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Borisov ve Erdoğan Bosna-Hersek'te Görüştü

Başbakan Boyko Borissov, 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ile yaptığı gö-
rüşmede "Barış ve diyalog en 
iyi diplomasidir" dedi. İki lider, 
Bosna-Hersek'teki Güneydo-
ğu Avrupa İşbirliği Sürecinde 
Devlet ve Hükümet Başkanları 
Zirvesi'nde görüştü.

Borisov ve Erdoğan, ikili iş-
birliğinin derinleşmesini ve 

Türkiye'nin Bulgaristan sınırın-
daki göçmen akımını durdurma-
daki katkısını görüştü.

Görüşmede Başbakan Bo-
risov, Bulgar dış politikasının 
bir parçası olan ikili ortaklığın 
sürdürülebilir geliştirilmesinin 
önemini vurguladı. Boyko Bo-
risov, "Türkiye Bulgaristan'ın 
sınır komşusu, NATO müttefiki 
ve göç alanlarında, terörle mü-

cadele, enerji arzı ve güven-
lik, ulaşım koridorları, tarım ve 
hayvancılıkta kilit bir ortaktır" 
dedi. Bulgaristan Başbakanı 
iki ülke arasındaki iyi ilişkilerin, 
karşılıklı saygı, eşitlik ve içişle-
rine müdahale etmeme ilkeleri 
çerçevesinde devam edeceğini 
vurguladı.

Boyko Borisov ve Recep Tay-
yip Erdoğan, son yıllarda turiz-

min, enerjinin ve taşımacılığın 
iyi gelişimine dikkat çekerek 
Bulgaristan ile Türkiye arasın-
daki siyasi ve ekonomik diyalo-
ğun yoğunlaşmasından mem-
nuniyet duyduklarını belirttiler.

Başbakan Borisov toplantıda, 
"Türkiye'nin göç akımını en-
gellemesindeki katkısını takdir 
ediyoruz ve 18 Mart 2016'da 
AB ile Türkiye arasında Ortak 
Beyanname'nin uygulanması 
da dahil olmak üzere iyi uygu-
lamaların sürdürülmesini des-

tekliyoruz. Avrupa'daki bütün 
ülkeler için barış ve diyalogun 
en iyi diplomasi aracı olduğu 
konusunda eminim." dedi. 
Bulgaristan Başbakanı, "Tür-

kiye de dahil olmak üzere 
AB’ne aday ülkeler, bizim yakın 
komşularımızdır ve dolayısıyla 
AB'nin değerlerinin ve ilkeleri-
nin güvence altına alındığı bir 
istikrar, güvenlik ve refah böl-
gesi oluşturulmasına önem ve-
riyoruz" dedi.

"Türkiye ile Bulgaristan arasında 
yapılacak köprü dostluğu artıracak"

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 
Türkiye ile Bulgaristan sınırı-
nı oluşturan Mutlu Deresi'ne 
köprü kurulması için proje ça-
lışmalarının tamamlandığını 
belirterek, "Bu köprü komşu iki 
ülkenin dostluğunu artıracak." 
dedi.
Vali Bilgin, Türkiye'nin kuzey-

batısı ile Bulgaristan'ın güney-
doğusunda konumlanan Mutlu 
Deresi'ne köprü kurulması için 
iki ülkenin İçişleri Bakanlıkları 
arasında görüşmelerin sürdü-
ğünü söyledi.
Köprünün Demirköy ilçesi Be-

ğendik köyü ile Bulgaristan'ın 
Rezovo köyü arasında kurula-
cağını ifade eden Bilgin, Türki-
ye ile Bulgaristan sınırını oluş-
turan dereye köprü kurulması 

için hazırlanan proje çalışma-
larının tamamlandığını bildirdi.

Bilgin, köprünün iki ülke açı-
sından da önemli olduğunu vur-
gulayarak, "Bu köprü bir yandan 
ülkemize katma değer sağlaya-

cak diğer yandan da komşu iki 
ülkenin dostluğunu artıracak. 
Bu konuda her iki ülke de son 
hazırlıklarını yapıyor. İnşallah 
köprünün yapımına en kısa sü-
rede başlanır." dedi.

Bulgaristan, ABD'den 
8 F-16 satın alacak
Bulgaristan'da hükümet, ABD ile yapılan ticari görüşmeler kap-

samında 1,2 milyar dolara 8 adet F-16 Block 70 tipi savaş uçağının 
alımı için onay verdi.

Bakanlar kurulunun ardından yapılan açıklamada, ülkenin savaş 
uçakların yenilenmesi için ABD ile yapılan görüşmelerin başarıyla 
sonuçlandığı duyuruldu.

Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, onaylanan bütçe çer-
çevesinde 6 tek pilotlu ve 2 çift pilotlu uçağın alınması için ABD 
ile anlaşmanın imzalanacağını bildirdi. Zapranov'a göre uçakların 
satın alınması, cephanelik stoklarının sağlanması, güdümlü ro-
ketlerin alınması ve güdüm ile yönetim sistemlerin donatımı için 
anlaşma kapsamında 4 ayrı protokol imzalanacak.

Savunma Bakanı, ABD ile yapılan pazarlıkların sayesinde filonun 
toplam fiyatının 1,4 milyar dolardan 1,2 milyar dolara indirildiğini 
söyledi. Karakaçanov, ABD hükümetinden uçakların konuşlandı-
rılacağı Graf İgnatievo Hava Üssü'ne 60 milyon dolar bedelinde 
lojistik yatırımı beklendiğini de kaydetti.

Parlamentonun Savunma Komisyonuna gelen hükümet kararı-
nın, milletvekillerinden onay alması bekleniyor. Bulgaristan Parla-
mentosu 6 ay önce ABD ile görüşmelere başlanması için hükü-
mete onay vermişti.

Hava Kuvvetlerinin eski komutanı olan Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev ise Amerikan F-16'larının alınmasına karşı çıkıp, ülkenin 
sınırlı donanımı olan eski teknoloji için aşırı masraflı bir girişimde 
bulunduğunu bildirmişti.
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Yuvarlak masa toplantısında nefrete 
dayalı suçlara rastlanmadığı belirtildi
Bulgaristan Helsinki Ko-

mitesi ve Kırcaali Beledi-
yesi tarafından Kırcaali’de 
“NO-HATE-BG: Azınlık-
ların Korunmasında ve 
Nefret Suçlarının Önlen-
mesinde Birlikte Hareket 
Edelim” konulu yuvarlak 
masa toplantısı düzenlen-
di. Kırcaali Kamu Denetçi-
si Rasim Musa’nın ofisin-
de teknik asistan göre-
vinde bulunan ve Kırcaali 
İli Etnik ve Entegrasyon 
Konularında İşbirliği Kon-
seyi Üyesi olan gazeteci 
Georgi Kulov, yuvarlak 
masa toplantısında yap-
tığı konuşmada,” Kırcaali, 
ülkede etnik azınlıklara 
mensup en çok vatan-
daşın ikamet ettiği bölge 
olmasına rağmen nefrete 
dayalı suçlara nadir rast-
lanır. Kırcaali'de araların-
da çelişkiler görülen azın-
lıklar içinde azınlıklardan 
söz edilebilir. Komşu ül-
kelerden farklı olarak Bul-
garistan makamları onları 
karşı karşıya getirmemek-

te ve bu yüzden nefret 
suçlarına nadir rastlanır” 
diye konuştu.

Toplantının açılış ko-
nuşmasını yapan Kırcaali 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Veselina Tihomirova, 
kamuoyunda ve basın-
da Kırcaali’nin hoşgörü 

başkenti olduğuna dair 
görüşün hakim olduğu-
nu vurguladı. Futbolcu 
Ahmet Osman’a Kırcaali 
Fahri Vatandaşı unvanı 
verilmesini buna örnek 
gösterdi. Tihomirova, fut-
bolcunun Kırcaali’nin Bo-
rovets semti sakinlerinden 

biri olduğunu etnik ve dini 
mensubiyeti fark etmeden 
tüm taraftarlar tarafından 
sevildiğini belirtti. 

İnsan hakları savunucu-
ları dernekleri, sivil toplum 
kuruluşları temsilcileri, 
Kırcaalili gazeteciler nef-
rete dayalı suçlara rast-

lanmadığını, ancak nefret 
söylemlerinin internette 
yaygın olduğunu ifade 
ettiler. 

