunay 
Hasan, Belediye Meclis 
Başkanı Ömer Hüseyin, 
yerli yaratıcılar, kültür ve 
sanat alanında faaliyet 
gösteren bölgesel kuru-
luşların temsilcileri ha-
zır bulundu. Katılımcılar 
arasında anma gecesine 
katılmak için özel olarak 

İzmir’den gelen Cemil 
Şaban’ın oğlu Yılmaz 
Şenses ve eşi Ferhunde 
Şenses de vardı. 
Programın açılışını 

Momçilgradlı ressam 

Kamber Kamber yaptı. 
Doğu Rodoplar bölge-
sinde araştırmalar yapan 
Ardino (Eğridere) Bele-
diye Başkanlığı Kültürel 
Varlıkları Koruma Ku-

rulu Başkan Yardımcısı 
Selahaddin Karabaşev, 
slayt show eşliğinde 
Cemil Şaban’ın hayatı 
ve yaratıcılığına ilişkin 
bir sunum yaptı. Zvezdel 

(Gökviran) köyünden saz 
ve söz ustası Fahri Nur, 
ünlü sanatçı ile ilgili anı-
larını paylaştı. 
Fahri Nur ve Kırcaali 

Dostlar Saz Grubu Ce-
mil Şaban’ın seslendir-
diği türkülerden örnekler 
sundu. 
Programın sonunda 

Belediye Başkanı Sunay 
Hasan ve Belediye Mec-
lis Başkanı Ömer Hüse-
yin, yetenekli şarkıcının 
hatırasını koruma duyar-
lılığı gösteren anma ge-
cesinin organizatörlerine 
ve katılımcılara teşekkür 
etti.
           Kırcaali Haber

Ardino’da yeni sosyal 
proje başlıyor

Ardino (Eğridere) Belediye Meclis toplantı sa-
lonunda “Ardino-Cebel Yerel Girişim Grubu 
Derneği’nin Aracılığıyla Ardino İlçesinde Deza-
vantajlı Gruplara Ait Kişilere Evde Bakım Hizmeti” 
projesinin açılış konferansı gerçekleşti. Toplantıda 
Belediye Başkanı Resmi Murat ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram başta olmak üzere be-
lediye yönetimi, Ardino Sosyal Yardımlar Müdürü 
Zülfiye İbramova, köy muhtarları ve vatandaşlar 
hazır bulundu.

Kısa bir sunumla projenin hedefleri ve yapılacak 
temel faaliyetler hakkında bilgi verildi. 

Projenin maliyeti 119 980,00 leva. Bu tutarın yüz-
de 85’i Avrupa Birliği’nin (AB) Avrupa Sosyal Fonu, 
yüzde 15’i ise ulusal bütçeden sağlanıyor. Proje, 
2014-2020 dönemi için İnsan Kaynaklarının Ge-
liştirilmesi Programınca Ardino-Cebel Toplumların 
Önderliğinde Yerel Gelişim Grubu Gelişim Strateji-
si çerçevesinde BG05Ì9ÎĞ001-2.020 Ardino-Cebel 
Yerel Girişim Grubu’nun Faaliyet Gösterdiği Böl-
gede Evde Sosyal Hizmet Prosedürü kapsamında 
finanse edilmektedir. 

Proje, engellilerin ve kendilerine bakamayacak 

durumda olan 65 yaş üstü kişilerin, sosyal içerme 
ve sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmeyi ve özel 
gereksinimlerine göre uzun süreli sağlık ve sosyal 
bakım hizmetleri sağlayarak onların yaşam kalite-
sini artırmayı amaçlıyor. 

Proje yararlanıcıları, kendi kendine bakamayacak 
durumda olan 65 yaş üstü kişiler ve engelli kişiler 
ve aileleridir. Proje, 14 ay sürecek. Evde bakım 
hizmeti, Ardino Evde Sosyal Hizmet Merkezi tara-
fından sunulacak. Sosyal hizmet, 12 ay boyunca 
72 kişiye yönelik olacak. Proje faaliyetleri, Ardino 
Evde Sosyal Hizmet Merkezi tarafından sınavla 
atanacak bir ekip tarafından gerçekleştirilecek. 
Proje kapsamında 20 sosyal asistan, sağlık uz-
manları ve 1 rehabilitasyon uzmanı görevlendiri-
lecek.

Sosyal ekonomi ve sosyal girişimcilik sayesinde 
ilçede savunmasız gruplara ait kişiler arasındaki 
işsizlik ve istihdamla ilgili ciddi sorunların bir kısmı 
çözülecektir. KH

Yunan turizm sektörü, Makas Sınır Kapısı-
nın otobüs geçişlerine açılmasını istiyor

Yunanistan’da çıkan 
“Hronos” gazetesinin ha-
berine göre, turizm sek-
töründe faaliyet gösteren 
Yunan şirketleri, Makas-
Nimphea (Yanıkköy) 
Sınır Kapısı'nın otobüs 
geçişlerine açılmasını 
istiyor. 
Buna ilişkin öneri, tu-

rizm sektörü temsilcileri 
tarafından Yunanistan 
Tur izm Bakanlığının 
yeni yönetimine resmi 
olarak sunulacak. Doğu 
Makedonya ve Trakya 
Bölgesi Turizm Derneği 
Başkan Yardımcısı Kos-
tas Antoniadis, basına 
yaptığı açıklamada Ma-
kas-Nimphea sınır böl-
gesinin, Doğu Makedon-
ya ve Trakya'nın birçok 
bölgesinde turist akışının 

artmasına katkıda bulun-
duğunu belirtti.
Kostas Antoniadis, ”Ön-

ceki hükümetten talep 
ettik, şimdiki hükümetin 
Turizm Bakanlığı’ndan 
da aynı talepte buluna-
cağız. Makas-Nimphea 
Sınır Kapısı’ndan otobüs 

geçişlerinin yasaklan-
ması adaletsizliktir. Bu 
turizmin yasaklanması-
dır” dedi.
Yunan gazetesi aynı 

zamanda 2019 yılının 
ilk beş ayında sınır ka-
pısından geçiş yapan tu-
ristlere ilişkin istatistikler 

yayınladı. 
Sınır kapısından ülkeye 

yapılan girişlerin sayısı, 
tüm sınır kapılarından 
yapılan girişlere göre 
Makas-Nimphea Sınır 
Kapısı’nın ikinci sırada 
yer aldığını gösteriyor.
Daha somut olarak 

458 834 giriş yapıldığı 
ve bu sayının geçen yı-
lın aynı dönemine göre 
yüzde 48,4 oranında ar-
tış olduğunu gösterdiği 
kaydedildi. 2018 yılında 
Makas-Nimphea Sınır 
Kapısı’ndan yapılan giriş 
sayısının 1 672 719 oldu-
ğu anlaşıldı.
Haberde belirtildiğine 

göre, bu rakamlar sade-
ce sınır kapısından geçiş 
yapan otomobillere iliş-
kindir.      Kırcaali Haber

