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Devamı 5’te

Bulgaristan Türklerinin Meşalesi 
Nuri Adalı Mezarı Başında Anıldı

Bulgaristan Türklerinin milli 
kimlik mücadelesinde öncü rol 
oynayan, sönmeyen özgürlük 
meşalesi, bu uğurda 23 sene 
hapiste ve Belene Ölüm Kam-
pında yatan; Türkiye tarafından 
kendisine Gazilik unvanı veri-
len Nuri Turgut Adalı, 5 Ağus-
tos Perşembe günü, ölümünün 
17. yılında, Kirkovo  (Kızılağaç) 
belediyesine bağlı Adaköy'deki 

mezarı başında anıldı.
 Yapılan anma töreninde, Hak 

ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkan Yardımcısı ve 
Kırcaali Belediye Başkanı Ha-
san Azis başta olmak üzere 
HÖH'ün Kırcaali iline bağlı yedi 
ilçe temsilcileri, HÖH Kırcaali İl 
Başkanı Resmi Murad, Siyasi 
Tutuklular Vakfı Başkanı Halil 
Rasim, Kırcaali ilinde belediye 

başkanları, meclis başkanları, 
belediye meclis üyeleri hazır 
bulundu.

HÖH Gençlik Kolları Kirkovo 
İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Hü-
seyin Mehmetali, Nuri Adalı'nın 
kısaca hayat hikayesini anlattı.

Kırcaali Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi ve Eski Bulgaristan 
Başmüftüsü Fikri Sali, merhu-
mun kabri başında dua okudu-

lar.
Anma töreni HÖH Kirkovo İlçe 

Teşkilatı tarafından organize 
edildi.

Nuri Turgut Adalı, 1922 yılın-
da Ostrovets köyünde dünyaya 
geldi. Totaliter rejim dönemin-
de Bulgaristan Türklerinin hak 
ve özgürlüklerinin en parlak 
savunucularından biridir. Ülke-
mizde Müslümanların haklarını 
koruma mücadelesi verdiği için 

Bulgaristan Türklerinin Nelson 
Mandela'sı olarak adlandırılır.

Nur i Adalı, 1989 yılında 
Bulgaristan'dan zorla Türkiye'ye 
göç ettirilenler arasında bulunu-
yor. Uzun yıllar Bursa BAL- GÖÇ 
Derneği'nin genel sekreterliğini 
yaptı. 2004 yılında hayata göz-
lerini yumdu. Momçilgrad (Mes-
tanlı) kasabasının merkezindeki 
park Nuri Adalı'nın adını taşı-
maktadır.            Kırcaali Haber

Naim Süleymanoğlu’nun 
İsmi Kestel’de Ölümsüzleşti
Kestel Belediyesi tarafın-

dan Yeni Mahalle Konutlar 
Bölgesi’nde yapımı tamamla-
nan Naim Süleymanoğlu Par-
kı, büyük bir coşkuyla hizmete 
açıldı.
Kestel Belediyesi tarafın-

dan Yeni Mahalle Konutlar 
Bölgesi’nde 2020 Haziran 

ayında yapımına başlanan 
Naim Süleymanoğlu Parkı, 
hizmete açıldı. 30.000 met-
rekare alan üzerinde 1200 
metre yürüyüş ve bisiklet yo-
lunu bünyesinde barındıran 
parkta, meyve bahçesi, spor 
alanları ve otopark bulunuyor. 
2 etaptan oluşan ve ilk etabı 
tamamlanan projenin ikin-
ci etabında ise tenis kortları 
ile spor  sahaları yer alacak. 
Saygı duruşu ve İstiklal Marşı 

ile başlayan programa, Kestel 
Belediye Başkanı Önder Ta-
nır, AK Parti Bursa İl Başkanı 
Davut Gürkan, AK Parti Bursa 
Milletvekilleri Refik Özen, Atilla 
Ödünç, Emine Yavuz Gözgeç, 
Bursa Büyükşehir Belediye 
Başkanı Alinur Aktaş, Bulga-
ristan Vetovo Belediye Başka-

nı Mehmet Mehmet, Mestanlı 
Belediyesi Meclis Başkanı Er-
sin Ömer, Kestel Kaymakamı 
Ahmet Karakaya, BAL-GÖÇ 
Genel Başkanı Veli Öztürk, 
Balkan Rumeli Türkleri Kon-
federasyonu Genel Başkanı 
Sabri Mutlu, Mestanlı Yöresi 
Kültür ve Dayanışma Derneği 
Başkanı Hasan Öztürk, siyasi 
partilerin temsilcileri, ilçe pro-
tokolü ve çok sayıda Kestelli 

“Sünnet törenleri Türkiye’de olduğu 
gibi Bulgaristan’da da Müslümanlar 
arasında yaşatılan geleneklerden biri 
olmayı sürdürüyor. 

Samokov’da 60’dan fazla çocuğumuz 
için, Bursa Kestel Belediyesi’nin de-
ğerli katkılarıyla düzenlenen güzel bir 
sünnet törenine iştirak ettik. 

Bulgaristan Diyaneti Başmüftülüğü ve 
Sofya Bölge Müftülüğü de organizas-
yonda Büyükelçiliğimizle beraber katkı 
sağladılar.

Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz.”

                        Aylin SEKİZKÖK
                       T.C. Sofya Büyükelçisi
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Bulgaristan’ın önde gelen üç üniversitenin 
rektörü Edirne Trakya Üniversitesini ziyaret etti

Balkan üniversiteleriy-
le bilimsel, akademik ve 
kültürel bağlarını yeni 
çalışmalarla kuvvetlendi-
ren Trakya Üniversitesi, 
Bulgaristan’ın önemli üni-
versiteleri ve kurumları ile 
temaslarda bulunmaya 
devam ediyor.

Balkanlarla mevcut iliş-
kileri sıcak tutmak ve 
yeni ilişkiler tesis etmek 
amacıyla görüşmelerine 
devam eden Trakya Üni-
versitesi Rektörü Prof. 
Dr. Erhan Tabakoğlu, 
Bulgaristan’ın önde gelen 
üniversitelerinin rektörleri 
ile birlikte Eğitim ve Bi-
lim Bakanlığı temsilcisini 
Edirne’de ağırladı. Bul-
garistan Plovdiv Tıp Üni-
versitesi Rektörü Prof. 
Dr. Mariyana Murdjeva, 
Pleven Tıp Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Dobro-
mir Dimitrov, Sofya Tele-
komünikasyon ve Posta 
Üniversitesi Rektörü Prof. 
Miglena Temelkova, Bul-
garistan Eğitim ve Bilim 
Bakanı Danışmanı Kalin 
Kostov ve beraberindeki 
heyet, akademik ve bi-
limsel iş birliği konularını 
görüşmek üzere Trakya 
Üniversitesine bir ziyaret 
gerçekleştirdi. Uluslarara-
sı protokol, iş birliği ve iki 
ülke arasındaki dostluğu 
pekiştirmeye yönelik atı-

labilecek adımların görü-
şüldüğü ziyarette Trakya 
Üniversitesinin tecrübeleri 
doğrultusunda akademik 
etkinlik ve iş birlikleri, sağ-
lık, teknoloji ve inovasyon 
alanında ortak projeler 
üretilmesi ve değişim 
programlarının hayata 
geçirilmesi konuları ele 
alındı.

Eğitim ve sağlık başta 
olmak üzere Trakya Üni-
versitesinin bilim, teknolo-
ji ve inovasyon alanındaki 
faaliyetlerinin aktarıldı-
ğı ve karşılıklı iş birliği 
imkânlarının değerlendiril-
diği görüşmelerde Trakya 
Üniversitesinin Tıp Fakül-

tesi, Teknopark ve TÜTA-
GEM birimleri hakkında 
bilgiler aktaran Rektör 
Prof. Dr. Erhan Tabakoğ-
lu, birlikte çalışmaya hazır 
ve istekli olduklarını belirt-
ti. Trakya Üniversitesi tıp 
eğitimi, teknoloji ve sağlık 
hizmetleri alanında ülke-
mizin önde gelen üniver-
sitelerinden biri olduğunu 
belirten Rektör Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu “Bin 100 
yatak kapasitesi, 117 yo-
ğun bakım yatağı, güçlü 
hekim kadrosu, akredite 
olmuş eğitim programları, 
onkoloji merkezi, modern 
tıbbın gerektirdiği tüm 
araç gereç ve cihazlarla 

donatılmış hastanemiz ile 
aynı zamanda bölgenin 
ve Balkanların en önemli 
sağlık üssü konumunda-
yız. Bunun yanında hem-
şire, fizyoterapist, bes-
lenme uzmanı, odyolog, 
sağlık yöneticileri yetiş-
tiren Sağlık Bilimleri Fa-
kültemiz, Keşan’da yükse-
kokulumuz ve anestezist, 
laborant, radyoterapi ve 
tıbbi görüntüleme tekni-
keri gibi sağlık personel-
leri yetiştiren meslek yük-
sekokulumuz var. Yine 
sağlık alanında eczacılık, 
diş hekimliği gibi fakülte-
lerle güçlüyüz. TÜTAGEM 
bünyesinde her türlü ürün 

tahlili ve analizi yapabile-
cek kapasitede, uluslara-
rası akreditasyona sahip 
cihaz ve laboratuvarları-
mız mevcut. Bilişimden 
teknolojiye, eğitimden 
AR-GE’ye kadar birçok 
alanda faaliyet gösteren 
Trakya Teknoparkımız 
var. Bugün Trakya Tek-
nopark, 90’ın üzerinde fir-
ması ve yüzlerce çalışanı 
ile bölgenin en önemli ve 
öncü teknoloji ve inovas-
yon merkezlerinin başın-
da geliyor. Trakya Üniver-
sitesi olarak sahip oldu-
ğumuz tüm imkânlarımız 
doğrultusunda her türlü iş 
birliğine açığız” ifadelerini 
kullandı.

