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Büyükelçi Sekizkök, Smolyan Bölgesini Ziyaret Etti

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Bü-
yükelçisi Aylin Sekizkök’ün Ro-
doplar turunun ilk durağı Zlatog-
rad'daki (Darıdere) Merkez Ca-
mii oldu. Büyükelçi Sekizkök'ü 
karşılayan Smolyan (Paşmaklı) 
Bölge Müftüsü Necmi Dıbov, 
Müftü Yardımcısı Bayram Uşev 
ve cami imamı Hüseyin Kam-
berov, kendilerine caminin ta-
rihçesini ve şehir için önemini 

anlattılar.
Üst düzey konuk daha sonra 

şehrin tarihi kısmını ziyaret ede-
rek eski camiyi gezdi. Yerlilere 
göre 200 yıldan daha eski olan 
caminin iç bölümü restore edil-
meyi bekliyor.

Ertesi gün Sekizkök’ün bölge 
gezisi Madan Merkez Camii zi-
yareti ile devam etti. Cami ima-
mı Hayri Hasan caminin hikaye-

sini ve sunulan dini faaliyetleri 
anlattı. Bunlardan en önemlisi, 
caminin Bulgaristan'da Kur'an-ı 
Kerim'i ezberleme konusunda 
tek olan Madan Hafız Murad 
Hacı Hafızlık Kur’an Kursu ile 
işbirliği yapmasıdır.

Görüşmenin ev sahibi Smol-
yan Bölge Müftülüğü temsilci-
leri, Büyükelçi Sekizkök'e yerel 
yaşam ve kültüre özgü hediyeler 

takdim etti. Bölge Müftüsü de 
konuğuna 1947'den kalma Böl-
ge Müftülüğünün eski binasını 
ve eski camiyi gösteren bir tablo 
hediye etti.

Büyükelçi Aylin Sekizkök, böl-
geye yaptığı ilk ziyaretten duy-
duğu memnuniyeti dile getirdi. 
Diplomat, yeni seçilen Bölge 
Müftüsünü tebrik ederek, ken-

disine başarılı bir dönem diledi. 
Bölgede önemli projelerin haya-
ta geçirilmesine yardımcı olma-
yı taahhüt etti.

Necmi Dıbov, ziyaretiyle ken-
dilerini şereflendirdiği için Büyü-
kelçiye teşekkür ederek iki ku-
rum arasındaki işbirliğine hazır 
olduklarını ifade etti.

                      Kırcaali Haber

Büyükelçi Sekizkök Razgrad 
Bölgesini Ziyaret Etti

Büyükelçi Aylin Sekizkök Razgrad ziyareti kapsamında, Razg-
rad Valisi İvan Borisov ve Belediye Başkanı Denço Boyaciev ile 
görüşmeler gerçekleştirdi. Sözkonusu görüşmelerde, ekonomi, 
turizm ve kültür alanları başta olmak üzere ikili ilişkilerin daha 
ileri götürülmesi imkanları ele alındı. Razgrad Makbul İbrahim 
Paşa Camii’nin devam eden restorasyon çalışmaları hakkında 
bilgi alan Büyükelçi Sekizkök, caminin restorasyonunun proje 
süresi içerisinde tamamlanması ve akabinde ibadete açılması 
beklentimizi yineledi.

Büyükelçi Sekizkök, Bölge Müftüsü Mehmet Ala eşliğinde Ah-
met Bey Camii’ni ziyaret etti. HÖH Genel Başkan Yardımcısı ve 
Razgrad Milletvekili Ahmed Ahmedov’un katıldığı soydaş buluş-

masında soydaşlarla sohbet etti.
Ziyaret programı, Torlak’ta (Tsar Kaloyan) devam etti. Bura-

da soydaşlarla bir araya gelen Büyükelçi Sekizkök, Ahmet Şerif 
Türk Kütüphanesi’ne kitap hediye etti. Belediye Başkanı Daud 
Alaovlu’nun hediyesi yöresel kıyafetler ziyarete renk kattı.

Büyükelçi Sekizkök, akabinde Kemallar’a (İsperih) bağlı Büyük 
Kokarca (Golyam Porovets) köyünü ziyaret etti. Bu şirin yemyeşil 
köyde soydaş çocuklarla müzik ve halk oyunları gösterisi sundu. 
Büyükelçi Sekizkök, köyün teyzelerinin salça kaynatmalarına yar-
dım etti, bereket diledi.

Kemallar (İsperih) Belediyesini de ziyaret eden Büyükelçi Se-
kizkök, Belediye Başkanı Belgin Şükri ile ikili işbirliğine yönelik 
konuları ele aldı.

Razgrad ziyaretinin son durağı, Demir Baba Tekkesi oldu. Bü-
yükelçi Sekizkök, Cem Derneği Başkanı Veysel Bayram rehberli-
ğinde tekkeyi ziyaret etti. Tarihi 16. yüzyıla dayanan tekke mima-
risiyle ve bulunduğu tabiatıyla dini ve kültürel önemini korumaya 
devam ediyor.

Erken genel seçim ile cumhurbaşkanı 
seçimi 14 Kasım’da yapılacak

Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, hükümetin kuru-
lamaması üzerine parlamentoyu 
feshederek erken genel seçim 
için 14 Kasım tarihini belirledi.

Parlamento ise daha önce 
cumhurbaşkanı seçimlerinin de 
aynı tarihte yapılması yönünde 
karar almıştı.

Cumhurbaşkanı Radev ayrı-
ca, ülkede 11 Temmuz’da ya-
pılan bir önceki erken genel 
seçimlerin öncesinde kurmuş 
olduğu geçici teknokratlar hü-
kümetinde 3 bakanı değiştirdi. 
14 Kasım’daki erken seçimleri 
hazırlamakla görevli olacak 18 
bakandan oluşan hükümette 
Başbakan Stefan Yanev göre-
vine devam edecek.

Ekonomi Bakanı Kiril Petkov’un 

yerini Daniela Vezieva, Maliye 
Bakanı Asen Vasilev’in yerini 
ise Valeri Belçev alacak. Pet-
kov ile Vasilev’in erken seçime 
katılmak üzere yeni bir siyasi 

projeye katılmaları bekleniyor. 
Ulaştırma Bakanlığında ise Ge-
orgi Todorov’un koltuğuna Hris-
to Aleksiev geçecek.

Devamı 2’de
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Özel emeklilik fonlarından alınan ikinci maaşlar 
yeni bir mekanizmaya göre hesaplanmaya başlıyor

Ulusal Sigorta Enstitüsü 
(NOİ) emekli olacak ve 
özel emeklilik fonlarından 
ikinci bir maaş alacak ki-
şilerin maaşlarını yeni 
bir mekanizmaya göre 
hesaplamaya başlıyor.
Devlet emekli maaşında 

indirim ya da azaltılma, 
şimdiye kadar yapılanın 
yarısı miktarında olacak.
Değişiklik, ikinci sütu-

nunda da mesleki emek-
lilik sigortası olanlara 
NOİ tarafından ödenen 
emekli maaşlarının daha 
yüksek bir tutarının öden-
mesini garanti ediyor.
Mesleki emeklilik aylığı 

almak için gerekli şartları 
taşıyan, gerekli emeklilik 
hizmet süresini doldur-
muş, yaşa gelmiş ve bu 
NOİ’ye emekli maaşı 
başvurusunda bulunan 
herkes, özel emeklilik fo-
nunda birikimlerinin yeni 
yöntemle hesaplanma-
sından yararlanacak.
Bu kişinin alacağı dev-

let emekli maaşı, şimdiye 
kadar olduğu gibi yüzde 

20 yerine yüzde 10 ora-
nında azaltılacak.

Daha yüksek bir indirim 
oranıyla hesaplanan ma-
lullük aylığı ve mesleki 
emeklilik aylığı bağlanan 
yaklaşık 172 bin kişi, ge-
lecek yıl 30 Eylül'e kadar 
yeni mekanizma kapsa-
mında yeniden hesap-
lama talebinde buluna-
bilirler. Bu, NOİ’nin web 

sitesinden indirilebilen bir 
başvuru formu doldurma-
ları gerektirir.

Bununla birlikte asgari 
tutarda olan maaşlar için 
olumlu bir etkisi olması 
olası değildir.

NOİ Emekli Aylıkları 
Müdürü Lübomira Yaza-
cieva, daha yüksek bir in-
dirim oranıyla hesaplanan 
151 000 malullük aylığının 

yaklaşık yüzde 70’sinin 
asgari tutarın altında ol-
duğunu söyledi. Mesleki 
emeklilik aylığı bağlanan 
daha genç yaştaki emek-
lilerin maşlarının yeniden 
hesaplanmasının aldıkları 
tutarda artışa yol açacağı 
anlaşıldı.

Ayrıca özel emeklilik 
fonları emeklilik yaşını 
dolduran kişilere ödeme 

yapmaya başlıyor. Para, 
kişisel hesaplarda biri-
ken miktara bağlı olarak 
ve emeklilik ürünü seçimi 
için bir sözleşme imzalan-
dıktan sonra ödenecek.

Bulgaristan Tamamlayı-
cı Emeklilik Sigorta Şir-
ketleri Birliği yönetiminde 
yer alan Daniela Petkova, 
“Üç tür ömür boyu emekli 
maaşı dahil olmak üzere 
çeşitli ödeme seçenek-
leri vardır. Kişi, üç türden 

hangisini almaya tercih 
ettiğine kesin olarak karar 
verebilmek için ilgili bilgi-
leri almalıdır. Son aylarda 
emekli olmak üzere olan 
birçok insan bizi aradı 
ve onları bilgilendirdik. 
Ancak kişilerin bakış açı-
sından ilk adım, emeklilik 
sigortası kapsamındaki 
hakları hakkında güvenilir 
ve kapsamlı bilgi almala-
rıdır” dedi.
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Doğal afetlerden zarar 
gören çiftçiler için Karşılıklı 

Yardım Fonu kurulacak
Plovdiv (Filibe) bölgesinde yaşanan dolu felaketi 

gelip geçti, ama ardında birçok soru işareti bıraktı.
Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) konuşan 

ziraat alanında faaliyet gösteren iş insanı Krasimir 
Kumçev, “Bizi tatmin etmeyen sadece yüzde 100 
tahrip olan ekili arazilerindeki ürünleri için tazminat 
ödeneceği ve tazminatın 200-300 leva miktarında 
olacağı netleşti” diye kaydetti.

