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Sofya Büyükelçisi Sekizkök, Edirne
Valisi Canalp İle Bir Araya Geldi
Bulgaristan’da Toll sistemi
uygulamaya geçiyor

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök, Edirne Valisi Ekrem Canalp ile Türkiye-Bulgaristan ilişkilerini değerlendirdi.
Vali Canalp, Büyükelçi Sekizkök ve Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan
Türk Vural'ı makamında kabul
etti.
Sekizkök, ziyaretin ardından
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Sofya'daki görevine 30

Ocak'ta başladığını söyledi.
Edirne'ye ilk ziyaretini gerçekleştirdiğini belirten Sekizkök,
"Sayın Valimiz ile Filibe, Edirne,
Sofya, Bulgaristan ve Türkiye
ilişkilerine dair çok verimli genel
bir değerlendirme yaptık." dedi.
Bulgaristan ve Türkiye arasında çok yakın ilişkiler olduğunu
anlatan Sekizkök, "Ulaşımdan
ve ticaretimizin giderek artmasından kaynaklanan Kapıkule

ve Kapitan Andreevo'daki tesislerin genişletilmesi ve kapasitelerinin geliştirilmesi konuları
var. Gündemimiz bu anlamda
çok yoğun. Bu konuları da Sayın Valimiz ile ele alma fırsatı
bulduk." diye konuştu.
Sekizkök, Edirne'ye ilk kez
geldiğini, kentin tarihi dokusunu, doğal güzelliğini ve insanını
çok beğendiğini dile getirdi.
Kırcaali Haber

çi Sekizkök’e Başmüftlüğün
faaliyetleri ve Bulgaristan'daki
Müslümanların hayatı hakkında
bilgi verdi.

Görüşmenin sonunda
ev sahibi konumundaki Dr. Hacı,
S e k i z kö k ’e
Bulgaristan’da
Büyükelçilik görevinde
b a ş a r ı lı b i r
döneme imza
atmasını diledi ve pirinç gül
biblo ve iki ciltlik Bulgaristan’da
Başmüftülük Tarihi kitabını hediye etti.
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Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Sekizkök, Başmüftülüğü Ziyaret Etti
Başmüftü Dr. Mustafa Hacı
başta olmak üzere Bulgaristan
Müslümanları Başmüftülüğü
yönetimi, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile görüşme gerçekleştirdi. Üst düzey
diplomat, 12 Şubat’ta Başmüftlüğe resmi ziyarette bulundu.
Büyükelçi Sekizkök, Bulgaristan hakkındaki izlenimlerini
paylaştı ve Türkiye Cumhuriyeti
ile dini ve kültürel ilişkileri geliştirme konusunda Başmüftlük
ile işbirliği yapmaya ve yardımcı olmaya hazır olduğunu
ifade etti. Başmüftü, Büyükel-

Bulgaristan’da 1 Mart 2020 tarihinden itibaren trafikteki ağır taşıtlar için yürürlüğe girecek mesafeye göre elektronik geçiş ücreti
toplama sistemi (Toll sistemi) tanıtıldı.
AA’ya konuşan Devlet Karayolu Altyapı Ajansı (API) Yönetim
Kurulu Üyesi Oleg Asenov, 3,5 tonu aşan, toplam teknik olarak izin
verilen azami kütleye sahip kara yolu taşıtları için Toll sisteminin
altyapı çalışmalarını tamamladıklarını söyledi.
Bulgaristan hükümetinin bugünkü oturumunda sistemin kapsamı ve tarifelerinin belirlediğini anlatan
Asenov, ilk aşamada ülkede 3 bin 100
kilometrelik birinci sınıf yollar ve otobanlarda 295 monitör çerçeve kurulduğunu
ayrıca 50 seyyar kontrol aracın kullanılacağını açıkladı.
Asenov, ülkenin tüm sınır ve gümrük
kapılarında, aralarında Türkçenin de bulunduğu 7 dilde bilgilendirme yapılacağını, ücretlendirme konusunda sürücülere
bilgi sağlayacak personel görevlendirileceğini kaydetti.
Oleg Asenov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ödenmesi gereken ücret, aracın teknik özelliklerine, kategori,
yola temas eden aksların sayısı, emisyon sınıfı ve kat ettiği mesafeye bağlı olarak belirlenir. Komşu Türkiye’den giriş yapacak
ağır taşıtların sürücüleri, gerekli yerlerde API personelinden Türkçe olarak bilgi ve talimat alabilecekler. Ülkeden geçişleri şimdiye kadar olduğu gibi, maksimum düzeyde rahat olacak. Kurulan
kontrol mekanizmalarının çerçevesinde Toll ücreti ödenmeden
Bulgaristan’dan çıkış yapılamayacak.”
API’nın kurumsal internet sitesinde Toll sistemi ve işlemler konusunda açıklamaların tümünün mevcut olduğunu anlatan Asenov,
ilgili bilgilerin Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı'nın, komşu ülkelerin
büyükelçiliklerinin ve konsoloslukların kurumsal sitelerinde paylaşılması için çalışmalar yapıldığını söyledi.
Öncelikle komşu ülkelerin konsolosluk yetkilileri ve ticaret ataşelikleri ile Toll sistemi konusunda bilgilendirme toplantıları yaptıklarını aktaran Asenov, 20 Mart'ta Türkiye’den Uluslararası Nakliyeciler
Derneği (UND) heyeti ile de bir toplantı yapacağını ifade etti. AA

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

HABERLER

26 Şubat 2020

Kırcaali Haber 2

Kırcaali Belediyesinin 2020 yılı bütçesi kabul edildi
Kırcaali Belediye Meclisi, aylık oturumunda Kırcaali Belediyesinin 2020
yılı bütçesini onayladı.
Bütçe taslağı, 25 kabul
ve 11 ret ve 2 çekimser
oyla kabul edildi. 2020 Yılı
Kırcaali Belediye Bütçesi
Mali Çerçevesi 69 960
000 levadır. 2019 yılına
ilişkin bütçenin mali plan
çerçevesine kıyasla yaklaşık yüzde 11 oranında
daha yüksek. 2020 yılı
bütçesinde en büyük pay
33, 5 milyon leva ile eğitim, ikinci sırada yüzde
27’lik pay veya 18,5 milyon leva ile konut inşaatı,
bayındırlık ve kamu hizmetleri ve çevre koruma
yer aldı. Yatırım programının maliyeti 11 milyon
243 bin leva, kaynaklar
esas olarak yol ve eğitim
altyapısı, içme suyu temin ve dağıtım sisteminin
iyileştirilmesi ve sosyal
hizmetler için tahsis edi-

sağlanması bekleniyor. 2
milyon 137 bin leva maliyetli sosyal konut inşaatı
projesi hayata geçirilecek. Sosyal fayda odaklı diğer bir proje ise 1.7
milyon leva değerindeki
“Onurlu Bir Yaşam İçin El
Ele” projesidir. 2014-2020
Yunanistan-Bulgaristan
İNTERREG V-A Sınır
Ötesi İşbirliği Programı
kapsamında finanse edilen Perperikon Arkeolojik
Kompleksi’nin bulunduğu
tepenin yamaçlarına Ziyaretçi Merkezi kurulma-

lecek.
Belediye Başkanı Hasan
Azis, taslak hazırlama,
harcama ve raporlama
gibi bütçenin tüm yönlerinde yapılan çalışmalarda emeği geçen herkese

teşekkür etti. Müh. Azis,
bütçenin asıl amacının ilçenin daha iyi bir yaşam
alanı haline getirilmesi
olduğunu vurguladı.
2020 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından des-

teklenecek operasyonel
programlar kapsamında 9
milyon leva hibe alınması
planlanıyor. Bu kaynağın
büyük bir kısmının Büyümedeki Bölgeler Operasyonel Programınca

sokakların onarımı ve rehabilitasyonu yapılacak.
Bu amaçlar için Belediye
Bütçesinin yüzde 12’sini
oluşturan yaklaşık 1 958
000 leva tahsis edilecek.
Bir diğer odak noktası,

masrafları için öngörülüyor. Evde bakım ücretinden elde edilecek gelirin
sadece yemek masraflarının yaklaşık yüzde 60’ını,
yarısından biraz fazlasını
karşılaması bekleniyor.

ekledi.
Evde bakım ve sosyal
hizmetlere yönelik görevlendirilen 15 ev temizlik
yardımcısı ve hemşire
görevlerine devam ediyor.
İlçede koruyucu aile hiz-