Bulgar istan Helsinki 
Komitesi Başkanı Krasi-
mir Kınev, etnik, ırksal, 
dini, cinsel nefrete dayalı 
suçların yüksek dereceli 
toplumsal tehlike oluştur-
duğunu vurguladı. Nef-
ret suçlarının, kimlikleri 

incitttiği ve bu nedenle 
mağdurların psikolojisi 
üzerinde kalıcı bir etkisi 
olduğunu belirten Kınev, 
bilinen nefret suçlarının 
sayısının az olmasının se-
beplerinden birinin kayde-
dilmesi ve soruşturulması 
için yasal bir mekanizma 
bulunmadığına dikkat 
çekti.

             Kırcaali Haber

Çernooçene Belediye Meclisi, dezavantajlı kişilere 
bakım hizmetine öncelik verilmesini onayladı

Çernooçene (Yenipa-
zar) Belediye Meclisi, 
Belediye Başkanı Aydın 
Osman’ın Evde Sosyal 
Hizmetler Merkezi’ne 
genel çıkar hizmeti 
olarak yaşlılara ve en-
gellilere bakım hizmeti 
sunmakla görevlendi-
rilmesine ilişkin teklifini 
oybirliğiyle onayladı. Bu 
teklif, Meclis oturumu-
nun ana gündem mad-
desiydi.
Belediye Meclis Baş-

kanı Bedriye Gaziömer, 
belediyenin vatandaşla-
ra yararlı olan girişim-
lerin gerçekleştirilebi-
linmesi için yıllardır her 
zaman yeterli derecede 
ve zamanında karar al-
dıklarına dikkat çekti. 
Gaziömer, görevlendir-
menin meclis üyelerinin 
kararı üzerine yapıldığı-
nı belirterek teklifi oyla-
maya sundu.
Belediye Başkanı 

Aydın Osman, Meclis 
oturumunda yaptığı ko-
nuşmada Çernooçene 
Belediyesi’nin Yaşlılara 
ve Engellilere Bakım 
Hizmeti projesi kapsa-
mında hibe yararlanıcı-
sı olduğunu izah etti.
Aydın Osman, ”Pro-

jenin uygulanması ile 

sağlık uzmanları, psi-
kolog, sosyal hizmet 
uzmanı ve ev işlerine 
yardımcılardan oluşan 
eğitimli ekipler tarafın-
dan bölgede en az 60 
kişinin birkaç saatliğine 
kaliteli ve yeterli bakım 
hizmeti ihtiyacı giderile-
cek” dedi.
Belediye Başkanı, 

başka bir sosyal proje 
kapsamında 2013 yı-
lında Evde Sosyal Hiz-
metler Merkezi’nin açıl-
masından beri bölgede 
bakıma muhtaç 170’in 
üzerinde kişiye bu tür 
sosyal hizmetler veril-

diğini belirtti.
Aydın Osman, ”Evde 

bakım hizmetinin kalite-
sini artırarak, maksada 
uygun hareket ederek 
ve esneklikle her za-
man kendi kendine hiz-
met edemeyen engelli 
bireylere ev ortamında 
kaliteli bakım hizmeti 
sunmayı hedefliyoruz” 
dedi.
Belediye Başkanı, Be-

lediye Meclisi kararının 
uygulanması üzere uy-
gulama emri çıkaracak.
Belediye Meclisi bu 

hizmetin sunulması ile 
ilgili Evde Sosyal Hiz-

metler Merkezi Çalış-
ma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik 
de kabul etti. 
Bundan başka Beledi-

ye Meclisi, Geçici Ko-
misyonun 2020-2023 
dönemi için Kırcaali 
Bölge Mahkemesi üye 
seçimine ilişkin önerisi-
ni de onayladı.
Toplantıda Çernooçe-

ne Belediyesi’nin mülki-
yetinde bulunan malları 
yönetme programına 
daha mallar eklenme-
si kararı alındı. Ayrıca 
başka kararlar da alın-
dı.

Momçilgrad Belediyesi, 
eğitim altyapısına 1 milyon 

leva yatırım yapacak 
Momçilgrad (Mestanlı ) Belediye Başkanı Sunay 

Hasan,”Momçilgrad ilçesinde en büyük okul olan 
Momçilgrad Nikola Yonkov Vaptsarov Lisesi’ne 1 
milyon levanın üzerinde yatırım yapılacak” diye bil-
dirdi.

Bu, Kırsal Kesimlerin Kalkınması Operasyonel 
Programı kapsamında hibe almaya hak kazanan 
bir projeyle mümkün olacak. Katma değer vergisi 
(KDV) hariç 912 218 leva veya KDV dahil 1 094661 
leva maliyetli proje kaynakları, eğitim altyapısının 
yeniden inşası, donanımı ve tefrişatı için kullanıla-
cak.

Derslikler, koridorlar, merdivenler, sıhhi tesisat üni-
teleri, yemekhane, kazan dairesinin onarımlarından 

sonra okul binası tamamen yenilenecek. Kapılar ve 
döşemeler değiştirilecek. Spor alanı da yenilene-
cek. Proje, bahçe yer döşemelerinin ve çitlerin de-
ğiştirilmesinin yanı sıra voleybol, futbol ve basketbol 
için yeni tesislerin tedarik edilmesini öngörüyor. Yer 
döşemelerinin, aydınlatma ve ısıtma sistemlerinin, 
soyunma odalarının ve sıhhi tesisatın onarımı dahil 
olmak üzere spor salonunun tamiratı yapılacak.

Onaylanan proje finansmanının dörtte biri, mo-
bilya ve ekipman alımı için kullanılacak. Öğrenciler 
ve öğretmenler tamamen yeni masalar, sandalyeler, 
askılıklar, büro masaları, yardımcı masalar ve diğer 
mobilyalar kullanacaklar. Kimya odası donanımının 
yanı sıra çeşitli aletlerin de satın alınması planlan-
maktadır. Bir spor projesi kapsamında bilgisayar, 
klima, ses sistemi ve başka teçhizat teslim edilecek.

Proje kapsamında okul bahçesindeki alanın tama-
men yeni görünüme kavuşması planlanmaktadır. Hı-
yabanlar oluşturulacak, kameriyeler yapılacak, çöp 
kutuları, banklar yerleştirilecek vb. işler yapılacak.

Sunay Hasan,” Nikola Yonkov Vaptsarov Lisesi’ne 
yapılacak yatırım, yıllarca eğitim altyapısına yapı-
lan yatırımların en büyüğü olacak. Ben ve ekibim, 
her zaman eğitimle özel olarak ilgilendik. Projenin 
gerçekleştirilmesinden sonra  okul, Avrupa'nın ne-
resinde bulunursa bulunsun okulların hiçbirinden 
farklılık göstermeyecek. Bu gerçekten önemli projeyi 
hazırlayan ekibe özel olarak teşekkür etmek isterim” 
diye kaydetti.
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Ardino’da tıp uzmanlarına 
yönelik seminer düzenlendi

Ardino’da (Eğridere) Kır-
caali ilinden tıp uzmanları-
na yönelik iki günlük semi-
ner düzenlendi. Seminer, 
2014 – 2020 Yunanistan-
Bulgaristan İNTERREG 
V- A Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı kapsamında fi-
nanse edilen Sınır Ötesi 
Bölgelerde Dışlanmış ve 
Mahrum Bırakılmış Top-
luluklar İçin Temel Sağlık 
Hizmetlerinin Geliştiril-
mesi (Smile) Projesi çer-
çevesinde gerçekleştirildi. 
Açılışta Ardino Belediye 
Başkanı Resmi Murat, 
Belediye Başkan Yardım-
cıları Necmi Mümünhocov 
ve Nasko Kiçukov, Ardino 
belediyesine bağlı sosyal 
hizmetler birimlerinin tem-
silcileri hazır bulundu. 

Seminer, Bulgaristan ve 
Yunanistan'dan beş proje 
ortağı arasında yer alan 
Ardino’daki Çok Yönlü Ak-
tif Tedavi Hastanesi’nin ev 
sahipliğinde düzenlendi. 

Seminerde “Temel Sağ-
lık Hizmetlerine Giriş”, 
“Engellilik Tanımı - Epi-
demiyolojik Veriler”, “En-
gellilerin Temel Sağlık 

Hizmetlerine Erişimi”, 
“Engellilik Hakkında Ön-
yargılar ve Klişeler” ve 
“Fiziksel, İşitsel ve Görme 
Engellilerin Temel Sağlık 
Hizmetlerine Erişimi” ko-
nuları işlendi. 

Konuşmacılar, Selanik 
Aristotales Üniversite-
si Tıp Fakültesi Öğretim 
Üyesi Prof. Dr. Elexios 
Benos, Doç. Emanuil 
Smyrnakis, Selanik Aris-
totales Üniversitesi Mü-

hendislik Bilimleri Fakül-
tesi Öğretim Üyesi Dr. Pa-
nayotis Tsalis, engellilerin 
araştırılmasında ve sağlık 
hizmetlerinin yönetiminde 
uzmanlaşan sosyal hiz-
met uzmanı George Fica 

Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan 
Ulusoy’un Üçüncü Yıl Dönümünde 15 Temmuz Şehitlerini 
Anma, Milli Birlik Ve Demokrasi Günü Makalesi

Türkiye bundan üç yıl 
önce bugün, herkesin 
gözleri önünde kanlı bir 
darbe girişimi yaşadı.