Karşılıklı faydaya ve iş 
birliğine dayalı bir ilişki ve 
ortak anlayış geliştirilme-
si konusundaki görüşleri-
ni de ifade eden Rektör 

Prof. Dr. Erhan Tabakoğ-
lu “Trakya Üniversitesinin 
güçlü ve uzman olduğu 
bir diğer konu da Balkan-
lar 42 bin öğrencimizin 
yaklaşık 4 bini Balkanlar-
dan. Yönümüz, odağımız 
her zaman Balkanlar. Bu 
kapsamda Balkan Üni-
versiteler Birliği’ne üye 
üniversitelerle de Balkan-
larda önemli iş birlikleri-
ne ve çalışmalara imza 
atıyoruz. Trakya Üniver-
sitesi olarak Türkiye ve 
Balkanlar arasında uzun 
yıllardır eğitim, kültür, 
dostluk ve gönül köprü-
leri kuruyoruz. Türkiye ile 
Bulgaristan arasında ta-
rihten gelen güçlü dostluk 
bağları mevcut. Amacımız 
bu bağları güçlendirerek 
devam ettirmek ve gele-
ceğe taşımak” şeklinde 
konuştu. 

Evinden uzak yerde 
çalışmaya başlayanlara 
200 leva devlet desteği

İstihdam Ajansı, 2021 yılında da ikamet yeri dışın-
da bir yerleşim yerinde çalışmaya başlayan işsizlere 
maddi destek sağlamaya devam edecek. İstihdamı 
Teşvik Kanunu'nda düzenlenen işgücü hareketliliğini 
teşvik eden tedbirler, günlük şehirlerarası toplu ulaşım 
aracıyla seyahat etmeyi gerektiren bir iş arayan veya 
evinden veya ikamet yerinden 50 km'den fazla mesa-
fede bulunan bir yerleşim yerinde çalışmak için ikamet 
yerini değiştiren işsizleri desteklemeyi amaçlamaktadır.

Yeni işe alı-
nan işsizler, 
12 aya kadar 
bir süre için işe 
gidiş ve dönüş 
için uzun me-
safeli seyahat-
ler için gerçek 
günlük ulaşım 
maliyetlerinin 
yüzde 50'sini 

karşılayan tutarda destek alabilir. İkamet yerlerine 50 
km'den daha uzak bir yerleşim biriminde işe başlaması 
nedeniyle ikamet yerini değiştiren kişiler ise kira gider-
lerinin bir kısmını, kreş / anaokulu ve internet ücretle-
rini karşılamak üzere destek alabilir. Bu destek ayrıca 
en fazla 12 ay için verilir ve miktarı ayda 200 leva'ya 
kadardır.

Çocuk esirgeme kurumlarından ayrılan veya bakım 
merkezlerinde yetişen gençler de dahil olmak üzere 
istihdam bürolarına kayıtlı işsizler de bu tedbirden ya-
rarlanabilirler.

Beklentiler, bunun onların yalnız ve sosyal bakım 
kurumlarından bağımsız bir yaşama motivasyonlarını 
teşvik etmesinin yanı sıra normal bir yaşam standardı-
nın maliyetlerinin bir kısmının karşılanmasıyla işsiz ve 
ailelerinin başka bir yerleşim yerinde çalışmaya başla-
ma motivasyonlarını teşvik etmesi yönündedir.

Bu şekilde İstihdam Ajansı, işsizlerin, özellikle mesle-
ki becerilere sahip olanların daha fazla hareketliliği ve 
aktifliği için koşullar yaratırken aynı zamanda işletmeler 
tarafından artan vasıflı işgücü talebine yanıt verir.

Konuyla ilgili daha ayrıntılı bilgi ülkedeki herhan-
gi bir istihdam bürosundan alabilirsiniz veya https://
www.az.government.bg/pages/nasarchavane-na-
teritirialnata-mobilnost-42-3/ linkini ziyaret ederek 
edinebilirsiniz.

Şiddetli bir Covid-19 dalgası durumunda anaokullarına 
sadece aşılı ebeveynlerin çocukları gidebilecek
Sağlık yetkilileri, yeni bir 

koronavirüs (Covid-19) 
dalgası durumunda bir 
eylem planının sunumu-
nu yaptı. Sağlık Bakanı 
Dr. Stoyço Katsarov, "Şid-
detli bir Covid-19 dalgası 
durumunda anaokulları 
sadece aşılı ebeveynlerin 
çocukları için ve perso-
nelin de Covid-19'a karşı 
aşılanmış olması şartıyla 
çalışacak" diye kaydetti. 
Bakanlıkta düzenlenen 
bir basın toplantısında 
konuşan Dr. Katsarov, 
"Bir sonraki dalgada Co-
vid-19 salgınıyla başa çık-
mak için bir Ulusal Eylem 
Planı sunacağız. İlk defa 
böyle bir plan yapıldı. Bize 
göre, böyle bir plan geçen 
yıl var olmalıydı. Olsaydı, 
ölüm sayısı daha az olur-
du" dedi. Bakan, "Sokak-
larda ölen insanlar ve has-
taları nereye götürecekle-
rini bilemeyen bütün gün 
dolaşan ambulanslar gibi 
iğrenç manzaralara şahit 
olmamak için bir müdaha-
le planına ihtiyaç var" diye 
belirtti. Dr. Katsarov'un 

ifadesine göre, uzmanlar 
bir sonraki Covid-19 dal-
gası ihtimalini göz ardı 

edemez, bu nedenle ülke-
miz ve vatandaşlar buna 
hazırlıklı olmalıdır. Bakan, 
"Bunun ne zaman olaca-
ğını kestirmek mümkün 
değil ama aşılama sü-
reci tamamlanmazsa bir 
dalga daha olacak" dedi. 
Dr. Katsarov, planın du-
rum analizi, risk analizi, 
sağlık sisteminin bilimsel 
kaynakları ve koronavirüs 
enfeksiyonunun neden 
olduğu hasarları her yön-
den azaltacak mekaniz-
malar gibi ilkeler üzerin-
de geliştirildiğini açıkladı. 
En kötü senaryoya göre 
bunun devlete ne kadara 

mal olacağına dair genel 
bir hesap planı hazırla-
dıklarını söyleyen Bakan, 

"En karam-
sar senar-
yoya göre 
yeni bir dal-
ga Covid-19 
s a l g ı n ı y l a 
başa çıkma-
nın maliye-
t i 500-600 
milyon leva-
ya ulaşacak" 

diye sözlerine ekledi. Dr. 
Katsarov, "Bulgaristan'ın 
Covid-19 risk haritasında 
riskli bölgeler arasına gir-
mesi durumunda uygula-
nacak bir eylem planı ha-
zırlanıyor. Planda nelerin 
ne zaman kapatılacağı ve 
en kötü senaryoda temel 
ihtiyaçları sağlayan dük-
kanlar dışında her şeyin 
kapatılacağı açıkça belir-
tilecek" dedi. Bakan, "Bir 
bölgenin veya ülkenin 
hangi risk bölgesine gir-
diğine bağlı olarak, belirli 
kısıtlamalar getirilecek. 
Bu önlemlere dayanarak 
acil servislerin, ayakta te-

davi hizmeti veren sağlık 
kuruluşları ve yataklı te-
davi kurumlarının faaliyet-
lerinin yanı sıra ilaç teda-
visi için planlar geliştirildi. 
Yeni bir Covid-19 dalgası 
durumunda bu planlar 
tüm bakanlık ve kurumla-
ra gönderilecek" diye kay-
detti. Dr. Katsarov, bölge-
lerin 14 günlük vaka sayı-
sına göre oluşturulduğunu 
ve bu bölgelere göre çok 
sayıda insanın bir araya 
geldiği vaftiz, düğün vb. 
toplu merasim ve etkin-
liklere katılımcı sayısına 
sınırlama getirileceğini 
açıkladı. Plana göre riskli 
bölgeler, 14 günlük vaka 
sayısına göre şu şekilde 
oluşturuldu: - Birinci (ye-
şil) bölge - 100 000 kişi 
başına 100'den az vaka; 
- İkinci (turuncu) bölge - 
100 000 kişi başına 100-
200 arası vaka; - Üçüncü 
(kırmızı) bölge - 100 000 
kişi başına 500'e kadar 
vaka; - Dördüncü (koyu 
kırmızı) - 100 000 kişi 
başına 500'ün üzerinde 
vaka. KH
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Vatandaşların yaklaşık yüzde 60’ı geçici hükümeti onaylıyor
Gallup International Sos-

yolojik Araştırma Ajansı-
nın 30 Haziran-7 Temmuz 
2021 döneminde 18 yaş 
üstü 1010 kişi ile gerçek-
leştirdiği anket sonuçları-
na göre, geçici hükümetin 
çalışmalarını olumlu de-
ğerlendiriyor. Anket katı-
lımcılarının %58,9'u ka-
bineyi onaylıyor, %28,8'i 
ise onaylamıyor. Diğerleri 
cevap vermekte tereddüt 
ediyor.

Pratikte geçici hüküme-
tin onay oranı ile önceki 
hükümetin onay oranı 
arasında karşılıklı ilişki 
bulunuyor. Geçici hükü-
metin onay oranı, toplum-
da bir rahatlama oldu-
ğunu gösteriyor. Gallup 
International’ın “Genel 
olarak Bulgaristan ne-
reye gidiyor?” sorusuna 
verilen yanıtlarda da bu 
açıkça görülmektedir. Bu 
soruya olumsuz cevap 
verenlerin oranı yıllar bo-

yunca daha yüksekti, an-
cak son aylarda olumsuz 
cevap verenlerin oranları 
düşmeye devam ediyor, 
koronavirüs salgını ve 
siyasi kriz öncesi seviye-
lerine geri dönüyor. Şim-

di %26,3'ü ülkenin iyiye 
gittiğini söylerken %52'si 
kötüye gittiğini söylüyor. 
Geçen sonbaharda iyim-
ser düşünenlerin oranı 
yaklaşık yüzde 16’ya ka-
dar düşmüştü, karamsar 

düşünenlerin ise yüzde 
67’e kadar yükselmişti.