Momçilgrad Belediyesinin
2020 yılı bütçesi kabul edildi
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Meclisi, 16 528
324 leva miktarındaki mali
çerçeveli 2020 yılı belediye bütçesini kabul etti. Bu
kaynaklardan devlet tarafından delege edilen faaliyetler için 8 720 715 leva,
yerel faaliyetler için ise
7 510 000 leva ayrılması
öngörülüyor. Momçilgrad
Belediyesinin sermaye
harcamaları programının
maliyeti 5 800 673 leva.
Yerel Meclis oturumunda
konuşan Belediye Başkanı İlknur Kazim, ”2020 yılı
bütçesi, ilçenin sürdürülebilir gelişimi için rasyonel
çözümler üretilmeye ve
mali disiplinin parametrelerinin gözetilmesiyle yerel düzeyde faaliyetlerin
kalitesini ve kapsamını
iyileştirmeye dayanmaktadır” diye kaydetti.
Belediye Başkanı, bütçeyi gerçekçi olarak nitelendirdi. Bütçede hem
sosyal politika hem sağlık hizmetleri hem eğitim
için kaynak ayrıldığını
belirten İlknur Kazim, su
temini, kanalizasyon hizmetleri ve yol asfaltlama
çalışmaları için de kaynak
ayrıldığını ifade etti.
İlknur Kazim’in ifadesine
göre, ekibi kaliteli kamu
hizmetleri sunmaya devam etmeye çalışacak.
Bir diğer hedef ilçedeki
küçük yerleşim yerlerindeki yaşam koşullarını
iyileştirmektir. Yerleşim
yerlerine yönelik su temini
projeleri finanse edilecek,

sı planlanan 1,5 milyon
leva değerindeki “Antik
Rodoplar ve Ege” isimli
projenin sonlandırılması
bekleniyor.
Yerel Meclis toplantısında 2019-2023 Dönemi
Kırcaali Belediyesi Kırcaali için Ele Ele Sürdürülebilir Kalkınma Programı
ve 2020 Yılı Belediye Mülkiyeti Yönetim Programı
onaylandı. Satılması öngörülen yapılar arasında
poliklinik binasının iki katı
da bulunuyor.
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Cebel köylerinde, pasaport
ve kimlik yenilemek için
kolaylıklar sağlanıyor

Cebel (Şeyhcuma) ilçesine bağlı dokuz köyün
sakinlerinin kimlik belgelerinin yenilenmesine ilişkin başvuruları yerinde Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü Bulgaristan Kimlik Belgeleri Şube Müdürlüğü
seyyar ekipler tarafından kabul edildi. Böylece onlar pasaport şubeleri önünde oluşan uzun kuyruklarda beklemeyecek.
Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’nin, Kırcaali İl
Emniyet Müdürlüğünden talep etmesi üzerine pasaport şubesi görevlileri yerleşim yerlerine gelerek
yerinde vatandaşların başvurularını kabul etti. Kırcaali’deki Bulgaristan Kimlik Belgeleri Şube Mü-

dürlüğü talebe derhal iki seyyar ekip göndererek
karşılık verdi.
Kimlik belgelerinin yenilenmesine ilişkin başvurular, Pripek (Güneli) ve Ustra (Ustren) köylerinde
açılan seyyar gişeler tarafından kabul edildi. Bu
gişeler, komşu köyler Lebed (Gölcük), Yamino
(Elmaçukur) ve Jelıdovo (Alifakı) köylerinin sakin-

dezavantajlı gruplara ait
bireylerin sosyal içermesi ve desteklenmesidir.
Belediyenin sosyal bakım
hizmetleri ve sosyal politikası, yaşlı, kimsesiz,
sosyal yönden dezavantajlı vatandaşlara bakım
hizmeti ve destek verilmesini kapsamaktadır.
İlknur Kazim, evde bakım
ücretinden elde edilecek
gelirin 14 000 leva miktarında olması, bu faaliyet
için planlanan masrafların yaklaşık 60 000 leva
olması beklendiğini söyledi. Bu miktarın 23 500 levalık kısmı sadece yemek

Belediye Başkanı,” Bütçeden sosyal harcamalar için tahsis ettiğimiz
paraya ek olarak, sosyal
yönden dezavantajlı kişilere yönelik bakım hizmeti
verilmesini hedefleyen ve
aynı zamanda Momçilgrad ilçesinde ikamet eden
dezavantajlı durumda bulunan yaklaşık 100 kişiye
bakan 70'den fazla kişisel asistan sağlayan kişisel yardım mekanizması üzerinde çalışıyoruz”
dedi. İlknur Kazim, 2020
yılında belediyenin başka
sosyal hizmet projeleri de
uygulayacağını sözlerine

meti sağlanmasına yönelik “Beni Kabul Et” projesine devam ediliyor. Proje
kapsamında 3 çocuk koruyucu aileye yetiştirildi.
İlçede hizmete açılan
kamu mutfağında son derece muhtaç 100 kişiye yıl
sonuna kadar ücretsiz sıcak öğle yemeği verilmeye devam edecek. İlçede
ayrıca 8 kalıcı engellinin
istihdam edildiği “Eğitim
ve İstihdam” projesine ve
35 kişisel asistanın görevlendirildiği “Kompleks Bakım” projesine de devam
edilecek.
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lerine de hizmet verdi. Daha sonra seyyar ekipler,
General Geşevo (Bölcek), Velikdençe (Ramadanlar), İliysko (Elliyaşcı) ve Rogozari (Kabaağaç/Hasırcılar) köylerini ziyaret ederek oralarda da hizmet
sundu.
130’u aşkın kişinin başvuruları yerinde değerlendirildi. Cebel Belediye Başkan Yardımcısı Ergin Hüseyin ve Belediye Genel Sekreteri Hayriye
Mehmet, seyyar ekiplerin köylerde yaptığı çalışmalar sırasında hazır bulundu.
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“Herkes deniz boyunda!
Bir ben, kendi başağrılarım yetmiyormuş gibi
elalemin işleriyle de uğraşıyorum! Bu TIR da yol
verecekse versin en nihayet!” diye kendi kendine
patırdadı Müh. Mahir ve
kornaya bastı.
Bir hafta öncesi çalıştığı şirketin müdürüyle
aralarında geçen konuşmayı sık sık hatırlıyordu.
Her hatırladıkça da öfkelenmeden olamıyordu... Sabah kahvesinde
“Yarından itibaren izindesin” demişti ona. O
da öğleden sonra tasını
tarağını toplamış, çalışma odasında iş gününün
bitmesini bekliyordu. Biter
bitmez Opel’e binecek ve
Güneşli Sahil’e giden yolu
tutacaktı. Orada ise masmavi deniz, sayfiyecilerle
dolu plaj... Derken Müdür
kapıda belirdi.
“Burada mısın.” dedi, girdi, karşısına oturdu. Sakin
değildi. Bir sigara yaktı ve
kutuyu onun önüne sürerek hımırdandı:
“Yak sen de.”
O da yaktı sigara ve
Müdürün devam etmesini bekledi. O arasını çok
uzatmadan konuştu:
“Ruse’deki inşaata sorumlu olan meslektaşın
işin ucunu yine kaçırmış.”
“Nasıl yani?”
“Beton Merkezi’yle arayı
bozmuş ve işçiler işi terk
etmiş.”
“Her keçi kendi bacağından...”
“Ruse’ye giderek ona
yardım etsen ve izine
ondan sonra çıksan diyorum...”
Müh. Mahir alaylı alaylı
ve acımalı bir şekilde gülümsedi. Müdür aynı alçak
sesle devam etti:
“Üç yıldan beri seni
hep aynı vaatlerle avutuyorum. Fakat Müh.
Durhan’a teklif etmeye yüzüm tutmadı. Eşi çalıştığı
yerden izin almış, oğlu,
biliyorsun, tedaviden ihtiyacı var... Sen ise...”
“Bende ise ne karı, ne
de çocuk!”
“Öyle demek istemedim...”
“Kaç yıldan beri bu sapa
kenti bir gün için bari terk
edemiyorum!”
“İşte şimdi böyle bir şeye
imkânın var. Ruse’ye git
ve orada bir hafta bari
kal. Bu defa sözüm söz!
Orada işleri yoluna koyar
koymaz denizin yolunu
tut. Hem de iki yılın iznini
birden istifade et.”
“Sen bir yıllık izini garantile, yeter. Ne zaman yola
çıkmalıyım?”
“İmkânın varsa, derhal.
Yarın sabah erken erken
işin peşine düşersin.”
O da bir saat sonra
Opel’e binerek Ruse’nin
yolunu tuttu.
Meslektaşı hakikaten de
ordusuz kalan komutana
dönüşmüştü. Birlikte oraya buraya koştular ve yedi
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KIZGIN YOLCULUK
gün içinde işler tekrar yoluna girdi. Bu sabahki telefon konuşmasında Müdür nihayet kestirip attı:
“Artık izindesin! Deniz
sahili Rodopların bohemini bekliyor! Şirketin otelindeki iki yataklı oda sana
amade!”
“Tamam. Başka bir şey
diyecek misin?”
“Denizden yalnız dön-

(Öykü)

kındaki ağacın gölgesine
değiştirdi. Kır tasiyeye
uğramak gelmişti aklına.
İyi de etti. Bayağıdan beri
aradığı bir romanı burada
buldu. Kapıdan çıkarken
satıcıya:
“Kitabın ederini tezgâh
üzerine bıraktım!” dedi

