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6. Koca Yusuf Yağlı Güreş Turnuvası Düzenlendi
Bulgaristan doğumlu Türk 

güreşçi Koca Yusuf'un adını 
taşıyan ve Balkan ülkelerinin 
güreşçilerini bir araya getiren 
yağlı güreş turnuvası yapıldı.
Hitrino (Şeytancık) Beledi-

yesine bağlı Çerna (Karalar) 
köyünde 1857 yılında dünya-
ya gelen ve namağlup güreşçi 
olarak bilinen Koca Yusuf adı-
na, Bulgaristan'ın kuzeydoğu-
sunda Deliorman bölgesindeki 
Karalar köyünde güreş festiva-
li düzenlendi.
Bu yıl 6'ncısı düzenlenen 

Koca Yusuf Karalar Yağlı Gü-
reş Festivali'ne Bulgaristan, 
Türkiye, Makedonya ve diğer 
Balkan ülkelerinden güreşçiler 
katıldı.
Karalar köyünün bağlı olduğu 

Şeytancık şehir merkezindeki 
Koca Yusuf heykeli önüne çe-
lenk konmasıyla başlayan et-
kinlik, ünlü pehlivanın Adana 
Belediye Başkanlığının des-
teği ile restore edilip müzeye 
dönüştürülen evinde yapılan 
bir başka törenle sürdü.
Ardından köyün merasında 

kurulan yağlı güreş arenasın-
da halk, burada mindere çıkan 
güreşçilerin müsabakalarını 
izledi.

Koca Yusuf'un yaşam hika-
yesini kitaba dönüştüren yazar 
Mecit Sağır, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, "Koca Yu-
suf, inanılmaz gücü sayesinde 
'Türk gibi kuvvetli' imajını dün-
yaya yaydı." dedi.
Sağır, yaşamının 15 yılı-

nı, hemşehrisi olduğu Koca 
Yusuf'un hayatını, başarılarını 
ve bıraktığı maneviyatını araş-

tırmak üzere değerlendirdiğini 
aktararak, "Koca Yusuf'un do-
ğumundan ölümüne dek gerek 
Osmanlı İmparatorluğunda ge-
rekse Amerika kıtasında hiçbir 
mağlubiyeti olmadığını gördük" 
diye konuştu.
Koca Yusuf'un memleketi Ka-

ralar köyünün 
bağlı olduğu 
Hitrino (Şey-
tancık) Bele-
diye Başkanı 
Nuredin İs-
mail de "Koca 
Yusuf, Türklü-
ğün gücünü 
dünyaya ya-
yan bir kişidir. 
K e n d i s i 

hem Bulga-
r is tan hem 
Tür k i ye 'n i n 
ortak mirası-
dır. Anısına 
düzenlediği-
miz turnuvalar 
güzel komşu-
l u ğ u m u z u n 
uğuruna de-
vam edecek." 
ifadelerini kul-

landı.
Turnuva dolayısıyla bölgeye 

akın eden konuklar, Karalar 
köyünde Koca Yusuf'un meza-
rını da ziyaret ederek, burada 
bulunan ve efsaneye göre ünlü 
güreşçinin kendi idmanında 

kullandığı 380 kilogramlık taşı-
nın yanında hatıra fotoğrafları 
çekildi.
Turnuvanın konukları ara-

sında Şeytancık Belediye-
sinin bağlı olduğu Razgrad 
Bölge Valisi Günay Hüsmen, 
Türkiye'nin Burgaz Başkon-
solos Yardımcısı Özgür Bay-
ram, Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyon Başkanı Zür-
fettin Hacıoğlu ve Türkiye'nin 
Babaeski, Bursa, Kırklareli, 
Lüleburgaz gibi şehirlerinden 
göçmen örgütlerin temsilcileri 
hazır bulundu.
Karalar köyünde 1857 yılın-

da dünyaya gelen Koca Yusuf, 
güreş kariyerinde bölgede 
yenmediği rakip bırakmadıktan 
sonra ününü Avrupa ülkelerine 
taşıdı. Daha sonra Amerika'ya 
gidip orada da yenilemez gü-
reşçi olarak unvanını pekişti-
ren Koca Yusuf, Amerika'dan 
Avrupa'ya dönüşünde New 
York'tan bindiği Burgundia 
gemisinin batması sonucu 
1898'de hayatını kaybetti. AA

Elmalı Baba Mayesine Büyük İlgi
Geçen hafta Cumartesi günü 

Momçilgrad (Mestanlı) Bivolya-
ne (Mandacı) köyünde bulunan 
Elmalı Baba Tekkesinde her yıl 
geleneksel olarak düzenlenen 
büyük maye yapıldı. Binlerce 
kişiyi bir araya getiren etkinliğe 
bölgeden başka yurdun çeşit-
li bölgelerinden, Batı Avrupa 
ülkelerinden ve Türkiye’den 
çok sayıda vatandaş geldi. 
Elmalı Baba mayesine ayrıca 
Yunanistan’da Alevi toplulukla-
rının temsilcileri de katıldı. 
Resmi konuklar arasında 

Kırcaali Milletvekili Erol Meh-
met, Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Merkez Yürütme 
Kurulu Üyesi Erdinç Hayrulla, 
HÖH Kırcaali İl Başkanı İzzet 
Şaban, Momçilgrad Beledi-
ye Başkanı Sunay Hasan ve 
Kirkovo (Kızılağaç) Belediye 
Başkanı Şinasi Süleyman yer 
aldı. Daha sonra Türkiye Cum-
huriyeti Filibe Başkonsolosu 

Hüseyin Ergani de konuklar 
arasında yerini aldı.
Sonbahar mayesine gelen 

herkese kurban eti ile hazır-
lanan pilav ikram edildi. Prog-

ram kapsamında maye için 
özel olarak kurulan sahnede 
gün boyunca halk ozanları 
saz çalıp geleneksel türküler 
söyledi. 
Vatandaşların bağışladığı 

hayvanların hayır amaçla sa-
tışa sunulduğu açık arttırma 
gerçek bir atraksiyona dönüş-
tü. 
Açık artırmaya Momçilgrad 

Belediye Başkanı Sunay Ha-
san da katıldı. Açık artırma-
dan elde edilen gelirler, Elma-
lı Baba Tekkesinin bakım ve 
onarımına harcanacak. 
                    Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da orman alanları, 
son 10 yılda 1 500 000 dekar arttı

Orman İcra Ajansı ra-
poruna göre ülkemizde 
orman alanları sürekli 
inceleniyor, envante-
ri yapılıyor ve tasvir 
ediliyor. Son on yılda 
orman alanları 1 500 
000 dekarın üzerinde 
arttı. Orman alanları, 
ağaçlandırma, yeniden 
ağaçlandırma çalışma-
ları ve ağaçların doğal 
olarak büyümesi sonu-
cunda arttı. 
Orman alanlarının 

artması, son 4 yılda ol-
dukça sabit olan elde 
edilen kerestenin hac-
minin artması için ön 
koşuldur. İstatistiklere 
göre, verim 8 milyon 
metre küp civarında 
sabit bir hacimde olup 
halkın yakacak odun ih-
tiyacını gideriyor ve ül-
kede ahşap işleme en-
düstrisi için hammadde 
sağlıyor. Bu, yıllık baz-
da kereste hacminin 14 
milyon metre küp artı-

şından oldukça daha 
azdır. 
Orman İcra Ajansı 

uzmanları, orman ko-
nusunun kamuoyunda 
tartışılmasını takdirle 
karşıladılar ve bazı-
larına katılacaklarını 
söyledi. Ülkenin bazı 

yerlerinde kaçak avlan-
ma yapılmakta ve bu 
sebepten dolayı kaçak 
ağaç kesimi ile müca-
dele ve orman alanları-
nın korunması kurumun 
faaliyetlerinin temel ön-
celiğidir. 
Yalnızca 2018 yılının 

ilk altı ayında ajansta 
ve devlet kuruluşların-
da çalışan görevliler 
tarafından depolama, 
ahşap işleme ve ticaret 
yerleri, kereste elde edi-
len yerler, motorlu taşıt 
araçları, avcı ve balık-
çılara yönelik 172 800’e 

yakın denetim gerçek-
leştir i ldi. Denetimler 
sonucunda 5373 ceza 
kararı alındı. Orman Ka-
nunu ihlal edilerek elde 
edilen 6953 metreküp 
kereste bulundu. 
Orman İcra Ajansı, ka-

çak ağaç kesimi ve ka-
çak avlanma için daha 
ağır cezalar uygulan-
masına yönelik Ceza 
Kanunu’nda değişiklik-
ler yapılmasına ilişkin 
kanun tasarısı sundu. 
           Kırcaali Haber

Uzmanlar: Bulgaristan'da otoyollar, 
ölüm yollarına dönüşüyor
NOVA TV’nin Merha-

ba Bulgaristan progra-
mına konuk olan Ka-
rayolu Güvenliği Ens-
titüsü Yönetim Kurulu 
Üyesi ve Emniyet Genel 
Müdürlüğü eski Trafik 
Dairesi Başkanı Bog-
dan Milçev, “Otoyolları 
yıllar önce icat edildi 
ve hedefleri insanların 
hızlı ve güvenli bir şe-
kilde seyahat etmeleri-
ni sağlamaktı. Ne ya-
zık ki, Bulgaristan'daki 
otoyollar, onlara yatırım 
yaptığımız milyarlara 
rağmen ölüm yollarına 
dönüşüyor” diye yorum 
yaptı. 
Milçev,” Bunun se-

bepleri birkaç tanedir. 
Bir yandan bu kazaları 
analiz etmek gerekiyor. 
Bulgaristan, AB'de tra-
fik kaza kara noktaları 
veya kaza tehlikesine 
işaret eden tabelaların 
bulunmadığı tek ülke-
dir” diye kaydetti. 
Milçev’in ifadelerine 

göre, feci trafik kaza-
larının analizi, nasıl 
bir problem olduğunu 

gösterecek. Ancak feci 
trafik kazalarının analiz 
edileceği düzenlemeler 
10 yıldan fazla süredir 
yapılmamıştır. 
Milçev,”Başbakan'a 