Daha sonra siyasi duru-
mun rutinleşmesi, seçim 
sonuçları ve popüler bir 
hükümet biçimi olarak 
geçici hükümetin atan-

masıyla teyit edilmeye 
devam eden belirli bir ra-
hatlamaya yol açtı.

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev'e toplumda güven 
duyanların oranı %64,3, 
güven duymayanların 
ise %22,2, %12,5'i cevap 
vermekte tereddüt eder-
ken ismini duymamış 
olanlar sadece %1 oran-
dadır. Radev'in ana (ve 
neredeyse tek) rakipleri 

GERB’in destekçileridir. 
Radev'e olan güven son 
aylarda artıyor. Bunun ne-
deni, muhtemelen kabine-
nin çalışmalarıdır. Böyle-
ce Radev, Bulgaristan’da 
en beğenilen ve olumlu 
reytinge sahip, yani ken-
disine güvenenlerin sa-
yısı güvenmeyenlerinkini 
aşan tek siyasetçi olmaya 
devam ediyor.

              Kırcaali Haber

Ardino-Kırcaali ve Byal İzvor-Nedelino 
yollarının onarımı devam edecek

Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanı Mimar 
Violeta Komitova beledi-
ye temsilcileriyle gerçek-
leştirdiği çalışma toplan-
tısında Ardino (Eğride-
re)- Kırcaali – Smolyan 
(Paşmaklı) üçüncü sınıf 
karayolunun yanı sıra 
Byal İzvor (Akpınar)- Pa-
dina (Makmulu) - Nede-
lino (Uzundere) yolunun 
onarım çalışmalarının da 
devam edeceğine dair 
güvence verdi. Toplantı-
da Ardino Belediyesi Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
tarafından temsil edildi.
Ardino Belediye Baş-

kanı Müh. İzzet Şaban 
tarafından Bölgesel 

Kalkınma ve Bayındır-
lık Bakanlığı, Karayolu 
Altyapısı Ajansı (APİ) 
ve Kırcaali İl Karayolları 
Müdürlüğüne gönderi-
len mektuba yazılı ola-

rak olumlu cevap verile-
ceğine dair söz verildi. 
APİ’den gelen bir talimat-
la onarım çalışmalarının 
askıya alınması, gerekli 
prosedürlere uyulmadığı 

için Mekansan Planlama 
Kanunu'nun gereklilikle-
rine aykırıdır.
Çalışma toplantısın-

da üçüncü sınıf Kobil-
yane (Maşkılı)- Brezen 
(Hallaçdere)- Borovitsa 
(Çamdere)-Dolna Spo-
luka (Köçekler) kara-
yolunun yanı sıra Pan-
Avrupa 9. Nolu Ulaşım 
Koridorunun bir par-
çası olan ulusal kara-
yolu ağının dahilindeki 
üçüncü sınıf Sintçets 
(Durabeyler)-Tsırkvitsa 
(Kiliseli)-Cebel (Şeyh-
cuma) yolunun yeniden 
inşası ve rehabilitasyonu 
konusu da gündeme ge-
tirildi.       Güner ŞÜKRÜ

Filibe Selena hastanesinde yeni 
doğan bebek sayısında rekor artış

Plovdiv (Filibe) kentin-
deki Selena Kadın Has-
talıkları ve Doğum Hasta-
nesinde temmuz ayında 
250 bebek dünyaya geldi. 
Ülkedeki doğumlarda ge-
nel düşüşe rağmen hasta-
ne 209 bebeğin dünyaya 
geldiği geçen yıl temmuz 
ayına göre yüzde 16,1'lik 
rekor düzeyde bir büyüme 
kaydetti.

Selena Kadın Hastalık-
ları ve Doğum Hastane-
sinde geçen ay dokuz çift 
ikiz bebek dünyaya geldi. 
Doğan bebeklerin 120'si 
erkek, 130'u kızdır.

Kadınlarda ortalama do-

ğum yaşı kademeli olarak 
artmaya devam ediyor ve 
temmuz ayında 31'e ulaşı-

yor. Selena'da söz konusu 
dönemde doğum yapan 
en yaşlı kadın 46 yaşın-
dadır. Bu eğilim, tıp kuru-
mu tarafından ülkemizde 
doğum yapan kadınların 

yaş ortalamasındaki ge-
nel artışın yanı sıra Se-
lena Hastanesinde bulu-

nan Tüp Bebek 
Kliniğinin başa-
rılı çalışmasıyla 
açıklanmaktadır. 
In vitro prose-
dürler, kadınların 
daha geç bir yaş-
ta çocuk sahibi 
olmalarını sağlar 
ve kaliteli tıbbi 

bakım, hamileliğin sorun-
suz geçmesini ve bebeğin 
doğumunu sağlar.

Bebeklerini doğurmak 
için Filibe hastanesini ter-
cih eden ailelerin ikamet-

gah çevresi de genişliyor. 
Temmuz ayında hastane-
ye sadece Pazarcık (Tatar 
Pazarcık), Stara Zagora 
(Eski Zağra), Haskovo 
(Hasköy), Yanbol, Kırcaa-
li, Smolyan'dan (Paşmak-
lı) değil, Dobriç (Hacıoğlu 
Pazarcık), Veliko Tırnovo 
ve Vratsa (İvraca) gibi 
daha uzak şehirlerden 
de hamile kadınlar kabul 
edildi. Sofya'dan giderek 
daha fazla aile Selena 
hastanesinde doğum 
yapmayı tercih ediyor. 
Temmuz ayında onların 
sayısı 6 idi.  

              Kırcaali Haber

Bulgaristan’da iki kişi 
yangın kurbanı oldu
Başbakan Stefan Yanev, Sandanski’nin Petrovo 

köyü yakınlarında çıkan yangını söndürme çalışma-
sı sırasında iki orman muhafaza görevlisinin hayatını 
kaybettiği trajedi ile ilgili olarak Bakanlar Kurulu’nun 
olağanüstü toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, 
“Maalesef Güneybatı Bulgaristan Orman İşletmeleri 
Müdürlüğü çalışanlarının hayatını kaybettiği bir olay 
meydana geldi” diye kaydetti.

Yangın kurbanlarının ailelerine ve yakınlarına tazi-
yelerini ileten Yanev, vatandaşları dikkatli ve uyanık 
olmaya ve çıkan yangınları ihbar etmeye çağırdı.

Başbakanın ifadesine göre, çıkan yangınların teme-
linde insan faaliyetleri yatmaktadır.

Yanev, “En önemli şey, İçişleri Bakanlığı çalışanla-
rının, yangınla mücadelede yer alan silahlı kuvvetler 
personelinin, gönüllülerin ve ormancılık çalışanlarının 

çalışmalarını optimize etmenin yollarını aramaktır. En 
önemli şey hem itfaiyecilerin hem de orada yaşayan 
insanların hayatlarını kurtarmaktır” dedi.

İçişleri Bakanlığı henüz hazır olmayan ve teknik ola-
rak daha fazla zamana ihtiyaç duyulan anons sistemi 
kurulması için hazırlıklara başladı.

Yanev, “Yeni bir Kriz Yönetimi Yasası’nın gerekliliği 
tartışıldı. Bu tür bir düzenlemeye ihtiyaç var.  İçişleri 
Bakanlığı, anons sistemi kurulması için hazırlıklara 
başladı” diye ifade etti.

Başbakan, “Ulusal ve yerel düzeydeki etkileşim ha-
lihazırda İçişleri Bakanlığı kanalları aracılığıyla sağ-
lanmaktadır. Valiler ve belediye başkanları afet ve acil 
durum yönetim merkezlerini harekete geçirme sorum-
luluğunu taşıyor, gerekli koordinasyonun sağlanması 
için tüm valilerin bir an önce bu birimleri toplantıya 
çağırmalarını istiyorum” diye kaydetti.

Tarım arazilerinin temizlenmesi için anız yakmaya 
yönelik tüm faaliyetlerin durdurulması için emir çıkarı-
lacağını da duyuran Yanev, “Gerçek şu ki, yangınların 
çoğu şu anda tarlada çıkıyor, kuru otlardan kaynakla-
nıyor” diye sözlerine ekledi.

Başbakanın ifadesine göre, trajik yangın olayının 
nedenleri hakkında yorum yapmak için henüz çok er-
ken, ancak yangın çıkacağı tahmin edilemezdi.

Yangın Güvenliği ve Sivil Koruma Genel Müdürü 
Başkomiser Nikolay Nikolov, “Yangınların nerede çı-
kabileceğini tahmin edebiliriz. Uydu görüntüsü hava 
durumu haritası neredeyse tüm ülkenin aşırı risk al-
tında olduğunu gösteriyor” diye açıkladı.

Başkomiser Nikolov, “Starosel'de 4 ev ve tarımsal 
faaliyetlerde kullanılan birkaç bina, Krasteviç köyünde 
bir dağ evi ve tarımsal faaliyetlerde kullanılan birkaç 
bina yandı” dedi.

Başkomiser Nikolov, “Sandanski yakınlarındaki köyü 
yangından korumak için ek kuvvetler ve araçlar gön-
derildi. Bana gelen bilgiler, yangının kademeli olarak 
kontrol altına alındığı yönündedir” diye konuştu.
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Ardino Belediyesinin 2020 yılı bütçesinin 
uygulanmasına ilişkin yıllık mali rapor onaylandı

Ardino Belediye Meclisi, 
temmuz ayı olağan top-
lantısını gerçekleştirdi. 
Toplantıda 20 gündem 
maddesi ele alındı. Meclis 
üyeleri, Ardino Belediye-
sinin 2020 yılı bütçesinin 
uygulanmasına ilişkin yıl-
lık mali raporu oybirliğiy-
le kabul ettiler. Sermaye 
harcamalarına ilişkin fon 
harcamaları, belediyenin 
Avrupa Birliği (AB) fonla-
rından sağlanan mali kay-
naklara ilişkin harcama-
ları ve belediyenin borç 
durumuna ilişkin geçen 
yıla ait mali raporlar da 
onaylandı.