İsmail YAKUP
memeni temenni ederim!”
Hemen kapadı telefonu.
Müdür mü söyleyecek ne
zaman evleneceğini!?
Kendisi evlendi evleneli
serbest hayatı rüyasında
bile göremiyor! Göremediği için de kıskançlığını
bir türlü gizleyemiyor!
Önünde adım adım
ilerleyen TIR-ı en nihayet sollayabildi. Bir dakika sonra başka bir TIR’a
erdi. Onu sollar sollamaz
üçüncüsü çıktı önüne...
Sonra bir daha!.. Nihayet
önü tenhalaştı ve gaza
bastı. Çok geçmedi, bu
defa Trafik Memuru dikildi karşısına. Tam öfkesini
ondan alacaktı ki, adam
sakince izah etti:
“Önümüzde yine trafik
kazası var ve yol kapalı.
Ya iki saat beklemeniz
ya da güzelim Opel’i sağ
taraftaki üçüncü derece
yolda bir saat sürmeniz
gerekecek.”
Bir yıl öncesi geçmesi
gerektiği sağ yolu tuttu.
Yakında bir yerde yanıbaşında kırtasiye bulunan
bir yakıt istasyonu bulunduğunu hatırladı. Depoyu
orada doldurup durmadan
sürerse denize karanlık
basmadan yetişebilecekti.
İstasyon bomboştu. Sorumlu kadın gölgeye oturmuş, bulmaca çözüyordu. Kırtasiyeci kadın ise
kapıya abanmış, ayçiçeği
tekerleğinden çekirdek
geveliyordu. ”Bıldırdan
beri yerlerinden kıpırdamamışlar mubarekler!”
diye geçirdi aklından.
Depoyu doldurdu ve ya-

ve araca doğru yürüdü.
Tam biniyordu ki, kadın
seslendi:
“Komşu köye kadar ben
de seninle gelebilirim değil mi?”
İrkilir gibi oldu. Ses tanıdık gibiydi!
“Buyur.”
Kadın yanı başınadaki
koltuğa yerleşirken kemere uzandı:
“Benim yüzümden cezalanmayasın!”
Hakikaten de tanıdık
ses! Çehresine kaçamak
bir bakış attı. Evet!! Okul
arkadaşı Elfide! Bu bölgedeki köylerin birinden olduğunu biliyordu, fakat...
Az sonra köye girdiler.
“Nerede inmeyi arzu ediyorsun?”
“Köyden çıkışta sağ taftaki son kapı.”
Söylenen yerde durdu.
Kadın indi, ona doğru
döndü ve sordu:
“Sen inmeyecek misin?”
İndi ve onun ardından
yürüdü. Yemiş ağacı ve
sebzeyle dolu bahçenin
ortasından geçen patikaca yürüdüer. Ev önüne
geldiklerinde kadın çantasını ve ayçiçeği tekerleğini asma altındaki masa
üzerine attı ve ev içinde
kayboldu.
O, bir sandalye çekip
oturdu. ‘On yılda çok az
değişmiş. Sesi, yürüyüşü,
saçları... hep aynı. Yalnız
azıcık kilo almış!’ diye geçirdi aklından. Heyecanını
bastırabilmek için sigara
dumanlattı ve etrafına
bakındı: Ev, asma, sebze
ve yemiş ağaçlarıyle dolu

bahçe, hepsi bakımlı...
Elfide iki porselen bardak ve karpuz dilimleriyle
yüklü bir tepsiyle geldi.
“Bu yakıcı temmuz sıcağında birer soğuk kahve
içelim!”
Bardağa hafifce değdi.
Hakikaten de soğuktu!
“Kapıdan çıktığında bardaklardan buhar kalkıyor
gibime geldi.”
“Bu çeşit kahve karbonatlı su ile hazırlanır!”
Bardağı dudaklarına isteksizce götürdü. Ne gizlesin, hoşuna gitti.
“Soğuk ve karbonatlı
kahve sefte içiyorum.”
Dedi.
“Ben ise sık sık yolculuk
ettiğin için böyle kahve
içmeyi benden çok daha
evvel öğrenmiştirsin diye
düşünüyordum.”
“Bugüne kadar soğuk
kahve içmeye hakikaten
de kısmetim olmadı.”
“Kırtasiyeye daha buradan bıldır geçtiğinde uğramış olsaydın, kahve bu
şekilde de hazırlanırdığını
daha o zaman öğrenecektin.”
Müh. Mahir’in çehresi
allanır gibi oldu...
“Böyle kahve yapmayı
Yunanistan’da öğrendim.”
Diye ilave etti Elfide.
“Ziyarete mi gittin?”
“Çalışmaya.”
Kaşlarını kaldırdı ve ona
hayretle baktı:
“Yani?!”
“Yani ben de sen gibi önceki mesleğimi bayağı çabuk terk etmem gerekti.”
Onun için daha neler biliyordu acaba? Heyecanı
tekrar arttığını belli etmemek için gözlerini asmaya doğru çevirdi.
“Asmaya ikinci defa bakıyorsun. Bir kusur mu
fark ettin?”
“Aksine, gerektiği gibi
kesilmiş ve ilaçlanmış.
Çardağın birkaç yerine
kaynak yapmak gerekiyor.”
“Bir evde erkek olmayınca bazı işler...”
“Herhangi bir komşunda kaynak makinesi yok
mu?”
“Var.” Dedi Elfide ve kalkıp gitti. Az sonra kaynak
makinesiyle döndü.
Asmanın birkaç yerini
perçinledikten sonra gitti,
güçlükle açılıp kapanan
avlu kapısını da tamirledi.
Çalışmayı sona erdirerek
elini yüzünü yıkamak için
çeşme başına geçtiğinde
güneş ufuk ardına gizlenmişti ve akşam sofrası
asma altında hazırdı. Elfide içki kadehlerini doldurdu ve mısafirinin gözlerine bakarak:
“Mahir, on yıldan sonra
birbirimizi tekrar bulabildiğimiz için içelim!” dedi.
“Tamam. On yıldan son-

ra tekrar karşılaşabildiğimiz için içelim!”
Sohbeti çabuk koyulttular. Okul arkadaşlarını ve
birçok olayları tekrar tekrar andılar. Yalnız bu on
yıl içinde birbirilerini niçin
aramadılar sorununa, ikisi de değinmekten kaçınıyordu. Vakit gece yarısını
bir hayli geçtiğinde Elfide
en nihayet konuyu açtı:
“Önceki alışkanlığından
vazgeçmemişsin Mahir.
Sormayacağını çok iyi biliyorum, sormadan anlatayım... Okulun en iyi öğrencilerinden biriydin, fakat
öğretmen mesleği seni
celbetmediğini hepimiz
biliyorduk. Hakikaten de
kışladan sonra tahsiline
devam ettin ve çok arzu
ettiğin inşaat mühendisi
oldun. Ben mezuniyetten
sonra köyüme ilkokul öğretmeni atandığımı biliyorsun. Kışlada olduğun sürede yirmi dört ayda sana
tam yirmi dört mektup
yazdım. Hiçbirine cevap
çevirmedin. Bazı okul arkadaşlarımızın yardımıyle nerede bulunduğunu,
neyle meşgul olduğunu
kesintisiz izledim. Senden hep haber bekledim...
Büyük göç başlayınca köy
okulu boşaldı ve işsiz kaldım. Göç etmeye imkanım
yoktu. Annem çalışamaz
durumda, babam ise ağır
hastaydı. Onun vefatinden sonra anneme yalvardım yakardım ve bir
komşu kadını ile birlikte
Yunanistan’a gitmeme izin
verdi. Orada üç yıl yaşlı bir nineye baktım. Altı
ayda bir gelerek anneme de göz kulak olmaya
çalıştım. Son geldiğimde
yakıt istasyonu yanındaki
işte o mağazayı kiraladım ve kitapla doldurdum.
Gümülcine’de bir yaşlı
sahaftan eski kitap alım
satımı için bazı şeyler öğrendimdi...”
“Müşterin var mı? Meskün yerlerden ve anayoldan biraz uzak kalıyorsun.”
“Kitapseverler mağazamı kısa sürede öğrendiler.
Ziyaretçisiz kalmıyorum.
Yakında başkentten bir
müşteri yıllarca aradığı
iki kitabı burada buldu ve
hayli yüksek istediğim fiyatı memnuniyetle ödedi.”
Bir sıra Müh. Mahir’in
gözleri uzaklara doğru
kaydı. Gülümsedi ve dedi:
“Artık tan yeri ağarmaya
başladı. Neredeyse gün
doğacak. Masa başında
sabahladık yani. Kalkayım ve bahçe ortasındaki
şu armut ağacının dallarını dayaklayayım. Yemiş
bolluğundan neredeyse
kırılacaklar!”
Bir saat sonra tekrar
asma altına döndüğünde akşamdan beri sesini
çıkarmayan cep telefonu

