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Trakya Üniversitesi, Bulgaristan’dan
Gelen Soydaş Kadınları Ağırladı
Aylin Sekizkök’ün fikri ile hayata geçirilen Sivil Toplum, Girişimcilik ve Siyaset Alanlarında
Kadınlar Toplantısı, Bulgaristan
ve Türkiye’de siyaset, iş dünyası, sivil toplum kuruluşları

başta olmak üzere hayatın her
noktasına dokunan kadınları
buluşturdu. Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi’nde
8-9 Ekim’de düzenlenen topDevamı 3’te

Büyükelçi Sekizkök Koşukavak
Belediyesini ziyaret etti

Bulgaristan’da siyaset, iş dünyası ve STK’larda aktif görev
alan soydaş kadınlar, Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı
Sofya Büyükelçiliği ve Trakya

Üniversitesi’nin iş birliğinde,
Edirne’de düzenlenen “Sivil
Toplum, Girişimcilik ve Siyaset
Alanlarında Kadınlar” isimli toplantıda bir araya geldi.

üretime yapılacak yeni yatırımlar ile 2025 yılına kadar
satışların 50 milyon Euro’ya
ulaşmasını hedeflemektedir.
Büyükelçi Aylin Sekizkök,
Sarten Bulgaria OOD şirketinin Bulgar-Türk ticari ve ekonomik ilişkilerine sağladığı

Başkanı Sebihan Mehmed ve
Belediye Meclis Başkanı Metin
Sali tarafından karşılandı.

etti.
Büyükelçi Aylin Sekizkök, Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü ve Büyükelçilik temsilcilerinden oluşan heyet Belediye

Başkan Mehmet değerli misafirlerine Türk çayı ikram etti, ilçe
ile ilgili bilgiler sundu.
Belediyenin konferans saloDevamı 7’de

Trakya Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun
eşi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu
ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sofya Büyükelçisi

Büyükelçi Sekizkök, Sarten Bulgaria
ve Mikroak şirketlerini ziyaret etti
Türkiye Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 29
ve 30 Eylül 2021 tarihilerinde
Pleven’deki Sarten Bulgaria
OOD ve Botevgrad'daki Mikroak EOOD şirketlerini ziyaret
etti. İki şirket de Bulgar-Türk
Ticaret ve Sanayi Odasının
üyesidir.
Sarten Bulgaria OOD Müdürü Zeki Sarıbekir, gıda ve kimya endüstrisi alanlarında kullanılan metal ve plastik ambalaj
sektöründe pazar ve teknoloji
lideri olan şirketin tanıtımını
yaptı. Biri Pleven’de, diğeri de
Lyaskovets’te olmak üzere iki
farklı lokasyonda bulunan fabrikalarında toplam 350 kişiye
istihdam sağlayan Sarten Bulgaria OOD şirketinin 2020 yılında cirosu 28 milyon Euro’yu
aştı.
Şirket, büyüme stratejisi ve

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök Koşukavak (Krumovgrad) Belediyesini ziyaret

katkıdan dolayı takdir etti.
DEİK Türkiye-Bulgaristan İş
Konseyi Başkanlığı görevinde de bulunan Zeki Sarıbekir,
Büyükelçi Aylin Sekizkök’e ziyareti için teşekkür ederek bir
plaket takdim etti.
Devamı 2’de
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Krumovgrad Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet’in Tebrik Mesajı
Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet, 6 Ekim
Krumovgrad Günü münasebetiyle ilçe sakinlerine
hitaben bir tebrik mesajı
yayınladı.
Belediye Başkanı, ilçe
halkına şöyle hitap etti:
Krumovgrad ilçesinin
tüm sakinlerinin ve misafirlerinin, Krumovgrad Günü ve Gelenekler Seyit Baba Panayırı
Şenlikleri’nin yapıldığı
ilçemizin 6 Ekim Krumovgrad Günü’nü tebrik
etmek benim için bir onur
ve zevktir.
Krumovgrad Günü’nü,
Krumovgrad'ın geçmişine saygı duyarak, geleceğine inançla bakarak
ve geleneklerini koruyan,
burada yaşayan insanlar
tarafından sevilen ve saygı duyulan bir şehir olarak
var olması umuduyla karşılıyoruz.
Gelenekler Seyit Baba
Panayırı Şenlikleri’nin
düzenlenmesi asırlık bir
gelenektir.
Yerel bir asilzade mi
yoksa askeri bir komutan
mı, Seyit Baba'nın kim
olduğu hakkında kesin
bir bilgiye sahip değiliz,
ancak ölümünden sonra
bir aziz olarak saygı gördüğünü biliyoruz.
Ef s a n eye g ö r e ç o k
güçlü biriydi. Her zaman
yardıma ihtiyaç duyanların yardımına koşardı.
Yaşamı boyunca ve vefa-

gerektiren Covid-19 salgını damgasını vurdu. Ve
bu nedenle geleneksel
sonbahar panayırını iptal
ediyor ve Krumovgrad
Günü’nü konserler ve büyük kutlamalar olmadan
kutluyoruz.
Art arda ikinci yıl, artık
aramızda olmayan hemşehrimiz, toplumun ileri
gelenlerinden Dr. Hristo
Paşaliev'in popüler şiirinden bir mısra olan “Krumovgrad, Benim Acım ve
Sevincim!" konulu fotoğraf
yarışması düzenleniyoruz.
13 yaş üstü ilçe sakinlerine, Krumovgrad'ın ve
ilçenin geçmişine ait fo-

tından sonra kerametleri
görüldü, bundan ötürü
hastalıktan muzadarip
olan pek çok insan şifa
bulmak ümidiyle kabri başında toplandı. Istırap ve
umut karşısında herkes
eşit olduğundan dolayı
hem Hıristiyanlar hem de
Müslümanlar azize saygı
gösterirler ve şehrin büyümesiyle birlikte mekânın
değiştirildiği bir şenlik yaparlar.
Yerlilerin anlattıklarına
göre, Seyit Baba'ya olan
saygı o kadar güçlüymüş
ki, yerliler Krumovgrad
Panayırı’na onun adını
vermişler ve şenlikleri Polkovnik Jelyazovo
(Karademirler) köyündeki
türbesinin yanında, mezarlığın önündeki geniş

çayırda yapmaya başlamışlardır.
Bugün geçen yıllara bakınca herkes şehriyle ilgili
vuku bulmuş olayları hatırlıyor, ama Krumovgrad
Belediye Başkanı olarak
benim için en önemli şey
ilçede yaşayan insanlardır.
Krumovgrad, ilçede farklı etnik ve kültürel mensubiyete sahip insanların iyi
komşuluk, çalışkanlık ve
anlayış içinde yaşamalarından, iyi ve kötü günlerinde sevinçlerini ve üzüntülerini paylaşmalarından
dolayı her zaman gurur
duydu ve bugün de gurur
duymaktadır.
Emekleriyle şehrimizin
ve ilçemizin bugününü
ve geleceğini inşa eden

herkese şükranlarımı sunuyorum.
Bugünkü Krumovgrad
Günü’nde sağlıklı olmanızı, özel ve iş hayatınızın
memnuniyet dolu, ailenizde sıcaklık olmasını,
iş yerlerinizde huzur ve
güven içerisinde olmanızı diliyorum. Çocuklarımız
burada özgür, huzurlu,
kaygısız ve mutlu yaşasın, şehrimizin, ilçemizin
başarısı ve gelişimi için
hep birlikte mücadele
edelim. Birlikte tüm bunları başarabiliriz. Birlikte
Krumovgrad için hayalleri
ve umutları gerçeğe dönüştürebiliriz.
Art arda ikinci yıl şenliğe hem çalışma hem
tatil günlerinde bir dizi
kısıtlamaya uyulmasını

toğrafların yanı sıra objektifine yansıyan memleketinin güzelliğinin ve
insanların hayatlarının
güncel fotoğraf larını
gösterme fırsatına sahip
olacak. Sağlanan fotoğraflarla bir fotoğraf sergisi düzenledik ve en iyi
amatör fotoğrafçılar nakit
para ödülü alacaklar.
Krumovgrad halkının
bir kez daha günü kutlu
olsun! Günlerimize eşlik eden bir umudumuz
ve mükâfatlandırılan bir
beklentimiz olsun!
Sebihan MEHMET
Krumovgrad Belediye
Başkanı

İlknur Kazim, Edirne'de STK'larda,
Girişimcilik ve Siyasette Kadınlar
Forumu’na katıldı
Edirne Trakya Üniversitesi'nde düzenlenen
STK'larda, Girişimcilik ve Siyasette Kadınlar
Forumu’na Kırcaali bölgesinden temsilciler katıldı. Sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcileri,
milletvekilleri, belediye başkanları ve diğer davetlilerin yer aldığı etkinliğin organizatörleri Türkiye
Cumhuriyeti'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Edirne Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu idi. Bulgaristan’dan foruma
46. Dönem Halk Meclisi milletvekilleri Mukaddes
Nalbant, Adlen Şefket, İmren Mehmedova ve ye-

Büyükelçi Sekizkök, Sarten Bulgaria
ve Mikroak şirketlerini ziyaret etti
1. sayfadan devam

