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Filibe’de Dünya Kadınlar Günü Kutlamaları

Türkiye'nin Filibe Başkonso-
losluğu tarafından 8 Mart Dün-
ya Kadınlar Günü dolayısıyla 
bir kutlama etkinliği yapıldı.
Türkiye'nin Filibe Başkonso-

losluğundaki programda, Baş-
konsolos Hüseyin Ergani'nin 
daveti üzerine kente gelen 
ressam Hikmet Çetinkaya, 
klasik müzik konseri eşliğinde 
"Gelincik" konulu yağlı boya 
tablo çizdi.
Ergani, AA muhabirine yap-

tığı açıklamada, Filibe'de Türk 

kültürünün popüler olmasın-
dan dolayı Başkonsolosluk 
olarak düzenledikleri etkin-
likler çerçevesinde tanıtıma 
katkı sağlamaya çalıştıklarını 
söyledi.

Etkinlikte seçkin Türk sanat-
çıları da tanıttıklarını belirten 
Ergani, "Sürdürmek istedi-
ğimiz bir gelenek bu akşam 
Türkiye'nin dostlarını, görev 
yaptığımız şehrimizin kültür, 
bilim ve aydın çevrelerin tem-
silcilerini bir kez daha bir ara-
ya getirdi. Bize mutluluk veren 
bu geleneği gelecekte de sür-
düreceğiz." dedi.
Çetinkaya da "Gelincik" tab-

losunun tasarımını günlerce 
planladığını ve tuvale aktar-

mak üzere kısa sürede duy-
gularını paylaşmaya çalıştığını 
anlattı.
Eserlerinin ana konusu olan 

gelincik çiçeğinin Gelibolu ve 
Çanakkale ile özdeşleşme-

siyle sınırlı kalmadığını ifade 
eden Çetinkaya, "Bu çiçeğin 
umutlanma, hatırlanma ve 
vefa örneğini insanlara bir kez 
daha gösterdiğine inanıyorum. 
Her şeyin temelinde vicdan 
olduğunu düşünüyorum." diye 
konuştu.
Aspekt Sanat Galerisi'nde 

resim sergisi açılışı
Filibe'de Dünya Kadınlar 

Günü kutlamaları, kentin 
seçkin sanat galerilerinden 
Aspekt'te üç sanatçının eser-
lerinden oluşan resim sergisi-
nin açılışıyla devam etti.
Sergide Bulgar kökenli 

Zdravka Vasileva ve Rus kö-
kenli Tata Tarasova ile resim-
lerini sergileyen Türk ressam 
Türkan İstanbullu, getirdiği 
eserlerle Türkiye ve dünyada-
ki tüm kadınlara sevgi mesa-
jını yollamak istediğini belirtti.
"Önemli olan kadının kaynak 

olduğu sevgi ile bir düzen ku-
rabilmek, o sevgiyi paylaşmak, 
sevgi ile çoğalmak güdüsünü 
sürdürmektir." diyen İstanbul-
lu, tablolarının ana temasının 
"sevgi ve paylaşım" olduğunu 
aktardı. İstanbullu, bu duygu-
larını Bulgar kültür ve sanat 
çevreleriyle yaşatmaktan bü-
yük mutluluk duyduğunu söz-
lerine ekledi. AA

Türkiye Dışişleri Bakanlığından 
Bulgaristan'a 'siyasi haklara saygı' çağrısı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Bulga-
ristan Dışişleri Bakanlığının 7 Mart 2017 tarihli basın açıklaması-

na dair bir soruya verdiği 
yazılı cevapta şu ifadeleri 
kullandı:

"Bulgaristan Dışişleri 
Bakanlığının 7 Mart 2017 
tarihli basın açıklamasın-
da atıfta bulunulan 'kural-
lar temelli' Avrupa siste-
minin kurucuları arasında 
Türkiye Cumhuriyeti de 
yer almaktadır. Bu kural-

lar sistemine atfın, Türkiye'de yaşayan Türk asıllı vatandaşlarını 
en temel siyasi haklarından biri olan seçme haklarını kullanmaktan 
mahrum bırakmak amacıyla, Türkiye'de kurulabilecek azami san-
dık sayısını 35 ile sınırlamak için özel bir yasa çıkaran bir ülkeden 
gelmesi manidardır. Bulgaristan Cumhuriyeti'ni, ülkesindeki azın-
lıkların siyasi haklarını kısıtlama amacı taşıyan ve Avrupa kurallar 
sistemine temelden aykırı bu tür uygulamalardan vazgeçmeye 
davet ediyoruz."

Bulgar bakanlığın açıklamasında yer alan maddi teşvik vaadi 
gibi iddiaların gerçeklerle bağdaşmadığını belirten Müftüoğlu, 
Türkiye'nin hiçbir devletin içişlerine karışmasının da söz konusu 
olmadığını bildirdi.

Müftüoğlu, açıklamasında, "Türkiye Cumhuriyeti, bugüne değin 
olduğu gibi, ülkesinde bulunan tüm Bulgaristan Cumhuriyeti vatan-
daşlarının Bulgaristan seçimlerinde oy kullanabilmeleri için gerekli 
en ideal koşulları sağlamaya devam edecektir." ifadesine yer verdi.
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Bulgaristan, Bilim ve Eğitim Programı’na 
sağlanacak finansmanın bir kısmını kaybediyor

Eğitim ve Bilim Ba-
kanı Nikolay Denkov 
ve Avrupa Birliği (AB) 
Fonlarından Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı 
Malina Krumova, ger-
çekleştirdikleri basın 
toplantısında Bilim ve 
Eğitim Operasyonel 
Programının deneti-
minde sorunlar tespit 
edilmesinden dolayı 
program çerçevesinde 
Bulgaristan’a sağlana-
cak hibe miktarında 
kısıtlama olacağı bildi-
rildi. Kısıtlanacak mik-
tar henüz belli değil ve 
Eğitim ve Bilim Bakan-
lığı ekibi mali zararların 
minimize edilmesine 
yönelik çaba sarf ede-
cek. 
Geçen haftanın so-

nunda duyurulan Av-
rupa Komisyonu’nun 
(AK) gönderdiği prog-
ramda uygunsuzluklar 

olduğuna dair uyarı 
mektubu, 24-28 Ekim 
2016 döneminde ya-
pılan denetim sonucu 
hazırlanan denetim 
raporu öncesinde alın-
dı. Denetim raporunun 
kısa bir süre içinde 

Bulgar makamları ta-
rafından alınması ve 
raporda belirtilen uy-
gunsuzlukların ortadan 
kaldırılması ve mali 
kaybın miktarının açık-
lanması bekleniyor.
Denkov ve Krumova, 

program kapsamında 
anlaşma yapılan pro-
jelerin ulusal bütçeden 
finanse edilmesine de-
vam edileceğini belirt-
tiler. Bu dönem içinde 
yapılan harcamaların  
ülkemiz AK tarafından 

iade edilmesini talep 
edemeyecek. Uygun-
suzlukların ortadan 
kaldırılmasından sonra 
AK, harcamaların bir 
kısmını geri çevirecek, 
ancak hibe miktarına 
kısıtlama getirecek, 
yani sonuçta AB ta-
rafından hibe desteği 
almayı hak kazanan 
projelerin bir kısmı ulu-
sal bütçe tarafından fi-
nanse edilecek.
Bakan Yardımcısı 

Vanya Stoyneva, 24-28 
Ekim 2016 döneminde 
yapılan denetimde 180 
milyon leva değerinde 
8 projede uygunsuzluk 
olduğu tespit edildiğini 
bildirdi. Operasyonel 
program çerçevesin-
de şimdiye kadar im-
zalanan 324 milyon 

leva değerindeki proje 
sözleşmelerinin toplam 
sayısı 116 olduğu anla-
şıldı. 
Sorunların kısa bir 

sürede ortadan kaldı-
rılması durumunda bu 
kısıtlamanın, örneğin 
bilim merkezleri kurul-
masına ilişkin projele-
rin olduğu gibi gele-
cek projelerin hayata 
geçirilmesine etkisi 
olmayacak. Fakat so-
runların ortadan kaldı-
rılmasının daha uzun 
zaman alması duru-
munda toplam değeri 
350 milyon levalık bilim 
merkezleri kurulması-
na ilişkin projelerin de 
devlet bütçesi tarafın-
dan karşılanmasına 
mecbur kalınabilir.
           Kırcaali Haber