2007 yılından bu yana 
İçişleri Bakanı ve Ulaş-
tırma Bakanı'nın bu 
analizleri yapabilmek 
için çıkarması gerektiği 
iki yönetmeliği hala çı-
kartmadıklarını bildirdik. 
Bakanların cevabı, bilgi 

alışverişinde bulunduk-
ları ve analiz ettikleri 
yönünde oldu” diye ko-
nuştu. 
Milçev, kontrol yönte-

mini değiştirmenin de 
eşit derecede önemli 
olduğunu söyledi. 
Eski Traf ik Dairesi 

Başkanı” Bu doğrultu-
da başarılı olan ülkeler, 
insanın doğuştan hata 
yapmaya meyilli olup 
isteyerek veya isteme-

yerek hatalar yaptığı 
felsefesini kabul etmiş-
tir. Kasıtlı bir hata yaptı-
ğında devlet bir insanın 
daha az kasıtlı hatalar 
yapacak şekilde hare-
ket etmelidir” dedi. 
Milçev’in ifadelerine 

göre, şu anda yol kont-
rolü statik, oysa dina-
mik olmalıdır. Dinamik 
olması için polis araçla-
rın da yol kontrolüne iş-
tirak etmesi lazım” dedi.

Bulgaristan’da elektrikli 
kamyon montajı başladı
Bulgaristan'da ilk kez elektrikli kamyon montajı baş-

ladı. Lüksemburg ve Bulgaristan'dan ortakları ile Çin-
li bir şirket, Filibe kenti yakınlarında bulunan Trakya 
Ekonomi Bölgesinde kurduğu montaj fabrikasında mini 
elektrikli kamyonların montajını yapmaya başladı.

Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ile yaptığı görüş-
mede Centro Automotive Group Şirketi İcra Müdürü 
Peter Wang, “Altı ay içinde ilk kamyonun hazır olmasını 
umuyoruz” dedi. 

Trakya Ekonomi Bölgesi Kümelenmesi, önümüzdeki 
3 yıl içinde şirketin, girişime yaklaşık 10 milyon avro 
yatırım yapması beklendiğini bildirdi. 

Wang, “Fabrikanın sadece montaj işleri için değil, 
aynı zamanda ayrı parçaların üretimi ve bakımı için de 
Orta Avrupa’da bir merkez haline gelmesini istiyoruz. 
Bizim amacımız budur" diye vurguladı.

Bakan Karanikolov, Çinli girişimciye devletin katma 
değeri yüksek bir ürün yaratan yatırımcıları destekle-
diğini ve tam olarak işbirliği yaptığı güvencesini verdi. 

Yeni fabrikada çalışmak üzere yaklaşık 150 kişi işe 
alınacak.

Çinli şirketin ortağı olan Lüksemburg şirketi Sevic İm-
mobility Yönetim Kurulu Başkanı Gilbert Jost,”İşçilerin 
iyi eğitimi, şirketin Bulgaristan'a yatırım yapmasının 
temel nedenlerinden biridir. Elektrikli araçların monte 
edilmesi ve pazarlanmasının maliyeti de yatırımcılar 
için oldukça caziptir” diye ifade etti. 

Bu tür bir ulaşım aracı edinilmesiyle ilgilenen birkaç 
Bulgar nakliye şirketi arasında bir anket gerçekleştirildi. 
Jost,”Kamyonların satın alınması gerekmeyecek” diye 
altını çizdi. Aracın kendisinin önemli olmadığını - arka-
sındaki teknolojinin önemli olduğunu - uygulamaların, 
mobil iletişimin, kamyonun genel bakımının önemli ol-
duğunu kaydeden Jost, “Biz aslında Avrupa'da kamyon 
satmıyoruz - çözümler satıyoruz, lojistik bir konsept 
satıyoruz” dedi. 

Şirketin sunduğu hizmetlerin ana parçası, kamyon-
ların teknolojisi ve bakımıdır. Bu fikir pazarımız için 
yenidir.

Toplantıdan sonra Ekonomi Bakanı Emil Karaniko-
lov, Bakanlığın otoparkındaki prototip elektrikli Metro 
kamyonet aracın direksiyonu başına oturdu. Bakan 
ile araçla gezi yaparken Wang, “Bu kamyonet aslında 
çok fonksiyonlu bir platformdur, çünkü 500 kg'a kadar 
malların taşınmasına ek olarak, dondurulmuş gıdaların 
taşınması için bir soğutmalı bölmesi ile de donatılabilir. 
Kamyonet doğrudan şebekeden şarj edilebilir, özel bir 
istasyona gerek yoktur” diye izah etti.
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Bakan Nankov, Çinli şirketlerle karayolu altyapı 
projeleri için işbirliği anlaşmaları imzaladı 

Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığı’ndan 
verilen bilgiye göre, Böl-
gesel Kalkınma ve Ba-
yındırlık Bakanı Nikolay 
Nankov, beş büyük Çinli 
şirket ile Şipka Tepesi 
altında tünel, Karadeniz 
Otoyolu, Rusçuk-Veliko 
Tırnovo Otoyolu, Hemus 
Otoyolu, Vidin - Botevg-
rad yüksek hızlı karayolu 
ve başka projelerin ger-
çekleştirilmesi için işbirliği 
anlaşmaları imzaladı.

Bulgar istan'da kara-
yolu altyapı projelerine 
yatırım yapmak isteyen 
şirketler şunlardır: China 
Communications Cons-
truction Co, China Road 
and Bridge Corporati-
on, CITIC Construction, 
China Machinery Engi-
neering Corporation ile 
ortaklık halinde Mizrahi 
Real Estate Group inc ve 
PowerChina International 
Group Limited ile ortaklık 
halinde Quantum Global 
Solutions.

İmza töreninde konuşan 
Bakan Nankov,” Bağlan-
tı yolları, bizim için en 
önemli önceliktir” dedi 
ve ülkemiz toprakların-
dan beş trans Avrupa 
ulaştırma koridorunun 
geçtiğini hatırlattı. Nan-
kov, Bulgaristan'ın avan-

tajları olarak yalnızca 
Avrupa'dan Orta Doğu 
ve Asya'ya doğrudan eri-
şime sahip stratejik coğ-
rafi konumunu değil, aynı 
zamanda iş yapmak için 
elverişli koşullar, istikrar, 
AB üyeliği, vb. şeyleri 
sıraladı. Bakan, “Tuna 

Nehri üzer inden Batı 
Avrupa ile bağlantısının 
ve İpek Yolu üzerinde-
ki Karadeniz'e ve İran 
Körfezi'ne en doğrudan 
bağlantısının Bulgaristan 
topraklarından geçme-
sinden dolayı Avrupa'nın 
Asya ile bağlantı kurması 

sürecinde oynayacağımız 
önemli bir rolümüz olma-
sı gerektiğine inanıyoruz” 
diye konuştu.

Nikolay Nankov, son yıl-
larda Bulgaristan ile Çin 
arasındaki yoğun siyasi 
diyaloğun, her alanda 
verimli bir işbirliği için 
bir çerçeve oluşturduğu-
nu ve ülkemizin Orta ve 
Doğu Avrupa ülkeleri ve 
Çin arasında işbirliği giri-
şiminin çeşitli formatlarını 
desteklediğini ve katıldığı-
nı hatırlattı. 

Bakan Nankov, Bölge-
sel Kalkınma ve Bayın-
dırlık Bakanlığı’nın Çin ile 
diyaloğu sürdürdüğüne 
ve 2016 yılında Konut ve 

Kentsel ve Kırsal Kalkın-
ma Bakanlığı ile işbirliği 
anlaşması imzalandığına 
dikkat çekti. Bakan, bu 
şekilde inşaat ve mimarlık 
alanında ikili ilişkileri güç-
lendirmek ve genişletmek 
için koşulların yaratıldığını 
ve kalıcı bir ortaklık kurul-
ması ve ekonomik bağla-
rın güçlendirilmesi için bir 
ön koşul oluşturulduğunu 
kaydetti. 

Nankov,” Çinli şirketlerin 
yatırım projeleri, yasal, 
yenilikçi, istihdam yara-
tıcı ve sosyal sorumluluk 
projeleri olduğu için eko-
nomimiz için bir artı ola-
caktır” dedi.