Bu bir terör örgütünün 
büyük bir devleti topye-
kün ele geçirme teşeb-
büsüydü. Fetullahçı Terör 
Örgütü’nün (FETÖ), Türk 
Silahlı Kuvvetleri’ne sinsi 
bir planla yıllar içinde sız-
dırdığı teröristleri, bizzat 
Cumhurbaşkanı Sayın 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
hayatına kast etmiş, de-
mokratik şekilde seçilmiş 
Cumhurbaşkanı ve Hükü-
meti devirmeye çalışarak, 
anayasal düzeni değiştir-
meyi hedef almıştır. 

Türkiye’nin maruz kaldı-
ğı en kanlı terör saldırısı 
olan bu hain darbe giri-
şimi, Sayın Cumhurbaş-
kanımızın liderliğinde, 
halkımızın ve Türk dev-
letinin demokrasiyi koru-
ma yönündeki ortak ka-
rarlılığı ve canı pahasına 
kahramanca direnişi ile 
devletine sadık güvenlik 
güçlerimizin kararlı karşı 
harekâtı sayesinde akim 
bırakılmıştır. Üçüncü yıl-
dönümünde, bir kez daha, 
Türk demokrasisine kah-
ramanca sahip çıkarken 
yaşamlarını yitiren aziz 
Şehitlerimizi rahmetle anı-
yor; Gazilerimize minnet 
duygularımızı sunuyoruz.

15 Temmuz tam anla-
mıyla bir demokrasi za-
feridir. On yıllarca ülkenin 
ve devletin çeşitli kesim-
lerine sinsice sızmış olan 

bu demokrasi düşman-
larına karşı demokratik 
yollarla mücadele edil-
miştir. Bu önlemler, her 
zaman güvenlik-özgürlük 
dengesi içinde, ülkemizin 
anayasası ve yasaları ile 
uluslararası yükümlülük-
leri gözetilerek alınmıştır. 
Alınan kararlara yönelik 
hak aramada her türlü iç 
hukuk yolu bulunmaktadır. 
Bu süreçte, başta kurucu 

üyesi olduğumuz Avrupa 
Konseyi olmak üzere, il-
gili uluslararası örgüt ve 
mekanizmalarla düzenli 
işbirliği içinde olunmuştur. 

Geçen üç yıl içinde, yur-
tiçinde, her şeyden evvel, 
hain darbe girişiminin 
sorumlularının adalet 
önünde hesap vermeleri 
sağlanmış olup, bu süreç 
devam etmektedir. Aynı 
zamanda, FETÖ’nün 
devlet kurumlarına yıllar 
içerisinde sinsice yer-
leştirdiği şebeke deşifre 
edilerek,  “paralel devlet 
yapılanması” çökertilmiş; 

basından ekonomiye, ge-
niş bir yelpazeye yayılan 
paravan oluşumları da or-
tadan kaldırılmıştır. 

Darbenin planlayıcısı 

olduğu bütün delilleriyle 
ve mahkeme kararlarıyla 
ortaya konan,  Fetullah 
Gülen ve terör şebekesi 
FETÖ’yle, diğer terör ör-
gütleriyle olduğu gibi, sü-
rekli temelde mücadele 
edilmektedir.   

Eğitim, ticaret ve insani 
yardım faaliyetlerin arka-
sına gizlenen, kendisini 
“eğitim gönüllüsü bir olu-
şum” gibi göstermeye ça-

lışan FETÖ sadece Tür-
kiye değil, aynı zamanda, 
varlık sürdürdüğü bütün 
ülkeler için tehdit arz et-
mektedir. Halen birçok 
ülkede çeşitli şekillerde 
faaliyet gösteren bu terö-
rist örgüt, devlet kademe-
lerine sızma girişimleri ve 
kurduğu uluslararası ağ 
ile küresel ekonomik ve 
siyasi etkisini artırmaya 
gayret etmektedir.

Bu süreçte, dost ve müt-
tefik ülkeler başta olmak 
üzere uluslararası top-
lumdan beklentimiz, ortak 
değerlerimize tehdit oluş-
turan bu terör örgütüne 
karşı işbirliğinin küresel 
çapta güçlendirilmesidir. 

B i r ç o k  ü l k e d e k i 
FETÖ’nün okullarının 
kapatılması, Türk Maa-
rif Vakfı’na devredilme-
si, FETÖ mensuplarının 
Türkiye’ye sınırdışı edil-
meleri veya oturum izinle-
rinin iptal edilmesi ve bu 
ülkelerdeki FETÖ yapılan-
malarına karşı yargılama 
süreçlerinin başlatılması 
kaydadeğer gelişmelerdir. 

Bununla birlikte, darbeci 
askerlerin ve FETÖ des-
tekçilerinin bazı müttefik 
ülkelere yaptıkları iltica 
başvurularının olumlu so-
nuçlandığına da maalesef 

ve görme engelli insanla-
ra yönelik oryantasyon ve 
günlük yaşam becerileri 
eğitmeni Pascalina Calle 
idi. 

Ev sahipliği yapan Ar-
dino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, ilçede sı-
radaki projenin gerçek-
leştirilmesinden memnun 
olduğunu söyledi. Murat,” 
Hiç kuşkusuz proje sınır 
bölgelerinde temel sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilme-
si için büyük önem taşı-
yor” diye kaydetti. 

Ardino Hastanesi Müdü-
rü Dr. Güner Osman ve 
seminerin katılımcılarının 
ifadesine göre, işlenen 
konular çalışmaları açı-
sından son derece yararlı 
olmuştur.

Yunanistan’dan gelen 
konuşmacılar adına Doç. 
Emanuil Smyrnakis, mü-

şahit olunmaktadır. Dost 
ve müttefik ülkelerden 
beklentimiz, her şeyden 
evvel, uluslararası yüküm-
lülüklere bağlı kalmaları-
dır.  

FETÖ’nün yurtdışında-
ki yapılanmasına yönelik 
çabalarımız uzun soluklu 
bir mücadeledir. Hükü-
metimiz bu doğrultudaki 
çalışmalarını kararlılıkla 
sürdürecektir.

Bu süreçte, desteğini 
esirgemeyen Bulgaristan 
gibi dost ve müttefik ülke-
lere ve halklarına da te-
şekkür ederiz. FETÖ yapı-
lanması, sadece ülkemiz 
için değil, aynı zamanda 
mensup ve işbirlikçileriyle 
faaliyette bulunduğu diğer 
ülkeler için tehdit oluştur-
maktadır. Özellikle FETÖ 
destekli okullar, genç di-
mağları zehirleyerek o 
ülke ve halklarının gele-
ceği için en büyük tehli-
keyi teşkil etmektedir. Bu 
konuda soydaşlarımızın 
ve vatandaşlarımızın ge-
reken özeni göstereceğini 
biliyorum.

B u  d ü ş ü n c e l e r l e , 
Bulgaristan’ın güzide va-
tandaşları soydaşlarımıza 
en iyi dileklerimi sunuyo-
rum. 
 Dr. Hasan ULUSOY
 T.C. Sofya Büyükelçisi

kemmel organizasyon 
için belediye hastanesi 
yönetimine en içten te-
şekkürlerini sundu. Doç. 
Smyrnakis,”Tıp uzman-
larına engellileri nasıl ta-
nıyacakları, nasıl iletişim 
kurabilecekleri ve engel-
lilerin sağlık tesislerine 
erişimi konusunda profes-
yonel eğitim verdik” diye 
kaydetti. 

Smile projesinin ortak-
ları, Doğu Makedonya 
ve Trakya Eyaleti’nde 
4.Sağlık Merkezi, Sela-
nik Aristotales Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi, Ardino 
Hastanesi, Harmanli Be-
lediyesi ve Yunanistan’ın 
Drama şehrindeki Ulusal 
Acil Sağlık Hizmetleri 
Merkezi’dir.

Projenin süresi, 12 Ekim 
2017 tarihi itibariyle 24 
ay olup, toplam bütçesi 1 
327 661,62 Avro. Ardino 
Hastanesi için ayrılan tu-
tar 327 157,34 Avro ’dur. 
Bu tutarın yüzde 85’i Av-
rupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu’ndan, kalan yüzde 
15’i ise ulusal bütçeden 
finanse edilmektedir.

