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Dünyanın En Kapsamlı Burs Programına Başvurular Başladı

Dünyanın dört bir yanın-
dan uluslararası öğrencilere 
Türkiye'de yükseköğrenim 
imkânı sunan "YTB Türkiye 

Bursları" programının 2021 yılı 
başvuruları 10 Ocak’ta başla-
dı.
Yurtdışı Türkler ve Akraba 

Topluluklar Başkanlığı (YTB) 
tarafından her yıl tüm dünya-
dan uluslararası öğrencilere 
sunulan Türkiye Bursları için 

2021 başvuruları 10 Ocak’ta 
başladı. YTB Başkanı Abdul-
lah Eren; ‘‘Dünyanın en kap-
samlı burs programına bu yıl 
da yoğun bir ilgi bekliyoruz.’’ 
dedi.
"Büyük Öğrenci Projesi" 

olarak 1992'de başlatılan ve 
2012'de YTB'nin koordinas-
yonuyla "Türkiye Bursları" 
markasıyla dünyaya açılan 
Türkiye’nin resmi uluslarara-
sı öğrenci burs programına 
talebin her yıl arttığını belir-
ten YTB Başkanı Eren, şun-
ları kaydetti: "2012'de 42 bin 
başvuru alan Türkiye Bursları 
programı, 2019’da dünyanın 
167 ülkesinden 145 bin 700; 
2020 yılında da Pandemi 
şartlarına rağmen 172 ülke-
den 156 bin başvuruyla re-

kor başvurular aldı. Türkiye 
Bursları'na olan bu ilgi bizleri 
mutlu ediyor. Bizler de her yıl 
giderek artan bu ilgi ve talebe 
karşılık olarak burs imkanları-
mızı arttırmaya ve geliştirmeye 
çalışıyoruz." dedi.
2021 yılı için de Türkiye 

Bursları’na başvuruların 10 
Ocak’ta başladığını hatırlatan 
Eren, ‘’20 Şubat’a kadar tüm 
dünyadan başvuruları almaya 
devam edeceğiz. Aday öğren-
ciler YTB ve Türkiye Bursları 
sosyal medya hesaplarıyla 
www.turkiyeburslari.gov.tr 
adresinden tüm detaylara ve 
başvuru sayfasına ulaşabilir. 
Başvurular; Lisans, Yüksek 
Lisans ve Doktora düzeyinde 
eğitim almak isteyen adaylara 
açık.’’ ifadelerini kullandı.

“Abay’ı Okumak” Eseri Filibe’de Tanıtıldı
T.C. Filibe Konsolosluğunda 

TÜRKSOY tarafından yayım-
lanan “Abay’ı Okumak” kitabı 
tanıtımı ve resim sergisi dü-
zenlendi.
“2020-Abay Kunanbayev 

Anma Yılı” etkinlikleri kapsa-
mında Bulgaristan’ın Filibe 
şehrinde bulunan T.C. Filibe 
Konsolosluğunda, ünlü Kazak 
aydını Abay Kunanbay'ın doğu-
munun 175. yılı münasebetiyle 
TÜRKSOY’un hazırladığı ve 
içerisinde ünlü ozanın hikmetli 
sözlerinin yanı sıra, eserlerine 
ithafen Türk Dünyası ressam-
larının resimlerinin yer aldığı 
“Abay’ı Okumak” sanat albü-
mü tanıtım etkinliği ile Abay’ın 
resimlerinin yer aldığı sergi 
gerçekleştirildi.
Covid 19 tedbirleri kapsa-

mında sınırlı sayıda katılımla 
gerçekleşti gel etkinliğe Mua-
vin Konsolos Gülcan Ökçün, 
Kazakistan Bulgaristan Büyü-
kelçisi Temirtay İzbastin, Filibe 
Vali Yardımcısı Evelina Apos-
tolova, Abay şiirlerini ve “Kara 
Sözler”ini Bulgar diline çeviren 
İvan İvanov, Filibe Yazarlar Bir-
liği Başkanı Anton Baev, “Nö-

bettepe Dergisi” yetkililerinin 
yanısıra üst düzey kültür ve sa-
nat insanları katıldı.

Etkinlikte TÜRKSOY Genel 
Sekreteri Düsen Kaseinov ile 

Muavin Konsolos Gülcan Ökçün 
birer konuşma yaptı.

Genel Sekreter Kaseinov, bü-
yük Kazak şahsiyeti Abay ile il-
gili 2020 yılı boyunca gerçekleş-
tirilen etkinlikler ve yayınlanan 
“Abay’ı Okumak” kitabı hakkın-
da katılımcılara bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Kase-

inov ile Ökçün, Abay’ı Okumak 
kitabının kurdelesini birlikte ke-
serek tanıtımı gerçekleştirdiler.

Kitap tanıtımı ve resim sergi-
sinin ardından plaket ve hediye 

takdimi gerçekleşti. 2020 yılında 
Abay ile ilgili çalışmalara destek 
veren Nöbettepe Dergisi’ne ve 
İvan İvanov’a Abay’ın 175. do-
ğum yılı vesilesiyle hazırlanan 
Abay plaketi takdim edildi.

Etkinlik mini resepsiyon ve top-
lu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

                     Kırcaali Haber

Bulgaristan'da Parlamento 
Seçimi 4 Nisan'da Yapılacak

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, parlamento 
seçiminin 4 Nisan'da yapılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Radev, halka seslenişinde, parlamento se-
çim tarihini belirleyen bir kararname imzaladığını belirterek 
"Geçen yıl başlayan olaylar (protesto gösterileri), Bulgarların, 
bir an önce ülkeyi demokrasi rayına yeniden oturtacak deği-
şim talebini gösterdi. Ben de bu talebi destekliyorum." dedi.

Başbakan Boyko Borisov hükümetine karşı sert muhalif 
çizgide siyaset yürüten Radev, ülkenin derin bir kriz içinde 
olduğuna, modernleşme yönünde reformların yapılması ge-
rektiğine, halkın saygı duyacağı bir parlamento ve hükümetin 
varlığının önemine dikkati çekti.

Ayrıca Radev, halkın çevrim içi veya mektupla oy kullana-
bilmesi, karantinadakiler için seyyar sandık uygulaması gibi 
yönetmelerin belirlenmesinin önemine değindi.
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Başmüftülük Dış İlişkiler Uzmanı Hayri Emin, AGİT Demokratik 
Kurumlar Ve İnsan Hakları Ofisi’nin Toplantısına Katıldı

Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı (AGİT) De-
mokratik Kurumlar ve İn-
san Hakları Ofisi (ODIHR) 
tarafından 8 Aralık' ta 
"Müslüman Karşıtı Nefret 
Suçları ve Müslüman Top-
lulukların Güvenliği" konu-
lu bir çevrimiçi konferans 
düzenlendi.

Toplantı, AGİT tarafın-
dan Müslüman Karşıtı 
Nefret Suçlarını Anlama: 
Müslüman Toplulukların 
Güvenlik İhtiyaçlarını Kar-
şılama Pratik Kılavuzunun 
yayınlanması vesilesiyle 
gerçekleşti.

Toplantıda ayrıca Müslü-
man karşıtı hoşgörüsüz-
lük, nefret suçları ve AGİT 
bölgesindeki Müslüman 
toplulukların güvenlik ih-
tiyaçları ele alınırken, so-
runla mücadele için fikir 
ve öneriler paylaşıldı.

Toplantıya Bulgaristan 
Başmüftülüğünü temsilen 
Başmüftülük Dış İlişkiler 
Halkla İlişkiler ve Protokol 
Dairesinde görevli uzman 
Hayri Emin katıldı.

Diğer Avrupa ülkelerin-
den farklı olarak Bulgaris-
tan'daki Müslüman toplu-
luğun bu konudaki dene-
yimlerini paylaşması is-
tenen Hayri Emin, Bulga-
ristan dahil Balkanlar'da 
Müslümanlara yönelik 
nefret suçlarının ve genel 
olarak İslamofobi kavra-
mının doğası ve ortaya 
çıkma nedenleri bakı-
mından Batı ülkelerinden 
farklı olduğunu, ancak 
insanlar için sonuçlarının 
hep aynı olduğunu ve in-
sanlar nerede olurlarsa 
olsunlar aynı şekilde acı 
çektiğini vurguladı.

Emin, “Bulgaristan'ın bu 
konuda bazı özellikleri, 
Bulgaristan'daki Müslü-
manların çoğunluğunun 
göçmen değil yerel olma-
sı. Onlar, yüzyıllardır bu 
topraklarda diğer topluluk-
larla bir arada yaşamakta-
dırlar” dedi.

Uzman, Bulgaristan'daki 
İslamofobinin sebeplerini 
karışık-ırksal veya etnik 
çağrışımlarla dinsel ola-
rak tanımladı. Tarih ve 
Osmanlı mirasının her 
zaman belirli grupların 
gündeminde olduğunu ve 
Bulgaristan'da geleneksel 
olarak aşırı sağ veya aşı-
rı sol yönelimli grupların 
bulunmadığı ve duruma 
göre değiştiklerini, ço-
ğunlukla aşırı milliyetçi 
gruplar olduğunu söyledi.

Emin, Bulgaristan'da 
çeşitli dini toplulukların 
yakın diyalog ve uzlaşı 
içinde olduğu gerçeğini 
vurguladı.

Başmüftülüğün, AGİT ile 
işbirliğinin sonuçları ve 
Müslümanlara karşı hoş-
görüsüzlük ve ayrımcılıkla 
mücadelede daha olumlu 

etkiler yaratmak için ulus-
lararası kuruluşların neler 
yapabileceği konusunda 
yorum yapması istenen 
Hayri Emin, Bulgaristan'ın 
kolluk kuvvetlerine yönelik 

nefret suçlarıyla mücade-
le için Demokratik Ku-
rumlar ve İnsan Hakları 
Ofisinin yürüttüğü eğitim 
programının uygulanma-
sının tamamlandığı ülke-
lerden biri olduğunu ve 
Başmüftülüğün buna tar-
tışılmaz bir şekilde katkı 
sağladığını söyledi.