                Kırcaali Haber

Gallup International: Bulgaristan’da gençler, 
boş zamanlarını dinlenmek için kullanıyor

Friedrich Ebert Vakfı 
tarafından verilen sipariş 
üzerine Gallup Internati-
onal tarafından yapılan 
sosyolojik bir araştır-
ma sonuçlarına göre 
Bulgaristan’da gençler, 
boş zamanlarını din-
lenmek için kullanmada 
Balkanlar'da birinci ve 
kendini geliştirmek için 
kullanmada sonuncu sı-
radadır. Bulgaristan'da 
anket araştırması 14 ile 
29 yaşları arasındaki 
1016 gencin katımıyla 
gerçekleştirilmiştir.
sözü geçen yaş arasın-

daki Bulgarların yüzde 
83'ü, boş zamanlarını 
çoğunlukla dinlenmek, 
yüzde 44'ü sosyalleş-
mek, gençlerin yüzde 
36'sı spor yapmak ve 
ancak yüzde 5’i kişisel 
gelişime yönelik faali-
yetler için kullandıklarını 
söylüyor. Cevap verenler 
birden fazla cevap ver-
diler, bu yüzden yüzde 
oranları yüzü aştı.
B i r  k a r ş ı l a ş t ı r -

ma yapacak olursak 
Makedonya’da da ser-
best zamanlarını dinlen-
mek için kullananların 
oranı yüzde 83, ancak 
kişisel gelişim için kul-
lananların yüzde 17’lik 
oranı bakımından birinci 
sırada yer aldı. Bu türden 

cevapların payı, Kosova 
dışındaki (yüzde 7) eski 
Yugoslavya’yı oluşturan 
tüm ülkelerde çift haneli 
bir rakamdır (yüzde12 ile 

yüzde 17 arasında) (% 
7). Romanya'da bu pay 
yüzde 15'tir. Arnavutluk 
ise Bulgaristan'ınki kadar 
yüzde 5'lik paya sahiptir. 
Böylece Kosova, Bulga-
ristan ve Arnavutluk en 
düşük seviyeleri göster-
mektedir.
Spor yapmak için en 

çok zaman Slovenya'da 
(cevapların yüzde 57'si 
spor aktiviteleri de içe-
rir), Karadağ (yüzde 49), 
Sırbistan (yüzde 47) vb. 
ülkelerde ayrılıyor. Diğer 
uçta Kosova bulunu-
yor – oradaki gençlerin 
sadece yüzde 28'i spor 
için boş zamanlarını 
kullandıklarını söylüyor. 
Bulgaristan’da bu oran 

yüzde 36’dır.
Boş zamanlarını sosyal-

leşmenin çeşitli biçimleri 
için kullananların payı, 
spor için kullananların 

payına benzeri seviyede 
kendini gösterir. Bu konu-
da Makedonya ilk sırada 
yer alıyor – cevapların 
yüzde 54'ünde sosyal 
iletişim, boş zaman akti-
vitelerinde favori gibi gö-
rünüyor. Diğer uçta yüz-
de 29 oran ile Hırvatistan 
bulunuyor. Bulgaristan 
için bu oran yüzde 44’tür.
Sosyologlar, gençlerin 

boş zamanlarını ne de-
recede verimli kullandığı 
konusunda bireysel aile 
ortamının büyük bir etki-
ye sahip olduğunu belirt-
mektedirler.
Balkanlar’daki gençlerin 

boş zamanlarının büyük 
bir kısmı internet için ay-
rılmıştır. Gençlerin yüzde 

86'sı interneti sosyal ağ-
larda kalmak için sık sık 
kullandıklarını ve yüzde 
84'ü de bunu arkadaş ve 
aile iletişim programları 
için kullandıklarını söy-
lüyor.
Bölgemizdeki gençlerin 

yarısından fazlası (yüzde 
56) çoğu zaman interneti 
okul, iş veya eğitim için 
kullanıyor. Gençlerin, in-
ternet ortamındaki diğer 
önemli faaliyetleri, müzik 
indirme, müzik dinleme, 
fotoğraf ve video pay-
laşma ve film izlemedir. 
İnternette en az zaman 
(yüzde 10) görüş bildir-
mek için harcanmakta-
dır. İnterneti, çevrimiçi 
alışveriş yapmak veya 
bankacılık işlemleri için 
kullanan gençlerin payı 
da, başlıca yaşlarından 
dolayı aynı düşük sevi-
yededir. 
Bulgaristan'daki gençler 

arasında tablo, Balkanlar 
için genel tabloya benzer 
durumdadır. Ancak okul, 
iş veya eğitim için inter-
neti kullananların payı, 
bölge ortalamasından 
daha düşük seviyededir. 
Ülkedeki gençlerin yüzde 
46'sı, genellikle bu tür fa-
aliyetler için interneti kul-
lanıyor, bölge ortalaması 
ise yüzde 56’dır. 
              Kırcaali Haber

En düşük emekli maaşı 
Kırcaali ve Razgrad’da
Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) verileri, Sofya 

ve Pernik'te ortalama emekli maaşı miktarlarının 200 
avroyu aştığını gösteriyor. 

Sofya’daki emekliler ortalama 427,7 leva maaş alır-
ken madenciler şehri olarak bilinen Pernik’tekiler ise 
404, 76 leva alıyo.

Emekli maaşları, ortalama 287,38 leva olmak üzere 
en düşük miktarda Razgrad şehrindedir. Kırcaali, Si-
listre ve Tırgovişte şehirlerinde ortalama emekli maaşı 

300 levanın altındadır. 
684 123 kişi, 200 leva altında maaş ile geçiniyor. On-

lardan 126 135 kişi, çoğunlukla sosyal yardım ödeneği 
olan 150 leva altında yardım almaktadır.

296 471 kişi, 500 ile 910 leva arasında emekli maaşı 
alıyor. 54 000’e yakın kişi ise emekli maaşın tavan 
miktarını alıyor. 

Emekli maaşların üçte birinin engelli maaşı olması 
eğilimi devam ediyor. Yılın ilk üç ayında engelli maa-
şı alanların sayısı 810 361'e ulaştı. Onların yarısının 
engellilik oranı yüzde 71-90 arasındadır. Yüzde 90’ın 
üzerinde engelli kişi sayısı ise 219 131’dir. 

Engelli maaşı ödemeleri için devlet 385 milyon leva 
harcama yaptı. 

Yılın ilk üç ayında 26 900 kişi emekli oldu. Bu sayı, 
2017 yılının aynı dönemine göre 415 kişi daha azdır. 
Daha az sayıda olmasının temel nedeni, gereken hiz-
met süresi ve yaştaki artıştır.

Bir yıla kadar daha erken emekli olma hakkından 
yararlanmayı tercih eden kişilerin sayısı 3 kattan faz-
ladır. Ancak onların emekli maaşları yüzde 0,4 ora-
nında azaltıldı. 2018'in ilk çeyreğinde 907 kişi, geçen 
yılın aynı döneminde ise sadece 206 kişi erken emekli 
oldu. Onların tam emekli maaşını almaları için hizmet 
süreleri ortalama olarak 10,5 ay yetmedi. 

Yeni emekli olanların sayısında düşüş, polis, askeri 
görevlilerde ve Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) 
görevlilerinde gözleniyor. Onların sayısı ancak 309. 
Bu sayı, 616 kişinin emekli olduğu bir önceki yıla göre 
iki kat düştü.
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Romanya, iş arayan Bulgaristan 
vatandaşları için cazip olmaya başladı

Romanya, Bulgaristan 
vatandaşları için kimya 
endüstrisi ve inşaat sek-
töründe çalışabilecekleri 
çok cazip bir ülke, çün-
kü orada ortalama maaş 
1300 ile 1500 leva arasın-
dadır.

Çalışmak için Romen-
ce bilen ve Kuzeybatı 
Bulgaristan'da yaşayan 
erkekler aranıyor. 

Her gün Vidin ve Rus-
çuk bölgesinden 240'tan 
fazla kişi Tuna nehrinden 
Romanya’ya geçiyor.

Romanya'da asgar i 
ücret, 800 levadan faz-
la eden 1 900 leyidir, 
Bulgaristan'da ise 510 
leva.

Veriler, Bulgaristan’ın 
8 ili ve Romanya’nın 7 
sınır bölgesinde yapılan 
istihdam anketinden elde 
edildi. Anket çalışması, 
Avrupa Birliği’nin (AB) BG 
RO Mobility projesi çerçe-
vesinde gerçekleştirildi. 

Bulgaristan tarafından 
proje or tağı, Merkezi 
Rusçuk şehrinde bulunan 
Avrupa İş Destek Merkezi 
Derneği’dir. Proje, Inter-
reg V-A Romanya-Bul-
garistan 2014-2020 Sınır 
Ötesi İşbirliği Programı 
kapsamında gerçekleşti-
rildi. 

İki ekip, Mehedinti, Dolj, 

Olt, Teleorman, Giurgiu, 
Calarasi ve Köstence ol-
mak üzere Romanya 'da 
7 kazada ve Vidin, Vrat-
sa, Montana, Plevne, 
Veliko Tarnovo, Rusçuk, 
Silistre ve Dobriç olmak 
üzere Bulgaristan’ın 8 
ilinde işgücü durumunu 
analiz etti. 

Romanya’da çalışan va-
tandaşlar, başlıca plastik 
ürün imalatı yapan işlet-
melerde, fabrikalarda ve 
inşaat sektöründe çalış-
maktadır. 

Romanyalı işverenler 
tarafından tercih edilen 
işçilerin en azından bi-
raz Romence bilmelerine 

olumlu bakılıyor. Romen-
ce ile birlikte İngilizceyi 
de bilenler daha da aranı-
lıyor. 1 ve 3 yıl arasında iş 
deneyimine sahip olanlar 
tercih ediliyor. 

Bazıları sabah gemi 
i le yolculuk yapıyor 
veya Tuna nehrini baş-
ka bir araçla geçerek 
Romanya’da çalıştıktan 
sonra akşam eve dönü-
yor. 

Romen şirketlerin yüzde 
72'sinin işçiye ihtiyacı var, 
tarım sektöründe bulunan 
açık iş pozisyonların yarı-
sı boş duruyor. 