Ticaret Müşaviri Sinem
Taştan ve Müsteşar Ahmet Zeyrek, Büyükelçi
Aylin Sekizkök’e ziyaretinde eşlik ettiler.
30 Eylül 2021 günü
Türkiye Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Ticaret
Müşaviri Okan Pakbeşe,
Müsteşar Ahmet Gazi
Zeyrek ve Ziraat Bankası Bulgaristan Müdürü
İsa Aydoğan ile birlikte
Botevgrad’da faaliyet
gösteren Mikroak şirketini ziyaret etti.
Bulgaristan’da 1993 yılından bu yana faaliyet
gösteren ve elektronik
ürünler için mekanik aksam üretimi gerçekleştiren firmanın üretim tesisleri gezilerek yatırım süreçleri, yıllar içerisindeki

gelişimi ve faaliyetleri
hakkında bilgi alındı.
Ziyaret esnasında şirketin kurucu ortaklarından Osman Ak rahmetle

anıldı.
Osman Ak, BULTİŞAD
Yönetim Kurulu Üyesi,
DEİK Türkiye- Bulgaristan İş Konseyi Baş-

kanı ve aynı zamanda
Bulgaristan’da Türk iş
dünyasının duayenlerinden biriydi.
Kıraali Haber

rel yönetimlerde yer alan Momçilgrad (Mestanlı)
ve Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanları İlknur Kazim ve Sebihan Mehmet’in yanı sıra
Kirkovo (Kızılağaç) HÖH Kadın Kolları Teşkilatı
Başkanı Zekiye Hasan katıldı.
Forumda kadınların STK sektörü, ekonomi ve
siyasetteki rolü tartışıldı. İlknur Kazim, etkinliğin
katılımcıları önünde Covid-19 salgını bağlamında
yerel yönetimlerin karşılaştığı zorluklar hakkında
konuştu. Momçilgrad Belediye Başkanının küçük
bir Bulgaristan belediyesinin krizi ve sonuçlarını
aşmak için ne gibi önlemler aldığına dair hikayesi, forumun katılımcıları ve organizatörleri arasında büyük ilgi uyandırdı.
Kazim, “Etkinlik benim için son derece faydalı
oldu. Forumda yeni bağlantılar kurmayı başardım, ayrıca sunulan raporlardan faydalı deneyimler kazandım. Büyükelçi Ekselansları Aylin
Sekizkök’ün yanı sıra Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na bana ve diğer
mesai arkadaşlarıma davetiyelerinden dolayı teşekkür etmek istiyorum” diye kaydetti.
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Trakya Üniversitesi, Bulgaristan’dan
Gelen Soydaş Kadınları Ağırladı
1. sayfadan devam

lantı; “Kadın ve Siyaset”,
“COVID Salgının Etkileri
ve Kadın” ile “Kadın ve
Girişimcilik” isimli üç oturumda düzenlendi.
AK Parti Edirne Milletvekili ve Kadın Erkek
Fırsat Eşitliği Komisyonu
Başkanı Dr. Fatma Aksal,
Sofya Büyükelçisi Aylin
Sekizkök, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu ve
eşi Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu ile Türkiye ve
Bulgaristan’dan çok sayıda davetlinin katıldığı
toplantı saygı duruşu ve
İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından açılış konuşmalarına
geçildi.
Rektör Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu: “Bizim olan
ne varsa sizindir.”
Uzm. Dr. Nilgün Tabakoğlu ve Büyükelçi Aylin
Sekizkök’ün girişimleriyle
Bulgaristan’ın farklı bölgelerinden gelen ve başarı hikâyeleri ile dikkat
çeken soydaş kadınlarla
bir arada olmaktan ve
onları Edirne’de, Trakya
Üniversitesi’nde ağırlamaktan büyük mutluluk
duyduklarını ifade eden
Rektör Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu “Toplantımızın
tanışmamıza, kaynaşmamıza ve pek çok yeni iş
birliğine kapı aralayacağına yürekten inanıyorum.” dedi.
Edirne ve Trakya Üniversitesini tanıttığı konuşmasında Bulgaristan
ile yapılan ortak çalışma
ve projelerden de bahseden Rektör Tabakoğlu, “5 bin Balkanlı uluslararası öğrencimizin
1351’i Bulgaristan’dan.
Balkan Üniversiteler Birliği, Erasmus ve ikili anlaşmalar çerçevesinde
Bulgaristan üniversiteleri ile yakın ilişkiler içerisindeyiz. Burgaz Devlet
Üniversitesi ile ortak hayata geçirdiğimiz 3,3 milyon Euro’luk proje ile iki
ülkeye can olan Meriç’i
ve çevresini geleceğe
taşıyacağız. Balkanların
en büyük sağlık merkezi Hastanemizin yanı
sıra onkoloji kliniğimiz,
kemik iliği merkezimiz,
epilepsi cerrahi merkezimiz ile ileri düzey sağlık
hizmetlerinin tamamını
burada sunabiliyoruz.
Tüm imkân ve gücümüzü
Balkanlar’daki, Bulgaristan’daki soydaşlarımızla
paylaşmak istiyoruz. Bizim olan ne varsa sizin-

dir.” dedi.
Büyükelçi Aylin Sekizkök: “Coğrafyamızın
kadınları, zorluklardan
güçlü bir şekilde çıkar.”
Bir diplomat olarak
Bulgaristan’da görev
yapmaktan ve Sofya’ya
atanan ilk kadın Büyükelçi olmaktan dolayı büyük

Bulgaristan’da, çok farklı
alanlarda başarıyla mücadele veren tüm soydaş
kadınlarımızla bir arada
olmaktan mutluluk duyuyoruz. Hepinizle gurur
duyuyorum. Bu toplantıda sizleri yürekten dinleyeceğim. İnanıyorum
ki bu toplantı ile güzel iş
birliklerine imza ataca-

taşıdığını ifade eden Dr.
Fatma Aksal, “Kadınları
geri planda tutarak ne
Atatürk’ün dediği muasır
medeniyetler seviyesine
ne de ülkemizin 2023 ve
2053 hedeflerine ulaşabiliriz. Bu hedeflere
ulaşmak için başta biz
kadınlara büyük görevler düşüyor. Mücadele

bir gurur yaşadığını ifade eden Büyükelçi Aylin
Sekizkök, “Sofya’daki
görevimin ilk anından itibaren gözüm her zaman
kadınların üzerinde oldu.
Bulgaristan’daki soydaş
kadınlarımızın, hayatın
her alanında yer bulmuş
olmalarından ve çok
önemli başarılara imza
atmış olmalarından büyük mutluluk duyuyorum.
Dünyanın her yerinde
kadınlar önce ailelerini,
sonra da çevrelerini daha
iyi, daha güzel bir hale
getirir. Onların hayalleri
büyüktür. Aynı anda birçok görevi üstlenirler ve
hepsinin altından başarıyla kalkarlar.” dedi.
Orta Asya’dan itibaren
Türk toplumlarında da
kadının önemli bir yere
sahip olduğunu ifade
eden Büyükelç i Se kizkök, “Gazi Mustafa
Kemal Atatürk’ün ‘Dünyada her şey kadının
eseridir.’ Sözü, kadına
verilen önemi açıkça ortaya koymaktadır. Bizim
coğrafyamızın kadınları
zorlukları sever, çünkü
zorluklardan güçlü bir
şekilde çıkar. Sofya’da
göreve başladığımdan
bu yana gezilerim sayesinde temasta olduğum
kadınların hepsi bana
birçok şey öğrettiler.” ifadeleri kullandı.
Büyükelçi Aylin Sekizkök konuşmasını şu
sözlerle sonlandırdı:
“Bugün bu toplantıda

ğız.”
Milletvekili Dr. Fatma
Aksal: “Kadınlar olarak
inanırsak başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.”
Kadınların siyasette
daha fazla yer almasını
temenni ederek başladığı
konuşmasında başkanlığını üstlendiği TBMM
K a d ı n - E r ke k Fı r s a t
Eşitliği Komisyonu’nun
(KEFEK) faaliyet alanlarından bahseden AK
Parti Edirne Milletvekili
Dr. Fatma Aksal, “Türk
kadını, Avrupa’nın birçok
ülkesinden önce seçme
ve seçilme hakkına sahip olmuştur. Ama kadın
milletvekili oranı maalesef uzun yıllar mecliste
%1’ler civarında kalmış
ve bugün geldiğimiz noktada %17.2’ye ulaşmıştır.
Bu kesinlikle yeterli değildir. Bu oranı artırmak
için hepimiz elinden geleni yapmak zorundayız.
KEFEK olarak kadını ilgilendiren bütün konularda
çalışmalar yapıyoruz.
Ayrıca komisyonumuz,
kadına yönelik her türlü
ayrımcılığı, kadınlara uygulanan mobing, kız çocuklarını bilim ve sanata
yönlendirme gibi konuların çözümü noktasında
çalışmalar yapmaktadır.”
dedi.
Kadınların hayatın her
alanında yer almalarının, sadece kadınlar için
değil toplumun bütün kesimleri için hayati önem