Filistinli siyasetçi Muhammed Baraka: Filistin 
halkının uluslararası desteğe büyük ihtiyacı var 

Tüm dünyada 30 Ocak, 
İsrail’de yaşayan Filistin-
lilerin Hukukuna Destek 
Günü olarak kutlanıyor. 
Bu münasebetle Filistin’in 
Bulgaristan Büyükelçiliği, 
Bulgar-Filistin Dostluk ve 
İşbirliği Derneği’nin des-
teği ile “İsrail’de Filistin-
lilerin Hakları” başlığı 
altında sohbet düzenledi. 
Sohbet, 10 Şubat’ta baş-
kent Sofya’da Bulgaristan 
Gazeteciler Birliği Basın 
Kulübü’nde düzenlendi. 
Etkinlikte resmi konuk 

olarak Filistinli siyasetçi 
Muhammed Baraka hazır 
bulundu. Bulgar gazete-
cileri ile yaptığı görüşme 
esnasında Filistinli siya-
setçi ve aktivist, bugünkü 
İsrail topraklarında yaşa-
yan 1,5 milyon Filistinlinin 
yaşam sürdüğü koşullar 
ve kısıtlamalar hakkında 
geniş bilgiler verdi. 
İşgal altındaki Filistin 

topraklarında 4 milyon 
Filistinli bulunuyor. Sığın-
macıların toplam sayısı 
ise 6 milyonun üzerinde-
dir. Bu rakamlar bugünkü 
tarih itibariyle dünyanın 
çeşitli yerlerine dağılan 
Filistinlilerin toplam sa-
yısının 12 milyonun ol-
dukça üstünde olduğunu 

gösteriyor. 
Baraka, “Adaletsizlik ko-

şullarında yaşayan tüm 
Filistin halkının uluslara-
rası desteğe son derece 
büyük ihtiyacı var” dedi.
Muhammed Baraka, 

İsrail Parlamentosu’nda 
16 yıl, yani üç dönem 
Parlamento Başkan Yar-
dımcılığı yaptı. Siyasi ka-
riyeri sırasında İsrail’de-
ki Arapların haklarının 
savunulması alanında 
çalışan pek çok önemli 
birimlerin başkanlığını 
yaptı. İsrail’de Arapla-

rı temsil eden en büyük 
siyasi güçlerin başında 
bulundu. 2015 yılında 
İsrail Arap Konuları Yük-
sek Komisyonu Başkanı 
seçildi.
Muhammed Baraka, 

“Bu komisyon hakkıyla 
eşsiz benzersiz bir ko-
misyon kabul edilir, çün-
kü İsrail’de Filistinlilere 
destek verilmesi için ça-
lışan tüm siyasi oluşum-
ları birleştiriyor. Onların 
bazıları Parlamentoda 
temsil edilen, bazıları ise 
temsil edilmeyen siyasi 

güçlerdir, fakat hepsi bu 
komisyonda yer alıyor” 
diye izah etti. 
Etkinliğe ev sahipliği 

yapan Bulgaristan Ga-
zeteciler Birliği üyeleri, 
İsrail-Filistin sorununda 
en kısa sürede olumlu 
gelişme kaydedilmesi ve 
dünyadaki tüm ulusların 
gerçekten barış ve refah 
içinde yaşaması için her 
türlü adaletsizlik, ağrı ve 
acıya son verilmesine 
dair dileklerde bulundu. 
            Anadolu Ajansı

Ardinolu küçük yetenekler 
yine ödül kazandı

Ardino (Eğridere) Kişisel Gelişim Destek Merke-
zi bünyesinde açılan Resim Okulu katıldıkları “Ge-
leceğe Benim Gözlerimle Bak”  başlığı altında dü-
zenlenen Kırcaali Çocuk Resim İl Yarışması’nda 
derece elde etti. 7 yaşındaki Ebru Delihüseyin, 
Okullar kategorisinde birinciliği, ikinci yaş grubun-
da ise 13 yaşındaki Saniye Ali, ikinciliği elde etti. 
Aynı yarışmada 13 yaşındaki Sevgi Karahasan’a 

teşvik ödülü verildi. 
Yarışmada derece elde eden çocuklara ödülleri 

Kırcaali Birleşik Çocuk Kompleksi’nde (ODK) dü-
zenlenen törenle verildi. Çocuk Resim Yarışması, 
artık ikinci yıl Kırcaali şehrinde internet ve dijital 
TV tedarikçisi olan Global Net Şirketi, “Meatsa” 
eczaneler zinciri ve Kırcaali ODK tarafından dü-
zenlendi. Yarışmaya 10 yerleşim yerinde bulu-
nan 21 okuldan öğrenciler 250’den fazla resimle 
katıldı. Yarışmanın amacı yetenekli çocukların 
popülarize edilmesi ve gençlerin entelektüel be-
cerilerinin, hayal gücünün ve yaratıcılığının geliş-
tirilmesine destek verilmesidir. 

Ardino Kişisel Gelişim Destek Merkezi Resim 
Okulu yöneticisi Müzeyyen Yusufova okullara, 
katılan tüm katılımcılara ilçe, il ve ulusal düzeyde 
yapılan yarışmalara katılımlarından dolayı içten 
teşekkürlerini ifade etti. 
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Avrupa Meslek Kartı, Bulgaristan’da 
elektronik yolla çıkarılacak

Bakanlar Kurulu’nun 
onayladığı talimatna-
mede diğer AB ülkele-
rinde olduğu gibi Av-
rupa Meslek Kartının 
Bulgaristan’da da elekt-
ronik yolla çıkarılması 
öngörülüyor.
Avrupa meslek kartı, 

mesleki yeterlilik bel-
gesi sahibi olunduğunu 
tasdikleyen elektronik 
bir belgedir. Bu belge 
işçi kabul eden AB üye-
si ülkede hizmet sun-
maya ilişkin tüm gerekli 
koşullara uyduğuna dair 
garanti veriyor. Avrupa 
Meslek Kartı çıkarılma-
sına ilişkin koşullara 
uyan meslekler genel 
hemşirelik, eczacılık 
(temel eczacılık bilimleri 

eğitimi), fizyoterapistlik, 
dağ rehberliği ve em-
lakçılıktır. 

Avrupa Meslek Kartı 
çıkarmasına ilişkin usul 
ve esaslar hakkında ta-

limatnamede başvuru 
koşulları, meslek kart-
larının çıkarılması ve 

onların İç Pazar Bilgi 
Sistemi aracılığıyla yet-
kili organlardan alınma-
sı için gerekli belgelerin 
yanı sıra başvuru ücret-
leri de belirlenmiştir.
Normatif belge ile İç 

Pazar Bilgi Sistemi’nde 
iş sürekliliğinin devamı-
nın ve başvuruların za-
manında işlenmesinin 
sağlanması amaçlanı-
yor. İdari işlemler dahi 
mesleki yeterliliklerin 
tanınmasına ilişkin iş-

lemlerde karşılaşılan 
şimdiye kadarki zorluk-
lar aşılacak. İşleme iliş-
kin giderlerin azaltılma-
sının yanı sıra başvuru 
işlem süresi de kısaltı-
lacak. 
Mesleki yeterliliklerin 

karşılıklı olarak tanın-
masında ulusal düzey-
de koordinatörlük yapa-
cak kurum olarak Bilim 
ve Eğitim Bakanlığı be-
lirlendi. 
           Kırcaali Haber

Türkiye sınırında kameralı gözetim 
sistemi milli önem arz eden yapı oldu

Hükümetin aldığı karar-
la Bulgaristan-Türkiye sı-
nırında kameralı gözetim 
yapılmasına ilişkin en-
tegre sistemin milli önem 
arz eden bir yapı olduğu 
bildirildi. 