              Güner ŞÜKRÜ
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Adatepe’de altın üretimi başladı
Bulgaristan’da faaliyet 

gösteren Kanada Dun-
dee Precious Metals 
Şirketi (DPM) Sahibi 
ve Genel Müdürü Rick 
House,” Dundee Preci-
ous Metals Krumovg-
rad Şirketi, Krumovgrad 
(Koşukavak) kasabası 
yakınındaki Adatepe’de-
ki altın madeni işletme-
sinde ticari amaçlı altın 
konsantresi üretimine 
başlandığını bildirdi. Bir 
satış sözleşmesi henüz 
yapılmamasına rağmen 
şirket tarafından üre-
tilen altın konsantresi, 
halihazırda işlem gör-
mesine imkan veren 
parametrelere sahiptir.
Şirket tarafından ya-

pılan açıklamaya göre, 
Adatepe’deki maden 
ocağında geçen yılın or-
tasında altın çıkarılmaya 
başlandı, 2019 yılı mart 
ayında ise test amaç-

lı ilk altın konsantresi 
üretimi gerçekleştirildi. 
8 Haziran 2019 tarihi 
itibariyle şirket, ticari 
amaçlı altın konsantresi 
üretimine başladı. Şir-
ket, 30 günlük dönem-

de projede öngörülen 
metalin cevherden çı-
karılması ve işlenmesi-
ne ilişkin kapasitenin % 
60'ından fazlasına erişti. 
Bu 30 günlük dönemde 
üretim tesisi, projede 

öngörülen kapasitenin 
yaklaşık % 100’üne 
erişebileceğini göster-
di, Haziran ayında ise 
eşik seviyenin üzerine 
çıkmaya başladı. Tam 
kapasiteye yılın üçüncü 

çeyreğinde, eylül ayının 
sonuna kadar erişilmesi 
bekleniyor. 
DPM Yönetim Kurulu 

Başkanı ve Genel Mü-
dürü Rick House’un ifa-
desine göre, bu durum 
DPM için yeni bir sü-
recin işaretidir ve altın 
üretiminde ve serbest 
nakit akışında önemli 
bir artış sağlayacaktır. 
Kanada şirketi, Çelopeç 
kasabası yakınındaki 
maden ocağını işleten 
Dundee Precious Me-
tals Çelopeç Şirketi’nin 
de sahibi. 
Proje, Krumovgrad 

yakınındaki maden 
ocağı işletmesine yapı-

lacak yatırımın miktarı 
164-166 milyon dolar 
arasında olup başlan-
gıçta planlanandan 178 
milyon dolar sermaye 
harcamasından daha 
azdır. Mayıs sonu itiba-
riyle maden sahasında 
süren inşaat çalışmala-
rının % 99,99'u tamam-
lanmıştır.
Şirket, bu yıl içinde al-

tın konsantresi şeklinde 
55-75 000 altın üretimi 
gerçekleştirmeyi plan-
lıyor. Maden ocağının 
8 yıl işletilmesi ve bu 
süre içerisinde yılda or-
talama 85 000 on altın 
üretimi bekleniyor.
          Kırcaali Haber

Dundee Precious Metals Şirketi, 
Krumovgrad bölgesinde ekonominin motoru
Dundee Precious Me-

tals Krumovgrad Şirketi 
Ruhsat ve Hukuki Faali-
yetler Şube Müdürü İre-
na Tsakova, Ekonomist 
Dergisi ve Bulgaristan 
İktisat Odası tarafından 
organize edilen “Biznes 
ve Bölgeler” konulu kon-
feransta yaptığı konuş-
mada, “Dundee Preci-
ous Metals Şirketi, Kru-
movgrad (Koşukavak) 
kasabası yakınında ilk 
maden ocağı işletmesi 
açarak edindiği deneyim 
ile ilçede ekonominin ve 
gençlerin kasabaya geri 
dönüşlerinin motoru ha-
line geldi” diye ifade etti.
Büyük işletmelerin böl-

gelerde sosyal gelişim ve 
yaşam kalitesi üzerinde-
ki etkisi konusundaki 
tartışmadan şöyle bir 
sonuç elde edildi: İşlet-
meler, yerel toplulukların 
yaşam ortamını ve ha-
yatını iyileştiren girişim-
lere giderek daha fazla 
yatırım yapıyor ve yerel 
yetkililer ve sivil toplum 
örgütleriyle (STK) işbir-
liği derinleşiyor. Konfe-
ransa katılan belediye 
başkanları, iş dünyası 
ve STK temsilcileri konu 
hakkında görüşlerini dile 
getirdiler. Birkaç tartış-
ma toplantısında büyük 
sanayi kuruluşlarının ge-
lişmekte olan bölgelerde 
ekonomik büyüme ve 
refah yaratma eğilimleri 

vurgulandı. 
İrena Tsakova,”Büyük 

İşletmelerin Bölgelerin 
Ekonomik Gelişimi Üze-

rindeki Etkisi " konulu 
panelde Dundee Preci-
ous Metals Krumovgrad 
Şirketi’nin büyük işletme-
nin faaliyetiyle ilgili küçük 
işletmelerin kurulması ve 
geliştirilmesi, daha kü-
çük işletmelerin kendini 
geliştirme potansiyelini 
tartışma gibi faaliyetlerini 
örnek gösterdi. 
Şube Müdürü, ”Ada-

tepe Maden Ocağı 
İşletmesi’nde 240 kişi 
çalışıyor. Onların dörtte 
biri gurbetten döndü. Ka-
sabada inşaat ve hizmet 
şirketlerinin deneyimi ve 
iş standartlarının arttığı 
görülebilir. Doğrudan işi-
mizle bağlantılı yeni kü-

çük işletmelerin faaliyete 
başlaması ve Mikro, Kü-
çük ve Orta Ölçekli İşlet-
melere Destek Fonu’nun 

startup şirketlere suna-
cağı finansman olanak-
ları da ayrıca bu güzel 
Doğu Rodop bölgesinin 
ekonomik kalkınmasına 
yardım edecek ve des-
tekleyecek” dedi. 
Artışmanın ana oda-

ğı, Bulgaristan'da küçük 
işletmelerin yanı sıra 
ekonomik kalkınmanın 
yaşam kalitesi ve sosyal 
ilişkiler üzerindeki etkileri 
oldu. Ekonominin çeşitli 
yönleri ve bunların yerel 
toplulukların gelişimine 
etkileriyle ilgili iyi uygu-
lamalar sunuldu.
Başbakan Yardımcısı 

Tomislav Donçev’in ifa-
desine göre, az gelişmiş 

bölgelere yönelik kamu 
kaynaklarının artırılma-
sının her sorunu çözece-
ğine inanmak tamamen 

yanılsamadır. 
Donçev,” Gele-
cek on yıl için-
de tekrar kamu 
kaynaklarına 
ihtiyaç duya-
cak projeleri 
ve inisiyatifleri 
değil, bu eğili-
mi tersine çe-
viren projeler 
ve inisiyatifler 
gerçekleşt i r-
meliyiz” dedi. 
Pazar Ekono-

misi Enstitüsü 
tarafından ya-
pılan araştır-
madan elde 

edilen sonuçlara göre, 
büyük şirketlerin faali-
yeti, yüksek ekonomik 
aktiviteye sahip kenar 
bölgeler de oluşturan 
ekonomik olarak geliş-
miş merkezleri açıkça 
belirlemektedir. 
Faaliyetleri mal veya 

hizmet sağladıkları daha 
büyük şirketlerle ilgili 
olan küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin büyüdüğünü 
görüyoruz. Öte yandan 
büyük şirketler, araştır-
ma ve yeniliklere, daha 
iyi bir yaşam ortamı ve 
nüfusun refahına yatırım 
yapmak için maddi ola-
naklara sahiptir.
             Kırcaali Haber

Bulgaristan'dan gurbetçilere 
sıkı denetim başladı

Bulgaristan makamları, yaz tatillerini Türkiye'de 
geçirmek için karayolunu kullanan gurbetçilerin, 
ülkelerinden geçişleri sırasında trafik kurallarının 
titizlikle uygulanacağını açıkladı.

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan gurbet-
çiler, yaz tatillerini geçirmek üzere anavatana 
karayoluyla gelmeye başladı. Bulgaristan gelen 
gurbetçi yoğunluğu nedeniyle transit geçiş ya-
pan araç ve sürücülerin kontrolünü Avrupa Tra-
fik Polisi Ağı'nı (TISPOL) devreye soktu. Avrupa 
trafik polisi kampanyasında hız, emniyet kemeri, 

bebek ve çocuk koltukları denetlenecek, sürü-
cülere alkol ve uyuşturucu kontrolleri uygulana-
cak. Trafik yasası dahilinde eski trafik cezaları 
da sistemden denetlenip, sürücülere sunulacak. 
Bulgaristan Trafik Polisi İdaresi, ülkeden transit 
geçen yabancı sürücülerin yeterince mola vere-
rek, dinlenmelerini tavsiye ederken, uzun yolda 
trafik kazalarının başlıca nedenlerinin yorgunluk-
tan kaynaklandığını hatırlattı.