çaldı. Açar açmaz müdürün sesi kulağında gürledi:
“Mühendis Bey, kendini deniz boyuna attın mı
artık?”
“Ne gezer! Hep daha
Ruse yakınlarındayım!”
“Bu defa kabahat bende
değildir inşallah?!”
“Kabahat bu defa da
sende! Ruse memuriyetini düşünmeseydin yıllardır
aradığım aşkımı hep daha
bulamayacaktım!”
“İnsan ne kadar da iyi
yaşasa bir gün bekârlığa
elveda demesi gerekiyor.
Bu, denize varmadan da
olabilirmiş yani. Şimdi ne
olacak? Deniz sahilini
Rodopların boheminden
mahrum mu edeceksin?”
“Müdür, ben senin bu
soruna gerektiği gibi cevap verirdim, amma yeri
değil!”
Müdürün kıs kıs güldüğünü anlayınca telefonu
hemen kapadı ve masaya
fırlattı.
“Şefin miydi?” diye sordu Elfide.
“Evet.”
“Adam haklı. Denize giden başka yol da vardığını bilmiyor muydun?”
“Şeytanın işi yok, dün
buradan geçmemi fısıldadı kulağıma!”
“Demek ki, şeytan bazen
hayırlı iş de yapıyormuş!”
“Sen şimdi şeytanı rahatsız etme. Şefin ne
dediğini işittin. Şirketin
deniz boyundaki otelinde
iki yataklı bir oda bir haftadır benim yzümden boş
duruyor.”
Bu anda telefon yine çaldı. Yine müdürün sesi:
“Bundan sonra hangi
yolu tutacaksın? Cevabın
ne olacak?”
“Halâ düşünüyoruz.”
“Elalem deniz boyuna
evlenebilmek için gidiyor,
sen ise evlenebildiğin için
git. İki kişilik oda daha nekadar boş duracak?”
“Bir düşünelim.”
“Düşünün, ama cevap
‘evet’ olsun! İmzalamak
zamanı geldiğinde ise
benden daha iyi sağdıç
bulamazsınız. Az önce
dediğin gibi seni Ruse’ye
göndermeseydim birbirinizi hep daha bulamayacaktınız değil mi?”
Müdür konuşa dursun, o,
gözlerini Elfide’ye dikmiş,
ne diyeceğini bekliyordu.
Kadın gülümsedi ve alçak
sesle konuştu:
“Şef şeftir! Bir sözünü iki
etmek olmaz!”
O da müdürün dırıltısını
kesmeye acele etti:
“Tamam tamam! Şefin
bir dediğini iki etmeyecağiz!”
Ertesi sabah yeni evliler
temmuz güneşinin ışınlarıyle dolu otel odasında
uyandıklarında şahane
Karadeniz bütün güzellikleriyle yalnız onlara değil,
bütün dünyaya gülümsüyordu.
İsmail YAKUP
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Çernooçene Belediye yönetimi, köy
muhtarlarıyla toplantı gerçekleştirdi
Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanı
Aydın Osman ve ekibi,
köy muhtarları ve muhtar
vekilleriyle yılın ilk çalışma toplantısını gerçekleştirdi. Temizlik ve kamu
düzeninin korunmasına
ilişkin kontrol yetkileri izah
edildi.
Başkan Aydın Osman,
katılımcılara kış aylarında kar temizleme ve yol
bakım sözleşmelerinin
hükümleri hakkında bilgi verdi ve yüklenicilerin
daha fazla kontrol edilmesini istedi.
Aydın Osman, muhtarlara ” Toplumdaki yalnız yaşayan, zor hareket eden
ve hemodiyaliz hastaları
gibi savunmasız gruplara
odaklanın” dedi.
Belediye Başkanı,”En
acil ihtiyaçlara göre her
yer leşim yer ler indeki

rildi.
Aydın Osman,”Köy muhtarları, toplu halde kimlik
belgeleri çıkartma ve yenileme kampanyası konusunda nüfusa yardımcı
olacak. Talep edildiği ve
gerekli hazırlıklar yapıldığı
halde yerleşim yerlerinde
ikamet eden vatandaşların başvurularını yerinde
kabul etmek üzere Pasaport Şube Müdürlüğü
tarafından seyyar bir ekip
gönderilecek” diye bilgi-

problemleri çözmek için
kaynakları adil bir şekilde
dağıttık” diye seslendi.
Bir sonraki önemli madde belediye arazi fonundan çayır ve mera kullan-

mak isteyen herkes tarafından tarım 2020/2021
sezonuna ilişkin sözleşme
yapmak için başvuru formu sunulmasıyla ilgiliydi.
Başvurular, 1-10 Mar t

2020 döneminde yapılacak.
Köy muhtarlarına yerleşim yerlerine yakacak
odun teminine ilişkin prosedür hakkında bilgi ve-

KRIG Sanat Galerisi’nde Kırcaali bölgesinden
üç genç yeteneğin eserleri sergileniyor
KRIG Sanat Hareketi tarafından yürütülen
“Kırcaali ve İlden Genç
Yetenekler” inisyatifi kapsamında üç genç yetenek
tanıtılacak. KRIG Sanat
Galerisi’nde 14 Şubat
Sevgililer Günü’nde ziyarete açılacan sergi,
onların eserleri, projeleri ve onlarla yapılan
mülakatlardan oluşuyor.
Sergi, 14 Şubat 869'da
Roma'da vefat eden Slav
alfabesini oluşturan iki
kardeşten biri olan Aziz
Kiril Slavyanobılgarski’ye
ithafen 14 Şubat Sevgililer
Günü’nden itibaren daha
14 gün boyunca ziyarete
açık kalacak.
Ardino (Eğridere) kasabasından 18 yaşındaki
Stanislava Paşova, şiir
yazıyor, ancak kendi deyişiyle "yalnızca bilgisayar
program kodları yazmadığı zaman” bunu yapıyor. Stanislava,” Edebiyat
projeleriyle uğraşıyorum.
Ancak bilimsel bilgisayar
programları yazmaya ve
yeni programlama dilleri
öğrenmeye daha fazla
zaman ayırıyorum” diyor.
Genç yetenek, bölgesel,
ulusal ve uluslararası Bulgarca ve İngilizce edebiyat yarışmalarında her
yıl ortalama 5 ödül kazanıyor. Onun edebi eserlerinden başka galeride
bir de sesli komut verme
özelliğine sahip telif hak-

kıyla korunan Google’da
kodlu ve son ön izlemeli
bir site olarak C ++ programlama dilinde problem
çözme sürecini tanıtan
bir pano da kurulmuştur.
Stanislava, Ardino Vasil
Levski Lisesi 10.Sınıf öğ-

gibi riskli sporlarda deneyimleriyle bilinir. Galeride Şaban’ın hava dalışı (skydiving) sırasında
çektiği bazı muhteşem
fotoğraflar görülebilir.
Yüksek teknoloji hayranı
olan genç, “Teknoloji ne

rencisi. Kod yazma becerisi, yazılım teknolojileri
ve programlama dilleri
konusunda binlerce saat
pratik alıştırmalararıyla
muhtemelen birinci seviyede programcı olmuştur.
İnisyatif kapsamında bu
ay tanıtılacak ikinci genç
yetenek, Kırcaali ilçesinin
Ençets (Salman) köyünden 18 yaşındaki Şaban
Mladenov, Kırcaali’deki Turizm Lisesi 12.sınıf
öğrencisi. Şaban, kano
kayak , bisiklet koşusu,
dağ bisikletçiliği, bisiklet
polosu, otoyolda bisiklet
sürme, bisiklet dağ inişi

yaparsam yapayım benim
bir parçam” diyor. Genç
yetenek,” Bisiklet kaskımda bir kamera takılı,
telefonumda her koşulda
7/24 saha çekimine izin
veren profesyonel güçlü bir kamera var. Video
çekiyorum, film moıntajı
yapıyorum, canlı yayınlar
yapıyorum. Montaj yapıyorum, düzeltmeler yapıyorum ve dünyanın dört
bir yanındaki arkadaşlarımla hareket paylaşımında bulunuyorum” diye
ifade etti. Otelcilik okuyan
Şaban, hayalini şöyle anlattı: “Utroba (Dangırdak

kaya) Mağarası yakınında bir ekolojik köy kurmak istiyorum. Bu yönde
arkadaşlarla bir adım attık- bir ağaç evi inşa ettik,
ağaçlar büyük çubuklara benziyorlardı, burada
buna benzer başka bir
evin olduğunu sanmıyorum. Benim ekolojik köyümün misafirleri, ağaçların dalları arasında kuş
sesleriyle uyanacaklar.
Televizyonda Kanada'da
böyle güzellikler gördüm.
Bence bu tür evler doğanın kıymetini bilen insanlar içindir. Burada da doğanın kıymetini bilenlerin
sayısı giderek artıyor”.
Sergide yer alan üçüncü genç yetenek Kırcaali
Yordan Yovkov Lisesi öğrencisi Dıjdino (Yağmurköy) köyünden 15 yaşındaki Melek Ayhan. Melek,
köye adadığı şiirler yazar,
resim yapar, yarışmalarda dereceler elde eder
ve KRIG Sanat Hareketi
ekibi ile birlikte binalarda
sokak sanatı uygulamalarına yönelik ilk kişisel
sanat projeleri gerçekleştirmeye başladı.Galeride
onun Dıjdino köyü muhtarlık binasının duvarında
uygulanmak üzere bir projesi sergilenmekte. Proje
bir kızın ve şiir yazdığı ve
her gün yeni bir şey öğrendiği yerlilerin ruhu ve
simalarıyla buluşmasını
sergiliyor. KH

lendirdi.
Toplantı sadece bilgilendirici olmakla kalmadı
Muhtarların sadece köylerdeki acil sorunların çözümü değil , aynı zamanda belediye bütçesinin
gelir kısmını da uygulama
konusunda sorumluluk
üstlenmeleri amaçlanıyor.
Belediye yönetiminin
köy muhtarlarıyla toplantısı çok yapıcı bir diyalog
içerisinde gerçekleşti.
İsmet İSMAİL

