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Seçimlerde Oy Kullanma Zorunluluğu Kaldırıldı

Bulgaristan Ombudsmanı 
Maya Manolova'nın Anaya-
sa Mahkemesi’ne başvurusu 
üzerine yapılan oylamada se-
çimlerde oy kullanım zorun-
luluğu 11 üyenin oy birliğiyle 
iptal edildi.
Feshedilen 43. Parlamento-

nun Seçim Yasası’nda yaptığı 
düzenlemeleri değerlendiren 

mahkeme, arka arkaya aynı  
iki seçime katılmayanlar seç-
men listelerinden silinmesi-
nin yasalara aykırı olduğu 
sonucuna vardı.
Sofya Üniversitesi Anaya-

sal Hukuk Uzmanı Dr. Na-
taliya Kiselova, Bulgaristan 
Devlet Radyosu'na (BNR) 
yaptığı açıklamada, mahke-

menin aldığı karar sonucu oy 
kullanma zorunluluğunun da 
otomatik olarak ortadan kal-
dırılmış olduğunu söyledi.
Dr. Kiselova, Bulgaristan 

Anayasası'nda seçmenlerin 
zorla sandık başına getirilme-
sinin kabul edilemez bir du-
rum olduğuna işaret ederek, 
"Anayasaya göre oy kullan-

mak bir zorunluluk olamaz, 
sadece bir vatandaşlık hakkı 
olabilir." dedi.
Ülkenin 27 Ocak'ta feshedi-

len 43. parlamentosunun se-
çimlere katılım zorunluluğuna 
ilişkin aldığı karar toplumda 
tepkiyle karşılanmıştı.

Şumnu’da Ana Dili Günü Etkinliği
Şumnu'daki Nazım Hikmet 

Okuma Evi'nin 21 Şubat Ulus-
lararası Anadil Günü nedeniyle 
Şumnu Tiyatrosu'nda düzen-
lediği programa, üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin oluş-
turduğu Sorumluluk, Özgürlük 
ve Hoşgörü İçin Demokratlar 
(DOST) Partisi'nin, Hürriyet ve 
Şeref Halk Partisi (HŞHP) ile 
birlikte kurduğu DOST Birliği ko-
alisyonu yetkilileri ile Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe katıldı.

Nazım Hikmet Okuma Evi 
Başkanı Nurten Remzi, AA mu-
habirine yaptığı açıklamada, 
"Maalesef ana dili sorunumuz 
senelerdir çözüme kavuşamı-
yor. Bundan sonra da DOST 
Birliği sayesinde daha çok gün-
deme getirilip çözüme kavuşa-
cağına inanıyoruz." dedi.

Etk in l iğe kat ı lan DOST 
Partisi lideri Lütvi Mestan, 
Bulgaristan'da sadece seçim 
kampanyasında değil, birçok 
ortamda aralarında Türkçe'nin 
de olduğu ülkedeki etnik azın-

lıkların kendi dillerini daha geniş 
olarak kullanmaları gerektiğini 
söyledi.

Mestan, politikacı olarak bu-
güne kadar ana dilini kullandığı 
için birçok kez ceza aldığını ve 
almaya da devam edeceğinden 
şüphesi olmadığını belirtti.

K o n u y l a  i l g i l i  o l a r a k 
Bulgaristan'a Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'nde (AİHM) 

dava açtığını kaydeden Mes-
tan, davayı kazandığında ala-
cağı tazminatın tamamını ana 
dili eğitimi veren Kuzeydoğu 
Bulgaristan Türkçe Öğretmen-
ler Derneği'ne bağışlayacağını 
vurguladı.

Mestan, "Ana dilimiz kimliği-
mizdir. Ana dil kutsaldır. Bu-
gün ne mutlu Türküm diyene. 

Devamı 8’de

Türkçe propaganda yasağından 
Kırcaali Haber de etkileniyor

Değerli okuyucularımız,
Bulgaristan’da yürürlükte olan 

Seçim Yasasına göre, seçim 
kampanyaları sırasında yapılan 
seçim propagandaları sadece 
resmi dil olan Bulgarca yapıl-
ması gerekmektedir. 

Türkçe propaganda yasağı 
Bulgaristan’da yayınlanan tek 
Türkçe gazete olan Kırcaali 
Haber gazetesini de etkilemek-
tedir. Gazete sayfalarında ve 
internet sitelerinde seçim pro-
pagandası içeren yazılar ve ha-

berler sadece Bulgarca olması 
gerekmektedir. 