Kararın gerekçeleri ara-
sında bu yapı statüsünün 
sınırın gözetimine ilişkin 
sistemin genişletilmesi 
ile ilgili idari işlemler sü-
resinin oldukça kısaltıl-
masına izin verdiği belir-
tildi. Başbakanlık Basın 
Merkezi’nden yapılan 
açıklamadan buna ilişkin 
sürecin bu yıl içinde baş-
laması beklendiği anlaşı-
lıyor.

Sensör hatlarının kurul-
masıyla entegre göze-

tim sisteminin genişletil-
mesi ve bakımı, Avrupa 
Birliği’nin İç Güvenliği 
Fonu’nun acil tedbirler 
olarak finanse ettiği faa-
liyetlerden biridir. Buna 
ilişkin projenin tutarı 17,8 
milyon avro ve süresi 30 

Eylül 2017 tarihinde do-
lacak. 

Bulgaristan-Türkiye sı-
nırında kameralı gözetim 
ve kontrol yapılmasına 
ilişkin entegre sistem, 
Kapitan Andreevo ve Le-
sovo Gümrük kapıları ara-

sındaki kesimde kuruldu. 
Sistemi oluşturan termal 
görüntüleme kameraları 
ve sensörlerden elde edi-
len veriler Svilengrad ve 
Elhovo’daki yerel kontrol 
merkezlerine gönderiliyor. 
Hareket yakalama verileri 
elde edildiği durumlarda 
tespit edilen yerlere mobil 
ekipler gönderiliyor. 

Basın açıklamasında 
entegre sistemin genişle-
tilmesinin devlet sınırlarını 
yasa dışı yollardan geçme 
teşebbüslerinde güvenilir 
bilgi edinme imkanlarını 
artıracağı ve bu da Sınır 
Polisi’nin kaçak göçle mü-
cadeleye ilişkin kapasite-
sini artıracağı belirtildi. 

               Kırcaali Haber

Başbakan Gerdjikov: Daha iyi bir 
iş iklimi yaratmak için azimliyiz

2017 İş Dünyası İçin Yol 
Haritası Forumu’nun açılı-
şında konuşan Başbakan 
Ognyan Gerdjikov, “Geçi-
ci hükümet, daha iyi bir iş 
iklimi yaratmasına yönelik 
birkaç olumlu adım atmak 
için azimlidir” dedi.

Başbakan, “Bir devletin 
refahı her şeyden önce 
ekonomisine dayanması-
na rağmen zaman geçtik-

çe şirketlerin mali yüküm-
lülükleri daha da artıyor” 
diye belirtti. Başbakan’ın 

ifadelerine göre her 
yıl devlet bütçesi-
nin gelir kaleminde 
f irmaların ödediği 
ücretlerden giderek 
daha fazla gelir ön-
görülmesi gelenek 
haline geldi ve son 
üç yılda bu ücretler 
yaklaşık yüzde 40 

oranında artışla artık gizli 
vergilere benzemeye baş-

ladı. 
Başbakan, kısa bir süre 

içinde mali yükümlülükle-
rinin hafifletilmesini öne-
recek bir çalışma grubu 
oluşturduğunu açıkladı. 
Bunun tüm alanlarda bu 
tür mali yükümlülüklerinin 
hafifletilmesinin ne şekil-
de yapılması gerektiğine 
dair örnek olacağını ifade 
etti. 

Ardino Belediye 
Başkanına ödül

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, 
Ardino’nun gelecek vaat eden bir turizm destinasyonu 
olarak tanınmasından dolayı ödüllendirildi. Belediye 
Başkanı, itibarlı Turizm ve Dinlenme Dergisi tarafından 
verilen Altın Ödülü ile onurlandırıldı.

Prestijli ödül Resmi Murat’a Sofya’da İnter Expo’da 
HOLIDAY & SPA EXPO Sofya - International Tou-
rism Exhibition Fuarı kapsamında geleneksel olarak 
düzenlenen 2016 Altın Ödülleri töreninde Turizm Ba-

kanı Stela Baltova tarafından sunuldu. Altın Ödülleri, 
Bulgaristan’da turizmin gelişimine katkı sağlayan li-
derlere veriliyor. 

Ardino İlçesi sınırları içinde antik dönemlerin ve kül-
türlerin somut izleri korunmuştur. Kasabanın  güneyin-
de eski antik yol boyunca Trakların erişilmeyen yerde 
bulunan taş kütlelerine 100 civarında dinsel amaçlı 
anıtsal nişlerin oydukları gizemli “Kartal Kayaları” adlı 
doğa harikası görülebilir. Kartal Kayaları, yürüyüş tu-
rizmi ve fotoğraf çekmeyi sevenlerin merakını uyandı-
racak bir yer.

Ardino’nun sembolü haline gelen Şeytan Köprüsü, 
ülkede 16.yüzyılın başında Sultan 1. Selim’in emriyle 
inşa edilen en etkileyici mimari şaheserler arasında 
bulunuyor. Köprüye asfalt yol ve turistlerin kullandığı 
ekolojik bir yol uzanıyor. Maceraperestler için bisiklet 
turları da düzenleniyor. Köprünün bulunduğu çayın 
boyu piknik yapmak, güneşlemek ve balık avlamak 
için ideal bir yer.

Belite Brezi Turistik Kompleksi, akciğer ve alerji has-
talıklarının tedavisi için uygun, koruma altında olan do-
ğal beyaz huş ağacı ormanlarında bulunuyor. Burası 
milli önem arz eden bir tatil yeri ilan edilmiştir. 

Ardino İlçesi sınırları içinde daha “Krivus”, “Kaleto” 
ve “Patmos “adlı Ortaçağ kaleleri bulunuyor. Lübino 
(Ömerler) köyü arazilerinde Davidovo çayı ve Arda 
nehirleri arasında doğal buzdolabı olan Hladilnika 
Mağarası bulunuyor.
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Teklas-Bulgaristan Şirketi’ne yenilikçi 
işletmelere yatırım için ulusal ödül 

Bulgar istan Yatırım-
lar Ajansı (BAİ), bu yıl 
on bir incisi düzenle -
nen “Yılın Yatırımcısı” 
ödül töreninde geçen yıl 
Bulgaristan’da gerçekleş-
tirilen en önemli yatırım 
projelerini ödüllendirdi. 

Törende Başbakan Ogn-
yan Gerdjikov, Başbakan 
Yardımcısı Denitsa Zla-
teva, Bakanlar Teodor 
Sedlarski, İrina Kostova, 
Plamen Uzunov, Bakan 
Yardımcıları Lübomir 
Gançev, Lıçezar Borisov, 
Mihail Mihaylov, Prof. Dr. 
İvan Dimov, Rumen Bru-
sarski, Bulgaristan iş dün-
yasının birçok temsilcisi, 
Amerika Birleşik Devletle-
ri (ABD), Avusturya, Gü-
ney Afrika, Kıbrıs, Ukray-
na, Kazakistan, Macaris-
tan, Sırbistan, Slovakya, 
Güney Kore büyükelçileri 
ve konsolosları, birçok ti-
caret odası, ikili ticaret ve 
sanayi odaları temsilcileri 
ve basın mensupları hazır 
bulundular.

BAİ İcra Müdürü Stamen 
Yanev, konukları selam-
lama konuşmasında, “Bu 
akşam bu törene katılarak 
bizi şereflendirdiğiniz için 
hepinize-yatırımcılara, 
BAİ ekibine, yatırım sü-

reci konusunda duyarlılık 
gösteren herkese teşek-
kür ederim. Bulgaristan’ı 
iş yapmak, yaşamak ve 
gelecek nesil için daha iyi 
bir yere dönüştürmek için 
cesaretiniz ve yiğitliğiniz 
için size teşekkür ederim. 
Benim için liderliğin yolu 
yenilikler ve yatırımlardan 
geçer. Aslında sizleri, li-
derliğin görselleştirilmiş 
tanımı olarak görüyorum- 
AB’de Bulgaristan’ın yeni-
likler konusunda liderliği-
ni görüyorum ve sizlerin 

Bulgar istan’a yatır ım 
yapmaya devam etmeni-
ze candan seviniyorum” 
dedi. 