Bulgarlar için ek bir ko-
laylık, EURES Avrupa İs-

tihdam Hizmetleri Ağı’nın 
mülakat için yolculuk, yer 
değiştirme masrafları, dil 
eğitimi, mesleki yeterlilik-
lerin tanınması gibi ülke 
dışındaki iş bulma mali-
yetinin bir kısmını karşı-
lamasıdır. 

Bulgaristan'ın kuzey böl-
gelerinde yaşayanların 
yüzde 58'i bir teklif alma-
ları halinde Romanya'da 
çalışmaya hazırdır. Sade-
ce yüzde 19’u bunu asla 
yapmayacaklar. 

Teleorman ve Dolj ka-
zalarında elektrik motor 
üretimi, Olt ve Mehedinti 
kazalarında ise otomotiv 
parça ve motor üretimi 

için işçiler aranıyor. Bili-
şim teknolojileri sektörün-
de başta Calarasi ve Kös-
tence kazalarında, inşaat 
için plastik ve metal ürün-
leri imalatı sektörlerinde 
ise Teleorman dışındaki 
tüm Romen bölgelerinde 
personel sıkıntısı yaşa-
nıyor. Telekomünikasyon 
sektörü, 7 Romen kaza-
sında da istihdam sağla-
yabilir. Köstence, Giurgiu 
ve Menedinti şehirlerinde 
gemi yapımında da iş tek-
lifinde bulunuluyor. 

Şimdiye kadar Bulgarlar 
daha çok Almanya, İngil-

tere, İspanya ve İtalya gibi 
daha zengin AB ülkelerini 
tercih ettiler ve Romanya 
iş aramada yeni bir eği-
limdir. Aynı zamanda Bul-
gar şirketleri ciddi bir işçi 
sıkıntısı yaşıyor.

Bulgaristan Sanayi Ser-
mayesi Derneği’nin tah-
minlerine göre önümüz-
deki 5 yıl içinde 500 bin 
işçi sıkıntısı yaşanacak. 
Fakat bizde mühendislere 
bile Romanya’da işçilere 
ödenen ücretlerden daha 
düşük olan 1000 leva 
maaş veriliyor.

               Kırcaali Haber

Sofya, daima Avrupa Spor Başkenti unvanına sahip olacak
Sofya Büyükşehir Be-

lediye Başkanı Yordanka 
Fındıkova, Sofya-Avrupa 
Spor Başkenti Vakfı 2019 
Etkinlikleri Programı’nı ta-
nıttığı basın toplantısın-
da, “Sofya, "Avrupa Spor 
Başkenti" unvanını daimi 
olarak taşıyacak” dedi. 
Fındıkova, ”Sofya’nın 

Avrupa Spor Başkenti ol-
duğu yılın yaz sezonunun 
sonuna geliyoruz. Kitlesel 
spor yapan kişilerin sa-
yısını artırmak için aktif 
olarak çalıştığımız dört 
yıl olacak. Bu konuda 
çocuklara ve yetişkinlere 
örnek olan tüm ünlü Bul-
gar sporcularına güveni-
yoruz. Avrupa ve dünya 
ölçeğinde spor etkinlikleri 
yapılıyor” diye konuştu. 
Fındıkova, Sofya'nın 

daima Avrupa Spor Baş-
kenti unvanına sahip ola-
cağını açıkladı.
Belediye Başkanı, ”Bu 

büyük bir takdir, ama 
büyük de sorumluluktur. 
Bundan sonra biz tempo-
yu koruyup artırmalıyız. 
Hedef bir tanedir-gittikçe 
daha çok insanın spora 
ilgi duyması” dedi. 

Son dör t yıl iç inde 
Sofya’nın Avrupa Spor 
Başkenti ilan edilmesi 
dolayısıyla düzenlenen 
spor etkinliklerine yakla-
şık 1,2 milyon kişi katıldı. 
Son 4 yılda katılımcılar 

ve konuklar her yıl ikiye 
katlandı.
Fındıkova, ”Dört yılda 

yaklaşık 500 etkinlik dü-
zenlendi, 2018 yılında 
yapılan etkinliklerin sa-
yısı 200’ü aşıyor. Bu et-
kinliklerin yaklaşık yüzde 
90'ı Sofya-Avrupa Spor 
Başkenti Vakfı ve Sofya 
Büyükşehir Belediyesi 
Önleme, Entegrasyon, 
Spor ve Turizm Daire 

Başkanlığı tarafından 
desteklendi” dedi. 
Be led i ye  Başkanı , 

”Spor altyapısına yatırım 
olmak üzere önemli bir 
konuyu ele almak istiyo-
rum. Sofya Büyükşehir 

Belediyesi’nin yatırım 
programları ve spor et-
kinlikleri her yıl artırılıyor. 
Benim için spora ilgi ai-
lede başlar. 2015 yılında 
Vızrajdane Parkı’nda tüm 
aileye yönelik spor için 
tasarlanan en büyük açık 
hava spor kompleksini 
açtık ve gittikçe bu komp-
lekse ilgi artıyor. 2018 yı-
lının başından bu yana 
bu spor kompleksinde, 

geçen yıl aynı dönemden 
yaklaşık yüzde 30 daha 
fazla olan 130 000 kişi 
spor yaptı. Açık hava fit-
ness alanları oluşturmaya 
ve tenis kortları yapmaya 
devam ediyoruz, çünkü 
bu aynı zamanda ailele-
rin de spor yapması için 
bir fırsat” diye sözlerine 
ekledi. 
Fındıkova ayrıca 2019 

yılının sonuna kadar baş-
kentteki okullarda spor 
salonları ve beden eğitimi 
salonlarının bulunmama-
sı sorununun çözülmesi 
gerektiğini kaydetti. 
Fındıkova, ”Spor, ana-

okullarında ve okullarda 
da geliştirilmelidir. Bu 
nedenle Sofya Büyükşe-
hir Belediyesi'nin yatırım 
programı kapsamında ya-
pılan ana yatırımları ana-
okullarında ve okullarda 
spor salonları ve beden 
eğitimi salonlarının inşa-
sına yönlendirdik” diye 
kaydetti. Belediye Baş-
kanı, son yıllarda farklı 
okullarda 10 spor salonu 
ve beden eğitimi salonu 
inşa ettiklerini dile getirdi.

Türk Partilerinden Heykel Tepkisi
Bulgaristan'da Türklere yapılan baskıları destekle-

yen eski Komünist Partisi yöneticisinin heykelinin di-
kilmek istenmesi Türk siyasi partilerin tepkisini çekti.

1990 yılına kadar ülkede 45 yıl iktidarda kalan Ko-
münist Partisi'nin totaliter rejimi sırasında Türk ve 
Müslümanlara karşı asimilasyon politikasının uygu-
landığı dönemde partinin üst düzey yöneticilerinden 
biri olan Penço Kubadinski'nin heykelinin dikilmek is-
tenmesi tepkilere neden oldu. Tepkiler, Razgrad iline 
bağlı Loznitsa İlçe Meclisi'nin Penço Kubadinski'nin 
heykelinin dikilmesi yönünde karar almasından sonra 
geldi.

Loznitsa Belediye Meclisi'nde meclis üyelerinin 

çoğunluğu Türklere ait Hak ve Özgürlükler Hareketi 
Partisinden (HÖH) olması ise dikkat çekti. Üyelerinin 
çoğunluğunu yine Türklerin oluşturduğu Sorumlu-
luk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar Partisi 
(DOST) ile Hürriyet ve Şeref Halk Partisi (HŞHP), 
Kubadinski'nin heykelinin dikilmesi komünist rejimi-
nin baskılara maruz bıraktığı ve öldürdüğü insanların 
anısına saygısızlık anlamına geldiğini açıkladı.

DOST Partisinden yapılan açıklamada, Türklere 
karşı geçmişte işlenen isim değiştirme suçuna karı-
şanların heykellerinin dikilmesi başlı başına bir suç 
olduğu belirtilerek, "Bunun sözde hak ve özgürlükler 
için mücadele veren bir parti tarafından yapılması 
ahlaken çöküş anlamına gelir. HÖH'e utanmaları için 
çağrıda bulunacaktık ancak bunun için insanda vic-
dan olmalı" denildi.

HŞHP ise Türkiye'deki göçmen derneklerine çağrı 
yaparak, heykel dikme kararının iptali için girişimde 
bulunmalarını istedi. HŞHP'nin açıklamasında ayrı-
ca Kubadinski'nin heykelinin dikilmesinin komünist 
rejimin kurbanları ile alay edilmesi anlamına geldiği 
vurgulandı.HÖH Partisi konuyla ilgili henüz bir açık-
lama yapmadı. İHA
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Avrupa Komisyonu’nun Bulgaristan’ın ekonomik 
gelişmesine yönelik tahminleri değişmedi

Avrupa Komisyonu (AK), 
Bulgaristan ekonomisinin 
bu yıl ve önümüzdeki yıl 
gelişmesine yönelik tah-
minlerini değiştirmedi. 
Avrupa Komisyonu'nun 
2018 Yaz Ara Ekonomik 
Tahminler Raporu'nda 
ülke ekonomisinin bu yıl 
yüzde 3,8 ve gelecek yıl 
yüzde 3,7 oranında büyü-
yeceği ve büyümenin ana 
motorunun yerel talep ola-
cağı belirtildi. 

İş gücü piyasasında-
ki olumlu gelişmeler ve 
kamu sektöründe planlı 
ücret artışları, özel tüke-
timde sürekli büyümeyi 
destekleyecek. Yatırım 
büyümesinin, özellikle 
AB fonlarından yeniden 
yararlanmaya başlanılma-
sı ve aynı zamanda özel 
sektördeki daha güçlü ya-
tırımlar nedeniyle, öngö-
rülen dönemde de güçlü 
kalması bekleniyor.