Yerel Meclis üyeleri oy-
birliğiyle ilçede bulunan 
merkezi anaokulları ve 
okulların listesini güncel-
ledi. İlçede 2021-2022 
eğitim öğretim yılı için 
merkezi okul kriterlerine 
ve koşullarına uyan dört 
okul bulunuyor. Onlar, 

Gorno Prahovo (Tosçalı) 
köyü Sveti Sveti Kiril ve 
Metodiy İlköğretim Okulu, 
Borovitsa (Çamdere) köyü 
A. S. Makarenko İlköğre-
tim Okulu, Byal İzvor (Ak-

pınar) köyü Hristo Smir-
nenski İlköğretim Okulu 
ve Ardino Vasil Levski 
Lisesidir.

Yerel Meclis üyeleri, 
2021-2022 eğitim öğre-

tim yılı için devlet tarafın-
dan koruma altına alınan 
okullar listesine Gorno 
Prahovo ve Borovitsa 
köylerindeki okulların da 
dahil edilmesini önerdi. 

Belediye Başkanının 10 
Eylül'e kadar Eğitim ve Bi-
lim Bakanlığına (MON) bu 
okulların 2021-2022 eği-
tim öğretim yılı için devlet 
tarafından koruma altına 
alınan okullar listesine 
dahil edilmesine ilişkin 
gerekçeli öneri sunması 
kararı alındı.

Meclis ayrıca Ardino Be-
lediyesinin sınırları içinde 
bulunan karayolları listesi-
ne toplam uzunluğu 4.65 

km olan Borovitsa ile Su-
hovo (Susuzburun) köyle-
ri arasındaki karayolunun 
eklenmesiyle genişletil-
mesi kararı aldı.

Toplantıda her zamanki 
gibi belediye mülkiyetin-
de bulunan gayrimenkul 
işlemleri yapılması ve be-
lediyeye ait konut olma-
yan mekanlara ilişkin kira 
sözleşmelerinin süresinin 
uzatılması onaylandı.

              Güner ŞÜKRÜ

Asırlık Yayla mevlidi geleneği devam ediyor
Sıcak havaya rağmen 

yüzlerce kişi bir kez daha 
Ardino'nun (Eğridere) Ru-
salsko (Hotaşlı) köyüne 
yakın bir mevkide, 1100 
metre yükseklikte bulunan 
Yayla isimli yerdeki çayır-
lara tırmanarak gelenek-
sel sağlık ve bereket mev-
lidine katıldı. Yaşam tarz-
larının ve geleneklerinin 
hala canlı olduğunu gös-
termek için dini merasime 
katılanların çoğu, Rusals-
ko köyü halkından başka 
Asenovgrad (Stanimaka) 
kasabası, Aytos şehri ve 
Türkiye’den memleketleri-
ne gelen göçmenlerdi.

Mevlide katılan konuklar 
arasında Ardino Belediye 
Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali İl 
Başkanı Resmi Murat, 46. 
Dönem Halk Meclisi Mil-
letvekili Müh. Pavlin Krıs-
tev ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
yer aldı.

Dolno Prahovo (Amatlar) 
köyünde eski medresede 
imamlık yapan Nurettin 
İsmail başta olmak üzere 
bölge imamları, Kur’an-ı 
Kerim tilaveti sundular, 
Mevlidi-i Şerif okudular, 
sağlık ve bereket için dua 
ettiler.

Gelecek yılki merasim 
için yardım toplamak 
amacıyla açık arttırmayla 
satışa sunulan maddi ba-
ğışlardan ve para bağışla-
rıyla birlikte 6500 levadan 
fazla para toplandı. Açık 

arttırma ile yapılan bir kilo 
organik tereyağı için teklif 
edilen fiyat 220 levaya, bir 
kilo organik bal için teklif 
edilen fiyat ise 80 levaya 
ulaştı. Tereyağını Bursa 
merkezli Filibe Yöresi 
Kültür Dayanışma ve Yar-
dımlaşma Derneği (FİL-
DER) Onursal Başkanı 
Abdurrahman Ardahan 
ve Asenovgrad'ın Dolni 
Voden semtinden İdriz 
Çauş satın aldı.

Duadan sonra tüm katı-
lımcılara Asenovgrad’dan 

Rasim Bayram’ın hazırla-
dığı 10 kazan kurban pila-
vı ikram edildi.

Köy yaşlılarının anlat-
tıklarına göre Yayla'da 
yağmur duası ve mevlit 
yapma geleneğinin 500 
yıllık tarihi var. 16 asır-
da İslam dininin bölgede 
önderlerinden biri buraya 
defnedilmiştir. Yerlilerden 
bu zatın ismini bilen yok. 
İslam'ı yayan ünlü bir zat 
olduğu ve insanların Müs-
lüman olmalarında büyük 
rol oynadığı düşünülüyor.

Mevlit, Rusalsko Muhtar-
lığı ve Cami Encümenliği 
tarafından köy sakinleri-
nin katkılarıyla organize 
edildi.

Rusalsko Muhtarı İs-
met Mustafa, bu asırlık 
geleneğin gelecekte de 
devam etmesini umuyor. 
Muhtar, organizatörlere 
ve katkıda bulunanlara iç-
ten teşekkürlerini sundu.

              Güner ŞÜKRÜ

Cumhurbaşkanlığı konutunda uzmanlık eğitimi gö-
ren genç hekimleri kabul eden Devlet Başkanı Rumen 
Radev, “Bulgar sağlık sisteminde reform yapma fırsatı, 
büyük ölçüde Bulgaristan'da kalmayı ve çalışmayı se-
çen genç sağlık görevlilerine bağlı. Millet olarak gele-
ceğe odaklı ve sağlık sisteminde çalışan gençlere ve 
onların gelişimine odaklanan etkin ve yenilikçi sağlık 

hizmetleri ol-
madan iddialı 
hedeflere ula-
şamayız” diye 
kaydetti. Top-
lantıda Bul-
garistan'daki 
genç sağlık 
görevlilerinin 
profesyonel 
hayata geç-

melerinin önündeki zorluklar ve sorunları çözmenin 
yolları tartışıldı.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, 
toplantıda başlıca eksiklikler olarak Bulgar sağlık siste-
minde çalışmaları yönünde doktor mezunlarının moti-
vasyonunu düşüren sınırlı uzmanlık olanakları, çalışma 
koşulları ve düşük ücretler tanımlandı. Radev, geçici 
hükümet tarafından başlatılan ve Bulgaristan'daki genç 
doktorların uzmanlık eğitimini etkileyecek yasal çerçe-
vede yapılan değişikliklere dikkat çekti. Cumhurbaşka-
nı, değişikliklerin Bulgaristan'da kariyerlerine başlayan 
sağlık görevlilerinin çalışma koşullarını daha çekici 
hale getirmesini beklediğine dikkat çekti.

Radev’in ifadesine göre, yeni olağan hükümetin ça-
lışmalarında başlıca öncelik, devletin aktif katılımıy-
la genç sağlık görevlilerinin uzmanlaşma fırsatlarını 
artırmak olmalıdır. Şu anda tıp mezunlarının sadece 
%20'sinin uzmanlık eğitimi maliyetleri devlet tarafından 
karşılanmaktadır.

Cumhurbaşkanı, belediye ve devlet sağlık tesisle-
rinde sağlık görevlilerinin aldığı çeşitli pozisyonların 
ücretlendirilmesindeki önemli eşitsizlik sorununun da 
çözülmesi gerektiğini vurguladı. Radev, e-sağlık uy-
gulamaları ve e-devlet sağlık çalışanı kartı uygulama-
sının sağlık sisteminde daha fazla adalet ve netliğe 
katkı sağlayacağına dikkat çekti. Cumhurbaşkanı, 
“Genç sağlık görevlilerinin daha iyi eğitim almaları ve 
sonrasında ülkemizdeki hastanelerde çalışmaları için 
ihtiyaçlarının daha iyi öngörülmesi ve kariyer gelişim-
lerinde daha fazla öngörülebilirlik için çalışmak gerek-
mektedir” dedi.

Uzmanlık eğitimi gören genç hekimlerle yapılan top-
lantıda, ülkedeki çok sayıda yerleşim yerinde kaliteli 
sağlık hizmetine erişimi engelleyen sağlık sistemindeki 
insan ve teknolojik kaynakların eşit olmayan dağılımı 
da tartışıldı. Devlet Başkanıyla yaptıkları görüşmede 
genç doktorlar, tıp öğrencilerine lisansüstü eğitim sağ-
lanmasında üniversitelerin de aktif olarak yer alması 
gerektiği görüşünü dile getirdiler. Onların belirttiğine 
göre, uzmanlık eğitimi gören hekimlerin çalışmaları 
sağlık kurumlarının günlük işleyişi için kilit öneme sa-
hiptir.

C u m h u r b a ş k a n ı  R a d e v : 
Bulgaristan'ın yenilikçi sağlık 

hizmetlerine ihtiyacı var

Başmüftülükten engelli çocuklara gıda, oyuncak ve para yardımı
Başmüftülük, ABD'nin 

Bulgaristan Büyükelçiliği 
ile ortaklaşa olarak özel 
gereksinimli çocuklar, risk 
altındaki çocuklar ve aile-
lerine bağışta bulundu. 
Bağış, ihtiyaç sahipleri-
ne uzatılan yardım elinin 
sembolü olan Müslüman-
ların iki büyük bayramın-
dan biri olan Kurban Bay-
ramı vesilesiyle yapıldı.

Anne baba şefkatinden 
mahrum 6-27 yaş arası 
15 çocuk ve gence gıda, 

oyuncak ve para bağı-
şı bizzat Başmüftü Dr. 
Mustafa Hacı ve ABD'nin 
Bulgaristan Büyükelçisi 
Hero Mustafa tarafından  
Çocuk ve Ortam Der-

neğine takdim 
edildi. Dernek, 
toplumdaki en 
s a v u n m a s ı z 
gruplardan biri-
ni korur, destek-
ler, çocukların 
yaşam koşulla-
rının iyileştiril-
mesi ve çocuk 

haklarının gözetilmesi için 
çalışmaktadır.