Ödüle aday gösterme 
süresinde ekonominin 
tüm alanlarında, bilişim 
teknolojileri, sağlık alan-
larında faaliyet gerçek-
leştirilen 60’ın üzerinde 
şirket, bakanlıklar, valilik-
ler ve belediyeler tarafın-
dan ödüle aday gösteril-
di. Tartışmalar ve objektif 
değerlendirmeden sonra 
2016 yılında yatırım pro-

jeleri gerçekleştiren 16 
şirket yarışmanın finaline 
kaldı. 

Başbakan Prof. Dr. Ogn-
yan Gerdjikov’un sundu-
ğu 2016 Yılının Yatırımcısı 
Ödülü’nün sahibi Sense 
Technologies Bulgaria 
Şirketi oldu. Ödülü şirke-
tin İşletme Yöneticisi Ni-
colae-Daniel Viashu aldı. 

Heykeltıraş Seyfettin 
Şekerov’un yaptığı “Altın 
Boğa” heykelciği ile daha 
OSRAM, Integrated Mic-
roelectronics Bulgaria, 

Lufthansa Technik Sofia, 
Bulgaria Air Meintanans 
ve Teklas-Bulgaria şir-
ketleri ödüllendirildi. 
Kırcaali şehrinde üçün-

cü fabrikasını açan Türk 
Teklas Holding’e bağlı 
olan Teklas-Bulgaristan 
Şirketi, yatırımcı işlet-
melere yatırım için ödül-
lendirildi. Bulgaristan’da 
2006 yılından bu yana 
faaliyet gerçekleştiren 
holdingin yaptığı toplam 
yatırım 140 milyon leva. 
2017 yılında Kırcaali ve 
Krumovgrad (Koşuka-
vak) şehirlerinde yeni 
yatırımlar yapmayı plan-
lıyor. Şirket, geçen yıl 
500’ün üzerinde yeni iş 
pozisyonları açtı. Toplam 
1900 işçi çalıştıran şirke-

tin 2020 yılına kadar iş-
çilerinin sayısını 2 500’e 
çıkmayı planlanıyor. Tek-
las, otomotiv endüstrisi-
nin dev şirketleri Gene-
ral Motors, Volkswagen, 
Volvo, BMW, Mercedes, 
Renault için kauçuk bile-
şikleri ve plastik parça-
lar üretmektedir. Şirketin 
dünya çapında müşteri-
leri var. 
Ö d ü l  t ö r e n i n d e 

Bulgaristan’ın 2018 yı-
lında Avrupa Birliği (AB) 
Dönem Başkanlığı’na 
Hazırlıklarından Sorum-
lu Başbakan Yardımcısı 
Denitsa Zlateva’nın sun-
duğu ödülü Teklas İcra 
Müdür Vekili Georgi Ge-
orgiev aldı. 
           Kırcaali Haber

Kırklarelili ressam Eylem Çalışkan, 
Ardino’da 3 boyutlu resimler yapacak

Ressamlar tuval üzerine 
resim yapıyorlar. Graffiti 
sanatçıları ise duvar üze-
rine resim yapıyorlar. Fa-
kat bazı ressamlar ayak-
larının altındaki toprağı 
resim yapmak için ilham 
verici buluyor. Türkiye’nin 
Kırklareli şehrinden Ey-
lem Çalışkan, kaldırımla-
ra, parklara, çeşitli devlet 
kurumları ve okulların gi-
rişlerine 3 boyutlu resim-
ler yapıyor. Türkiye’nin ilk 
3 boyutlu yer ressamlığı 
yapan bayanı olan res-
sam Eylem Çalışkan, ilk 
defa Bulgaristan’ı ziyaret 
etti. 

Kırklareli ile kardeş şe-
hir olan Ardino, ressamın 
eşsiz benzersiz 3 boyut 
resim yapacağı ülkemizde 
ilk kasaba olacak. 

Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, genç res-
samı makamında kabul 
etti. Ressama ziyaretinde 
Kırklareli Belediyesi Halk-
la İlişkiler Müdürlüğü’nde 
Başuzman Varol Şen ve 

ressamın menajeri Fedai 
Kavrık eşlik ettiler. 

Varol Şen, Ardino hal-
kına Kırklareli Belediye 
Başkanı Mehmet Siyam 
Kesimoğlu’nun özel se-
lamlarını iletti. 

Belediye yönetimi olarak 
kültür ve sanat alanında 
düzenlenen etkinlikleri 
daima desteklediklerini 
kaydeden Resmi Murat, 
“Şaheser olan 3 boyutlu 
resimlerin kasaba sakin-
leri ve misafirleri için bü-
yük bir atraksiyon olaca-
ğını düşünüyorum” dedi. 

Belediye Başkanı, geçen 
yıl Ardino’da Bursa’da ika-
met eden 3 boyutlu resim 
ustası İdris Özdoğan’ın 
sanat hayatına adanan bir 
sanat gecesi düzenlendi-
ğini anımsattı. 

Daha sonra Resmi Mu-
rat ve konukları kasaba 
merkezini gezerek, 3 bo-
yutlu resimlerin yapılacağı 
yerleri belirlediler. Resim 
için iki yer seçildi-3 bo-
yutlu resimler kasabanın 
merkez parkına ve Vasil 
Levski Lisesi girişindeki 
salona yapılacak.

Eylem, “İnsanlar için 
eser yapmayı seviyorum. 
Özel eğitim almadım. Bu 
Allah vergisi bir yetenek. 
Kendi kendimi geliştirdim. 
Türkiye’de bile 3 boyutlu 
resim yapmayı öğrene-
ceğim okul, üniversite 
veya özel ders verenler 
yok” diye ifade etti. Res-
sam, 3 boyutlu bir resim 
yapabilmek için en az 10 
gün çalışması gerektiğini 
belirtti. Özel teknik araçlar 
gerekiyor, çünkü resimler 
yıl içinde sıcaklık farklılığı 
gösteren dışarıda yapılı-
yor. 

Kırklareli’den gelen ko-
nuklar Belediye Müzesi’ni 
de gezdiler. Müzenin 
bahçesinde dikili dünya-
ca ünlü yazar Sabahattin 
Ali’nin büstüne çiçek koy-
dular.

Lüleburgaz şehrinde 
dünyaya gelen Eylem Ça-
lışkan, Kırklareli Üniversi-
tesi Ekonomi Bölümü’nü 
bitirdi.

              Güner ŞÜKRÜ

Emeklilere Paskalya ikramiyesi 
Bakanlar Kurulu’nun haftalık oturumundan son-

ra düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda 
bulunan Başbakan Ognyan Gerdjikov, “314 leva 
altında emekli maaşı alan emeklilere Paskalya 
münasebetiyle ikramiye vereceğiz, bunun için 51 
milyon leva gereklidir" dedi. Birkaç gün önce Baş-
bakan, Maliye Bakanına ikramiye ödenmesi için 

yeterli miktarda kaynak olup olmamadığına dair 
gerekli hesaplamaları yapmasını rica etmişti. 

Gerdjikov, geçici hükümetin atanmasından bu 
yana gerçekleştirdiği çalışmaların özetini sundu. 
Başbakan’ın ifadelerine göre 2017 yılının ilk iki 
ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla mali 
tablo sonuçları çok iyi seviyededir. Bu durum 
hükümetin, 314 leva altında emekli maaşı alan 
emeklilere Paskalya için ikramiye ödenmesi kararı 
almasına imkan verdiği anlaşıldı. 

Başbakan, uzmanlardan oluşan bir çalışma gru-
bunun hazırladığı bir projede firmaların Kayıtlar 
Ajansı’na ödediği kayıt ücretlerinde tavan uygu-
lanmasının öngörüldüğünü izah etti. 

Bakanlar Kurulu’nun iş dünyasının mali yüküm-
lülüklerinin hafifletilmesi için buna ilişkin bir karar 
alacağını açıkladı. Gerdjikov’un ifadelerine göre 
kayıt ücretlerinin tutarı, giderler açısından haklı 
nedenlerle belirlenmelidir. 