Bununla birlikte net ih-
racatın Gayri Safi Yur-
tiçi Hasıla'ya (GSYİH) 
katkısının negatif olması 
beklenmektedir. İstikrarlı 
dış talep ihracatın büyü-
mesini desteklemeliyken, 
güçlü iç tüketim ve yatırım 
ithalatın ihracatın önüne 
geçmeye devam edeceği 
anlamına gelmektedir.

Petrol fiyatlarındaki hızlı 
artış ve gıda fiyatlarının 

ikincil etkilerinin sonucu 
olarak bahar aylarında fi-
yat baskısı artmıştır. Dü-
zenlenmiş fiyatlar da aynı 
dönemde önemli ölçüde 
artmıştır.

Bu nedenle tahminlere 
göre, enflasyon 2018'de 
yüzde 2, 0 oranında arta-
cak, ancak 2019'da yüzde 
1, 8'e kadar yavaşlaya-
cak. Karşılaştırma yap-
mak gerekirse, önceki 
tahminlerinde AK her iki 
yılda da yüzde 1,8 enflas-
yon beklemekteydi.

Bu model temel olarak 
enerji ürünlerinin güçlü 
baz etkisinden kaynakla-

nırken, reel gelirdeki artış 
genel olarak tüketimi ve 
fiyatları desteklemelidir.

Avrupa Birliği'ne gelin-
ce, 2018 ve 2019'da eko-
nomik büyümenin güçlü 
kalması ve hem AB hem 
de Euro Bölgesi’nde bu 
yıl yüzde 2,1, 2019'da ise 
yüzde 2,0 oranında art-
ması bekleniyor. 

Ancak art arda beş çey-
rek büyümenin ardından, 
ekonomi 2018'in ilk yarı-
sında yavaşladı ve tah-
minler, hem AB hem de 
Euro Bölgesi için ilkba-
hardakilere göre 0,2 puan 
düşüş gösterdi.

İş gücü piyasası koşul-
larının iyileşmesi, hane 
halkının borçlarının azal-
ması, tüketici güveninin 
yüksek olması ve para po-
litikasının hala olumlu ol-
ması nedeniyle yılın ikinci 
yarısında büyümenin hafif 
şekilde hızlanması bekle-
niyor.

AB ve Euro Bölgesinde 
sürdürülebilir ekonomik 
büyüme için temel şartlar 
korunmaktadır. Büyüme 
oranlarındaki yavaşlama 
kısmen geçici faktörler-
den kaynaklanmaktadır, 
ancak bazı AB ülkelerinde 
yükselen ticaret gerilimi, 

yüksek petrol fiyatları ve 
politik belirsizlik rol oyna-
mış olabilir.

Bahardan bu yana yük-
selen petrol fiyatlarının 
bir sonucu olarak, enflas-
yonun bu yıl AB'de yüzde 
1,9 ve Avro Bölgesi’nde 
yüzde 1,7 olması beklen-
mektedir. Bu, bahardaki 
enflasyon oranına göre 
her iki bölgede de 0,2 pu-
anlık bir artışı temsil eder. 
2019 için tahminlere göre 
Euro Bölgesi’nde enf-
lasyon 0,1 puan artarak 
yüzde 1,7'ye yükselecek, 
ancak AB’de değişmeyip 
yüzde 1,8 seviyesinde ka-
lacak.

Son zamanlardaki güç-
lü ekonomik performans 
sürdürebilirliğini kanıtlan-

mış olmasına rağmen, 
önemli ölçüde tahmini 
performansın kötüleşmesi 
riski var ve bu risk bahar-
dan bu yana artıyor. 

Tahmin, ticaret gerilimi-
nin daha fazla artmaya-
cağı varsayımına dayan-
maktadır.

Ancak gerilimler artar-
sa bu durum ticareti ve 
yatırımı olumsuz yönde 
etkileyecek ve tahmini 
rapora dahil edilen tüm 
ülkelerde refahın azal-
masına neden olacaktır. 
Diğer riskler arasında 
örneğin, finansal piyasa-
larda oynaklık görülebilir 
ki bu, diğer şeylerin yanı 
sıra jeopolitik risklerle de 
bağlantılıdır.

              Kırcaali Haber

Başbakan Borisov, Kırcaali’ye 
çalışma ziyaretinde bulundu

Başbakan Boyko Bori-
sov, Kırcaali’deki ortaça-
ğından kalma Sveti Yoan 
Predteça Manastırı’nda 
süren yenileme çalışma-
larını yerinde inceledi. 

Hükümet şehirde bulu-
nan manastırın yenilen-
mesi için 2015’te 800 000 
leva ve 2017’de 200 000 
leva olmak üzere toplam 
1 000 000 leva kaynak 
tahsis etti.

Sveti Yoan Predteça 
Kilisesi’nde görevli Peder 
Nikolay Veliçkov, ”Manas-
tır sadece bir müzeydi, 
sizin sayenizde hizmet 
veren bir manevi merkez 
haline getirildi” dedi. Pe-
der Veliçkov, Başbakan’a 
Sveti Yoan Predteça iko-
nu armağan etti. 

Borisov, binası yenile-
nen Tarım ve Orman İşlet-
meleri Meslek Lisesi’ni de 
ziyaret etti. Binanın yeni-
lenmesi için Büyümedeki 
Bölgeler Operasyonel 
Programı kapsamında 
sağlanan 1,3 milyon leva 

harcandı. Halihazırda 
Kırcaali’de maliyeti 9 mil-
yon levaya ulaşan 6 okul 

binasında onarım çalış-
maları sürüyor. Yalnızca 
Kırcaali’de eğitim altyapı-
sı için sağlanan kaynaklar 
toplam 13 milyon levayı 
buldu. 

Bir gazeteci tarafından 
yönetilen ülkede meydana 
gelen son uçak kazalarla 
ilgili soruyu Borisov, “Ne 
yazık ki ülkede uçak ka-
zaları antrenman sırasın-
da meydana geliyor. Biri 

bunun sorumluluğunu üst-
lenerek, ”Bunca yıl Hava 
Kuvvetleri Komutanlığı 

görevinde bulundum, her 
halde benim de suçum 
var” dese iyi olur. Yal-
nızca hükümet, yalnızca 
Borisov, yalnızca Bakan 
suçlu deniliyor” cevabını 
verdi. Başbakan, benzer 
vakaların diğer ülkelerde 
olduğunu sözlerine ekledi. 

Kültür Bakanı Boil Ba-
nov eşliğinde arkeolojik 
kazı çalışmalarında elde 
edilen son bulguları gör-

mek için tarihi Perperikon 
Kalesi’ni ziyaret eden 
Borisov, ”Bu elde edilen 
arkeolojik bulgular hem 
çocuklara hem turistlere 
hem de her bir Bulgarın 
tarihe yolculuk yapması-
na yardımcı olacak” dedi. 
Başbakan Borisov, ülke 
genelinde altyapıya yö-
nelik çalışmalar sırasında 
hala arkeolojik yerleşimle-
rin keşfinin devam ettiğini 
belirtti. 

Son üç yılda yapı -
lan kazı çalışmalarında 
Rodoplar’da şimdiye ka-
dar bilinen erken Hıris-
tiyanlık dönemine ait en 
büyük kilise kalıntıları bu-
lundu. Üç nefli bazilikada 
bütün sütunlar, başlıklar, 
kornişler ve diğer mima-
ri detaylar korunmuştur. 
Arkeologlar bundan baş-
ka kilisenin yanında Geç 
Antik Çağ ve Ortaçağ dö-
neminden kalma binaların 
yanı sıra geniş bir nekro-
pol de buldular.
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Temmuz ayında Kırcaali 
ilinde 342 kişi istihdam edildi

Gazetecilere brifing veren Kırcaali İstihdam Bürosu 
Müdürü Metin Hafızsalim,”Temmuz 2018’de Kırcaa-
li ilinde 342 kişi istihdam edildi. Onlardan 276 kişi, 
birincil iş gücü piyasasında çalışmaya başladı. İs-
tihdam programları ve tedbirleri kapsamında 9 kişi, 
İnsan Kaynaklarını Geliştirme Operasyonel Programı 
tedbirleri kapsamında ise 57 kişi istihdam edildi” diye 
bildirdi.

Hafızsalim, çalışmaya başlayanların 108’inin işçi 
sınıfına ait kişiler, 50’sinin uzmanlık sahibi profesyo-
neller, 184’ünün de niteliksiz işsizler olduğunu belirtti. 
Onların arasında yüksek eğitimliler 30, lise mezunla-
rı 167, ilköğretim ve daha düşük okul mezunları ise 
145’tir. 

Metin Hafızsalim, temmuz ayında Kırcaali ilinde 
bulunan istihdam bürolarının ilanlarında toplam 326 
boş pozisyon bulunduğunu bildirdi. İstihdam Bürosu 
Müdürü, onlardan birincil iş gücü piyasası tarafından 
245 pozisyon, istihdam programları kapsamında 2, 
tedbirler kapsamında 4 ve İnsan Kaynaklarını Geliş-
tirme Operasyonel Programı tedbirleri kapsamında 
75 olmak üzere sübvansiyonlu istihdam programları 
kapsamında 81 boş pozisyon ilan edildiğini belirtti.