Girişimle bağlantılı ola-
rak Başmüftü ve ABD 
Büyükelçisi Sofya'daki 

Aile Tipi Yerleştirme Mer-
kezini ziyaret ettiler. On-
lar, merkezin yönetimi ve 
kalıcı bedensel engelliliği 
ve ruhsal hastalığı olan 
çocuklarla görüştüler. Gö-
rüşmede sosyal faaliyet-
ler, engellilerin toplumsal 
entegrasyonu, programlar 
ve projelerden sorumlu 
Sofya Büyükşehir Beledi-
ye Başkan Yardımcısı Al-
bena Atanasova da hazır 
bulundu.

           Kırcaali Haber
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Başbakan Yardımcısı Pekanov: Önümüzdeki 7 
yılda Bulgaristan için 20 milyar leva bekliyoruz

Basın açıklaması yapan 
Avrupa Birliği (AB) fonları-
nın yönetiminden sorumlu 
Başbakan Yardımcısı Ata-
nas Pekanov, “Geçen haf-
ta 57 yatırım projesi ve 43 
reform teklif içeren Bulga-
ristan Ekonomik İyileştir-
me ve Sürdürülebilirlik 
Planın yeni versiyonunu 
yayınladık. Plana 11 yeni 
yatırım proje önerisi ve 
7 yeni reform teklifi dahil 
ettik. Sorun bulduğumuz 
bazı proje önerilerini de-
ğiştirdik” diye kaydetti.

Pekanov, “Bu plan, 
önümüzdeki 7 yıl içinde 
Bulgaristan’a 12,6 milyar 
leva yardım yapılması-
nı sağlayacak. Planın, 
AB’den gelecek paradan 
başka özel sektörü 8 mil-
yar leva yatırım yapmaya 
sevk etmesi bekleniyor” 
dedi.

Başbakan Yardımcısı, 
“Asgari gelirlerin endeks-
lenmesini sağlayacak bir 
reform öneriyoruz. Yeşil 

geçişe katkı, dijital geçişe 
katkıda bulunma, çevreye 
zarar vermeme gibi ana 
kriterlerin karşılanması 
önemlidir. Projelerin her 
biri, AB kurumlarının bize 
her yıl yaptığı özel tavsi-

yelere katkıda bulunmalı-
dır” diye sözlerine ekledi.

Eğitim ve sağlık gibi bazı 
alanlarda şimdiden deği-
şiklikler olduğunu kay-
deden Pekanov, “Eğitim 
sektöründe mevcut pro-

jeler iyileştiriliyor, toplantı 
sayısı artırılıyor ve öğret-
men yetiştirme projesi de 
var” dedi.  

Başbakan Yardımcısı, 
“Sağlık sektöründe daha 
ciddi reformlar öngörülü-

yor. Odak noktası, hasta-
ne binalarında ısı yalıtımı 
ve yenileme çalışmaların-
dan yeni ekipman alımının 
yanı sıra hava ambulansı 
ve hastalık yönetim plat-
formu alımına değiştirili-
yor” diye konuştu.

Bulgaristan İçin Bulgar 
Sosyalist Partisi (BSP) 
İt t i fakı, Mar itsa East 
Enerji Kompleksi ve işini 
kaybetme olasılığı olan 
komplekste çalışan yak-
laşık 10 000 işçinin yanı 
sıra Maritsa East 2 Kamu 

Termik Santralinin devre-
ye sokulmaya hazırlanıp 
hazırlanmadığı konusun-
da açıklama yapılmasını 
istedi.

Pekanov, şöyle bir cevap 
verdi: “Maritsa (Meriç) 
Nehri havzasında yapılan 
faaliyetlerden doğan sos-
yo-ekonomik risklerden 
dolayı yeni istihdam ve 
yeni altyapı yatırımları-
na gitmek için 1,2 milyar 
avro tutarında Adil Geçiş 
Fonumuz olacak”.

              Kırcaali Haber

2021 Ardino Rodoplar'dan Temiz Gıdalar 
Festivali Programı Zengin İçerikli Olacak

A r d i n o  B e l e d i -
yes i ,  2021 A rd ino 
Rodoplar 'dan Temiz 
Gıdalar Festivali kapsa-
mında kasabanın konuk-
larına zengin içerikli ve 
çeşitli bir etkinlik prog-
ramı sunacak. Festival, 
20,21 ve 22 Ağustos 
2021 tarihlerinde Ardino 
Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban'ın himaye-
sinde gerçekleştirilecek.
Üç gün sürecek fes-

t i v a l  k a p s a m ı n d a 
Rodoplar’dan ekolojik 
açıdan temiz gıdaların 
sergileneceği bir ker-
mes yapılacak. Ziyaret-
çiler geleneksel yöresel 
yemeklerin, çeşitli yi-
yeceklerin ve ürünlerin 
tadına bakma fırsatı bu-
lacaklar.
Yurt içi ve yurt dışın-

dan amatör sanatçı 
gruplarının katılaca-
ğı folklor programı 20 
Ağustos (Cuma) günü 
saat 17:00'de başlaya-
cak. Festivalin resmi 
açılışı saat 19.00'da ya-
pılacak. İlk gün, “Deep 
Zone Project” grubunun 
yer alacağı bir gençlik 
diskosu ile sona erecek.
21 Ağustos (Cumarte-

si) günü saat 10:00'dan 
itibaren festival Kırcaa-
li, Smolyan (Paşmaklı), 

Stara Zagora (Eski Zağ-
ra), Razgrad (Hazarg-
rat), Pazarcik (Tatar Pa-
zarcık), Dobriç(Hacıoğlu 
Pazarcık), Silistre ve 
Ruse (Rusçuk) illerinden 

halk oyunları gruplarının 
katılımıyla bir konser 
programı ile devam ede-
cek. Saat 10:30'dan iti-
baren belediye salonun-
da Sofya Sveti Kliment 
Ohridski Üniversitesi 
ile Ziraat Akademisinin 
kurduğu Ortak Genom 
Merkezi Müdürü Aka-
demisyen Atanas Ata-
nasov, “Rodoplar'dan 
Temiz Gıdalar ve Avru-
pa Yeşil Paktı” konulu 

multimedya sunumu ya-
pacak. 
Festival programında 

Yunanistan - Bulgaristan 
INTERREG V-A Sınır 
Ötesi İşbirliği Progra-

mınca gerçekleştirilen 
“Geçmişte ve Gelecek-
te Ardino ve Dimeto-
ka" (ARDICO) projesi 
kapsamında “Sanat ve 
Zanaatlar” başlıklı sergi 
açılacak. 
Saat 19:00'da Mom-

çi lgrad bölgesinden 
büyük saz ve söz us-
tası Fahri Nur'un kon-
seri başlayacak. Saat 
20:30'da kasaba mer-
kezinde başlayacak olan 

ünlü pop-folk şarkıcısı 
Medi'nin konseriyle gü-
nün programı sona ere-
cek.
Festivalin üçüncü gü-

nünün (22 Ağustos) de 

halk oyunları topluluk-
larının sunacağı zengin 
içerikli bir konser prog-
ramı ile ilgi görmesi bek-
leniyor. Festival, katılım-
cıların ödüllendirilmesiy-
le sona erecek.
Festival, Ardino Bele-

diyesi, Rodopska İsk-
ra 1921 Halk Kültürevi 
ve ilçede iş dünyasının 
temsilcileri tarafından 
organize edilmektedir. 
            Güner ŞÜKRÜ

katılım sağladı. Mehter 
gösterisi ve kuranı kerim 
tilavetlerinin ardından 
açılış konuşmaları ger-
çekleşti.
‘’İlk Günkü Heyecanla 

Çalışıyoruz’’
Açılış konuşmasını ya-

pan Kestel Belediye Baş-
kanı Önder Tanır, görev 
süresinin başlamasıy-
la daha yaşanabilir bir 
Kestel için çalıştıklarını 

ifade etti. Tanır, ‘’Spor, 
eğitim, kültür-sanat fa-
aliyetlerimizle, toplu-
mun her kesimine ve 
kentimize katma değer 
sağlıyoruz. Başardıkça 
görüyoruz ki; yaptığımız 
her proje, insanlarımı-
zın refahını yükseltiyor 
ve Kestel’imizin yıldızı 
daha da parlıyor. Mille-
timize hizmetkar olmak 
için beni layık gördükleri 
bu göreve geldiğimde, 
önümüzdeki 5 yıl boyun-
ca üreteceğimiz hizmet 
ve projelerle, bu güvene 
layık olacağımın sözünü 
vermiştim. Ne mutludur 
ki, hemşehrilerimizin 
yüzünde bir tebessüm, 
gözlerinde bir parıltı gör-
mek için ilk günkü heye-
canla çalışıyoruz. Trafik 
Master Planımız, Çilek 
Sosyal Yaşam Merkezi-
miz, Türkiye’nin en ucuz 

ekmeğini vatandaşları-
mızla buluşturduğumuz 
yeni fırınımız, Kayacık 
Güneş Enerji Santrali-
mizi, seçim beyanname-
mizdeki söz verdiğimiz 
gibi tamamlayıp hayata 
geçirdik. Akıllı meydan 
projemiz, hayvan barı-
nağı ve otelimiz, millet 
kütüphanesi ile kıraat-
hane projelerimizin ça-
lışmaları hızla devam 
ediyor. Bugün ise Naim 
Süleymanoğlu Parkı’mı-

zı hizmete açıyoruz. Her 
yaş grubuna hitap eden, 
çocuklarımızın rahatça 
oyun oynayabileceği, 
yetişkinlerimizin yürü-
yüş yapabileceği, spor 
yapabileceği  yemyeşil 
bir parkı Kestel’imize 
kazandırdık. Naim Sü-
leymanoğlu milletimize 
armağan ettiği altın ma-
dalyalar ve dünya rekor-
larıyla gönüllerimize taht 
kurmuştur. Bu sebeple 
onun ismini burada ölüm-
süzleştirmek istedik.’’ 
diye konuştu. Protokol 
konuşmalarının ardından 
Naim Süleymanoğlu’nun 
hayatını konu alan belge-
sel, katılımcılara izletildi. 
Daha sonra kurdele ke-
simiyle, Naim Süleyma-
noğlu Parkı, büyük bir 
coşkuyla hizmete açıldı.      
 Bursa Olay Gazetesi