Dolu felaketinden zarar gören çiftçilerin çoğu 
ürünlerini kuraklık ve doğal afetlere karşı sigorta 
yaptırmamıştır. Bu durum tahıl üreticileri tarafından 
da bildiriliyor. Ekili arazilerde bulunan ürünlerin sa-
dece yüzde 5'i sigortalatılırmıştır.  

Tahıl üreticisi Kostadin Kostadinov, “Çiftçiler, 
Bulgaristan’daki tarım sigortacılarına güvenmiyor” 
diye ifade etti.

Devlet Tarım Fonu Müdürü Boris Mihaylov,  ko-
nuyla ilgili BNR’ye yaptığı açıklamada, “Çoğu çiftçi, 
sigortacının tazminat ödeyeceğine güvenmedikleri 
için ekili arazilerindeki ürünlerini sigorta ettirmeye 
cesaret edemez ve ne yazık ki çiftçilerimiz bazı du-
rumlarda şüphelerinde haklı çıkıyor” diye kaydetti.

Mihaylov, “Tutarın yüzde 65'inin Tarım Fonu ta-
rafından ödendiğini göz önünde bulundurarak dö-
nüm başına ödenen tazminatın 500 levadan 1 000 
levaya yükseltilmesi seçeneğini ele aldık, ancak 
bence bu da gerekli pozitif sonuçları vermeyecek” 
dedi.

Devlet Tarım Fonu Müdürü, “Bu yine bir analiz 
sürecini gerektiriyor. Belki de sorunları tamamen 
çözecek Karşılıklı Yardım Fonu'nu daha hızlı bir 
şekilde kurmamız gerekecek. O zaman böyle bir 
tazminat ödemesine gerek kalmayacak” diye be-
lirtti.

Mihaylov, “Karşılıklı Yardım Fonu, Tarım Bakan-
lığının bünyesinde kurulacak ve çiftçilerin zorunlu 
katkı payı ödemesi gerekecek. Bir afet yaşanma-
sı durumunda destek ödemeleri bu fon tarafından 
yapılacak. Ama böyle bir karar, belki de 2023'te 
yürürlüğe girebilir” dedi.

Erken genel seçim ile cumhurbaşkanı 
seçimi 14 Kasım’da yapılacak
1. sayfadan devam

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev kabine revizyo-
nuyla ilgili açıklamasında, 
teknokratlar hükümetinin 
çalışmalarında başarılı ol-
duğunu belirterek, bu hü-
kümetin devletin denetim 
mekanizmalarını yeniden 
harekete geçirdiğini ak-
tardı.

Radev, “Teknokratlar 
hükümeti, oligarşi özlü 
iktidar modeli, sosyal 
sistemlerinde büyük bir 
çöküş ve büyük altyapı 
projelerindeki yolsuzluk-
lardan oluşan ağır bir mi-

rasla karşılaşmıştı.” dedi.
Başbakan Stefan Yanev 

de hükümetinin ana gö-
revinin “dürüst ve şeffaf 
seçimlerin yapılması ol-

duğunu” söyledi. Yanev, 
gelecek ayların kolay ol-
mayacağına, ancak dev-
letin bir an önce olağan, 
parlamentoda geniş des-

tek sahibi bir hükümete 
ihtiyaç duyduğuna vurgu 
yaptı.

Bulgaristan bu yıl böy-
lece 3. kez genel seçime 
giderken, 11 Temmuz’da 
yapılan son erken genel 
seçim sonrası koalisyon 
hükümeti için müzakere-
ler başarısızlıkla sonuç-
lanmıştı.

Radev’in de aday olaca-
ğı cumhurbaşkanı seçi-
minde ilk turda kesin so-
nuç alınmaması durumun-
da ikinci tur 21 Kasım’da 
yapılacak.

              Kırcaali Haber

Şeytan Köprüsü'nü her gün yüzlerce turist ziyaret ediyor
Ardino (Eğridere) ya-

kınlar ındak i  Şey tan 
Köprüsü'nü her gün yüz-
lerce turist ziyaret ediyor. 
Şeytan Köprüsü, Doğu 
Rodoplar’da en popüler 
ve en çok ziyaret edilen 
turistik yerlerden biridir.
Eşi ve oğlu Kaloyan ile 

birlikte Amerika Birleşik 
Devletleri'nde yaşayan 
Boyan Stanoev, ilk kez 
Şeytan Köprüsü'nü zi-
yaret etti.
Stanoev, “Oğlum Kalo-

yan Washington'da dün-
yaya geldi. Bulgaristan'ın 
güzelliklerini görmek için 

buraya, Rodoplar’a gel-
dik. Şeytan Köprüsü’nün 
eşi benzeri yok. Ger-

çekten ilahi bir güzellik. 
Oğlumuza ülkemizin her 
köşesini gösteriyoruz. 
Ardino harika bir kasaba. 
Köprüye uygun, asfalt bir 
yolla ulaşılabiliyor. Bura-
ya gelmeden önce Kartal 
Kayaları Trak Tapınağı’nı 
da ziyaret ettik” diye kay-
detti.  Stanoev, altyapıyı 
iyi durumda tutan beledi-
ye yönetimini tebrik etti-
ğini ifade etti.
          Güner ŞÜKRÜ
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Kültür Bakanı, Trakya Üniversitesi Eski Öğretim Üyesi Prof. 
Velislav Minekov, Rektör Erhan Tabakoğlu’nun Misafiri Oldu

Tr a k y a  Ü n i v e r s i -
tes i  Güzel  Sanat lar 
Fakültesi’nde, 2015-2019 
yılları arasında öğretim 
üyesi olarak görev yapan, 
Bulgaristan’ın yeni Kültür 
Bakanı Prof. Velislav Mi-
nekov, Rektör Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu’nu ziya-
ret etti. Samimi bir ortam-
da gerçekleşen ziyarette 
Türkiye-Bulgaristan iliş-
kilerini ileriye taşıyacak iş 
birlikleri ve atılacak ortak 
adımlar görüşüldü.

Bulgaristan Cumhur-
başkanı tarafından 12 
Mayıs 2021’de Kültür 
Bakanı olarak atanan, 
Trakya Üniversitesi Gü-
zel Sanatlar Fakültesinde 
2015-2019 yılları arasında 
öğretim üyesi olarak gö-
rev yapan Prof. Velislav 
Minekov, Rektör Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu ile Rek-
törlük Binası’nda bir ara-
ya geldi. Oldukça sıcak 
bir ortamda gerçekleşen 
görüşmede eğitim, sağlık, 
kültür, sanat, ar-ge, ino-
vasyon, teknoloji ve Av-
rupa Birliği projeleri gibi 
alanlardaki ikili iş birlikleri 
ve yeni projeler hakkında 
fikir alışverişi yapıldı.

Bakan Velislav Mine-
kov: “Edirne’de gör-
düğüm saygı, sevgi ve 
sıcaklığı hiçbir yerde 
görmedim.”

Kendisini evinde gibi 
h isset t iğ in i  söyleyen 
Bulgaristan Kültür Ba-
kanı Prof. Velislav Mi-
nekov; Edirne’yi, Trakya 
Üniversitesi’ni ziyaret 
etmekten büyük bir mut-
luluk duyduğunu ifade 
ederek “Bakanlık göre-
vine geldiğim günden 
bugüne kadar Edirne’yi 
ziyaret etmeyi bekliyor-
dum. Hem Bulgaristan 
hem Türkiye tarafında bu 
göreve getirilmem büyük 
bir mutlulukla karşılandı. 
Salgının getirmiş olduğu 
zorlukları iş birliğiyle aşa-
cağız.” dedi. COVID-19 
salgını nedeniyle proje, iş 
birliği ve etkinliklerin du-
rağanlaştığını ifade eden 
Bakan Minekov “Kay-
bettiğimiz tüm değerleri 
bir an önce yeniden ka-
zanmalıyız. Tıp alanında 
olduğu gibi sanatta da 
eğitim pratiğe dayalıdır. 
Umarım o güçlü ilişkile-
rimizi tekrar sağlayabili-
riz. Çünkü Bulgaristan’da 
birçok üniversite Trakya 
Üniversitesi ile iş birlik-
leri geliştirmek istiyor. 
Tüm bu üniversiteler bu 
imkânlardan yararlanma-
yı hak ediyor.” şeklinde 
konuştu. Dünyanın bir-
çok yerinde sergi açtığı-
nı, akademisyen olarak 
görev yaptığını belirten 

Bulgaristan Kültür Baka-
nı Prof. Velislav Minekov, 
“Türkiye’de, Edirne’de 
gördüğüm saygı, sevgi 
ve sıcaklığı hiçbir yerde 
görmedim. Gençlerimizin 
de bu duyguları yaşama-
sı için öğrenci değişim 
programlarını çok önem-
siyorum. İyi dostlukların 
kurulacağı iş birlikleri ve 
projelere imza atacağımı-
za inancım sonsuz.” dedi.

Rektör Prof. Dr. Er-
han Tabakoğlu ve he-
yetini en kısa zamanda 
Bulgaristan’da ağırlamak-
tan büyük bir mutluluk 
duyacağını dile getiren 
Trakya Üniversitesi Güzel 
Sanatlar Fakültesi Eski 
Öğretim Üyesi ve Bulga-
ristan Kültür Bakanı Prof. 
Velislav Minekov; eğitim, 
sanat ve kültür alanında 
hayata geçirilecek tüm 
çalışmaların destekçisi 
olacağını söyledi.

Prof. Dr. Erhan Taba-
koğlu: “Ailemizden Bi-
rinin Bakanlık Görevini 
Üstlenmesi Bizi Çok 
Mutlu Etti.”