Tarım Fonu “de minimis” AB desteklerini ödedi
Devlet Tarım Fonu 

hayvan bakıcılarına 23 
milyon leva değerinde 
“de minimis” destekle-
rini ödedi. İnek, manda, 
koyun ve keçi bakan 13 
743 çiftçi bu destekler-
den yararlandı.
2019 kampanyası da-

hilinde de ödemelerin 
yapılması bekleniyor. 
Kayıt larını yaptıran 
çiftçilerin en az 5 inek, 

dana veya manda yada 
10 ile 300 arası koyun 
veya keçi, 2018’de 15 
dekar otlak arazi sahibi 
olması şartı var.
İnek, dana ve manda 

başına 40’ar leva, ko-
yun ve keçilere hayvan 
başı 15’er leva, 300 kü-
çük baş sürülerde ise 
keçi veya koyun başı 
7’şer leva destek öde-
niyor.
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Asırlık İdriz dede: Mevlitler, gözümüz 
gibi korumamız gereken bir geleneğimiz

Ardino’nun (Eğridere) 
Rusalsko (Hotaşlı) kö-
yüne yakın bir mevkide 
1100 metre yükseklik-
deki Yayla isimli yerde 
geleneksel sağlık ve 
bereket mevlidi yapıldı. 
Dini merasime Rusals-
ko köyü halkından baş-
ka Asenovgrad (Stani-
maka) kasabası, Aytos 
şehri, Türkiye ve Kuzey 
Kıbrıs’tan memleketine 
gelen göçmenler olmak 
üzere yaklaşık bin kişi 
katıldı. Dini merasime 
katılan konuklar arasın-
da Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Ardino Beledi-
ye Başkan Yardımcısı 
Necmi Mümünhocov, 
Gorno Prahovo (Tos-
çalı), Kitnitsa (Yatacık), 
Dedino (Dedeler), Lü-
bino (Ömerler), Dolno 
Prahovo (Amatlar) ve 
Ribar tsi (Osmanlar) 
köylerinin muhtarları, 
HÖH Asenovgrad İlçe 
Teşkilatı Başkanı Ferdi 
Kadir ve eski Başkanı 
Mümün Alicik yer aldı. 
Asenovgrad’ın Dolni 

Voden (Vadene) semtin-

den 100 yaşındaki İdriz 
İdrizov da 1100 met-
re yüksekliğe çıkarak 
mevlide katıldı. Asırlık 
dede,”Mevlide oğlum 
Recep, torunum Vasfi 
ve torun çocuğum Deniz 
ile birlikte geldik. Tekrar 
yüksekten doğup büyü-
düğüm yerleri görmek 
istedim. Bu topraklarda 
doğdum ve çocukluk 
yıllarım bu meralarda 
geçti. Mevlit, gözümüz 
gibi korumamız gereken 
bir geleneğimizdir” diye 

ifade etti. İdriz dede, 
gelecek yaz da mevlide 
katılmayı umuyor. 
Eski Başmüftü Fikri 

Sali başta olmak üzere 
bölge imamları Kuran 
tilaveti sundular, sağlık 
ve bereket için mevlit 
okudular, dua ettiler. 
Tüm kat ı l ımcı lara 

Rusalsko’dan Aynur 
Hasan’ın hazırladığı 12 
kazan kurban yemeği 
ikram edildi. Gelecek 
yılki merasim için yar-
dım amacıyla açık art-

tırmayla satışa sunulan 
maddi bağışlardan ve 
para bağışlarıyla bir-
likte 9 bin levadan faz-
la para toplandı. Açık 
arttırma ile yapılan bir 
kilo tereyağı için teklif 
edilen fiyat 150 levaya, 
bir kilo arı balı için teklif 
edilen fiyat ise 110 le-
vaya ulaştı. Tereyağını 
Asenovgrad’ın Dolni 
Voden semtinden Ah-
met İsmail (Ago), balı 
ise Ardino’dan Şahin 
Bayramov satın aldı. 

Yaşlıların anlattıklarına 
göre Yayla’da yağmur 
duası ve mevlit yapma 
geleneğinin 500 yıllık 
tarihi var. 16 asırda İs-
lam dininin bölge ön-
derlerinden biri buraya 
defnedilmiştir. Yerliler-
den bu zatın ismini bilen 
yok. İslam’ı yayan ünlü 
bir zat olduğu ve insan-
ların Müslüman olmala-
rında büyük rol oynadığı 
anlatılıyor.

Dini merasim, Rusals-
ko Muhtarlığı ve Cami 
Encümenliği tarafından 
köy sakinlerinin katkıla-
rıyla organize edildi. 
Rusalsko Muhtarı İs-

met Mustafa, bu asırlık 
geleneğin gelecekte de 
devam etmesini umuyor. 
Muhtar, organizatörlere 
ve katkıda bulunanla-
ra içten teşekkürlerini 
sundu.
           Güner ŞÜKRÜ

Kırcaali’de Kompozit Ahşap Deck 
Sistemli İlk Köprü Hizmete Açıldı

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis, basına 
yaptığı açıklamada,” Bu-
gün verdiğim sözü yerine 
getirdiğimi söyleyebilirim. 
Çünkü Kırcaali ilçesi sa-
kinleri, Kırcaali’de, bölge 
ve hatta ülkedeki ilk kom-
pozit ahşap Deck sistem-
li köprüyü rahatça kulla-
nabilirler. “Kırcaali” Barajı 
duvarından birkaç metre 
mesafede bulunan şehir 
ile Krayno Selo (Alkaya) 
köyü ile bağlantı kuran 
köprü söz konusudur” 
dedi. 
Belediye Başkanı, ”Tun-

cay Şerif ve İnplast Şir-
keti ile birlikte yenilikçi 
ve ikna edici bir şekilde 
ilk kompozit ahşap Deck 
döşemeli asma köprüyü 
kurduk. Belediye Başkanı 
olarak ilçemizde köprüle-
rin inşası ve onarımında 
iyileştirmeler için arayış-
larım devam ediyor. Böy-

le modern bir kompozit 
ahşap Deck sistemi ilk 
defa bizim uygulamamı-
za seviniyorum. Tecrübe-
lerimi diğer belediye baş-
kanları ile paylaşmaya 
hazırım, çünkü kompozit 

ahşap Deck döşemeli 
asma köprülerin perfor-
mansı standart asma 
köprülerden çok daha 
iyi. 75 metrelik bir köprü 
için yük ağırlığı standart 
ahşap köprüden yaklaşık 

1000 kg daha azdır” diye 
kaydetti.
Köprü gece renk de-

ğiştiren LED aydınlatma 
sistemiyle aydınlatılıyor.
           Kırcaali Haber

Mahmut Dede, Bursa’dan 
70. Kez Rusalsko Köyü 

Mevlidine Geldi
Ardino’nun (Eğridere) Rusalsko (Hotaşlı) köyü 

göçmeni olan 90 yaşındaki Mahmut Kasap, köyü-
ne yakın 1100 metre yükseklikteki Yayla’da yapılan 

geleneksel sağlık ve bereket mevlidine katılmak 
için Bursa’dan 653 km mesafe kattetti. Mahmut 
dede, ”Bu mevlide artık 70.kez katılıyorum. Bu 
yıllar çok çabuk geçti. Mevlidi, iyi bir şekilde or-
ganize etmelerinden dolayı organizatörleri tebrik 
ederim” diye kaydetti. Mahmut dede, gelecek yaz 
da mevlide katılmayı umuyor.