Başbakan, “Vergilerin düşük olduğu bir ülke 
olarak biliniyoruz. Ancak daha derinden bakacak 
olursak, şirketlerin mali yükümlülüklerinin seviyesi 
oldukça yüksek olduğunu göreceğiz ve bu durum 
da en çok çeşitli vesilelerle alınan ücretlerden ileri 
gelmektedir” diye kaydetti. 
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Cebel Ideal Fashion Tekstil Şirketi’ne 
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Ödülü

2016 Ulusal İş Sağlığı 
ve Güvenliği Ödülleri 
töreninde ödüllendiren 
firmalar arasında Se-
bahattin Gökçe’ye ait 
Cebel’de (Şeyhcuma) 
faaliyet gösteren Ideal 
Fashion Tekstil Şirketi de 
bulunuyor. Ulusal İş Sağ-
lığı ve Güvenliği Ödülle-
ri Yarışması, yedinci kez 
İş Sağlığı ve Güvenliği 
Merkezi tarafından dü-
zenlendi. 
Ödül töreninde gerçek-

leştirdiği ekonomik faali-
yet, büyüklüğü ve çalış-
ma koşullarına en çok 
yatırıma göre üç gruba 
ayrılan 22 şirket, çalıştır-
dığı personele iş sağlığı 
ve güvenliği sağlamaya 
yönelik çabalarından do-
layı ödüllendirildi. 
Ödüllendirilen şirket-

lerden birini temsil eden 
Boryana Paskaleva, iş 
müfettişlerinin inşaat 
alanında faaliyet gös-

teren şirketlere ait iş 
yerlerinin daha çok ve 
kaliteli denetimi ve teftişi 
için teşekkür etti. Bunun 
işverenlerin çalışma ko-
şullarını iyileştirmesine 
yardımcı olduğunu be-
lirtti. 

Müh. Georgi Milçin, 
ödüllendirilen şirketlerin 
yine de daha az denet-
lenmesi vaadinde bulun-
du ve böylece denetim 
faaliyetlerinin sonuçla-
rının analizine dayana-
rak İş Müfettişliği İcra 

Ajansı’nın çabalarının bu 
konuda sorun yaşanan 
işletmelere yönlendirile-
ceğini doğruladı
Dron aracılığıyla zor 

ulaşılabilir yerlerde risk 
değerlendirilmesi ya-
pılması fikrinden dolayı 

Razgrad (Hazargrad) 
şehrinden Krasimir To-
dorov, 2016 yılında iş 
sağlığı ve güvenliği ala-
nında en yenilikçi uzman 
olarak ödüllendirildi. 
Stara Zagora (Eski 

Zağra) şehrinden Kristi-
na Koparanova ve Elin 
Pelin kasabasından ye-
dinci sınıf öğrencisi Eka-
terina Şoleva, iş sağlığı 
ve güvenliği konulu şiir-
leri için ödül aldı. Kristina 
şiirinde işçilere, “Güven-
li koşullarda çalış ve bu 
konuda bir an bile tered-
düt etme, çocukların seni 
evde bekliyor” diye ses-
leniyor. Ekaterina ise şi-
irinde, “Diz pedleri, kask 
ile şehirde uçuyorum ve 

diğer çocuklara da bunu 
öğretiyorum” diyor. 
Ulusal İş Sağlığı ve 

Güvenliği Ödülleri Yarış-
ması, geleneksel olarak 
Bulgaristan’da çalışma 
koşullarının iyileştirilmesi 
ile ilgili tüm aktivitelerin 
arkasında duran İş Mü-
fettişliği İcra Ajansı ta-
rafından destekleniyor. 
Organizatörlerin amacı 
iş sağlığı ve güvenliği 
alanında iyi uygulamala-
rın teşvik ve popülarize 
edilmesiyle işverenler 
personelinin sağlığı ve 
hayatının korunmasına 
yönelik daha çok çaba 
sarf etmesi ve yatırım 
yapmasının teşvik edil-
mesidir. 

Teklas Şirketi, Kırcaali’de Bilim 
Araştırma Merkezi açıyor

Teklas İcra Müdür Vekili Georgi Georgiev, “Ül-
kemizde önde gelen Teklas - Bulgaristan Şirketi, 
Mayıs ayının sonuna kadar Kırcaali’de Bilim Araş-
tırma Merkezi açacak. Merkezde 80 bilim uzmanı 
çalışacak. bu kauçuk, plastik ve metal malzeme-
ler ve hazır ürünler test edilecek. Bu Bilim Araş-

tırma Merkezi Avrupa’da bu tür ilk merkez olacak. 
Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN), Sofya ve 
Varna’daki teknik üniversiteler ve Burgaz Yüksek 
Kimya ve Teknoloji Enstitüsü’nde çalışan bilim 
adamları ile ortak bilimsel incelemelerde bulunu-
lacak” diye bildirdi. 

Haziran ayının sonuna kadar Teklas - Bulga-
ristan Şirketi, Kırcaali’de yeni bir idari binaya ve 
Krumovgrad (Koşukavak) kasabasında kurulan 
yeni bir fabrikaya sahip olacak. Bu yılın sonuna 
kadar Kırcaali’de 18 bin metrekarelik alana kuru-
lan dördüncü fabrikanın inşaatı da tamamlanmış 
olacak. 

Teklas Şirketi, gerçekleştirdiği faaliyet için bir-
çok kez ödüllendirildi. Bu yıl şirket, “Yılın Yatırım-
cısı” ödül töreninde yenilikçi teknolojilere yatırım 
için mükafatlandırıldı. Şirket, art arda üç yıl en 
yüksek ödül olan A Sınıf Yatırım Sertifikası, en 
çok sayıda iş pozisyonu açma, yatırım büyüklüğü, 
Bulgaristan’ın en karlı 300 şirketin başında gelen 
şirket olmak üzere farklı kategorilerde ödüle layık 
görüldü. 

İngiltere’de hekimler, minik 
Ece’nin hayatını kurtardı 

Kırcaali İlçesi Visoka 
Polyana (Yaylacık) kö-
yünden 8 yaşındaki Ece 
Mehmet, Bulgaristan’da 
başarısız karaciğer nak-
li yapılan çocuklardan 
biridir. Daha 9 aylık be-
bekken Ece’ye Sofya 
Lozenets Üniversi te 
Hastanesi’nde karaciğer 
nakli ameliyatı yapıldı. 
Fakat ameliyat başarısız 
olunca İngiltere’de çocu-
ğa tekrar karaciğer nakli 
yapılması gerekti. 
Ece, kendisini evinde 

ziyaret eden BTV eki-
bini sağlık getirdiğine 
inanılan martenitsa ile 
karşıladı, çünkü sağlığın 
önemini iyi biliyor. Talih-
siz çocuk, doğumundan 
birkaç ay sonra kara-
ciğer yetmezliği tanısı 
konulmasıyla hastalıkla 
mücadele etmeye baş-
ladı. 
Kız, şimdi 8 yaşında ve 

böyle ağır bir hastalığa 
rağmen bu yaşa nasıl 
geldiğini sadece ailesi 
biliyor. 
Henüz iki aylık be-

bekken Ece’yi Sofya’ya 
muayeneye götüren ai-

lesine hekimler çocuğa 
karaciğer nakli yapıl-
ması gerektiğini söy-
lediler. 6 aylıkken Ece, 
karaciğer nakli ameliyatı 
öncesi tedavi görmesi 
için Lozenets Üniversite 
Hastanesi’ne yatırıldı. Üç 
ay sonra karaciğer nakli 
yapıldı. Kıza organ ba-
ğışında bulunan babası 
Ercan Mehmet’tir. 
Annesi Nermiye Meh-

met, “Bir yıl boyunca 
hastanede yattık, ama 
yine de kızım çok iyi gö-
rünüyordu” dedi. 
Hekimlerin ameliyatın 

başarılı olduğunu söy-

lemesine rağmen çocuk 
72 gün yoğun bakımda 
kaldı ve ameliyat sonuç-
ları her geçen gün daha 
da kötüleşti. 
Ece’ye tekrar karaciğer 

nakli ameliyatı yapılma-
sı gerekli oldu, ancak bu 
kendisini ameliyat eden 
hekimin başarısız bir 
ameliyat gerçekleştirdi-
ğini itiraf etmesi halinde 
mümkün olabilirdi. 
Sonuçta Ece’nin ebe-

veynleri yurt dışında 
ameliyat için gerekli 
imzayı almayı başardı-
lar ve minik Ece yeni-
den yaşam mücadelesi 

vermek için 
İngi l tere’ye 
götürüldü. 
Babası Er-

can Mehmet, 
” H e k i m l e r, 
çocuğun çok 
kötü durum-
da olduğunu 
anlattılar ve 
eğer karaci-
ğer bulamaz-
sak, en fazla 
bir hafta ya-
şayacağını 
garanti etti-
ler” dedi. 