İnsan haklarına aykırı olan bu 
yasaya uymayanlara ağır para 
cezaları uygulanmaktadır. 

Kırcaali Haber gazetesi her se-
çim önü kampanyası sırasında 

Bulgaristan Yüksek Seçim 
Komisyonu ve diğer resmi 
organlar tarafından sıkı 
takibe alınmaktadır. Türk-
çe propaganda içeren ha-
berlerin yayınlanmaması 
için uyarılar yapılmaktadır. 

Durum böyle olunca biz-
ler de yasalara uymak için 
propaganda içeren haber 

ve yazıları Bulgaristan’ın resmi 
dili olan Bulgarca yayınlamak-
tayız. 

Tüm okuyucularımıza saygıyla 
duyurulur.

Kırcaali Haber Gazetesi 
Ekibi
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İşverenler, lise ve üniversite mezunların 
eğitiminden memnun değil 

Bulgaristan Ticaret ve 
Sanayi Odası (BTPP) 
üyelerinin katılımıyla ya-
pılan bir anket araştırma-
sı sonuçları, işverenlerin 
Bulgaristan’da yüksek 
eğitim kurumlarından me-
zun olan personelin bilgi 
ve birikiminden memnun 
olmadığını gösteriyor. 

Ankete katılan işverenle-
rin yüzde 61’i üniversite-
lilerin ilave bilgiye ihtiyaç 
duyduğunu düşünüyor. 
Anketçiler, gençlerin ekip-
le çalışmak için gerekli 
mesleki nitelikleri ve be-
cerilerinin iyileştirilmesine 
ihtiyaç duyulduğunu belir-
tiyor. Sonuçlar, firmaların 
yaklaşık üçte ikisinin bu 
görüşte olduğunu göste-
ren önceki anketlerin so-
nuçlarına benzerdir. 

Üniversitelilerin mesleki 
eğitiminden memnun ol-
mayan işverenler yüzde 
17, memnun olanlar ise 
yüzde 22 oranındadır. 

BTPP’nin yaptığı anket 
araştırmasının amacı, 
BTPP üyelerinin ülkede 
eğitim düzeyi ve firmala-
rın uzman kadro gerek-
sinimi hakkında görüşle-
rinin alınmasıdır. Anket 
sonuçlarına göre eğitim 
alanında iyileştirmelere 
ilişkin öneriler de bulunu-
yor. 

Anket 31 Ocak-3 Şubat 
2017 döneminde elektro-
nik yolla yapılmıştır.

İş dünyası temsilcilerinin 
ifadelerine göre gençlerin 
eğitiminde temel eksik-
likler mesleki ve ekiple 
çalışma beceriler inde 
görülüyor. Firmaların ne-
redeyse yüzde 33’ü genç-
lerin dil bilgilerinin, yüzde 
31’i ise girişimci düşün-
cesinin eksik olduğunu 
düşünüyor. 

Ankete göre işverenler, 
lise ve üniversite mezun-
larının uygulamalı bilgile-
rinin eksik olduğunu ve te-
orik bilgiler ile pratik bilgi-
lerin kullanımı arasındaki 
bağlantıyı zor yaptıklarını 
kaydediyor. 

Anket sonuçlarına göre 
işverenlerin yüzde 41’i işe 
aldıkları gençleri eğitimle-

rinde eksikliklerden dolayı 
eğitmek zorunda kalıyor. 

Firmaların yüzde 51’i 
personelini eğittiğini, an-
cak bu eğitimler firma-
nın faaliyetinin özelliğin-
den kaynaklanan birşey. 
BTPP üyelerinin yüzde 5’i 
kalifiye eleman bulmakta 
zorluk çekmediğini belir-
tiyor. 

Gerekli kalifiyeli kişiler 
bulamadığında firmaların 
ne yaptığı sorusuna bü-
yük bir bölümü eleman 
eğitimine yatırım yaptık-
ları veya eğitmek için yeni 
eleman aldıkları cevabı 
verildi. 

Firmaların ancak yüzde 
4’ünün yabancı ülkelerden 
eleman alma imkanlarını 

araştırdığı anlaşıldı. Her 
bir onuncu firmanın bir fa-
aliyete ilişkin iş pozisyonu 
bulundurma gereksinimi-
ni ortadan kaldırmak için 
teknolojiye yatırım yaptığı 
belli oldu. 