Mahmut Kasap, 1930 yılında Rusalsko köyünde 
yoksul bir ailede dünyaya geldi. Askerlik hizme-
tinden sonra evlendi. Altı yıl önce vefat eden eşi 
Ümmügüsüm ile birlikte aile bireylerinin birbirine 
çok bağlı olduğu bir aile kurdular ve çocuklarını 

büyük özveriyle büyüttüler. Üç kız ve iki erkek ev-
lat, 20’den fazla torun ve 4 torun çocuğu sahibidir.

1958 yılında ailesiyle birlikte Asenovgrad ( İs-
tanimaka) kasabasına, 1989 yılında Türkiye’ye 
zorunlu göç etti. 

Mahmut dede, 30 yıldan fazla köyünde ve 
Asenovgrad’da kasap olarak çalışmıştır.
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Bulgaristan'da Afrika domuz vebası salgını
Bulgaristan'ın kuzey böl-

gelerinde hızla yayılan Af-
rika domuz vebası salgını 
nedeniyle ülkedeki domuz 
üretim sektörünün yüzde 
17'si yok oldu.

Hükümet, kuzey komşu 
Romanya'dan geldiği be-
lirlenen virüsün yayılması 
nedeniyle Plevne, Rus-
çuk, Razgrad, Silistre ve 
diğer şehirlerde "kriz" ilan 
etti.

Tarım Bakanlığına bağlı 
Bulgaristan Gıda Güven-
liği Ajansı (BABH) yöne-
timindeki kriz masasının 
kararı ile şimdiye kadar 
bu bölgelerdeki domuz 
üretim çiftlikleri ve özel 
besicilerin elinde bulunan 
toplam 100 bin domuz, 
ötanazi yoluyla öldürüle-
rek gömüldü.

Hükümet, salgının gü-
neye doğru ilerlemesi ne-
deniyle Türkiye sınırına 
yakın bölgede, tüm özel 
besicilere çiftliklerindeki 
hayvanları imha etmeleri 
için bir hafta süre verdi. 
Hayvanları imha etme-
yenler için 500 avroya va-
ran para cezası belirlendi.

Kriz nedeniyle domuz 
eti f iyatlarında son bir 
ayda yüzde 10-15 ora-
nında artış kaydedilirken, 
salgının engellenmemesi 
durumunda bu sektör-

de çalışan 20 bine yakın 
personelin büyük bölümü-
nün işsiz kalacağı tahmin 
ediliyor.

Bulgar istan'ın Fi l ibe 
kentine yakın en büyük 
domuz çiftliklerinden bi-
rinin sahibi olan Lefter 
Lefterov, basına yaptığı 
açıklamada, devletten 
aldığı talimatlara göre 2 
günde çiftliğindeki 17 bin 
hayvanı öldürüp gömmek 
zorunda olduğunu söyle-
di.

Bu arada halk, domuz 
vebası salgını tespit edi-
len işletmelerin 20 kilo-

metre çevresinde karan-
tina ilan edilmesi kararına 
karşı protesto gösterileri 
düzenlemeye başladı.

"Yönetim beceriksiz-
liği"

Bulgaristan Cumhur-
başkanı Rumen Radev, 
Avrupa Birliği'nin (AB) 
en yoksul üyesi olan 
Bulgaristan'da, hüküme-
tin beceriksiz yönetimi 
sonucu kontrolden çıkan 
domuz vebası krizinin, 
diğer krizler zincirine ek-
lendiğini söyledi.

Radev, gazeteci lere 
yaptığı açıklamada, "Son 

dönemde tanık olduğu-
muz; Devlet Milli Gelirler 
Ajansından (NAP) 5 mil-
yon vatandaşın kişisel 
bilgiler inin çalınması, 
ABD'den peşin ödenerek 
F-16 jetlerin alınması ile 
gelecek nesillerin borç 
girdabına sürüklenmesi, 
yeni cumhuriyet başsavcı-
sı seçiminin şaibeli süre-
ci gibi krizler, domuz krizi 
ile birlikte Bulgaristan’da 
halk arasında biriken tep-
kiyi yükseltiyor." ifadesini 
kullandı.

Bu arada, İçişleri Baka-
nı Mladen Marinov, Bul-

garistan Gıda Güvenliği 
Ajansının talimatlarının 
uygulanması için polisin 
trafikte kaçak domuz ta-
şımacılığına karşı sıkı 
denetim uygulaması yö-
nünde talimat verdi.

"Komik tepkiler"
Başbakan Yardımcısı 

Tomislav Donçev ise ta-
limatlar nedeniyle çok 
komik durumlara tanık ol-

duklarını belirtti.
Donçev, "Domuzları 

öldürülmesin diye kimi 
vatandaşlar, hayvanları-
nı yatak odalarında bile 
saklıyorlar. Afrika domuz 
vebası salgınının 'siyasi 
salaklık salgını' ile birleş-
mesi durumunda gele-
cekte korkunç neticelere 
tanık olacağız." diye ko-
nuştu. AA

Komuniga köyünde 
geleneksel yağmur duası 

Çernooçene (Yenipa-
zar) İlçesi’nin en büyük 
köyü olan Komuniga 
(Kuşallar) köyü bölge-
sinden, Türkiye’de ika-
met eden hemşeriler ve 
Batı Avrupa’da çalışan 
gurbetçilerimiz olmak 
üzere onlarca Müslü-
man, köye yakın Asar 
Tepesi’nin yamaçların-
da düzenlenen gele-
neksel yağmur ve bere-
ket duasında bir araya 
geldi. Tepenin üzerin-
de bölgenin tarihinde 
önemli rol oynamış bir 
Müslümana ait olduğu 
sanılan bir mezar bulu-
nuyor.
Dini merasime katı-

lan konuklar arasında 
Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
Çernooçene Belediye 
Meclis Başkanı Bedri-
ye Gaziömer, Belediye 
Başkan Yardımcısı Fer-
hat Ferhat ve civar köy-
lerin muhtarları yer aldı. 
Mevlit programı, Ko-

muniga Cami i ’nde 

imamlık yapan Su-
nay Akif ve bölgeden 
imamlar tarafından icra 
edildi. Onlar Kur’an-ı 
Kerim tilaveti sundular. 