Trakya Üniversitesi’nin 
eski akademisyeninin 
bakanlık görevinde bu-
lunmasından büyük bir 
mutluluk duyduklarını 
ifade eden Rektör Prof. 
Dr. Erhan Tabakoğlu, 
“2016’da göreve başladı-
ğımda sizinle tanıştığımız 
günü hatırlıyorum. Güzel 
Sanatlar Fakültesi’ne her 
gelişimizde bizleri hep 
pozitif karşıladınız, öne-
rilerinizle destek verdiniz, 
çok kıymetli öğrenciler 
yetiştirdiniz. Sizi ailemizin 
bir parçası olarak görüyo-
ruz. Ailemizden birinin bu 
vazifede olması bizleri 
mutlu ediyor ve geleceğe 
dair yeni hayaller kuruyo-
ruz. Salgının etkisini kay-
betmesi ile ortak iş birlik-
lerine imza atacağımıza 
olan inancımı vurgulamak 
istiyorum.” dedi. Prof. Ve-
lislav Minekov’un Trakya 

Üniversitesinin uluslara-
rası üniversite olma yo-
lundaki çalışmalarında 
önemli bir aktör olduğunu 
belirten Rektör Prof. Dr. 
Erhan Tabakoğlu, Bul-
garistan ile gerçekleşen 
tüm etkinliklere ön ayak 
olduğunu ifade ederek 
yeni görevinin daha büyük 
etkinliklere, projelere ve iş 
birliklerine kapı açacağını 
söyledi.

Balkan Üniversiteler 
Birliği (BUA) vasıtasıyla 
birçok Bulgaristan üni-
versitesi ile yakın ilişkiler 
kurduklarını hatırlatan 
Rektör Prof. Dr. Erhan Ta-

bakoğlu, “30 üniversite ile 
başladığımız bu yolculuk-
ta bugün 100 Balkan üni-
versitesine ulaştık. Edirne 
dışındaki ilk toplantımızı 
Bulgaristan’da gerçekleş-
tirdik. Rektör Yardımcımız 
Murat Türkyılmaz’ın yü-
rütücülüğünü yaptığı ve 
Bulgaristan Burgaz Dev-
let Üniversitesi ortaklı-
ğında gerçekleştirdiğimiz 
3.3 Milyon Euro’luk proje 
ile Meriç Nehri’ni gelecek 
kuşaklara aktaracağız. 
Devlet Konservatuvarımız 
ve Plovdiv Üniversitesi or-
ganizasyonunda 50 genç, 
29 Ekim Cumhuriyet Bay-

ramı için bir konser verdi-
ler. Bu sene aynı organi-
zasyon, üç okulun ortak-
lığında gerçekleştirilecek. 
Üniversitemiz ev sahipli-
ğinde Bulgaristan Gece-
si etkinlikleri düzenledik. 
İki ülkenin halk oyunları 
ekipleri hünerlerini sergi-
lediler. İnanıyorum ki bu 
organizasyonlar iki ülke 
arasındaki ilişkileri geliş-
tirecek ve bizi birbirimize 
daha da yakınlaştıracak.” 
ifadelerini kullandı.
Prof. Dr. Erhan Taba-

koğlu: “Teknopark Mo-
delimizi Bulgaristan’a 
da Taşımaya Hazırız.”
Sağlık, eğitim, bilim ve 

teknoloji alanında yeni 
adımlar atılması, yeni iş 
birliklerinin hayata geçi-
rilmesinin önemine dikkat 
çeken Trakya Üniversite-
si Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu “Kosova ve 
Kuzey Makedonya’ya mo-
dellemesini ihraç etmek 
üzere olduğumuz Tekno-
parkımızı Bulgaristan’a 
neden taşımayalım? Tek-
noparkımızda 5 yıl önce 
17 olan şirket sayısını bu-
gün 100’ün üzerine çıkar-
dık. Burada doktorasını 
tamamlamış mühendisler 
çalışıyor ve teknoloji üre-
tiyor. İnovasyon ve Ar-Ge 

merkezleri olan teknopar-
kımızla kurulacak bağlar 
oldukça güçlü olacaktır.” 
dedi.
Trakya Üniversi tesi 

Hastanesi’nin bölgenin 
en güçlü sağlık merke-
zi olduğunu vurgulayan 
Rektör Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu, “Son tekno-
lojik cihazları ile Balkan 
Onkoloji Merkezi, yeni 
açılan Epilepsi Cerra-
hi Merkezi ve yine yeni 
açılan Kemik İliği Nak-
li Merkezimiz ile sağlık 
alanında Bulgaristan’dan 
gelecek tüm talepleri 
karşılayabilecek durum-
dayız. Yakın zamanda 
Bulgaristan’dan gelen iki 
üniversite rektörü de iş 
birliklerine oldukça sıcak 
baktılar. Sayın Bakan’ın 
varlığıyla artık bu düşün-
celerimizi daha kısa za-
manda hayata geçirebile-
cek ve iki milleti daha da 
yakınlaştıracağız.” dedi.
Konuşmaların ardından 

Bakan Prof. Velislav Mi-
nekov, Trakya Üniversi-
tesi Rektörü Prof. Dr. Er-
han Tabakoğlu’nu en ya-
kın zamanda ağırlamak 
istediğini ifade ederek 
Bulgaristan’a davet etti. 
Ziyaret hediye takdimiyle 
son buldu.

Kırcaali Arda takımının Brüksel’de Taraftar Kulübü açıldı
Kırcaali Arda 1924 Pro-

fesyonel Futbol Kulübü 
takımının Bulgaristan dı-
şındaki ilk taraftar kulübü 
Brüksel'de açıldı.

8 Eylül 2021 Çarşamba 
günü düzenlenen törene 
Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) partisinden 
Avrupa Parlamentosu 
Milletvekili İlhan Küçük, 
Arda 1924 Profesyonel 
Futbol Kulübü Sportif 
Direktörü İvaylo Petkov, 
Brüksel'in Saint-Josse 
Belediye Başkanı Emir 
Kır, Kırcaali Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, Arda futbol takımı-
nın kaptanı Plamen Kru-
mov, takımın gol ustası 
İvan Kokonov, Bulgaris-
tan Brüksel Büyükelçiliği 
Konsolosluk Hizmetleri 
Daire Başkanı Malin Me-
salski ve kulüp yönetimin-
de yer alan Ahmed Molla-
hasan özel konuk olarak 
katıldı.

Kırcaali Arda 1924 Pro-
fesyonel Futbol Kulübü 
takımının Brüksel'de ta-
raftar kulübü açma fikri 
AP Milletvekili İlhan Kü-
çük ve Kırcaali Belediye 
Başkanı Dr. Müh. Hasan 

Azis’indir.
Küçük, açılış törenin-

de yaptığı konuşmada, 

“Belçika'daki Bulgaristan 
Büyükelçiliği ile yapılan 
etkin çalışma sayesinde 
buradaki Bulgar toplu-
munu başarılı bir şekilde 
geliştirdiğimizi ve des-
teklediğimizi söylemeyek 
istiyorum. Dr. Azis ile bir-
likte bu girişimi üstlendik 
ve mesai arkadaşlarım 
İskra Mihaylova ve Atice 
Alieva ile Brüksel gibi ge-
niş bir yerleşim alanında 
insanları ve toplulukları 
birbirine yakınlaştırmaya 
yönelik her türlü diploma-

si girişiminin geliştirilmesi 
gerektiği sonucuna var-
dık” diye kaydetti.

A P  M i l l e t v e k i l i , 
Brüksel'in Saint-Josse 
Belediye Başkanı Emir 
Kır’ı Brüksel'deki Bulgar 
toplumuyla ilgili sürek-
li çalışmaları nedeniyle 
özel olarak tebrik etti. Kü-
çük, Arda 1924 Profesyo-
nel Futbol Kulübünün ta-
rihçesi ve geçmiş yıllarda 
elde ettiği şöhretinin yanı 
sıra kulübün başarısında 
pay sahibi olan belediye 
ve kulüp yönetiminin et-
kin çalışmalarına dikkat 
çekti.

Kırcaali Arda 1924 Pro-
fesyonel Futbol Kulübü 
takımının, Avrupa'nın 

kalbi Brüksel'de 
açılan Taraf-
tar Kulübünün 
kentte yaşayan 
halihazırda on-
larca üyesi var, 
kulüp başkanlı-
ğına ise Aleksi 
Kostadinov se-
çildi. Etkinlik, 
hem kulübün 
kurulduğu Thon 
Otelinde yapı-
lan açılış töreni 
hem de yayını 
onlarca taraf-
tarın izlediği AP 
Milletvekili İlhan 

Küçük'ün Facebook say-
fasından canlı yayınlana-
rak çevrimiçi ortamda da 
büyük ilgi uyandırdı.

Arda takımının, bu yıl ilk 
kez UEFA Avrupa Konfe-
rans Ligi ikinci ön eleme 
turuna katılmasının ardın-
dan Bulgaristan dışında-
ki ilk taraftar kulübünün 
Brüksel’de açılması, Arda 
markasının Avrupa'da ta-
nınır hale geldiğinin ga-
rantisidir.

            Kırcaali Haber
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IMF Genel Müdürü Georgieva: Aşılama oranının yüksek 
olduğu ülkelerde ekonomiler daha hızlı toparlanıyor

Uluslararası Para Fonu 
(IMF) Genel Müdürü Kris-
talina Georgieva, Bulga-
ristan vatandaşlarını aşı-
lama sürecine daha aktif 
katılmaya çağırdı. Geor-
giva, Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’na (BNR) ver-
diği demeçte, aşılı nüfus 
oranının yüksek olduğu 
ülkelerde ekonomilerin 
daha hızlı toparlandığını 
vurguladı.

