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Bulgaristan’daki Genel Seçimler 
İçin Türkiye’den 20 Bin 890 Başvuru

Bulgaristan’da 4 Nisan’da 
yapılacak genel seçimler için 
Türkiye’de açılacak sandıklarda 
20 bin 890 Bulgaristan vatanda-
şı oy kullanacak.

Bulgaristan’da 4 Nisan tari-
hinde gerçekleştirilecek parla-
mento seçimlerinde yurtdışında 
oy kullanacak vatandaşlar için 
başvuru süresi dün sona erdi.

Türkiye’de yaşayan 20 bin 890 
Bulgaristan vatandaşının, Bur-
sa, İstanbul, İzmir gibi büyük şe-

hirlerde açılacak sandıklarda oy 
kullanmak için Merkezi Seçim 
Komisyonu’na (MSK) başvuru 
yaptığı açıklandı.

En çok başvuru Türkiye’den 
gelirken, İngiltere’de 16 bin 
359, Almanya’da 13 bin 627, 
İspanya’da 7 bin 778, ABD’de 
ise 5 bin 56 vatandaşın söz ko-
nusu ülkelerde açılacak sandık-
larda oy kullanacağı belirtildi.

Seçim kampanyası Covid-19 
salgını gölgesinde devam edi-

yor. Ülkede 6.3 milyon kayıtlı 
seçmen bulunurken, MSK’ya 
kayıt yaptıran 30 siyasi parti 
ve koalisyon, seçim kampan-
yalarını yeni tip korona virüs 
(Covid-19) salgını gölgesinde 
sürdürüyor.

Meclise girmek için yüzde 
4’lük barajı aşması gereken si-
yasi oluşumlar, Covid-19 ile mü-
cadele kapsamında alınan ted-
birlere uyarak, seçim kampan-
yalarını daha çok açık alanlarda 

ve az katılımla gerçekleştirmeye 
özen gösteriyor. Sosyal medya 
üzerinden yürütülen seçim kam-
panyalarına ağırlık veriliyor.

AB üyesi olmayan ülkelerde 
35’ten fazla sandık açılamama-
sı tepki çekiyor. Mevcut Seçim 
Yasası’ndaki, Avrupa Birliği (AB) 
üyesi olmayan ülkelerde 35’ten 
fazla seçim sandığı açılamaya-
cağına yönelik madde, Türkiye, 
İngiltere ve Kanada gibi ülkeler-
de yaşayan binlerce Bulgaristan 
vatandaşının tepkisini çekiyor.

Söz konusu madde, iktidardaki 
Bulgaristan’ın Avrupalı Gelişimi 
İçin Yurttaşlar Partisi (GERB) 
hükümetini dışardan destekle-

yen aşırı sağ milliyetçi partilerin 
baskısı sonucu 2016 yılında Se-
çim Yasası’nda yapılan değişik-
likle getirilmişti.

AB üyesi olmayan ülkelerde 
sandık kısıtlamasına yönelik 
maddenin, Türkiye’de yaşayan 
Bulgaristan Türklerinin oylarını 
kısıtlamak için getirildiği iddia 
ediliyor.

Bulgaristan vatandaşı Türkle-
rin yanı sıra İngiltere, Amerika 
ve Kanada’da yaşayan yüzbin-
lerce Bulgar’ın tepkisini çekme-
sine rağmen 35 sandık sınırla-
masının kaldırılması konusunda 
şimdiye kadar herhangi bir siya-
si partiden teklif gelmedi.

Avro, Bulgaristan’da 1 Ocak 
2024'ten itibaren tedavüle girecek

1 Ocak 2024'ten itibaren mağazalardan yapılan alışverişlerde 
avro ile ödeme yapılacak. Bulgaristan'ın Avro Bölgesine girişi 
için belirlenen gösterge niteliğindeki bu tarih, Bulgaristan'ın Avro 
Bölgesine üyeliğe hazırlanması için Koordinasyon Kurulu’nun fa-
aliyetini düzenleyen Bakanlar Kurulu kararnamesinde değişiklik 
yapılmasına dair kanun taslağında belirtilmiştir.

30 Haziran 2021'e kadar Koordinasyon Kurulu’nun 
Bulgaristan'ın 
avro para biri-
mine geçmesi 
için bir Ulusal 
Eylem Planı 
Taslağı hazır-
laması gere-
kiyor. Koordi-
nasyon Kurulu 
Eş Başkanlığı 
görevine Ma-
liye Bakanı ve 
Bu lga r i s t an 
Merkez Ban-

kası Genel Müdürü getirilecek. Avronun tedavüle girmesi konu-
sunda ülkedeki çeşitli kurumların sorumlulukları da belirtilmiştir.

Koordinasyon Kurulu’na bağlı olarak oluşturulacak Tüketicinin 
Korunması Çalışma Grubu, tüccarların fiyatları yukarıya doğru 
tamsayıya yuvarlamaya yönelik kötü uygulamalarının üstesinden 
gelmek için fiyatların Levadan Avroya yeniden hesaplanmasını 
izleyecek. "Avronun Dürüst Bir Şekilde Tedavüle Girmesi” kam-
panyası da başlatılacak.

Koordinasyon Kurulu’na bağlı olarak oluşturulacak Haberleş-
me Çalışma Grubu, farklı hedef grupları (öğrenciler, emekliler, 
hane halkları, özel gereksinimli kişiler, etnik azınlıklar) için bilgi 
materyalleri hazırlayacak. Bu çalışma grubu ayrıca avroya ge-
çişle ilgili kurulacak bilgilendirici sitesini de yönetecek.

Türkiye’ye Yönelik Seyahatler Öncesinde “Türkiye’ye Giriş 
Formu” Doldurma Zorunluluğu Hakkında Önemli Duyuru 

15 Mart 2021 itibariyle 
yurtdışından havayolu ile 
Türkiye’ye giriş yapacak 6 
yaş ve üstü yolcuların uça-
ğın kalkışından önceki son 
yetmiş iki (72) saat içerisin-
de “register.health.gov.tr” 
adresinden “Türkiye’ye Giriş 
Formu”nu doldurması gerek-
mektedir.
Sözkonusu formun yolcular 

tarafından doldurulup doldu-
rulmadığı yolculara ait mobil 
cihazlardan veya kağıt çıktısı 
ile uçuş öncesinde havayolu 

işletmeleri tarafından kontrol 
edilecektir.
Bu zorunluluk transit ve 

transfer yolcular için geçerli 
değildir.
Saygıyla duyurulur.
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“Buynovo’da kalan çocukluğum…”
Tırgovişte’nin Buyno-

vo köyünden olup 1978 
yılında 13 yaşında iken 
ailesiyle Türkiye’ye göç 
eden Cevat Çırak, köyde 
geçirdiği çocukluk yılları-
nı “Balkanlar’da kalan ço-
cukluğum” başlıklı kitapta 
anlattı.

Bizler de bu kitaptan il-
ham alarak “Buynovo’da 
kalan çocukluğum…” baş-
lığını verdik yazımıza.

Bulgaristan Radyosu’na 
konuşan Cevat Çırak, rö-
portajına ilginç bir anısıyla 
başladı:

“Hatırlıyorum, ben Tır-
govişte Zelena Morava 
köyü yakınlarındaki, o 
zamanlar “piyonerski la-
ger” olarak bilinen çocuk 
kampında bulunuyordum. 
Babam beni almaya geldi 
ve “Hadi, Türkiye’ye göç 
ediyoruz” dedi. Ben de 
“Baba, ben köy kütüpha-
nesinden iki kitap aldım, 
bir isi Jules Verne’nin 
“Denizler Altında 20000 
Fersah” romanıdır. Kitabı 
henüz bitirmedim, kitabı 
okuduktan sonra gitsek, 

olmaz mı” diye sordum”. 
Daha sonra Türkiye’ye 
geldikten sonra hatırlıyo-
rum, bu kitap kütüphane-
den aldığım ve okuduğum 
ilk kitap olmuştu.”

C e v a t  Ç ı r a k , 
Buynovo’nın okulunu, 
okul öğretmenlerini, ar-
kadaşlarını, sokaklarını, 
meydanını, insanlarını, 

hatta köy barajını büyük 
bir sevgiyle, büyük bir 
ustalıkla kitaba aktararak 
aslında çocukluğuna olan 
özlemini anlatmak için en 
doğru yolu seçmiş:

“Güneşi gördüğünüzden 
akşam, güneş batana ka-
dar, bu zaman diliminde 
köydeki çocuklar o kadar 
çok şey yaşıyorlar ki, o 

kadar keyifli ve mutlu bir 
hayat yaşıyorlar ki, onları 
özlememek ve tekrar ha-
tırlamamak elde değil...
Evimizde her türlü hayvan 
vardı, inek vardı, koyun 
vardı, keçi vardı, at vardı, 
ördek vardı...! Çocuklu-
ğumda sevdiğim ve daha 
sonra özlem duyduğum 
şeyleri çocuklarıma ve to-

runlarıma da sevdirmeye 
gayret gösterdim. Mesela, 
o zamanlar “morena” diye 
gofretler vardı, bugün be-
nim çocuklarım ve torun-
larım bile bunun ne oldu-
ğunu bıliyor ve seviyorlar.”

İnternetsiz, telefonsuz, 
ekransız, çocuk kahka-
halarıyla dolu günleri öz-
leyen daha bir kişiyi bul-
duğum için ise ben de çok 
memnun oldum!

                          Ş. Çakır

Razgrad ilini on yılda 
30 000 kişi terk etti

Ulusal İstatistik Enstitüsü'nün verilerine göre, Razg-
rad ilinden 30 000 kişi son 10 yılda bölgeyi terk etti ve 
başka yerlere göç etti. 2010’dan 2019’a kadar bölgeyi 
terk edenlerin tam sayısı 28 825.

Razgradlıları doğup, büyüdükleri yerlerden uzaklaş-
tıran başlıca neden iş olurken, ikinci neden de eğitim 

olarak açıklandı. Geçici olarak yurtdışına çalışmaya 
gitmek ve evlilik de vatandaşları başka bölgelere veya 
yurtdışına çıkaran gerekçelerden bazıları.

Razgrad şehrini son on yılda 11 523 kişi terk etti.
En fazla göç veren ikinci şehir ise İsperih oldu. On 

yılda oradan 5139 kişi şehirden çıktı. Tsar Kaloyan ise 
en az göç veren belediye oldu. Kasabadan sadece 
1161 kişi göç etti.