“Dolayısıyla işbirliğinin 
bu konularda Başmüftülük 
ile Bulgaristan'daki devlet 
kurumları arasındaki iliş-
kilere de olumlu etkisi var” 
diyen Emin, son yıllarda 
Bulgaristan'da Müslüman 
karşıtı nefret suçlarında 
ve İslamofobi olaylarında 
ciddi bir düşüş olduğunu 
vurguladı.

Ancak aynı zamanda 
önyargı saikli suçların, 
suçun gerçek nedenini 
ortaya çıkarmak için na-
diren yeterince ayrıntılı bir 
şekilde soruşturulduğunu, 
genellikle holigan olayı 
olarak araştırıldığını hatır-
latan Emin, "Ama daha da 
önemlisi, ceza adaleti sis-
temi 'nefret suçu' terimini 
kullanmazsa, saik suçun 
temel bir unsuru olarak 
kabul edilmez ve bu ne-
denle nefret suçlarının 
varlığı görünmez kalır... 
Ama İslamofobiye karşı 
mücadele, yerel, ulusal ve 
uluslararası düzeylerde 
farklı yönetim düzeylerini 
ve politikaları içeren kap-
samlı bir konu. Bu neden-
le kamusal yaşamın her 
alanında İslamofobi bilinci 
artırılmalı” dedi.

Emin, AGİT katılımcısı 
devletlerin Müslümanla-
ra karşı her türlü hoşgö-
rüsüzlük ve ayrımcılığın 
önlenmesi ve bunlarla 
mücadelede bir dizi ulus-
lararası belgeye dahil 
olmayı kabul ettiğini ve 
uluslararası yükümlülük-
lerin özel bir önem taşıdı-

ğını hatırlattı.
Uzman, bugün dinin şid-

deti emretmediğini ve te-
rörizmin dinle ilgisi olma-
dığının farkındalığı içinde 
olmamız ve anlamamız 

için ciddi bir ihtiyacımız 
olduğunu söyledi. Emin’in 
ifadesine göre terörizm, 
siyasi iradenin şiddet yo-
luyla ifade edilmesi ve dini 
nedenlerle açıklamak ma-
kul değil.

Dünya çapında artan 
İslamofobi ile ilgili olarak 
uzman, İslamofobiyi bir 
suç olarak tanımlamanın, 
demokratik bir toplumda 
çeşitlilik ve çok kültürlü-
lük fikrini haklı çıkaracak 
bir sosyal sorunu çözmek 
için gerekli bir koşul oldu-
ğunu söyledi. Emin, “Bu-
gün İslamofobi görmez-
den gelinirse, Müslüman-
lara yönelik adaletsizliğe, 
nefrete, hoşgörüsüzlüğe 
ve ayrımcılığa karşı mü-
cadeleyi de tamamen gör-
mezden gelmek anlamına 
gelir” diye ifade etti.

Uzman, sonuçlara odak-
lanmamızın yanı sıra, 
toplumdaki nefretin ne-
denlerine odaklanmanın, 
sorunun temeline ulaş-
manın ve sorunun çözü-
mü için kaynak ve enerji 
harcamanın çok önemli 
olduğunu belirtti. Emin, 
“Yani nefret suçları, hoş-
görüsüzlük ve ayrımcılık, 
toplumdaki yaygın bir so-
runun görünen kısmı olan 
sonuçları. Bu anlamda, 
kültürlerarası eğitime ya-
tırım yapmak, farklı kültü-
rel, etnik ve dini topluluk-
lar arasındaki ilişkileri ge-
liştirmek özellikle önemli. 
Önyargılar, esas olarak 
başkalarının dinine veya 
kültürüne ilişkin bilgisizlik 
nedeniyle oluşur” dedi.

Uzmanın ifadesine göre, 
bu fenomene karşı etki-
li mücadelede bir diğer 
konu, bu süreçte yer alan 
uluslararası toplum, dev-
letler, sivil toplum kuruluş-
ları (STK), dini kuruluşlar 
ve diğerleri için bir önce-

lik olması gereken karşı-
lıklı anlayış ve çeşitliliğe 
saygının teşvik edilmesi. 
Bu anlamda, demokratik 
bir toplumun temeli olan 
farklı topluluklar arasında 

güven inşa etme ihtiyacını 
vurgulayan Emin, "Toplu-
mun çeşitliliğini anlamak, 
özellikle birçok ülkede 
oldukça homojen olan 
polis ve savcılık için çok 
önemli. Azınlık topluluk-
larına ait olan kişilerin bu 
kurumlarda görevlendi-
rilmesini teşvik etmek ve 
onları çekmek, toplumda-
ki nefrete karşı mücadele-
nin gelişmesine yardımcı 
olacak” dedi.

Bu bağlamda, AGİT, 
Av r upa Konsey i  ve 
UNESCO'nun ortak yayını 
olan 2011’de Demokratik 
Kurumlar ve İnsan Hakla-
rı Ofisinin “Eğitim Yoluyla 
İslamofobiyle Mücadele: 
Müslümanlara Karşı Hoş-
görüsüzlük ve Ayrımcılıkla 
Mücadelede Öğretmen El 
Kitabı’nı hatırlattı. Emin’in 
ifadesine göre, bu kılavuz 
da çok değerli bir yayın ve 
özellikle eğitim alanında 
etkili bir şekilde kullanılır-
sa İslamofobi ile mücade-
lede mevcut kılavuz kadar 
faydalı olacak. Bu kılavuz 
birkaç dile çevrildi.

Katılımcılar arasında De-
mokratik Kurumlar ve İn-
san Hakları Ofisi Hoşgörü 
ve Ayrımcılık Yapmama 
Daire Başkanı Kishan 
Manocha, AGİT Dönem 
Başkanlığı Müslümanla-
ra Karşı Hoşgörüsüzlük 
ve Ayrımcılıkla Mücadele 
Özel Temsilcisi Büyükelçi 
Prof. Dr. Mehmet Paçacı, 
BM İnsan Hakları Komise-
ri Din ve İnanç Özgürlüğü 
Özel Raportörü Ahmed 
Shadid, Demokratik Ku-
rumlar ve İnsan Hakları 
Ofisi Müslümanlara Karşı 
Hoşgörüsüzlük ve Ayrım-
cılıkla Mücadele Danış-
manı Dermanna Sheta, 
Rotterdam İslami Toplu-
luklar Konfederasyonu 
temsilcisi Marianne Vor-

toren vb. isimler vardı.
Etkinl iğe katılan di -

ğer katılımcılarla birlikte 
AGİT katılımcı devletlerin, 
uluslararası kuruluşların, 
STK’ların, dini toplulukla-
rın, dinler arası kuruluş-
ların, akademik ve insan 
hakları kuruluşlarının ve 
medya ajanslarının tem-
silcileri de katıldı.

Şiddet eylemleri, tehdit-
ler ve mülke zarar verme 
dahil nefret suçları, AGİT 
bölgesinde her yıl Müs-
lümanlar dahil binlerce 
insanı hedef alıyor. Nef-
ret temelli şiddet yalnızca 
kişilerin ve toplulukların 
güvenliğini değil, aynı 
zamanda AGİT bölgesi 
ve ötesindeki toplumların 
güvenliğini de tehdit et-
mektedir.

Her Müslüman karşıtı 
olay Müslüman toplu-
luklara bir nefret mesajı 
gönderir. Bu tür suçlar, 
Müslümanların günlük 
yaşamlarında korku ve 
endişe uyandıran güven-
lik sorunları oluşturmak-
tadır. Bu, bunun örneğin, 
İslamın emrettiği kıyafet 
giymek, camiye gitmek, 
İslami bayramları kutla-

mak vb. şekilde dinlerini 
yaşamalarını da etkilediği 
anlamına gelir. Bu suçlar 
sosyal uyumu baltalar, 
toplulukları kutuplaştırır.

Demokratik Kurumlar 
ve İnsan Hakları Ofisi’nin 
Müslüman Karşıtı Nefret 
Suçlarını Anlama: Müs-
lüman Toplulukların Gü-
venlik İhtiyaçlarını Kar-
şılama Pratik Kılavuzu, 
Müslümanlara yönelik 
nefret suçlarını önleme 
ve bunlarla mücadele 
etme eylemlerinde hükü-
metlere ve devlet kurum-
larına yardımcı olmak için 
tasarlanmıştır. Kılavuzda 
Müslümanlara yönelik 
nefret suçlarının yeterli 
derecede bildirilmemesi 
ve eksik bir şekilde kayıt 
altına alınması gibi temel 
konular açıklanmıştır.

Kılavuz bundan başka 
hükümetlerin bu topluluk-
larla birlikte Müslüman 
toplulukların güvenlik en-
dişelerini gidermek için 
atabilecekleri pratik adım-
ları sunmaktadır. Amaç, 
Müslüman toplulukların ve 
bireylerin güvenlik ihtiyaç-
larını karşılamaktır.

            Kırcaali Haber

Bulgaristan bir ambulans 
helikopteri satın alacak

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kabine 
toplantısında alınan kararla Avrupa Birliği’nden (AB) 
sağlanan hibe kaynaklarıyla bir helikopter satın alına-
cak, ulusal bütçeden sağlanan kaynaklarla Savunma 
Bakanlığına ait 4 adet Cougar tipi helikopter tamir edi-
lecek. Helikopterler, hava yoluyla hasta ve yaralı tahli-
yesi için kullanılacak.

Toplantıda Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, hava yo-
luyla hasta ve yaralı tahliyesi için kullanılacak helikop-
terlerin temini için Başbakan Boyko Borisov'a Sağlık 
Bakanlığı tarafından hazırlanan bir yol haritası sundu.

Bakan, “Bulgaristan Cumhuriyeti topraklarında acil 
tıbbi kurtarma tatbikatı için gerekli tüm tıbbi teçhizatla 
donatılacak olan helikopterin, AB finansmanı ile sa-
tın alınması için kamu ihale prosedürü başlattık” diye 
belirtti. Prof. Dr. Angelov, 4 adet Cougar helikopterin 
yenilenmesi konusunda ayrıntıları konuşmak için as-
keri fabrika temsilcileriyle bir dizi toplantı yapıldığını 
da sözlerine ekledi.