Ece’nin kısmeti varmış 
ki, kısa bir sürede donör 
bulundu ve karaciğer 
nakli ameliyatı da yapıl-
dı. 
Babası, “Kızım başarılı 

bir karaciğer nakli ya-
pan İngiliz hekimlerin ve 
bize mali kaynak sağla-
yan Çocuk Tedavi Fonu 
sayesinde yaşıyor” diye 
ifade etti. 
Hala Ece’nin destekle-

yici tedavisi devam edi-
yor. Yılda en az bir kere 
İngiltere’ye kontrole gi-
den kız, hekim olmayı 
hayal ediyor. 
                               KH
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Избори 2017. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

26 Март ще бъде новият „10 Ноември“ 
за стотици хиляди български граждани

„За стотици хиляди 
български граждани, 
които преживяха траге-
дията на Възродителни-
те процеси от 1971-1973 
и 1984-1989 г. и през 
май 1989 г. разклатиха 
основите на комунис-
тическия режим със 
своите мирни протести, 
истинската свобода 
ще настъпи едва на 26 
март, когато с гласа си 
за Обединение ДОСТ 
ще се освободят от фе-
одалните окови на ДПС. 
В този смисъл 26 март 
ще бъде техният 10-ти 
ноември.“ Това заяви 
председателят на ДОСТ 
пред близо 500 членове 
и симпатизанти на пар-
тията в препълнената 
зала в гр. Джебел.

Преди това предсе-
дателят на ДОСТ г-н 
Лютви Местан и зам.-
председателят г-н Мех-
мед Ходжа заедно с 
кандидатите за народ-
ни представители от 

листата на Обединение 
ДОСТ г-жа Михриджан 
Изет и г-жа Фатме Мех-
мед откриха нов офис 
на партията в Джебел, 
след което участваха 
в работна среща с об-
щинските председате-
ли. Домакин на срещата 
в новооткрития офис бе 

областният координа-
тор на Кърджали и кмет 
на град Джебел г-н Ба-
хри Юмер.

Програмата на Цен-
тралния лъч продължи 
с предизборна среща 
на екипа на ДОСТ с 
избиратели в града. В 
залата на читалището 

жителите на Джебел 
посрещнаха на крака 
с възгласи ДОСТ г-н 
Лютви Местан и при-
дружаващия го екип. 
С думи от текста на 
песента „Време е за 

ДОСТ“ г-жа Фатме Мех-
мед откри предизбор-
ното събрание на Обе-
динение ДОСТ. След 
нея думата взе г-жа 
Михриджан Изет, която 
увери присъстващи-
те, че вече има поли-
тическа алтернатива, 
способна да защитава 
техните права. Тази ал-
тернатива е ДОСТ.
В емоционалното си 

слово г-н Местан при-
зна, че въпреки че не 
е роден тук, се чувства 
джебелчанин, защото 
политическата му ка-
риера започва от този 
град. „Тогава сегашният 
кмет на Джебел г-н Ба-
хри Юмер ми подаде 
ръка, но по-важното е 
какво направи минала-
та година – имаше сме-
лостта да бъде един-
ственият кмет, подкре-
пил открито новата по-

литическа сила ДОСТ.“, 
допълни г-н Местан. 
Сред оттекващите в 
залата силни въоду-
шевени скандирания 
„ДОСТ ДОСТ ДОСТ“ 
лидерът на партията 
увери избирателите, 
че ще продължава да 
се бори всички граж-
дани на Р България да 
бъдат интегрирани със 
своята непокътната 
идентичност, и на всич-
ки нападки, обвинения 
и обиди ще отговаря 
с песен за приятел-
ството, за братството, 
за това мюсюлмани и 
християни да са заедно 
и с обща съдба.
Обединение ДОСТ ще 

води политика в името 
на свободата и соли-
дарността като основа 
на модерното граждан-
ско съзнание в евроат-
лантическа България.

Предизборният лъч на Обединение ДОСТ на 
посещение в Хасковски избирателен район

Председателят на ПП 
ДОСТ г-н Лютви Мес-
тан – водач на листата 
на Обединение ДОСТ 
в Хасковски избира-
телен район, заедно с 
кандидатите за народ-
ни представители от 
Хасковската листа г-н 
Себахтин Халил, г-н 
Албен Манджуков и 
г-н Ибрахим Ибрахим, 
г-жа Сабрие Осман, се 
срещнаха с избиратели 
в селата Боян Ботево, 
Козлец и Шишманово.

Г-н Лютви Местан 
представи основни по-
ложения от инвести-
ционната програма на 
Обединение ДОСТ, кои-
то се отнасят до облек-
чен режим за развитие 
на животновъдството, 
пчеларството и овощар-
ството. Освен това той 
разгърна принципите 
на политиката на ДОСТ 
при защита на идентич-
ността на всички граж-
дани – уважение към 
името, вярата и майчи-
ния език. На следващо 
място г-н Местан призо-
ва избирателите с вота 
си на 26 март да ува-
жат най-напред себе 
си, сърцата и душите 
си, което означава да 

не гласуват за Слави 
Бинев и Камен Петков 
от Атака и ПФ, които са 
в листите на ДПС. Жи-
телите на Боян Ботево, 
Козлец и Шишмано-
во не трябва да дават 
гласа си за брокерите 
на ДПС.
В Шишманово пове-

че от 300 участници в 
митинга на Обедине-
ние ДОСТ дълго скан-
дираха „ДОСТ! ДОСТ! 
ДОСТ!“ и с бурни ръко-
пляскания изпратиха 
Предизборния лъч на 
Обединение ДОСТ.
Кандидатите за на-

родни представители 
проведоха среща с из-
бирателите от Хасково, 
кв. Хисаря. Хасковлии 
слушаха с нескрит ин-

терес предизборната 
реч на водача г-н Лют-
ви Местан, прекъсваха 
го с въпроси за Програ-
мата на Обединението 
и изразиха задовол-
ството си от грижата 
за малкия и средния 
бизнес, за семейните 
ферми и за всеки жи-
тел на малките насе-
лени места.
На всички срещи из-

бирателите изразиха 
възмущението си от 
физическото насилие 
над техния кандидат 
за народен представи-
тел г-н Ибрахим Ибра-
хим, което му е било 
упражнено по поръчка 
на кмета на Минерални 
бани Мюмюн Искендер 
от негови братовчеди.

Лютви Местан и централният лъч на 
Обединение ДОСТ в Лясково, Черноочене
Близо 200 души в с. 