Ulusal İstatistik Enstitüsü verilerine göre, erkeklere 
kıyasla kadınlar göçe daha meilli kesim oluyor. Erkek-
ler göç konusunda daha ihtiyatlı davranıyor.

Razgrad’ı terk edenlerin çoğu 20- 19 yaş grubundan 
gençlerdir. Daha büyük şehirlere veya yurtdışına gitme 
eğilimi genelde 39 yaşına kadar olan vatandaşlarda 
gözleniyor. Daha yaşlı kesim arasında başka şehre 
veya ülkeye taşınma örnekleri çok olmasa da, son yıl-
larda bu daha sık görülmeye başladı.

Son 10 yılda Razgrad iline 20 819 yeni kişi yerleşti. 
Buna rağmen göç edenler gelenlerin sayısından yük-
sek. Böylece ilin nüfusunda azalma sürüyor. Ayrıca 
doğum oranına kıyasla ölüm oranı daha yüksek olduğu 
için negatif nüfus tablosu değişmiyor.

İlde Samuil ve Loznitsa ilçelerinde ise son on yılda 
nüfus arttı.

Alvanlar (Yablanovo) 1985  Direnişi
Bulgaristan’ın Kazan 

(Kotel) i lçesine bağlı 
Gerlovo bölgesinde bir 
Alevi Türk yerleşimi olan 
Alvanlar (Yablanovo) 
Komünist Bulgaristan 
rejiminin zorunlu isim de-
ğiştirme politikasına karşı 
Türklerin direnişini temsil 
eden bir köydür.
Zorla isim değiştirmenin 

Kırcaali/Hasköy bölgesin-
de tamamlanmasından 
sonra kuzeydeki Türk 
yerleşimlerine yönelik 
ikinci dalga isim değiştir-
me hareketi 1985’in Ocak 
ayında başlatılmıştır.
Zırhlı birlikler eşliğinde-

ki Komünist Parti yetkili-
leri Gerlovo bölgesindeki 
Türk köylerine gelerek 
süreci başlatmışlardır.
Komünist Parti kuvvet-

lerini ve isimlerinin zorla 
değiştirilmesini engelle-
mek için bölgede yaşa-
yan Türkler 17, 18 ve 19 
Ocak günlerinde ciddi bir 
direniş sergilemişlerdir.
Tarihçi Hasan Demir-

han bu direniş hakkında 
bir sözlü tarih çalışması 
yapmış ve bu çalışmada 
bölgede yaşayan Türk-
lerin ruh halini ve hangi 
dinamiklerle harekete 
geçtiklerini başarılı bir 
şekilde ortaya koymuştur.
Bu süreçte Bulgarların 

“- sadece Alevilerin, Kı-
zılbaşların isimlerini de-
ğiştireceğiz” dediklerine 
dair bir söylenti yayıldı. 
Bölgedeki Alevi Türk köy-
leri (Küçükler ve Alvanlar) 
birlikte direnişe karar ver-

diler. Hamzalar gibi Sünni 
Türk köyleri de Alvanlar 
direnişine destek verdiler. 
Bu direnişin en kritik anı 
19 Ocak 1985’te Alvanlar 

köyünde gerçekleşmiştir. 
17 Ocak günü Alvanlar 
halkı muhtarlık binasına 
Türk bayrağı asarak di-
renişe geçti. Köyün dini 
lideri Dede Hasan Molla 
köy meydanında toplanan 
halka “saf Türk oldukları-
nı”, Bulgar makamlarının 
iddialarının yalan oldu-
ğunu söyleyerek onları 
cesaretlendiren bir ko-
nuşma yaptı. Çevredeki 
diğer Türk köylerinden 
de destek için Alvanlar’a 
gelenler oldu. 18 Ocak’ta 
köye ulaşan Komünist 
Parti yetkilileri ve milis-
lerden oluşan konvoyun 
toplu olarak önünü kes-

tiler. Halkın direnişi kar-
şısında Komünist Partisi 
yetkilileri geri çekilmek 
zorunda kaldılar. Türkler 
o gün isimlerinin zorla 

değiştirilmesini engel-
lemeyi başarmışlardır. 
Fakat 19 Ocak günü 
Komünist Parti yetkilileri 
İslimye (Sliven) zırhlı bir-
liğinin desteğiyle yeniden 
Alvanlar’a geldiler. Sabah 
4.30’da askeri birlikler 
Hamzalar (Bulgarcalaş-
tırılmış ismi Filaretovo) 
köyüne ulaştı. Oradaki 
Türkler askerin önünü 
kesti. Bu engeli aşan 
askeri birlikler saat 5.00 
civarında Küçükler (Mal-
ko Selo) ve saat 6.00 ci-
varında Alvanlar köyüne 
ulaştılar. Nihayet 19 Ocak 
günü tanklar ve milislerin 
girdiği Alvanlar köyünde 

direnen köylüler tanklar 
ve zırhlı araçlarla kuşatıl-
mış, Komünist Parti kuv-
vetleri onlara karşı dayak, 
tutuklama ve ağır işkence 

uygulayarak direnişlerini 
kırmaya çalışmıştır. Tu-
tuklananlar İslimye’de ha-
pishanede ağır işkenceye 
maruz kaldılar. Ardından 
Belene Kampına gönde-
rildiler. Tankların insanla-
rı çiğneyerek geçmesi ve 
çok sayıda ileri gelenin 
tutuklanması bölgedeki 
Türklerin direnişini durdu-
ramamıştı ve ancak silah 
zoruyla isimler değiştirile-
bilmişti.
Alvanlar ve çevre köy-

lülerin sergilediği bu di-
renişten dünya kamuoyu 
ancak Şubat sonu Mart 
başı çıkan bir haberle 
haberdar oldu.

Bu kış Bulgaristan'da grip 
vakası kaydedilmedi

Bulgaristan Ulusal Televizyonu’nun (BNT) “Gün 
Başlıyor” programına konuk olan Ulusal Bulaşıcı ve 
Paraziter Hastalıklar Merkezi Viroloji Bölümü Başkanı 

Doç. Dr. Lübo-
mira Nikolaeva-
G l o m b ,  “ 5 
Mar t 'a  kadar 
Bulgaristan'da 
grip vakası kay-
dedilmedi” diye 
açıkladı.

D o ç .  D r . 
Glomb, “Bu, bir-
kaç faktöre bağlı 

bir durum- viral etkileşim, önleyici tedbirler ve aşılama-
nın etkisi” diye izah etti.

Doçent, “Şu anda solunum yolu enfeksiyonu yapan 
başka hiçbir virüs görülmemektedir. Belki de viral etki-
leşim denilen biyolojik bir olay söz konusu - genellikle 
bir virüs baskın hale gelir ve şu anda baskın gelen 
virüs Covid-19'dur. Geçen yılki grip sezonunda öyle 
değildi” diye kaydetti.
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Muhtar Dimo bu sabah 
çalışma odasına girdiğin-
de örs ve çekiç arasında 
hissediyordu kendini. Ev-
velsi selam vermeden, 
gülümsemeden, hâl hatır 
olmadan kimsenin ya-
nından geçmiyordu. Son 
günlerde ise gülümseme-
yi de unuttu, sokakta kar-
şılaştığı kimselerle durup 
konuşmayı da. 

Belediye başkanı Kostov 
çok değişmişti son gün-
lerde. Her sözü bir emir-
den daha beterdi. Hele bir 
haftadan beri birbirinden 
üstün öyle talimatlar veri-
yordu ki. Örneğin geçen-
lerde onun çalışma odası-
na hızlı adımlarla girdi ve 
selam sabah demeden 
sert sert konuştu: 

“Dimo, Türklerin adları 
değişecek! Muhtarlıkta 
çalışanlardan başlıyorsun 
ve dost bildiğin kimselerle 
devam ediyorsun! Onların 
vasıtasıyla da bu köyde 
yaşayanların hepsini birer 
birer dize getiriyorsun!” 

İki gün geçti geçmedi 
yine geldi. Bu defa sesi 
daha da sertti:

“Bakıyorum, buraya her 
gelen gidenle çatır patır 
Türkçe konuşuyorsun! 
Buna artık son vereceksin 
ve diğerlerine de yasak 
edeceksin! İş yerinde de, 
sokakta da Türkçe tek bir 
laf işitilmeyecek bundan 
sonra!”

Bu hafta başında ise 
daha da ileri gitti: 

“Yakında bayramları var! 
O gün hiçbirinin kurban 
kesmesine imkan vermi-
yorsun! Hele iş başında 
olanlara doğrudan yasak 
ediyorsun!”

Kostov’un dün sabahki 
emri ise düşüncesizlik 
miydi, yoksa delilik mi, bir 
Allah bilir. Yine karşısına 
aldı onu, yine aynı sert 
sesle sordu:

“Dimo, cami muhtarlığın 
dibinde. Hocanın günde 
beş defa minareden eşek 
gibi anırması seni hiç mi 
rahatsız etmiyor?!”

“Benim dikkatimi çekmi-
yor. Bu da onların bir adeti 
işte. Kilise çanının akşam 
sabah vurması gibi.” diye 
cevap verdi o. Kostov kö-
pürüverdi:

“Ne dedin?! Sen hoca-
nın eşek gibi anırmasını 
kilise çanıyla bir mi tutu-
yorsun?! Dimo, kendine 
gel! Külâhları değiştir-
meyelim! Emir emirdir! 
Bugünden itibaren mina-
reden günde yalnız bir 
defa haykırılacak! İkinci: 
O tirit hocaya söyle, mi-
narenin tepesindeki ay ile 
yıldızı oradan defetsin!! 
Köyün en yüksek yerinde 
Türkiye’nin değil, bizim 
amblemimiz duracak! İki 
gün sonra geldiğimde onu 
orada görmeyeyim!”

Nasıl  o ldu b i lmem, 
Kostov’un bu emri köy içi-
ne çabucak dağıldı. Şimdi 
Türk’ü de ve Bulgar’ı da 
bunu konuşuyor.  

Dimo her defaki gibi bu 

sabah da evden çıkmaz-
dan önce babasının yattı-
ğı odaya girdiğinde ihtiyar 
onu gözleriyle süzdü ve 
sordu:

“Oğul, sen hasta mısın, 
yoksa altından kalkama-
dığın bir sorun mu var?”