Bundan önce Savunma Bakanı Krasimir Karakaça-
nov, BTV’ye verdiği demeçte bakanlığın tıbbi amaçlar 
için 3-4 adet Cougar nakliye helikopterini ayırabilece-
ğini söyledi.

Kabine Toplantısında Borisov, hükümetin gelecekte 
de yurt içinde ve yurt dışında ihtiyaç sahibi Bulgaristan 
vatandaşlarına yardım etmek için mevcut helikopter ve 
uçakları göndermeye devam edeceğine dair güvence 
verdi.

Kurtarma ekiplerinin Balkan Dağları'nda yaklaşık 
12 saat süren ve dört turistin kurtarıldığı operasyon 
sonrasında son günlerde ambulans helikopteri eksikliği 
konusu tekrar gündeme geldi. Bulgaristan, ambulans 
helikoptere sahip olmayan tek AB ülkesi. Ülkemizin son 
hava ambulansı 2019 yılında yurt dışına satıldı ve dağ-
larda hava yoluyla kurtarma operasyonları imkansız 
hale geldi. Geçen yılın şubat ayında hükümet Büyü-
yen Bölgeler Operasyonel Programı kapsamında 20 
milyon leva değerinde iki ambulans helikopteri satın 
alma sözü verdi. Bir ay önce Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, hava yoluyla acil tıbbi yardım ve bakım için bir 
sistem oluşturulmasını ve AB fonlarından sağlanan 85 
milyon leva kaynakla Sofya, Plovdiv, Varna, Burgaz ve 
Plevne’deki acil servisler tarafından kullanılacak ambu-
lans helikopterleri satın alınmasını önerdi.
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Paris’te Yılın Son Resim Sergisinde: 
Bir Kırcaalili Ressam2020 yılının en son sanat 

olaylarından biri Paris’in 
bohem pasajlarından vil-
lage saint Honoré da Ga-
lerie du Colombier’de ya-
şandı. Paris’teki 2020 yı-
lının son sergisine katılan 
36 Türk sanatçıların gale-
ride birbirinden ilginç ve 
güzel eserleri sergilendi. 
Bu sergiye Gebze’de ya-
şayan Kırcaalili Ressam 
Rafiye Karaca başarıla-
rına bir başarı ekleyerek 
eserleri ile katıldı.

Gebzeli Ressam Rafi-
ye Karaca da bu ulusla-
rarası alandaki sergiye 
kendi eserleri ile katıldı.

23 Aralık- 31 Aralık 2020 
tarihleri arasında Fransa-
Paris “Galerie du Colom-
bier” sergi salonunda ger-
çekleşen sergiye dünyayı 
kasıp kavuran Covid-19’a 
rağmen ilgi çok büyük 
oldu. Serginin konusu: 
Hello Paris Serginin Kü-

ratörü: Armand Berber-
yan oldu.

Gebzeli Ressam Rafiye 
Karaca da bu uluslarara-
sı alandaki sergiye kendi 

eserleri ile katıldı.
Par is’de düzenlenen 

“Hello Paris” yılın son 
sergisinde Türkiye’den 36 
sanatçı da çalışmalarını 

sergiledi. Louvre Müzesi 
yakınındaki bu galeride 
Parisli sanatsever olum-
suz hava koşullarına rağ-
men ve tüm yasakları bir 

kenara bırakıp Galeriye 
gelerek sergiyi gezdiler.

Kuratörden Gebzeli 
Ressama Büyük Övgü:” 
Tarzınız tam Avrupai!”

Paris’teki Serginin kura-
törlüğünü yapan Armand 
Berberyan 36 Türk sanat-
çının arasında yer alan 
Kırcaali kökenli Gebzeli 
Ressam Rafiye Karaca 
için övgü dolu sözler söy-
ledi. Berberyan: “Rafiye 
hanım öncelikle yeni yılı-

nız kutlu olsun. 2021 yılı 
sizin yılınız olsun. Ayrıca 
sizi kutluyorum. Harika-
sınız çok beğendim. Ger-
çekten de bu üç sergide 
inanılmaz beğeni aldınız. 
Gelenler eserinizin önün-
den ayrılmadılar. Ben sizi 
daha evvel nasıl tanıma-
mışım şaşırıyorum, tarzı-
nız tam Avrupai. Stiliniz 
tam Paris’den. Kutluyo-
rum sizi. Çok başarılısı-
nız. Bu belki de sizin ilk 
Paris sergileriniz idi ama 
bilin ki tam not aldınız. 
Sizi canı gönülden tebrik 
ediyorum. Bravo.”dedi.

Turist rehberlerine 3 
milyon leva yardım
Başbakan Yardımcısı ve Turizm Bakanı Maria-

na Nikolova, tur operatörleri ve seyahat acenteleri 
temsilcileri ile bir çalışma toplantısı düzenledi. Tar-
tışmaya Bulgaristan Tur Operatörleri ve Seyahat 
Acenteleri Derneği, Bulgaristan Seyahat Acentele-
ri Derneği, Turizm için Gelecek Derneği ve Turizm 
Derneği temsilcileri katıldı.

Bakan Nikolova, hükümetin Covid-19 salgınının 
yol açtığı pandemiyle mücadelede turizm sektö-
rüne yardımcı olmak için aldığı önlemlerle ilgili en 
son bilgileri sektör temsilcilerine sundu.

Bakan, Turizm Bakanlığının 2014-2020 Döne-
mi İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programı kapsamında Covid-19'un ekonomik so-

nuçlarının üstesinden gelmek için Turizm Kanunu 
kapsamında tur operatörü veya seyahat acentesi 
olarak kayıtlı işletmelere destek olarak 10 milyon 
leva ödeme yaptığını açıkladı.

Nikolova, “Finanse edilmek üzere toplam 720 
başvuru onaylandı. Tazminat miktarı, 2019 yılında 
şirketlerin cirosunun yaklaşık % 1'ini oluşturuyor. 
Tur operatörleri ve seyahat acenteleri, beyan ettik-
leri ciroya bağlı olarak 51 levadan 371 000 levaya 
kadar yardım aldı” diye belirtti.

İnovasyon ve Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programı kapsamında turist rehberleri ve dağ reh-
berleri için 3 milyon leva yardımla ilgili olarak Baş-
bakan Yardımcısı, Turizm Bakanlığının prosedürle 
ilgili harekete geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi sıkı çalışmaya 
devam edeceğini söyleyen Başbakan Yardımcısı, 
“Bildiğiniz gibi ben iş dünyasının olduğu yerdeyim. 
Umarım bu yıl iyi diyaloğumuz ve verimli işbirliği-
miz devam eder, çünkü kriz henüz yatışmadı” diye 
ifade etti ve seyahatleri yeniden başlatmak için 
herkesin esnek davranması gerektiğini ve her şey-
den önce insan sağlığı ve güvenliğinin ön planda 
olması gerektiğini sözlerine ekledi.

Sektör temsilcileri, ön ödemeli seyahat paketleri 
ve durdurulan tur seçenekleri sorunu nedeniyle 
Başbakan Yardımcısından eş finansman sağlan-
masını talep ettiler.

Çernooçene’de Gigant Serbest 
Stil Güreş Spor Kulübü Kuruldu

Çernooçene'de (Yenipa-
zar) çocuklar ve gençler 
için serbest stil güreş spor 
kulübü kuruldu. Kulüp, 
şüphesiz yeni şampiyon-
lar yetiştirecek ve bölgede 

bu sporun geliştirilmesini 
sağlayacak.

“Gigant” (dev) adını ta-
şıyan kulübün başkanı 
Ruşen Feyzula.

Gigant Serbest Stil Gü-
reş Spor Kulübü, Çer-
nooçene Belediyesinin 

lojistik ve mali desteği ile 
kuruldu. Sebahtin Rasim 
kulüpte antrenörlük ya-
pacak. En önemli güreş-
çilerimizden biri olan Se-
bahtin Rasim, 1978, 1979, 

1980, 1981 ve 1983'te 
beş kez gençlerde Bul-
garistan şampiyonu ve 
1984'te Balkan şampiyo-
nu oldu.

Sebahtin Rasim, uzun 
yıllar Türkiye Cumhuri-
yeti Milli Genç Erkekler 

Güreş Takımı'nın yardım-
cı antrenörlüğünü yaptı. 
Amacı, yeni kurulan güreş 
takımından 2-3 yıl içinde 
Bulgaristan şampiyonu 
çıkması.

Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
çocukların bir antrenma-
nını ziyaret ettiği sırada, 
“Serbest stil güreş sporu, 
şüphesiz eski gelenekle-
ri ve bölgenin zengin bir 
tarihini beraberinde geti-

riyor” dedi.
Belediye Başkanı, ser-

best stil güreşin yeniden 
canlandırılması için her 
türlü desteği sağlayaca-
ğını söyledi. Halihazırda 
olimpik boyutta bir halı ve 
güreş kıyafetleri sağla-
dıklarını belirten Osman, 
antrenörlere ve çocuklara 
bu salonda antrenman ya-
pan çocukların arasından 
geleceğin Bulgaristan ve 
Dünya şampiyonları çık-
masını diledi.

Belediye Başkanı, köy 
şenlikler i programları 
kapsamında uzun yıllar-
dan beri yurt içi ve yurt 
dışından sporcuların katı-
lımıyla sonbahar serbest 
stil güreş turnuvalarının 
düzenlendiğini hatırlattı.

Aydın, “Bu fikrin gerçek-
leşmesi ile çocuklara ve 
ergenlere spor yapmaları 
için harika bir fırsat sunu-
yoruz” diye vurguladı.

İsmail Hüseyinov, Zihni 
İsa, Remzi Musov, Meh-
met Mehmedov vb. isim-
ler de dahil olmak üzere 
bölgeden farklı seviyeler-
de bir dizi şampiyon çıktı.