etmekten hiçbir zaman
vazgeçmeyeceğiz. Kadınlar olarak inanırsak
başaramayacağımız hiçbir şey yoktur.” şeklinde
konuştu. Bulgaristan’ın
farklı bölgelerinden gelen soydaş kadınlarımızla
bir arada olmaktan, onların başarı hikâyelerini
ve mücadelelerini dinlemekten büyük mutluluk
duyacağını ifade eden
Dr. Fatma Aksal, “Bizler, konu ne olursa olsun
Bulgaristan’daki ve Balkan coğrafyasındaki tüm
soydaş kadınlarımızın
yanında olmaya, onların
daha da güçlenmesi için
çalışmaya devam edeceğiz.” dedi.
Açılış konuşmalarının
ardından Rektör Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu
ve eşi Uzm. Dr. Nilgün
Tabakoğlu’nun Büyükelçi
Aylin Sekizkök ve Milletvekili Dr. Fatma Aksal’a
hediye takdiminin ardından oturumlara geçildi.
Üç oturumda kadınların toplum hayatındaki
yeri konuşuldu
Sivil Toplum, Girişimcilik ve Siyaset Alanlarında
Kadınlar Toplantısı’nda
açılış konuşmalarının
ardından oturumlara geçildi. Üç ayrı oturum şeklinde organize edilen toplantıda, Bulgaristan’dan
gelen soydaş kadınlar,
kariyer yolculuklarından,
başarı hikâyelerinden ve
yaşadıkları zorluklardan
bahsetti.

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM KEFEK Başkanı Dr. Fatma
Aksal’ın moderatörlüğünü üstlendiği “Kadın ve
Siyaset” konulu birinci
oturumda Bulgaristan
Ulusal Meclis Başkan
Yardımcısı Mukaddes
Nalbant ve Eski Cuma
Milletvekili İmren Mehmedova konuşmacı olarak yer aldı.
“COVID Salgının Etkileri ve Kadın” konulu
ikinci oturumun moderatörü Trakya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu olurken Mestanlı Belediye Başkanı
İlknur Kazım ve BulgarTürk Rodop Folkloru ve
Kültürü Derneği Başkanı
Zekiye Hasan konuşmacı olarak düşüncelerini
paylaştı.
TOBB Edirne Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı
Elmas Aslan, LIF Vakfı
Başkanı Birşen İbryamova ve İş İnsanı Türkan Türker’in konuşmacı
olarak yer aldığı “Kadın
ve Girişimcilik” konulu
üçüncü oturumun moderatörlüğü ise Trakya Üniversitesi Kadın Sorunları
Uygulama ve Araştırma
Merkez Müdürü Doç. Dr.
Esma Mıhlayanlar üstlendi.
İnteraktif bir şekilde
gerçekleştirilen oturumlarda, konuşmacıların
yanı sıra Bulgaristan’dan
gelen tüm katılımcılar
söz alarak farklı konulardaki görüş ve önerilerini
paylaştı.
Toplantı sonrasında
katılımcılar, EFOD tar af ın d a n h a zır l a n a n
“Edirne’nin Anıtsal Camileri Fotoğraf Sergisi”
ile Şehit Ressam Hasan Rıza Güzel Sanatlar
MYO tarafından hazırlanan “Geleneksel El Sanatları Programı Mezun
Öğrencileri ve Hocaları
Karma Sergisi”ni gezdi.
Toplantı, Değerlendirme Oturumu ile Sona
Erdi
Ü l ke m i z
v e
Bulgaristan’dan gelen,
toplumsal hayatın nabzını tutan kadınların tüm
gün süren oturumlarda
ifade ettikleri görüş ve
öneriler, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Erhan Tabakoğlu ve
Sofya Büyükelçisi Aylin
Sekizkök’ün başkanlığında düzenlenen kapanış
oturumunda değerlendirildi.
Konuşmasına başlamadan önce tüm misafirle-

re söz vererek talep ve
önerileri dinleyen Rektör
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Trakya Üniversitesi; Teknopark’ı, Proje
Ofisi, Hastanesi, Kadın
Sorunları Uygulama ve
Araştırma Merkezi, eğitim imkânları ve daha bir
çok olanağı ile kısaca
tüm gücü ile yanınızda.
Bugün burada dile getirilen tüm görüş ve önerilerin takipçisi olacağız.”
dedi.
Türkiye’nin Avrupa’ya
açılan stratejik bir kapı
olduğunu dile getiren
Büyükelçi Aylin Sekizkök ise “Bu kapıyı sürekli açık tutacağız. Bunu
başarırken en büyük
gücümüz sizler yani soydaş kadınlarımız olacak.
Bugün burada ayağı yere
basan, ne istediğini bilen
güçlü kadınlar gördüm.
Kadınlarımızı Türkiye ile
irtibatlandırmayı ve yeni
iletişim kanalları oluşturmayı hedeflediğimiz bir
toplantıydı. Bugün bunu
burada başardık. Yakın
gelecekte bu toplantılarımızı daha özel başlıklarda sürdüreceğiz.”
cümleleri ile konuşmasını
sonlandırdı.
S i yaset , i ş hayatı,
STK gibi birçok alanda Ülkemizden ve
Bulgaristan’dan gelen
soydaş kadınları bir araya getiren Sivil Toplum,
Girişimcilik ve Siyaset
Alanlarında Kadınlar
Toplantısı, misafirler onuruna Trakya Üniversitesi
Meriç Sosyal Tesislerinde verilen akşam yemeği
ile devam etti. Yemekte,
Bulgaristan Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Mukaddes Nalbant,
Rektör Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu’na Kızanlık
gülü hediye etti. Kızanlık gülünün Bulgaristan
Türklerinin simgesi olduğunu söyleyen Bulgaristan Ulusal Meclis Başkan
Yardımcısı Mukaddes
Nalbant “Biz misafirlerimize gül hediye ederiz. Çünkü gül; güzelliği,
bereketi, sağlığı ve uzun
ömrü temsil eder. Rektörümüz Prof. Dr. Erhan
Tabakoğlu’na, bu güzel
organizasyon ve nazik ev
sahiplikleri için teşekkür
ederiz.” dedi.
Etkinlik, 9 Ekim’de düzenlenen Karaağaç, Sultan II. Bayezid Külliyesi
Sağlık ve İmaret Müzeleri
ve Selimiye Camii’ni kapsayan sosyal programın
ardından sona erdi.
Trakya Üniversitesi
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Kırcaali Bölge Müftülüğünün yeni ofisi törenle hizmete açıldı
Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’deki Yeni Cami
ve İslam Kültür Merkezi
bünyesinde hizmet verecek Kırcaali Bölge Müftülüğünün yeni ofisinin
açılışı yapıldı. Açılış töreni, Bulgaristan Müslümanları Başmüftüsü Dr.
Mustafa Aliş Haci, Hak
ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali İl Başkanı
Resmi Murat, Momçilgrad (Mestanlı) Belediye
Meclis Başkanı Ersin
Ömer, Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkan Yardımcısı Abidin
Hacımehmet, Momçilgrad İlahiyat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov, Müdür
Yardımcısı Nurettin Çakır
ve davetlilerin katılımı ile
gerçekleştirildi. Resmi
Murat, açılış töreninde
Bölge Müftülüğüne yüksek çözünürlüklü bir televizyon hediye etti. Diğer
konuklar da ev sahibi konumundaki Bölge Müftüsü Basri Eminefendi’ye
çiçek ve başka hediyeler
takdim ettiler.
Program Kırcaali
Merkez Camii İmamHatibi Metin Uluocak
Hocaefendi’nin sunduğu
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile
başladı.
Ardından ev sahibi olarak Bölge Müftüsü Basri
Eminefendi bir açılış konuşması yaptı. Müftü, konuşmasında, “Kırcaali’de
çok muhteşem bir cami
inşa edildi. Cami ile beraber aynı zamanda
külliye vazifesi yapacak
bir eser. Bu esere sahip çıkmak zorundayız.
Bunu emanet olarak

biliyoruz ve bu düşünceyle Müftülüğümüzü
buraya taşıdık. İnşallah,
programlarımızı da bu-

eksikliklerin giderilmesi
ve yeni projelerin uygulanması sonucunda bu
haftadan itibaren Müftü-

Ekibimizle beraber bu
doğrultuda çalışıyoruz.
İnşallah, bölgemizdeki
Belediye başkanlarımız

rada organize ederek,
burasını hareketli hale
getirmeyi hedefliyoruz”
diye konuştu. Cami inşaatıyla ilgili kısaca bilgi
veren Eminefendi, Kırcaali Belediye Başkanı Dr.
Müh. Hasan Azis’in arsa
tahsis etmesiyle cami
inşaatının 2015 yılında
dönemin Bölge Müftüsü
Beyhan Mehmet, Başmüftülüğün ve Bursa
Belediyesinin destekleriyle başlatıldığını ve
daha sonra Türk İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA)
sponsorluğunu üstlenmesiyle cami inşaatının
bu yıl tamamlandığını
anımsattı. Destek veren
ve emeği geçen herkese
teşekkür eden Müftü, inşaatı biter bitmez caminin ibadete açıldığını ve
bir imam tayin edildiğini
belirtti. Tespit edilen bazı

lük olarak bu mekanda
hizmet vermeye başladıklarını aktaran Eminefendi, bu törenle Müftülüğün yeni ofisinin açıldığını halka duyurmayı
hedeflediklerini kaydetti.
Caminin sadece elektrik
ve su giderinin aylık ortalama 2000-2500 leva
olduğuna dikkat çeken
Müftü, bu giderlerin Kırcaali Belediye Başkanı
tarafından üstlenildiğini
belirterek, eski Müftülük
hizmet binası ve diğer
vakıf mallarının su ve
elektrik giderlerinin de
uzun yıllardan beri Dr.
Müh. Azis tarafından
karşılandığını açıkladı.
Eminefendi, “Amacımız
bu yeni mekanda inşallah, Kırcaali’ye yakışır
bir mekan oluşturduk ve
halka yakın olup hizmet
vermeye, beraberce faydalı olmaya hedefliyoruz.