1. sayfadan devam

Naim Süleymanoğlu’nun 
İsmi Kestel’de Ölümsüzleşti
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Başarılı doktora öğrencilerine ek burs verilecek
2 100'den fazla tam za-

manlı doktora öğrencisi, 
Bakanlar Kurulu’nun bu 
amaç için 4,5 milyon leva 
kaynak tahsis etmesinin 
ardından 2021 için ek 
burs alabilirler. Finans-
man, 2021 yılı merkezi 
yönetim bütçesinde bilim 
için ayrılan fon kaynakla-
rından sağlanıyor. Bulgar 
Bilimler Akademisi (BAN), 
Ziraat Akademisi (SSA), 
Ulusal Meteoroloji ve Hid-
roloji Enstitüsü (NİMH) ve 
16 devlet yükseköğretim 
kurumlarında doktora ya-
pan öğrenciler arasında 
dağıtılacak.

Performansı olumlu ola-
rak değerlendirilen dok-
tora öğrencilerine perfor-
mans değerlendirildikten 
sonraki iki aya kadar bi-
reysel olarak ek burslar 
verilebilir. Yıllık burs mik-

tarı, Mimarlık, İnşaat ve 
Jeodezi Üniversitesinde 
doktora yapan öğrenciler 
için ortalama 600 leva ve 
BAN’da doktora yapan 

öğrenciler için ortalama 
4260 leva civarında ola-
cak. Ek burslar, doktora 
öğrencilerinin performan-
sının olumlu değerlendiril-

diği aylar için ödenecek.
Bakanlar Kurulu tara-

fından 2018 yılında kabul 
edilen 2000 tarihli 90 sa-
yılı Bakanlar Kurulu Kara-

rında yapılan değişiklikle-
re göre, ek burs vermek 
için öngörülen fonlar, 
onaylanmış bir formüle 
göre her yükseköğretim 
kurumu ve bilim eğitim 
kurumuna orantılı olarak 
dağıtılır. Her kuruluş, dok-
tora bursları için verilen 
fonları dağıtmak için ku-
rallar ve kriterler geliştirir.

Hükümetin her yıl üni-

versitelere ve bilimsel 
araştırma kuruluşlarına 
burslar için sağladığı ek 
fonlar, devletin genç bilim 
insanlarını ülkeye çekme 
ve elde tutma ve doktora 
öğrencilerinin kendilerini 
kaliteli öğretim görevli-
si ve araştırmacı olarak 
gerçekleştirmelerini des-
tekleme çabalarının bir 
parçasıdır.

Bulgaristan'da asgari ücretle 
583 ekmek alınırken Almanya’da 

1232 tane alınıyor
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfede-

rasyonuna (KNSB) bağlı Sosyal ve Sendika 
Araştırmaları Enstitüsü görevlisi Dr. Lüboslav 
Kostov'un bir analiz çalışmasının sonuçlarına 
göre, Bulgaristan'da asgari ücretle çalışanlar, 
diğer herhangi bir Avrupa Birliği (AB) üyesi ül-
kede asgari ücretle çalışanlara kıyasla en az 
ekmeği satın alabiliyor.

Veriler, ülkemizde asgari ücretle çalışan bir 
işçinin 500 gramlık 583 adet ekmek alabilece-
ğini gösteriyor. Eğer bir karşılaştırma yapacak 
olursak, Fransa'da asgari ücretli işçi 1095, Al-
manya'daki ise 1232 ekmek alabilir. Ülkemiz-
de asgari ücretle çalışanlar 61 kg peynir satın 
alabilirler. Diğer tüm AB ülkelerinde asgari üc-

retli işçiler, fiyat seviyeleri Bulgaristan'dakinden 
önemli ölçüde daha yüksek olduğu halde, Hırva-
tistan (59 kg) hariç olmak üzere daha fazla kilo 
peynir alabiliyorlar. Örneğin, Almanya'da asgari 
ücretle 168 kg peynir alınabilir.

Bulgaristan'da asgari ücretle çalışanlar, 573 
kg patates alabiliyorlar. Malta hariç diğer tüm 
ülkelerde (443 kg)  asgari ücretle çalışanlar, fiyat 
seviyelerinin Bulgaristan'dakinden daha yüksek 
olmasına rağmen önemli ölçüde daha fazla pa-
tates alabiliyor. KNSB’nin hesaplamalarına göre 
Bulgaristan'da asgari ücretle 664 şişe 1,5 litre 
maden suyu alınıyor. Almanya'da asgari ücretli 
işçiler 3936 şişe, Fransa'da 2253 şişe ve komşu 
Romanya'da 880 şişe alabiliyor.

KNSB’nin gerçekleştirdiği 2021'in başına ait 
bir anket verileri, 2021'de Bulgaristan'da asgari 
ücretin AB'de en düşük miktarda olan 332 avro 
olduğunu göstermektedir. Eğer bir karşılaştır-
ma yapacak olursak, Eurostat verilerine göre, 
asgari ücret İrlanda'da 1723 avro ile en yüksek, 
Almanya'da 1614 avro ve Fransa'da 1554 avro 
miktarındadır. AB'ye Bulgaristan'dan çok daha 
geç katılan Hırvatistan'da bile asgari ücret 562 
avrodur. Bu nedenle, pratikte Bulgaristan'daki 
asgari ücret, AB'deki en yüksek ücretten 5,2 
kat daha düşük olup Macaristan'dakinden ise 
yaklaşık %25 daha düşüktür.

Küçük işletmelerin desteklenmesi için 
106 milyon leva ek finansman sağlandı

Bakanlar Kurulu toplan-
tısından sonra gazeteci-
lere açıklamalarda bulu-
nan Ekonomi Bakanı Kiril 
Petkov, “Bakanlar Kurulu, 
küçük işletmeler için yeni 
ek fonların sağlanmasını 
destekledi. Yenilik ve Re-
kabet Edebilirlik Operas-
yonel Programı (OPİK) 
Covid-19 salgınının Eko-
nomik Sonuçlarının Üs-
tesinden Gelmek İçin 
Cirosu 500 000 Levanın 
Üzerinde Olan Küçük 
İşletmelere Destek Pro-
sedürü kapsamında 106 
milyon leva kaynak daha 
tahsis edilecek”  diye 
açıkladı.

Bu şekilde prosedüre 
ayrılan fon tutarının 184,6 
milyon levaya yükseldiği-
ne dikkat çeken Bakan, 
“Şirketler bu fonları doğ-
rudan hibe yardımı olarak 

alacak. Onlar için iyi ha-
ber şu ki, bu karar, hali-
hazırda mevcut olan 78 
milyon levalık bütçenin 
yeniden müzakere edil-
mesidir” diye sözlerine 
ekledi.

Petkov ’un i fadesine 
göre, bu prosedür kapsa-
mında yeni tahsis edilen 
kaynaklarla toplam 3694 
işletme desteklenecek. 
Bakan, “Bu hibe des-

teklerinden başvuruları 
onaylanmış, ancak şimdi-
ye kadar yeterli miktarda 
fona sahip olunmadığı 
için ödeme yapılmamış 
şirketler faydalanacak” 
diye vurguladı. Petkov, 
ek finansmanın React EU 
mali yardım mekanizma-
sı kapsamında programın 
diğer öncelik eksenlerin-
den kalan fonlardan sağ-
landığını belirtti.

Ayrıca 7 Temmuz itiba-
riyle Bulgaristan Kalkın-
ma Bankasının yeni De-
netleme Kurulunun Tica-
ret Siciline kaydedildiğini 
duyuran Bakan, “Küçük 
ve orta ölçekli işletmeler 
için çalışmaya odaklanan 
yüksek eğitimli profesyo-
nellerden oluşan yeni bir 
Denetim Kurulumuz var. 
Bu konuda karşılaştığımız 
engelleri başarıyla aştık” 
dedi.

Petkov, “Yeni Denetle-
me Kurulunun banka içi 
yaptığı tespitler arasın-
da banka yöneticilerinin 
maaş ve tazminatlarının 
60 000 levaya ulaştığı 
ayların olduğu yer alıyor. 
Bu bir deliliktir. Bu tür taz-
minatlar ödenmesine son 
verilmesini sağlayacağız” 
diye belirtti.

              Kırcaali Haber

Momçilgrad'da 24 adet yeni yeraltı çöp konteyneri kullanılmaya başlandı
Momçilgrad'da (Mestan-

lı) halihazırda vatandaşlar 
tarafından kullanılan 6 
farklı noktada yeni yeraltı 
çöp konteyneri sistemle-
rinin kurulum çalışmaları 
tamamlandı. Evsel atıkla-
rın toplanması için kuru-
lan yeni yeraltı konteyner-
leri Haci Dimitır Caddesi 
üzerine, Nuri Adalı Parkı 
yanına, “Petko Voyvoda” 
ve “Stara Planina” cad-
deleri üzerine, Devlet Si-
gorta Enstitüsü (DZI) ve 
Devlet Tasarruf Kasası 
(DSK) Bankası binasının 
arkasına ve Trakya sem-
tine yerleştirildi.