              İsmet İSMAİL

Beklenen Covid-19 aşısı dozlarının aylara göre listesi yayınlandı
Sağlık Bakanlığı, şim-

diye kadar Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonu tarafın-
dan onaylanan şirketlerin 
Covid-19'a karşı geliştir-
diği aşılardan gönderil-
mesi beklenen dozların 
aylara göre listesini ya-
yınladı. BioNTech aşı-
sının Ocak'ta 60 450, 

Şubat'ta 75 075, Mart'ta 
102 375, Nisan'da 300 

000, Mayıs'ta 77 
350 ve Temmuz'da 
375 000 dozunun 
ülkemize ulaşması 
bekleniyor.
Moderna aşısın-

dan Ocak ayında 6 
000, Şubat ayında 
32 000, Mart ayın-

da 22 000 ve Nisan ve 

Temmuz aylarında 220 
000'er doz gelmesi bek-
leniyor. Aralık 2020'de 
teslim alınanlarla birlikte 
onaylanan iki aşının top-
lam beklenen doz sayısı 
sırasıyla BioNTech aşı-
sından 1 milyon ve Mo-
derna aşısından 500 000.
            Kırcaali Haber
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Krumovgrad İlçesinde KOBİ’lere Destek 
ve Teşvik Fonu’ndan 14 projeye destek

2019 yılında kurulan Kru-
movgrad İlçesinde Mikro, 
Küçük ve Orta Ölçekli İş-
letmelere (KOBİ’ler) Des-
tek ve Teşvik Fonu, işlet-
melere ikinci kez yardım 
eli uzattı. Geçen yıl des-
tek başvurusu onaylanan 
proje sahipleri video kon-
ferans yönetimiyle duyu-
ruldu.

2020 yılında üretim ala-
nında 6, hayvancılık ve 
tarım alanında 3 ve hiz-
metler alanında 5 proje 
olmak üzere toplam 2 852 
946,56 leva değerinde 14 
proje finanse edildi. Bu 
projelerin uygulanmasıyla 
35 kişilik istihdam yaratıl-
dı. Bu sefer finanse edilen 
öncelikli alanları hayvan-
cılık, tarım, hayvansal ve 
tarımsal ürünlerin işlen-
mesi vb. alanlar.

Şu şirketlerin projele-
ri desteklendi: “500 kg / 
saat kapasiteli odun pelet 
üretim hattı inşaatı proje-
si” için Softa Ticaret Şir-
keti, süt ürünleri pazarına 
girmesini sağlayacak olan 
“Günlük 300 litre kapasi-
teli süt işleme ve süt ürün-
leri ticareti için modüler 
bir tesis satın alma ve 
kurma projesi" için tarım 
üreticisi Vladimir Hacıev, 

pelet üretimine başlama-
sını sağlayacak "Kereste 
işleme kapasitesinin ge-
nişletilmesi ve yeni ürün-
lerin kullanıma girmesi 
projesi" için Mollovi 2005 
Şirketi, inşaatla ilgili bir 
proje olan "İşin genişle-
tilmesi ve yeni ekipmanın 
uygulanması yoluyla re-
kabet gücünün artırılması 
projesi” için Dural Şirketi, 
"Dolap mobilya ve ahşap 
ürünler üretimi için atöl-
ye projesi” için Zara BG 
Şirketi, “Kapak contaları 
için malzeme üretim ka-
pasitesinin genişletilmesi 

projesi” için Hamat Şirke-
ti, “Fast food restoranı için 
ekipman alımı projesi” için 
Asya Can Şirketi, ekipma-
nın yol yapımı ve bakımı 
alanında inşaat hizmetle-
rinde kullanılması üzere 
“Ön yükleyicili tekerlekli 
çok işlevli bir ekskavatör 
satın alınması projesi” için 
Trans Group Krumovgrad 
Şirketi, bu yıl yürürlüğe 
giren Avrupa Birliği'nin 
yeni gereksinimlerine uy-
gun “200 Başlık Etlik Ko-
yun Çiftliği İnşası Projesi” 
için tarım üreticisi Necdet 
Hasan Bayraktar, "Maki-

ne Satın Alınması Pro-
jesi” için ISIMED Şirketi, 
“Jeodezik ekipman alımı 
- dijital seviye ölçeği Le-
ica LS 10 seti ve GNSS 
Leica GS 18L Projesi” için 
CADSTAR Şirketi, “Kru-
movgrad kasabasında 
bir hayvan ayakta tedavi 
kliniği için ekipman alımı 
projesi” için Dr. Kosta Bat-
kov-2010 Şirketi, “Potoç-
nitsa köyünde geri dönüş-
türülebilir malzemelerden 
tek kullanımlık sofra ve 
çatal bıçak takımı üretimi 
projesi” için G ve G Group 
Şirketi.

Tarım üreticisi Vladimir 
Alekov Haciev, hayvan 
yetiştirme ortamını iyileş-
tirmek ve iş verimliliğini 
artırmak için başka bir 
makine ve ekipman sa-
tın alma projesi için de 
finansman desteği aldı.

Çevrim içi toplantıya 
fonun kurucuları Kru-
movgrad Belediyesini 
temsilen Belediye Baş-
kanı Sebihan Mehmet, 
Dundee Precious Metals 
Krumovgrad Şirketini tem-
silen Dundee Precious 
Metals Bulgaria İcra Mü-
dürü Prof. Dr. Müh. İliya 
Gırkov, Mikro, KOBİ’lere 
Destek ve Teşvik Fonu 

Başkanı Krasen Kiskinov 
ve Yönetim Kurulu üyele-
ri, teknik yardım danışma-
nı Smart A Group Şirketi, 
Raifayzenbank Bulgaria 
Bankası ve f inansman 
desteği alan şirketlerin 
temsilcileri katıldılar.

Prof. Dr. Müh. Gırkov ve 
Sebihan Mehmet, bu kez 
başvuruları onaylanan 
şirketlere uzaktan serti-
fika ve plaketler takdim 
ettiler. KOBİ’lere Destek 
ve Teşvik Fonu Başkanı 
Kiskinov, "Fonun kapıları 
açık!" sözleriyle bir son-
raki adaylara cesur ve 
girişimci olmalarını diledi.

            Kırcaali Haber

Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, 2021 
yılı bütçe görüşmeleri gerçekleştiriyor
Cebel (Şeyhcuma) ilçe-

sinde son günlerde 2021 
bütçesi hazırlıkları kap-
samında yerleşim yer-
lerinde toplam 30 bütçe 
görüşmesi yapıldı. Bele-
diye Başkanı Necmi Ali ve 
ekibi, taslak bütçede be-
lirlenecek parametrelerle 
ilgili yerleşim yerlerinde 
toplantılar ve görüşmeler 
yapıyor.

Belediye Başkanının 
ilçede görüşmeleri önü-
müzdeki günlerde de 
devam edecek ve diğer 
köy sakinlerinin yanı sıra 
Cebel'in mahallelerinin 
sakinleri de görüş ve öne-
rilerde bulunma fırsatına 
sahip olacak.

Belediye Başkanı Necmi 
Ali, “Şeffaflık ve halkla di-
yalog yalnızca beledi büt-
çesinin mali çerçevesi le-
hine. 2020'nin başlarında 
başladığımız gibi 2021'in 
başlarında da bütçe gö-
rüşmelerine başladık, 
şeffaf yönetmeye, ilçemi-
zin her sakininin kendisi-
ni faydalı hissetmesine ve 
belediye kadrosunun hızlı 

değişim için gerekli hızda 
profesyonel çalışmalar 
yürütmesine kararlıyım. 
Ocak 2020'den farklı 

olan şey, Ocak 2021'de 
yol altyapısı ve yerleşim-
lerin iyileştirilmesi ile ilgili 
taahhütlerin çoğunu fiilen 
yerine getirmiş olmamız, 
ancak yönetim programı-
nın uygulanmasına halen 
devam ediyoruz. Değişim 
en ücra mahallelerde his-
sedilmeli. Cebel Belediye-
sinin bütçe vizyonu oluş-
turma mantığı böyle - kuru 

bir belge değil, ilçenin her 
sakininin hissettiği değişi-
min etkisi” diye kaydetti.

Ali, "Cebel çok daha 

fazlasını hak ediyor" an-
layışından yola çıkarak 
yaptığımız şeylerin bü-
yük bir bölümünü, köy 
içi yolların asfaltlanması, 
küçük yerleşim yerlerinin 
aydınlatılması ve su temi-
ni sorunlarının çözülmesi 
oluşturuyor” dedi.

Belediye Başkanı, “Ay-
dınlatma ile ilgili belirle-
nen projeleri aşamalar 

halinde gerçekleştiriliyor” 
diye belirtti.

Belediyenin satın aldığı 
350 adet yeni LED aydın-

latma armatürü 
kademeli olarak 
Cebel sokakları-
na yerleştiriliyor, 
sökülenler ise 
yeni LED lam-
balarla modifiye 
edildikten sonra 
köy ve mahalle 
sokaklarına ta-
kılıyor. Yenilikçi 
LED teknoloji-
sinin kurulumu, 
Cebel Belediye-
sinin aydınlatma 
maliyetlerini iki 
katına düşürdü.

2021 bütçe görüşmeleri 
sırasında yerliler zor du-
rumda olan ilçenin 750 
sakininin evlerine sıcak 
öğle yemeği temin edildiği 
için belediye yönetimine 
teşekkürlerini ifade edi-
yorlar. Sıcak Öğle Yeme-
ği Programı kapsamında 
sunulan bu hizmet daha 
önce ancak 170 kişiyi 
kapsıyordu. KH

Yurt dışındaki Bulgaristan 
vatandaşları posta yoluyla oy 

kullanılmasında ısrar ediyor
Yurt dışındaki Bulgaristan vatandaşları, önü-

müzdeki Parlamento seçimlerinde posta yoluyla 
oy kullanılmasını ve yurt dışında daha fazla seçim 
sandığı açılmasını istiyor.

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, sağlığı güvence 
altına alarak Anayasa’da güvence altına alınan oy 
kullanma hakkını kullanmanın nasıl organize edile-
ceğine ilişkin görüşlerini öğrenmek için yurt dışın-
daki vatandaşlarla çevrimiçi bir toplantı düzenledi.

Avusturya'da yaşayan ve çalışan ve Cumhur-
başkanlığı Strateji Geliştirme Kurulu Üyesi olan 

Avrupa Merkez Bankası’nda görevli ekonomist 
Atanas Pekanov, Mart ayı sonunun seçim yap-
mak için henüz erken bir tarih olduğuna inanıyor.