ve görevlilerimizle beraber her zaman halka yakın olmayı, halkın yanında olmayı hedefliyoruz.
İnşallah, Rabbim bu mekanı uzun yıllarda hayırlı
hizmetlerde kullanmayı
nasip eylesin!” diye ifade etti.
Törende bulunmaktan büyük bir mutluluk
duyduğunu ifade eden
Resmi Murat, “İnşallah,
bu eser, toplumumuza
faydalı ve en iyi hizmetler vermek için güzel bir
ortam olacak. Biz HÖH
ve Başmüftülük olarak
aynı toplumu temsil ediyoruz, aynı topluma hizmet ediyoruz. İnşallah,
bu hizmetlerimiz böyle
güzel mekanlarda daha
iyi olacak. Birbirimize dayanarak hep birlikte daha
iyi işlerle imza atacağımıza inanıyoruz” diye
ifade etti. HÖH, belediye

Şirket, yeni fabrikada
sinema, tıp, otomotiv, havacılık, uzay, savunma
ve güvenlik gibi çeşitli

Kimkoop'un gelişiminde
bir sonraki aşamayı işaret
ediyor. Kalifiye uzmanların yoğunlaşması,
enerji ve bölgenin
ilerlemesi sayesinde genişlememizi
s a ğ l ayac a k o l a n
Balkanlar'ın endüstrinin kalbine giriyoruz” diye kaydetti.
Kimkoop, 30 yıllık
bir geçmişe ve uluslararası optik pazarında
köklü bir üne sahip bir Bulgar şirketidir. Şirket, önde
gelen yabancı uzmanlarla ortaklaşa teknolojiler
geliştiriyor ve odak noktası, başlıcaları Fransa,
Büyük Britanya, Amerika
Birleşik Devletleri, İsrail,
Almanya ve İtalya olmak
üzere tamamen ihracata
yöneliktir. Şirketin müşterileri arasında endüstriyel
ekipman, havacılık, uzay
ve savunma teknolojileri

alanında faaliyet gösteren
büyük konzernler var.
Kalin Georgiev, “Teknolojinin gelişimi, bir
pandemi koşullarında
bile benzeri görülmemiş
bir büyüme yaşıyor. Bu,
Kimkoop'un birçok alanda uygulamaları olan özel
optik elemanlarının ufkunu ve pazarlarını genişletiyor. Hızlı gelişime uygun şekilde yanıt vermek
istedik. Plovdiv ve yerel
ekosistem yeni üretim üssümüz için doğal seçimdi”
diye vurguladı.
Kimkoop'a yatırım yapan
önemli bir yatırımcı ve şirket danışmanı, ABD merkezli yazılım geliştirme
şirketi Progress Software
tarafından 262,5 milyon
dolara satın alınan Bulgar
bilişim şirketi Telerik'in
kurucularından biri olan
Svetozar Georgiev'dir.
Kırcaali Haber

başkanları, milletvekili
adayları ve bütün HÖH
Kırcaali İl Teşkilatı adına Bölge Müftülüğünün
yeni ofisinin hayırlara
vesile olmasını dileyen
Murat, burada sağlıklı bir
ortamda güzel hizmetler
verilmesini temenni ettiğini dile getirdi.
Başmüftü Dr. Haci, yaptığı selamlama konuşmasında böyle mütevazi,
ama muhlis bir törende
bulunmaktan şeref duyduğunu dile getirdi. Başmüftü, “İnşallah, burası
güzel bir hizmet yuvası
olacak. Bizler de bugün
“Ya Allah bismillah” diyerek başlangıcını yapıyoruz. Cenab-ı Hakk
muvaffak eylesin!” dedi.
Geçmişte yaşanan zor
günlere değinerek geçen yıl vefat eden Nasuf
Nasuf Hocaefendi’nin
1997 yılında Kırcaali Bölge Müftüsü seçildiğinde
Müftülüğün iki odadan
ibaret dar bir mekanda
barındığını anımsatan
Dr. Haci, nereden nereye
gelindiğine dikkat çekti.
Dr. Haci, “Böyle güzel
bir yerde hizmet etmek,
müftülük yapmak herkese nasip olmaz, ama
ihlas olduktan sonra,

birlik beraberlik olduktan
sonra devamlı çalışma
gayreti olduktan sonra
Cenab-ı Hakk bunları
nasip ediyor” dedi. Buradaki Müslümanların Müftülük ve cami camiasına
daha yakın olmalarının
faydalı olacağını ifade
eden Dr. Haci, “Çeşitli
yöneticiler, hükümetler
değişir, ama din hiçbir
zaman değişmez. Din
sabittir. Din, bizden önce
de vardı, bizden sonra
da var olmaya devam
edecek” dedi ve camiyi cemaatle doldurarak
Kırcaali Müslümanlarının
yeni camisine sahip çıkmaları gerektiğinin altını
çizdi. Bu konuda herkesin sorumlu olduğunu
vurgulayan Başmüftü,
konuşmasının sonunda
ofisin hayırlı olması için
dua yaptı.
Törenin sonunda Bölge
Müftülüğünün yeni ofisinin açılış kurdelesi kesilerek hizmete açıldı.
Törenden sonra Bölge
Müftüsü, Başmüftü ve diğer konuklara Yeni Cami
ve İslam Kültür Merkezinin alt ve üst katta bulunan diğer bölümlerini de
gezdirdi.

Ardinolular iyi kalpli insanlar

Hayattaki zorluklara rağmen özellikle pandemi
sırasında iyiliğin hala var olduğunu kanıtlayan insanların sayısı gittikçe artıyor. Bir araya gelerek
acilen ihtiyaç duyan Munevver Hancieva’nın evine
yeni PVC pencerelerin kurulmasına yardımcı olan

Kimkoop Holding, Filibe yakınlarında yeni bir fabrika açtı
Son derece özel optik
ekipman üretimi yapan
Kimkoop Holding, 7 milyon levanın üzerinde yatırım yaptığı Plovdiv (Filibe) yakınlarındaki Trakya
Ekonomik Bölgesi’nde
yeni bir fabrika açtı.
Kimkoop Holding’den
yapılan yazılı açıklamada,
fabrikanın açılış töreninde
şirketin icra direktörleri
Georgi Georgiev ve Kalin
Georgiev’in fabrikada çalışan personel sayısını 3
yıl içinde 50'den 120 yüksek nitelikli uzmana kadar
artırılmasını planladıklarını açıkladılar.
Yeni tesisin açılışıyla
Kimkoop, Bulgaristan'da
optik endüstrisinin varlığını sektör için geleneksel olan Panagürişte ve
Sofya şehirlerinden Trakya Ekonomik Bölgesi'ne
doğru genişleten ilk şirket
oldu.

sektörlerde kullanılan üst
düzey özel optik bileşenleri üretecek. Şirket, yeni
üretim üssünün mikroişlemci kontrollü yeni nesil
ultra hassas makinelerle
donatıldığını ve üretkenliği, öngörülebilirliği ve
kontrolü artırmak için süreçlerin çoğunun tam otomatik ve dijitalleştirildiğini
vurguluyor.
Georgi Georgiev, “Plovdiv’deki yeni fabrikamız,