Peygamberin hayatını 
anlatan Mevlid-i Şerif’i 
okudular ve ilahiler söy-
lediler. Mevlidin sonun-
da hocalar, her türlü do-
ğal afetten korunmak, 
barış ve huzur için dua 
etti.
Rafet Ahmet, söyledi-

ği ilahilerle katılımcılara 
duygulu anlar yaşattı.
Mevl i t ,  Komuniga 

Cami Encümenliği ta-
rafından Kominiga köyü 

muhtarlığının desteğiyle 
organize edildi. Köyün 
muhtarı Ruftin Şefket, 
“Mevlit, bize bir araya 
gelip sohbet etmemize 
imkan veren bir bay-
ramdır” diyor.
Aydın Osman, yaptığı 

selamlama konuşma-

sında günlük zorluklara 
rağmen bölgedeki aha-
linin kültür, saygı, birlik 
beraberlik ve iyi komşu-
luk gibi temel insani de-

ğer ler in i 
korumaya 
devam et-
tiğine dik-
kat çekti.
Mevlidin 

sonunda 
katılımcı-
lara kur-
ban ye -
meği ik-
ram edil-
di. Daha 
s o n r a 
s e m b o -
lik olarak 
açık ar-
t ı rmay la 

satışa sunulan bağış-
lanan hayvan, giysi ve 
eşya satışlarından elde 
edilen gelirlerle gelecek 
yıl yapılacak mevlidin 
masrafları karşılana-
cak. Açık artırma, hayır 
yarışına dönüştü. 
             İsmet İSMAİL

Bulgaristan'dan Anadolu 
Üniversitesine ilgi

1. sayfadan devam

rın ev işlerini sürdürerek 
öğrenim görebildiklerini 
anlatan Murat, "Öğren-
cilerimiz her gün okula 
gitmek zorunda değil 
sadece her dönem için 
iki defa sınava katılma-
ları gerekiyor. Tüm sı-
navlarını başarıyla alır-
larsa böylece diploma 
alma imkanına sahip 
olacaklar. Üniversitemiz 
İngilizce diploma da ve-
riyor, bu da kaçırılma-
yacak bir fırsattır." diye 

konuştu.
Murat, Anadolu Üniver-

sitesinin Bulgaristan'da-
ki seçme ve yerleştir-
me sınav sürecinin 29 
Ağustos'ta sona erece-
ğini söyledi.
"İsteyen herkese ger-

çekten tavsiye ediyo-
rum"
Anadolu Üniversitesin-

de 2 yıldır okuyan ve bu 
akademik kurumun sun-
duğu öğretim olanakla-
rını değerlendiren Müs-
lümet Ömer, Türkiye'de 
okuma hayalini gerçek-
leştirdiğini söyledi.
Bulgaristan'da yaşa-

yıp çalışan biri olarak, 
üniversitenin sunduğu 
imkanların çok iyi ol-
duğunu belirten Ömer, 
şunları söyledi:
"Sınavlarımı başarıyla 

alarak hiç Türkiye'ye git-
meden, Türkiye'deymiş 
gibi mezun olabilme fır-
satımı değerlendirerek 
başvuruda bulundum. 

Üniversitede karşılaştı-
ğım samimiyet, ilgi çok 
güzel ayrıca severek 
sınavlara giriyoruz hem 
okuyoruz hem eğleniyo-
ruz diyebilirim. İsteyen 
herkese gerçekten tav-
siye ediyorum."
"En büyük hayalim üni-

versitede okumaktı"
Tuğba Doğan da 

Bulgaristan'da yaşayıp 
Anadolu Üniversitesinin 
sağladığı öğrenim ola-
naklarından yararlandı-
ğını anlatarak "Liseden 
mezun olduktan sonra 

üniversitede okuma ha-
yalimi Anadolu Üniversi-
tesi sayesinde gerçek-
leştirdim." dedi.
Türk vatandaşı ola-

rak  8  y ı ldan  ber i 
Bulgaristan'da yaşadı-
ğını dile getiren Doğan, 
şunları kaydetti:
"En büyük hayalim 

üniversitede okumak-
tı. Türkiye'de okumak 
üzere çok düşündüm, 
girişimlerde bulundum 
ama anne olarak mem-
lekete gidip gelme duru-
mum çok fazla olmadı. 
Burada böyle bir siste-
min olduğunu duydum 
ve çok memnun oldum. 
Ben artık Anadolu Üni-
versitesinden mezun 
oldum, yüksek lisansı 
da düşünüyorum. Baş-
layacak arkadaşlarıma 
gerçekten tereddüt et-
meden başvurabilecek-
lerini özellikle söylemek 
istiyorum." AA
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Ulusal Gelir Ajansı hacker saldırısı 
mağdurlarından özür diledi

NAP Ulusal Gelir ler 
Ajansı hacker saldırısı 
mağdurlarından özür di-
ledi. NAP’a karşı düzen-
lenen siber saldırı ardın-
dan kurum olası tedbirleri 
ve vatandaşların yapması 
gerekenleri değerlendirdi. 
Gelirler Ajansı yetkilileri 
ajansın vatandaşlara ver-
diği kişisel kod ve şifrele-
rin değiştirilmesini önerdi. 

Ulusal Gelirler Ajansı 
Müdürü Galya Dimitrova, 
ücretli yıllık izin dönüşün-
de düzenlediği ilk basın 
toplantısında:” Hacker 
saldırısından mağdur olan 
bütün vatandaşlardan 
özür dilemek istiyorum. 
Kişisel verileri yayınlanan 
insanlardan af diliyorum” 
dedi. Temmuz ortasın-
da Gelirler Ajansı siste-
minden veri tabanı siber 
korsanların eline geçti ve 
oradan milyonlarca vatan-
daşın kişisel verileri sızdı. 
Yeterince bilgi olmama-
sından doğan ana soru-
lardan birisi, böyle dev bir 
saldırıya nasıl izin verildiği 
ve NAP sisteminin buna 

karşı nasıl karşı koyama-
dığı ile ilgiliydi. Dimitrova, 
güvenlik sisteminde dış 
müdahaleye %100 güven-
lik sağlanmadığını itiraf 
etti. Sistem 138 elektro-
nik hizmet sunuyor, tüke-
ticiler ona erişime sahip, 
ayrıca ajans ile 150 000 
evrak ve bilgilendirme 
belgeleri değişimi yapılı-
yor. NAP Ajansının bütün 

İT uzmanları şu an hac-
ker saldırısının sonuçla-
rını ortadan kaldırmakla 
yükümlü olsa da, bugün 
NAP elektronik hizmetleri 
normal şekilde çalışıyor.