Bulgaristan otoyollarını kullanacak tüm araç-
ların 'vinyet' adı verilen otoban kullanım ücretini 
ödemeleri zorunlu olacak. Geçtiğimiz yıllarda 
sadece sınır kapılarından veya benzin istasyon-
larından pul olarak alınabilen vinyetler 1 Ocak 
2019 tarihinden bu yana elektronik olarak alını-
yor. Bulgaristan'a gelmeden vinyet almak isteyen-
ler sınır kapılarında yer alan satış makinelerinden 
veya sınır kapılarındaki nakit ödeme noktaların-
dan da satın alınabiliyor.

Vinyet denetimi otoyollarda yerleştirilmiş 
300'e yakın sabit kamera, Bulgaristan Karayolu 
Ajansı'nın denetim ekipleri, trafik polisi ve sınır 
kapılarında gümrük memurları tarafından yapıl-
maktadır.
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2019 Yılı Çok Kültürlü Kişi Ödülleri sahiplerini buldu
Bu yıl 7.kez ver i len 

2019 Yılı Çok Kültürlü 
Kişi Ödülleri gazeteci 
Nihal Özergan ve Kırca-
ali Petko Raçov Slavey-
kov Lisesi Müdürü Milko 
Bagdasarov’a verildi. Bir 
heykelcik ve takdir belge-
sinden oluşan ödül, KRIG 
Sanat Hareketi tarafından 
çok kültürlülük, kültürlera-
rası diyalog ve dil çeşitlili-
ğinin gelişimine katkıdan 
dolayı her yıl dünyanın 
neresinde yasarsa yaşa-
sın aslen Kırcaalili olan 
kişilere veriliyor.

KRIG Sanat Hareke-
ti Başkanı Radost Ni-
kolaeva, KRIG Sanat 
Galerisi’nde düzenlenen 
törenin başında yaptığı 
konuşmada, ”Bundan 
önceki ödülün sahip -
leri Bulgaristan, Türki-
ye ve Amerika Birleşik 
Devletleri’nde ikamet et-
mektedirler, 7 sayısı ise 
kültürel gelenekler ve 
dünyadaki inançlardaki 
sembolizminden dolayı 
seçilmiştir. 7 sayısı, Hristi-
yanlık, İslam, Yahudilik ve 
tüm ulusların folklorunda 
önemli bir rol oynar. Ro-
dop Dağları’nın efsanevi 
şarkıcısı Orpheus'un li-
rinin telleri 7, Yahudiliğe 
göre dünya 7 günde ya-
ratılmıştır, İslam inancına 
göre gök 7 tabakadır ve 
kainat 7 aşamada yaratıl-

mıştır” diye anımsattı. 
KRIG Sanat Galerisi’nde 

şimdiye kadarki yedi ödül 
töreninden fotoğraf lar 
sergilendi. 2019 Yılı Çok 
Kültürlü Kişi Ödülü’nün 
sahipleri de açıklandı. 
2019 Yılı Çok Kültürlü Kişi 
Ödülleri’nin sahipleri ga-
zeteci Nihal Özergan ve 
“Şampiyonlar Okulu” ola-
rak bilinen Doğu Rodoplar 
bölgesinde en büyük okul 
olan Kırcaali Petko Raçov 
Slaveykol Lisesi Müdürü 
Milko Bagdasarov oldu. 
Bagdasarov,  sadece 
Kırcaali’de değil, ülkede 
de en çok sayıda diplo-

ma ve ihtisas sahibidir. 
Ödüller, Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı Vese-
lina Tihomirova tarafından 
takdim edildi. Tihomirova, 
2019 Yılı Çok Kültürlü Kişi 
Ödülleri’nin sahiplerini 
Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis adına tebrik 
etti. 

Nihal Özergan’a bu 
ödül, Bulgar istan ve 
Türkiye'den yazılı ve gör-
sel basın kuruşuşları, sivil 
izleyiciler ve kültürel orga-
nizasyonlar arasında ak-
tif bir köprü olma rolünü, 
modern çağda yabancı 
düşmanlığı ve ırkçılığa 

karşı politikaların yanı 
sıra yıllardır gazeteci, 
haberci, f ilm, belgesel 
yapımcı ve araştırmacı 
olarak yayınlarıyla yarat-
tığı Kırcaali’nin bir hoşgö-
rü şehri olarak basındaki 
imajına katkısından dolayı 
verildi. 

Milko Bagdasarov, eşit 
fırsatlar için ve bazı du-
rumlarda etnik köken, 
dine veya diğer herhangi 
bir farklılığa dayanan nef-
ret diliyle dayatılan kısıt-
lamalara karşı mücadele-
lerinde nesiller arasında 
köprüye dönüşerek, gele-
ceğe giden gerçek yolları 

yapmak için modern dün-
yayı geleceğin gözleriyle 
gören gerçek bir Avrupa 
Birliği vatandaşı olan bir 
politikacı ve lider, peda-
gog ve yenilikçi olarak bu 
ödüle layık görüldü. 

Nihal Özergan, Kırca-
ali Gazeteciler Cemiyeti 
tarafından tebrik mesajı 
aldı. Kendisini tebrik et-
meye gelen öğrencilerini 
ve meslektaşlarına sıra 
dışı bir şekilde karşılık 

veren Bagdasarov, gitar 
gösterisi yaptı ve herkesi 
duygulandırdı. 

N i h a l  Ö z e r g a n , 
Kırcaali’nin Balkanlar açı-
sından önemine dikkat 
çekti. Gazeteci, ”Kendimi 
iki vatanı olan biri olarak 
görüyorum, ancak kozmo-
polit biriyim. Bu iki vata-
nımın her birinin kalbimde 
ayrı bir yeri var” diye ifade 
etti.

            Kırcaali Haber

Bursa’dan Selime nine: Ardino 
bölgesi, yaşamak için harika bir yer

Ardino’nun (Eğridere) 
Bogatino (Çorbacılar) 
köyünden Türkiye’ye göç 
eden 87 yaşındaki Seli-
me Şentürk, “Demokrasi 
insanları değiştirdi. Daha 
önce burada hayat çok 
canlıydı ve çok iş vardı. 
Şimdi ise tarlalar birer 
dağa benziyor “ dedi. 
Mleçino köyünün merke-
zinde rastladığımız Seli-
me nine, eş, dost ve ak-
raba ile bir araya gelmek 
için memleketine geldiği-
ni söyledi. 
Yaşlı kadın, ”Bu kadar 

çok terk edilmiş evi gör-
mek üzücü, oysa buralar 
o kadar güzeldi. Aslında 
şimdi de rengarenk do-
ğası ve verdiği huzuru ile 
güzel bir yer. Ardino böl-
gesi, yaşamak için harika 
bir yer” diye ifade etti. 
Selime Şentürk, 1931 

yılında Ardino’nun Mleçi-
no köyünde çok çocuklu 
bir ailede dünyaya geldi. 
18 yaşındayken evle-
nerek Bogatino köyüne 
yerleşti. Üç yıl önce vefat 
eden eşi Ahmet ile birlik-
te aile bireylerinin birbi-

rine çok bağlı olduğu bir 
aile kurdular ve çocukları-
nı büyük özveriyle büyüt-
tüler. Üç çocuk, bir kız ve 
20 torun ve torun çocuğu 
sahibidir. Onun ifadesine 
göre, 1989 yılında vata-
nından zorla Türkiye’ye 
göç ettirilmiştir. Ailesiy-
le birlikte 1978 yılında 
Bursa’ya göç eden oğlu 
Nermin’in yanına yerleş-
mişler. 