BTPP üyeleri, başlıca 
makine mühendisl iği, 
elektronik mühendisliği, 
ekonomi, bilgisayar ve 
haberleşme mühendisliği 
bölümlerinden mezun uz-
manlara ihtiyaç duyuyor. 

Ankete göre mühendis 
atama yoluyla telafi edi-
lemeyen tornacı, frezeci, 
makine operatörü, tamirci 
ve başka işçi personeline 
de ihtiyaç duyuluyor. 

Anketçilerin yüzde 70’in-
den fazlası önümüzdeki 

5-10 yıl zarfında teknik 
eğitim gören uzmanlara, 
yüzde 35’i ise ekonomi 
alanında eğitim gören uz-
manlara ihtiyaç duyulaca-
ğı tahmininde bulundu.

İşverenler bu yıl da, eği-
timde daha fazla uygula-
malı eğitime yer verilmesi 
ve okullarda işverenlerin 
ihtiyaç duyduğu mesleki 
eğitimin verilmesini tavsi-
ye ediyor. 

BTPP üyeleri, lise veya 
üniversite mezunlarının 
eğitim düzeyi dışarıdan, 
anonim değerlendirilmesi 
yapılmasının gerekli oldu-
ğunu kaydediyor. Onların 
ifadelerine göre şimdi 
öğrencilere verilen notlar 
gerçekte elde ettikleri bil-
gileri yansıtmıyor. 

İşverenler, eğitim ku-
rumlarına sağlanan bütçe 
miktarının öğrenci sayısı-

na ilişkin nicelik gösterge-
lere göre değil de, eğitim 
kalitesine göre olması ge-
rektiğini düşünüyor. 

İşverenlerin ifadelerine 
göre devletin eğitimini 
karşıladığı üniversitelile-
re mezun olunca belirli 
bir süre ülkede çalışma 
zorunluluğu getirilmelidir. 
Başka bir öneri, yabancı 
ülkelerden eleman alın-
masına kolaylık getirecek 
yasal değişiklikler yapıl-
masıdır. 

Öğretim programının 
içeriği de çağdaş bilimsel 
ilerlemeye uygun olmalı-
dır. İşverenler, lise düze-
yindeki mesleki eğitimde 
ikili eğitimin getirilmesiyle 
iyi bir başlangıç yapıldığı-
nı ve ikili eğitime devam 
edilip, gittikçe daha çok 
okulu kapsaması gerekti-
ğini düşünüyor.

Vali Kovaçev’den, devlet kurumlarına uyarı
Kırcaali Valisi Naço Ko-

vaçev, erken parlamento 
seçimlerinde daha iyi bir 
koordinasyon yapılması 
için devletin idari kamu 
kurumlarının Kırcaali’de 
yerel birimlerinin yöne-
ticilerini toplandı. On-
ların her biri şahsını ve 
temsil ettiği kurumun 
gerçekleştirdiği faali-
yetini tanıttı. Kovaçev, 
“Sizleri bu toplantıyı ça-
ğırmamın nedeni İdare 
Kanunu’nun 31.maddesi 
ve İl Özel İdaresi Ça-
lışma Yönetmeliği’nin 
7.maddesinin 1.fıkrası 
kapsamındaki Valilik gö-
revine ait yasal yetkileri 
kullanmaktır. Bu kanun 
ve yönetmelikte Vali-
nin yönettiği ilin sınırları 
içinde devlet politikasını 
yürüttüğü, yürütme or-
ganlarının faaliyetini ko-
ordine ve kontrol ettiği 
belirtilmiştir. Bu bağlam-

da şunun altını çizmek 
isterim ki, erken parla-
mento seçimlerine ilişkin 
yapılacak siyasi propa-
ganda döneminde her bi-
rinizin yönettiği devlet ve 
belediye kurumlarında ve 
devletin veya belediyele-
rin sermayesinde yüzde 
50’den fazla hisseye sa-
hip olduğu ticari kuruluş-
larda Seçim Yasası’nın 