Ardino'dan iyi kalpli insanlar da bunu gösterdi.
Hayırseverlik girişim fikri, Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban ve bir grup iş insanı -Ahmet Solak, Sunay Arkın, Adnan Hüseyinov, Sali
Sadulov, Sezgin Onbaşı ve Günal Çauşev'in yardımıyla gerçekleşen Güneyt Körov'a (Teddy) aittir.
Güneyt Körov, “İhtiyacı olan bir insanın daha iyi
koşullarda yaşamasına yardım edebildiğimiz için
çok mutluyum. Böylece tekerlekli sandalyedeki
Muniş'in evinin pencerelerine cam takmak yerine
artık naylon ve kartonla kapatılmayacak" dedi. Rodopi Sokağı’nın önünden geçerken camsız bir ev
olduğunu fark ettiğini söyleyen hayırsever, "Vicdanım sızladı, üzüldüm ve bu evde yaşayan kişiyi
aramaya karar verdim. Müniş’in yaşadığı ev olduğu ortaya çıktı. Daha sonra bu fikir doğdu…”diye
anlattı.
Munevver Hancieva, bağışçılara asil davranışlarından dolayı sonsuz şükranlarını dile getirdi ve
onlara sağlık diledi.
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Necmi Ali: Kritik durumlara tepki vermeye
hazır AB ekiplerine ihtiyacımız var
Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi Ali,
13 Ekim 2021 tarihinde
Brüksel’de gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB)
Bölgeler Komitesi Genel
Kurul toplantısında yaptığı
konuşmada, “Geçtiğimiz
yaz aylarında meydana
gelen orman yangınları
gibi doğal afetler, krizler
ve acil durumlar, öncelikle insanların hayatını
kurtarmak ve etkilenen
nüfusun bütünlüğünü korumak için hızlı ve hedefe
yönelik eylem gerektirir”
diye kaydetti. Belediye
Başkanı, Avrupa Birliği
(AB) Komisyonunun kriz
yönetiminden sorumlu
üyesi Janez Lenarcic ve
Birleşmiş Milletler (BM)
Genel Sekreteri'nin afet
riskini azaltma konusundaki özel temsilcisi Mami
Mizutori’nin katılımıyla
yapılan doğal afetler konusundaki tartışmalara
katıldı.
Necmi Ali, 2021 yazında
Bulgaristan'ın yangınlardan etkilenen ülkeler arasında yer aldığına işaret
ederek, bu alanda sadece ulusal değil, bölgesel
ve yerel düzeyde de uzun
vadeli bir vizyon ve ge-

özellikle önemlidir.
Üçüncüsü, kriz yönetimi
ve acil müdahale ancak
gerekli destek zamanında sağlanırsa başarılı
olur. Bu nedenle, ilgili
yerel, bölgesel ve ulusal
kapasitelere ek destek
sağlamak için kritik ve acil
durumlara yanıt vermeye
hazır AB tarafından sağlanan ekiplere ihtiyacımız
var. Bu, özellikle erişilebilirliğin büyük bir zorluk
olabileceği en savunmasız ve uzak bölgelerde

leceğe yönelik çözümler
ihtiyacına özellikle dikkat
çekti.
Belediye başkanının ifadesine göre, afetlere etkin
müdahale 3 ana alana
odaklanmalıdır.
Necmi Ali, “Öncelikle
bölgesel ve yerel düzeyde
kapasite geliştirme, önleyici tedbirler ve hazırlık
planlarına odaklanmalıyız. Ana hedefimiz önleme olmalı ve bu nedenle
Avrupa Komisyonunun
yalnızca ulusal düzeyde
değil, aynı zamanda bölgesel ve yerel düzeyde de

etkin yönetişim ve finansman fırsatları için özel kılavuzlarına ihtiyaç vardır.
Acil durum planları, acil
durumlara etkili ve hızlı bir
yanıt verilmesini sağlamalıdır. Bu nedenle, bölgesel
ve yerel düzeydeki bu
planlar, ulusal makamlar
tarafından analiz edilmeli
ve ilgili AB makamlarına
iletilmelidir. Böylece gerekli destek sadece eğitim sağlama, altyapı inşa
etme ve lojistik gibi hazırlık aşamasında değil, gerçek bir ihtiyaç durumunda
da sağlanabilecek” dedi.

Belediye başkanı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Daha
sonra, sınır ötesi bölgeler,
genellikle izole oldukları,
kamu hizmetlerine sınırlı
erişimleri olduğu ve genellikle dağlık, kırsal ve
merkezi yerleşimlere uzak
mesafede bulundukları
için acil durumlara karşı
özellikle savunmasızdır.
Bu nedenle, yerel ve bölgesel yetkililerin uygun
koşullu finansmana erişimini sağlamanın yanı
sıra kriz yönetimi için ortak çıkarlara yönelik sınır
ötesi projeler geliştirmek

Sofya Bölge Müftülüğü Bünyesinde En Küçükler İçin
Hazırlanan Kur’an Kursu’nun Açılışı Gerçekleşti
Sofya Bölge Müftülüğü,
4 ile 6 yaş arası çocuklara yönelik Kur’an Kursları başlattı.
Kur’an Kursu’nun resmi

açılış töreninde, küçük
öğrencilerin sağlık afiyette ve başarılı olmaları
yönünde dua ile başladı.
Minik yavruları, ebeveynlerini ve Yıllık Kur’an
Kursu Hocaları Sibel
Mehmed’i tebrik eden
resmi misafirler arasın-

da Yüksek İslam Şura
Başkanı Vedat Ahmed,
Başmüftü Yardımcıları Ahmed Hasanov ve
Beyhan Mehmed, T.C.

S of ya B üy üke l ç i l i ğ i
Sosyal Hizmetler Müşaviri Mehmet Genç ve
Yüksek İslam Enstitüsü
Rektör Yardımcısı Abdullah Trabzon yer aldı.
Etkinliğin ev sahibi
olan Sofya Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed,

çocuklara ve onların
öğreticilerine başarılar
dileyerek:
“Kur’an Kursları, çocukların, Allah-ü Teala’nın

emirlerini en küçük yaşlardan itibaren öğrendiği, eğlenerek mutlu olup
paylaştığı ve yeni bilgiler
edindiği bir yer olsun”,
temennilerinde bulundu. Bölge Müftüsü, ebeveynleri de, çocuklarını
en küçük yaşlardan iti-

baren İslam’ın değerleri
doğrultusunda eğittikleri
için tebrik etti.
4 ile 6 yaş arası çocuklar için Kur’an Kursuna
12 çocuk katılacaktır.
Kayıt işlemleri halen
devam etmekte olup
katılmak isteyen herkes
davetlidir.
Eğitim süreçleri, Kur’an
harflerini boyayarak öğrenmek, Değerler Eğitimi bağlamında çocuklara yönelik Eğitim ve Öğrenimlerinde katkı sağlayacak çocuk ilahileri
söylemek ve eğlenceli
ve gelişmelerine katkı
sağlayacak oyunlardan
oluşan kolaylaştırılmış
bir program aracılığıyla
gerçekleştirilecektir.
Sofya Bölge Müftülüğü, 4 ile 6 Yaş Kur’an
Kursu’nun düzenlenmesinde, Kurs malzemeleri
ve eğitim araç gereçlerini hayır olarak bağışlayan Hacı Fevzi ve Bülent
Şener'e en kalbi dua ve
teşekkürlerini sunar.
Kırcaali Haber

yaşayanlar için gerekli ve
hayati önem taşıyor”.
Sonuç olarak Necmi
Ali, “Bölgelerimizin ve
yerel halkın refahı siyasi
platformlarımızda bir önceliktir. Bu nedenle, acil
durumlara yanıt vermek
için bölgelerimizin ihtiyaçlarını ve özelliklerini
yansıtan özel ihtiyaçlara
cevap veren çözümlere ve
sürdürülebilirlik stratejilerine ihtiyacımız var” diye
vurguladı.
Kırcaali Haber

Gıda paketleri, Çernooçene
Belediyesinin yardımıyla ihtiyaç
sahiplerine ulaşıyor

En Yoksullar İçin Avrupa Destek Fonu tarafından
desteklenen Gıda ve/veya Temel Malzeme Desteği Operasyonel Programı kapsamında Çernooçene
(Yenipazar) Belediyesinin aktif desteği ile gıda ürünleri dağıtımı devam ediyor.
Gıda paketlerinin hedef gruplara ait kişilere dağıtımı,
Bulgar Kızılhaç Örgütü (BÇK) tarafından yapılmaktadır.
BÇK, https://foodprogram.redcross.bg/socialcheck
adresindeki web sitesi aracılığıyla her vatandaşa
gıda yardımı alma hakkına sahip kişilerin listelerinde
olup olmadığını kontrol etme fırsatı sunuyor.
Çernooçene ilçesi için ayrılan gıda paketleri BÇK tarafından oluşturulan ilçe merkezindeki geçici dağıtım
noktasında bulunuyor.
Yararlanıcıların çoğunun dezavantajlı insanlar oldu-