Pekanov, “Daha sıcak havanın salgının daha 
ılımlı bir seyir izlemesine yol açabileceğine dair 
olası umut göz önüne alındığında en başta se-
çimlerin daha sonraki bir aşamada yapılmasını 
öneriyoruz. Daha anlamlı bir adım olarak, bu aynı 
zamanda insanların dışarıda bir arada toplanma-
sına izin verecek ve seçimi kolaylaştıracak. Yurt 
dışında yapılan seçimlerle ilgili olarak şunu be-
lirtmek isterim ki, artık posta yoluyla oy kullanma 
gibi diğer ülkelerde uzun zaman önce kabul edilen 
değişiklikleri düşünmenin zamanı geldi” dedi.

İngiltere'de yaşayan ve çalışan Maria Spirova, 
oradaki sağlık yetkililerinin önümüzdeki birkaç 
ay içinde pandemi durumunun iyileşeceğine dair 
umut vermediğini vurguladı. Ayrıca Brexit nedeniy-
le İngiltere'de açılacak seçim sandıklarının 35'ten 
fazla olmamasının daha küçük şehirlerde ikamet 
eden vatandaşlarımıza yönelik ayrımcılık olaca-
ğını söyledi.  KH
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Momçilgrad Belediyesi, yangınzede aileleri destekleyecek
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, 2021 yılının ilk iş 
gününde yangında evleri 
kullanılamaz hale gelen 
ailelere nasıl yardım edi-
leceğine karar vermek 
için Belediye Kriz Merkezi 
üyelerini toplantıya çağır-
dı. Kazim, “Momçilgrad'da 
çıkan yangında yanan 
evin çatısının yeniden 
inşa edilmesine tam des-
tek vereceğiz” diye kay-
detti.

Momçilgrad Belediye-
si, Sevdalin Yosifov'un 
çocuklarıyla birlikte barı-
nacağı bir konut sağlaya-
cak. Yanan ev ailenin tek 
evi ve yangından sonra 
yaşayacak başka bir ev 
yok. Uygun bir belediye 
konutunun bulunmaması 
nedeniyle kirası belediye 
tarafından üstlenilecek bir 
daire kiralama seçeneği 
üzerinde duruluyor. Be-
lediye, Sevdalin Yosifov'a 

kimlik belgelerin çıkarıl-
masına yardımcı olacak.

Yangında zarar gören ai-
leler, Belediye Meclisinin 
bir sonraki toplantısında 
kararlaştırılacak olan tek 

seferlik mali destek veri-
lecek.

Belediye Başkanı, “Çatı-
nın yeniden inşa edilme-
sinin organize edilmesini 
üstleniyoruz, ancak inşaat 

malzemeleri sağlanması 
konusunda iş dünyasının 
duyarlılığına güvenece-
ğiz. Ayrıca Momçilgrad 
sakinler inin yanı sıra 
Bulgaristan'ın her ye-

rinden ve yurt dışından 
yapılacak bağışlara da 
güveneceğiz. Halihazır-
da yardım etmeye istekli 
kişiler bizi aradı. Bağışçı-
ların muhtaç aileye nasıl 
ve neyle yardım edebile-
cekleri konusunda bilgi 
alabilecekleri 0882 277 
798 telefon numarasını 
açıkladık” dedi.

Zarar gören ailelere 

yardım etmek isteyenler, 
onlarla aşağıdaki telefon 
numaralarından doğrudan 
iletişime geçebilirler:

0899 829 781 – Sevdalin 
Hristov Yosifov

0889911910 – Ramadan 
İbrahim Halil

0896 87 11 28 – Roza 
Zafirova Bekyarova / ya-
nan evde bir kat malikle-
rinin temsilcisi/. KH

Ardino ilçesinde atıkların ayrı toplanması 
için yeni konteynerler alındı

Ardino (Eğridere) Bele-
diyesi, atık yönetimini op-
timize etmek için sorumlu 
bir yaklaşım benimsiyor. 
2020 yılında üç yeni atık 
toplama aracı satın alındı 
ve bu sayede yakıt mali-
yetlerini düşürmek için 
katı atıkların taşınması ve 
bertaraf yalnızca bir kam-
yon ile organize edildi.
Yerleşim yerlerine ge-

rekli çöp konteynerlerinin 
sağlanması bu sistemde 
önemli bir yere sahip. Bu 
bağlamda, Ardino Beledi-
yesi atıkların ayrı toplan-
ması için 108 yeni kon-
teyner satın aldı. Bunlar-
dan 50 adedi plastik çöp 
konteyneri (240 litrelik, 
yeşil), 30 adedi "Kunduz" 
tipi plastik çöp kontey-

neri (mavi kapaklı, 1100 
litrelik, siyah) ve 28 ade-
di metal çöp konteyneri 
(oval kapaklı, 1100 litre-
lik). Yeşil konteyner, cam 
ambalaj atıkları için kulla-
nılır ve ona her türlü cam 
kavanoz ve şişeyi atma 
imkanına sahipsiniz. Mavi 
kapaklı siyah konteyner, 

plastik atıkları toplamak 
için kullanılır. Onlar Ardi-
no kasabasına ve ilçede 
bulunan büyük yerleşim 
yerlerine yerleştirilecek-
ler. Bunun asıl amacı, 
geri dönüştürülmesini ve 
geri kazanılmasını teşvik 
ederek, düzenli depolama 
alanlarına gönderilen katı 

atık miktarını azaltmak.
Ardino Belediyesi Ekoloji 

ve Çevre Koruma Dairesi 
yetkilileri, tüm vatandaşla-
rı çevre dostu katı atıkları 
ayrı toplama sistemine 
duyarlı bir şekilde yaklaş-
maya, atıkları etraflarına 
değil konteynerlere koy-
maya, renkli konteynerleri 
amaçlarına uygun olarak 
kullanmaya ve onlara ev-
sel atıkları koymamaya 
çağırıyor.

Katı atıkları ayrı toplama 
için yeni konteynerlerin 
(kağıt, cam, plastik atık-
lar) yerleştirileceği yerler 
ayrıca belediyenin www.
ardino.bg resmi web sitesi 
ve Facebook sayfasında 
ve muhtarlık binalarında 
belirtilecek.KH

Arabalar için eko-etiket 
uygulaması başlayacak

Arabalar için eko-etiket (çevre etiketi) uygula-
nacak. Amaç, büyük şehirlerde hava kalitesini iyi-
leştirmek. Havadaki ince toz parçacıkları oranının 
belirlenen sınırın üzerinde olduğu günlerde araba 
ve kamyonetlerin şehrin merkez kısmına girmesine 
izin verilmeyecek.

Eko- etiket uygulaması en geç 12 Temmuz 
2021’de yürürlüğe girecek. Eko-etiketler, aracın 
teknik muayenesi sonucunda verilecek.

Emisyon değerleri aynı şekilde ölçülecek, ancak 
daha sonra her araba için aracın hangi çevre ka-
tegorisine ait olduğu bilgisini içeren bir çipli etiket 
çıkartılacak.

Otomobil İdaresi Yürütme Ajansı İcra Müdürü 
Boyko Ranovski, NOVA TV’ye verdiği demeçte, 
“Bu çevre kategorisinin araca yansıtılmamış olma-
sı durumunda ilk tescil tarihi dikkate alınacak” diye 
izah etti.

Ülkede her araç muayene istasyonundaki eko-eti-
ketleme sistemi Otomobil İdaresi Yürütme Ajansının 
sistemine bağlanacak.

Ranovski, “Bu yılın bitiminden sonra bilgiler sis-
teme otomatik olarak girecek. Kötüye kullanma ih-
timali olmayacak” dedi.

Ancak araç muayene istasyonu sahipleri buna 

şüpheyle bakıyorlar. Araç muayene istasyonu 
yöneticisi Malina Bondarenko, “Sahte araç mua-
yenesi için gidebilen ve ölçüm değerlerinin mani-
püle edilebileceği yerler olduğu bir sır değil” diye 
kaydetti.

Ölçüm değerleri manipüle edilmiş olsun ya da 
olmasın, aracın hangi çevre kategorisine ait olduğu 
bilgisini içeren bir çipli etiket arabanın ön camına 
yapıştırılacak.

Kontrol Sofya, Plovdiv (Filibe), Varna, Burgaz ve 
Ruse (Rusçuk) gibi büyük şehirlerde yapılacak. 
Başkentte halihazırda iki bölge oluşturuldu, hava-
daki ince toz parçacıkları oranının sınırın üzerinde 
olduğu zamanlarda belirli çevre kategorilerine ait 
arabaların bu bölgelere girme hakkı olmayacak.

Kameralar, gerek arabanın tescil numarası, ge-
rekse ön camdaki çıkartmada bulunan çip aracı-
lığıyla ihlal edenlerle ilgili bilgileri Trafik Yönetim 
Merkezine iletecek. Bölgelerde yaşayanlar kuralın 
istisnası olacak.

Ancak yeni tür kontrolün başlamasından 7 ay 
önce, ihlal edenlerin nasıl cezalandırılacağı belli 
değil. Yaptırımların tam olarak ne olacağı da henüz 
tartışılmadı.

Ardino Belediyesi yönetimi, ilçe halkıyla 
2021 yılı bütçe görüşmelerine başlıyor
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban ve ekibi, 12 Ocak 
Salı gününden itibaren 
2021 bütçesi hazırlıkları 
kapsamında ilçedeki her 
yerleşim yerlerinin sakin-
leriyle geleneksel olarak 
her yıl yapılan bütçe gö-
rüşmelerine başlayacak. 
Bütçe görüşmeleri, anti-
salgın önlemlerine sıkı bir 
şekilde uyularak önceden 
açıklanan bir görüşme 
takvimi doğrultusunda 
yapılacak.

Belediye Başkanı Müh. 
Şaban, “12-21 Ocak tarih-

leri arasında 10 gün için-
de 44 yerleşim yerini ge-
zeceğiz. Arzumuz, insan-

larla görüşmek, onların 
beklentilerini dinlemek, 
önerilerini ve sorunlarını 
yerinde duymak ve onla-

rın çözümüne yönelik yö-
netim programımızı hazır-
lamak” diye kaydetti. Müh. 