“Hiçbir şeyim yok baba.”
“Var ve söylemeden bu-

radan çıkmayacaksın.”
‘Demek ki Kostov’un 

emri babamın kulağına da 

gelmiş,’ diye geçirdi için-
den ve her şeyi olducağı 
gibi anlattı.

“Bu işle meşgul olmu-
yorsun!” dedi ihtiyar kati 
sesle.

“ İmamla konuştum. 
Adam seksen yaşına gir-
miş, caminin ne zaman 
inşa edildiğini hatırla-
mıyor. Hem minarenin 
tepesindeki ay ve yıldız 
Türkiye’nin değil, Müslü-
man aleminin amblemiy-
miş.”

“Bu işle meşgul olma-
yacaksın! Daha yirmi yıl 
öncesi muhtar seçildiğin 
gün  o insanların üzerine 
gitmeyeceksin demiştim 
sana!”

“O kadar uzun merdi-
ven yok. Minare üstüne 
çıkarak ay ve yıldızı  in-
dirmeye cesaret edecek 
bir kimse de görmüyorum 
köyde.”

“O işle meşgul olmaya-
caksın dedim!” diye daha 
kati sesle tekrarladı ba-
bası.

“Kostov beni hiç rahata 
bırakmıyor.”

“Vazifeyi icra etmenin 
yolunu bulamadığını söyle 
ve istifanı ver. O iş baban-
dan miras mı yoksa sana.”

İşte bunun için iş odası-
na girdiğinde sandalyeye 
sakince oturdu, önüne 
çektiği kâğıdın üzerine 
ilkin “İstifa” sözünü kon-
durdu ve devam etti. Yaz-
mayı bitirdiğinde imzaladı 
ve kâğıdı telefonun altına 
koydu. Derinden nefes 
alarak kalktı ve pencereye 
dikildi. Bir sigara duman-

lattı ve yirmi yıldan, hatta 
daha ötelerden gelen ha-
tıralara daldı.

Parmaklarını yakma-
ya başlayan izmariti kül 
kabında ezerken karşı 
taraftaki kahvehanenin 
önünde otuzdan fazla in-
sanın dikildiğini fark etti. 
Caminin bulunduğu tara-

fa bakıyorlardı. O da gitti 
yanlarına.

“O kadar uzun basamak 
yoktur bu köy de... “ diye 
hımırdadı içlerinden biri.

“Basamak bulunsa da 
oraya çıkmaya kim cesa-
ret eder?” dedi bir başka-
sı.

“İtfaiyecilerde öyle basa-
mak vardır.” dedi üçüncü-
sü. Bunu söylemiş olana 
diğerleri öyle baktılar ki 
yer ayrılsa yere batacaktı.

Muhtarlığın kalemcisi 
yanına sokuldu ve kulağı-
na fısıldadı:

“Belediye başkanı sizi 
telefonda bekliyor.”

“Beklesin. Şimdi gele-
meyeceğim. Az sonra ben 
ona kendim telefon ede-
ceğim!” diye cevap verdi 
Dimo bezgin sesle ve tek-
rar uzaklara doğru baktı.

“... Ne diyeceksin asker 
arkadaşı?” Sesin geldiği 
tarafa döndü. Bu defa bir-
likte askerlik ettikleri Ta-
nas duruyordu arkasında.

“Ne dememi istiyorsun?”
“Ne sorduğumu işitme-

din galiba?” dedi Tanas 
ve alaylı alaylı güldü.

“İşitmedim. Ne dedin?”
“Muhtarlıkta mavzer var 

değil mi?”
“Evet. Var.”
“Hani yaz aylarında kır 

bekçilerine veriyorsunuz.”
“Tamam. Sonra?”
“Biliyorsun ki askerdey-

ken çok iyi bir atıcıydım. 
Minare tepesindeki şu 
melûn teneke parçasına 
bir mermi sıksam diyo-
rum.”

“Defol başımdan.”

“Ciddi konuşuyorum!”
“Ben de ciddi söylüyo-

rum. Vazgeç. Askerlikten 
döneli silah aldığın mı var 
eline.”

“Sen müsade ediyor mu-
sun?”

“Ne istersen onu yap... 
Bak, sonra pişman olma-
yasın...”

Keşke öyle demeseydi. 
İki dakika geçti geçmedi, 
Tanas muhtarlıktaki mav-
zerlerden birini omuzuna 
vurmuş, gurur dolu çeh-
reyle ve hayli yüksekten 
basarak geldi. Kalaba-
lığın birkaç adım önüne 
çıktı, silahı omuzundan 
indirdi ve minare tepesi-
ne yöneltti. Derinden ne-
fes aldı. Bir an sonra silah 
kulakları sağır edici sesle 
gürledi ve mermi köy üze-
rinde “Etme Ttannass!!” 
diye haykırır gibi vıjıldadı 
gitti. 

Tanas namluyu aşağıya 
indirdi ve dikkatle baktı. 
Ay ve yıldız dimdik yerin-
deydi. Başını tehdit eder 
gibi salladı, tekrar nefes 
aldı, tekrar kaldırdı sila-
hı. Hedef alması bu defa 
fazla sürdü. Kolları yorul-
muş olacak ki, namluyu 
indirdi ve başını kaldırdı. 
Az sonra mavzeri tekrar 
kaldırdı. Bu defa hedef 
alması sadece birkaç sa-
niye devam etti, lakin ora-
dakilere dakikalarca sür-
dü gibi geldi. En nihayet 
silah tekrar gürledi, tekrar 
“Etme Ttannass!!” der gibi 
bir vıjıltı geldi oradakilerin 
kulaklarına. Mermi bu 
defa hedefe isabet etmiş, 
ay ile yıldız ötelere doğru 
biraz eğilmişti. Tanas gu-
rurla ve herkesin işiteceği 
bir şekilde hımırdadı:

‘Tamm-mam!’ Acele 
acele tekrar hedef aldı ve 
tetiğe bastı.

Ay ve yıldız artık görün-
müyordu. Tanas’a doğru 
baktıklarında ise ne gör-

BABA NASİHATİ
sünler. Mavzere destek 
olan sol eli kanlar içindey-
di. Namlusu üç yapraklı 
çiçek gibi açılmış olan 
silah ise yerlerde tekerle-
niyordu.

Dimo eve giden sokağa 
doğru yürüdü. 

Kalemci kadın acele 
acele muhtarlıktan çıktı. 
Onu görünce arkasından 
seslendi:

“Belediye başkanı tekrar 
aradı, ne diyeyim?”

“Yazı masasının üzerin-
de telefonun altında bir 
kağıt var, onda yazılı ola-
nı oku ona!” dedi Dimo ve 
yürümesine devam etti.  

Köy alanının alt tarafında 
yaşlı bir kadın belirdi. Hızlı 
hızlı yürüyor ve ağlamaklı 
sesle haykırıyordu: 

“Yapma oğlum! Etme 
Tanas! Duymuyor musun 
beni!”

Ertesi sabah köy halkı 
uyandığında minarenin 
tepesindeki ay ve yıldız 
yine yerinde dimdik du-
ruyordu. Öğleye doğru 
Tanas’ın sağ koluna inme 
düştüğü haberi dağıldı 
etrafa. Üçüncü gün inme 
çehresini de buldu. Şimdi 
iki kolu da daima setre-
nin ceplerinde köy içinde 
yalnız başına gezinip du-
ruyor. Bir tarafa dönmüş 
olan ağzından sadece 
homurtuya benzer bir 
ses çıktığı için büyüğüne 
ve küçüğüne başını sal-
lamakla selam vermeye 
çalışıyor. Fakat onun se-
lamına ne genci ne de 
yaşlısı, ne Türk’ü ne de 
Bulgar’ı cevap vermiyor.

            İsmail YAKUB
            Ocak 2021

(Öykü)

      VİCDAN YOKSA
Şubat aylarının
Kara soğukları esiyor,
Başımdan geçerek,
Dostların darbesi geldi
Ardı ardına
Şaşkınca halimi
Yıkarak, devirerek.

Savruluyor hançerler
Hem sağımdan, hem solumdan.
Bir Mecnun gibi
Gaddarca utanmadan.

Dostların ilaçları
Yaralarımı azdırdı.
Bir bardak suya bile,
Yandı yürek kavruldu.
Ümitlerle, sözler
Dağ oldu, duman oldu.
Ardımda duvar bildiklerim
Saman oldu savruldu.

Düşünmezler yarınları,
Duymaz oldular çağrıları.
Biziz dediler bazıları,
Baki sanıp koltukları.

Analar doğurmadı kimseleri
Kral olarak.
Üst üste taşları
Kale kurarak.
Bir topla bunlar yıkılacak,
Aynen kuruldukları gibi.
Gelince sırası 
Birer birer.

Gide gide yalanlar
Boyunlarınıza dolanacaklar.
Gerçekleri bilelim ki
Geç mi kaldık
Vakit mi dolacak
İşte bu ameller birden duracak.

Hatırlıyorum ben,
Şöyle derlerdi
Beyaz beyaz sakallı dedeler:

Yıpranacaklar kendini bilmeyenler,
Çünkü onlar 
Buldukça bulmak isterler.
Hatta o kadar bozulurlar ki,
Vicdan nedir bilmezler.
Dostlarının bile
Postuna
Saman teperler.

                                  Selahtin ŞAKİR
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Başkan Necmi Ali, AB Bölgesel ve Yerel Yönetimler 
Temsilcileri Meclisi Toplantısına Katıldı

Cebel (Şeyhcuma) Be-
lediye Başkanı Necmi 
Ali, Avrupa Birliği (AB) 
Bölgesel ve Yerel Yöne-
timler Temsilcileri Meclisi 
toplantısında vatandaşlar 
için iyi sağlık şartları, aynı 
zamanda pandemiden 
sonra bölgesel ve yerel 
ekonomilerin modernize 
edilmesi gerektiğine dik-
kat çekti.