182.maddesine göre 
seçim propaganda ya-
sağına uyması gerekir. 
Kanuna uymanız ve size 
emanet edilen kamu ida-
relerinde çalışanların da 
bu yasağa uymalarını 
gözetlemeniz çağrısında 
bulunuyorum. Hükümet 
bu konuda taviz verilme-
sine izin vermeyecek ve 
bu tür bir harekete dair 

ihbarlar alındı-
ğında gerek l i 
tedbirler alına-
caktır” uyarısın-
da bulundu.
Toplantıda Ka-

rayolları İl Mü-
dürlüğü, Milli Ge-
lir Ajansı Kırcaali 
Ofisi, Ulusal Si-
gorta Enstitüsü 
Kırcaali Şubesi, 
Devlet Otomobil 
Müfettişliği (DAİ) 
Kırcaali Şubesi, 
Jenda (Yaşlıköy)
Devlet Av İşlet-
me Müdürlüğü, 

Devlet Tarım Fonu Kır-
caali Şubesi, Bulgaristan 
Gıda Güvenliği Ajansı 
Kırcaali Şubesi, Bölge 
Sağlık Müfettişliği, Sos-
yal Koruma Ajansı Kırca-
ali Şubesi, Bölge Eğitim 
Müdürlüğü, Emek Mü-
fettişliği Kırcaali Şubesi, 
Tarım İl Müdürlüğü ve 
Kırcaali İş Bürosu yöne-
ticileri yer aldılar.

Çiftlik sahipleri protes-
toya hazırlanıyor

Filibe Uluslararası Fuar Merkezi’nde düzenlenen 
AGRA Tarım Fuarı’nın açılışını yaptıktan sonra 
Tarım ve Gıda Bakanı Prof. Dr. Hristo Bozukov 
ile görüşen çiftlik sahipleri, doğrudan destekleme 
ödemelerinin geciktirilmesinden dolayı ülke ça-
pında protesto eylemleri için hazırlık yaptıklarına 
dair uyardı. 

Tarım üreticileri, Filibe’ye gelmek için birden bire 

organize edildiklerini, ancak tüm branş örgütleri ile 
hareketlerini koordine ettiklerini söylediler. Onlar, 
doğrudan destekleme ödemelerinin geciktirilmesi 
birçokları için kötü sonuçlar doğurduğuna vurgu 
yaparak, bunu protesto etmek amacıyla yolları 
trafiğe kapatmaya hazır olduklarına dair uyardılar. 

Bakan Bozukov, “Protesto tehdidi değil, tebrik 
beklerdim” diye karşılık verdi. Bakan, ekibinin ger-
çekleştirdiği denetimde kırsal kesimlerin kalkınma-
sı, denetim ve doğrudan destekleme ödemeleri-
ne ilişkin müdürlüklerde sorunlar tespit edildiğine 
vurgu yaptı.“Bizler geçici hükümet olarak göreve 
başlamadan 3-4 ay önce idare kurumlarının devlet 
sübvansiyonları ve ödemelere ilişkin tüm prose-
dürleri durdurduğu ortaya çıktı. Ödemelerin en az 
gecikmeyle yapılması için elden gelen herşey ya-
pıldı” dedi. Prof. Dr. Bozukov, ödemeler için gerekli 
kaynakların sağlandığına kanaat getirdi. 
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İş dünyası, Bulgaristan’ın 2018 yılında AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı hazırlık sürecine aktif katılım talep etti

Bulgaristan Sanayi Ser-
maye Derneği (AİKB) 
üyeleriyle çalışma top-
lantısı gerçekleşt iren 
Bulgaristan’ın Avrupa Bir-
liği (AB) Dönem Başkanlı-
ğına Hazırlıklarından So-
rumlu Başbakan Yardım-
cısı Denitsa Zlateva, “İş-
veren örgütleri, sivil top-
lum sektörü ve akademik 
çevreler Bulgaristan’ın 
2018 yılında AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı Ulusal 
Programı’nın hazırlanma-
sında önemli rol alacak” 
diye teminat verdi. Zla-
teva, iş yerleri açılması, 
ekonomik büyüme ve re-
kabet edebilirlik, göç ve 
güvenlik, AB’nin uyum 
politikasının korunma-
sı, Karadeniz Ekonomik 
İşbirliği’nin güçlendirilme-
si gibi başkanlık sırasında 
Bulgaristan açısından te-
mel öncelikli konuları be-
lirledi. 