Dimitrova, “Bizim ama-
cımız tüketicilere azami 
olarak açık ve erişilir ol-
maktır. Kişilerin verdileri-
ni ve ödemelerini rahatça 
yapabilmeleri için olumlu 

şartlar yaratıyoruz. Fakat 
bu erişim imkanını kötüye 
kullananlar çıktı. Erişim 
imkanı ve sistemin gü-
venliği arasındaki dengeyi 
azımsadık. Ajansın bütün 
bilişim sistemlerinde şu 
an sıkı teftiş yapılıyor” 
diye konuştu.

GDBOP, DANS, Dev-
let “Elektronik Yönetim” 
Ajanslarından uzman-

ların yardımıyla yapılan 
analiz, enformasyon sis-
temlerinde ve enformas-
yon güvenliği birimlerinde 
noksanları ortaya çıkardı. 
NAP Müdürü her iki biri-
min müdürlerinin de istifa 
etmesini istedi. Dimitrova, 
NAP’ın elektronik güven-
liği ile bir dış şirketin üst-
lenmesi ihtimali üzerinde 
durdu.

Kişisel bilgilerin sızması 
ardından tartışılan başka 
bir konu ise, mağdurların 
kimlik kartlarını değişti-
rip, değiştirmeme konu-
suydu. Dimitrova, buna 
gerek olmadığını söyledi. 
Dimitrova, “NAP’ın verdi-
ği tüketici kodu ve erişim 
şifrelerinin değiştirilmesini 
öneriyoruz” dedi.

Kişisel verilerin çalın-
masıyla, vatandaşların ve 
gayrı menkullerin güvenli-
ği tehlikeye giriyor. Banka, 
kredi kurumları ve başka 
mali kurumların açıkla-
masına göre, vatandaşla-
rın mal varlığı güvendedir 

ve bir tehlike yok. Gelirler 
Ajansı, vatandaşların ki-
şisel bilgilerinden hangi-
lerinin sızdığı konusunda 
bir hizmet hazırlanacak. 
Bu sisteme erişim ise 
elektronik imza ve kişisel 
şifre ile mümkün olacak. 
Bu bilgilendirme sistemi-
nin ne zaman çalışmaya 
başlayacağı şimdilik bilin-
miyor.

NAP’ın faal olan bir ap-
likasyonunda ise, vatan-
daşlar kişisel verilerine 
dış müdahale olup, olma-
dığını kontrol ediyor. Siber 
saldırı krizin mağduru 
olup, olmadığını şimdiye 
kadar 937620 kişi kont-
rol etti. Onlardan 665000 
kişi, verilerine “müdahale” 
edildiği cevabını aldı. Yurt 
dışında yaşayan Bulga-
ristan vatandaşları da 
artık kişisel verilerine dış 
erişim olup, olmadığını, 
belirli sorulara cevap ver-
dikten sonra şu telefon-
dan öğrenebilir: (+359/2) 
9859 6801. bnr

Bakan Angelkova: Yabancı 
turist sayısında düşüş var

Turizm Bakanlığından 
verilen bilgiye göre, Tu-
rizm Bakanı Nikolina An-
gelkova, Bulgaristan Otel 
Yönetiminde Profesyonel-
ler Derneği’nin yöneticileri 
ve üyeleri ile çalışma top-
lantısı gerçekleştirdi. 

Bakan, ”Ulusal İstatis-
tik Enstitüsü’nün (NOİ) 
son verileri, Ocak-Ha-
ziran 2019 döneminde 
Bulgar istan’a yapılan 
turistik ziyaretlerin 3,6 
milyonun üzerinde olup, 
turizmde rekor yılı olan 
2018’in aynı dönemine 
göre yüzde 0,3 oranında 
düşüş olduğunu göste-
riyor” diye kaydetti. An-
gelkova, bu sonuçların, 
sezonu başarısız olarak 
tanıtma girişimleriyle her-
hangi bir alakası olmadı-
ğını vurguladı.

Bakan,”Bu yılın başların-
da 2019'un turizm için zor 
olacağı konusunda uyar-
dık” dedi ve haziran ayın-
da Almanya ve Rusya'dan 
gelen turist sayısında cid-
di oranda azalma olmasa 
da, turistler için çekici bir 
ürün yaratma çabalarının 
sürdüğünü söyledi.

Angelkova,”Mayıs, hazi-
ran ve eylül aylarında or-
ganize seyahatleri teşvik 

etmek için ek önlemler alı-
nacaktır” diye bildirdi. Bu 
adımlar, kendi ilgi alanları-
na göre her bir pazara yö-
nelik hedeflenen mesajlar 
yoluyla Bulgaristan’ın bir 
marka olarak aktif bir 
şekilde tanıtılması ile il-
gili olacaktır. Mekanizma 
Karadeniz'de bir pilot uy-

gulama ile başlayacak.
Bakan,”Ülkemize en çok 

turist gelen ilk 10 ülkeye 
yönelik çalışıyoruz. Aynı 
zamanda ilk 20 ve ilk 30 
ülkelerinin yanı sıra Çin, 
Hindistan, Japonya, ABD 
vb. umut vaat eden ülke-
lerden turistlerin ilgisini 
artırmaya da çalışıyoruz” 
diye kaydetti. 

İş dünyasının idari yü-
künün azaltılması kilit rol 

oynayacak
Bakan, önemli öncelikler 

arasında ayrıca ülkenin 
yüksek ürün kalitesine 
sahip rekabetçi bir he-
def olarak marka imajını 
güçlendirmek için önemli 
uluslararası turizm mar-
kalarının ilgisini çekmenin 
son derece önemli oldu-

ğunu vurguladı.
İş dünyasının temsilci-

leri, Bulgaristan'ı popü-
larize etmek için devlet, 
otelciler ve belediyele-
rin ortak çaba göster-
me gereğini vurguladı. 
Angelkova,”Bakanlık ola-
rak bu görüşü tamamen 
destekliyoruz” dedi. 

Angelkova, turizm eko-
nomisi pol i t ikalarının 
paylaşılması ile ilgili bu 

konunun bakanlıkta kuru-
lan bir çalışma grubunun 
üzerinde çalıştığı bir konu 
olduğuna dikkat çekti. 
Bakan, ”Buradaki fikir, iyi 
yabancı uygulamalardan 
yararlanmak ve Avrupa 
Birliği düzeyinde olası or-
tak bir çerçeve oluşturma 
konusunda tartışma baş-
latmaktır, çünkü bu sade-
ce rekabet ile değil aynı 
zamanda destinasyonla-
rın imajı ve mali gelirlerle 
de ilgili ortak bir zorluk-
tur” dedi. Çalışma grubu, 
devlet kurumları, sanayi 
kuruluşları ve Bulgar be-
lediyelerinin temsilcilerin-
den oluşmaktadır.