Şaban, Ar-
dino Bele-
diyesi 2021 
Yılı Bütçe 
Taslağının 
kamuoyun-
da tartışma 
t o p l a n t ı -
s ın ın  2 9 
Ocak saat 
11.00’den 

itibaren kasabadaki Halk 
Kültür Evi salonunda 
yapılacağını belirtti. Bu 
amaçla Beli Brezi Sokağı 

No:31’de bulunan bele-
diye binasının birinci ka-
tına vatandaşların yazılı 
öneriler ve tavsiyelerde 
bulunması ve fikirlerini 
paylaşması için özel bir 
kutu konuldu. Öneriler ve 
tavsiyelerin yapıldığı ve fi-
kirlerin açıklandığı yazılar, 
ardino@abv.bg elektronik 
posta adresine de gönde-
rilebilir ve ayrıca Ardino 
Belediyesi Yazı İşleri Mü-
dürlüğüne verilebilir.

Öneriler, 28 Ocak 2021 
tarihinde saat 17.00’e ka-
dar kabul edilecek.

            Güner ŞÜKRÜ
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50 bin kişiye daha gıda yardımı yapılacak
Çalışma ve Sosyal Po-

litikalar Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, 
bakanlığa bağlı Sosyal 
Yardımlar Ajansı (ASP) 
aracılığıyla Yoksullar İçin 
Avrupa Destek Fonu tara-
fından eş finansman des-
teği verilen Gıda ve / veya 
Temel Malzeme Desteği 
Operasyonel Programı 
3.1. Covid-19 Salgını Ko-
şullarında Sıcak Öğle Ye-
meği Prosedürü kapsa-
mında 2021 Ocak ayının 
başından itibaren yaklaşık 
50 bin kişinin desteklen-
mesi bekleniyor. Beledi-
yelerin ve belediyelere 
bağlı yerleşim birimlerinin 
Gıda ve / veya Temel Mal-
zeme Desteği Operasyo-
nel Programı kapsamında 
proje başvuruları için ilk 
aşama Aralık ayı sonun-
da bitiyor.

İkinci aşama proje baş-
vuruları, 1 Ocak - 31 Ocak 

2021 döneminde gerçek-
leştirilecek.

Programın Yönet im 
Otoritesi ASP’nin Gıda 
ve / veya Temel Malze-
me Desteği Operasyo-

nel Programı bütçesini 
yeniden müzakere etme 
hakkını aldığı Bakanlar 
Kurulu kararı sayesinde 
yardıma muhtaç kişilere 
sıcak öğle yemeği sağ-

lanması mümkün oldu. 
Covid-19 Salgını Koşulla-
rında Sıcak Öğle Yemeği 
Prosedürü, Avrupa Des-
tek Fonu ve devlet bütçe-
sinden finanse ediliyor.

Ek kaynaklar, Avrupa 
Birliği'nin Covid-19 pan-
demisinin neden olduğu 
krizin etkilerinin üstesin-
den gelmeyi destekleyen 
girişimi kapsamında sağ-
landı.

Ek hedef grupların bir 
parçası olarak Gıda ve 
/ veya Temel Malzeme 
Desteği Operasyonel 
Programı kapsamında zor 

durumda bulunan 5 800 
kişi daha temel gıda ürün-
leri içeren yardım paketle-
riyle desteklenecek. Top-
lam 138 ton gıda ürünü 
dağıtımına Ocak 2021'de 
başlanacak. Tespit edilen 
düşük gelirli veya zor du-
rumda olan kişiler, yardım 
edilecek gruplara dahil 
edilecek.

             Kırcaali Haber

İş yeri kapanan işçilere 
ödenen tazminat arttı
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Denitsa Sa-

çeva, Covid-19 nedeniyle geçici olarak ekonomik fa-
aliyetleri kısıtlanan işletmelerde çalışanların ücretsiz 
izinde oldukları süre için tazminat alabileceği yeni bir 
emir yayınladı. Emirnamenin güncellenmesi, Sağlık 
Bakanı Kostadin Angelov'un getirilen anti-salgın ted-
birlerin süresini uzatması emriyle bağlantılı olarak 
yapıldı.

Barlarda, kafelerde, dil, eğitim ve diğer merkez ve 
okullarda, seyahat şirketlerinde, alışveriş merkezlerin-
deki perakende satış noktalarında, gece kulüplerinde 
çalışanlar, canlı performans gösterilerinde ve antren-
man faaliyetlerinde bulunanlar tazminat alabilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, barlarda, 
tavernalarda, alkol imalathanelerinde, kafelerde, dil 
ve eğitim merkezlerinde, diğer eğitim merkezlerinde 
ve okullarda, meslek yüksekokullarında ve seyahat 
şirketlerinde çalışanlara 31 Ocak'a kadar tazminat 

ödenecek.
Faaliyeti durdurulmayan bakkallar, sağlık malze-

mesi satan iş yerleri, gözlükçüler ve evcil hayvan 
dükkânları dışında mağazalar veya AVM tipi alışveriş 
merkezleri bulunan bir veya daha fazla binadan olu-
şan AVM'lerde bulunan tüm perakende satış nokta-
larında çalışanlar da 31 Ocak tarihine kadar tazminat 
alabilir. Aynı tarihe kadar oyun salonları ve kumarha-
neler ile AVM tipi dahil kuaför ve güzellik salonlarında 
çalışanlara da mali destek verilmesi öngörülüyor.

Sinema, disko, piyano ve gece barları, gece ku-
lüpleri ve diğer kapalı gece eğlence mekânlarının 
personeli de 31 Ocak 2021 tarihine kadar tazminat 
almak için başvurabilir. Ayrıca konserler ve opera-
lar, operetler, sirkler ve diğer sahne çalışmaları gibi 
canlı performansların oluşturulması ve sunumu ile 
ilgili ekonomik faaliyetlerde çalışanlar, yönetmenler, 
yapımcılar, set tasarımcıları, kostüm ve aydınlatma 
tasarımcıları, teknik uzmanların yanı sıra antrenman 
ve yarışma niteliğindeki tüm toplu ve bireysel spor 
aktiviteleri ile ilgili sektörlerde çalışanlar ve solaryum, 
sauna, spor merkezleri ve masaj salonlarında çalı-
şanlar da tazminat alma hakkına sahip.

Özel anaokulları ve kreşlerin yanı sıra müzelerin 
personeli de 3 Ocak 2021 tarihine kadar tazminat 
alabilecek. Onlar bu tarihten sonra faaliyetlerine de-
vam ediyor.

Faaliyeti geçici olarak askıya alınmış iş yerlerindeki 
çalışanlar, ücretsiz izinli her gün için 2020 sonuna 
kadar 24 leva tazminat aldı. 1 Ocak 2021'den itiba-
ren Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığının önerisi 
üzerine tazminat tutarları, çalışanların Ekim 2020’de 
prime esas kazanç tutarlarının % 75'i kadar olacak.

Cumhurbaşkanı Radev, sağlık uzmanlarıyla 
seçimlerin organizasyonunu görüştü

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev ile bir araya gelen 
sağlık uzmanları, seçim 
sürecinde yer alan en 
riskli grupların aşılanma-
sı gerektiği görüşünü dile 
getirdiler.

Uzmanlar, ancak onla-
rın, en az 40 gün önceden 
aşılanması gerektiği ko-
nusunda uyardılar. Hasta-
nelerde Covid-19 bölüm-
lerinde yatan hastaların 
veya evlerde karantinaya 
alınanların oy kullanacağı 
seyyar sandık görevlileri-
nin bu riskli gruplardan 
olduğu belirtildi.

Bulgaristan Tıbbi Viroloji 
Derneği Başkanı Prof. Dr. 
Radka Argirova, “Pande-
minin ülkemizde nasıl ge-
liştiğini ay sonunda söy-
lemek mümkün olacak” 
dedi.

Şu anda test yaptıran 
kişi sayısının az olduğu-
nu ve sonuç çıkarılama-
yacağını savunan virüs 
uzmanı, “Üstelik geçen ta-
til günlerinin etkisi henüz 
değerlendirilmedi” dedi.

Bundan önce Radev, 
tarih belirlemesi gereken 
Parlamento seçimlerinin 
vatandaşların can güven-
liğini güvence altına ala-
rak yapılması konusunda 
istişarelerde bulunmak 
için Ulusal Koronavirüs 
Kriz Masası üyeleriyle de 
görüştü.

Prof. Dr. Argirova, sağ-
lık yetkililerinin, şimdi bir 
kişiye 21 gün arayla yapı-
lan iki doz aşının ikincisi-
nin daha uzun bir aradan 
sonra yapılmasına karar 
vermesi yönündeki endi-

şelerini dile getirdi. Pro-
fesör, şimdiye kadar gö-
rülene göre bu yıl gerçek 
bir grip salgını yaşamaya-
cağımızı söyledi. Uzman, 
pandeminin zirve veya 
düşüş aşamasına bağlı 
olarak seçimler için en az 
üç eylem planı olması ge-

rektiğine inanıyor.
Bulgaristan Bilimler Aka-

demisi (BAN) Mikrobiyo-
loji Enstitüsü Deneysel 
İmmünoloji Laboratuvarı 
Müdürü Prof. Doç. Dr. 
Andrey Çorbanov, ”Bul-
garistan vatandaşlarının 
çoğunun (4 milyon) aşı 
olabilmesi için 400 gün 
boyunca, günde 20 bin 
kişi aşılanmalı” dedi.

Profesör, aynı aşı ile her 
iki aşılamanın da üç hafta 
içinde, süre uzatılmadan 
zorunlu olduğunu vurgu-
ladı. Şu anda bir aşının 
diğerinden daha iyi olup 
olmadığı veya korumanın 
ne kadar süreceği belli 
değil. Uzman, hastalığı 
geçirenlerin aşı olanlar-
dan daha kötü bir seviye-
de bağışıklık kazanma-

dıklarını vurguladı. Onun 
ifadesine göre, ülkelerin 
bir veya daha fazla aşının 
reklamını yapması iyi bir 
uygulama değil.