Selime nine, ”Memle-
ketimi terk edip evimden 
uzakta yeni bir hayata 
başlamak çok zordu. 
Ama şimdi pişman de-
ğilim. Çok çalıştık ve 
göçmenlerin oturduğu 
Bursa’nın Kestel semtin-
de bir daire satın aldık” 
diye anlattı. 
S e l i m e  Ş e n t ü r k , 

Türkiye’ye göç etmeden 
önce uzun yıllar Bogati-

no köyündeki eski doku-
ma atölyesinde çalışmış 
ve ordu için battaniyeler 
dokumuş. Bundan başka 
tütüncülük işi ve hayvan-
cılıkla da uğraşmış. 
Selime nine, gençlere 

çalışmalarını, memleket-
lerini sevmelerini ve yaş-
lılara saygı göstermelerini 
tavsiye ediyor.
             Güner ŞÜKRÜ

Altıköken Tepesi’nde 
geleneksel mevlit yapıldı

Utroba (Dangırdak Kaya) Mağarası yakınındaki 
deniz seviyesinden 1000 metre yükseklikte bulu-
nan Altıköken‘de adındaki yerde geleneksel ola-
rak yapılan sağlık ve bereket mevlidine Kırcaali’nin 
Nenkovo (Visallar), Kostino (Kemikler), İlinitsa (Kır-
tıllı), Golyama Bara (Büyükdere), Kruşka (Hamza-
lar), Pıdartsi (Korucuviran), Çernooçene (Yenipa-
zar) köyleri, Aytos kasabası ve Türkiye’de yaşayan 
göçmenlerden oluşan yüzlerce kişi katıldı.

Başta Nenkovo köyü imamı Halil Ali olmak üze-
re bölge imamları, Kur’an-ı Kerim tilaveti sundu, 
Mevlid-i Şerif okudular ve sağlık, bereket ve refah 
için dua ettiler.

Mevlide katılan herkese 5 kazan pilav ikram 
edildi. Pilav için 180 kg dana eti ve 100 kg pirinç 
kullanıldı. Bu yılki mevlit merasiminin ana organi-
zatörü ve en büyük katkıda bulunanı Çernooçene 
ilçe merkezinde faaliyet gösteren iş insanı Sezay 
Ahmet idi.

Gelecek yılki mevlit için bağış toplanması için 
yapılan gele-
neksel açık ar-
tırmadan elde 
edilen gelirler 
ve yapılan ba-
ğışlar yaklaşık 
10 0 0  levay ı 
buldu. Bir kilo 
bal için 40 leva 
verenler oldu.

Yerlilerin an-
lattığı rivayetle-
re göre Altıkö-

ken Tepesi’nde yapılan mevlit merasiminin birkaç 
yüzyıla dayanan geçmişi var. Bölgede İslam dini 
önderi olan birinin mezarı burada bulunuyor, fakat 
kimse onun adını bilmiyor.

İslamı yayma misyonu olan ve insanları Allah ve 
elçisi Hz. Muhammed (SAV)’in yoluna çağıran ünlü 
bir şahsiyet olduğu sanılıyor.

Bulgaristan’da komünist rejim sırasında 1959-
1989 döneminde mevlit merasimine izin verilmedi.

Kostino ve Golyama Bara köyü muhtarları, bu 
asırlık geleneğin gelecekte de devam etmesini 
umuyorlar. Muhtarlar, iş insanı Sezay Ahmet’e 
verdiği katkıdan dolayı en içten şükranlarını sundu.
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Kırcaali Acil Tıp Merkezi, ileri teknoloji ile 
donatılmış 2 mobil ambulans sahibi olacak
Kırcaali Acil Tıp Merkezi 

Müdürü Dr. Atanas Mit-
kov, basına yaptığı açık-
lamada, “Gelişmiş teşhis 
ve tedavi için ileri tekno-
loji ile donatılmış mobil 
ambulans ekipleri, daima 
hizmete hazır vaziyette 
olup Makas Sınır Kapısı 
yolunda meydana gelen 
trafik kazalarında yardım-
cı olacak. Mobil ambu-
lanslar, 2017 yılında hibe 
sözleşmesi imzalanan 
“Yunanistan-Bulgaristan 
Sınır Ötesi Bölgede Yeni-
liklerin Teşvik Edilmesi ile 
Acil /Günlük Tıp Yardımı 
Alınması” başlıklı proje 
kapsamında tedarik edi-
lecek. Proje kapsamında 
Kırcaali Acil Tıp Merkezi, 
ileri teknoloji ile donatıl-
mış 2 mobil ambulans 
sahibi olacak. Makas-
Nimfea (Yanıkköy) Sınır 
Kapısı yolunda meydana 
gelen trafik kazalarından 
başka mobil ambulanslar, 
acil durumlarda il nüfusu-
na sağlık hizmeti verilme-
si için kullanılacak” diye 
bildirdi. 

Dr. Mitkov, ilk özel ara-
cın Kırcaali ’deki acil 
serviste görevli sağlık 
personeli tarafından kul-
lanılabileceğini vurguladı. 
Araç, EN ISO 10079 -1, 2 
standardına sahip elekt-
rikli burun aspiratörü, acil 
sağlık servisleri ve hasta-
nelerde profesyonel kul-

lanım için acil durum ve 
nakliye vantilatörü, tele-
tıp işlevi olan hastanın 
gözlem ve defibrilasyonu 
için taşıma sistemi, gö-
ğüs açma için otomatik 
elektromekanik sistemi 
ve başka cihazlarla do-
natılmıştır. 
4x4 sürüş özelliklerine 

sahip ikinci mobil am-
bulans, Kırcaali Acil Tıp 
Merkezi Kirkovo (Kızıla-
ğaç) Şubesi tarafından 
kullanılacak. Ambulans, 
birincisine benzer cihaz-
larla donatılmıştır. Araçta 
ek olarak otomatik şırın-
galı infüzyon pompası 
bulunur” dedi. 

Dr. Mitkov,”Mobil ambu-
lansların maliyeti 830 423 
leva olup Bulgaristan’da 
eşi benzeri yok” diye vur-
guladı. 
Proje yüklenicisi, ulusla-

rarası şirketlerin yer aldı-
ğı DeltaMed Mobile Şir-
ketler Birliği’dir. Şirketler 
birliği, özel otomobil ve 
tıp ekipmanları tedarikin-

de geniş bir deneyime 
sahip şirketler tarafından 
kurulmuştur. 
19 Haziran 2019 Çar-

şamba günü Kırcaali Dr 
Atanas Dafovski Hasta-
nesi Koferans Salonu’nda 
proje ve tedarik edilen 
teknik ekipmanların tanı-
tım toplantısı düzenlendi. 
           Kırcaali Haber

Genç boksör Ergünal Sabri, 9. 
kez Bulgaristan şampiyonu oldu

Kırcaali Arda Boks Kulübü takımı antrenörü Stoyan 
Uzunov,”Arda Boks Kulübü boksörü Ergünal Sabri, 
Plevne şehrinde düzenlenen Bulgaristan Genç Er-
kekler Ferdi Boks Turnuvası’nda 49 kg kategorisinde 
birinciliği elde ederek, altın madalya kazandı. Bununla 
gelecek vaat eden genç boksörümüz, 9. kez Bulgaris-
tan şampiyonu oldu. Ogi lakabıyla bilinen Ergünal, zor-

lu final maçında Varna Çerno More Boks Kulübü adına 
yarışan rakibine 2:1 skorla galip geldi” diye bildirdi. 

Antrenör, ”İtalya’da katıldığı turnuvadan sağ elinden 
yaralanarak dönen Ogi’nin, Plevne’de düzenlenen 
şampiyonaya mutlaka katılması gerekiyordu, çünkü bu, 
yaklaşmakta olan Avrupa Şampiyonası’na katılabilmesi 
için önündeki son engel olduğu için milli takımdaki ko-
numunu korumak zorundaydı” diye ifade etti. 

81 kg altı kategorisinde yarışan Arda Boks Kulübü 
boksörü Miroslav Vıçev, Plevne’de düzenlenen turnu-
vanın yarı finaline katıldı. 

Uzunov,”Vıçev, bronz madalya sahibi oldu, umarım 
daha büyük bir başarıya imza atar” dedi.

Başbakan Borisov: BAE’nin Bulgaristan’da 
büyükelçilik açması iyi bir adım 
Başbakanlıktan yapılan 

açıklamaya göre Başba-
kan Boyko Borisov, Birle-
şik Arap Emirlikleri (BAE) 
Dışişleri Bakanı ve Ulus-
lararası İşbirliği Bakanı 
Şeyh Abdullah bin Zayed 
bin Sultan Al Nahyan ile 
bir araya geldi.

Borisov, ”Bulgaristan ve 
BAE arasındaki ilişkilerin 
yeniden canlandırılmasın-
dan sonra bu dinamikliği 
korumak ve verimli işbir-
liğini geliştirmeye devam 
etmek önemlidir” dedi.

Başbakan, düzenlenen 
resmi törenle BAE’nin 
Sofya Büyükelçiliği’nin 
hizmete açılmasını iyi bir 
adım olarak nitelendirdi. 
Borisov, bunun ikili diya-

logu ve ticari ve ekonomik 
işbirliğini kolaylaştırmak 
için ek koşullar yarattığını 
vurguladı.