Rektör ve dekanlara
65 yaş sınırı getirildi
Mecliste yapılan ikinci tur oylamada, Yükseköğretim
Yasasında değişiklikler kabul edildi. Değişiklikler, yüksek okulların üst yönetim kadrosuna atanacak görevlilere 65 yaş sınırı getiriyor.
Değişikliklere göre, üniversitelerin üst yönetim kadrosuna seçilen kişiler, seçim tarihi itibariyle 65 yaşını
doldurmamış olmalıdır. Ancak rekrör, bölüm, şube ve
kolej müdürü, anabilim dalı başkanı ve yardımcılarının
görevine 65 yaşını doldurduklarında son verilmeyecek.
Kanun değişikliklerinin yürürlüğe girdiği sırada 65
yaşını doldurmuş olanlar, seçildikleri koşullara bağlı
olarak görev sürelerini tamamlayacak. Yükseköğretim
kurumlarının akademik teşkilat yönetmeliklerinde görev
süresinin 65 yaşın doldurulması ile sona erdiği belirtilmişse bu olacak, fakat yönetici kadrosunda yer alan
görevlilerin görev süresini tamamlayacağı belirtilmemişse, bunun önünde herhangi bir engel olmayacak.
Meclis, Ulusal Yükseköğretim Kurumları Haritasının Ulusal Meclis
yerine Bakanlar
Kurulu tarafından
kabul edilmesine
karar verdi. Harita
ile meslek alanları ve düzenlenmiş
mesleki uzmanlık
alanlarına göre
ülkedeki yükse köğretim kurumlarının profili ve bölgesel yapısı belirlenecek. Harita, Eğitim ve Bilim Bakanının önerisi ile
ulusal işveren ve sendika örgütleri ile koordineli olarak
hazırlanacak.
Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, Mecliste yapılan tartışmalar sırasında son otuz yılda yükseköğretim kurumlarının profil gelişimi de dahil olmak üzere
bağımsız stratejilere yol açan nihai bir akademik özyönetim modeli olduğunu söyledi. Bakan, böylece örneğin 14 yeni üniversitenin açıldığını kaydetti. Vılçev,
”Bu model genel bir çerçeveye oturtulmamıştı. Sosyal,
hukuki ve iktisadi bilimlerde yüksek öğrenim arzında
artışa neden oldu” dedi.
Vılçev, haritanın yükseköğretim kurumlarının profil
yapısını tamamen devlet planlamasına geri döndürmeyeceğini, daha ziyade daha fazla yüksek öğrenim
merkezinin açılmaması, yükseköğretim kurumlarının
yeni şubeler açmak için çaba harcamaması yönünde
bir çerçevesi olacağını belirtti. Onun ifadesine göre,
harita aynı zamanda Ulusal Değerlendirme ve Akreditasyon Kurumuna projeleri gözden geçirmemesini de
işaret edecek.
GERB partisi mensubu olan Meclis Eğitim Komiyonu
Başkanı Milena Damyanova, haritanın Bakanlar Kurulu tarafından kabul edilmesi kararıyla esneklik ve lobi
çıkarlarına karşı koruma sağlanacağını açıkladı. Onun
ifadesine göre, harita Meclis tarafından kabul edilirse
bu, belirli bölgelere akademik görünüm verme girişimi
olacak.
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Kalotina Sınır Kapısı’nda yolsuzluk operasyonu
İçişleri Bakanlığı (MVR)
Genel Sekreteri İvaylo
İvanov, basına yaptığı
açıklamada Bulgar istan-Sırbistan sınırında
bulunan Kalotina Sınır
Kapısı’na yönelik düzenlenen yolsuzluk operasyonunda 30’dan fazla görevlinin gözaltına alındığını
açıkladı. Tutuklananlar
arasında sınır polisleri,
gümrük müdürü ve tutuklama sırasında görev başında bulunmayan sınır
polisleri bulunuyor.
Savcılık, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Komutanlığı, Yolsuzlukla Mücadele
ve Yasa Dışı Yollardan
Edinilen Varlıkların Müsadere Edilmesi Komisyonu ve Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS) tarafından gerçekleştirilen
ortak operasyonu öven
İvanov,”Savcılar kimin
hakkında suç duyrusunda
bulunulacağını söyleye-

Başsavcı İvan Geşev,
”Özel Yetkili Savcılığın
denetiminde bir tahkikat
yapılıyor. Yolsuzlukla uğraşan organize suç grubuna dair kanıtlar toplandı. Savcılar, MVR, DANS
ve Yolsuzlukla Mücadele
ve Yasa Dışı Yollardan
Edinilen Varlıkların Müsadere Edilmesi Komisyonu ile birlikte çalışıyorlar. Sıradaki çok kapsamlı

14 alageyik daha doğaya
serbest bırakıldı
cektir. Her operasyondan
sonra bu işi daha da iyi
yapıyoruz. Koordinasyon
mükemmel bir seviyede. Sıradaki operasyon
bunu doğruluyor” dedi.
İvanov,”Tutuklamalardan

dolayı Sırp tarafında da
sınır kontrol noktasından
geçen araçların trafiği ve
gümrük işlemleri durduruldu, ama tutuklananların
görevlerini yapacak kişiler
geldiği anda sınır kapısın-

da normal çalışma devam
etti” diye bildirdi.
İçişleri Bakanlığı Genel
Sekreteri,” Olumlu olan şu
ki, her şeyi son dakikaya
kadar gizli tutmayı başardık” diye vurguladı.

mümkün görüyorum. Muhalefet her zaman kusur
arayacak, ama bu yaklaşım ne bize ne de onlara
yararlı olmayacak. Yapıcı
bir yol her zaman faydalı
olmuştur. Yapıcı olmamızdan yanayım” dedi.
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram, “Popülizmi, partiye karşı önyargıları bırakalım. Ardino ilçesi adına gerçek ve olası
bir bütçeyi destekleyelim”
çağrısında bulundu.
Bütçede eğitim için öngörülen kaynak 3 955 328
leva miktarında. Kaynağın
320 000 levalık kısmı belediyenin kendi gelirlerinden sağlanacak. Sosyal
güvenlik sigortası ve sos-

yal hizmetler için ayrılan
kaynak 650 282 leva.
Sağlık hizmetleri için 80
859 leva öngörülüyor. Bu
yıl da ilçe merkezindeki hastanenin faaliyetini
sübvanse etmek için belediyenin kendi gelirlerinden 100 000 leva öngörülüyor. Halk kültür evlerinin
faaliyetleri için 292 320
leva devlet sübvansiyonu,
spor kulüplerinin faaliyeti
için ise 34 000 leva sağlanacak.
Belediye Meclisinin, yılın ilk oturumunun gündeminde 19 madde yer
aldı. Meclis, 2019-2023
Dönemi Ardino Belediyesi Yönetim Programı’nı
onayladı. Oy birliğiyle
Ardino Belediyesi Çocuk
Suçluluğu ile Mücadele
Komisyonu’nun 2019 yılı
faaliyet raporunu kabul
etti. Toplantıda ayrıca
2020 Yılı Belediye Gençlik Faaliyetleri Planı'nın
yanı sıra bu yıl için Beden
Eğitimi ve Spor Geliştirme Programı ve Takvimi
kabul edildi.
Kırcaali Haber

Ardino Belediyesinin 2020 yılı bütçesi yaklaşık 12 milyon leva
Ardino (Eğridere) Belediye Meclisi, 2020 Yılı
Belediye Bütçesini kabul
etti. Ardino Belediyesi’nin
2020 Yılı Mali Plan Çerçevesi 11 983 213 leva miktarındadır. Bu kaynaklardan devlet tarafından delege edilen faaliyetler için
6 187 039 leva, yerel faaliyetler için ise 5 796 174
leva öngörülüyor. Bütçe
taslağı toplam 27 Meclis
Üyesi’nden 22’sinin oyu
ile onaylandı. Yapılan oylamada 5 Meclis Üyesi ret
oyu kullandı.
Bu yıl belediye oldukça
iddialı bir yatırım programı uygulayacak. Sermaye
harcamaları programının
maliyeti 3 016 093 levadır. Sermaye giderleri için
hedefli destek 1 340 900
leva miktarında olup 2019
yılına göre hemen hemen
150 000 leva fazladır.
Bütçe tasarısını Belediye Meclis Başkanlığına
sunan Belediye Başkanı
Müh. İzzet Şaban, “2020
yılı bütçesi gerçekçi ve
dengeli bir bütçedir. Bu
bütçe, gereklilikleri ve yerleşim yerlerinin ve bu yer-

lerde yaşayan insanların
ihtiyaçlarını, gereksinimlerini karşılar. Bütçe, ilçedeki tüm yerleşim yerlerinin
sakinleri ve kurumlarla
yapılan 45 görüşmeden
sonra hazırlandı. Bütçede sosyal politika, küçük
ve orta ölçekli işletmeleri
teşvik etmek, sağlık ve
eğitim için kaynaklar öngörülmektedir. Bayındırlık
işleri, su temini ve kanalizasyon için de kaynaklar
var” diye vurguladı. Başkan Şaban, bunun seçim
kampanyasından insanlara söz verdikleri politikaları uygulama yolunda
sadece küçük bir adım
olduğunu ifade etti. ” Tüm
bu politikaları bu bütçe ile