Necmi Ali, “Pandeminin 
başlangıcından bu yana 
olağanüstü ve benzeri 
görülmemiş koşullarda 
yaşamaktayız. Yerel ve 
bölgesel bakış açısından 
bakarsak, öncelikle va-
tandaşlarımızın hayatla-
rını kurtarmaya yardımcı 
olmak ve Covid-19'un 
neden olduğu krizin eko-
nomik ve sosyal etkisini 
azaltmak için bir sorum-
luluğumuz ve insani gö-
revimiz var. Her şeyden 
önce vatandaşlarımız için 
iyi sağlık şartlarını sürdür-
mek ve refahını korumak 
bizim için son derece 
önemli. Bu nedenle pan-
deminin başlangıcından 
bu yana Sınır Ötesi Sağlık 
Hizmetleri Direktifi kap-
samında hastaların, üye 
devletlerdeki hasta yatak-
larının dolduğu hastane-
lerden başka üye devlet-
lerdeki boş hasta yatağı 
bulunan hastanelere gü-

venli bir şekilde nakledil-
mesi imkanı yaratılması 
çağrısında bulunduk. Bu, 
ulaşım, hareketlilik ve 
sağlık alanlarında sınır 
ötesi işbirliği dahil olmak 
üzere krize hazırlık plan-
larının uygulanmasının 
hızlandırılması gereken 
sınır bölgeleri için özellik-
le önemli” diye belirtti.

Eski Avrupa Parlamen-
tosu milletvekili ayrıca 
2021-2027 Çok Yıllı Mali 
Çerçevesi ve Yeni Nesil 
AB Kurtarma Planı’nın 
benimsenmesiyle hazırlık, 
iyileştirme ve sürdürülebi-
lirlik planlarını, özellikle de 

Ekonomiyi Kurtarma ve 
Sürdürülebilirlik Mekaniz-
ması aracılığıyla finanse 
etmeye devam etme fırsa-
tına sahip olunduğuna da 
dikkat çekti.

Belediye Başkanı, “Bu, 
bölge ve yerel ekonomi-
lerimizi Yeşil Anlaşma 
ve AB Dijital Gündem 
Programı’nın hedefleriy-
le uyumlu hale getirerek 
modernize etmemizi sağ-
lar. Pandeminin neden 
olduğu ekonomik kriz de-
vam ettiği sürece gerekli 
finansmanın sağlanması 
ve ekonomik büyümeyi 
canlandıran ve AB'nin 

ekonomik sürdürülebilirli-
ğini iyileştiren gelecekteki 
yatırımlara yönlendirilme-
si gerektiğini belirtmek 
önemli. Mevcut krizden 
en çok etkilenen sektörle-
re idari yükün azaltılması 
ve finansmana erişimin 
kolaylaştırılmasıyla birlik-
te özel olarak mali destek 
verilmeli ve küçük ve orta 
ölçekli işletmelere özel 
önem verilmeli” dedi.

Necmi Ali, ayrıca salgın 
koşulları el verdiği ölçüde 
vatandaşların kademeli 
olarak normal hayata dö-
nüşünü sağlayacak olan 
hareket özgürlüğünün 

yeniden tesis edilme-
si gerektiğini vurguladı. 
Belediye Başkanı, “Bu 
bağlamda, aşılamanın 
bu hedefe ulaşmak için 
hayati önem taşıdığına 
inanıyorum, bu nedenle 
aşılama kampanyalarının 
başarılı olmasını sağla-
malıyız. Buna ek olarak, 
aşı sertifikası uygulaması, 
seyahat, sınır ötesi çalış-
ma, mevsimlik çalışma, 
yaz turizm sezonunun 
açılışını kolaylaştırmak 
ve mevcut seyahat kısıt-
lamalarını azaltmak için 

halihazırda mevcut olan 
diğer sıhhi önlemlerle bir-
likte çözümün bir parçası 
olabilir. Bu, özellikle sınır 
bölgeleri veya tarım ve tu-
rizm gibi mevsimlik işçili-
ğe bel bağlayan bölgeler 
için çok uygun bir çözüm 
olacak. Tüm AB Üye Dev-
letleri tarafından karşılıklı 
olarak tanınması gereken 
aşı sertifikalarının ortak 
formatta düzenlenmesi 
ve standart aşı sertifikası 
hakkında bilgiye ihtiyacı-
mız var” diye belirtti.

             Kırcaali Haber

Meyve ve sebze üreticilerine 83 
milyon levadan fazla destek ödendi

Devlet Tarım Fonu’ndan 
yapılan açıklamada 2020 
yılı meyve ve sebze üre-
timi için bağlayıcı destek 
tedbir ler ine başvuran 
meyve ve sebze üretici-
lerine 83 431 078 leva 
ödeme yapıldığı bildirildi. 
Meyve, sebze ve sera-
da sebze üretimi yapılan 
alanlara sahip olduğunu 
beyan eden 12 559 çiftçi 
sübvansiyon aldı.

2020 yılı meyve üretimi 
için bağlayıcı destek ted-
biri kapsamında toplam 
33 366 419 leva, erik ve 
sofralık üzüm üretimi için 
7 509 804 leva, doma-
tes, salatalık, kornişon 
ve patlıcan üretimi için 
4 280 707 leva, serada 
sebze üretimi için 9 299 
202 leva, havuç, lahana, 
karpuz ve kavun üretimi 
için 6 570 906 leva, biber 
üretimi için 4 741 469 leva 
ve patates, soğan ve sa-
rımsak üretimi için 17 662 
568 leva destek ödendi.

2020 yılı meyve ve seb-
ze üretimi için bağlayıcı 
destek tedbirleri kapsa-

mında destek miktarları 
Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanının emirnamesi 
ile belirlendi. Bazı destek 
tedbirleri kapsamında ve-

rilen desteklerin miktarı 
2019 yılına göre yaklaşık 
yüzde 55 oranında artırıl-
dı.

2020 yılı serada sebze 
üretimi için bağlayıcı des-
tek tedbiri kapsamında 
çiftçilere hektar başına 
16 985,92 leva destek 
ödendi. 30 hektar alan-
da ana gruptan meyve 
üretimi için hektar başına 

2252,97 leva, 30 hek-
tardan fazla alanda ana 
gruptan meyve üretimi 
için 1501,98 leva destek 
ödendi. 30 hektara ka-

dar alanda domates, sa-
latalık, kornişon ve pat-
lıcan üretimi için hektar 
başına 2090,37 leva, 30 
hektardan fazla alanda 
domates, salatalık, kor-
nişon ve patlıcan üretimi 
için 1393,58 leva destek 
ödendi.

30 hektara kadar alanda 
biber üretimi için hektar 
başına 2926,65 leva, 30 

hektardan fazla alanda 
biber üretimi için 1951,10 
leva destek ödendi. 30 
hektara kadar alanda 
havuç, lahana, karpuz 

ve kavun üre-
timi için hektar 
başına 1245,98 
leva, 30 hektar-
dan fazla alan-
da biber üretimi 
için 830,65 leva 
destek ödendi. 
30 hektara ka-
dar alanda pa-
tates, soğan ve 
sarımsak üretimi 
için hektar başı-
na 2161,49 leva, 
30 hektardan 
fazla alanda pa-

tates, soğan ve sarımsak 
üretimi için 1440,99 leva 
destek ödendi. 30 hekta-
ra kadar alanda erik ve 
sofralık üzüm üretimi için 
hektar başına 1150,19 
leva, 30 hektardan faz-
la alanda erik ve sofralık 
üzüm üretimi için 766,79 
leva destek ödendi.

              Kırcaali Haber

AB’de “aşı pasaportu” 
uygulanacak

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von 
der Leyen, AB’nin vatandaşları için aşı olduklarının 
kanıtı olarak seyahati kolaylaştıracak „Dijital Yeşil 
Geçiş Kartı” olarak isimlendirilen aşı sertifikasyonu 
çıkarma niyetini resmen açıkladı. Bu plana göre, se-
yahatler Haziran ayında başlayacak ve Avrupa’nın 
sahilleri ve tatil yerleri yaz sezonuna hazır olacak.

Von der Leyen, aşı pasaportu uygulamasının her 
şeyden önce AB içinde seyahat hareketini başlat-
mayı hedeflediğini ve bu durumun hem AB dışındaki 
bazı ülkelerde hem de AB içindeki ülkelerde bazı 
endişelere neden olduğunu belirtti. Öte yandan bazı 
AB ülkeleri, İngiltere için bir istisna yapma arzusunu 
ifade ettiler.

Diğer ülkeler, serbest dolaşımın pandeminin bir 
sonucu olarak durgunlaşan ekonomilerine fayda 
sağlayacağını umarak sınır geçiş rejimlerinin hafif-
letilmesi için ısrar ediyor. Öte yandan Belçika, ay-
rımcılık yapılması korkusu nedeniyle genel olarak 
"aşı pasaportu" planlarını onaylamadığını ifade etti. 
Dışişleri Bakanı Sophie Wilms, Belçika'nın dolaşım 
özgürlüğünün aşılamaya bağlı olmasını kabul ede-
meyeceğini söyledi.

Devlet Emtia Borsaları ve Piyasaları Komisyonu-
nun verilerine göre, ülkenin farklı bölgelerinde top-
tan gıda fiyatları farklılık gösteriyor. Şubat ayında iki 
hafta ardı ardına gıda fiyatlarında artış görülüyor.

Şubat ayının son haftasında bazı temel gıda ürün-
lerinin fiyatındaki artış yüzde 0.7 oranında oldu. 
Haftalık bilanço, gözlemlenen 34 gıda ürününden 
23'ünün pahalılaştığını, 10'unun ucuzladığını ve sa-
dece birinin fiyatında değişiklik olmadığını gösterdi.

Ülkenin tüm illerinde 10 ürünün fiyatları karşılaştı-
rıldı. En büyük fiyat farkı inek peyniri fiyatında (3,81 
leva), en az fark ise yumurta fiyatında( 8 stotinki) 
görülüyor.

Uzmanlara göre, emtia fiyatlarında kalıcı bir yük-
selme eğilimi olup olmadığını söylemek için henüz 
çok erken.

Rekabet de emtia fiyatlarının farklılık göstermesi-
nin önde gelen faktörlerinden biri.

Toptancılar fiyat farkını, bazı şehirlerde toptancı-
ların Sofya'dan bazılarının ise Filibe'den mal tedarik 
etmesiyle açıklıyor. Diğerleri ise sattığı malları baş-
ka ülkelerden ithal ediyor.

Tedarik zinciri ne kadar uzunsa nakliye maliyetleri 
o kadar artar.