Her yeraltı çöp kontey-
neri sisteminde 4'er kon-
teyner bulunuyor. 1100 

litre kapasiteli konteyner-
lerde atıklar ayrı ayrı top-
lanacak. Her dört kontey-
nerden ikisi plastik, cam 
ve kağıt atıkların ayrı ayrı 
toplanması içindir. Kon-
teynerler, en yeni nesil 
konteynerler olup hidrolik 
krikolar içerir. Konteyner-
lerde biriken atıklar, 24 
metreküp hacimli yeni 

özel ola-
rak tasar-
lanmış bir 
k a m y o n 
i le  top -
lanacak. 
Y e r a l t ı 
çöp kon-
teynerleri 
ve  a t ı k 
top lama 
makinesi 

alımı için gerekli finans-
man Haskovo (Hasköy) 
Bölge Çevre ve Su Müfet-
tişliği (RİOSV) tarafından 
Momçilgrad Belediyesi-
nin Atık Yönetimi Kanunu 
uyarınca her yıl ödediği 
çöp ücreti ödemelerin-
den yapılan kesintilerden 
toplanan kaynaklardan 

sağlandı.
Yeraltı çöp konteyner 

sistemleri güvenilir atık 
toplama sağlar, hoş ol-
mayan kokuların salgıla-
masını en aza indirir ve 
atıkların konteynerlerin 
etrafına saçılmasını ön-
ler. Gözlemler, yeraltı çöp 
konteynerleriyle atık top-
lama işleminin çok daha 
kaliteli bir şekilde yapıldı-
ğını ve sakinlerin bu ko-
nuda daha fazla sorumlu 
davrandığını gösteriyor.
Momçilgrad Belediyesi, 

çöplerin çöp konteynerle-
ri dışına atılmasının ke-
sinlikle yasak olduğunu 
hatırlatıyor.
             Kırcaali Haber
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Bulgaristan elektrikli otomobil üretecek
Ekonomi Bakanı Kiril 

Petkov ve Alman elekt-
r ikli otomobil üreticisi 
Next.e.GO'nun temsil-
cileri arasında elektrikli 
otomobil üretimi yapacak 
bir tesisin inşası için mu-
tabakat anlaşması im-
zalandı. Fabrika, Loveç 
(Lofça) şehrinde bulunan 
Balkan fabrikası arazisine 
kurulacak ve 2 yıla kadar 
faaliyete başlaması plan-
lanıyor. Yatırımcı fabrika 
üretim kapasitesinin yılda 
20 000 araba olmasını ve 
bu rakamın ciddi bir şekil-
de aşılmasını planlıyor.

Yatırımın değeri 140 mil-
yon avro olarak açıklandı. 
Bundan başka Bulgaris-
tan devleti, tesiste üreti-
len otomobil sayısı 10 000 
eşiğini geçene kadar her-
hangi bir ön mali teşvik 
taahhüdünde bulunmuyor.

Petkov, “Üretim başla-
yana kadar tek bir leva 
verilmeyecek. Yatırımcı 
10 000 otomobil üretip 
sattığında teşvik verile-
cek. İkinci aşamada eşik 

20 000 araba olarak belir-
lendi. İlk defa Bulgaristan 
devletinin risk almamasını 
sağlıyoruz. Sonuçta ve-
receğimiz teşvikler vergi 
olarak alacağımız miktar-
dan çok daha az olacak” 
dedi.

Bakan, “Devlet, tesisin 
kapasitesi yılda üretilen 
ve satılan otomobil sayısı 
20 000’e ulaştığında 30 

milyon avroluk bir teşvik 
desteği sağlayacak” diye 
belirtti.

Petkov, “Bulgaristan, 
Alman otomobil üretici-
sini çekmek için daha üç 
Balkan ülkesiyle rekabete 
girdi. Avantajımız söz ver-
diğimiz teşviklerde değil, 
sunduğumuz katma de-
ğerdeydi. Daha somut 
bir şey söylemem gere-

kirse tedarikçilerin çoğu 
Bulgaristan'da bulunuyor 
ve en önemlisi, birçok 
otomobil parçası yine ül-
kemizde üretiliyor” dedi.

Bakan, “Yatırımcıyı çe-
ken başka bir şey de yol-
suzluğun sıfır düzeye indi-
rilmesi vaadi oldu. Devle-
tin onlara hiçbir aşamada 
engel olmayacağına dair 
bir söz verildi” diye vur-

guladı.
Fabrikanın kurulacağı 

Balkan fabrikası arazisi-
nin sahipleri Kiril ve Ge-
orgi Domusçievi kardeş-
lerin müzakerelere aktif 
olarak katıldığı belirtildi.
Şimdilik şirketin Lo-

veç’teki fabrikasında iki 
elektrikli otomobil mo-
delini üretmeyi planlıyor. 
Ancak yatırımcının niyeti 
portföyünü önemli ölçüde 
genişletmek, ancak bu 
aşamalı olarak gerçek-
leştirilecek.  KH

AYB, Sofya Havalimanı'nın modernizasyonu 
için 40 milyon avro sağlıyor

Avrupa Yatırım Ban-
kası  (AYB),  Sof ya 
Havalimanı'nın moder-
nizasyonu için 40 milyon 
avro sağlıyor. Banka, 
çoğunluğu Fransız Yatı-
rım Fonu Meridiam'a ait 
olan özel yatırım amaçlı 
bir şirket olan Sof Con-
nect Şirketi ile anlaşma 
imzaladı.
Proje, Avrupa Komis-

yonunun Avrupa’yı Bir-
leştirme Tesisi (Con-
necting Europe Facility 
– CEF) aracılığıyla des-
teklenmektedir.
AYB’den yapılan açık-

lamada, f inansmanın 
en son standar tlara 
göre düzenleyici faali-
yet, emniyet ve güvenlik 
için altyapı ve bileşen-
lerin modernizasyonu-
nu destekleyeceği gibi 
ayrıca enerji verimliliği 
bileşenleri de dahil ol-
mak üzere havalimanı 
tesislerinin verimliliğini 
de artıracağı kaydedildi.
Sofya Uluslararası 

Havalimanı, bir uyum 
bölgesindeki ana Trans 
- Avrupa Ulaşım Ağının 
(TEN-T) bir parçasıdır. 
Balkanlar'daki en yoğun 
havalimanları arasında 
bulunuyor ve 2013 ve 
2019 yılları arasında 
iki katına çıkan yolcu-
larıyla Orta ve Doğu 

Avrupa'nın en büyük ha-
valimanlarından biridir. 
Ülkemiz, havalimanının 
geliştirilmesi ve bakı-
mı için 35 yıllık imtiyaz 
sözleşmesi imzalamış 
bulunuyor.
AYB’nin kredi verme-

si, geçen kasım ayında 
onaylanan İklim Bankası 
Yol Haritası ile uyumlu-
dur. Yol haritası, AYB’nin 
havalimanı kapasitesini 
artırmak için tasarlanan 
yatırımlara finansman 
sağlamasını kapsama-
maktadır ve güvenlik, 
modernizasyon ve kar-
bondan arındırma dahil 
olmak üzere mevcut 

kapasiteyi geliştirmeye 
yönelik yatırımlara da-
yanmaktadır.
AYB Başkan Yardım-

cısı Lilyana Pavlova, 
Sofya Havalimanı'nın 
2019'da 7,1 milyon yol-
cunun geçtiği Bulga-

ristan için ana ulusla-
rarası merkez havali-
manı olduğunu söyledi. 
Pavlova’nın ifadesine 
göre, yapılacak faali-
yetlerin düzenleyici faa-
liyet, güvenlik ve enerji 
verimliliği bileşenlerini 
en son standartlarla 
uyumlu hale getirmek 
için gerekliliğinden dola-
yı havalimanın moderni-

zasyonu projesinin des-
teklenmesi uzun vadeli 
stratejik öneme sahiptir.
Avrupa Komisyonunun 

Ulaştırmadan Sorum-
lu Üyesi Adina Valean, 
“Çevre, sağlık ve güven-
lik iyileştirmelerine yatı-
rım yapan havaalanları-
na sahip olmak cesaret 
vericidir. Havayolu taşı-

macılığını sürdürülebilir, 
akıllı ve esnek hale ge-
tirmek istiyorsak buna 
ihtiyacımız var” diye 
dikkat çekti.
Hatırlanacağı üzere 

Sofya Havalimanı im-
tiyaz sözleşmesi, 2 yıl 
süren bir ihale süreci-
nin ardından Temmuz 
2020'de imzalanmıştı.
          Kırcaali Haber

Emekli maaşlarında 
artış olacak

 Kabine toplantısında onaylanan 2021 yılı Devlet 
Sosyal Güvenlik Sistemi Bütçesi Kanunu’nda de-
ğişiklik önerisi, 1 Ekim'den itibaren emekli maaş-
larının ortalama 64 leva artmasını ve bu yıl emekli 
maaşlarının ortalama tutarının 550 levaya ulaş-
masını öngörüyor. Değişiklikler, hem mevcut hem 
de gelecekteki emekliler için kalıcı olarak daha 
yüksek emeklimaaşı sağlayan bir önlem paketi 
önermektedir.

Öneri, emeklilik maaşı hesaplama formülünde 
bir yıllık sigorta prim yükünün yüzde 1,2'den yüz-
de 1,35'e çıkmasını öngörüyor. Bu katsayı, kanu-
nun yürürlüğe gireceği 1 Ekim 2021 tarihinden 
sonra bağlanacak emekli maaşlarının hesaplan-
masında uygulanacak. Bu sayede yeni bağlanan 
emekli maaşlarının yeterliliği artırılmakta, insan-
ların işgücü piyasasına daha uzun süre katılımı 

teşvik edilmekte ve işgücü gelir ikame oranı yük-
selmektedir.

1 Ekim 2021'den önce bağlanan tüm emekli ma-
aşları da sigortalı hizmet süresine daha yüksek 
ağırlık verilerek yeniden hesaplanacak.Tasarı, tam 
sigortalılık süresi ve emekli yaşı için asgari emekli 
maaşının 1 Ekim'den itibaren 300 leva'dan 340 
leva'ya çıkarılmasını öngörüyor. Bu, asgari dü-
zeyde belirlenen tüm sigortalı çalışanların aldığı 
emekli maaşlarının yüzde 13,3 oranında artma-
sına yol açacak. Bunlara genel hastalık nedeniy-
le malullük aylığı, iş kazası ve meslek hastalığı 
nedeniyle malullük aylığı ve ölüm aylığı dahildir.