ğu ve ilçe merkezinden uzak köylerde yaşadığı göz
önüne alındığında Çernooçene Belediyesi gıda paketlerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için gerekli
organizasyonu oluşturdu.
İşçiler, memurlar, gönüllüler, ilgili köylerin muhtarları
veya muhtar vekilleri, sağlanan ulaşım araçları ile
gıda paketlerini yerleşim yerlerindeki yardım alma
hakkında sahip ailelerin evlerine ulaştırmaktadır.
Sosyal Yardımlar Ajansı tarafından hazırlanan gıda
yardımı alma hakkına sahip kişilerin listelerine iki
grup kişiler dahildir: tek kişilik ve iki kişilik aileler, üç
kişilik ve daha büyük aileler. En çok sayıda kişiden
oluşan hedef grubu, 2019'da ısınma yardımı alan
kişi ve ailelerdir.
Daha küçük ailelere yaklaşık 17, 540 kg ağırlığında,
üç kişilik ve daha büyük ailelere toplam 27, 690 kg
ağırlığında gıda paketleri veriliyor. Gıda paketleri 15
çeşit temel ürün içeriyor.
BÇK Çernooçene İlçe Teşkilatı yönetimi, belediye
yönetimine ve köy muhtarlarına lojistik desteklerinden dolayı ve özellikle 2021'de Covid-19 salgını
koşullarında gıda paketlerinin yararlanıcıların evlerine ulaştırılmasında yardımlarından dolayı belediye
görevlisi Raşit Adem’e, çalışanlarına ve gönüllülere
teşekkürlerini sunuyor.
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Bakan Bozukov: Bu yıl %20 daha yüksek üzüm verimi bekliyoruz
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliana Yotova ile birlikte
Sandanski ilçesine bağlı Hırsovo köyünde Villa
Melnik’in bağında üzüm
hasadının açılış törenine katılan Tarım, Gıda
ve Orman Bakanı Prof.
Dr. Hristo Bozukov,
daha sonra basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Ülkemizde bu
yıl %20 daha yüksek
üzüm verimi bekliyoruz”
diye kaydetti.
Bakan, “145 bin ton
şaraplık üzüm hasadı
yapılması bekleniyor
ve bundan yaklaşık 100
milyon litre şarap üretilecek” diye bildirdi. Prof.
Bozukov, ayrıca haziran, temmuz ve ağustos
aylarında Devlet Tarım
Fonu tarafından 20192023 Dönemi Ulusal
Bağcılık ve Şarapçılık
Sektörünü Destekleme Programının çeşitli
önlemleri kapsamında
sektördeki üreticilere

İstihdama yönelik tedbirler
yıl sonuna kadar uzatılıyor

Geçici hükümetin aldığı karara göre, işverenler, 31
Aralık 2021'e kadar Covid-19'dan etkilenen ekonomik
faaliyetlerde çalışanların istihdamını sürdürmek için
devletten destek alacak.
Destek ödemesi, Covid-19 nedeniyle olağanüstü salgın durumu kapsamında alınan tedbirlerden dolayı 13
Mart - 31 Aralık 2020 döneminde yarı zamanlı çalışan,
ücretsiz izinde bulunan veya çalıştıkları işletmelerin
faaliyetlerine geçici kısıtlamalar getirilmesi nedeniyle iş
sözleşmesi askıya alınan işçi ve görevlilere verilecek.
1 Ağustos 2019'dan önce kurulan şirketlerin işçilerinin temmuz ayı prime esas kazanç tutarının yüzde
60'ı ve işverene ait olan sigorta primi tutarının yüzde
60'ı devlet tarafından karşılanacak. Şirketlerin destek

yaklaşık 12,5 milyon
leva destek ödendiğini
açıkladı. Sektörün, uygulanması için bütçe
güncellemesi ile mali
kaynak sağlanan Covid-19 tedbirleri kapsamında da desteklenmesi öngörülmektedir.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Bulgar şarap
üreticilerinin Avrupalı
tüketicilerin beklentilerini karşılamak için ka-

liteyi gözetmeye devam
etmelerini diledi.
Bakan Bozukov, bölgeyi ziyareti sırasında
sektör temsilcileriyle
bir araya gelerek şarap
üreticileri için pazarların
genişletilmesine yönelik
fırsatların yanı sıra sektörü hedefleyen desteklerin değerlendirildiği
bir toplantı gerçekleştirdi.
Üzüm hasadının açılış

töreninde Blagoevgrad
Bölge Valisi Nikolay
Şuşkov, Tarım Bakan
Yardımcısı Yavor Geçev, Ulusal Bağcılık ve
Şarapçılık Odası Başkanı Yordan Çorbaciyski, Üzüm ve Şarap İcra
Ajansı Genel Müdürü
Krasimir Koev, Hırsovo
köyü muhtar vekili Rosalina Borisova ve başkaları hazır bulundu.
Kırcaali haber

Başkan İzzet Şaban, Ardino’daki Yunak
stadyumunu yenileme projesine start verdi
Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban,
“Ardino Kasabasındaki
Stadyumun Yeniden
inşası, Donatılması ve
Tefrişi" projesinin faaliyetlerinin yürütülmesi
için kurulan şantiyenin
açılışını yaptı.
Proje faaliyetleri arasında futbol sahasının
çimlerinin yenilenmesi
yanı sıra bir atletizm
pist zemin kaplaması
yapılması yer alıyor.
Bundan başka ahşappolimer kompozit malzemelerden yapılmış
banklar konulacak. Tribünlerin bir kısmının
üzerine metal sandviç
panellerle kaplı metal
profilden bir kanopi yerleştirilecek. Mevcut tribünleri sahadan ayıran
metal bariyer korkuluklar yeniden şekillendirilecek. Stadyuma ana
giriş bölümü, bir giriş
kemeri ve yeni portal
kapılar aracılığıyla oluşturulacak. Futbol sahasına sulama sistemi de
yapılacak.
Proje, Avrupa Kırsal
Kalkınma Fonu ara-

cılığıyla Avrupa Birliği (AB) tarafından eş
finansman sağlanan
2014 - 2020 Kırsal
Kalkınma Programı 19
Nolu Toplumların Önderliğinde Yerel Gelişim Tedbiri 7.2 Yenilenebilir Enerji ve Enerji
Tasarrufu Yatırımları
Dahil Her Türlü Küçük
Ölçekli Altyapının Oluşturulması, İyileştirilmesi
Veya Genişletilmesine
Yönelik Yatırımlar Alt
Tedbiri kapsamında Ardino-Cebel (Şeyhcuma)

Yerel Gelişim Grubu
Derneği'nin Toplumların Önderliğinde Yerel
Gelişim Stratejisi çerçevesinde finanse edilmektedir.
Projenin uygulanması,
Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban'ın
2019 sonbaharında birinci görev dönemi için
verdiği taahhütlerin bir
parçasıdır. Müh. Şaban,
stadyumun yenilenmesinin spor altyapısının
gelişmesine katkıda
bulunacağını ve bunun

da yaşam koşullarının
iyileşmesini sağlayacağını vurguladı.
Şantiye açılış töreninde Belediye Meclis
Başkanı Sezgin Bayram, Belediye Başkan
Yardımcıları Necmi Mümünhocov ve Nasko Kiçukov, Belediye Genel
Sekreteri Müh. Kemal
Aliev, Yunak Futbol
Kulübü Başkanı Metin
Mustafov, proje yüklenici şirket ve yapı denetim şirketinin temsilcileri
de hazır bulundu.

almaya hak kazanması için tazminat başvurusu yaptıkları aydaki satış gelirlerinin 2019'un aynı ayına göre en
az %40 oranında azalmış olması gerekiyor. Düşüşün
%30'dan az olmaması durumunda devletten sağlanan
destek miktarı, temmuz ayı prime esas kazanç tutarının yüzde 50'si ve işverene ait olan sigorta primleri
tutarının aynı oranı kadar olacak.
1 Ağustos 2019'dan sonra kurulan şirketlerin işverenleri, çalışanların temmuz ayı prime esas kazanç
tutarının yüzde 60'ı ile kendilerine ait sigorta primi
tutarının yüzde 60'ı kadar destek almaya hak kazanacaklar. Şirketlerin destek almaya hak kazanması için
tazminat başvurusu yaptıkları aydaki satış gelirlerinin,
2020 için ortalama aylık gelirlerine göre en az %40
oranında azalmış olması gerekiyor. Düşüşün %30'dan
az olmaması durumunda devletten sağlanan destek
miktarı, temmuz ayı prime esas kazanç tutarının yüzde
50'si ve işverene ait olan sigorta primleri tutarının aynı
oranı kadar olacak.
Çalışanlarının istihdamını sürdürmek için destek alan
şirketlerin, Temmuz 2021 için prime esas kazanç tutarından az olmayan bir miktarda ücret ödemeleri ve ilgili
ay için ödenmesi gereken sigorta primlerini ödemeleri
gerekmektedir.
Ödemeler, Ulusal Sigorta Enstitüsü tarafından banka
havalesi yoluyla ilgili işverenin hesabına yatırılacak.
Kararname, geriye dönük olarak 1 Ağustos 2021 tarihi
itibariyle yürürlüğe girdi.
İşverenler, Ağustos ve Eylül 2021 için destek ödemesi için başvurularını 31 Ekim 2021'e, Kasım 2021 için
destek ödemesi için başvurularını ise 10 Aralık 2021'e
kadar yapabilir.