Toptan gıda fiyatları 
yükseldi
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Кратки биографични данни на кандидатите за 
народни представители на ДПС в 9-ти МИР - Кърджали

Водач на листата за 
народни представители 
на ДПС в 9-ти МИР-Кър-
джали е председателят 
на Движението за права и 
свободи -  Мустафа Сали 
Карадайъ.

Той е роден на 8 май 
1970 г. в село Борино; 
учил е математика в СУ 
„Св. Климент Охридски“, 
и има диплома за висше 
икономическо образова-
ние от УНСС.

Карадайъ е член на 
ДПС още от 1991 г., когато 
е сред учредителите на 
Академичното дружество 
на ДПС в София. През 
1998 година е един от уч-
редителите на Младежко 
ДПС, на което е избран за 
първи председател. Като 
лидер на Младежко ДПС 
Мустафа Карадайъ е из-
биран за два последова-
телни мандата от Нацио-
налната конференция.

На Седмия Национален 
конгрес на партията през 
2009 г. Карадайъ е избран 
за член на Централния 
съвет на ДПС, а след това 
Централният съвет го из-
бира за секретар на ЦОБ 
на ДПС, по предложение 
на почетният председа-
тел на партията д-р Ахмед 
Доган. Карадайъ работи 
като секретар на ЦОБ два 
мандата – до 2016 г. На 24 
декември 2015 г. Муста-
фа Карадайъ е избран за 
съпредседател на ДПС, а 
четири месеца по-късно 
– на 24 април 2016 г. IХ 
Национална конферен-
ция на ДПС го избира за 
председател на ДПС. На 
проведената на 12.12. 
2020 г. 10-та Национална 
конференция на ДПС е 
преизбран за втори ман-
дат за председател на 
партията.

Карадайъ е и председа-
тел на Парламентарната 
група на партията в 44-то 
Народно събрание.

Три последователни 
мандата е избиран за на-
роден представител – в 
42-ия, 43-ия и 44-ия пар-
ламент.

От 2001 до 2011 година 
председателят на Дви-
жението е секретар на 
всички централни изби-
рателни комисии, които 
организират и провеждат 
изборите за президент, 
Народно събрание, мест-
на власт и представители 
в ЕП.

На второ място в листа-
та за кандидати на ДПС 
за народни представите-
ли, общинските структури 
единодушно номинираха 
зам.-председателя на 
ДПС и кмет на Община 
Кърджали д-р инж. Хасан 
Азис Исмаил .

Той е роден на 16 април 
1969 г. в Кърджали.

Има две висши образо-
вания – инженерно – в 

специалност „Промиш-
лено и гражданско строи-
телство“ от Университета 
по архитектура, строи-
телство и геодезия, дне-
шен ВИАС, и икономиче-
ско - в специалност „Ме-
ниджмънт и маркетинг“ в 
УНСС.

Получава титлата „док-
тор“ в професионално 
направление "Админи-
страция и управление" на 
УНСС.

Д-р инж. Хасан Азис е 
член на ДПС от 1991 г.

На 13 май същата година 
учредява и става предсе-
дател на Академичното 
дружество на ДПС в Со-
фия.

Член е на Централния 
съвет на партията. През 
1998 г. е председател на 
Съюза на академичните 
и младежките дружества 
към ДПС, а от 2003 г. до 
2016 г. е зам.-председа-
тел на Областния съвет 
на ДПС-Кърджали.

През същата година вре-
менно изпълнява длъж-
ността Председател на 
Областния съвет на ДПС-
Кърджали.

Д-р инж. Хасан Азис е за-
местник-областен управи-
тел на Област Кърджали 
от 2001 до 2003 г.

През 2003 г е избран за 
кмет на Община Кърджа-
ли и до момента е неин 
градоначалник.

От същата година до 
момента е и зам.-предсе-
дател на Националното 
сдружение на общините в 
Р.България.

В периода от 2003 до 
2006 г. е зам.-председател 
на Асоциацията на Родоп-
ските общини (АРО).

От 2007 г. до момента е 
член на Комитета на реги-
оните в Брюксел.

От 2016 г. насам е зам.-
председател на Движе-
нието за права и свободи.

На трето място в лис-
тата с кандидати за на-
родни представители на 
ДПС е председателят на 
Областния съвет на ДПС 
в Кърджали Ресми Мех-
мед Мурад.

Той е роден на 05.09.1970 
г. в Ардино, има иконо-
мическо образование от 
Техническия университет 
във Варна, и магистърска 
степен по „Публични фи-
нанси“ от УНСС- София.

Ресми Мурад е член на 
ДПС от 1992 г. насам.

Три мандата е кмет на 
Община Ардино - в пе-
риода от 2007 до 2016 г., 
а преди това – от 2003 
до 2007 г. е бил кмет на 
кметство Млечино, общ. 
Ардино.

В периода от 2005 до 
2011 г. е начело на Об-
щинския съвет на ДПС – 
Ардино, като там получа-
ва доверието на членове-
те на структурите за два 

последователни мандата.
Ресми Мурад е бил пред-

седател на Младежката 
структура на ДПС в село 
Млечино (от 2000 до 2005 
г.), и в село Горно Прахо-
во (в периода от 1995 до 
1999 г.).

Работил е като счетово-
дител в банка ДСК в гр. 
Ардино, а след това е бил 
и финансист в общинска-
та администрация в Ар-
дино.

Под номер четири в лис-
тата за кандидати за на-
родни представители от 

ДПС е Мукаддес Юсуф 
Налбант.

Тя е родена на 15 март 
1958 г. в Момчилград.

Има висше философско 
образование от СУ „Св. 
Климент Охридски“, и 
докторантура от катедра 
„История на Философия-
та“ към СУ.

Трудовият стаж на Му-
каддес Налбант започ-
ва като преподавател в 
ЕСПУ "Христо Ботев" в 
община Кърджали, а по-
късно преподава и на 
учениците в Момчилград. 
От 1982 г. е преподавател 
в Учителския институт 
„Любен Каравелов“ в Кър-
джали, а по-късно става и 
лектор-консултант.

Богатият й опит я отвеж-
да в Министерството на 
образованието и науката, 
където от 2001 до 2005 г. 
и от 2009 до 2010 г. е ди-
ректор на дирекция „Ко-
ординация и контрол на 
средното образование”.

В периода от 2005 до 
2009 г. е зам.-министър на 
образованието и науката 
в правителствата на Сер-
гей Станишев и Пламен 
Орешарски.

В периода от 2011 – 2013 
и от 2015 г. насам е главен 
експерт в централата на 
ДПС в София, главен ко-
ординатор на конкурсите 
„БУКЕТ“, както и органи-
затор на подготовката и 
издаването на учебните 
комплекти по турски език.

Мукаддес Юсуф Нал-
бант е гост-лектор в Ав-
тономния университет в 

Мадрид и в Университета 
в Гранада.

Под номер пет в листата 
за кандидати за народни 
представители от ДПС 
в 9-ти МИР-Кърджали е 
председателят на Об -
ластната структура на 
младежкото ДПС в Кър-
джали и общински съвет-
ник от Общинския съвет 
в града - Байрам Юзкан 
Байрам.

Той е роден на 05.08.1986 
г., има две бакалавър-
ски степени – „Финанси“ 
и „История и география“ 

във ВТУ " Св. Св. Кирил и 
Методий", както и е Магис-
тър по "Екология и опаз-
ване на екосистемите" в 
ПУ "Паисий Хилендарски".

Завършил е и национал-
ната програма управлен-
ски умения в „Българско 
училище за политика „Ди-
митър Паница" към НБУ.

Байрам Юзкан Байрам 
е председател на Мла-
дежкото ДПС в Кърджали 
за трети пореден мандат, 
както е и три мандата об-
щински съветник в ОС в 
града.

Има богат трудов опит 
на мениджърски позиции 
в „Инвестбанк“.

Бил е два пъти кандидат 
за народен представител 
от Движението за права 
и свободи – през 2014 и 
2017 г.

Под номер шест в лис-
тата за кандидат-депута-
ти на ДПС в Кърджали е 
Адлен Шукри Шевкед.

Тя е народен предста-
вител на Движението за 
права и свободи в 44-то 
Народно събрание.

Адлен Шевкед е родена 
на 24.11.1969 г. в Кърджа-
ли; и е магистър по ико-
номика със специалност 
„Финанси“ в УНСС – Со-
фия.

Член е на ДПС от 1999 
г. насам. Професионал-
ният й опит е натрупан 
като директор на РЗОК-
Кърджали, ръководител 
на офис на СИБанк ЕАД 
в с.Черноочене, главен 
експерт корпоративно 
банкиране и кредитиране 

в Търговска Банка Д АД.
Адлен Шевкед е била 

общински съветник в Об-
щинския съвет в Кърджа-
ли от 1999 до 2011 г.

Била е председател на 
Комисията по здравеопаз-
ване и член на комисиите 
по Стопанска политика, 
Бюджет и Финанси, и За-
конност.

Седми в листата за кан-
дидат-народни предста-
вители на ДПС за 9 МИР-
Кърджали е председате-
ля на Общинския съвет 
в Кърджали инж. Юсеин 

Велиайдин 
Ахмед. Той 
е роден на 
1 0 . 0 1 .1 9 7 5 
г., има ма -
г и с т ъ р с к а 
с т е п е н  п о 
и к о н о м и к а 
от УНСС, и 
е магистър-
инженер от 
Техническия 
университет 
в София.

От 2016 до 
2019 г. е зам.-
председател 
на Общин -
ския съвет в 
Кърджали, а 
преди това – 
в периода от 

2012 зо 2015 г. е бил зам.-
кмет с ресор „Общинска 
собственост и икономиче-
ско развитие“ в общината.

Инж. Юсеин Ахмед е 
председател на Общин-
ския съвет в Кърджали 
от ноември 2019 г. В мо-
мента е Председател и на 
Комисията за предотвра-
тяване и установяване 
на конфликт на интереси; 
начело е и на Комиси-
ята по етика. Член е на 
Постоянната комисия по 
Икономическа политика 
и общинска собственост, 
както и на Постоянната 
комисия по Законност и 
обществен ред.

Под номер осем в листа-
та на ДПС в 9-ти МИР-Кър-
джали е председателят 
на Общинската структура 
на ДПС - Джебел и Пред-
седател на Общинския 
съвет в Джебел Сейфи 
Сабри Мехмедали.

Той е роден на 23 февру-
ари 1983 г. в Джебел.