Son verilere göre nüfu-
sun yaklaşık yüzde 20'si-
nin Covid-19'a karşı aşı-
landığı ülkemizdeki durum 
hakkında yorum yapması 
istendiğinde Gerogieva, 
şunları söyledi: “Bu endi-
şe verici, çünkü aşılama-
nın daha yüksek düzey-
de olduğu diğer Avrupa 
ülkelerinde ekonominin 
hızlandığını görüyoruz. 
Bulgaristan'da aşılama 
kampanyası aktif olarak 
yürütülmüyor ve aynı za-
manda büyük bir dezen-

formasyon var”.
Georgieva, genel olarak 

ülkelerde aşılama ora-
nının eşit olmamasının, 
pandeminin sonuçlarının 
daha hızlı üstesinden gel-
meyi riske attığı konusun-

da uyardı.
İMF Genel Müdürü, 

“Risk, bir ülkenin sağlık 
sisteminin hasta düzeyiy-
le baş edememesi gerçe-
ğinden kaynaklanmakta-
dır. Sağlık sisteminin her 

zaman normal bir şekilde 
işleyebilmesini, panik ol-
mamasını ve kısıtlayıcı 
tedbirlerin uygulanma-
masını, ekonominin dur-
mamasını hedefliyoruz. 
Yardım ödemeleri süresiz 

olarak devam edemeye-
ceği için ekonomiyi tekrar 
ayağa kaldırmamız için 
sağlık krizini aşmamız 
gerekiyor” dedi.

Georgieva, “Yükselen 
enflasyon geçicidir. Şu 
ana kadar ciddi bir endişe 
kaynağı değildir” diye ko-
nuştu. İMF Genel Müdü-
rünün ifadesine göre, ül-
kelerin merkez bankaları, 
süreç sağlıklı bir hızın öte-
sine geçerse yükselen fi-
yatları yönetecek araçlara 
sahiptir. Esas olarak faiz 

oranlarının yükseltilmesi 
olasılığına bağlıdır. Bu 
da, dünyanın her yerinde 
devlet borcunun maliyeti-
ne ilişkin soruyu gündeme 
getiriyor.

Georgieva, “Faiz oran-
larında beklediğimizden 
daha hızlı bir artış olursa, 
bu gelişmekte olan ülke-
lerde, yeni piyasa ekono-
misine sahip ülkelerde ve 
hatta gelişmiş ülkelerde 
ciddi borç gerilimlerine 
yol açabilir” dedi.

             Kırcaali Haber

Çernooçene ilçesinde yeni eğitim 
öğretim yılı törenlerle başladı

Çernooçene (Yenipa-
zar) ilçesinde yaklaşık 
55’i birinci sınıf öğren-
cisi olmak üzere toplam 
610’dan fazla öğrenci 
okula başladı. 
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
yaklaşık 500 öğrencinin 
okuduğu Çernooçene 
ilçe merkezindeki Hristo 
Smirnenski Lisesinde dü-
zenlenen okul açılış töre-
nine konuk oldu.
Okul Müdürü İvan Stoy-

kov, yaptığı konuşmada 
öğrencilere ve öğret-
menlere yeni eğitim öğ-
retim yılının başarı dolu 
geçmesini diledi. En çok 
heyecan dolu olanlar bi-

rinci sınıf öğrencileri ve 
onların ebeveynleriydi.
Belediye Başkanı Ay-

dın Osman, tüm öğren-
cilerin, öğretmenlerin ve 
ebeveynlerin yeni eğitim 
öğretim yılını kutlayarak, 
belediye yönet iminin 

temel önceliklerinden 
birinin eğitim sürecinin 
yürütüldüğü koşulları iyi-
leştirmek ve okul ağını 
korumak olduğunu vur-
guladı.
Aydın Osman, doğal 

demografik süreçlerin 

küçük yerleşim yerlerinde 
eğitim öğretim sürecinin 
önüne koyduğu zorlukla-
ra rağmen Çernooçene 
Belediyesinin birleştiril-
miş sınıflar ve öğrenci 
sayısı az olan sınıfların 
finanse edilmesi için be-
lediye bütçesinden ilave 
f inansman sağlamaya 
devam edeceğine kana-
at getirdi.
Belediye 2021-2022 

eğitim öğretim yılında 
da öğrencilerin ve ço-
cukların okullara ve ana-
okullarına ulaşımını ve 
okullarda yemek hizmeti 
sağlayacak.
              İsmet İSMAİL

Ardino ilçesinde tüm birinci sınıf öğrencilerine 
Başkan Şaban’dan tebrik mesajı

Yeni eğitim öğretim 
yılında, okulun ilk günü 
15 Eylül’de, Ardino (Eğ-
ridere) ilçesinde okula 
ilk adımını atan tüm ço-
cuklara Ardino Beledi-
ye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban’ın okula baş-
lama tebrik mesajının 
yer aldığı Bulgar Halk 
Masalları kitabı hediye 
edildi. Ardino ilçesinde-
ki tüm okullar ve ana-
okulları, ilk okul günü 

münasebetiyle Bele-
diye Başkanı Müh. İz-

zet Şaban ve Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin 

Bayram'dan yeni eğitim 
öğretim yılının başarılı 
ve bereketli olması di-
leklerini içeren bir teb-
rik mesajı aldı.
2021-2022 eğitim-öğ-

retim yılında belediye 
okullarında 43 sınıfta 
yaklaşık 550 öğrenci 
eğitim görecek. Anao-
kulları ise 13 grup ha-
linde 200 çocuğu ağır-
layacak.
          Güner ŞÜKRÜ

Aytos’ta meydana gelen feci kazada 
baba ve iki çocuğu hayatını kaybetti

13 Eylül Pazartesi akşamı Aytos şehrinde mey-
dana gelen trafik kazasında bir kamyonun altında 
kalarak hayatlarını kaybeden 33 yaşındaki Nuri 
Hüseyin ve iki çocuğu-9 yaşındaki oğlu Celil ve 
6 yaşındaki kızı Ayfer, memleketleri olan Ruen’in 
(Ulanlı) Reçitsa köyünde birlikte toprağa verildiler.

Cenaze merasimine kazadan mucizevi bir şekilde 
kurtulan çocukların annesi Fatme de katıldı.

Reçitsa köyü muhtarı Fatme Hasan, 24 Çasa ga-
zetesine "Kadın çok ağladı. Bütün köy yas tutuyor, 
Fatme için endişeliyiz. Yaşananlara çok üzüldü ve 
kaza kurbanı olan eşi Nuri'nin son derece iyi bir 
insan olduğunu, herkese yardım etmeye hazır oldu-
ğunu söyledi. Sık sık kurban kesip etlerini köydeki 
yoksul ailelere dağıtıyordu” diye anlattı. Muhtar, 
“Nuri, hayvan atıkları ayırma işiyle uğraşıyordu, 
Aytos'ta bir tesisi vardı. Kayınpederiyle birlikte ça-
lışıyorlardı. Ondan önce Hollanda'da birkaç yıl ge-
çirdi, ailesi için para biriktirmek istedi” diye konuştu.

Muhtar,” Sağ olsaydı 9 yaşındaki Celil bugün 3. 

sınıfa başlayacaktı” dedi.
Flagman.bg, haber sitesi, Aytos'ta meydana 

gelen ağır kazada yaralanan 17 yaşındaki Oktay 
Ömer'in durumunun kritik olduğunu bildirdi. Oktay, 
ciddi travmatik beyin hasarı sonucu komada bulu-
nuyor.

Son saatlerde dostları onu kurtarmak için kan ba-
ğışında bulundular, ancak doktorlar durumu hakkın-
da pek bir şey söylemiyorlar ve tahmin yapmaktan 
kaçınıyorlar.

Römorkün altında kalarak ve tonlarca tahıl üze-
rine döküldükten sonra ezilen gencin uzuvları kırık 
dökük.  Sakatlıklar çok ciddi, bazıları yaşamla bağ-
daşmaz diyebilir, ama Oktay gerçek bir savaşçı ve 
kritik ilk saatleri atlattı.

Oktay Ömer, Burgaz Mekanik, Elektrik ve Elekt-
ronik Meslek Lisesi 11.sınıf öğrencisidir. Peştersko 
köyünden olan Oktay, uzun yıllardan beri annesiyle 
birlikte Aytos’ta ikamet etmektedir. Babası İsrail'de 
çalışıyor. Dostları onu mütevazı ve doğuştan zeki 
bir genç olarak tanımlıyor Aytos'taki herkes ve lise-
deki sınıf arkadaşları trafik kazasında ağır yarala-
nan gencin hayatta kalması için dua ediyor.
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Başkan Azis, Kırcaali’nin kardeş şehri Brüksel’in Saint- 
Josse Belediye Başkanı Emir Kır ile bir araya geldi

Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
Facebook sayfası üzerin-
den yaptığı açıklamada, 
“Kırcaali’nin Belçika’dan 
kardeş şehri Brüksel'in 
Saint-Josse Belediye 
Başkanı Emir Kır ile ger-
çekleştirdiğimiz görüşme-
de yerel yönetim yetkilileri 
ve onların iyi politikaları-
nın, nüfusun daha hızlı 
aşılanmasının anahtarı ol-
duğu görüşü etrafında bir-
leştik. Brüksel ziyaretimiz 
sırasında kardeş şehir 
olduğumuz Saint-Josse 
Belediyesinin çok aktif bir 
şekilde ve yerel bir otori-
te olarak ilçe sakinlerini 
aşı ihtiyacına ikna etmek 
için çalıştığını gördük. 
İlçenin çeşitli yerlerin-
de Kızılhaç ile ortaklaşa 
hizmet verilen aşı mer-
kezleri kurulmuştur. Bu 
merkezlerde vatandaşlar 
devlet tarafından ücretsiz 
olarak sağlanan Covid-19 
testleri yaptırabiliyor, ay-
rıca sağlık personelinin 
hizmet verdiği gezici aşı 
merkezleri de açılmıştır. 

Kardeş şehrimiz Saint-
Josse ilçesinde nüfusun 
yaklaşık yüzde 65’i aşı ol-
muş durumdadır. Genelde 
Belçika'da aşılama oranı 
%70'e yakın ve devlet, 
yerel yetkilileri bu yönde 
çalışmaları için güçlü bir 
şekilde teşvik etmektedir” 
diye kaydetti.