Bulgaristan'ın nüfusu 10
yılda 590 000 kişi azaldı
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakan Yardımcısı
İvan Krıstev tarafından Toplumsal Dayanışma Vakfı
ve Friedrich Ebert Vakfı tarafından düzenlenen gelirler üzerine bir tartışma toplantısında yaptığı konuşmada, “10 yılda Bulgaristan'ın nüfusu 590 000 kişi
azaldı. Aynı zamanda yoksul emeklilerin sayısı 128
000, yoksulluk içinde yaşayan çocukların sayısı ise
17 000'den fazla arttı” diye açıklamada bulundu.
Krıstev’in ifadesine göre, ülkede en savunmasız
durumda bulunan emekliler ve çocuklar için sosyal
korumaya yönelik yeterli bir politika bulunmamaktadır.
Bakan Yardımcısı, 2010'dan 2020'ye kadar 10 yıl
içinde çocuk yetiştirmek için aylık aile yardım ödeneklerinin sadece 5 leva arttığını sözlerine ekledi.
Forumda 1,6 milyon vatandaşın yoksulluk sınırının
altında olduğu ve ülkede çalışan kişilerin yaklaşık yarım milyonunun veya yüzde 29'unun asgari ücretle
çalıştığı belirtildi.
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Büyükelçi Sekizkök Koşukavak Belediyesini ziyaret etti
destekte bulunacaklarını
söyledi.
Başkan Mehmet tarafından Balabanlar (Edrino)
köyünde verilen öğle yemeğinden sonra Büyükelçi ve heyeti Bala Burgaz
(Gorna kula) köyüne giderek soydaşlarla görüştü.
Bulgaristan’dan zorunlu
göç ile Türkiye’ye giden
Sindelli köyünden Mehmet Türker tarafından babası Hafız İsmail Türker
adına yaptırdığı camiyi
ziyaret eden Büyükelçi,
cami avlusunda köydeki
soydaşlarla bir araya ge-

1. sayfadan devam

nunda Belediye Başkan
Yardımcısı Müh. Abidin
Hacımehmed slayt gösterisi eşliğinde belediye
tarafından ilçe sınırları
içerisinde gerçekleşen
projeler hakkında bilgi
sundu. Şehir merkezinin
tam olarak yenilendiğini, yeni otogar, park ve
tüm yolların yenilendiğini
söyleyen Hacımehmed,
onlarca binanın dış cephe yalıtımının yapıldığını,
okul, kreş ve çocuk oyun
parklarının yanı sıra stadyumun da tam olarak yenilendiğini söyledi.
İlçedeki en büyük şirket
olan ve Adatepe’de altın
üreten Dundee Precious
Metals şirketinin tanıtımının da yapıldığı görüşmede şirketin her yıl
milyonlarca dolar ayırdığı
ve bölgede iş yeri açmak
isteyenlere destekte bu-

lunduğu belirtildi.
Büyükelç i ve heyeti
daha sonra kısa şehir
gezisi yaptı ve ardından
Koşukavak merkez camiye geçti. Burada Kırcaali

Bölge Müftüsü Basri Eminefendi ve cami cemaati
tarafından sıcak bir karşılanma gerçekleşti. Müftü
Büyükelçiye caminin tarihi, bazı köylerde gerçek-

leştirdikleri yeni projeler
hakkında bilgi verdi. Büyükelçi cami cemaatine
sıcak karşılamadan dolayı teşekkürlerini sundu,
yapılacak olan projelere

renciler katılabilecek. 12
yaş altı çocuklar ders dışı
etkinliklere ancak kapalı
alanda en fazla 5 kişi bulunması, koruyucu maske
takılması ve havalandırma yapılması halinde katılabilecek.
Mekanların denetlenmesinin yanı sıra sertifika
veren laboratuvarların da
denetleneceğini vurgulayan Bakan, “Sertifika veren laboratuvarları kontrol
edeceğiz. Sahte bir sertifika bulursak, lisansı iptal

edeceğiz” diye sözlerine
ekledi.
Katsarov, “Çünkü idari
hizmet herkesin ihtiyacı
olan bir şeydir. Bu aşamada dijital yeşil sertifika şartı idari kurumlara
ziyaretler için zorunlu olmayacak. Vatandaşların
elektronik hizmetlerden
yararlanması için çağrıda
bulunuyoruz” diye belirtti. Hastanelere yapılan
ziyaretler askıya alınıyor.
Tüm huzurevi çalışanları
da yeşil sertifikaya sahip
olmalıdırlar. 21 Ekim Perşembe gününden itibaren
dijital yeşil sertifika şartının uygulanmasını sağlamayan tüm mekanlar
kapatılacak.
Bakan, “12 yaşından
küçük çocuklar için dijital yeşil sertifika gerekli
değildir. Yeni kısıtlayıcı
önlemler, hasta ve vefat
sayısının sayısının artması nedeniyle uygulamaya
konuluyor” dedi. KH

sonunda kullanıma hazır olabilir. Şu anda Belediye Meclis üyelerine

sunulan 31 sokağı
içeren bir proje geliştirildi. Gerekli sayıda braket de satın
alındı, daha sonraki bir aşamada ise
park yasağını ihlal
eden araçları çekecek bir araç da
satın alınacak.
Kırcaali Belediyesi Trafik Faaliyetleri
ve Güvenli Trafiği
Düzenleme Yönetmeliği değişiklik
taslağı, belediyenin
kurumsal internet sitesinde yayınlandı. KH

Halka açık kapalı yerlere girişlere dijital yeşil sertifika şartı geliyor
Geçici Sağlık Bakanı
Dr. Stoyço Katsarov, basına yaptığı açıklamada,
“Halka açık kapalı yerlere
ziyaretler artık yalnızca
dijital yeşil sertifika gösterilmesi halinde mümkün olacak. Dijital yeşil
s e r t i f i ka uyg ul a m ası
Bulgaristan'da 21 Ekim'de
00.00'dan itibaren yürürlüğe giriyor” diye bildirdi.
İki doz aşısı tamamlanmış, Covid-19 hastalığını
geçirip iyileşmiş veya 72
saate kadar geçerli negatif sonuçlu PCR test
raporu veya 48 saate
kadar geçerli antijen test
raporu için verilen dijital
yeşil sertifika tüm sinemalar, tiyatrolar, sirk gösterileri, konserler, fitness
merkezleri, AVM tipi mağazalar ve 300 metrekareden fazla mağazalar,
oteller, yüzme havuzlarına yapılan ziyaretler için
geçerli olacak. Hastane
ziyaretleri askıya alınıyor.

Tüm huzurevi çalışanları
da dijital yeşil sertifikaya
sahip olmalıdırlar.
Katsarov, “Öğrencilere
yönelik önlemler ulusal
düzeyde değil, ilçe düzeyinde alınacak. 14 günlük
100 000 kişide görülen
vaka sayısı 500 ile 700
arasında olması durumunda derslerin %50’si
yüz yüze, yüzde %50’si
evden uzaktan yapılacak.
Üniversitelerde yüz yüze
eğitime sadece dijital
yeşil sertifika sahibi öğ-

Kırcaali’de Mavi Bölge oluşturmaya yönelik çalışmalar başladı
Mavi Bölge ücretli
otopark alanlarına yönlendirme tabelalarının
montajı başladı. Tabela
montajlarının ardından
otopark yerlerini gösteren yatay işaretleme
çalışmalarına başlanacak. SMS yoluyla elektronik ödeme için bir
mobil operatörle sözleşme imzalandı. Bu da
park bileti satın almaya
yönelik ilk seçenekten
vazgeçileceği anlamına
geliyor.
Halihazırda netleştiği
gibi, Kırcaali'nin Mavi

Bölge ücretli otopark
alanları, mevzuatın hazır olduğu kasım ayı

lerek, onlarla sohbet etti,
sorunlarını dinledi. Burada kısa bir konuşma yapan Büyükelçi Sekizkök,
Türkiye Cumhuriyeti olarak her zaman buradaki
soydaşların yanında olduklarını ve olmaya deva
edeceklerini söyledi.
Cami önünde soydaşlar
ile toplu hatıra fotoğrafı
çektiren Büyükelçi sıcak
karşılamadan dolayı Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet’e ve belediye
temsilcilerine teşekkür
ederek ilçeden ayrıldı.
Kırcaali Haber

İstihdamı korumaya yönelik
60/40 tedbiri uzatılacak

İstihdamı korumaya yönelik 60/40 tedbirini uygulama süresi, geçici hükümetin alacağı kararla
yıl sonuna kadar uzatılacak. Pandemi nedeniyle
geçici olarak kapatılan iş yerlerinde çalışanlara
tazminat ödenmesi için yeni bir seçenek de kabul edilecek. İşimi Koru+Tedbiri söz konusudur.
60/40 tedbirini uygulama süresi ağustos ayından aralık sonuna kadar uzatılıyor. Tedbir sayesinde her ay en az 66 bin işçinin istihdamda
kalması bekleniyor. Bu amaçla devlet bütçesinin
güncellemesi sonucunda 250 milyon leva sağlandı.
Tedbirden yararlanacak uygun başvuru sahipleri için şartlar aynıdır. Cirolarında yüzde

30 veya daha fazla düşüş olan işletmeler işçi
maaşlarını ve çalışanların sosyal güvenlik katkı
paylarını ödemek için yüzde 50 tutarında tazminat alacaklar. Satışlarında yüzde 40 veya daha
fazla düşüş olan, pandemiden en ciddi şekilde
etkilenen işletmeler yüzde 60 tutarında tazminat
alacak ve bu yıl ocak ve haziran ayları arasında istihdam edilenler de tazminat alma hakkına
sahip olacaklar.
İşimi Koru+Tedbiri için 100 milyon leva öngörülüyor. Bu para, Sağlık Bakanı veya bölge sağlık
müfettişliklerinin talimatıyla faaliyeti geçici olarak
durdurulan sektörlerde çalışanlara ve serbest
meslek sahiplerine tazminat ödemek için kullanılacak.
Ücretsiz izin süresi için tazminat, aylık sigorta gelirinin %75'i tutarındadır, ancak bu sefer
tazminat ödemeleri İstihdam Ajansı tarafından
değil, Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) tarafından
ödenecektir.
Bakanlar Kurulu, tur operatörlüğü faaliyetlerinde bulunan işletmelere verilecek tazminat tutarlarını belirleyen ciro düşüş oranlarını belirleyen
kararnameyi geçici bakanlar değiştirecek.
Devlete ait şirketlerin kârlarının bir kısmını devlet hazinesine ödedikleri katkı paylarını belirleyen kararname de değişecek. KH

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Kırcaali Haber 8

27 Ekim 2021

27 Октомври 2021

(Сряда)

Година: XV

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 577

Цена 1,00 Лв.