Лясково, общ. Чер-
ноочене посрещнаха 
Централния лъч на-
чело с председателя 

на ДОСТ г-н Лютви 
Местан, придружен 
от втория в листата 
за област Кърджали 
г-н Шабанали Ахмед, 
зам.-председателя 
на партията г-н Мех-
мед Ходжа, област-
ния координатор на 
гр. Кърджали г-н Ба-

хри Юмер, четвър-
тата в листата г-жа 
Михриджан Изет и 
други активисти.
След като отправи-

ха своите послания, 
ораторите отговори-
ха на множеството 
въпроси на ентуси-
азираните жители 
на с. Лясково, които 
увериха ръковоство-
то на ДОСТ, че село-
то ще даде своята 
решителна подкрепа 

за новата политиче-
ска сила.
След това в с. Кара-

манци г-н Местан и 
придружаващият го 

екип посетиха дома 
на политическия за-
творник Халибрям 
Ибрям, който раз-
чувстван засвиде-
телства своята сил-
на морална подкре-
па за ДОСТ и пожела 
успех на Обедине-
нието в изборите.
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Избори 2017. Платено съдържание. Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Мустафа Карадайъ в Ардино: На омразата ние 
се противопоставяме с нашата истинска любов

"Нашата политика е 
политика на обединя-
ване, заедност и любов. 
За нас различията не са 
проблем, те са богат-
ство. Ние можем да бъ-
дем заедно и в заедност 
с различния". 

С тези думи се обър-
на към множеството в 
препълнения салон на 
читалище "Родопска ис-
кра" в Ардино председа-
телят на ДПС Мустафа 
Карадайъ.

"Затова, който иска 
да помогне на обеди-
няващия патриотизъм 
на ДПС да заповяда 
при нас. На омразата, 
разединението и про-
тивопоставянето ние не 
искаме да се преборим 
с омраза. На омразата 
ние се противопоста-
вяме с нашата любов, 
но не онази едноднев-
на или сезонна любов, 
а с истинската любов”, 
заяви още Карадайъ. И 
допълни: “Нашите уси-
лия в нашата програма 
са насочени срещу бед-
ността и мизерията.”

В събота в Ардино бе 
представена листата 
на кандидатите за на-
родни представители 
на ДПС от 9-ти МИР в 
Кърджали. Залата на 
читалището в града под 
Белите брези беше пре-
пълнена, а членовете и 
симпатизантите на ДПС 
бяха разтърсени от пе-
сните на Есил Дюран. 
С аплодисменти бяха 

посрещнати лидерът на 
ДПС и водач на листата 
на Движението в Кър-
джали и Търговище Мус-
тафа Карадайъ, зам.-
председателят на ДПС, 
евродепутат и зам.-
председател на група-
та АЛДЕ в Европейския 
парламент, зам.-предсе-
дателят на ДПС и втори 
в листата на партията 
в Кърджали инж. Хасан 

Азис, членът на ЦОБ 
и водач на листата на 
ДПС в Хасково Йордан 
Цонев, председателят 
на Младежко ДПС, ев-
родепутат и зам.-пред-
седател на партията на 
европейските либерали 
Илхан Кючюк. Тук бяха 
още кандидат народни-
те представители Адлен 
Шевкед, Ерол Мехмед, 
Альоша Синабов, Ме-

тин Байрамали, Байрам 
Байрам, Ахмед Молла-
хасан. Сред хората бяха 
още членът на ЦОБ и 
бивш депутат Ердинч 
Хайрула, евродепутатът 
Неджми Али, областни-
ят лидер на ДПС инж. 
Изет Шабан, бившият 
депутат Ремзи Осман, 
кандидатът за народен 
представител от ДПС в 
23-ти МИР в София Де-
сислава Христова.

Зам.-председателят на 
ДПС Филиз Хюсменова 
призова всички да гла-
суват за кандидатите за 
народни представители 
на листите на ДПС, за-
щото ДПС е необходи-
мата сила на България, 
опазила мира и спокой-
ствието на българските 
граждани. "Защото ДПС 
е силата, която е съхра-
нила уникалния етниче-
ски модел на Балканите 
и в Европа", заяви Фи-
лиз Хюсменова.

"Ако знаете само, каква 

сила и единство излъч-
вате. Вие сте истински-
те патриоти, истинските 
депесари, които ще спа-
сите България. За това 
на 26-ти март подкрепе-
те ДПС с бюлетина но-
мер 9 за спасението на 
България, за ДПС и за 
децата ни", заяви чле-
нът на ЦОБ и водач на 
листата на ДПС в Хаско-
во Йордан Цонев.

"Препълнените зали в 
Кърджали, Ардино, Ха-
сково, Силистра, Раз-
град не са проблемът, 
те са богатството, капи-
талът, инвестициите и 
бъдещето на страната. 
Да ние ще Спасим Бъл-
гария, защото сме изпи-
тани борци и имаме най-
добрите специалисти, 
които могат да излизат 
на дебат с всеки един 
български политик и да 
го спечелят", каза пред-
седателят на Младежко 
ДПС Илхан Кючюк.

           Гюнер ШЮКРИ

Лидерът на ДПС получи като 
подарък уникална картина 

на Ататюрк в Ардино
Председателят на ДПС Мустафа Карадайъ по-

лучи като подарък уникална картина с лика на съз-
дателя на съвременна светска Турция - Мустафа 
Кемал Ататюрк. Дарението е от името на предста-
вителите на ДПС и на изселническите организации 
в Турция. То бе връчено от представителя на ДПС 
в Истанбул Фахри Ватансевер по време на визита-
та на лидера на ДПС в Ардино. На картината има и 
надпис на български език на негово послание, кое-

то е публикувано на 22 октомври 1931 година във 
вестник "Утро". Малцина са хората, които знаят, че 
до края на живота си Ататюрк е бил верен приятел 
на България. Ето какво казва той за страната ни на 
22 октомври 1931 г. в интервю за българския вест-
ник „Утро”: „Няма да забравя приятните моменти, 
които съм преживял в България. Бил съм и винаги 
ще бъда приятел на българския народ. Обичам го 
безрезервно още от детството. В Солун съм друга-
рувал през всичкото време само с българи. Всяко 
българско нещастие ми причинява невъобразима 
болка. Винаги съм правил всичко възможно да по-
могна на България. Турция и България трябва да 
бъдат приятели. Който е против България, той е и 
против Турция.”

                                                         Гюнер ШЮКРИ

Мустафа Карадайъ се срещна с производители 
на Пазара на производителите в Кърджали 

„Обиколихме пазара и 
се видяхме с произво-
дителите, които са тук и 
продават. Хората, спо-
делиха, че сутринта от 9 
часа, вечер до 9 часа те 
са линия и работят. На-
пазарувахме си малко 
неща. Купихме си 9 ба-
нана, а също и 9 ябъл-
ки. До 26-ти март всичко 
е с номер 9. Кампанията 
засега тече много добре. 
На ден правим по 9 сре-
щи. Сутрин тръгваме в 
9 часа с автобуса, който 
има номер 9 и до 9 часа 
вечерта сме на срещи 
с хората. Кърджали е 
9 -ти многомандатен 
избирателен район и 
затова разчитаме, че 
всичко ще бъде наред. 
Виждате имаме кому-
никация с хората“. Това 
заяви председателят на 
ДПС Мустафа Карадайъ 
след обиколка на Паза-
ра на производителите 
в Кърджали. Заедно с 
него бяха още зам.-
председателят на ДПС, 
евродепутат и зам.-
председател на група-
та АЛДЕ в Европейския 
парламент, зам.-предсе-
дателят на ДПС и втори 
в листата на партията 
в Кърджали инж. Хасан 

Азис, председателят 
на Младежко ДПС, ев-
родепутат и зам.-пред-
седател на партията на 
европейските либерали 
Илхан Кючюк. Тук бяха 
още кандидат народни-
те представители Адлен 
Шевкед, Ерол Мехмед, 
Метин Байрамали, Бай-
рам Байрам, Ахмед 
Моллахасан и Валенти-
на Димитрова, членът 
на ЦОБ и бивш депутат 
Ердинч Хайрула, евро-
депутатът Неджми Али, 
областният лидер на 
ДПС инж. Изет Шабан.

Лидерът на ДПС Мус-
тафа Карадайъ напра-
ви непринудена среща 
с производители на 
Пазара на производи-
телите като обходиха 
масите на продавачите 

и напазаруваха местна 
продукция. В топли сре-
щи търговците им засви-
детелстваха подкрепата 
си за тях и им пожелаха 
успех на предсрочните 
парламентарни избори 
на 26-ти март с бюле-
тина номер 9. Той напа-
зарува по девет плода, 
каквото е числото на 
бюлетината на ДПС, 
купи си земни ябълки от 
село Рани лист, банани, 
орехи от село Челик, 
домашна лютеница и 
сладко от смокини. На-
пазарува и 4 буркана 
мед от кестен и бял ри-
ган от Дора Николова, 
която го произвежда в 
района на Дамбалъ. 