Belediye Başkanı, şöyle 
devam ediyor: “Maalesef 
Bulgaristan aşılama ora-
nı bakımından Avrupa'da 
son sıralardan birinde. 
Bizde aşılı insan sayısı 
son derece düşük - yak-
laşık %20 oranında, bu 
yüzden Sayın Kır’a Kırca-
ali Belediyesinin Aşılama 

Planı’nı sundum.
Bu plan halihazırda uy-

gulanıyor, sağlık ekipleri 
bu işe angaje oldu. Yerle-
şim yerlerini ziyaret eden 
gezici aşı ekipleri kuruldu.
Aşının gerekliliği doktor-
larla birlikte açıklığa ka-
vuşturulmakta ve sağlık 
personeli tüm insanların 

soru ve endişelerini ya-
nıtlamaktadır.

Bu eylemle Kırcaali Be-
lediyesi, vatandaşların 
sağlığı konusundaki so-
rumluluğunu üstlenmiş 
oldu. Yerel yönetimler, 
halkın sağlığını en üst dü-
zeyde koruma konusunda 
çok aktiftir. Görüşmeden 
sonra Belçika'daki Covid 
test kitlerinin devlet ta-
rafından ücretsiz olarak 
sağlanması farkıyla iki 
belediyenin tamamen 
aynı eylem yolunu izleme-

sinden tamamen memnu-
num.

Mevkidaşım Emir Kır ile 
ayrıca çocuk futbol turnu-
valarına birlikte katılma 
ve iki şehir arasındaki iyi 
ilişkilerin Kırcaali Arda 
1924 Profesyonel Futbol 
Kulübü ve yerel belediye 
futbol kulübünün sportif 
direktörlerinin bir araya 
gelmesinden sonra pro-
fesyonel futbol düzeyinde 
de devam etmesi konu-
sunda anlaştık”.

             Kırcaali Haber

Tekirdağ'ın avantajları Bulgaristan'da 
uluslararası ekonomik forumda anlatıldı
5-6 Eylül tarihlerinde, 

Bulgar istan’ın Çırpan 
Belediyesi tarafından dü-
zenlenen etkinlikler çer-
çevesinde “Uluslararası 
Ekonomik Forum – Çır-
pan 2021” gerçekleştirildi.

 5-6 Eylül tarihlerinde, 
Bulgar istan’ın Çırpan 
Belediyesi tarafından dü-
zenlenen etkinlikler çer-
çevesinde “Uluslararası 
Ekonomik Forum – Çır-
pan 2021” gerçekleştirildi.

Alanında ilk defa düzen-
lenen foruma Bulgaristan 
Meclis Başkan Yardımcı-
sı, Bulgaristan Turizm Ba-
kanı, belediye başkanları, 
Bulgaristan Cumhuriyeti 
Şehirler Birliği, Ticaret ve 
Sanayi Odaları ile birlik-
te Belarus, Sırbistan ve 
Türkiye’den heyetler ka-
tıldı. Ayrıca Bulgaristan 

Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Sayın Rumen Radev 
de forum sonrası yapılan 
gala gecesinde bulundu.

Ana temalarını turizm, 
sanayi, eğitim ve lojistik 
sektörlerinin oluşturduğu 
foruma Tekirdağ’ın Şar-
köy ve Saray belediye 
başkanları, Trakya Bele-
diyeler Birliği, Tekirdağ 

Ticaret Odası ve şirketler 
katıldı. Geçtiğimiz aylarda 
Bulgaristan’a ilk ihracat 
yüklemesini ve ilk transit 
yüklemeyi gerçekleştiren 
Medlog Lojistik ve Asya-
port yetkilileri de forumda 
yer alarak sunumlarını 
yaptı.

Sunumlarda Medlog 
Lojistik’in geçtiğimiz yıl 

yatırımlarına bir yenisini 
ekleyerek Medlog Tekir-
dağ Tren İstasyonu’nu fa-
aliyete alması; bölgedeki 
ana aktarma merkezi ve 
yıllık 2,5 milyon TEU’ya 
varacak kapasitesi ile 
dünya ölçeğinde bir liman 
olan Asyaport’un kombine 
taşımacılıkta gerçekleş-
tirdiği atılımlar ile hızlı ve 
çevreci lojistik faaliyetleri 
ve servisler anlatıldı.

Bulgar ve yabancı ülke-
lerden gelen katılımcılara 
Tekirdağ’dan tren ile ya-
pılan bu yüklemenin sağ-
ladığı süre avantajı ve bu 
avantaj sayesinde elde 
ettikleri maliyet faydasının 
anlatıldığı sunumlar bölge 
ticari temsilcileri tarafın-
dan ilgiyle karşılandı.

               Kırcaali Haber

Bankalar, ATM'lerden para çekme ücretlerini artırıyor
Bankalar, vatandaşla-

ra ve şirketlere hizmet 
vermek için ücretlerini 
artırmaya devam edi-
yor. En büyük finans 
kurumlarından bazıları 
tarifelerinde değişiklik 
yaptı. 30 Ağustos itiba-
riyle DSK Bankası ücret 
tarifesini değiştirdi. Yeni 
ücret tarifesine göre, 

bu bankanın bankama-
tiklerinden (ATM) para 
çekerken ödenen ücret 
tutarın %0,15’i oranında 
olup ancak 0,30 levadan 
az olamaz ve başka bir 
bankanın ATM'sinden 
para çekerken ödenen 
ücret tutarın %0,20'si 
oranında olup ancak 
1,50 levadan az olamaz.

Tutarın %0,20'si ora-
nında olup, ancak 1,50 
levadan az olmayan aynı 
ücret, yurt dışındaki bir 
ATM'den para çekerken 
de ödenir. Şu ana kadar 
bankanın ATM'lerinden 
para çekme ücreti 0,30 
leva, diğer ATM'lerden 
ise 1,50 leva olarak sa-
bitlenmişti. Banka ücret-

lerinin artması nedeniyle 
birçok kişi hesaplarının 
bir kısmını kapatıyor. 
Ayrıca birçok vatandaş 
ATM'leri daha az kullan-
mak ve buna bağlı ola-
rak daha düşük ücretler 
ödemek için tek seferde 
daha büyük tutarda para 
çekmeye başladı.
              Kırcaali Haber

Cebel, en kaliteli zemine sahip 
tenis kortlarına kavuşuyor

Doğu Rodoplar'daki en kaliteli zemine sahip tenis kort-
ları, popüler spor oyununun Cebel’deki (Şeyhcuma) hay-
ranları tarafından birkaç gün içinde test edilecek.

Belediye Başkanı Necmi Ali tamamlanmak üzere olan 
tenis kortunun tadilatına vurgu yaparak, kasabadaki 
spor kompleksinin yenilenmesine yönelik faaliyetle-
ri yerinde inceledi. Genişleyen ve modernleşen spor 
kompleksinde yer alan spor sahalarına bu ayın sonuna 
kadar sadece bölgede değil, komşu illerde de olmayan 
kauçuk üzeri akrilik kaplama zemine sahip iki tenis kortu 

da eklenecek.
Cebel'den düzinelerce insan kort tenisi oynuyor, ancak 

onlar şimdiye kadar beton kaplı bir kort kullandı. Kort 
tenisi severler, beton kaplı kortta tenis oynamak ile ka-
uçuk üzeri iki akrilik katmanın döşendiği bir kortta tenis 
oynamak arasındaki farkı hissedebilecekler.

Sonbaharın başında Cebel'deki spor kompleksi yarış-
ma düzenleme koşullarını kapsayacak hale gelerek te-
nis kulübü üyelerinin ve profesyonel sporcuların burada 
antrenman yapmasına imkan verecek.

1 ile 2 yaş arası çocuk bakımı için verilen para yar-
dımı, 1 Ekim'den itibaren 380 levadan 650 levaya yük-
seltilecek. Buna ilişkin öneri, 2021 yılı Devlet Sosyal 
Güvenlik Sistemi Bütçesi Kanunu'nda değişiklik öne-
risinin Meclis Genel Kurulunda ikinci tur oylanması 
sırasında kabul edildi. Yapılan oylamada GERB-SDS 
İttifakı, Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) İttifakı, Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi milletvekilleri, 
Demokratik Bulgaristan Birliği İttifakı ve Ayağa Kalk 
BG! Biz Geliyoruz! İttifakı milletvekillerinin bir kısmı 
kabul oyu kullanırken Böyle Bir Halk Var partisi millet-
vekilleri ret ve çekimser oy kullandı.

Çocuk bakım yardımı tutarının artırılmasına ilişkin 
öneri, Ayağa Kalk BG! Biz Geliyoruz! İttifakı ve BSP 
İttifakı tarafından sunuldu. Hesaplamalara göre, çocuk 
bakım yardımı tutarının artırılmasının maliyeti yılsonu-
na kadar 25 milyon leva olacak.

Çocuk bakım yardımı tutarı birkaç yıldır değiştirilme-
di. Meclis Bütçe Komisyonu, tutarda artış yapılmasına 
ilişkin önerileri reddediyordu. Ancak Meclis Genel Ku-
rulunda yapılan oylamada öneri onayladı.

Çocuk bakım yardımı 650 
levaya yükseltiliyor
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Eski Kral Simeon Sakskoburgotski, devlet 
aleyhine AİHM’de davayı kazandı

Bulgaristan'ın eski Kra-
lı ve eski Başbakan Si-
meon Sakskoburgotski, 
Strasbourg'daki Avrupa 
İnsan Hakları Mahkeme-
sinde (AİHM) 2009'da 
mülklerinin tasarrufunu 
ve kullanımını yasaklayan 
moratoryum nedeniyle 
Bulgaristan'ı mahkum etti.

Aralık 2009'da Meclis, 
kraliyet ailesi mirasçıları-
na iade edilen mülklerini 
elden çıkarma haklarına 
ilişkin bir moratoryumu 
kabul etti. Moratoryumun, 
özel bir yasanın kabulüne 
kadar geçici süreliğine uy-
gulanması gerektiği halde 
pratikte halen devam edi-
yor.  