Bulgargaz Şirketi, doğal gazın yüzde 2,5 ucuzlamasını öneriyor
Bulgargaz Şirketi, Elektrik ve Su Düzenleme
Komisyonu’nun (KEVR)
Mart 2020'nin başından
itibaren doğal gaz fiyatının düşürülmesini ve
fiyatlandırma yönteminin
revize edilmesini talep
edecek.
2020'nin ilk çeyreği için
onaylanan fiyata göre
2020'nin ikinci çeyreği
için önerilen fiyat 1.11 leva

yolsuzluk operasyonu söz
konusudur” diye kaydetti.
Başsavcı,” " Yürütme
makamlarıyla birlikte tüm
yetkili kurumlar son derece yüksek bir tempoda
çalışıyoruz. Oligark olan
bakanlar veya ev ortamında işlenen suçlar ve
üst düzey yolsuzluk olsun
olmasın her yönde çalışıyoruz” diye ifade etti
Kırcaali Haber

veya % 2.52 daha düşük
seviyededir.
Burgargaz, ülkeye do-

ğal gaz
tedarikine
ilişkin fiyatı düşürmesi için
Gazprom
Export ile
m ü z a ke reler yür ü t ü y o r.
İki tarafın
Şubat 2020'nin sonuna
kadar anlaşması ve Bul-

garistan piyasası için doğal gaz fiyatının önemli ölçüde azalması bekleniyor.
Anlaşmanın imzalanmasından hemen sonra Bulgargaz Şirketi, KEVR’den
Mart 2020'nin başından
itibaren doğal gaz fiyatının düşürülmesini ve
fiyatlandırma yönteminin
revize edilmesini talep
edecek.
Kırcaali Haber

Geçen haftanın başından beri Doğu Rodoplar’da
yer alan White River (Byala Reka) Doğa Koruma
Alanı’na 14 alageyik doğaya serbest bırakıldı. Alageyik sürüsü bir ay önce Rodoplar’ın bu kısmında
doğaya serbest bırakılan 12 alageyik sürüsüne
katılacak. Sürünün doğaya salınması ile Doğu Rodoplar’daki korunan bölgelere geyik yerleştirme
sezonu sona erdi. Faaliyetlere yeniden sonbaharda başlanması bekleniyor.
Yaban Rodoplar Vakfı’nın amacı, bu hayvan
türünün tekrar Doğu Rodoplar’a kazandırılmasıdır. Vakıfta görevli biyoçeşitlendirme konusunda
uzman Stefan Avramov,” Doğu Rodoplar’da eski
Trak krallarının bu favori av türü olan alageyikleri
yeniden bölgeye kazandırma konusunda büyük
bir adım attık. Sınır ötesi bölgenin tamamına bu

hayvan türünü geri kazandırmak için Yunan meslektaşlarımızla gelecekte başarılı bir işbirliği yapmayı umuyoruz” konuştu.
Byala Reka bölgesindeki dişi alageyiklerin yayılması, hareketleri ve onları tehdit eden şeyler,
Doğu Rodoplar’da en sevdikleri dinlenme ve beslenme yerleri hakkında daha fazla bilgi edinmemize yardımcı olacak özel GPS GSM vericileri
takıldı.
Doğu Rodoplar’daki Byala Reka, Macarovo,
İvaylovgrad (Ortaköy) Barajı ve Dobrostan doğa
koruma alanlarına son birkaç ay içinde Kırcaali,
Harmanlı ve Krumovgrad'daki (Koşukavak) yerel
av dernekleriyle işbirliği içinde toplam 130 alageyik yerleştirildi. Daha Yaban Rodoplar Vakfı ekibi,
şubat ve mart aylarında Doğu Rodoplar’da kızıl
geyik ve alageyik izleme ve sayımı yapacak.
Son beş yılda Doğu Rodoplar’a, Ulusal Avcılık
ve Balıkçılık Birliği-Bulgaristan Avcılar ve Balıkçılar Birliği ile Harmanlı ve Krumovgrad'daki yerel
av dernekleriyle işbirliği içinde 400'den fazla alageyik ve 50 kızıl geyik yerleştirildi.
Alageyik ve kızıl geyik popülasyonlarının doğaya
geri kazandırılması, Rewilding Europe tarafından
Daha Yaban Rodoplar Vakfı ve Bulgaristan Kuşları Koruma Derneği’nın partnerliğinde gerçekleştirilen “Rodoplarda Siyah ve Kızıl Akbabaların Korunması” projesinin bir parçasıdır. Proje, Avrupa
Birliği Komisyonu’nun LIFE Programı kapsamında
finanse edilmektedir.
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Hükümet, 2020 yılında 13 bin kişiye iş öngörüyor
Başbakanlıktan yapılan
açıklamaya göre, hükümet 2020 Ulusal İstihdam
Eylem Planı’nı kabul etti.
Plan, program ve tedbirler
kapsamında 12 918 işsizin çalışmaya başlamasını ve işgücü piyasasında
daha rekabetçi olabilmek
için 11 824'den fazla kişinin eğitime katılmasını
öngörmektedir.
Orta, küçük ve mikro işletmelerde görevli 1 200
çalışanın temel becerilerdeki yeterlilik düzeyinin artırılmasına yönelik
eğitim verilmesi için kaynaklar öngörülemktedir.
Planlanan faaliyetlerin finansmanı, aktif işgücü piyasası politikası için devlet bütçesinden sağlanan
73 milyon leva kaynaklar
dahilinde olacak.
Planda belirlenen eylem, program, proje ve
tedbirlerin uygulanması sonucunda 2020’de
işsizlik oranının yüzde
4,1'e düşmesi, 20-64 yaş
grubunda istihdamın ise
yüzde 75'e ulaşması beklenmekte. Sübvansiyonlu
istihdam programlarına
dahil olanların ücretleri,

arabulucuların ücretlendirilmesinde de değişiklikler öngörülüyor. Onların
maaşları 600 levadan 650
levaya, yüksek eğitimli
olanların ise 650 levadan
700 levaya yükseltilecek.
2020'de Ulusal Evde Bakım Hizmeti Sağlanması
Programının uygulanmasına başlanacak. Program, ev ortamında kişisel
bakım sağlamak için ev
yardımcısı olarak çalışa-

Mart ayında nüfus ve konut
sayımı denemesi yapılacak
2020'nin başından beri
tam zamanlı çalışma için
610 leva olan asgari ücrete uygun olacak. Bu yıl İstihdam Teşviki Yasası'nın
öngördüğü tedbirler kapsamında bir kişinin istihdamı için verilen işçi ücret
sübvansiyonu 450 levadan 500 levaya yükseltiliyor. Yüksek öğrenimli
işsizlere istihdam sağlayan işverenlere 550 leva
sübvansiyon verilecek ve

onların sigorta primleri
ödenecek. Ücretin geri
kalanı işveren tarafından
sağlanacak.
Mikro işletme kaydı yaptıran işsizlerin bağımsız
olarak bir ekonomik faaliyete başlamaları için verilen destek miktarı da artırılacak. Onlar, onaylanmış
iş kurma planlarına göre
4 bin levaya kadar destek
alabilecek. Bu miktar, bir
önceki yıla göre 1 500

leva fazladır.
Kariyer Başlangıç Programına katılan gençlerin ücretleri 650 levadan
700 levaya yükseltilecek.
Belediyelerde görevlendirilen arabuluculuk yapan gençlerin maaşları
680 levadan 730 levaya,
psikologların ve vaka yöneticilerinin maaşları ise
700 levadan 750 levaya
yükseltilecek. Lise mezunu olan Roman asıllı

Yolsuzluk nedeniyle Bulgar yargıç
Mitalov’un ABD’ye girişi yasaklandı
Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Özel Yetkili
Ceza Mahkemesi Yargıcı
Andon Mitalov’un ülkeye girmesini yasakladı. ABD’nin Bulgaristan
Büyükelçiliği’nin yayınladığı ABD Dışişleri Bakanı
Michael Pompeyo’nun konuyla ilgili açıklamasında
adınının ciddi yolsuzluk
olaylarına karıştığı yargıç
Mitalov’un adının kamuoyuna duyurulduğu belirtildi.
Andon Mitalov, geçen
yılın ekim ayı sonunda
casusluk soruşturması
kapsamında hakkında suç
duyurusunda bulunulan
Nikolay Malinov'a Rusya
Cumhurbaşkanı Vladimir
Putin'den ödül alması için
Rusya’ya seyahat etmesine izin veren yargıçtır.
Pompeyo’nun açıklamasında yetkili olarak
Mitalov'un hukukun üstün-

lüğünü zayıflatan ve Bulgaristan'daki demokratik
kurumların bağımsızlığını ciddi şekilde tehlikeye
atan yolsuzluk uygulamalarına karıştığı söyleniyor.
Açıklamada buna ilişkin
somut kanıtlar açıklanmamıştır.
Michael Pompeyo, yargıçtan başka eşi Korneliya Stoykova- Mita-

lova ve kızları Gergana
Mitalova’nın da ABD’ye
girişlerinin yasaklandığını
duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanı, ilk defa ABD’nin bir
Bulgar memurunun ve
ailesinin ülkeye girişinin
yasaklandığını bu şekilde kamuoyuna duyurduğunu ve kararın, ABD'nin
Bulgaristan’da ve küresel

çapta yolsuzlukla mücadeleye bağlılığına ilişkin
taahhüdünü doğruladığını
kaydetti.
Pompeyo’nun açıklamasında şu ifadeler yer aldı:
“ABD, Bulgaristan halkını
yolsuzlukla mücadelesinde desteklemeye devam
ediyor. Dışişleri Bakanlığı
bu yetkileri, bölgede ve
küresel çapta yolsuzluk
yapan kişiler hakkında
cezai takibat yapılmasının
teşvik edilmesi için kullanacaktır”.
Geçen kasım ayında o
zamanki Başsavcı Sotir
Tsatsarov, Rusya lehine
casusluk yaptığı gerekçesiyle soruşturulmasına
rağmen Anton Mitalov’un
Ulusal Rusof iller Hareketi Başkanı Nikolay
Malinov'un ülkeyi terk etmesine izin verdiğini açıklamıştı.
Kırcaali Haber