AİKB’nin mevcut yıl-
da öncelikleri arasında 
Bulgaristan’ın başkanlık 
sırasında öncelikleri ve 
programın hazırlanması 
ve bu dönemde ulusla-
rarası forumlara hazırlık 
sürecine Bulgar iş dün-
yasının aktif katılımı bu-
lunuyor. AİKB Başkan 
Yardımcısı Nikola Zikata-
nov, “Bulgaristan’ın bizim 
problemlere benzer so-
runları olan diğer ülkeler-
le ortaklaşa olarak önemli 
kararların alınmasını sağ-

layarak, AB Konseyi’nin 6 
ay başkanlık döneminden 
maksimum yararlanması 
gerekir” diye kaydetti. 

AİKB üyelerinin ifadele-
rine göre Bulgaristan’ın 
başkanlık döneminde AB 
Konseyi’nin dikkatine arz 
edilmesi gereken önemli 
ekonomik sorunlar ara-
sında ülkemizin Euro 
Bölgesine bekleme odası 
olarak bilinen ERM2 me-
kanizmasına ve Şengen 
Bölgesine girmesi ve Bul-
gar firmalarının AB fonları 
kaynaklarına daha büyük 
erişim sağlayacak küçük 
ve orta ölçekli işletmeler 
tanımının değiştirilmesi-
dir. 

Başbakan Yardımcısı 

Zlateva’nın dikkatine arz 
edilen sorunlar arasında 
Bulgar iş dünyasının bir 
numaralı sorunu olan eko-
nomide kadro eksikliği de 
bulunuyor. 

Nikola Zikatanov, “Batı 
Avrupa ülkelerinde eko-
nomiye uzun yıllar insan 
kaynakları sağlıyoruz, 
uzmanlarımızın ülkede 
kalmalarının sağlanma-
sına yönelik ekonomik 
mekanizmalara ihtiyaç 
duyuluyor” diye kaydetti. 

Makine imalatı, ulaştır-
ma ve nakliye branşla-
rının ve Su Kullanıcıları 
Birliği temsilcileri sektör-
lerinde çözüm bekleyen 
sorunları belirterek, on-
lara çözüm bulunmasının 

da ülkemizin AB Konseyi 
başkanlığı döneminde ön-
celikleri arasında olmasını 
ısrar ettiler. Zlateva, “Her 
bir bakanlıkta iş dünyası 
ile ortaklaşa olarak ön-
celikli konuları işleyecek 
çalışma grupları oluştu-
ruldu” diye kaydetti. Baş-
kan Yardımcısı, başkanlık 
döneminde resmi görüş-
melerin yanı sıra sadece 
Sofya’da 220’den fazla 
başkanlığa eşlik eden 
ekonomik ve kültürel et-
kinlikler ve Bulgaristan’ın 
defalarca AB üyesi ülke-
lerde tanıtımı yapılaca-
ğını belirtti. 2017 yılında 
somut sorunların ortaya 
çıkarılması amacıyla bir-
çok sektörlerde görüş-

meler yapılması öngörü-
lüyor. Görüşmede AİKB 
temsilcileri ülkemizin Av-
rupa Konseyi başkanlığı-
na eşlik eden etkinliklere 
aktif katılma arzusunu ve 
ülkemizin turizm destinas-
yonu ve yatırım için güzel 
bir yer olarak aktif bir şe-
kilde reklamının yapılması 
teklifini ve başkanlık sıra-
sında savunulacak olan 
Bulgaristan’ın çıkarlarına 
odaklanılması tavsiyesini 
desteklediklerini dile ge-
tirdiler. 

Çalışma toplantısı katı-

lımcıların ifadelerine göre 
Bulgaristan toplumu hala 
Bulgaristan’ın 2018 yılın-
da AB Dönem Başkanlığı-
nın önemi ve faydalar ge-
tireceğinin farkında değil. 
AİKB Başkan Yardımcısı 
Nikola Zikatanov, “AİKB, 
en yüksek temsile sahip 
işveren örgütü olarak böl-
gesel yapıların oluştur-
duğu ağ ile Bulgaristan 
Avrupa Konseyi Dönem 
Başkanlığının popülarize 
edilmesine destek verebi-
lir” diye öneride bulundu. 