Ekim 2018'den Mar t 
2019'a kadar çok sayıda 
ziyaret yapıldı, en önemli 
olan Borisov'un BAE'ye 
yaptığı resmi ziyaret, en 

yüksek olan başbakanlık 
düzeyinde ilk ikili ziyaret 
oldu.

Başbakanlık konutun-
da yapılan görüşme -
de Bor isov, BAE’nin 
Bulgaristan’ın Körfez ül-
keleri arasında önemli ve 
ümit verici bir dış ticaret 

ortağı olduğunu kaydetti. 
Başbakan, ülkemizin ya-

tırım destinasyonu olarak 
avantajlarına ve BAE'nin 
Bulgaristan'daki yatırım 
portföyünü çeşitlendirme 
potansiyeline dikkat çekti.

Borisov’un ifadesine 
göre ekonomik işbirliği-
nin, ticaret hacminin, bilgi 
teknolojisi, tarım, turizm, 
ulaştırma, güvenlik ve 
enerji gibi alanlarda etki-
leşimin artırılmasına yö-
nelik daha somut adımlar 
atılması halinde karşılıklı 
çıkar sağlanacak. Başba-
kan Borisov, ayrıca Ortak 
Ekonomik Komisyonu’nun 
ilk oturumunu gerçekleş-
tirme olasılığına dikkat 
çekti.

                   П О К А Н А 
Управителният съвет на сдружение 

„Дружество за турска култура и изкуство“ 
- Кърджали кани всички членове на 
сдружението на годишно общо отчетно-
изборно събрание,  който ще се проведе на 
20.08.2019 /Вторник/ от 17.00 часа в сградата 
на Народно читалище „Юмер Лютфи 1993г.“ – 
гр. Кърджали,  ул. Беласица № 1. със следния

                  ДНЕВЕН РЕД
1. Приемане на годишния отчет за дейността 

сдружението и годишния финансов отчет на 
сдружение „Дружество за турска култура и 
изкуство“ за 2018 г.

2. Приемане на бюджета и  план програма 
за дейността на сдружението за 2019 г. 

3. Избор на нов Управителен Съвет на 
сдружението

4. Избор на нов Председател на сдружението
5. Разни 
О б щ о т о  с ъ б р а н и е  с е  с ви к в а  о т 

управите лни я съве т на сд ру же ние 
„Дружество за турска култура и изкуство“

Sabri Mutlu, BRTK Başkanlığına Getirildi
Balkan Rumeli Türkle-

ri Konfederasyonu Ge-
nel Başkanı Zürfettin 
Hacıoğlu’nun genel baş-
kanlık görevinden istifa 
etmesi sonucu yerine 
yönetim kurulu kararıyla 
genel sekreter Sabri Mut-
lu getirildi.
Balkan Rumeli Türkleri 

Konfederasyonu Genel 

Başkanlığına getirilen 
Sabri Mutlu, Zürfettin 
Hacıoğlu ile konfede-
rasyonun kuruluşundan 

itibaren beraber görev 
yaptıklarını söyledi.
Hacıoğlu’nun sadece 

genel başkanlıktan isti-
fa ettiğini belirten Mutlu, 
“Kendisinin yönetim ku-
rulu üyeliği devam ediyor 
ve tecrübelerinden her 
zaman faydalanacağız. 
Önümüzdeki günlerde 
yeni çalışma programı-

mızı yönetim kurlu ar-
kadaşlarımızla birlikte 
hazırlayıp federasyonla-
rımıza ve derneklerimize 
bildireceğiz.” dedi.
Mutlu’dan boşalan yere 

ise genel sekreter yar-
dımcısı Ali Sert, genel 
sekreter yardımcılığına 
ise Mehmet Serbest ge-
tirildi. KH
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Üç ülkeden Rotaryenler, Çoçuk Trafik Eğitim 
Parkı yapımı için 7 000 leva bağış topladı

Üç ülkeden Rotaryenler, 
bu yıl ikincisi düzenlenen 
Orpheus Hayırseverlik 
Gecesi’nde 7000 leva 
yardım parası topladı. 
Bağışlar, Çoçuk Trafik 
Eğitim Parkı yapılması 
içindi. Proje, Kırcaali Ro-
tary Kulübü ve kulübün 
dönem Başkanı Valen-
tin Gogev’in girişimiyle 
gerçekleştiriliyor. Geçen 
yılki Orpheus Hayırse-
verlik Gecesi’nde Kırcaali 
Rotary Kulübü’nün eski 
Dönem Başkanı Bahar 
Palova’nın projesi dahi-
linde Kırcaali Birleşik Ço-
cuk Kompleksi (ODK) bi-
nasındaki 1 nolu salonun 
onarımı için 7679 leva ve 
Ardino Belediye Hastane-
si için 3000 dolar bağış 
toplanmıştı. 

Bu yılki Orpheus Ha-
yırseverlik Gecesi’ne ev 
sahipliği yapan Kırca-
ali Rotary Kulübü’nün 
temsilcilerinden başka 
Türkiye’den Edirne Mi-
mar Sinan Rotary Kulü-
bü, Edirne Rotary Kulübü 
ve Bursa Rotary Kulübü, 
Yunanistan’dan Dede-
ağaç Rotary Kulübü ve 
Gümülcine Rodopi Ro-

tary Kulübü, Haskovo 
(Hasköy) Rotary Kulübü 
ve Haskovo Aida Rotary 
Kulübü ve Zlatograd (Da-
rıdere) Rotary Kulübü’nün 
temsilcileri katıldı. Gece-
de Kırcaali Rotaract ve In-
teract kulüplerinin üyeleri 
de hazır bulundu. Katılım-
cılar arasında ülke çapın-
dan pilotlar da vardı. Et-
kinlikte ayrıca 2. Orpheus 
Hayırseverlik Gecesi’ne 

ilişkin haber yapan Tür-
kiyeli gazeteciler de hazır 
bulundu.

Konuklar arasında yer 
alan Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, 
Rotaryenleri ve misafir-
lerini selamladı. Kırcaali 
Rotary Kulübü ile Kırca-
ali Belediyesi’nin ortak 
projeler gerçekleştirdiğini 
anımsatan Başkan Azis, 
belediyenin Çoçuk Trafik 

Eğitim Parkı’nın yapılma-
sı için yardımcı olacağına 
dair güvence verdi. Bele-
diye Başkanı, bu amaçla 
belirli miktarda kaynak 
sağlanacağını söyledi. 

Kırcaali Rotary Kulübü 
üyelerinin hepsi geceye 
katılarak bağışta bulundu. 
Onlar, hayır amaçlı yapı-
lan açık artırmaya katıldı. 
Toplam 11 resim tablosu 
satışa sunuldu. İlk 4 tab-

lo, Bulgaristan İşverenler 
ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu (KRİB) Kırcaali 
Şube Başkanı Lazar Po-
pov tarafından sağlandı.

Hayır amaçlı yapılan çe-
kilişten de proje için bağış 
toplandı. 

Konuklar arasından ilk 
para bağışı Haskovo Ro-
tary Kulübü üyeleri tara-
fından yapıldı. 

Kırcaali Rotary Kulübü 
Dönem Başkanı Valen-
tin Gogev, yaptığı ko-
nuşmada, ”Çoçuk Trafik 
Eğitim Parkı yapılması 
projesi, Kırcaali Rotary 
Kulübü’nün ilçede genç-
lere destek verilmesine 
yönelik politikasının ayrıl-
maz bir parçasıdır. Geçen 
yıl ODK kurumunu des-

tekledik” diye vurguladı. 
Dedeağaç Rotary Ku-

lübü Başkanı Dr. Joanna 
Kuyumcu, 17 Ocak 2019 
tarihinde Dedeağaç’ta 
düzenlenen çalışma top-
lantısında üç ülkeden 
Rotaryenlerin birbirlerini 
destekleyeceklerine dair 
söz verdiklerini anımsattı. 
Dr. Kuyumcu, “Hep birlik-
te daha güçlüyüz” dedi.

Edirne Mimar Sinan 
Rotary Kulübü ve Edirne 
Rotary Kulübü üyesi olan 
Rotaryenler, üç taraflı gö-
rüşmelerin Bulgaristan, 
Türkiye ve Yunanistan 
halkları için son derece 
önemli olduğunu ve onla-
rın sürdürülmesi gerekti-
ğini kaydettiler.