Karamantsi’den iki güreşçisi Bulgaristan şampiyonu oldu
Haskovo (Hasköy) iline bağlı Mineralni Bani
(Meriçler) ilçesinin Karamantsi (Karamanlar)
köyündeki Burya Güreş
Kulübü’nde antrenörlük
yapan Ceyhan Tefik, kulübün güreşçileri Murat
İlyaz ve Berkay Tefik’in,
31 Ocak-2 Şubat 2020

cak 2 400 işsize istihdam
sağlayacak. Programın
bütçesi, devlet bütçesi
tarafından sağlanan 16,5
milyon levanın üzerindedir.
2020’de 28 ilde bölgesel istihdam programları
kapsamında 1000 işsizin
istihdam edilmesi planlanıyor. Güzel Bulgaristan
Projesi, bu yıl 230 kişiye
istihdam sağlayacak.
Kırcaali Haber

döneminde Gorna Oryahovitsa (Yukarırahova) şehrinde düzenlenen

Bulgar istan Ferdi
Yıldız Erkekler Güreş Şampiyonası’nda
serbest stil mücadelesinde şampiyon
olduklarını bildirdi.
Antrenör,”Murat İlyaz,
41 kg altı kategorisinde birinciliği elde ederek
altın madalya kazandı.

Berkay Tefik, 44 kg altı
kategorisinde oynadığı
hiçbir maçta puan kaybetmeden mutlak galibiyet elde etti” diye belirtti.
Karamantsi Burya Güreş Kulübü’nün sponsoru Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümün
İskender’dir.

2021'de Avrupa Birliği (AB) genelinde gerçekleştirilecek genel nüfus sayımı kapsamında Ulusal İstatistik
Enstitüsü (NSİ) her bir binanın koordinatlarını tespit
edecek ve kaydını tutacak.
Basın toplantısında açıklamalarda bulunan nüfus
ve konut sayımı çalışma grubu başkanlığı görevini de
yürüten NSİ Başkan Yardımcısı Diyana Yançeva, “Sayım görevlileri binanın yasal olup olmadığıyla ilgilenmeyecek, sadece durumuyla ilgilenecek, ancak konut
verilerini güncellemek için kullanmak üzere verileri
belediyelere aktaracak” diye bildirdi. Binaların coğrafi
referans konumunu belirleme ilk kez yapılacak ve uzmanlar bu yıl 9-13 Mart tarihleri arasında bazı ilçelerde
ön çalışma yapacak.
Bu yıl mart ayında NSİ uzmanları bu yöntemi nüfus ve konut sayımı denemesi yaparak test edecekler. Deneme sayım, iki aşamada uygulanacak - 20-26
Mart tarihleri arasında ülke genelinde elektronik sayım yapılacak, 27 Mart - 2 Nisan tarihleri arasında ise
Razgrad (Hazargrat), Velingrad (Çamurluk) ilçelerinin
bazı yerleşim yerlerinde ve Sofya'nın Studentski Grad
bölgesinde evler ziyaret edilerek klasik yöntemle sayım
gerçekleştirilecek.
Belediyeler, farklı kategorilerde insanları kapsadığı
için seçilmiştir ve bu, sayım araçlarının mümkün olan
en üst düzeyde test edilmesine olanak tanıyacaktır.
Sayımı yapılan kişiler, gelecek yıl 22 Ocak'ta başlayacak olan kapsamlı nüfus sayımından muaf olmayacak.
Deneme sayımı sonuçlarına ilişkin sayısal bilgiler yayınlanmayacak.
Sayım işinde görev alacak anketçi ve denetleyici alımı yapılacak. www.census2021.bg linkinde bulunan
“2021 Sayımı” web sitesinde “Sayım Görevlisi Nasıl
Olabilirim?” başlığına tıklayarak arzu edenler bunu
yapmak için şartlara aşina olabilirler.
Kampanya, "Katıl, Çünkü Önemlisin!" sloganıyla gerçekleştiriliyor.

Kırcaali Futbol Akademisi,
genç yetenekler arıyor

Kırcaali Futbol Kulübü’nden yapılan açıklamada çocuk ve gençlerin yetiştirildiği futbol akademisindeki
hazırlık grubuna 2010-2014 yılları arasında dünyaya
gelen çocukların kabul edileceği bildirildi.
Bu yıllarda doğan genç
yetenekler, iklim koşulları
uygun olduğunda Kuzey
Arpezos Parkı’ndaki tesislerde antrenmanlar yapıyor. Kulüp, hava koşulları uygun olmadığında çocuk
ve gençlere yönelik antrenmanları Kırcaali Tarım ve
Orman İşletmeleri Meslek Lisesi'nin salonunda gerçekleştirmektedir.
Kırcaali Futbol Kulübü yönetimi, okul salonunu ve
küçük futbolculara iyi bir eğitim koşulları sağlamasından dolayı Kırcaali Tarım ve Orman İşletmeleri Meslek
Lisesi yönetimine teşekkürlerini ifade etti.
Kırcaali Futbol Akademisi'nde yetişen çocuk ve
gençlerin antrenörü Arda Futbol Kulübü takımının eski
kaptanı Süleyman Şevket’tir.
Arzu eden çocuklar 0884 25 12 03 telefon numarasını arayarak Kırcaali Futbol Akademisi'ne müracaat
edebilirler.
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Ulusal Fırıncılar ve Tatlıcılar Birliği
Başkanı Kukuşeva: Ekmek pahalılaşacak!
Ulusal Fırıncılar ve Tatlıcılar Birliği Başkanı Mariana Kukuşeva, Bulgaristan
Ulusal Radyosu’na (BNR)
verdiği röportajda, ”Ekmek pahalılaşacak” diye
açıkladı. Kukuşeva’nın
ifadesine göre, bunun
nedenleri elektronik yol
ücreti toplama sisteminin
(E-TOLL) uygulamaya
girmesi, buğday hasadının kötü olması olasılığı,
elektrik ve gaz fiyatlarında
artışa kadar karmaşıktır.
Kukuşeva, ”Herhangi bir
grev eylemine katılmıyoruz, çünkü halkı ekmeksiz bırakmak doğrudan
sıkıyönetim ilan etmek
anlamına geliyor. Bizde
durum, memnuniyetsizliği ifade eden aktif eylemlere katılma olasılığı ile
o kadar doğrudan ilişkili
değildir, ancak durumun
gergin olduğunu söylemeliyiz. E-TOLL otoyol ücreti
sisteminin uygulamaya
girmesinin ekmek fiyatlarına yansıtılması beklentileri çok endişe vericidir”
dedi.
Kukuşeva,”Her ekmek
üretici, hammaddesini

cilerdir”.
Kukuşeva, kuraklığı başka bir büyük sorun olarak
belirtti.
Ulusal Fırıncılar ve Tatlıcılar Birliği Başkanı, “Kuraklık, tahılların uygun
şekilde gelişmemesi riski
taşır. Kar eksikliği, bitkilerin güçlü kök sistemlerini
oluşturamamalarına yol
açar.” diye konuştu.
Kuşuşeva, buna rağmen
Bulgaristan'da buğday

Savunma Bakanlığı, 25 milyon
leva değerinde drone satın alacak
tedarik ve ek hammaddeyi taşıma maliyetlerine
kadar kendi maliyet kapsamına sahip olduğu için
bunun endüstrimiz için
ne kadara mal olacağına
dair net bir fikrimiz yok.
Bu, Dünya Bankası fiyat
indeksi tablosuna dahil
edilmedi. Dünya Bankası,
3-4 yıl önceki temel hammadde fiyatlarına göre
yapılacak zam miktarını

ekmek başına 2 stotinka
olarak belirledi. Bu hesaplamaların güncel olmayışı
bizi endişeli ve ekonomik
gelişme bakımından sürdürülemez kılıyor” diye
kaydetti.
Kukuşeva, bununla birlikte E-TOLL otoyol geçiş
ücretleri nedeniyle ekmek
fiyatlarında artışın tam
olarak ne kadar olacağını hesaplama yapmaktan

kaçındı. Ekmek endüstrisinde kayıt dışı ekonomi
oranının yüksek olduğunu hatırlatan Kukuşeva,
bu konuda şunu belirtti:
”Dürüst çalışan ticari işletmelere karşı bu tür ciddi, bir ölçüde kısıtlayıcı
önlemlerin uygulanması,
ekonomide 'gri sektör'
payının artışına yol açacaktır. Onlar, devlete vergi
borcunu ödemeyen üreti-