İstihdam Bürosu Müdürü, “Temmuz ayı itibariyle 
ilde işsizlik oranı, ülkede ortalama yüzde 5,7 seviye-
deyken yüzde 9,2 seviyedeydi. İşsizlik oranı, önceki 
haziran ayına göre yüzde 0,1, önceki yılın temmuz 
ayına göre ise yüzde 1,7 oranla düştü” dedi. 

31 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla Kırcaali ilinde bu-
lunan istihdam bürolarına kayıtlı işsizlerin sayısı 5 
616'dır. Bu sayı, önceki aya göre 8 kişi, önceki yılın 
temmuz ayına göre ise 1028 kişi azdır.

Metin Hafızsalim, “İşsizlik en düşük seviyede yüzde 
5,3 oranla Kırcaali ve yüzde 7,9 oranla Momçilgrad 
(Mestanlı) ilçelerinde, en yüksek seviyede ise yüzde 
17,9 oranla Ardino (Eğridere) ve yüzde 15,9 oranla 
Cebel (Şeyhcuma) ilçelerinde kaydedildi” diye bildirdi.
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Hava kirliliği, her yıl 18 bin 
kişinin ölümüne neden oluyor

Havadaki ince partikül 
maddelerini tartışmak 
için Sağlık Bakanlığında 
yapılan toplantıda bir sivil 
toplum kuruluşu, gerekti-
ğinde günlük taşınabilen 
havayı ince toz parça-
cıklarından arındıran bir 
maske oluşturulmasını 
önerdi. Buradaki fikir, 
maskenin biyo-bozunur 
bir filtresi olması ve dı-
şarıda yürürken ve bisik-
let ya da motor sürerken 
kullanılmasıdır. Tartışma 
toplantısı, Bulgaristan 
Hastaları Koruma Der-
neği tarafından organize 
edildi. 
Ulusal Halk Sağlığı ve 

Analiz Merkezi tarafın-
dan tanıtılan raporda 
Sofya'da bisiklet yolları-
nın olduğu, ancak birbir-
leriyle bağlantılı olmadığı 
için ciddi bir sorun oldu-
ğu belirtildi. Ulusal Halk 
Sağlığı ve Analiz Mer-
kezi Müdürü Doç. Dr. 
Hristo Hinkov,”Bisiklet 
yolları sorununa parça 

parça çözüm yaklaşımı 
sergilenmemelidir” diye 
konuştu. 
Sağlık Bakanlığından 

verilen bilgiye göre, ince 
toz parçacıkların neden 
olduğu komplikasyonlar 
nedeniyle her yıl 18 000 
kişi hayatından oluyor. 
Doç. Dr. Hinkov,” Hava-

da asbest seviyesi çok 
ciddi bir sorundur” diye 
belirtti. Uzman,” Üç yıl 
önce bir lisede bir soru-
numuz vardı ve havada 
asbest miktarını ölçmek 
zorunda kaldık. Labora-
tuvarımız bu tür analizleri 
yapabilen tek laboratu-
vardır. Bu çok ciddi bir 

sorundur, çünkü asbest 
geçmişte inşaatta yay-
gın olarak kullanılmış-
tır ve eski binalarda da 
varlığını sürdürmektedir. 
Bu bakanlıklar arası dü-
zeyde ciddi bir sorundur” 
diye yorum yaptı. 
Doç. Dr. Hinkov,” Hava 

ile ilgili ana konulardan 

biri, hava temizliğine 
bireysel olarak katkı-
da bulunma fırsatlarını 
kullanmamızdır. Burada 
şuna dikkat çekeceğim-
Sofya'da yoğun olarak 
bisiklet kullanılıyor” dedi. 
Doç. Dr. Hinkov,” Sofya 

Büyükşehir Belediyesi 
yeni bisiklet şeritleri ya-
pıyor, ancak dikkat buyu-
run- altyapı yok, birbirle-
rine bağlı değiller. Ve bu 

ciddi bir sorundur. Ope-
rasyonel programlardan 
biraz para sağlandığı için 
bu soruna parça parça 
çözüm değil, bütünleşik 
çözüm üretilmelidir. Bir 
bisiklet yolu yapılıyor, 
başka yok. Gerçekten 
de bisikletin ulaşım ara-
cı olarak kullanılmasının 
nasıl teşvik edileceği 
üzerinde düşünülmelidir” 
diye ifade etti. KH

24 tür şifalı bitkinin 
toplanması yasaklandı

Bulgaristan Şifalı Bitki Yetiştiricileri Birliği Başkanı 
Emil Elmazov,” Satış amacıyla şifalı bitkilerin toplu 
ihracatı ülkemize zarar veriyor” dedi. 

Elmazov,” Kamyonlar dolusu şifalı bitki balyaları 
satmak istemiyoruz. Paha biçilmez zenginliğimiz 
olan bu bitkileri üç kuruşa başka ülkelere satmak 
istemiyoruz. Biz bu bitkilerin ülkede kalıp son dere-
ce sağlıklı ürünler elde edilmesi, takviye edici gıda 
yapımında, ilaç yapımında vb. ürünlerin elde edilme-
sinde kullanılmasını istiyoruz, yani ihraç edilmesini 
istemiyoruz. Şifalı bitkilerin ihraç edilmesi, bizim için 
kaba bir davranıştır” diye konuştu. 

Elmazov, “Bulgar bitkilerinin kullanımıyla elde edi-
len nihai ürünlerin ihracatına karşı olmadığını belirt-
ti. Otlar hakkında "bilgi ihracının" ardında olduğunu 
söyledi, ancak bu faaliyetlerde kar arayışı olmaması 
gerektiğini savundu. Onun ifadelerine göre dernek, 
diğer sivil toplum örgütleri ve hükümet örgütleri ile 
birlikte bu tür haksızlıklara karşı mücadele veriyor ve 
son yıllarda çabalar olumlu sonuçlar verdi.

Çevre ve Su Bakanı Neno Dimov’un emriyle bu 
yıl kişisel kullanım dışında doğal olarak yetiştikle-
ri yerlerde 24 tür şifalı bitkinin toplanmasına yasak 
getirildi.

Toplanması yasak olan bitkiler arasında kedi otu, 
tavşan kirazı, ayı üzümü, beyaz kekik, İzlanda yosu-
nu, salep elde edilen her türlü bitki, andız otu, müge 
çiçeği, yavşan otu ve başkaları bulunuyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Pirin çayı olarak 
bilinen adaçayı (sideritis stricta) bitkisinin toplanma-
sının kişisel kullanım için bile olsa, doğadaki yaşam 
alanları tehlike altında olduğu için tüm ülkede top-
lanmasının yasak olduğu bildirildi. 

Üç milli parkın dışında doğal olarak yetiştiği yerler-
de kuru ağırlığı 1 kg olmak üzere toplanmasına izin 
verilen 11 tür bitki de belirlenmiştir. Onların arasında 
çuha çiçeği, kırmızı şakayık, kokulu yoğurtotu, gü-
zel avrat otu, acı dam koruğu (sedum) bitkisi, kadın 
tuzluğu ve kestere otu bulunuyor.

AB, ortak emekli maaşı 
uygulamaya hazırlanıyor
AB, ortak emekli maa-

şı uygulaması getirmeye 
hazırlanıyor. AB Konse-
yi Bulgaristan Başkanlı-
ğında son olarak yapılan 
Ekonomi ve Maliye Ba-
kanları Konseyi (ECO-
FIN) toplantısında ortak 
bir yaklaşımın üzerinde 
anlaşmaya varıldığı an-
laşıldı.
Avrupa Komisyonu 

Başkan Yardımcısı Val-
dis Dombrovskis, AB 
vatandaşlarının yeni bir 
emeklilik ürün sınıfı ya-
ratma planları sayesinde 
kısa süre içinde ortak bir 
emeklilik tasarruf siste-
minden yararlanabile-
ceklerini açıkladı. 
Avrupa çapında birey-

sel emeklilik sigortası, 
standart fonksiyonlara 
sahip olacak ve sigorta 
şirketleri, bankalar ve 
mesleki emeklilik fonları 
gibi çok çeşitli sağlayı-
cılar tarafından sunula-
caktır.
AB emekli maaşları, 

mevcut emekli maaşları-

nı tamamlayacak, ancak 
ulusal bireysel emeklilik 
rejimlerinin yerini alma-
yacak veya uyumlaştır-
mayacak.
Dombrovskis ayrıca, 

AB Bankalar Birliği ku-
rulmasında Bulgaristan 
Başkanlığı döneminde 
önemli ilerlemeler kay-
dedildiğini ve ortak bir 
Avrupa sermaye piyasa-

sı oluşturmak için bir an-
laşma yapıldığına dikkat 
çekti.
Av r u p a  Ko m i syo -

nu Başkan Yardımcı-
sı, Bulgaristan’ın Avro 
Bölgesi’ne katılımı ko-
nusunda destek vere-
ceğine dair söz vererek, 
ülkemizin İsveç ve Hır-
vatistan gibi Euro Böl-
gesinin Bekleme Odası 

olarak bilinen ERM II 
mekanizmasına giriş için 
gerekli tüm ekonomik 
kriterleri karşıladığını 
vurguladı. 
Onun ifadelerine göre, 

kendi deyişiyle “şimdi 
harcanacak zaman değil 
ve üye devletler bir son-
raki ekonomik kriz için 
mali tamponlar hazırla-
mak zorundadır”. KH
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AB’nde standart asgari KDV oranı yüzde 15 oluyor
Avrupa Birliği (AB) Kon-

seyi basın merkezinden 
verilen bilgiye göre AB 
Konseyi, yüzde 15 asga-
ri standart oranını yeni 
bir katma değer vergisi 
(KDV) sisteminin kalıcı 
bir unsuru haline getire-
cek bir direktif kabul etti. 
Asgari standart oran, çe-
şitli AB üye ülkelerinde 
KDV oranları arasında 
büyük farklar olmasını 
önceleyecek. 
Bu direktif, sınır ötesi 

alışveriş ve ticareti etki-
leyecek olan düşük KDV 
oranları yoluyla rekabe-
tin bozulma riskini orta-
dan kaldıracak. AB Tek 
Pazarı için KDV kuralları 
ilk olarak 1993'te uygu-
landığından beri asgari 
yüzde 15'lik oran geçici 
olarak sürdürülmektedir. 
En son, 31 Aralık 2017 
tarihinde sona eren 2 
yıllık bir süre için Mayıs 
2016'da uzatıldı.
Son olarak Ekonomi ve 