             Kırcaali Haber

Borisov, Karapelit köyündeki ayçiçek 
yağı fabrikasının yeni üretim hattını açtı

Başbakan Boyko Bo-
risov, Dobriç (Hacıoğ-
lu Pazarcık) ilçesinin 
Karapelit köyündeki 
ayçiçek yağı fabrikası-
nın yeni üretim hattının 
resmi açılışını yaptı. 
Borisov, açılış törenin-

de yaptığı konuşmada, 
”Şimdi en önemli şey, 
yurt dışındaki vatan-
daşlarımızın ülkeye 
ger i dönmeler i iç in 
fabrikalar kurulması ve 
daha yüksek ücretler 
ödenmesidir. Biz, yeni 
fabrikalar inşa ediyoruz 
ve ülkeyi sanayileşti-
riyoruz” diye konuştu. 
Başbakanın ifadesine 
göre, tüm bakanlıklar 
yatırımcılar için ideal 
koşullar yaratmıştır ve 
her gün 1000-2000 ki-
şilik istihdam yaratılıyor. 
Klas Olio Şirketi’ne ait 

ayçiçek yağı fabrikası, 
20.asrın 90’lı yıllarının 
başlarında kuruldu. Şir-
ket, ayçiçek yağı üreti-
minde tamamen Bulgar 
malı ayçiçeği ve ham-
maddeler kullanıyor. 
Çalışmaların yaklaşık 2 

yıl sürdüğü yeni üretim 
hattına yapılan yatırım 
3 milyon levayı aşıyor. 
Yeni üretim hattında ça-
lışacak elemanlarla bir-
likte fabrika çalışanları 
220 kişiye ulaşacak. 
Şirket, tüm Avrupa Bir-

liği (AB) ülkelerine ayda 
3 milyon litre olmak 
üzere ayçiçek yağı ih-
raç etmektedir. Ayçiçek 
yağı üretiminde oluşan 

atık ürün olan küspe ge-
milerle Çin, AB ve Arap 
ülkelerine taşınıyor. 
Fabrika ayçiçek tohu-
mu üretiminden ayçiçek 
yağı şişelemeye kadar 
tüm üretim aşamalarını 
kapsıyor. Pelet üretimi 
de yapılıyor. 
Borisov, Klas Olio Şir-

keti İcra Müdürü Erhan 
Fikret’in eşliğinde fab-
rikayı gezdi. Borisov ve 

Erhan Fikret, fabrikada 
çalışma koşullarının iyi 
olduğunu vurguladılar. 
Karapelit köyündeki 
lisede ikili mesleki eği-
tim modelinin uygulan-
dığı bir sınıf olduğu ve 
kalifiye elemanlar yetiş-
tirilmesi üzere fabrikada 
görevli uzmanların bu 
sınıfta ders verdikleri 
açıklandı.
           Kırcaali Haber

Solomon Pasi: Sahte haberlere 
karşı mücadelenin çözümü - eğitim

Eski Bulgaristan Dışişleri Bakanı Solomon Pasi, “Av-
rupa Birliği Parlamentosu Seçimlerinin Arifesinde De-
zenformasyon ve Sahte Haberler” başlıklı uluslararası 
konferansta yaptığı konuşmada, “Sahte haberlere karşı 
mücadelenin doğru yolu eğitimdir. Biraz daha eğitilme-
miz gerekiyor” diye kaydetti.

Sahte haberlerin insanlık var olduğundan beri var 
olduğunu anımsatan Pasi, ilk sahte haberin Hz. Adem 
ile Havva’nın cennette iken yasak ağacın meyvelerin-
den yemediklerine dair Rablerine yalan söyledikleri 
yönündeki haberin olduğunu düşünüyor. 

Pasi, daha Guttenberg'in matbaa makinesinin çalış-
tırıldığı 1439 yılında sahte haberde patlama yaşandı-
ğını kaydetti. Eski Dışişleri Bakanı, sahte haberlerde 
sonraki büyük patlamanın 1631'de Fransa'da ilk gazete 
çıktığında olduğunu belirtti. 

Pasi’nin ifadesine göre, sahte haberler 1993 yılında 
doruk noktasına ulaştı. Pasi, Avrupa’da ortaya çıkan 
sorunlar ve Finlandiya'da bulunan çözüm yolunun san-
sür değil, eğitim olduğuna işaret etti.

Pasi, “Biraz daha fazla eğitilmemiz gerekir” dedi ve 
sahte haberlerin magazin haberleriyle el ele gittiğini 
ve birisinin diğerinden zorlukla ayırt edilebileceğini 
sözlerine ekledi.

Pasi’nin ifadesine göre, sahte haberlerin kötüye kul-
lanımı, sahte haber tüketiminin önüne geçmemelidir.

AP milletvekillerinin 
aylık maaşı 8 757 avro

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu milletvekillerinin 
aylık maaşı 8 757 avro. Onlar aynı zamanda ofis mas-
rafları için 4500 avrodan fazla para alıyor. Fakat hepsi 
bu kadar değil.

BTV’nin haberine göre AP milletvekilleri her bir Avru-
pa Parlamentosu veya herhangi bir Avrupa Parlamen-
tosu komitesi oturumuna katılım için günlük 320 avro 
ödenek alıyorlar. Böylece düzenli olarak işe gittikleri 
halde AP milletvekillerinin aylık maaş tutarı 11-12 000 
avroya ulaşabilir. 

Bunun yanında AP milletvekillerine danışman maaş-
ları için ayda 25 000 avroya kadar ödenek yapılabilir. 
Farklı AB ülkelerinde bu konuda çok skandallar ya-
şandı ve bu nedenle 2009’dan itibaren AP milletvekili 
danışmanlığı görevine vekilin bir akrabasının atanması 
kesinlikle yasaklandı. 

AP milletvekilleri, kendi ülkelerinde aldıkları emekli 
maaşına bağlı olmayan ek bir emekli aylığı da alıyor. 
AP milletvekillerinin 5 yıllık görev süresi dolması du-
rumunda 63 yaşına geldiklerinde 1500 avroya kadar 
emekli maaşı alabilirler.
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Türkçe Öğretmenler Derneği Şehirlerarası 
Bilgi Yarışması Düzenledi

Kuzey ve Doğu Bulgaris-
tan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği şehirlerarası bilgi 
yarışması düzenledi.
Geçen hafta cumartesi 

günü düzenlenen yarış-
maya Şumen (Şumnu), 
Varna, Dolni Çiflik (Aşağı 
Çiftlik), Dobriç (Hacıoğlu 
Pazarcik), Ruse (Rusçuk), 
Razgrad (Hezargrad) ve 
Tırgovişte (Eski Cuma) şe-
hirlerinden öğrenciler ka-
tıldı.
Etkinlik Kuzey ve Doğu 

Bulgaristan Türkçe Öğret-
menleri Derneği Başkanı 
Emine Halil’in selamlama 
konuşması ile başladı.
Emine Halil, Dernek tara-

fından düzenlenen Türkçe 
kurslarına giden çocuklar 
arasından bir kelime Türk-
çe bilmeyen çocukların bile 
olduğunu ifade etti. Kursla-
rın ve yarışmanın düzen-
lenmesinde emeği geçen 
herkese teşekkür eden 
Halil, yarışmaya katılan ço-
cukları da cesaretlerinden 
dolayı tebrik etti.
Dikte, İfadeli Şiir Okuma, 

Metin Okuma ve Yaratıcı 
Drama olmak üzere dört 
kategoride kıyasıya bir re-
kabete girerek yarıştılar.
Tüm öğrencilerin heye-

canla bekledikleri sonuçlar 

jüri başkanı Dr. Öğr. Üyesi 
Menent Şukrieva tarafın-
dan açıklandı.
Dikte kategorisinde Dob-

riç takımı birinci, Tırgovişte 

takımı ikinci, Ruse takımı 
da üçüncü derece kazandı.
İfadeli Şiir Okuma katego-

risinde Şumen takımı birin-
ci, Dolni Çiflik takımı ikinci, 

Razgrad takımı da üçüncü 
derece kazandı.
Metin Okuma kategori-

sinde Dobriç takımı birin-
ciliğiğ, Tırgovişte takımı 
ikinciliği, Varna ve Ruse 
takımları da üçüncülüğü 
paylaştı.
Yaratıcı Drama kategori-

sinde jüri sadece Şumen 
ve Tırgovişte takımlarını 
ödüllendirdi.
Derece kazanan tüm öğ-

rencilere Kuzey ve Doğu 
Bulgaristan Türkçe Öğret-
menleri Derneği tarafından 

ödüller verildi.
Etkinliğe teşr if eden 

resmi konuklar arasında 
Türkiye’nin Burgaz Baş-
konsolosluğunda görevli 
Konsolos Muavini Cumhur 
Akgün, Şumen Bölge Müf-
tüsü Mesut Mehmedov, 
Şumnu Üniversitesi Türk 
Dili ve Edebiyatı Bölümü 
kurucusu Mehmed Beytul-
lah, Şumen Belediye Mec-
lis Üyesi Av. Metin Cam-
bazov, okul müdürleri vs. 
vardı.
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