Göğüs hastalıkları uz-
manı Dr. Aleksandır Si-
midçiev, bir ankete göre 
aşı olmayı planlamayanla-

rın yaklaşık % 15 oranın-
da, daha sonra aşı olmayı 
düşünenlerin yaklaşık % 
40 oranında, aşı olmayı 
planlayanların da aynı 
oranda olduğunu söyledi.

Dr. Simidçiev, aşının 
yararları hakkında bil-
gilendirme kampanyası 
başlatılmasını önerdi. 
Doktorun ifadesine göre, 
tıbbi açıdan bakıldığında, 
mevcut aşıların hızlı bir 
şekilde uygulanmasının 
halk sağlığı üzerinde çok 
daha iyi bir etkisi olacak, 
çünkü aksi takdirde virüs 
tekrar mutasyona uğraya-
bilir.

Dr. Simidçiev, “Bir pro-
sedür ve tedbir olarak 
seçimde oy kullanmak, 
süpermarkette alışveriş 
yapmaktan farksız” dedi.

Prof. Dr. Argirova, “Se-
çim propagandası için 
sadece internet, basın ve 
sosyal ağlar kullanılmalı, 
bu durumda herhangi bir 
toplantı ve konser yapıl-
masını düşünemiyorum” 
dedi.

Prof. Dr. Çorbanov, 
“Bulgaristan'da 
gel iş t i r i lmekte 
olan aşı, sağlık 
otor iteler inden 
k l i n i k  önc es i 
hayvan üzerin-
de testlere baş-
lanması için izin 
b ek l enen  b i r 
aşamada.  Bu 
test sonuçları, 
deneyler in bi -
limsel bölümü-
nü tamamlamak 
için zamanla ne 
beklenebileceği, 
ne gibi yan etki-
lere sahip olaca-

ğı hakkında bilgi verecek” 
diye bildirdi.

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev'in ifadesine göre, 
sağlık politikasıyla ilgili 
sorular cevaplardan çok 
daha fazla olmaya de-
vam ediyor. Radev, karar 
verme faktörü olarak ve 
bilimsel bir fikir birliğine 
ulaşmak için zamanında, 
kapsamlı ve güvenilir bil-
giye ihtiyaç duyulduğunu 
belirtti.

Devlet Başkanı, yakında 
Bulgar aşısı olacağına 
dair umudunu dile getir-
di, çünkü kalite açısın-
dan diğerlerinden geride 
kalmayacağına ve hatta 
bizim aşımıza daha da 
fazla güvenilebileceğine 
inanıyor. KH
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Prof. Taskov: Antikorlar, ikinci doz 
aşılamadan 2-3 hafta sonra oluşacak

Bulgaria ON AİR tele-
vizyonunda yayınlanan 
“Bulgaristan’da Sabah” 
programına canlı bağlantı 
ile katılan Ulusal Bulaşıcı 
ve Paraziter Hastalıklar 
Merkezi eski müdürü 
Prof. Dr. Hristo Taskov, 
“Nüfusun yaklaşık % 60-
70'i aşılandığında yeni tip 
koronavirüs (Covid-19) 
hastalığına karşı toplu ba-
ğışıklık kazanılmış olacak, 
ancak hastalığı geçirenle-
ri de bu orana dahil etme-
liyiz” diye kaydetti.

Profesör, “Bunun önü-
müzdeki yıl Eylül ayına 
doğru olmasını bekliyo-
rum” diye belirtti ve yakın 
zamanda hastalığı geçi-
ren kişilerin aşılanması-
nın bir anlamı olmadığını 
da sözlerine ekledi.

Uzman Doktor, “6-7 ay 
önce hasta olanlar bir 
yıla kadar bir süre sonra 
aşılanmaları gerekir. Bu 
nedenle hasta olmayanlar 
öncelikli olarak aşılanma-
lı. Deneyimler, koronavirü-
se karşı bağışıklığın kısa 

ömürlü olduğunu ve in-
sanlarda dolaşımda olan 
koronavirüse karşı olu-
şan antikorların vücuttaki 
koruyuculuk süresinin ne 
kadar olacağını bilmediği-
mizi göstermiştir” dedi.

Prof. Dr. Taskov’un ifa-
desine göre, şu anda 
immünolojik belleğin da-

yanıklılığı üzerine incele-
meler yapılıyor. Profesör, 
“Dolayısıyla Covid-19 ge-
çirmiş olanların da aşı ol-
masına hazırlık yapılması 
ve bunun yaz ve sonba-
har aylarında gerçekleş-
mesi gerekiyor” dedi.

Aşılamada kalıcı bir ba-
şarı elde edilmesini um-

duğunu belirten Prof. Dr. 
Taskov, “Covid-19’u belir-
tisiz geçiren kişiler rahat-
ça aşı olabilirler. Onlarda 
kısa sürede çok az mik-
tarda antikor oluşur” diye 
vurguladı ve aşının yan 
etkilerinin sadece şiddetli 
alerjisi olan kişilerde gö-
rüldüğünü sözlerine ek-

ledi.
Profesör, “Onlar da aşı-

lanabilirler, ancak aşıla-
ma işlemi özel koşullar 
altında yapılabilir. Kanser 
hastalarında, bağışıklık 
sistemini baskılayıcı te-
davi görüyorlarsa daha 
zayıf bir bağışıklık tepkisi 
bekleyebiliriz” dedi.

Uzman Doktor, “Anti-
korlar, ikinci doz aşı uy-
gulanmasından 2-3 hafta 
sonra oluşacak. Bir kişi 
şimdi aşılanırsa, 2-3 ay 

içinde antikorlara sahip 
olacak. Ancak aşılamanın 
tekrarlanmasının gerekip 
gerekmeyeceği henüz bi-
linmiyor” diye izah etti.

Aşı olma isteğini ifade 
ettiğini ve hiçbir şey için 
endişelenmediğini söy-
leyen Profesör, “Bunun 
etkili bir aşı olduğuna de-
rinden inanıyorum, bize 
daha önce uygulanan-
lardan daha iyi bir aşı ol-
duğuna inanıyorum” diye 
ifade etti. KH

İşverenlere yapılan mali destek, 
31 Mart 2021'e kadar sürecek

Ulusal Üçlü İşbirliği 
Konseyi (NSTS), Eko-
nomi ve Demografi Po-
l it ikasından Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı 
ve Turizm Bakanı Mari-
ana Nikolova’nın daveti 
ile çevrim içi olarak ola-
ğanüstü toplantı gerçek-
leştirdi.
Hükümet ve sosyal 

ortaklar, toplantı gün-
deminde birinci madde 
olarak yer verilen 60:40 
olarak bilinen tedbiri 
uygulama süresinin 31 
Mart 2021'e kadar uzatıl-
masını öngören kararna-
me taslağını ele aldılar.
Destek ödemesi, 13 

Mart - 31 Aralık 2020 
döneminde yarı zamanlı 
çalışan, ücretsiz izinde 
bulunan veya çalıştıkları 
işletmelerin faaliyetle-
rine geçici kısıtlamalar 
getirilmesi nedeniyle iş 
sözleşmesi askıya alı-
nan işçi ve görevlilere 
verilecek. Tedbirden 
yararlanabilmek için ça-
lışanların 1 Ekim 2020 
tarihinden önce işveren 
ile iş ilişkisi içinde olma-
ları gerekir.
Devletten sağlanan 

destek miktarı, Ekim 
2020 için prime esas 

kazanç tutarının yüzde 
60'ı ve işveren tarafın-
dan ödenmesi gereken 
sigorta primlerinin yüzde 

60'ı olarak kalıyor.
İşverenler, 15 Ocak 

2021'e kadar 1 Ekim - 31 
Aralık 2020 dönemi için 
destek parası başvurusu 
yapabilecekler. Başvu-
rular, mevcut prosedür 
kapsamında değerlen-
dirilecek ve tedbir de 
mevcut prosedür kapsa-
mında finanse edilecek.
Tedbirin uygulanması 

için gerekli olan finans-
man, Ulusal Sosyal Gü-
venlik Enstitüsü (NOİ) 
bütçesinden sağlanacak 
ve destek tutarları, NOİ 

tarafından banka hava-
lesi ile başvurusu onay-
lanan işverenlerin banka 
hesaplarına aktarılacak.

Sosyal taraflar prensip-
te kararname taslağını 
destekledi.
Toplantıda 60 güne 

kadar zorla ücretsiz izin 
uygulanması durumun-
da günde 24 leva tazmi-
nat ödenmesini sağla-
yan başka bir kararname 
taslağı da ele alındı.
Önerilen değişikliklere 

göre, 1 Ocak 2021'den 
itibaren tam gün çalı-
şanlar, Ekim 2020 için 
prime esas kazanç tutar-
larının % 75'i tutarında 
mali destek almaya hak 

kazanacaklar. Kısmi sü-
reli çalışma durumunda, 
tazminat ödenen ücret-
siz izin süresi boyunca 

geçerli olan iş 
sözleşmesin-
de kararlaş-
tırılan çalış-
ma süresi ile 
orantılı olarak 
belirlenecek.
Tedbirin 31 

Mart 2021 ta-
rihine kadar 
geçerli olması 
öngörülmekte 
olup, Covid-19 
nedeniyle ilgi-
l i  ekonomik 
faaliyetlerinin 
k ıs ı t l anma -

sından dolayı 60 günden 
fazla olmayan ücretsiz 
izin için tazminat öde-
necek.
Tedbir için gerekli mali 

kaynaklar, REACT-EU 
mali mekanizması üze-
rinden İnsan Kaynak-
larının Geliştir i lmesi 
Operasyonel Programı 
kapsamında sağlandı. 
Başvuru koşullarında 
değişiklik yok.
Sosyal taraflar oybirliği 

ile bu kararname tasla-
ğını destekledi.
             Kırcaali Haber

Momçilgrad ilçesinde başarılı 
genç sporcular ödüllendirildi

Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi, 2020 yılında 
çeşitli ulusal yarışmalarda üstün başarı gösteren 16 
genç sporcuya ödül verdi. Koronavirüs salgınına kar-
şı alınan tedbirlere uyularak düzenlenen törenle spor-
culara birer başarı diploması ve para ödülü verildi.