Сабри Мехмедали има 
бакалавърска степен по 
„Международни иконо -
мически отношения” във 
Варненския свободен 
университет; бакалавър 
е и по „Ремонт и експлоа-
тация на автотранспортна 
техника” и „Автоматика, 
информационна и упра-
вляваща техника” в Тра-
кийски университет - Ста-
ра Загора.

Магистър е по „Митни-
ческо разузнаване и раз-
следване” и „Защита на 
национална сигурност” 

във ВСУ „Черноризец Хра-
бър”.

От 2012 г. до момента е 
Председател на Общин-
ския съвет в Джебел.

В периода 2009 – 2016 
г. е бил председател и на 
Общинския съвет на мла-
дежката структура на ДПС 
в Джебел.

Председател е на Об-
щинската структура на 
ДПС в Джебел от 2020 г.

Номер девет в листата 
на кандидати за народни 
представители на ДПС в 
Кърджали е общинският 
съветник в Ардино инж. 
Павлин Павлов Кръстев.

Той е роден на 07.06.1988 
г. в Ардино.

Павлин Кръстев е магис-
тър-инженер в специал-
ност „Индустриално инже-
нерство“ на Техническия 
университет в Габрово. В 
момента изучава „Инфор-
матика и информационни 
технологии“ в ТУ-Габрово.

Инж. Павлин Кръстев 
е бил два мандата пред-
седател на Младежката 
структура на ДПС в Ар-
дино, член на академич-
ното дружество на ДПС в 
Габрово, до 2020 г. е бил 
член и на Областния съ-
вет на Младежкото ДПС в 
Кърджали.

В момента е общински 
съветник в Община Ар-
дино.

На десето място в лис-
тата на ДПС в Кърджали 
е зам.-кметът на Крумов-
град инж. Абидин Мех-
мед Хаджимехмед.

Той е роден на 02.04.1976 
г. в Крумовград, и е ма-
гистър-инженер в специ-
алност „Транспорт“ на ТУ-
София.

Инж. Хаджимехмед е 
член на ДПС от 1999 г. 
насам. В момента е зам.-
председател на ОбС на 
ДПС в Крумовград и член 
на Областния съвет на 
ДПС.

Бил е председател на 
Младежкото ДПС в Кру-
мовград и член на Цен-
тралния оперативен съ-
вет на МДПС.

От 2003 г. до момента 
е зам.-кмет на Община 
Крумовград, като преди 
това е заемал различни 
постове в Областната ад-
министрация в Кърджали.

От 2009 година е член 
на Консултативния съвет 
по тютюна към Министер-
ството на земеделието и 
храните.

Зам.-председател е на 
„Сдружението на произ-
водителите на ориентал-
ски тютюни в България“ /
СПОТ БГ/ и е зам.-предсе-
дател на Местна инициа-
тивна група /МИГ/ Мом-
чилград – Крумовград.

На 4-ти април гла-
сувайте с номер 9 в 
интегралната бюле-
тина.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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Risk altında olan 53 bin yaşlıya koruyucu bakım hizmeti sunulacak
İnsan Kaynaklarının Ge-

liştirilmesi Operasyonel 
Programı’nda yer alan 
"Koruyucu Bakım +" ted-
biri sayesinde pandemi 
koşullarında risk altında 
olan 53 000'den fazla kişi 
desteklenecek.

Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Denitsa Sa-
çeva, önlem için başvuru 
koşullarının ve bugüne 
kadar nasıl uygulandığına 
dair ayrıntıların sunulduğu 
Bulgaristan Ulusal Beledi-
yeler Birliği Derneği üye-
lerine yönelik düzenlenen 
Bilgilendirme Günü’nün 
açılış konuşmasında, 
“Önceki bileşenlerde bek-
lenenden daha fazla olan 
35 000'den fazla kişiye 
yardım edildi, ancak şim-
di bu tedbirin daha fazla 
insanı kapsamasını plan-
lıyoruz” diye kaydetti.

Yeni prosedür beledi-
yelerden alınan geri bil-

dirimler dikkate alınarak 
oluşturuldu ve bu neden-
le uygulamanın kapsamı 
genişletildi ve başvuru ko-
şulları kolaylaştırıldı.

Bakan, “Koronavirüs en-

feksiyonunu önlemek için 
devlet tarafından yetkilen-
dirilen sosyal hizmetleri 
uyarlamak artık mümkün. 
Belediyeler, hizmetlerin 
sunulduğu binaların de-

zenfekte edilmesi, perso-
nel ve hizmet kullanıcıları-
na test yapılması, enfekte 
olan hizmet kullanıcılarını 
izole etmek için binaların 
bölünmesi, fazla mesai 

yapan personele ek üc-
ret ödenmesi vb. şeylerle 
ilgili faaliyetleri projelere 
dahil edebilecekler” diye 
ekledi.

Tedbir, kendi kendine 
bakım yapamayan 65 
yaş üstü, engelli veya 
Covid-19 nedeniyle ka-
rantinaya alınan yaşlılara 
ev ortamında saatlik sos-
yal ve sağlık hizmetleri-
nin sunulmasını sağlıyor. 
Kendi paralarıyla yiye-
cek, ilaç ve temel ihtiyaç 
ürünlerinin satın alınması 
ve kullanımı ertelenemez 
idari hizmetler alma konu-
sunda “Koruyucu Bakım 
+" tedbiri kapsamında 

görevlendirilen ekiplerin 
yardımına güvenebilirler.

Ülkedeki tüm belediye-
ler 31 Mayıs 2021'e kadar 
“Koruyucu Bakım +” pro-
sedürüne başvurabilir. 
Prosedürün uygulanması 
için ayrılan fonların mik-
tarı 85 milyon leva, onay-
lanan projeler 30 Haziran 
2023'e kadar uygulana-
cak.

Her belediye için ilçe-
deki hizmetlere ve sosyal 
hizmetlere ihtiyaç du-
yan tahmini insan sayısı 
dikkate alınarak tahmini 
maksimum hibe miktarı 
belirlendi.

             Kırcaali Haber

Çevre kirliliği için Bulgaristan’a karşı 19 dava askıda
Mecliste milletvekilleri-

nin sorularını yanıtlayan 
Çevre ve Su Bakanı Emil 
Dimitrov, çevre alanında 
Bulgaristan aleyhine ce-
zai kovuşturmalarla ilgili 
bir soru önergesini ce-
vaplandırmasından ince 
toz parçacıklarının sınır 
değerlerinin aşılmasıyla 
ilgili ceza yargılamasında 
para cezası verilmesi ta-
lebiyle Avrupa Birliği (AB) 
Adalet Divanında ikinci bir 
dava görüleceği anlaşıldı.

Bakanın ifadesine göre, 
yani hava kalitesi, Natu-
ra 2000, atık ve su gibi 
en ağır ceza yargılama-
larının olduğu sektörler-
de Avrupa Komisyonu, 
Bulgaristan’dan başka 
neredeyse tüm üye dev-
letlere karşı cezai kovuş-
turma başlattı ve bu, AB 
çapında çevresel gerek-
sinimlerin karşılanmasıy-
la ilgili sistemik bir sorun 
olduğunu gösteriyor.

Bulgaristan'ın AB üyesi 
olmasından bu yana ülke 
aleyhine toplam 120 ceza 

davası açıldı. Bunlardan 
83'ü ülkenin taahhütleri-
nin uygulanması ve ihlal-
lerin ortadan kaldırılması 
nedeniyle kapatıldı.

Dimitrov, “Şu anda 19 
dava hala askıda. Bunlar-
dan 11'i resmi bir bildirim 
mektubu aşamasında, 
6'sı AB direktiflerinin za-
manında ulusal mevzuata 
aktarılmaması nedeniyle 
açıldı ve bunlardan biriyle 
ilgili olarak AB'ye uyarma 
sürecinin tamamlandığı 
ve davanın kapatılması-
nın beklendiği bildirildi” 

diye kaydetti.
Üç dava, bir direktifin 

eksik aktarımı için ve 2'si, 
yasal çerçevede değişik-
lik gerektirmeyen ve ülke-
nin Avrupa Komisyonu ile 
diyalog halinde olduğu AB 
hukukundan kaynaklanan 
yükümlülüklerin yerine 
getirilmemesiyle ilgili.

Bakan, ayrıca üç dava-
nın gerekçeli görüş aşa-
masında olduğunu, bun-
lardan ikisinin biyoçeşit-
lilik alanında AB hukuku-
nun uygulanmasıyla ilgili 

olduğunu ve sonuncusu-
nun da 10 000’in üzerin-
de nüfusa sahip yerleşim 
yerleri için atık su arıtma 
tesislerinin inşası ile ilgili 
olduğunu belirtti.

Dimitrov, “Hava kalitesi 
ve deniz ortamı politikası 
alanında iki dava mahke-
me aşamasında. AB Ada-
let Divanı nezdinde yürü-
tülen davalar halen askıda 
tutuluyor” dedi. Bakan, iki 
ceza yargılamasında AB 
Adalet Divanının kararları 
ve tespit kararları olduğu-
nu ve bunların Kaliakra 
Burnu’nda yeni inşaatlar 
ve eski çöplüklerin ıslahı 
ile ilgili olduğunu vurgu-
ladı.

Bakan,  “Ancak,  en 
ileri aşamada olan ve 
Bulgaristan'ın hâlihazırda 
hüküm giydiği prosedür-
ler, Bulgaristan'ın AB üye-
liğinden sonraki ilk yıllar-
da başlayan ve AB mev-
zuatının gerekliliklerine 
uymak için uzun zaman 
ve mali kaynak gerektiren 
prosedürler” diye bildirdi.

BAL-GÖÇ 36 Yaşında
Birlik ve beraberlik 
içinde daha nice yıllara!

Bulgaristan totaliter rejimince Aralık 1984-1989 
yılları arasında Türk ve Müslümanlara karşı girişilen 
asimilasyon sürecinde yüzlerce soydaşımız hayatını 
kaybetmiş, mahkum edilerek hapislere atılmış, Belene 
ölüm kampına ve sürgünlere gönderilmiş, yüz binlerce 
kişi ise Anavatanları Türkiye’ye göç etmek zorunda 
kalmıştır.