Bulgaristan pasaportu, dünyadaki en
güçlü 20 pasaport arasında yer aldı
Yeni bir pasaport endeksine göre Japon
pasaportu, dünyada
en güçlü pasaporttur.
Japon pasaportu bu
pozisyonunu art arda
üç yıldır koruyor.
Dünyanın en güçlü
pasaportları listesinde
Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte 18. sırada
bulunan Bulgaristan
pasaportu, 171 ülkeye
vizesiz erişim sağlıyor.
Geçen yıl ülkemiz 17.
sırada yer aldı, ancak
o zaman pasaportlarımızın 170 ülkeye erişim hakkı tanıdığı belirtilmişti ve bu da biraz
iyileşme olduğunu gösteriyor.
İsviçre merkezli küresel vatandaşlık ve
danışmanlık şirketi
Henley & Partners tarafından derlenen pasaport endeksine göre,
sıralamada birinci olan
Japonya’nın vatandaş-

mahsulü elde edilmemesi
tehlikesi olmadığına kanaat getirdi.
Ekmek ve ülkedeki diğer
tüm mal ve hizmetlerin fiyatlarındaki artış, şirketler
için beklenen elektrik ve
gaz fiyatındaki artıştan,
asgari işçi ücretinin yükseltilmesinden, gece çalışması ücretindeki artıştan ve başka etkenlerden
kaynaklanıyor.
Kırcaali Haber

ları vize olmadan 191
ülkeyi ziyaret edebiliyor
veya ziyaret edilen ülkeye varıldığında vize al-

ülke ile Danimarka,
Lüksemburg ve İspanya
beşinci sırada bulunuyor. Belçika ve ABD'nin

Listede yer alan pasaportları en zayıf olan
ülkelerse 26 ülke ile
107.sıradaki Afganis-

Savunma Bakanlığı, istihbarat faaliyetleri için yaklaşık 25 milyon leva değerinde drone satın alacak. Bakanlık, internet sitesinde insansız hava aracı sistemleri
(İHAÑ) tedariki projesi ihale ilanı yayınladı.
İhale müzakereleri Kamu İhale Kanunu doğrultusunda değil, istisna kapsamında yürütülecek. Kanunun
149.maddesi bazı durumlarda genel kuralları hariç
tutma seçeneği sunuyor. Bunların arasında istihbarat faaliyetleri amacıyla yapılan ihaleler de bulunuyor.

Bu durumda Savunma Bakanlığı tarafından bu norm
kullanılmıştır.
İhale iki aşamaya ayrılmıştır. İlk olarak birinci sınıf
mini insansız hava aracı sistemleri tedariki için teklifler
alınacak. Bu aşamada katma değer vergisi (KDV) dahil
10,8 milyon leva değerinde 12 drone satın alınacak.
İkinci aşamada birinci sınıf küçük insansız hava aracı
sistemleri tedariki söz konusu. Burada 14 milyon leva
değerinde 2 drone satın alınacak. Alınacak ürünlerin
teknik özelliklerinin belirtildiği teknik şartname de yayınlanmıştır.
Savunma Bakanlığı, Bulgar ordusunun istediği dronları üreten 24 potansiyel tedarikçisine teklif davet mektupları gönderdi. Bunlar arasında Bulgar, İsrail, Avrupa
ve Amerikan şirketleri var. Teklif davet mektubu daha
27 Aralık 2019 tarihinde gönderildi, teklif verme süresi
ise 13 Şubat 2020 tarihinde doldu.

Koronavirüs Bilgilendirme
Hattı açıldı

mak mümkün olabiliyor.
190 ülke ile Singapur
ikinci sırada yer alırken
189 ülke ile Almanya
üçüncü sırada yer aldı.
İlk beş sırada daha
188 ülke ile Finlandiya
ve İtalya dördüncü, 187

ilk 10'da yer alıp sekizinci yeri Norveç, Yunanistan ve Belçika ile
paylaşmasına rağmen,
onların 2015'te birinci
yerden önemli bir gerileme yaşadığı görülüyor.

tan, 28 ülke ile 106.
sıradaki Irak, 29 ülke
ile 105.sıradaki Suriye,
32 ülke ile 104.sıradaki
Somali ve Pakistan ve
33 ülke ile 103.sıradaki
Yemen’dir.
Kırcaali Haber

Sağlık Bakanlığından yaılan açıklamada vatandaşların ve kuruluşların 2019-nCoV koronavirüs
salgını hakkında soru sorabilecekleri bilgilendirme
hattı açıldığı bildirildi. Hafta içi kadar çalışma saatleri
(8.30-17.00) arasında 02 807 87 57 numaralı telefonu
arayan herkese bir epidemiyolog tarafından 2019nCoV koronavirüs salgını hakkında bilgi verilecek.
Bu telefon hattını açmanın nedeni, vatandaşlar ve
kuruluşlar tarafından yeni çıkan koronavirüs hakkında sorulan soruların artması oldu. Sık sık hastalığın
belirtileri, teşhisi, önlenmesi, Çin'den gelen malların
taşınması, koronavirüs vakalarının tespit edildiği ülkelerden ve bu ülkelere seyahatler hakkında sorular
soruluyor.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Filibe'de 'Hoşgörü Kahvesi'
Etkinliği 6. Kez Düzenlendi
Kırcaali Haber 8

26 Şubat 2020

26 Февруари 2020

(Сряда)

Година: XIV

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 508

lar boyunca huzur ve barış
içinde, beraberlik içinde yaşamış ve yaşayacaktır." dedi.
Bu güzel geleneğin devamını dileyen Kanazireva, "Tüm
istediğimiz barış ve huzur
içinde olmaktır." diye konuştu.
Hoşgörü Kahvesi etkinliğine Belediye Meclis Başkanı
Aleksandar Dırjikov, Filibe
Bölge Müftüsü Taner Veli,
Filibe Encümen Başkanı Ahmet Pehlivan, Hasköy Bölge
Müftüsü Basri Eminefendi,
kentteki Ermeni, Musevi,
Ortodoks cemaati temsilcileri ile diğer din adamları da
katıldı.
- 2014 yılındaki ırkçı saldırı
Filibe kentinin merkezinde
bulunan ve Osmanlı döneFilibe şehrinde tarihi Murat
Hüdavendigar Camisi'nde
geleneksel "Hoşgörü Kahvesi" töreni 6. kez düzenlendi.
Kentin simgelerinden biri
olan ve Cuma Camii olarak
da bilinen bu ibadet yerinde
ırkçı ve aşırı milliyetçi grupların 2014 yılında giriştiği
saldırı nedeniyle camideki
müftülük salonunda program
düzenlendi.
Osmanlı döneminde, 1369
yılında ibadete açılan camide Bulgaristan Müslüman-

Başmüftüsü Dr. Mustafa Aliş
Hacı, AA muhabirine yaptığı
açıklamada, "Amacımız herkesin kardeşçe bu dünyada
yaşaması." dedi.
Hacı, etnik ve dini kavgaların asla yaşanmadığı
Filibe'de bu geleneği sürdürmekten mutluluk duyduklarını belirterek sözlerini şöyle
sürdürdü:
"Bu tarihte her sene burada
toplanıyoruz. Bütün dinlerin
mensupları bir araya geliyoruz. Tolerans kahvesi içiyo-

ları Diyaneti Başmüftülüğü
himayesinde kentteki farklı
etnik grupların temsilcileri,
siyasetçiler ve ruhani liderler
bir araya geldi.
Bulgaristan Müslümanları

ruz ve inanıyoruz ki bu tür
saldırılar hiçbir zaman, hiçbir yerde tekrarlanmayacak
inşallah. Amacımız herkesin
kardeşçe bu dünyada yaşaması. Herkes kendi haklarını

Цена 1 Лв.

minden kalma önemli tarihi
ve kültürel anıtlarından biri
olan Cuma Camisi, 2014 yılında ırkçı ve aşırı milliyetçi
grupların saldırısına uğramıştı.
Yüz maskeli saldırganlar,
gece saatlerinde caminin
camlarını taşlayıp giriş bölümündeki çay ocağı ve üst
katındaki Bölge Müftülüğü
mekanlarını ateşe vermeye
çalışmıştı.
Molotof kokteyli atan saldırganların çıkardığı yangın,
polis ve itfaiye ekiplerin müdahalesi sonucu söndürülmüştü. Filibe Encümenliği
ve Bölge Müftülüğünün girişimleri ile her yıl 14 Şubat'ta
"Hoşgörü Kahvesi" geleneği
başlatılmıştı. AA

kullansın. Hiç kimse kimsenin hakkını çiğnemesin. Çünkü netice itibarıyla hepimiz
insanız, Allah tarafından yaratılmış varlıklarız. Dolayısıyla Cenab-ı Hak herkese hak
tanımış ve bizim inancımız
ve anlayışımız budur."
Ülkedeki diğer din mensupların anlayışlarının da böyle
olduklarına umut ettiğini
açıklayan Hacı, "İnanıyoruz
ki bundan sonra böyle saldırılar olmayacak, herkes
herkesi sevecek, herkes
herkese kucak açacak ve
kardeşçe yaşayacağız inşallah" diye konuştu.
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani de
3 yıl önce göreve geldiği bu
şehirde katıldığı ilk etkinliğin
"Hoşgörü Kahvesi" olduğunu
anlattı. Ergani, bu hadiselerin tekrar edilmemesi adına,
toplumun tüm kesimlerini bir
araya getiren bu geleneğin
devamını diledi.
Filibe'nin renkli farklı toplulukların birlikte yaşadığı bir
kent olduğuna işaret eden
Bölge Valisi Dani Kanazireva da "Filibe bin yıllık bir
hoşgörü örneği ve geleneği
var. Buradaki insanlar dini ve
kökeni ne olursa olsun, asır-
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