Bu yıl Lions Boksing Boks Kulübünün kuruluşun-
dan sonra sayısı beşe yükselen kasabadaki spor 
kulüpleri başarılı bir yıla imza attı.

Naim Süleymanoğlu Halter Spor Kulübü 2020'de 
15 yaş altı ve 17 yaş altı kızlar kategorisinde iki ulusal 
şampiyonluğu elde etmeyi başardı. Momçilgrad'da 
gelenekleri olan bir spor dalı olan güreşin yeni-
den canlandırılması için kurulan güreş takımının 
bir yarışmacısı, Sliven'de (İslimye) yapılan Yıldızlar 
Serbest Güreş Şampiyonası’nda 51 kg altı kate-
gorisinde üçüncü oldu. Bu, 90'ların başından beri 
Momçilgrad'dan bir güreş yarışmacısı tarafından 
kazanılan ilk madalya. Rodopi Masa Tenisi Spor 
Kulübü sporcuları, çeşitli ulusal turnuvalarda güçlü 
performans sergilemeye devam ediyor. Kulüp, minik 
erkekler ve minik kızlarda iki birincilik, minik erkekler 
takım mücadelesinde ikincilik ödülü, minik kızlar ve 
minik erkekler takım mücadelelerinde ikinci ve üçün-
cülük ödülleri kazandı. Rodopi-1935 Futbol Kulübü 
çocuk takımı da Kırcaali İl Futbol Turnuvasında iyi 
sonuçlar elde etti.

Ödüllendirilen sporcular:
1.Ayşe Mehmedova Ahmedova-15 Yaş Altı Yıldız 

Kızlar Ferdi Bulgaristan Halter Şampiyonası
2. Anife Berkant Behçet-15 Yaş Altı Yıldız Kızlar 

Ferdi Bulgaristan Halter Şampiyonası
3. Ayaz Berkant Behçet-15 Yaş Altı Yıldız Kızlar 

Ferdi Bulgaristan Halter Şampiyonası
4. Songül Tuncay Mehmet-Uluslararası Güreş Tur-

nuvası
5. Enes İliev Mihaylov- Yıldız Erkekler Ferdi Bulga-

ristan Güreş Şampiyonası
6. Elif Kıymet Salif-15 Yaş Altı Yıldız Kızlar Ferdi 

Bulgaristan Güreş Şampiyonası
7. Dilay Erhan Mustafa-15 Yaş Altı Yıldız Kızlar Fer-

di Bulgaristan Güreş Şampiyonası
8. Selen Sezgin Mustafa- 12 Yaş Altı Bulgaristan 

Masa Tenisi Gençlik Olimpiyat Turnuvası
9.Sezen Sezgin Mustafa- 12 Yaş Altı Bulgaristan 

Masa Tenisi Gençlik Olimpiyat Turnuvası
10. İvaylo Slavov Karausev-12 Yaş Altı Bulgaristan 

Masa Tenisi Gençlik Olimpiyat Turnuvası
11. Can Sezgin Hüseyin-12 Yaş Altı Bulgaristan 

Masa Tenisi Gençlik Olimpiyat Turnuvası
12. Caner Ceylan Hüseyin-12 Yaş Altı Bulgaristan 

Masa Tenisi Gençlik Olimpiyat Turnuvası
13. Berk Sami Mustafa- Kırcaali İl Futbol Turnuvası
14. Daniel Mihaylov Çauşev- Kırcaali İl Futbol Tur-

nuvası
15. Eren Ferdin Mahmut- Kırcaali İl Futbol Turnu-

vası
16. Emir Sezgin Recep- Kırcaali İl Futbol Turnuvası
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Otobüs Muavini TIR Filosu Sahibi
Bir zamanlar otobüs muavinliği yapan Gebzeli Tahsin YAMAN, şimdi doğduğu Kırcaali’de nakliye sektöründe 
25 araçlık TIR filosu ile nakliye ve 45 otobüsle üç vardiya TEKLAS firmasının personel taşımacılığını yapmakta.

Kırcaali yakınlarındaki Gök-
lemezler (Stremtsi) köyü de-
nince hep pehlivanları akla 
gelir. Son 50 yıldır Kırcaali 
güreş takımının çoğunu ve 
hatta Bulgaristan güreş milli 
takımına da en çok güreşçi 
veren Göklemezlerdir. Bu-
rada güreşin gelişmesinde 
hiç şüphesiz ki, Süleyman 
Musov’un büyük katkıları ol-
muştur. Onun sayesinde İs-
mail Kosukoğlu (Hüseyinov), 
Cemil Mehmedov, Osman 
Alanbey gibi çok başarılı gü-
reşçiler yetişmiştir. Muratoğlu 
Mustafa (Yaman) da geçen 
asrın 70’li yılların ‘Kırcaali 
ARDA Güreş Takımı’nın ba-
şarılı güreşçilerinden biriydi. 
Her şey yolunda giderken, 
1968 yılında Türkiye ile Bul-
garistan arasında akraba 

göçü anlaşması imzalan-
dı ve bazı güreşçiler de bu 
kapsama girdiler. Komüniz-
min ilerleyen yıllarda Bul-
garistan Türklerine iyi gün 
göstermeyeceğini fark eden-
ler, bu göçten yararlanarak, 
1970’ten itibaren deyim ye-
rindeyse Türkiye yollarına 
düştüler. Bu yolcuların ara-
sında Mustafa Yaman’ın ka-
yınpederi de vardı. Mustafa 
Yaman da, göç için sıraday-
dı, ancak ona kapılar 1974 yı-
lında açıldı ve o da eşi ve iki 
çocuğuyla köyüne de güreşe 
de veda ederek Kocaeli’nin 
Gebze ilçesine yerleştiler. 
Kızı üç, oğlu Tahsin 6 aylıktı. 
O yıllarda Gebze civarında 
sanayi yeni yeni canlanıyor-
du. Mustafa Yaman fabrikada 

iş buldu, eşi de çocuklarıyla 
meşguldü.
Yıllar geçip gidiyordu. Ço-

cuklar okula başlamışlardı 
fakat oğlu Tahsin pek oku-
maya hevesli değildi. Orta-
okul ikiyi terk edip, otobüs-

lerde muavinliğine başladı. 
Altı yıl süren bu meslekten 
sonra askerlik gelip çatmıştı. 
Tahsin Yaman mazot koku-
sunu almıştı bir kere bir de 
direksiyona geçme hevesi 
doğmuştu ki, artık nakliyeci-
likten uzak kalamazdı.
Yıllar sonra doğduğu top-

raklarda
Askerlikten terhis olduk-

tan sonraki hayat hikâyesini 
Tahsin Yaman’dan dinliyoruz: 
‘Askerlikten döndükten sonra 
dayım Mümin Yaman’la ‘Av-
rupalı Turizm’ şirketini kur-
duk. İşe iki ortak bir otobüsle 
başladık. Ben, iki yıl sonra bu 
ortaklıktan ayrıldım. Babam 
da o yıllarda Çayırova Şişe 
Cam’dan emekli olmuştu ve 
bana yardım elini uzatabilir-
di. Benim artık kendi şirketim 

‘SERTAY TURİZM’ vardı. 
Bu firma, 6-7 otobüsle hiz-
met veriyordu. 98 yıllarında 
Bursa-Kırcaali hattında yol-
cu taşımaya başladık. 2008 
yılında Türk şirketi TEKLAS 
Kırcaali’de fabrika açınca, 

2004 yılında faaliyete geçen 
“ONER TRANS” firmamızla 
bu firmanın personel taşı-
macılığını üstlendik. Bugün, 
45 kadar otobüsle üç var-
diya TEKLAS çalışanlarını 
taşımaktayız. Tabi zamanla 
bu firmanın ürünlerinin nak-
liyesini de aldık. Nakliye işleri 
ise ‘Yaman Lojistik’ firmamı-
zın Türk ve Bulgar plakalı 25 
adetlik TIR filomuzla Türki-
ye-Bulgaristan-Sırbistan üç-
geninde gerçekleştiriyoruz. 
Yıllardır Kırcaali’deyiz. Zaten 
ben Kırcaali doğumluyum ve 
bunca yıl sonra tekrar doğ-
duğum şehirdeyim. Vaktinde 
evlendik. Şu an 18 yaşında 
bir oğlum ve 8 yaşında kızım 
var. Eşim emekli ve Geb-
ze’deki ailemizde çocuklarla 

ilgileniyor. Sekiz on yıldan 
beri benim de ömrüm Kırca-
ali-Gebze arası yollarda ge-

çiyor.’ diyor başarılı iş adamı-
mız. (MeTE)
                 Kırcaali Haber

Bulgaristan Türkü Nurgül Salimova, 
satrançta dünya birincisi oldu!
Bulgaristan’ın Burgaz şehrinden Nurgül Salimova, 16 yaş altı 

kategorisinde dünya satranç sıralamasında ilk sıraya yerleşti.
15 yaşında olmasına rağmen, kadınlar arasında dünyanın en 

iyi 60 satranç ustası arasında yer alan Nurgül Salimova’nın sat-
ranç oynayıcıları arasında Büyük Usta (Grand Master) unvanını 

elde etmesine 
de çok az kaldı.

Genç satranç 
oyuncusu Nur-
gül Salimova, 
Bulgar ia ON 
AIR televizyo-
nuna bir de rö-
portaj verdi. Rö-
portajda, “2015 
yılında 12 yaş 
altı kızlar kate-
gorisinde dün-
ya şampiyonu 

oldum. 2017 yılında Bulgaristan şampiyonu olarak ülkenin tari-
hinde en genç şampiyon olarak rekor kırdım.” dedi.

Bulgaristan’ın en büyük satranç ustası kabul edilen Veselin 
Topalov’u kendine örnek alan Salimova, ayrıca en büyük he-
definin bir gün Dünya Kadınlar Satranç Şampiyonu olabil-
mek olduğunu da söyledi. Nurgül Salimova’nın Nisan ayında 
Türkiye’nin Antalya kentinde düzenlenen Avrupa Kadınlar Sat-
ranç Şampiyonası’na katılması bekleniyor.