Bu nedenle 2010 yı-
lında Sakskoburgotski, 
AİHM’de Bulgar istan 
aleyhine dava açtı. Ardın-
dan Bulgar mahkemesi-
nin Kriçim, Sitnyakovo ve 
Sarıgöl saraylarının mül-
kiyetinin devlete ait oldu-
ğuna karar vermesine iti-
raz ederek üç dava daha 
açtı, ancak üç derece 
mahkemeler de Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındır Ba-
kanlığının (MRRB) lehine 
kararlar verdi.   

2017  y ı l ında  Boy -

ko Bor isov hüküme -
t in in ,  S t rasbourg 'da 
Bulgaristan'a karşı açtı-
ğı dört mülkiyet davası 
ile ilgili takas anlaşması 
yaparak eski Başbakan 
ve Çar Boris’in varisi ile 
anlaşmaya hazır olduğu 
ortaya çıktı.

Bulgar kraliyet ailesinin 
mülkleri ile ilgili sorun, 
Anayasa Mahkemesinin 
1947 yılında kabul edilen 
Eski Krallar Ferdinand ve 
Boris Ailelerinin ve Miras-
çılarının Mülklerini Devlet 

Mülkiyeti İlan Etme Ya-
sasının anayasaya aykırı 
olduğuna karar verdiği 
1998'den beri çözüle-
miyor. Ancak Anayasa 
Mahkemesinin kararları 
mülklerin iade edilmesi 
için yeterli değil. Karar-
ların Anayasaya aykırı 
olduğuna karar verilmesi-
nin yasal sonuçları, onla-
rı kabul eden organ, yani 
Meclis tarafından düzen-
lenmelidir.

Bununla birlikte Saksko-
burgotski, kız kardeşi ve 

kuzenleri Kriçim, Tsarska 
Bistritsa, Vrana, Sitnya-
kovo ve Sarıgöl sarayları, 
Rila Dağı’ndaki ormanları 
ve Sofya'nın Lozen köyü 
yakınlarındaki arazile-
rin iade edilmesini talep 
edince onları geri alabil-
diler. Tsarska Bistritsa, 
Sitnyakovo ve Sarıgöl 
sarayları kraliyet ailesinin 
varislerine 2002 yılında 
Simeon Ulusal Hareke-
ti (NDSV) hükümetinin 
bir kararı ile iade edildi. 
Vrana Sarayı ise döne-

min Sofya Büyükşehir 
Belediye Başkanı Stefan 
Sofiyanski’nin kararıyla 
iade edildi. Kriçim Sarayı 
kraliyet ailesinin varisleri-
ne iade edilmemişti, an-
cak daha sonra mahkeme 
de mülkiyetinin devlete ait 
olduğuna hükmetti.

MRBB, iki derece mah-
kemede davayı kazanma-
sına rağmen Yüksek Tem-
yiz Mahkemesi (Yargıtay) 
Tsarska Bistritza Sarayı-
nın Sakskoburgotski ve 
ailesine ait olduğuna ka-
rar verdi. O zaman Yargı-
tay, daha önce mahkeme-
lerin Kriçim, Sitnyakovo 
ve Sarıgöl saraylarının ve 
Vrana Sarayı yakınların-
daki eski Güvenlik ve Ko-
ruma Servisi tarafından 
kullanılan Vrana Çiftliği 
İşletmesinin mülkiyetinin 
devlete ait olduğuna hük-

mettiği kararların ardın-
dan bu uygulamayı iptal 
etti.

Bu yıl temmuz ayında 
Sofya İstinaf Mahkemesi 
ikinci derece mahkemesi 
olarak Vrana Sarayı ve 
parkının sahiplerinin Si-
meon Sakskoburgotski 
ve kız kardeşi Maria-Lo-
uisa olduğuna karar verdi 
ve MRBB’nin toplam 160 
000 leva tutarındaki dava 
masraflarını ödemesine 
hükmetti.

2 011  y ı l ı n da  R i l a 
Dağı’nda 16 500 dönüm 
ormanlık alanın mülkiyeti-
ne ilişkin dava, ilk derece 
mahkemesi olarak Sofya 
Bölge Mahkemesinde ha-
len görülmeye devam edi-
yor. Bir sonraki mahkeme 
duruşmasının ekim ayın-
da yapılması planlanıyor.

            Kırcaali Haber

Momçilgrad ilçesinde gönüllü itfaiyeciler aranıyor
Son yıllarda iklim de-

ğişikliği ve çeşitli sana-
yileşmiş ve kentleşmiş 
bölgelerde devam eden 
nüfus yoğunlaşması-
nın bir sonucu olarak 
Bulgaristan'da afet, yan-
gın ve diğer acil durum 
risklerinde bir artış oldu. 
Durum, küresel ekono-
mik krizin ülkemiz üze-
rindeki olumsuz etkisi 
nedeniyle de karmaşık-
laşıyor. Afet durumların-
da etkin müdahalenin 
gerçekleştirilebilmesi ve 
insanların can ve sağlık-
larının korunması, çevre 
ve malın korunması için 
vatandaşların kendi gü-
venliliklerini sağlamaya 
yönelik faaliyetlere aktif 
katılımının sağlanması 
gereklidir. Bu, afetleri 
önlemek veya kontrol al-
tına almak ve sonuçları-
nı ortadan kaldırmak için 
gönüllü ekipler oluşturul-
masıyla sağlanır.
Ayrı ayrı yerleşim yerle-

rindeki gönüllüler, yardım 
ve desteği ilk sağlayan, 
profesyonel personelin 
gelişine kadar eylemleri 
organize eden özel ola-
rak eğitilmiş kişilerdir. 
Bunlar yangın, afet, kaza, 

acil durum ve afetlerde 
profesyonellere yardım 
eden vatandaşlardır.
Gönüllünün görevi asil-

dir, o ihtiyacı olan insan-
lara yardım eder, hayat 
kurtarır. Bu görevi yerine 
getirmek, memnuniyet ve 
başarı duygusu yaratır.
Momçilgrad ilçesinde 

afetleri, yangınları ve acil 
durumları önlemek veya 
kontrol altına almak ve 
sonuçlarını ortadan kal-
dırmak için Momçilgrad 
Belediyesi bünyesinde 
faaliyet yürüten Mom-
çilgrad 2016 Gönüllü İt-
faiyeci Ekibi bulunuyor. 
Hâlihazırda çalışmak 
üzere eğitilmiş ve kişisel 
koruyucu donanıma sa-
hip yedi gönüllü bulun-

maktadır. Ekibi tamam-
lamak için sekiz kişiye 
daha ihtiyaç var.
Her yetişkin, hüküm 

giymemiş ve klinik olarak 
sağlıklı bir Bulgaristan 
vatandaşı gönüllü itfaiye-
ci olmak için başvurabilir. 
Gönüllü adayları, İçişleri 
Bakanlığı ve Savunma 
Bakanlığı çalışanı ola-
mazlar. Gönüllüler, eğitim 
gördükleri süre boyunca 
ve afet, yangın ve acil du-
rumlarda ve sonuçlarının 
ortadan kaldırılması du-
rumunda profesyonelle-
re yardım ettikleri zaman 
ücret alır. Tüm gönüllüler 
eğitimden geçerler ve 
gönüllü itfaiyecilik faali-
yetlerine katılmaları ha-
linde can güvenliği riski-

ne karşı sigortalanırlar.
Daha fazla bilgi için 

Momçilgrad Belediyesi, 
Momçilgrad İlçe Yangın 
Güvenliği ve Nüfus Sa-
vunma Müdürlüğü ile 
iletişime geçebilir veya 
şu internet adresini ziya-
ret edebilirsiniz: https://
www.mvr.bg/gdpbzn/
dobrovolni_form .
Bu vesileyle devam 

eden kuraklık ile bağ-
lantılı olarak ilçe halkını 
ve misafirlerini yangın 
güvenliği kurallarına ke-
sinlikle uymaları gereki-
yor. Kuru otların, kuru ve 
sıcak havalarda atıkların 
yakılması ciddi bir yan-
gın tehlikesi oluşturuyor. 
Bu karmaşık durumda 
olası bir rüzgar çıkması, 
yangının kuru otlardan 
ormanlara veya tarım 
alanlarına sıçramasına 
yol açabiliyor.
Anız yakmanın, ara-

zi sınırları, çayır ve yol 
kenarlarında kuru ot ve 
çöp yakmanın kesinlikle 
yasak olduğuna herke-
sin dikkatini çekiyoruz. 
Failler, bu eylemlerinden 
dolayı idari ve cezai so-
rumluluk taşırlar.
             Kırcaali Haber

Bu yaz turist sayısı geçen 
yıla göre yüzde 70 arttı
Zlatni Pyasıtsi (Altın Kumlar) tatil beldesinde turizm 

sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Turizm Bakanı 
Stela Baltova,  “Bu yaz deniz kenarında tatil yapan tu-
rist sayısı geçen yıla göre yüzde 70 arttı” diye bildirdi. 
Bakan, yaz turizm sezonunu dinamik, zor ve oldukça 
kısa olarak nitelendirdi.

Baltova, “Ağustos sonu itibariyle turist sayısı 1,4 
milyonu yabancı olmak üzere 3,7 milyon kişidir. Çoğu 
Romanya'dan gelen tatilcilerdi. Onların sayısında 2020 
yazına göre yüzde 103 artış kaydedildi.  Polonya, Al-
manya, Ukrayna, Çek Cumhuriyeti'nden gelen misafir 
sayısında da keskin bir artış var” diye sözlerine ekledi. 
Bakan, ülkemizin İskandinav ülkelerinden gelen turist 

sayısının ön-
ceki seviyeleri-
ne yükseltmek 
için aktif olarak 
çalıştığını açık-
ladı.