Gebze’de Bulgaristan’dan Konuklar Vardı
Gebze’de hafta sonu yurtdışından önemli konuklar ağırlandı. Bulgaristan’ın Kırcaali
İl’i Koşukavak İlçesi Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet,
Belediye Başkan Yardımcısı
Abidin Hacımehmet ve Hak ve
Özgürlükler Hareketi Kırcaali
Milletvekili Adayı Bayram Bayram, Balkan Türkleri derneklerinin davetlisi olarak Gebze
ve Çayırova’yı ziyaret ettiler.
Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz önemkli konuklara Güzide Restaurant’ta Gebze Kaymakamı Mustafa Güler,
bazı mahalle muhtarları ile dernek yöneticilerinin de katıldığı
onurlarına bir sabah kahvaltısı
verdi.
Bulgaristan’da 14 Kasım 2021
Pazar günü yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri için bölgemize gelen Bulgaristan heyetine
Bal-Türk Genel Başkanı Günay
Uzun ve yönetimi, Gebze Balkan Türkleri Derneği Başkanı
Hüseyin Aksu ve yönetimi ev
sahipliği yaptı. Önce Çayırova ilçesinde bölgemize giriş
yapan heyeti Şekerpınar’da
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı
Mustafa Güven başta olmak
üzere Balkan Türkleri Derneği
yöneticileri karşıladı ve ağırladı.
Başkan Büyükgöz’den konuk heyete sabah kahvaltısı
Gebze Belediye Başka nı Zinnur Büyükgöz, konuk
Bulgaristan heyetine Güzide
Restaurant’ta bir sabah kahvaltısı verdi. Buradaki programa Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, AK Parti Gebze İlçe
Kadın Kolları Başkanı Şenay
Önder, Hak ve Özgürlükler Hareketi Marmara Bölgesi Temsilcisi Lütfi Özgür, Bal-Türk
Genel Başkanı Günay Uzun,
Gebze Balkan Türkleri Derneği Başkanı Hüseyin Aksu,
Gebze Güzeller Mahallesi
Muhtarı Mümin Yılmaz, Gebze
Arapçeşme Mahallesi Muhtarı
Remzi Kandaz, Gebze İnönü
Mahallesi Muhtarı Durmuş Karabuğa, Gebze Gaziler Mahallesi Muhtarı Metin Topçu, Çayırova Şekerpınar Cumhuriyet
Mahallesi Muhtarı Mustafa Güven, Balkan Türkleri dernekleri
yöneticileri, Gebze’de kurulan
Bulgaristan seçimlerinden sandık görevlileri ile bölge basını
temsilcileri hazır bulundu.
Sardunya salonunda tanışma toplantısı yapıldı
Program akışının sunumunu
Gebze Balkan Türkleri Derneği
Başkanı Hüseyin Aksu yaptı.
Kahvaltının ardından Geb-

z e B e l e d i y e s i ’n i n K e n t
Meydanı’nda bulunan Sardunya toplantı salonuna geçildi
ve konuk heyet ile ev sahipleri
konumundaki heyet ile tanışma
ve takdim toplantısı gerçekleşti.
Buradaki programın sunumunu
Gebze Balkan Türkleri Derneği

için her türlü desteği veriyoruz!”
Programın ev sahibi konumunda olan Gebze Belediye
Başkanı Zinnur Büyükgöz de
yaptığı selamlama konuşmasında, Gebze ‘ye konuk olan
Koşukavak Belediye Başkanı

Mehmet, ” Buraya daha önceki
göçlerle gelen insanlarımızın
çok iyi durumda ve kendilerini yetiştirmelerini mutlulukla
gördüm. Çok mutlu oldum. İşte
biz bugün buraya sizler için
geldik. Sizlerin önümüzdeki
14 Kasım’da Bulgaristan’da

Başkanı Hüseyin Aksu yaptı.
Kaymakam
Güler:
”Bulgaristan’da soydaşlarımız için her türlü katkıyı yapıyoruz”
Toplantıda bir selamlama
konuşması yapan Gebze
Kaymakamı Mustafa Güler,
sözlerinin başında konuk Koşukavak Belediye Başkanı
Sebihan Mehmet ile beraberindeki heyete hoş geldiniz diyerek onları Gebze’de görmekten dolayı mutluluğunu ifade
etti. Kaymakam Güler, bugün
Bulgaristan’da yaşayan soydaşlarımızın Osmanlı’nın Balkanlardaki hatıraları olduğunu
Evlad-ı Fatihan topraklarındaki
Bulgaristan Türklerinin bulundukları topraklarda daha refah
ve huzur içinde yaşamaları için
Türkiye Cumhuriyeti olarak da
her türlü desteğin verildiğine
işaret etti. Bulgaristan’da yapılan ve yapılmakta olan bütün
seçimler için bölgemizde çifte
vatandaş statüsünde kurulan
sandıklara gerek oy verme işleminde gerekse sandıkların
kurulmasında konum ve fiziki
olarak bugüne kadar devletçe
her türlü desteği verdiklerini ve
vereceklerini sözlerine ekledi
ve bölgemizde Bulgaristan seçimleri için seçmen katılımının
artması dileğinde bulundu.
Başkan Büyükgöz: ” Bulg a r i st a n se ç i ml e r i i ç in
Gebze’de kurulan sandıklar

Sebihan Mehmet ile beraberindeki heyete hoş geldiniz
diyerek onları Gebze’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirtti. Başkan Büyükgöz, ”
Değerli misafirlerimizi biz bugün burada görmekten ötürü
çok mutluyuz. Gebze’de yaşayan tüm soydaşlarımız da , dernek yöneticilerimiz de bilirler ki,
biz Bulgaristan seçimleri için
Gebze’de de yeterli sandıkların kurulması için elimizden
gelen desteği lojistik destek
anlamında her zaman yaptık ve
de yapıyoruz. Bulgaristan’da 14
Kasım tarihinde yapılacak olan
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri için de Gebze’de
kurulacak olan sandıkların hazırlanması için bize düşen her
türlü desteği vermeye hazır ve
nazırız. bu hususta belediyemizin dış İlişkiler Müdürü Senay
Altıntaş görevlidir” diyerek konuk heyeti selamlayarak sözlerini tamamladı.
Koşukavak Belediye Başkanı Sebihan Mehmet: ”Türkiye’deki soydaşlarımızın katkılarını bekliyoruz”
Gebze Belediye Başkanı
Zinnur Büyükgöz’ün ardından
söz verilen konuk Belediye
Başkanı, Koşukavak Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet de
oldukça duygusal bir konuşma
yaptı. Türkiye’de ve Gebze’de
bulunmaktan ötürü büyük mutluluk duyduklarını ifade eden

gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilleri
seçimleri için bize vereceğiniz destek istemek için geldik.
Bugün Bulgaristan’da bizim
partinin (Hak ve Özgürlükler
Hareketi) Başkanı Mustafa
Karadayı Cumhurbaşkanı adayı olmuştur. Bu Bulgaristan’daki

Türkler için bir dönüm noktası.
Seçilir veya seçilemez onu göreceğiz ancak seçilemese bile
ona verilecek oyların yüksekliği hem Bulgaristan Türkleri için
hem oradaki diğer partiler için
önemli bir gösterge olacaktır.
Herkesi, özellikle Gebze ve
Kocaeli başta olmak üzere tüm
Türkiye’deki soydaşlarımızın bu
seçimlere katılmaları çağrısında bulunuyorum” diyerek sözlerini tamamladı. Koşukavak
Belediye Başkanı Sebihan
Mehmet’in ardından HÖH Kırcaali Milletvekili Adayı Bayram
Bayram da bir konuşma yaparak Bulgaristan’da 14 Kasım’da
yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin
önemine işaret etti ve özellikle
Türkiye’den gelecek olan oyların seçimin kaderini etkileyebileceğini söyledi. Konuşmaların
ardından toplantı son buldu.
Bölgemiz muhtarları da katıldı
Toplantıda Gebze Güzeller
Mahallesi Muhtarı Mümin Yılmaz, Gebze Arapçeşme Mahallesi Muhtarı Remzi Kandaz,
Gebze İnönü Mahallesi Muhtarı
Durmuş Karabuğa, Gebze Gaziler Mahallesi Muhtarı Metin
Topçu, Çayırova Şekerpınar
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı
Mustafa Güven de hazır bulundu.
YILMAZ IŞIK
GEBZE
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