Maliye Bakanları Konseyi 
(ECOFIN) Başkanlığı gö-
revinde bulunan Maliye 
Bakanı Vladislav Gora-
nov, “Bu direktif, AB'de iş 
pozisyonların korunması-
na ve büyümenin artma-
sına yardımcı olacaktır. 
Mevkidaşlarımın bu ted-

biri desteklemesinden 
mutluyum ve AB'deki 
nihai KDV sistemini tar-
tışmaya başladığımızda 
başarılar diliyorum” dedi.
Aynı zamanda mevcut 

geçici KDV sözleşmele-
rini bir nihai KDV sistemi 
ile değiştirmek ve oranla-

rı düzeltmek için teklifler 
devam etmektedir. Ko-
misyon, teklifleri Ocak ve 
Mart 2018'de sundu.
Direktif, tartışılmadan 

ECOFIN toplantısında 
kabul edildi.
Konsey, KDV sahtekar-

lığıyla mücadeleyi iyileş-

tirmek için idari işbirliğini 
güçlendirecek tedbirler 
de kabul etti.
ECOFIN toplantısın-

dan sonra yapılan basın 
toplantısında Goranov,” 
Üye devlet ler i,  KDV 
sahtekarlığıyla mücade-
le için uyumlu önlemler 
konusunda tebrik et-
mek isterim. Bu sadece 
AB Konseyi Bulgaristan 
Başkanlığı'nın bir önce-
liği olmasından dolayı 
önemli değildir. Tedbirler 
uygulandığında dolandı-
rıcılığa karşı mücadele 
daha etkili olacaktır. AB 
genelinde vergi sistem-
leri, kötüye kullanım da 
dahil olmak üzere sis-

temdeki yetersiz önlem-
ler nedeniyle yılda 150 ile 
160 milyar Euro arasında 
kayba uğramaktadır” diye 
yorumda bulundu.
Önerilen düzenlemeler, 

sınır ötesi sahtekârlığın 
en yaygın biçimlerine 
yöneliktir. Düzenlemele-
rin amacı, vergi idareleri 
ve üye devletlerin kanun 
uygulayıcı kurumları ara-
sında paylaşılan bilgi alış-
verişini ve analizini iyileş-
tirmek ve aynı zamanda 
KDV dolandırıcılığı hak-
kında bilgi alışverişinde 
bulunmak için ulusal ver-
gi idaresi yetkilileri ağı 
olan Eurofisc'i güçlendir-
mektir. KH

130 saatten fazla devamsızlık yapan öğrenciler, 
sosyal yardım kurumlarına ihbar edilecek

Eğitim ve Bilim Bakan-
lığından verilen bilgiye 
göre öğrencilerin, geçer-
li bir mazereti nedeniyle 
veya geçerli bir mazereti 
olmaksızın 130 saatten 
fazla devamsızlık yapma-
ları halinde sosyal yardım 
kurumlarına bildirilecek. 

Bir okul müdürü, bir öğ-
rencinin 130 saatten fazla 
devamsızlık yaptığını öğ-
rendiğinde Bölge Eğitim 
Müdürüne öğrencinin üç 
adı ve kaç saat devamsız-
lık yaptığı hakkında bilgi 
vermelidir. Bölge Eğitim 
Müdürü ise bu bilgiyi sos-
yal yardım kurumlarına 
aktarmalıdır. Böyle bir 
durumda sosyal yardım 
kurumları, başından beri 
çocukla ilgilenecek ve bir 
yıl kaybetmeden eğitimine 
devam etmesi için neden 
okula gitmediğini araş-
tıracak, risk altında olup 
olmadığını kontrol ede-
cek ve böyle bir şey tes-
pit edildiğinde ona yardım 
edilecek. 

Bir öğrenci, geçerli bir 
mazereti olmaksızın 40 
saatten fazla devamsızlık 
yaptığında aynı prosedür 
takip edilecek. Geçerli 
bir mazereti olmaksızın 
15 saatten fazla devam-
sızlık yapan bir öğrenci, 
aynı okulda başka bir sı-
nıfa değiştirilecek. Fakat 
devamsızlık yapmaya de-
vam ettiği halde okul mü-
dürü tekrar Bölge Eğitim 
Müdürünü ve sosyal yar-
dım kurumlarını bundan 
haberdar etmek zorunda 
kalacak. 

Bu tedbirler, okul öncesi 
gruplardaki çocukları da 
kapsayacak. Çocukların, 
geçerli bir mazereti ol-
maksızın 24 günden fazla 
anaokuluna gitmediğinde 
müdürler bunu yetkil i 
organlara bildirmelidir. 

Sosyal yardım kurumları, 
devamsızlığın nedenlerini 
araştırıp çocuğun okuldan 
erken ayrılma riski altında 
olup olmamasını tespit et-
melilerdir. 

Bu kontrollerin amacı, 
çocukların ebeveynlerin-

den alınması değil, tekrar 
eğitim sistemine dahil et-
mektir. 

Sosyal Yardım Ajansın-
dan verilen bilgiye göre, 
geçerli bir mazereti ol-
maksızın çok fazla saat 
devamsızlık yapan bir 
öğrenci, Çocuk Koruma 
Dairesi Başkanlığı tara-
fından risk altında olarak 
ele alınmaya başlanıyor, 
aile ve sosyal ortamları 
araştırılmaya başlanıyor. 
Çocuk ve ebeveynleri, 
uzmanlarla çalışma gibi 
uygun sosyal hizmetlere 
yönlendirilebilir. Ebeveyn 
veya vasi işbirliği yapmayı 
reddederse, çocuğa eği-
tim hakkını sağlamak için 
bir emir çıkartılacak. 
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Elektronik yol ücreti toplama sistemi, 
11 000 km karayolu kapsayacak

2019'dan itibaren tele-
fonla vinyet pulu satın 
alabileceğiz. Mevcut vin-
yetler elektronik olanlar-
la değiştirilecek. Onlar, 
şimdiye kadar olduğu 
gibi araç tescil numarası-
nın belirtilmesi karşılığın-
da satın alınacak, ancak 
aracın ön camına vinyeti 
yapıştırmaya gerek kal-
mayacak. 
Vinyet ülkedeki 500 

self- servis ödeme ter-
minali ve büyük benzin 
istasyonu zincirlerinden 
satın alınabilecek. 

Elektronik vinyet uy-
gulanmasına başlan-
masıyla ayrıca otomo-
billerin ücret ödemeden 
birinci sınıf yollarda ve 
otoyollarda hareket edip 
etmediğini uzaktan iz-
lemek mümkün olacak. 
Önümüzdeki yıl vinyet 
fiyatlarında değişiklik ol-
mayacak. 
Bu arada Meclis Bütçe 

Komisyonu oturumu sı-
rasında kamyonlara uy-
gulanacak elektronik yol 
ücreti toplama sistemine 
(E-TOLL) ilişkin tarife 
metodolojisi hazırlamak 

için Dünya Bankası’na 
5,9 milyon leva ödeme 
yapacağımız açıklandı. 
Karayolu A l t yapısı 

Ajansı’nda (APİ) oluş-
turulan ekibi yöneten 
Anton Antonov, “Fiyat-
landırma Avrupa Ko-
misyonu metodolojisine 
dayanacaktır, mevcut 
versiyonlara göre ki-
lometre başına 12-20 
stotinka arasında ücret 
ödenmesi üzerinde ça-
lışmalar sürüyor” dedi. 
E-TOLL sisteminin 11 bin  
km karayolu kapsaması 
bekleniyor.

Belene mağduru, Lübino Camisi’nin 
onarımı için 1000 leva bağışladı

Bursa’da ikamet eden 73 yaşındaki Belene 
mağduru Remzi Öztürk, Ardino’nun (Eğridere) 
Lübino (Ömerler) köyünde bulunan, ilçedeki en 
eski caminin onarımı için 1000 leva bağışladı. 
Para bağışının nedeni köyündeki Allah evinin 
onarımını istemesinden ileri geliyor. Remzi Öz-
türk,” Burada doğduk ve nereden geldiğimizi 
unutmamalıyız. Camiler, bilincimizi güçlendirip 
koruduğumuz, din ve değerlerimizi öğrenebildi-
ğimiz yerlerdir” diye kaydetti.

Remzi Öztürk, 1945 yılında Lübino köyünde 
dünyaya geldi.1967 yılında Aytos’un Çernograd 

köyüne göç etti. Bulgarlaştırma süreci sırasında 
Belene Toplama Kampı’nda 23 ay hapis yattı. 
1989 yılında herhangi bir bagaj almasına izin 
verilmeden Türkiye’ye sınır dışı edildi. Türkiye’de 
20 yıldan fazla garsonluk yaptı. İki erkek, bir kız 
evlat babasıdır. Ayrıca sekiz torun ve torun ço-
cuğuna sahiptir. 