1 Ekim'den itibaren azami emekli maaşı miktarı 
1440 levadan 1500 levaya yükseltilecek. Aynı ta-
rihten itibaren yaşlılık aylığı miktarının 148.71 le-
vadan 170 levaya yükseltilmesi öneriliyor.Böylece 
malullük aylığı ve vazife malullüğü aylığı, engelli 
aylığı, bireysel emeklilik maaşı gibi sigortalıların 
aldığı emekli maaşları dışındaki bir dizi sosyal 
yardım aylığının miktarının yanı sıra yaşlılık aylığı 
miktarının yüzde biri olarak belirlenen sosyal yar-
dım maaşlarına ek olarak ödenen ek ödeneklerin 
tutarları da yüzde 14,3 oranında artırılarak tüm 
emeklilerin gelirlerinin güncellenmesinde adil bir 
yaklaşım uygulanacak. 

2021 yılı Devlet Sosyal Güvenlik Sistemi Bütçe-
si Kanunu’nda değişiklik önerisi, tüm 2 080 000 
emekliye 50 leva ek destek ödemesi için de fon 
sağlanmasını öngörüyor. Amaç, bu desteğin tüm 
emekli maaşlarında artışa yol açacak hükümlerin 
yürürlüğe gireceği 1 Ekim'e kadar devam etme-
sidir.
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İzmir Buca’da Nuri Turgut Adalı'nın 
Adını Taşıyan Park’ın Açılışı Yapıldı

Türk Dünyası ve Bulgaristan 
Türklerinin Özgürlük Kahra-
manı Nuri Turgut Adalı'nın 
adını taşıyan Park’ın açılışı 
Buca İlçesinde gerçekleşti-
rildi. 

Hayatını, Bulgaristan'da yaşa-
yan Türklerin özgürlük mücade-
lesine adayan, bu yüzden baskı, 
zulüm ve sürgüne maruz kalan 
Nuri Turgut Adalı ölümünün 17. 
yılında 05 Ağustos 2021 tarihin-
de  İzmir Buca Belediyesi tara-
fından  adının verildiği  parkta 
anıldı.

Anma programı saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı'nın okunmasıy-
la başladı.

İzmir Balkan Göçmenleri Kül-
tür ve Dayanışma Derneği ta-
rafından Buca ilçesi Çamlıkule 
Mahallesi Nuri Turgut Adalı 
Parkında düzenlenen anma 
etkinliğine; Buca Belediye Baş-
kan Yardımcısı Barış Özreçber, 
Buca Belediye Başkan Yardım-
cısı Eşref Çakır, Adalet ve Kal-
kınma Partisi İzmir Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyesi İsa Ne-
zir, Adalet ve Kalkınma Partisi 
Buca Belediyesi Meclis Üyeleri 
Hüseyin Paşaoğlu, Zülfiye Kula, 

İzzet Pilgir ve Mehmet Adıya-
man, Gaziemir Adalet ve Kal-
kınma Partisi Belediyesi Meclis 
Üyesi Nuray Öztürk, daha önce 
derneğimizin Genel Başkan-
lığını yapmış Rahmi Sezgin, 
daha önce Görece Belediye 

Başkanlığı yapmış Mustafa Öz-
türk, Gazeteci Yazar Mehmet 
Türker, İzmir Bal-Göç Genel 
Başkanı Abdurrahim Nursoy; 
merkez yönetim kurulu üyeleri 
Sabri Atasoy, Feyme Mutlu, Me-
tin Eminoğlu, Necdet Çalışkan, 

Gülizar Dağlar, Emine Atasoy 
Öztürk, Bornova Bal-Göç Şube 
Başkanı  Nihat Yağbasan, Ga-
ziemir - Sarnıç Bal-Göç Şube 
yönetim kurulu üyesi Samet Va-
tansever, Buca Bal-Göç Şube 
Başkanı Gülizar Akın, Niyazi 
Yumrukkaya ve yönetim kurulu 
üyeleri, Buca Çamlıkule Mahal-
lesi Muhtarı Kamer Kurt, Buca 
Yenigün Mahallesi Muhtarı Er-
gün Bahşi ve Belene Gazileri ile  
dernek üyeleri katıldı.

İzmir Bal-Göç Genel Başka-
nı Abdurrahim Nursoy, anma 
etkinliğindeki konuşmasında, 
"Bugün burada büyük bir Türk 
kahramanı, ömrünü eşitlik ve 
özgürlüğe adamış, Bulgaristan 
Türklerinin milli ve manevi yo-
lunu aydınlatan, komünist siste-
min uyguladığı asimilasyon sü-
recinin söndüremediği bir me-
şale olarak görülen Nuri Turgut 
Adalı'yı anmak için  toplanmış 
bulunuyoruz. Buca Belediyesi 
tarafından burada bu parkın 
adının Nuri Turgut Adalı olarak 

verilmesinden dolayı çok mut-
luyuz, Buca Belediye Başkanı 
Erhan Kılıç ve emeği geçen her-
kese çok teşekkür ederiz. Allah 
razı olsun.

Nuri Turgut Adalı abimiz ömrü-
nün 23 yılını Eski Zağra Hapis-
hanesi, Belene Ölüm Kampı ve 
Montana ilinin Skomle Köyü'nde 
sürgünde geçirdi, sıkıntılar çe-
kerek dini ve kültürel kimliğimizi 
yaşama ve yaşatma mücadelesi 
verdi.

Hayatının seyri Bulgaristan 
Türklerinin 20. yüzyıldaki hali 
gibi olan Nuri Turgut Adalı ce-
zaevlerinde en uzun süre kalan 
kişi olarak Bulgaristan tarihine 
geçmiştir.

Bulgaristan Türklerinin Nel-
son Mandela'sı olarak anılan 
Nuri Turgut Adalı, tüm baskı 
ve zulme karşı davasından 
asla vazgeçmedi. Nuri Turgut 
Adalı’yı aramızdan ayrılışının 17. 
yıldönümünde anarken, Hakkın 
rahmetine eren Belene mağdur-
larına Allah’tan rahmet diliyor, 
hayatta olan Belene Gazilerine 
şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Buca Belediye Başkanı Av. 
Erhan Kılıç'a teşekkür  plaketi 
takdim edildi.

Anma töreni Kur'an Tilaveti ar-
dından, çiçek sunumu ve pilav 
ikramı ile son buldu. 

Dernek Başkanı Abdurrahim 
Nursoy yaptığı açıklamasında, 
“Anma etkinliğinde emeği geçen 
herkese, ayrıca programı sunan 
İzmir Bal-Göç Başkan Yardımcı-
sı  Emine Atasoy Öztürk’e, Buca 
Belediyesi çalışanlarına ve tüm 
katılımcılara teşekkür ediyoruz.

 Bugün Anavatan ve doğduğu-
muz topraklarda huzur ve güven 
içinde alabildiğimiz her nefeste 
payı olan tüm Kahramanlarımı-
za, Aziz Şehitlerimize ve Gazi-
lerimize şükranlarımızla.

Ruhları Şad Olsun!
 Milli Kahraman Gazi Nuri Tur-

gut Adalı'yı Unutmadık ve Unut-
turmayacağız!” dedi.

Bulgaristan'da Tatar Topluluğu Tepreş Bayramını Kutladı
Bulgaristan’da yaşayan Ta-

tar toplumunun Tepreş bay-
ramı kutlaması, ülke genelin-
de geçtiğimiz aylar içerisinde 
ilân edilmiş olan COVID-19 
tedbirleri nedeniyle bu yıl 7 
Ağustos’ta Şumnu ilçesi, At-
çiftliği (Konyovetz) köyünde 
gerçekleşti.
G e l e n e k  g e r e ğ i 

Bulgaristan’da mayıs ayı son-
larında idrak edilen Tepreş 
bayramına ülkede yaşayan Ta-
tar topluluğu tarafından büyük 
ilgi duyulmakta. 
Tepreş’in bu yılki organizas-

yonunu, Yenice köy (Tzarev 
Brod) Tatar topluluğun ve 
Bahtişen Kaya hanımefendinin 
sağladıkları katkılarla gerçek-
leştirildi.
Atçiftliği köyü (Konyovetz) 

yaylasında düzenlenen etkin-
likte konuşan Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Başkan Yar-
dımcısı Ahmed Ahmedov ve 
T.C. Burgaz Başkonsolosu 
Senem Güzel hanımefendi, 
Tatar toplumunun Tepreş bay-
ramını kutlayıp, sağlık, bereket 

ve esenlikler dileklerinde bu-
lundular.
Katılımcılar arasında, Ro-

manya ve Türkiye'den gelen 
Tatar dernekleri temsilcileri, 

Eski Şumnu Türk Tiyatrosu sa-
natçısı Emel Tabakova, Dobriç 
Mevlânâ Halk Kültürevi sekre-
teri Nurten Köse ve Kültürevi-
ne bağlı folklor grubu, Rusçuk 
Güneş Halk Kültürevi Başkanı 
Aygül Mehmedova yer aldı. 
Hezargrad, Silistre ve Şumnu 
bölgesinden de etkinliğe katı-

lanlar vardı.
Tepreş’in en heyecanlı anı 

düzenlenen at koşuları ve cirit 
atmaktı.
“Unutulmaya yüz tutmuş yerli 

ve Kırım Tatarları gelenekleri-
ni genç nesillere aktarmak gö-
rev ve vazifemiz olmalı” diyen 
Bahtişen Kaya, tüm katılımcı-
lara Kırım Tatarlarına has ye-
mekler ve tatlı çeşitleri ikram 
etti. Tatar halk müziği ve halk 
oyunları sergilendi.
                        İbram AHMED