Карадайъ, придружен 
от другите кандидат-де-
путати и партийни акти-

висти мина през всички 
маси и успя да се ръкува 
и поговори с всеки един 
от производителите, а 
също и с много кърджа-
лийци, които традицион-
но в събота излизат на 
пазар.

„Основния проблем в 
страната, според нас е 
бедността. Обединител-
ната червена нишка за 
всички 9 секторни поли-
тики в нашата програма 
се казва "борба с бед-
ността и демографска-
та криза". От тази глед-
на точка ние разчитаме, 
че борбата с бедността 
може да бъде единстве-
но и само по пътя на 
инвестициите, по пътя 
на производството, по 
пътя на разкриване на 
нови работни места в 
страната. Ясна ни е про-
грамата, изпълнима е. 
В нея няма популизъм“, 
заяви Мустафа Карада-
йъ. Той допълни, че без-
спорно са нужни някои 
по-сериозни действия 
от страна на държавата 
и позиционирането й в 
онази ситуация, в която 
бизнесът и производи-
телите да чувстват под-
крепата й.

            Гюнер ШЮКРИ
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Sofya’da Sığınmacılar Sorunu Tartışıldı 
Bulgaristan Cumhurbaş-

kanı Yardımcısı İliyana Yo-
tova, “Ülkede kayıtlı bin 380 
sığınmacı yetim çocuktan 
sadece 972’si eğitim siste-
mine dahil edildi.” dedi.
Bulgaristan Öğretmenler 

Sendikasının Sofya’da dü-
zenlediği “Göçmenlerin Yolu 
– Eğitim Sistemi Üzerinden 
Entegrasyon Çözümü”  ko-
nulu uluslararası konferans-
ta konuşan Yotova, 6 yıldır 
sığınmacıların sorunları ile 
uğraşan AB ülkelerinin git-
tikçe birbirinden uzaklaştık-
larını söyledi.
Yotova şunları kaydetti: 

“Dublin anlaşması yüzün-
den AB’nin dış sınırındaki 
ülkeler göçmen dalgasın-
da en büyük yükün altında 
kaldılar. Oysa aileler hala 
bölünmüş durumda. Dublin 
anlaşması sığınmacıları ilk 
kayıt edildikleri noktaya geri 
yollamaya çalışırken, bu in-
sanların büyük bir bölümü 
oraya dönmek istemezler. 
Krizi yönetmek yerine in-
sanların trajedisinin önüne 
duvarlar inşa etmeye başla-
dık. Sınır güvenliğine büyük 
gayret gösterirken entegras-
yon meselesini unuttuk. Po-

litikacıların konuşmaların-
daki ‘entegrasyon’ sözcüğü 
kayboldu.”
Yotova, verilerin, özellikle 

yetim sığınmacı çocukların 
durumunun çok acı olduğu-
nu gösterdiğini belirterek, 
“Ülkede kayıtlı bin 380 sığın-
macı yetim çocuğun sadece 
972’si eğitim sistemine dahil 
edildi. Eğitim, sağlık hizmeti 
ve daha birçok ihtiyacı olan 
bu çocukların önemli bir bö-

lümü mülteci kamplarında 
kayıtları yapıldıktan sonra 
ortadan kayboluyorlar.” diye 
konuştu.
İnsan kaçakçıların eline 

düşen Bulgaristan’daki sı-
ğınmacı çocukların sayısı 
konusunda kendisinin bile 
sağlıklı veriye ulaşama-
dığını itiraf eden Yotova, 
Almanya’da bir yılda “kay-
bolan” 9 bin yetim çocuk 
hakkında bilgi alınamadığı-

na işaret etti.
İnsan kaçakçıların eline 

düşen bu çocukların hır-
sızlık ve fuhuş yapmaya 
zorlandıklarını veya organ 
mafyasının eline düştükleri-
ni anlatan Yotova, şu ifade-
leri kullandı.
“İlgisiz bırakılan çocuk-

lar kolayca radikalleşebilir. 
Kuzey Afrika’dan Fransa’ya 
gelen yetim çocuklar okula 
gitmek yerine yasa dışı ca-

milere gider, ardından savaş 
yollarına düşerler. Bunların 
yolu Bulgaristan’dan da 
geçer. Bugün eğitimini ve-
rip entegre edemediğimiz 
çocuklar yarın bizlere artık 
kötü niyetle dönebilirler.”
Yotova, Dublin Anlaşma-

sının bir an önce yeniden 
düzenlenmesi gerektiğini 
savunarak, göç yolunda 
bölünen ailelerin birleştiril-
mesine öncelik verilmesi 
gerektiğini belirtti.
Eğitim Bakanı Prof. Niko-

lay Denkov da, dünyada 
ve Bulgaristan’da kendine 
yer edinmek isteyen yetim 
sığınmacı çocuklara mutlu 
bir geleceğin sağlanmasının 
tüm toplumun ortak vicdan 
borcu olduğunu söyledi.
Denkov, “Bulgaristan’da 

kalmak istemeyen sığın-
macılar çocuklarını okula 
yollamayı reddediyor. Ders 
yılının ilk yarısında sadece 
119 sığınmacı çocuk düzenli 
olarak okula gitti. Bu çocuk-
lar yaşadıkları dil sorununa 
rağmen ders programına 
kolayca adapte oluyorlar. 
Yeter ki velileri onların okula 
gitmelerine izin versin” dedi.
                Anadolu Ajansı

Kırcaali’de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlandı
Kırcaali kentinde Türk ka-

dınlar, 8 Mart Dünya Kadın-
lar Günü'nü coş-
kulu bir etkinlikle 
kutladı.
T ü r k i y e ' n i n 

Sofya Büyükel-
çisi Süleyman 
Gökçe'nin de ha-
zır bulunduğu et-
kinlikte, Kırcaali 
ve çevresindeki 
yerleşim yerle-
rinden bir araya 
gelen yaklaşık 
500 Türk kadın, 
8 Mar t Dünya 
Kadınlar Günü'nü 
şiirler okuyarak 
ve şarkılar söyle-
yerek kutladı.
Etkinliği düzenleyen ka-

dınlar adına AA muhabirine 
açıklama yapan Türk köken-
li diş hekimi Bilgihan Celil, 

özgür irade sahibi kadınların 
yenidünyada kendi haklarını 

ısrarla savunmak istediğini 
belirterek, "Biz, kadın ola-
rak yılda bir gün değil, her 
gün taşıdığımız değerleri ve 

sahip olduğumuz gücümüzü 
hatırlatmak isteriz." dedi. 

Etkinliğe özel konuk olarak 
katılan Büyükelçi Gökçe, 
Türk Büyükelçiliğinin her yıl 
başkent Sofya'da Kadınlar 

Günü dolayısıyla etkinlikler 
düzenleyen, hükümette-
ki kadın bakanları, ülkenin 
önde gelen diplomatları ve 
kültür çevrelerini bir araya 
getiren tek elçilik olduğunu 
söyledi.
İlk kez 8 Mart dolayısıyla 

Sofya dışında bir etkinliğe 
katılan Gökçe, "Dünyanın 
temeli, ailenin temeli, top-
lumun temeli olan kadınlara 
annelerimize vefa borcumuz 

sonsuzdur." dedi. 
Sivil toplum teşkilatlarının 

demokratik tüm ülkelerin-
deki toplumların mayası, 
hamuru ve tutkalı olduğunu 
belirten Gökçe, "Cumhuriye-
timizin kurucusu Atatürk'ün 
söylediği gibi, bir toplumun 
yarısı kadınlardan oluşur ve 
bu yarı diğer yarıdan geri 
kalırsa o toplum gelişemez, 
muasırlaşamaz." ifadesini 
kullandı.