Bakan, “Ba-
kanlık haliha-
zırda 2022 için 
bir pazarlama 

programı geliştiriyor” dedi. Baltova’nın ifadesine göre, 
bu ay ülkemiz Polonya ile turizm alanında bir memo-
randum imzalayacak. Ülkedeki 9 turizm bölgesinin 
bağımsızlığını sağlayacak Turizm Yasası’nda da de-
ğişiklikler hazırlanıyor.

Bakan, “Devlet, Bulgaristan'ın reklam yüzü olduğu 
için bu sektörü desteklemeye devam edecek” dedi ve 
tur operatörlerini destekleme planının ikinci aşamasın-
da sağlanan mali kaynaklardan 5,1 milyon leva mik-
tarında bakiye kaldığını ve işletmelerin bu fonlardan 
nasıl yararlanabilecekleri konusunda en iyi seçenek-
lerin arandığını açıkladı. Baltova, “Turist rehberleri de 
destek almaya devam edecek” dedi ve öncelikle bun-
ların hangilerinin sadece meslek örgütlerinin kayıtların-
da tutulmayıp gerçekten çalıştığını belirlemenin uygun 
olacağına açıklık getirdi. Bakan, ülkedeki bölge sağlık 
müfettişliklerine dağıtılmak üzere AB çerçevesinde 1,5 
milyon antijen test kiti teslim edileceğini de sözlerine 
ekledi. Test kitlerinin seyahat eden Bulgaristan vatan-
daşları tarafından kullanılacağı anlaşıldı.

Önümüzdeki kış sezonu için beklentiler orta derece-
de iyimser. Baltova’nın ifadesine göre, özellikle teleferik 
ve yapay kar üretme makinesi sahiplerinin turistler için 
hizmet paketleri oluşturmaları daha zor olacağından 
dolayı elektrik fiyatlarındaki artış endüstri için bir sorun 
olacak. Bakan, “Turistlerin teleferikle taşınmasının or-
ganizasyonunda da insan kalabalığı olduğu için daha 
fazla dikkat gerekecek” diye özetledi.
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Hastane birlikleri: Sağlık Bakanlığının Covid-19 
salgınıyla mücadelesindeki çabalarını destekliyoruz

Hastane birlikleri or-
tak bir bildiri yayımlaya-
rak Sağlık Bakanlığının 
koronavirüs (Covid-19) 
salgınıyla mücadelesin-
deki çabalarını destekle-
diklerini açıkladı. Ulusal 
Özel Hastaneler Birliği, 
Bulgar Hastaneler Birli-
ği ve Ulusal Aktif Tedavi 
İçin Bölgesel Çok Profilli 
Hastaneler Birliğinin ortak 
bildirisinde şu ifadeler yer 
aldı: “Sağlık Bakanlığı'nın 
çabalarını destekliyor ve 
tüm kamuoyunu hepimiz 
için uygun olmayan kısıt-
lamaları zamanında ve 
gerekli olarak anlamaya 
ve kabul etmeye çağırı-
yoruz. Bu salgın karşıtı 
önlemlerin yalnızca ge-
çici olduğunu ve bu bi-
çimde bile diğer Avrupa 
ülkelerine kıyasla en li-
berallerinden biri olduğu-
nu unutmayalım. Sağlık 
görevlilerinin çabalarına 
destek olalım ve hastane-
lerin kapasitesini tedaviye 
ihtiyaç duyan hastalar için 
boş tutalım” diye belirtti. 
Üç örgüt, "Dayanışma 
göstermeye ve birbirileri-
mize hayatta kalma şansı 
vermeye!" diye çağırdı.

Bildirinin tam metni şöy-

le:
07.09.2021 tarihinden 

bu yana yürürlükte olan 
Sağlık Bakanının talima-
tıyla açıklanan salgına 
karşı önlemlerle ilgili ola-
rak aşağıdakileri beyan 
ederiz:

Covid-19 vakalarında 
artış yaşanan salgında 
mevcut dalga, sağlık sis-
temini ve her şeyden önce 
vakaların tedavisine an-
gaje olan hastaneleri bir 
kez daha sınıyor.

Bu hastaların hastanede 
tedavilerinde geçen bir 
buçuk yıllık deneyim, sağ-
lıkları için verilen mücade-
lenin birçok beklenmedik 
bükülme ve öngörüleme-
yen durumlarla dolu oldu-
ğunu, sık sık talihsiz bir 
sonla biten ve hekimlere 
büyük fiziksel ve psiko-
lojik strese ve çabalara, 
birçok durumda ise sağlık 
ve yaşamlarına mal oldu-
ğunu göstermiştir.

Ve daha az önemli olma-

yan, bu durum hastanele-
rin ve hastane persone-
linin kapasitesinin büyük 
bir bölümünü bloke eder 
ve kullanımını engeller. 
Çoğu durumda diğer has-
talıkları olan ve zamanın-
da hastanede tedaviye 
ihtiyaç duyan diğer kişile-
ri tedavi etmeyi imkansız 
hale getirir. Bu da birçok 
insanın sağlığını ve haya-
tını riske atıyor.

Ulusal sağlık sisteminin 
bir parçası olarak hasta-

neler, salgınla mücade-
lede ve halk sağlığının 
korunmasında kapasite 
ve yetkinlikleri ölçüsün-
de katılım gösteriyor ve 
katılmaya devam edecek. 
Ancak bu çabaların etkili 
ve verimli olması, hasta-
nede tedaviye ihtiyaç du-
yan herkese yatak sağ-
lanması, bu tedavide yer 
alan sağlık görevlilerinin 
zaman ve enerjilerinin ye-
tebilmesi için hastane sis-
temi üzerindeki baskının 
diğer şeylerin yanı sıra ve 
farmasötik olmayan epi-
demiyolojik önlemlerle de 
düzenlenmesi gerekiyor.

Bu nedenle Sağlık Ba-
kanlığının bu yöndeki 
çabalarını destekliyor ve 

tüm kamuoyunu hepimiz 
için uygun olmayan kısıt-
lamaları zamanında ve 
gerekli olarak anlamaya 
ve kabul etmeye çağırı-
yoruz.

Bu salgın karşıtı önlem-
lerin yalnızca geçici oldu-
ğunu ve bu biçimde bile 
diğer Avrupa ülkelerine 
kıyasla en liberallerinden 
biri olduğunu unutmaya-
lım.

Sağlık çalışanlarının ça-
balarına destek olalım.
Hastanelerin kapasitesi-
ni tedaviye ihtiyaç duyan 
hastalar için boş tutalım.

Dayanışma gösterelim 
ve birbirimize hayatta kal-
ma şansı verelim!

              Kırcaali Haber

Online ödemelerde %75’lik artış kaydedildi
Ülkemizdeki bir banka-

nın verilerine göre, pan-
demi sırasında insanlar 
online ödeme yöntemini 
tercih ediyor. Online öde-
melerde yılın ilk yarısında 
%75’lik artış kaydedildi. 
Bu tür her üç işlemden 
biri (%34), geçen yılın 
aynı dönemindeki 56 le-
vaya karşı 62 leva değe-
rindedir.
Bankanın uzmanlarına 

göre, bu önemli artışın 
açıklaması, karantina 
dönemlerinde insanların 
daha sık çevrimiçi alış-
veriş yapması ve nakitsiz 
ödeme ve uzaktan satın 
almalarını sağlayacak 
uygun çözümler arama-
sıydı. İşletmeler bu tale-
be hızlı bir şekilde yanıt 
verdi. Online ürün satın 
almak ve ev faturaları 
için online ödemeler, on-
line yemek siparişleri ve 
teslimatları, ev aletlerini 
taksitle online satın alma, 
internette yayınlanan 
konser ve tiyatro gösteri-
leri için online bilet alma 
ve daha birçok diğer hiz-
metler olmak üzere onli-
ne hizmetlerde artışa yol 
açtı.
Temassız alışveriş is-

teği ve sunulan ürün ve 
hizmetlerin büyümesi, 
genel olarak kartlı öde-

melerde önemli bir artışa 
neden oldu. 2021 yılının 
ilk yarısında toplam kredi 
kartı ile yapılan ödeme 
sayısında %26,4 artış ol-

duğu bildirildi.
Vatandaşlar kartlarını 

en çok bakkallarda ve hi-
permarketlerde (% 47,6), 
ürün satın almak ve eğ-
lence hizmetleri görmek 
(% 18,7) ve ev tamir mal-
zemeleri satın almak (% 
14) için yaptıkları ödeme 
işlemlerinde kullandı. 
Bunlar aynı zamanda 
kartlı ödeme sayısında 
da en fazla artışın olduğu 
sektörler. Ocak-Haziran 
2020'ye göre marketler-
de kartlı ödeme sayısı 
%21,3, ürün ve eğlence 
hizmetleri segmentinde 
% 61,5 ve kendin yap 
ürünlerinde %38 arttı.
Geleneksel olarak nakit 

ödemeyi tercih eden ve 
banka kartlarını ağırlıklı 
olarak ATM'den para çek-
mek için kullanan Bulga-
ristan vatandaşları, hızlı 

bir şekilde finansal alış-
kanlıklarını değiştirerek 
kredi kartlarını alışveriş 
için kullanmaya başladı-
lar ve bunun sonucunda 
POS terminallerde yapı-
lan işlemlerin payı arttı. 
Ocak-Haziran 2021 dö-
neminde bu pay %73,3'e 
ulaştı, bir yıl önce ise 
%69,4 idi.  Bu büyüme, 
yıllık bazda %3 azalan 
ATM'lerden nakit çekme 
pahasına oldu. Veriler 
ayrıca POS terminallerde 
ortalama 54 leva ödeme 
yapıldığını, ATM'den ise 
ortalama 150 leva çekil-
diğini gösteriyor.
İnsanlar kredi kartlarını 

akıllıca kullanıyor ve on-

ların %49,7'si ödemesiz 
dönem içinde borçlarını 
ödüyorlar. Onların payı, 
2020'nin ilk yarısına göre 
% 8 daha yüksektir. Böy-
lece bu kişiler, harcadık-
ları tutarlara faiz ödeme-
den borçlarını kapatmak-
tadırlar. Bu, insanların 
çeşitli finansal araçlara 
giderek daha fazla aşi-
na olduklarını ve bunları 
nasıl akıllıca kullanacak-
larını ve aile bütçelerine 
ek bir yük getirmeden 
yaşam standartlarını na-
sıl sürdüreceklerini bildik-
lerini gösteriyor.
Kredi kartları çoğun-

lukla Sofya'dan 31-50 
yaş arasındaki erkekler 
tarafından kullanılıyor. 
BNP Paribas Personel 
Finance istatistiklerine 
göre kredi kartı kullanı-
cılarının %60'ı 31-50 yaş 
aralığında olup erkeklerin 
kadınlara oranı neredey-
se eşit seviyededir (er-
kekler %51 ve kadınlar 
%49). Kredi kartları ço-
ğunlukla ödeme işlem-
lerinin %62,3'ünün ya-
pıldığı Sofya bölgesinde 
kullanılmaktadır. Sofya 
bölgesini ödeme işlemle-
rinin %14.8'i ile Varna ve 
%14.1'i ile Plovdiv (Filibe) 
izliyor.
              Kırcaali Haber

Bulgaristan’da yeni koronavirüs 
kısıtlamaları

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 7 
Eylül’den 30 Ekim’e kadar Bulgaristan’da yürürlükte 
olacak olan bazı COVİD kısıtlamaları:

 -Okul dışı eğitim merkezleri:  odada 10 kişiden fazla 
olmayacak, aralarında 1.5 metre mesafe olacak. Mas-
ke taşımaları şart.