Bu esnada, asırlarca oralarda hayatlarını idame et-

tirmiş soydaşlarımızın Türk isimleri zorla Bulgar isimle-
riyle değiştirilmiş, Türkçe eğitim kurumları, Camiler ka-
patılmış, Hacca gitmek ve sünnet olmak engellenmiş, 
örf ve adetleri, cenazelerinin defin usulü yasaklanmış, 
Arapça ve Türkçe yazılı çeşme ve mezar taşları tahrip 
edilmiştir.

Türkiye, Bulgaristan’da Türklere yapılan baskılardan 
gerek kış şartları ve gerekse iletişim araçlarına uygula-
nan sıkı sansür sebebiyle ancak 1985 yılı Ocak ayının 
ilk günlerinde haberdar olmuş ve 17 Ocak 1985 tarihin-
de Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği 
(BAL-GÖÇ) kurulmuştur.

Soydaşlarımızın maruz kaldığı bu durum, Devletimiz 
ilgili kurumlarınca, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, 
İslam Konferansı Örgütü, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 
Konferansı ve Avrupa Konseyi gibi uluslararası plat-
formlara taşınmıştır.

BAL-GÖÇ'ün faaliyetleri ve basınımızın desteği sa-
yesinde, Türk kamuoyu Bulgaristan’da yaşayan soy-
daşlarına uygulanan mezalimin farkına varmış, bu 
zulmün ortadan kalkması için Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, iktidarı ve muhalefeti ile birlikte hareket ederek 
5 yıl sürecek olan mücadeleyi başlatmıştır.

Başta kurucu başkanımız Mümin Gençoğlu olmak 
üzere; derneğimizin kuruluşundan bu güne kadar 
emek vermiş ve bu yolda her türlü fedakarlığa kat-
lanmış olan tüm yönetici ve üyelerimize saygılarımızı 
sunar, aramızdan ayrılanlara Allah'tan rahmet dileriz.

Yasin dede, uzun ömrün sırrını paylaştı
Ardino'dan (Eğridere) 

Yasin Tahirov Ömerov 90 
yaşına girdi. Yasin dede, 
16 Ocak 1931'de Gorno 
Prahovo (Tosçalı) köyün-
de dünyaya geldi. Çocuk-
luğu burada geçti, burada 
evlendi.

İki yıl önce vefat eden 
Gorno Prahovo köyünün 
Tretak Mahallesi’nden 
Emine Mehmet evlendi 
ve dört erkek ve iki kız 
olmak üzere altı evladını 
büyük bir özveri ile bü-
yüttüler. Hayatı boyunca 
inşaat işçisi olarak ça-

lıştı. 1970'lerin başından 
beri Ardino kasabasında 
yaşıyor. Emekliler Kulübü-

nün uzun zamandır üyesi. 
Yerliler ve arkadaşlar on-
dan saygıyla bahsediyor. 

Onun için "Büyük bir kalbi 
olan son derece mütevazı 
bir adam” diyorlar. Yasin 
dede 10 torun ve 3 torun 
çocuğu sahibi.

Yasin dede, uzun ömür-
lülüğün sırrının iyilik, ça-
lışkanlık, sevgi, saygı ve 
dengeli beslenmeden 
kaynaklandığını paylaştı. 
Aynı değerleri ailesine de 
aktardığını söyledi.

Kendisine sağlık, güçlü 
ruha sahip olmasını ve 
daha nice yıllar varlığıyla 
yakınları ve dostlarını se-
vindirmesini dileriz.
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Belene Santrali için alınan ekipman, Kozloduy 
Santrali’nin 7. reaktörünün inşaatında kullanılabilir

B a ş b a k a n  B o y ko 
Borisov’un, Kozloduy 
Nükleer Enerji Santra-
li İcra Müdürü Nasko 
Mihov ile gerçekleştir-
diği görüşmede uzman 
raporlarına göre, Be-
lene Nükleer Santrali 
için sağlanan ekipma-
nın Kozloduy Nükleer 
Enerji Santralinin yeni 
reaktörünün inşaatı için 
kullanılması ekonomik, 
çevresel ve teknik ola-
rak mümkün olduğu an-
laşıldı.
Başbakanlıktan yapı-

lan açıklamaya göre Bo-
risov, “Eski reaktörlerin 
kullanımdan çıkarılma-
sından sonra Kozloduy 
Nükleer Enerji Santra-
linin 5 ve 6. enerji üni-
telerini bir on yıl daha 
kullanmak için lisans 
almamız çok önemliydi” 
diye kaydetti.

Mihov, geçen yılın 
Şubat ayında projenin 
çevresel etkisini değer-
lendirmek için bir karar 
verildikten sonra 7 Aralık 
2020'de Kozloduy Nük-

leer Enerji Santrali’nin 
ikinci sahasında yeni bir 
güç ünitesini inşa etme 
olasılıklarını araştırma-
ya yönelik çalışmaların 
başladığını hatırlattı.

Koz loduy  Nük leer 
Enerji Santrali’nin ikinci 
sahasında projenin uy-
gulanması için gerek-
li analizler konusunda 
uluslararası uzmanlar 

angaje edildi.
Başbakan, Belene Nük-

leer Enerji Santrali için 
1.3 milyar leva tutarın-
daki fiyatı ödenen ekip-
manın Kozloduy Nükleer 
Enerji Santrali’nin yedin-
ci reaktörünün inşaa-
tında kullanılabileceğini 
vurguladı.
Borisov, “Konu üzerin-

de aktif olarak çalışıyo-
ruz ve yarınki hükümet 
toplantısında Enerji Ba-
kanından bir rapor bek-
leyeceğim” dedi.
Başbakan,  AB 'n in 

2050 yılına kadar iklim 

nötrlüğü hedefi ve Avru-
pa Yeşil Anlaşması’nın 
öncelikleri bağlamında 
hükümetin eylemlerinde 
sera gazı emisyonlarını 
azaltma ve enerji ithala-
tına bağımlılığı optimal 
ve rekabet edebilir bir 
şekilde azaltma olasılık-
larına rehberlik ettiğini 
sözlerine ekledi.
Borisov, Bulgaristan'ın 

Ekonomik İşbirliği ve 
Kalkınma Teşkilatı Nük-
leer Enerji Ajansı'na ka-
tılımından dolayı nükleer 
santralinin ekibini tebrik 
etti.

Bulgaristan'ın en yoksul ve 
en zenginleri arasındaki 
gelir farkı 8 katın üzerinde

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun 2020'nin so-
nunda yayınladığı yıllık istihdam raporuna göre, 
Bulgaristan'da en zengin ve en yoksul kesimler 
arasındaki gelir farkı 8 katın biraz üzerinde. Or-
talama olarak AB ülkeleri için bu göstergenin 5,5 
katı olması ülkemizi negatif sıralamada rekor sa-
hibi yapıyor.

Rapora göre, gelir eşitsizlikleri ile birlikte 
Bulgaristan'ın bir dizi başka gösterge hakkında 
da olumsuz bir değerlendirme aldığını gösteriyor.

Rapor, Covid-19 salgınının AB’de istihdam ve 
sosyal statü üzerindeki etkisini analiz ediyor. Ra-
por üç ana bölümden oluşuyor.

İlki, AB'nde sosyal alanda ve işgücü piyasaların-
daki ana eğilimlerin yanı sıra bunların karşılaştığı 
temel zorluklara genel bir bakış sağlar.

İkinci bölüm, temel sosyal göstergelerin ince-
leştirilmesine odaklanıyor. Üçüncü bölüm, şu ana 

kadar tüm AB ülkeleri tarafından 2020 yılında 
uygulanan sosyal alandaki istihdam ve ekonomi 
politikalarına ayrılmıştır.

Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyo-
nunda görevli ekonomi uzmanı Lyuboslav Kostov, 
Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) verdiği de-
meçte, AK’nin raporu Bulgaristan’ın bir dizi göster-
ge bakımından kırmızı alarm verdiğini gösterdiğini 
söyledi. Kostov, “Bulgaristan’ın bir dizi gösterge 
bakımından kırmızı alarm vermesi, durumun kritik 
olduğu veya diğer AB ülkelerine kıyasla en yüksek 
olan altı kategoride mümkün olan en düşük de-
recelendirme notuna sahip olduğumuz anlamına 
gelir. Bu 6 gösterge - okulu erken bırakma; gelir 
eşitsizliği; yoksulluk ve sosyal dışlanma riski; ne 
okuyan ne de çalışan gençler; sosyal transferlerin 
yoksulluğun azaltılmasına etkisi; bireysel düzeyde 
temel dijital beceriler. Tüm bu göstergelere göre 
ülkemiz AB'de son sırada bulunuyor” dedi.

Bulgaristan, aşılanmış turistler için "hızlı 
yeşil koridorlar" oluşturulmasını destekliyor

Başbakan Yardımcısı ve 
Turizm Bakanı Mariana 
Nikolova, Avrupa Birliği 
Turizm Bakanlarının vi-
deo konferans yöntemiy-
le gerçekleştirdiği toplan-
tıda, “Aşılanmış ve Co-
vid-19 hastalığını geçirip 
iyileşmiş kişiler için "hızlı 
yeşil koridorlar" oluşturul-
masını ve aynı zamanda 
diğer turistlerin seyahat 
etme özgürlüğünün kısıt-
lanmamasını destekliyo-
ruz” diye kaydetti.

Nikolova’nın ifadesi-
ne göre bu adım, turizm 
ekosisteminin ve ulusla-
rarası hareketliliğin ye-
niden canlanmasına yol 
açacak.

Bakan, güvenli ve so-
runsuz seyahat ve açık 
sınırların turizm sektörü-
nün canlandırılması için 
gerekli olduğu konusun-

da kararlıydı. Bu neden-
le sektörde kalkınmayı 
teşvik etmek için gerekli 
koşulları yaratmak için 
hem AB düzeyinde hem 
de ulusal düzeyde koor-
dinasyon ve dayanışmaya 
ihtiyaç olduğunu söyledi.

Başbakan Yardımcı-
sı, Bulgaristan'ın ulusal 
ekonomik toparlanma ve 
sürdürülebilirlik planla-

rına yönelik fikirlerin tu-
rizm için önemli hedeflere 
ulaşmak için gerekli oldu-
ğuna inandığını ifade etti.