B aka n  A n g e l kova , 
Bulgaristan'ın Avrupa tu-
rizm haritası üzerindeki 
konumunun ve sektörde 
hâlihazırda elde edilen 
mükemmel sonuçların 
zorluklara rağmen yük-
seltilmesi için seferberlik 
çağrısında bulundu. Ba-
kan, ayrıca Ulusal Turizm 
Bilgi Sistemi’nin Ekim 
2019'dan itibaren tam 
olarak faaliyete geçmesi 
ve tamamlanması için bir 
an evvel tüm yasal gerek-
liliklerin yerine getirilmesi 
çağrısını yaptı.

               Kırcaali Haber

Kırcaali ilinde ısınma 
yardımı alacakların 
sayısı yüzde 20 artacak

Kırcaali İl Sosyal Yardımlar Müdürü Tsvetomir Haci-
ev, basın toplantısı sırasında yaptığı açıklamada Kırca-
ali ilinde 2019-2020 ısıtma sezonu için ısınma yardımı 
alacak kişilerin sayısının yüzde 20 oranına kadar ar-

tırılmasının 
beklendiğini 
kaydetti. 

H a c i e v , 
geçen 2018 
- 2019 ısıt-
ma sezonu 
iç in 7228 
kişiye ısın-
ma yardımı 
v e r i l d i ğ i -
ni bildirdi. 

Onun ifadesine göre, ısınma yardımı alan kişi sayı-
sının yükseltilmesi, Hedeflenen Yardımlar Verilmesi 
Hakkında Yönetmelikte yapılan değişikliklerden kay-
naklanmaktadır. Değişikliklerle gelecek ısıtma sezonu 
için verilecek yardımda baz alınan gelir 75 levadan 150 
levaya yükseltildi. 

Haciev, ”Isınma yardımı alan kişi sayısının yükseltil-
mesinin diğer nedeni, 1 Temmuz 2008 tarihinden son-
ra belirlenen emekli aylığı miktarını azaltan düzeltme 
katsayısının değişimidir. Bu katsayı 1, 384’ten 1,463’e 
yükseltildi” dedi. İl Sosyal Yardımlar Müdürü, bu iki et-
kenden dolayı emekli maaşların artırılmasına rağmen, 
2019-2020 ısıtma sezonu için daha fazla kişinin ısınma 
yardımı alacağını söyledi. 

Haciev, 29 Temmuz 2019 itibariyle 4414 kişinin, 
yakacak yardımı için Kırcaali İl Sosyal Yardımlar 
Müdürlüğü’ne başvurduğunu açıkladı. Bu sayının 2018 
yılında yapılan toplam başvuruların yüzde 46,51’ini 
oluşturduğunu ifade etti. İl Sosyal Yardımlar Müdürü, 
başvuru süresinin 31 Ekim’de sona ereceğini anım-
sattı. KH
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Kuzeydoğu Bulgaristan zengin bal çeşitleriyle ünlü
Kuzeydoğu Bulgaristan, 

büyük bir kısmının tarım 
arazilerinin yer aldığı 
ovadan oluşuyor. Doğu 
yönünde Karadeniz, ku-
zeyinde Tuna nehri, güne-
yinde Doğu Kocabalkan 
bulunuyor. Zengin bitki ör-
tüsü, arıların yetiştirilmesi 
için elverişli şartlar oluştu-
rurken aynı zamanda da 
en fazla bal üreten bölge 
olarak anılmasını sağlı-
yor. Arıcılara göre, “sey-
yar arıcılık” sayesinde bu 
yörede çok farklı çeşit bal 
üretiliyor. Bu, bitkilerin çi-
çek açma zamanına göre 
kovanların ve arı ailele-
rinin her 2-3 haftada bir 
yer değiştirmesi anlamına 
geliyor.

Provadiyalı arıcı Milen 
Minçev, 20 yıldır arıcılık-
la uğraşıyor ve onun için 
bal sezonu, Kuzeydo-
ğu Bulgaristan’da nisan 
sonu mayıs ortalarına ka-
dar açan kanola bitkisi ile 
başlayarak arıların çayır 
bitkilerinden yaptığı bal ile 
son buluyor. Milen Minçev 
paylaşıyor: “Balların kra-
liçesi veya balların beyaz 
altını akasya balıdır. Kalp 
için en faydalı bal olduğu 
söyleniyor, ayrıca kanser 
önleyici etkisiyle de bilini-
yor ve her arıcının gururu 
sayılır- diyor Milen Min-

çev ve devam ediyor. Bu 
bölgede akasya, Mayıs’ın 
ortasından sonuna kadar 
yaklaşık 15 gün çiçek 
açıyor. Arıların akasya 
nektarı toplamaları için 
sabit sıcaklık ve yağışsız 
bir hava gerekiyor. Akas-
yanın nektar verebilmesi 
için, akşam sıcaklığı 16, 
gündüz ise 25-26 derece 
olmalı. Akasya çiçeğinin 
çok narin olmasından 
dolayı, yağmur yağınca 
çiçekleri çürüyüp dökülü-
yor. O nedenle de akas-
ya balı en pahalı olandır, 
çünkü çok nadir ve olduk-

ça zor üretiliyor. 1998 yı-
lından beri arıcılıkla uğra-
şıyorum ve hiçbir zaman 
iki yıl art arda saf akasya 
balı üretemedim. Bu en 
hafif baldır. Çok hassas 
bir aroması olduğundan 
dolayı akasya balına “ka-
dın balı” diyorum. Bu bal, 
diyabet hastaları için en 
faydalısıdır, çünkü frük-
toz veya meyve şekerinin 
yoğun olmasından dola-
yı, bu tür problemi olan 
insanlar akasya balını ra-
hatlıkla tüketebilirler.”

Akasya balından sonra 
karaçalı balı geliyor. Kara-

çalı, kayalık yamaçlarda, 
kireçtaşının olduğu or-
manlık alanlarda yetişiyor.

Karaçalı balı üretimi için 
arıların nektar toplaya-
bilecekleri süre haziran 
başında başlayarak yine 
yaklaşık 15-20 gün devam 
ediyor.

“Karaçalı balının çok 
farklı, muhteşem bir tadı 
var. Öksürük, bronşit ve 
astım hastalığına bire bir. 
Karaçalıdan sonra sıra 
ıhlamura geliyor. Ihlamur 
balı en yoğun aromalı 
baldır. Bu nedenle bazı 
insanlar ağır olduğu için 

ıhlamur balını sevmez, 
bazılarının ise en sevdiği 
baldır. Aynı şekilde bu bal 
da öksürüğe karşı iyi ge-
liyor” diyor Milen Minçev.

Ihlamur ile aynı dönem-
de lavanta da çiçek açı-
yor. 1000-1200 dekarlık 
lavanta arazilerinin bulun-
duğu yerlerde saf lavanta 
balı üretmek mümkün. 
Milen Minçev şöyle anla-
tıyor: “Lavanta balı, bütün 
faydaları ile birlikte, kalp 
krizinden sonra iyileşme 
sürecinde iyi geliyor. Bir 
tutam tarçın ve zerdeçal 
ile karıştırılarak tüketilir-
se insan vücuduna çok 
büyük faydaları var. Aynı 
şekilde rahatlatıcı ve ka-
liteli uyku özelliğine de 
sahip.”