Lübino köyü Cami Encümen Başkanı Güner 
Mümün, bağışçıya yaptığı hayırdan dolayı te-
şekkür etti. Güner Mümün, caminin onarımı için 
açılan bağış hesabına 5 489 leva toplandığını 
söyledi. 

Lübino Camisi, iki katlı bir binadır ve ikinci kat 
kadınlar için öngörülmüştür. Caminin, ta uzak-
lardan görülen kendi girişine sahip 20 metrelik 
minaresi var. Eşsiz mimari eser, Hicri 1354 yı-
lında (1807 yılına doğru) Rodoplu inşaat ustaları 
tarafından inşa edilmiştir. 

Doğu Rodoplar’da namaz kılınan mekanın al-
tında bodrum katı bulunan tek camidir. Hemen 
cami girişinin yanı peşinde eski medresenin ka-
lıntıları var. Eskiden burada hoca, imam gibi din 
görevlileri yetiştiriliyormuş, daha sonraki yıllarda 
ise ilahiyat okuluna dönüştürülmüştür.

Bağışlar İçin IBAN: 
BG 88 STSA 930000 24 70 76 07 
BIC: STSABGSF
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Yenilenen Golobrad köyü camisi ibadete açıldı

Ardino (Eğridere) bölgesinde 
en eski camilerden biri yeni bir 
görünüme kavuştu. Golobrad 
(Kösehasanlar) köyünde bulu-
nan restore edilen cami, sağlık 
ve bereket için okutulan mev-
lidin ardından ibadete açıldı. 
Caminin açılış töreninde Hak 
ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) 

Kırcaali İl Başkanı İzzet Şaban, 
Ardino Belediye Başkanı Res-
mi Murat, Belediye Meclis Baş-
kanı Sezgin Bayram, caminin 
restorasyonunu yapan firmayı 
temsilen Reyhan Hasan ve köy 
muhtarları hazır bulundu. Go-
lobrad köyü camisinin açılışına 
yüzlerce Müslüman katıldı. 

Caminin onarımı Ardino Be-
lediyesi bütçesinden sağlanan 
kaynaklarla yapıldı. Çatı yapısı 
tamamen değiştirildi, dış cep-
hede sıva ve boya yapıldı. Dış 
cephe taş kaplama yaptırıldı, 
minare boyandı. Ahşap olan 
doğramalar, PVC ile değiştirildi. 

Belediye Başkanı Resmi Mu-

rat, belediye yönetiminin bele-
diyenin sınırları içerisinde bulu-
nan kült yerlere ve dini mabetle-
re karşı olumlu bir tutuma sahip 
olduğunu vurguladı. Murat,” 
Camiler ve mescitler, Müslüman 
nüfusun kültürel ve dini kimliğini 
korurlar” diye kaydetti.

Cami Encümenliği ve şahsı 
adına Golobrad köyü muhta-
rı Şaban Mestanov, Belediye 
Başkanı Resmi Murat’ın şahsın-
da Ardino Belediye yönetimine 
verdiği destekten dolayı şükran-
larını sundu. 

Cami açılışından önce sağlık 
ve bereket için mevlit okutul-
du. Mevlit programı Borovitsa 
(Çamdere) ve Golobrad köyü 
imamları başta olmak üzere yer-
li imamlar tarafından icra edildi. 

Mevlide katılan herkese 6 ka-
zan keşkek ikram edildi, artan 
keşkek mevlide gelemeyen aile 
fertlerine ulaştırmaları üzere ka-
tılımcılara dağıtıldı. Keşkek bu 
bölgede geleneksel bir yemek-
tir. Mevlit için yapılan masraflar 
Almanya’nın Hamburg şehrine 
yakın Lübeck'te ikamet eden 75 
yaşındaki Hasan Saatçı tarafın-
dan karşılandı. Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı tarafından finanse 
edilen “Dönüş Yapan Bulga-
ristan Türklerinin Hikayeleri ve 
Hayat Yörüngeleri” isimli proje 
kapsamında bölgede çalışmalar 
yapan Sofya Aziz Kliment Oh-
ridski Üniversitesi’nde görevli 
bilim adamları da keşkeğin ta-
dına bayıldılar. 

                          Güner ŞÜKRÜ

Sidelya Mutlu, küçüklerde Avrupa'nın 
ilk sekiz masa tenisçisi arasında 

Ardino (Eğridere) Yunak 2005 
Masa Tenisi Kulübü’nün yete-
nekli oyuncusu Sidelya Mutlu, 
Bulgaristan milli masa tenisi ta-
kımı dahilinde Küçükler Avrupa 
Masa Tenisi Şampiyonası’nda 
prestijli altıncı sırayı elde etti. 
Şampiyona 24-26 Ağustos 2018 
tarihleri arasında Fransa’nın 
Strazburg kentinde gerçekleş-
tirildi. 

Grup müsabakasında hoca-
lığını Beyhan Emin’in yaptığı 
Sidelya, Fransa, Çek Cumhu-
riyeti ve Macaristan'dan rakip-
lerine karşı mutlak galibiyetler 
elde etti ve temel müsabakaya 
katılma hakkı kazandı. En iyi 
32 yarışmacı arasında yapılan 
müsabakada ilk karşılaşma-
sında Sidelya Mutlu, Fransız 
Bled Gaytan'a 3: 2 galip geldi 
ve ikinci tura katılmaya hak ka-
zandı. Rusya’nın temsilcisi Lulia 
Pugovinka’ya da 3: 2 galip ge-
len Sidelya, Avrupa'nın ilk sekiz 
yarışmacısı sıralamasında yer 
alarak tarihi bir zafer elde etti. 
Madalya mücadelesinde Sidel-
ya, Avrupa şampiyonluğunu 
elde eden Romanya’dan Mei 
Rosu Bianca ile karşı karşıya 

geldi. Büyük tartışmalara yol 
açan maçta yarışmacımız raki-
bine 3: 2 mağlup oldu. 

Bulgaristan milli masa te-
nisi takımı dahilinde Sidelya 

Mutlu’nun zaferi, gerek doğup 
büyüdüğü Ardino kasabasında 
gerekse tüm ülkede büyük se-
vinç yarattı. Sidelya Mutlu’nun 
kişisel antrenörü Beyhan Emin, 
onun zaferi karşısında karışık 
duygular içinde olduğunu dile 
getirdi.

Beyhan Emin, ”Memnunum 
ama biraz da üzüldüm. Maç 
boyunca Sidelya’nın Avrupa 

şampiyonu olacağına inandım. 
Eminim, Sidelya Romen May 
Rosu Bianca'yı yenseydi, bu 
Avrupa şampiyonasını kaza-
nacaktı. Sidelya’nın Avrupa'nın 

ilk sekiz yarışmacısı sıralama-
sında yer alması Bulgaristan 
için büyük bir zaferdir” dedi. 
Beyhan Emin, milli masa tenisi 
takımının başantrenörü Asen 
Asenov’a ve Bulgaristan Masa 
Tenisi Federasyonu’nun tüm 
yöneticilerine Sidelya Mutlu’ya 
güvenoyu vermelerinden dolayı 
en kalbi teşekkürlerini sundu.
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Kırcaali heyeti, Balıkesir 
Sındırgı’ya konuk oldu 
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcıları Mümün Ali ve Tuncay Şük-

rü, Türkiye’nin Balıkesir iline bağlı Sındırgı İlçesi’nde gerçekleştiri-
len 20. Sındırgı Yağcıbedir Halı, Kültür ve Sanat Festivali’ne konuk 
olarak katıldılar. Belediye başkan yardımcıları festivale Belediye 
Başkanı Ekrem Yavaş tarafından davet edildi. 

Festivalin açılış etkinliğinde konuşan Belediye başkan yardımcısı 
Mümün Ali, Kırcaali Belediye yönetimi adına Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis’in selamlarını ve Sındırgı halkına sağlık, başarı 
ve Kırcaali ve Sındırgı arasındaki iş birliği genişletme dileklerini 
iletti. 

Kırcaali heyeti, Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş tarafın-
dan makamında ağırlandı. 

Kültür, turizmin gelişimi ve spor alanında deneyim ve iyi uygula-
maların değişimi ele alınan görüşmede Yavaş, Belediye yönetimi-
nin iki belediye arasındaki ilişkileri genişletme ve dostça ilişkiler 
kurma arzusunu dile getirdi. Sındırgı ziyareti kapsamında Sındırgı 
Kaymakamı Samet Öztürk ve Balıkesir’in en büyük ilçesi olan Ka-
resi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile görüşmeler yapıldı. Sayın 
Yılmaz’ın kökenleri Kırcaali bölgesine dayanıyor.

Aynı zamanda Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İlçe 
Başkanlığı görevini yürüten Belediye Başkan Yardımcısı Mümün 
Ali, Türkiye’de iktidarda bulunan Adalet ve Kalkınma Partisi (AK 
Parti) Sındırgı İlçe Başkanı Mustafa Atla ile de bir araya geldi. 
Görüşme sırasında güncel siyasi konular vb. konular ele alındı.

AK Parti’den Sındırgı Belediye Başkanı seçilen Ekrem Yavaş, 
ikinci dönem görevine devam ediyor. Sındırgı İlçesi’nin nüfusu 
yaklaşık 36 000 kişidir. Bölgede el yapımı halıcılık çok gelişmiştir, 
ilçe ülkeden ve yurt dışından turist çeken mineralli su kaynaklarına 
sahiptir. Temel geçim kaynağı tarımdır, öncelikli olarak yağ elde 
edilen bitkiler yetiştirilir. KH