Nikolova’nın ifadesine 
göre, AB'nin İşleyişi Hak-
kında Antlaşma'nın hedef-
lerine uygun olarak turizm 
sektörünün gelişmesine 
yönelik kapsamlı bir AB 
stratejisi geliştirilmeli. Ba-
kan, turizm sektöründeki 

işletmelerin gelişmesi için 
elverişli bir ortamın teşvik 
edilmesine yönelik faali-
yetlerin özel mali araçlar 
ve AB Turizm Fonu tara-
fından desteklenmesi ge-
rektiğine de işaret etti.

Nikolova, Bulgaristan'ın 
turizm sektörünün topar-
lanması için bir dizi önlem 
aldığına dikkat çekti.

AB İç Pazar Komiseri 
Thierry Breton, sınırların 
kapatılmaması gerektiği 
görüşünü desteklediğini, 
ancak seyahatlerin gü-
venli olmasının önemli ol-
duğunu vurguladı. Avrupa 
Komisyonu’nun geçen yıl 
172 milyon avro hibe ayı-
rarak turizmi desteklemek 
için önlemler aldığını ha-
tırlatan AB Komiseri, aşı 
belgesinin serbest dola-
şım konusunda önemli rol 
oynayacağını belirtti.

               Kırcaali Haber

Turizm sektörüne 5,6 milyon leva destek
Turizm Bakanlığı, tur 

operatörü ve seyahat 
acentesi faaliyeti yürüten 
86 şirkete 5,6 milyon leva-
nın üzerinde ödeme yaptı. 
Devlet bütçesinden tahsis 
edilen kaynakların toplam 
tutarı 51 milyon leva. Bu 
destek, Covid-19 salgını-
nın etkilerinin üstesinden 
gelmek için sektöre des-
tek olmak amacıyla Tu-
rizm Bakanlığı tarafından 
alınan önlemlerden biri.

Sübvansiyon alacak ilk 
şirketlerin başvuru bel-
geleri kusursuz ve destek 

ödemeleri Turizm Bakanı-
nın emriyle yapılacak. Bu, 

13 Mart-31 Aralık 2020 
döneminde tüketicilere 
gerçekleşmemiş seyahat-
ler için tazminat ödemesi 
gereken tur operatörlerine 
yapılan ilk ödeme.

Tur operatörleri ve seya-
hat acentelerine verilecek 

destek miktarı 
593,83-711,4 bin 
leva arasında de-
ğişecek. Bir kere-
ye mahsus olarak 
verilen desteğin 
miktarı katma de-
ğer vergisi (KDV) 
har i ç  ş i r ket in 

2019 yılında cirosunun 
yüzde 4’ü kadar olacak. 
Yardım, aynı dönem için 
Covid-19 nedeniyle paket 
turları iptal edilen turist-
lere geri ödeme yapmak 

için öncelikli olarak kulla-
nılmalı.

Devlet yardımı için baş-
vurular Ulusal Yatırım 
Yönetim Sistemi (SUNİ) 
üzerinden web tabanlı 
başvuru formu ve bera-
berindeki belgelerin dol-
durulmasıyla elektronik 
ortamda yapılarak tedbir 
kapsamında başvurular 
devam etmektedir.

Şimdiye kadar sunulan 
başvurular toplam 600’u 
buluyor ve 31,611 milyon 
levadan fazla tazminat ta-
lep edildi.
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Şişecam’a Bulgaristan'da Ödül

Başbakan Yardımcısı ve Tu-
rizm Bakanı Mariana Nikolova, 
Şişecam Şirketler Grubu’nu Bul-
garistan'daki yatırımlarının sür-
dürülebilir gelişimi için ödüllen-
dirdi. Şirket adına ödül, Şişecam 
Şirketler Grubu Genel Müdürü 
Prof. Dr. Ahmet Kırman'a verildi.

Başbakan Yardımcısı, “Bu yıl 
ilk kez verilen Bulgaristan’da ya-

tırımların sürdürülebilir gelişimi 
için ödülü takdim etmekten mut-
luluk duyuyorum. Ödülün sahibi 
Şişecam Şirketler Grubu” diye 
kaydetti. Nikolova, firmanın ül-
kemize ilk yatırımlarını 1997 yı-
lında yaptığını ve o tarihten bu 
yana sadece ülkemizde faaliyet 
yürütmekle kalmayıp faaliyetle-
rini büyüttüğünü ve geliştirdi-

ğini belirtti. Bakan, “Şişecam, 
ülkemizde 20 yılı aşkın tarihin-
de düzcam, cam ev eşyası ve 
otomotiv camı fabrikalarının te-
mellerini atarak bir dizi üretime 
imza atmıştır” diye belirtti ve 
Şişecam’ın aranan ve güvenli 
bir üretici, arzu edilen ve sosyal 
sorumluluk sahibi bir işveren 
olarak kendi alanında lider ko-

numa geldiğini sözlerine ekledi.
Şişecam, ülkemizde faaliyeti-

ni Trakya Glas Şirketi, Şişecam 
Otomotiv Bulgaristan Şirketi ve 
Paşabahçe Bulgaristan Şirketi-
ne ait fabrikalarında gerçekleş-
tiriyor. Şişecam’ın Bulgaristan’a 
yaptığı toplam yatırım 800 mil-
yon dolara ulaşıyor.

Nikolova, “Yatırımlarınız saye-
sinde ülke ekonomisinin hem 
yerel hem de ulusal olarak kal-
kınmasına önemli bir katkıda 
bulunuyorsunuz. Sayın Kırman, 
yıllar boyunca mükemmel çalış-
malarınız için sizi tebrik ediyor, 
Bulgaristan'daki faaliyetlerinizi 

bu kadar ısrarla ve sürekli geliş-
tirdiğiniz ve buradaki işlerinizin 
sürdürülebilir olduğunu kanıtla-
dığınız için teşekkür ediyorum” 
dedi.

Prof. Dr. Kırman, “Bu ödülü 
almaktan büyük mutluluk duyu-
yoruz ve Bulgaristan'da gördü-
ğümüz ilgiden çok memnunuz” 
diye ifade etti. Şişecam Genel 
Müdürü, şirketin hedefinin her 
zaman ekonomik katma değer 
yaratmak olduğunu sözlerine 
ekledi. Profesörün ifadesine 
göre, Bulgaristan şirket için 
önemli bir pazar.

Devletten Razgrad'daki İbrahim Paşa 
Camii’nin restorasyonu için ek kaynak
Bulgaristan hükümeti, Razgrad'daki Pargalı İbrahim Paşa 

Camii’nde başlatılan restorasyon çalışmalarının devamı için Baş-
müftülüğe 1,2 milyon leva ek kaynak tahsis edilmesi kararı aldı.

Başbakan Boyko Borisov, kabine toplantısında, “Bulgaristan'da 
sadece etnik hoşgörü, dinler ve farklı dini gruplara mensup insanlar 
arasında uzlaşma sağlanması ülkemizi öne çıkarabilir” diye kay-

detti. Başbakan, 
“Devlet herkese 
eşit davranıyor, 
insanlar rahat 
olmalı, onlara 
karşı gereği -
ni yapıyoruz” 
dedi. Borisov, 
kabinenin bu 
hareketler inin 
tek bir amacı 
olduğunu, dini 
inançlarına ba-
kılmaksızın tüm 
Bulgaristan va-
tandaş lar ının 
kendi ülkele -
rinde yeterince 
saygı gördük-
lerini hissetme-

lerinin sağlanması amaçlandığına dikkat çekti. Toplantıda hazır 
bulunan Razgrad (Hezargrat) Valisi Günay Hüsmen, hükümetin bu 
yöndeki kararlarını tebrik etti.

Hükümet, Bulgaristan Ortodoks Kilisesi Patrikhanesi’ne de iki ki-
lisenin onarımı için yaklaşık 438 000 leva kaynak tahsis edilmesi 
kararı aldı. Böylece Başmüftülüğe ve Ortodoks Kilisesi’ne toplam 
1,638 milyon leva ek kaynak sağlandı.

Beyhan Mehmed: Kendimi Kırcaalili gibi hissediyorum, 
kalbim ve ruhum hep hoşgörünün başkentinde olacak

Bulgaristan Başmüftülüğü 
Yüksek İslam Şurası’nın kara-
rıyla Başmüftü Yardımcısı gö-
revine atanan Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmed, Ar-
dino (Eğridere) Belediye Baş-
kanı Müh. İzzet Şaban’a veda 
ziyaretinde bulundu. Mehmet’e 
Bölge Müftü Vekili Erhan Recep 
ve İstanbul Gaziosmanpaşa Be-
lediyesi temsilcileri eşlik ettiler. 
Görüşmede Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram da ha-
zır bulundu.

Yeni Başmüftü Yardımcısı, 
“16 yıldır hoşgörünün başkenti 
Kırcaali'deyim. Kırcaali özel bir 
yerleşim yeri ve ülkedeki diğer 
yerleşim yerlerine benzemiyor. 
Kendimi Kırcaalili gibi hissedi-
yorum, kalbim ve ruhum hep 
burada olacak” diye ifade etti.

Görüşme sıcak bir atmosferde 
gerçekleşti. Belediye Başkanı 
Müh. Şaban, Beyhan Mehmed'e 
hep böyle iyimserlik içerisinde 
birlikte çalışmaya ve birbirleri-
ne yardım etmeye devam ede-
cekleri ümidiyle yeni görevinde 
başarılar diledi. Görüşmede 

Müslüman toplumunu ilgilendi-
ren konular da ele alındı.

11 yıldır Kırcaali Müftülüğü gö-
revini yürüten Beyhan Mehmet, 
ildeki tüm belediye başkanlarıy-
la veda görüşmeleri yaptığını ve 
Kırcaali ve Cebel (Şeyhcuma) 
şehirlerinde, Fotinovo (Çakırlı) 
ve Benkovski (Killi) köylerinde 
Cuma namazlarına katıldığını 
ve oralardaki Müslümanlarla 
helalleştiğini anlattı. İyi işbirliği 

için tüm belediye başkanları-
na içten şükranlarını dile geti-
ren yeni Başmüftü Yardımcısı, 
“Yakında Byal İzvor (Akpınar) 
köyünün Diamandovo (Hüsem-
ler) Mahallesi’ndeki yenilenen 
caminin ve Lübino (Ömerler) 
köyündeki restore edilen tarihi 
caminin resmi açılışını yapmak 
için tekrar Ardino bölgesine ge-
leceğim” diye kaydetti.

                        Güner ŞÜKRÜ