-Çocuk merkezlerine ziyaretler iptal
-Toplantı ve seminerler: en fazla 30 kişi, kapalı or-

tamda salonun 30% kapasitesini kullanarak ve herkes 
meskeyle.

-İmtihan, yarışma ve sınavlar: En fazla 30 kişi, ka-
palı ortamda salonun 30% kapasitesini kullanarak ve 
herkes meskeyle olacak.

-Müzik, eğlence, folklor festivalleri: Yasak

-Sinema ve kapalı alanda konserler: Salonların kapa-
sitesinin 50%’sini kullanarak ve maske takarak.

-Müze ve galeriler: 8m2’ye 1 kişi ve kesinlikle mas-
keyle.

-Dans, müzik ve atölye çalışmaları: 10 kişiden fazlası 
yasak. Kapalı alanda maskeyle.

-Kapalı alanda spor faaliyetleri seyircisiz.
-Açık alanda spor: seyircilere ayrılan oturma yerleri 

kapasitesinin 30’unu kullanarak, her 3 sandalyenin bi-
rine oturarak ve maskeyle.

-Fitnes salonları: Salonların kapasitesinin 30’unu 
kullanarak.

-Spor salonları –bireysel spor için salon kapasitesi-
nin 50’sini kullanarak.

-Kapalı alanda toplu spor faaliyetleri yasak.
-Kaplıca ve spa merkezleri: Kapasitenin 30%’unu 

kullanarak.
-Fast food, oyun salonları ve gazinolar: Saat 7:00’dan 

22:00’a kadar. Kişilerin oturdukları sandalyeler arasın-
da 1,5 metre mesafe olacak, bir masaya 6 kişiden fazla 
oturamayacak ve çalışan personel maske kullanacak

-Düğünler: kapalı alanda 30 kişi, açık alanda 60 kişi 
ile.

-Pazar yerleri: 8 m2’ye 1 kişi, aralarında 1,5 metre 
mesafe ve maske kullanma şartı.

-Nerede mümkünse, çalışanlara uzaktan çalışma 
imkânı sağlansın.
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Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması Yaz Kur’an 
Kurslarından En İyi Öğrencileri Belirledi

Milli Temel Dini Bilgiler Yarış-
ması, 2021 Yaz Kur’an Kursları-
nın en iyi öğrencilerini seçti.

Yaz Kur’an Kurslarına katılan 
toplam yaklaşık 9000 çocuktan 
sadece 50 yarışmacı, Mestanlı 
İmam Hatip Lisesinde düzen-
lenmiş olan yarışmada son aşa-
maya vardı.

Yarışmacılar, bütün Bölge 
Müftülüklerinde düzenlenen 
Bölgesel yarışmaların eleme 
aşamalarından geçerek seçildi. 
Etkinliğin ev sahipliğini yapan 
Kırcaali Bölge Müftülüğü oldu.

Başmüftü Dr. Mustafa Haci, 
Başmüftü Yardımcısı Sayın Ah-
med Hasanov, ülke genelinden 
gelen Bölge Müftüleri ve Yaz 
Kur’an Kursları Genel Koordi-
natörü Sayın Bahri İzzet, etkin-
liğin resmi misafirleri arasında 
yer aldı.

Dr. Mustafa Haci, yaptığı ko-
nuşmada, yarışmanın son aşa-
masına varan tüm çocukları 
tebrik etti ve: “Hayatını, Allah-ü 
Teala’nın Emirlerine arayıp en 
iyi öğrencilerden olmaya çalış-
manız hasebiyle sizlerle gurur 

duyuyorum”, sözleriyle çocukla-
ra ve ebeveynlere hitap etti.

Başmüftü, Kur’an Kurslarının, 
Müslüman toplumunun değer-

lerini ve kimliğini koruma doğ-
rultusunda son derece önemli 
olduğunun altını çizerek herke-
si, Kur’an-ı Kerim’de yazılanları 

eksiksiz biçimde hayatta uygu-
lamaya davet etti.

Bu yıl, Milli yarışma, Bulgaris-
tan Cumhuriyeti Müslümanlar 
Diyaneti Başmüftülüğü İrşad 
Dairesi tarafından onaylanan 
yeni yönetmelik çerçevesinde 
düzenlendi. İlk aşama, yaş ka-
tegorisine göre sınıflandırılan 
4 seviyeli testten, ikinci aşama 
ise Kur’an-ı Kerim’den Sure ve 
dualar hakkında sözlü sınavdan 
oluşmaktaydı.

Jüri Başkanı Dr. Ahmet Lütov, 
iki aşama sonrasında 4 seviye-
den dereceye girenlerin isimle-
rini açıkladı:

I. Seviye
1. Şener Çakırov; Tırgovişte 

Bölge Müftülüğü
2. Fatme Avdikova; Blagoevg-

rad Bölge Müftülüğü
3. Merve Avdikova; Blagoevg-

rad Bölge Müftülüğü
II. Seviye
1. Sara Dalova; Sofya Bölge 

Müftülüğü
2. Ahmed Turgay; Razgrad 

Bölge Müftülüğü
III. Seviye
1. Fatime Ecevid; Pazarcık 

Bölge Müftülüğü
IV. Seviye
1. Esma Metevska; Smolyan 

Bölge Müftülüğü
Milli Temel Dini Bilgiler Ya-

rışmasının yeni yönetmeliğine 
göre, Kur’an-ı Kerim’i Güzel 
Okuma Yarışması da düzenlen-
di. İlk üçte yer alanlar ise:

- Zayde Kısin; Blagoevgrad 
Bölge Müftülüğü

- Hasan Kaya; Kırcaali Bölge 
Müftülüğü

- Sümeyye Ahmateva, Sofya 
Bölge Müftülüğü

Milli Temel Dini Bilgiler Yarış-
masının dereceye girenleri, pla-
ket ve parasal ödüller kazandı. 
Organizatörler, bütün diğer ka-
tılımcıları da çanta ve kırtasiye 
ürünleri hediye etti.

Çocuklar, iki gün süren etkin-
lik kapsamında zengin içerikli 
kültürel programa şahit olarak 
Perperikon Antik Kent’ini ve ta-
şınmaz kültür varlığı statüsüne 
sahip Yedi Kızlar Camii’ni ziya-
ret ettiler.

Eğitim ve Bilim Bakanlığı, tüm yeni 
İslam Dini ders kitaplarını onayladı
Eğitim ve Bilim Bakanlığı 

(MON), Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğü tarafından 
onaylanmak üzere sunulan tüm 
yeni İslam Dini ders kitaplarını 
onayladı.
Bakanlığın 1 Eylül 2021 tarihli 

en son kararıyla ilkokul, ilköğre-
tim ve lise eğitiminin tüm aşa-
malarında İslam Din dersinin 
okutulması sağlandı.
Başmüf tü  Dr.  Musta fa 

Hacı'nın doğrudan gözetimi 
altında yürütülen taslak ders 
kitaplarının hazırlanması ve 
onaylanmasına ilişkin proje iki 
aşamadan geçti. İlki, 6 Temmuz 
2021'de 1. sınıftan 5. sınıfa ka-
dar olan ders kitaplarının nihai 
onay belgesinin alınması ile 
sona erdi. İkincisinde, 1 Eylül 
2021'de MON, İslam Din der-
sinin okutulacağı geri kalan 6. 
sınıftan 12. sınıfa kadar taslak 
ders kitaplarına da onay verdi.
Başmüftülük Eğitim Dairesi 

Başkanı Amir Feleti, “Devlet 
ve belediye okullarında görev 
yapan İslam Din dersi öğret-

menleri yeni 2020-2021 eğitim 
öğretim yılından itibaren nihai 
olarak onaylanan 1. sınıftan 12. 
sınıfa kadar olan yeni ders ki-
taplarını kullanabilecekler” diye 
vurgulayarak, ders kitaplarının 
hazırlanması ve uyarlanma-
larından sorumlu olan komis-
yonda yer alan tüm görevlilere 
teşekkür etti.
İslam Din dersi kitaplarını 

hazırlama projesi, Başmüftü 

Yardımcısı Ahmet Hasanov ta-
rafından yönetildi, sorumlu edi-
tör ise Murat Boşnak idi. Taslak 
ders kitaplarını hazırlayan ko-
misyonda Amir Feleti, Nazmiye 
Kulova, Dr. Osman İbrahimov, 
Dr. Selime Hasanova, Muham-
med Kamber, Başmüftü Yar-
dımcısı Beyhan Mehmet, Alper 
Ahmet ve Gülgün Gaygacova 
yer aldı.
                     Kırcaali Haber