Ayçiçeği balı ise vücu-
dun temizlenmeside çok 

faydalı.
“Diğer ballara kıyasla 

en tatlı baldır. Bazı insan-
lar bu baldan uzak dursa 
da, özellikle ben ayçiçek 
balını çok seviyorum. 
Bal hasadını, buket balı 
tamamlıyor, çünkü arılar, 
bu balı 10’dan fazla kır 
çiçeğinden topluyor. Bun-
lar arasında eşek dikeni, 
deve dikeni v.s bitkiler 
yer alıyor. Buket balı, çok 
fazla vitamin içerdiğin-
den birçok hastalığa şifa 
niyetine kullanılıyor.” diye 
paylaşıyor Milen Minçev.

Bütün bu bal türleri sa-
dece “mobil arıcılık” yön-
temi ile elde edilebiliyor. 
Bu yöntem son derece 
zahmetlidir, ama alınan 
sonuca değerdir, diyor 
arıcı Milen Minçev.

                              BNR

Bulgaristan’da 4 kişilik ailenin 
yaşama maliyeti 2 448 leva

Bulgaristan Bağımsız 
Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB) Sendika ve 
Sosyal Araştırma Ensti-
tüsü tarafından yapılan 
araştırmanın sonuçlarına 
göre, 2019’un ikinci çey-
reğinin sonunda 4 kişilik 
ailenin (iki ebeveyn ve 
iki çocuk) toplam yaşa-
ma maliyeti 2 448 leva-
ya ulaşmıştır. Dört kişi-
lik bir ailede kişi başına 
aylık yaşama maliyetinin 
612,15 leva olduğu anla-
şıldı. 
Sonuçlara göre yılın ilk 

çeyreğinde ülkede yaşa-
ma maliyeti neredeyse 
aynı seviyede korun-
muştur ve ancak %0,3 
oranında veya 6 leva bir 
artış olmuştur. Fakat ön-
ceki yılın aynı dönemine 
göre yaşama maliyetinde 
artış yüzde 3,7 seviyesi-
ne çıkmıştır veya 87 leva 
artmıştır. Bu, ısı enerjisi 
fiyatındaki yüzde 14,9 
oranında, elektrik enerji-
si fiyatında yüzde 2 ora-
nında ve bazı temel gıda 
ürünlerinin f iyatındaki 
önemli miktardaki artış-

tan kaynaklanmaktadır. 
KNSB Başkanı Plamen 

Dimitrov, verilere göre 
Bulgaristan'da ortalama 
net maaşın 937 leva ol-
duğunu, oysa yaşama 

maliyetine ulaşmak için 
çalışan ebeveynler in 
ortalama net maaşının 
1224 leva olması gerek-
tiğini açıkladı. Dimitrov,” 
Çalışanların maaşı yak-
laşık 300 leva fazla ol-
ması gerekir. Dört kişilik 
ailenin aldığı maaşların 
tutarının yaşama mali-
yetine ulaşması için 600 
leva fazla olması gerekir. 
Hem de bu, maaşları ül-
kede ortalama işçi maa-

şı tutarındaysa geçerlidir. 
Ancak hepimiz çok iyi bi-
liyoruz ki, Bulgaristan’da 
işçilerin üçte ikisi ülke 
or talamasının altında 
bir ücret alıyorlar” diye 

anımsattı. 
Sofya’da durum biraz 

daha farklıdır. Başkentte 
4 kişilik bir ailenin yaşa-
ma maliyeti 3 233 leva-
dır. Bu, bazı temel mal ve 
hizmetlerin daha yüksek 
fiyat seviyelerinin yanı 
sıra kira bedeli, ulaşım 
masrafları vb. harcama-
ların getirdiği ek maliyet-
lerden kaynaklanmakta-
dır.
KNSB, yoksul grupların 

temel ihtiyaç olan su fatu-
rasını ödeme konusunda 
çektiği zorluğun gide-
rek arttığına dair uyardı. 
Buna su fiyatındaki artış 
da eklendiğinde susuzluk 
riski ortaya çıkmasından 
dolayı sendikalar, su fa-
turası yardımı verilme-
sini önermektedir. Bu 
yardımın, ısınma yardımı 
almaya hakkı olan kişi ve 
hane halklarına yönelik 
olması ve su kuponları 
şeklinde verilmesi öne-
riliyor. 
Dimitrov,” Gelirlerin dü-

şük olmasından dolayı 
birçok insan su faturasını 
ödemekte zorluk çekiyor. 
Fakat su akışı, elektrik 
akışından farklı olarak 
durdurulamaz” diye kay-
detti. 
KNSB’nin ver i ler ine 

göre, ülke çapında faa-
liyet gösteren su ve ka-
nalizasyon şirketlerine 
ödenmesi gereken su 
bedelinin toplam miktarı 
280 milyon levanın üze-
rindedir ve bu borcun 
büyük bir kısmı zor tahsil 
edilecek.
              Kırcaali Haber

BNT’nin Genel Müdürü 
Emil Koşlukov, görev 
değişikliklerine başladı

Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun (BNT) yeni Genel 
Müdürü Emil Koşlukov, ayın başında göreve geldikten 
sonra ilk kadro değişikliğini yaptı. Koşlukov, uzun yıl-
lardır devlet televizyonunda çalışan BNT Haberler Mü-
dürü Ulyana Prımova’nın yerine Mariela Dragolova’yı 
getirdi. Dragolova, şimdiye kadar Koşlukov’un birkaç 
ay öncesine kadar sunuculuğunu yaptığı BNT’de ya-
yınlanan, güncel siyaset gelişmelerini ele alan "Bu-
gün Olup Bitenlerin Bazıları Hakkında" programının 
yapımcısıydı.

BNT eski Genel Müdürü Konstantin Kamenarov’un 
görevden ayrılmasından sonra Koşlukov, Elektronik 

Medya Konseyi (SEM) tarafından alınan kararla ge-
çici süreliğine BNT Genel Müdürü görevine getirildi. 
O zamana kadar Koşlukov, bir buçuk yıl Kanal 1 TV 
Program Müdürlüğü ve “Bugün Olup Bitenlerin Bazı-
ları Hakkında" programının sunuculuğunu yaptı. Prog-
ramın yayınlandığı sırada orta parmak işareti yapan 
Koşlukov, BNT binasının önünde protesto gösterisi ya-
pılmasına ve istifasının istenilmesine neden oldu. Daha 
sonra Koşlukov bu tutumundan dolayı özür diledi, SEM 
tarafından BNT’ye 3 000 leva para cezası uygulandı. 

Prımova ile birlikte BNT Program Müdürü Nadya 
Kostova ve BNT 2 Müdürü Genoveva Momçeva’nın 
da görevden alındığı bildirildi. Kostova, devlet tele-
vizyonunun BNT 1, BNT 2, BNT HD ve BNT Dünya 
kanallarında yayınlanan programlardan sorumluydu.

Kamenarov’un görevden ayrılmasından sonra devlet 
televizyonunun 37 milyon levadan fazla borcu olduğu 
anlaşıldı. Koşlukov, BNT Genel Müdürü adayı olarak 
SEM tarafından gerçekleştirilen mülakat sırasında 
daha önce BNT yönetiminde yer almadığını ve mali 
durumunun kötü olmasına yol açan kararların başkası 
tarafından alındığını kaydetti. 

Koşlukov, göreve başladıktan birkaç gün sonra BNT 
Spor Haber Müdürlüğü kurulmasını önerdi ve BNT Ge-
nel Müdürü adaylarından olan Saşo Dikov’u bu göreve 
getirdi. KH
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Balkan Türklerinden, Ankara Ziyareti

Balkan ve Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu (BRTK) Ge-
nel Başkanı Sabri Mutlu ve 
beraberindeki heyet, Balkan 
Göçü’ nün 30. yılını anma 
etkinlikleri kapsamında, Anıt-
kabir ziyaretinin ardından AK 
Parti ve CHP Genel Merkez-
lerini ziyaret etti.
BRTK ve beraber inde -

ki heyetin, Balkanlar’da ve 

Türkiye’de yaşayan soydaşla-
rın sorunlarını parti genel mer-
kezlerine birincil ağızdan ilet-
mek üzere ilk olarak Ak Parti 
Genel Merkezini ziyaret etti. 
AK Parti Başkan Yardımcısı 
Çiğdem Karaaslan tarafından 
ağırlanan heyet ardından CHP 
Genel Başkanı Kemal Kılıçda-
roğlu, CHP Genel Başkan Yar-
dımcısı Faik Öztrak ve CHP 
Eskişehir Milletvekili Utku Ça-
kırözer tarafından ağırlandı.
İsim değiştirme konusunda 

tekrar kamuoyu oluşturulmalı
Özellikle Bulgaristan’da 30 yıl 

önce yaşanan zorunlu göçün 
gerek Balkanlar’da, gerekse 
Türkiye’de devam etkilerinin 

üzerinde durulduğu ziyaret-
lerde, zorunlu göçün üzerin-
den 30 yıl geçmesine rağmen 
Bulgaristan Devleti’nin olumlu 
ya da olumsuz herhangi bir 
açıklama yapmamasının ol-
dukça üzücü bir durum olduğu 
vurgulandı. Bu nedenle 30 yıl 
önce Bulgaristan’da yaşayan 
Müslüman Türkler ve Pomak-
ların adlarının değiştirilmesi-

nin tekrar gündeme getirilerek 
kamuoyu oluşturulması; Bul-
garistan Devleti tarafından bir 
gecede değiştirilen isimlerin, 
herhangi bir müracaat gerek-
tirmeden tüm isimlerin, ölenler 
dahil, eski haline dönüştürül-
mesi gerektiği vurgulandı.
Balkanlarda göç devam 

ediyor
BRTK’nın özellikle son dö-

nem yaptığı Bulgaristan ve 
Yunanistan ziyaretlerindeki 
gözlemler paylaşıldı. Balkan-
lardaki göçün artık Anadolu’ya 
değil, Avrupa’nın gelişmiş ül-
kelerine doğru yön değiştirdiği 
vurgulandı. Söz konusu göçün 
nedenleri arasında özellikle 

Bulgaristan ve Yunanistan’da 
yaşayan Türklere uygulanan 
ekonomik ambargonun sonu-
cu üretim kotası konulması, 
bölge devletlerinin herhangi 
bir yatırım yapmaması sıra-
landı.
Soydaşlara T.C vatandaşlı-

ğı verilmeli 
Toplantılarda, ayrıca Bulga-

ristan ve Yunanistan’da yaşa-
yan Türklerin milli değil dini 
bir azınlık olarak kabul edil-
mesinin beraberinde getirdiği 
sorunlar ele alınarak; Balkan-
larda yaşayan Türk soydaş-
lara Türkiye Cumhuriyeti va-
tandaşlığı verilmesini önemi 
vurgulandı. 
FETÖ elemanlari Balkan-

larda 
15 Temmuz’da Türkiye’yi par-

çalamak isteyen kimi FETÖ 
elemanlarının Balkanlardaki 
çalışmalarının hala devam et-
tiğine dikkat çekilerek, bu ko-
nuda gerek hükümet gerekse 
muhalefet olarak gerekli adım-
ların atılması talebinde bulu-
nuldu. 
TRT Balkan kurulmalı
BRTK Balkan Türkleri ile 

ilgili tüm siyasi partilerle ça-
lışma taleplerinin dile getiril-
diği ziyaretlerde, siyasi parti 
merkezlerinde Dış Türkler 
Masası’nın yanı sıra Balkan-
lar Masası kurulması, TRT’nin 
TRT Balkan adı altında yayın 
yaparak yaşanan sorunların 
gündemde tutulması yönün-
de görüş bildirdi. Her iki parti 
temsilcileri söz konusu sorun-
ların çözümüne ilişki çalışma 
gayreti içerisinde olacaklarını 
ifade etti. 

Ankara’da gerçekleştir i -
len toplantılara; BRTK Ge-
nel Başkanı Sabri Mutlu, 
Bursa’dan, BRTK Genel 
Başkan Vekili Seyfettin Ça-
lışkan Eskişehir’den, BRTK 
eski başkanı Zürfettin Ha-
cıoğlu Babaeski’den, BRTK 
Yurtdışı Teşkilatlanmadan 
Sorumlu Genel Başkan Yar-
dımcısı Mükremin Duygun 
Adana’dan, BRTK Kültür İş-
lerinden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı İsmail Koca 
Eskişehir’den, BRTK Teşki-
latlardan Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Hüseyin Ko-

caman İzmir’den, BRTK Kül-
türel İşlerden Sorumlu Genel 
Başkan Yardımcısı Naci Kıral 
Sakarya’dan, BRTK Hukuk İş-
lerinden Sorumlu Genel Baş-
kan Yardımcısı Mehmet Eray-
dın Adana’dan, BRTK Basın 
ve Yayından Sorumlu Genel 
Başkan Yarımcısı Erol Ulu 
Sakarya’dan, BRTK Vezneda-
rı Besim Boncuk Sakarya’dan, 
BRTK Yönetim Kurulu Üyesi 
Erhan Pekkan Edirne’den, 
BRTK Yönetim Kurulu Üyesi 
Cevat Sedes Lüleburgaz’dan 
katıldı.
                     Kırcaali Haber