              Kırcaali Haber

Çeşmeler - Eğridere Gelenekleri 
fotoğraf sergisine yoğun ilgi 

Kırcaali’nin Stremtsi 
(Göklemezler) köyünde 
21 Şubat Uluslararası 
Ana Dili Günü münase-
betiyle düzenlenen ga-
zeteci Güner Şükrü’nün 
“Çeşmeler-Eğridere Ge-
lenekleri ” başlıklı fotoğ-
raf sergisi yoğun ilgi gör-
dü. Yerel Ognişte 1944 
Halk Toplum Merkezi fu-
ayesinde açılan sergide 
Ardino (Eğridere) İlçesi-
nin çeşitli yerleşim yer-
lerinde bulunan 60’tan 
fazla çeşme tanıtılıyor.
Açılışta konuşan Güner 

Şükrü, “Ardino yerlileri-
nin, vefat etmiş bir yakın-
ları hayrına, sağlık, biri-
nin veya bir olayın hatır-
lanması için su kaynakla-
rı bulunan yerlere güzel 
taş veya mermer çeşme 
inşa etme geleneği çok 
geçmiş lere dayanır. 

Hoşgörülü bir insan ge-
lecek nesillere bir şey bı-
rakmak istiyor. Buradan 
geçen her bir yolcu çeş-
melerin yanında durup, 
dinlenebilir, temiz hava 
teneffüs edebilir, Rodop 
dağlarının suyu ile taze-
lenebilir” diye kaydetti. 

Her çeşmenin kendi bir 
tarihi olduğunu vurgula-
yan gazeteci, “Onları yol 
kenarında, çayırda, hat-
ta dağların en erişilmez 
yerlerinde görebilirsiniz. 
Çeşme yanlarına kame-
riyeler, barbeküler, çocuk 
oyun alanları yapılıyor ve 

böylece gelenek 
yaşatılmaya de-
vam ediyor” dedi. 
Stremtsi  Og -

nişte 1944 Halk 
Toplum Merkezi 
Sekreteri Gülser 
Halil, “İlk defa 
çeşmelerin tanı-
tıldığı bir fotoğraf 
sergisi görüyo-
rum. Çok etki-
lendik ve sergiyi 
hazırlayan foto 
muhabirini tebrik 
ederiz” diye ifade 
etti. Gülsel Halil, 
Ardino Belediye 

Başkanı Resmi Murat’ın 
şahsında belediye yöne-
timini yerli halkın gele-
neklerinin, yaşam tarzı-
nın ve kültürünün korun-
masına verdiği destek 
için tebrik etti. 
              Kırcaali Haber

İstanbul-Sofya Ekspresi 
sefere başladı

Türkiye Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan, AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, 292 kilometre uzunluğundaki Kapı-
kule-İstanbul demiryolu hattındaki yenileme ça-
lışmalarının tamamlandığını ifade etti.

Halkalı-İstanbul arasındaki yolcu trenlerinin ge-
çen yıl çalışmaya başladığını anımsatan Arslan, 
TCDD Taşımacılık ile Bulgar Demiryolları arasın-
da imzalanan anlaşma çerçevesinde Bulgaristan/ 
Sofya-İstanbul /Halkalı arasında İstanbul-Sofya 
Ekspresi isimli yeni bir trenin, 20 Şubat itibarıyla 
seferlerine başladığını açıkladı.

Arslan, Türkiye ile Avrupa ülkeleri arasındaki 

yolcu taşımacılığının İstanbul-Bükreş arasında 
her gün karşılıklı olarak işletilen Bosfor Ekspresi 
ile sağlandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Trakya bölgesindeki yol yenileme çalışmala-
rı nedeniyle 3 Haziran 2014 tarihinden itibaren 
İstanbul-Kapıkule arasında otobüs aktarması 
gerekiyordu. Artık bu aktarmaya gerek kalmadı. 
Kapıkule-İstanbul demiryolu hattındaki yol yeni-
leme çalışmaları tamamlandı, yol pırıl pırıl oldu. 
Bulgar Demiryolları ve TCDD Taşımacılık arasın-
da imzalanan anlaşma ile yeni bir trenin sefere 
konulması kararı alındı. İstanbul-Sofya Ekspresi, 
Sofya-Halkalı arasında karşılıklı her gün işleyecek 
ve tren dizisi TCDD Taşımacılık Şirketi'ne ait iki 
yataklı vagon, bir adet kuşetli vagon ve Bulgar De-
miryollarına ait bir adet kuşetli vagon olmak üzere 
yüksek kalitede toplam dört vagondan oluşacak."

Belgrad ve Bükreş bağlantıları da sağlanacak.
İstanbul-Sofya Ekspresi'ne yaz aylarında İstan-

bul-Belgrad ve İstanbul-Bükreş bağlantısını sağ-
lamak üzere vagonlar bağlanacağı bilgisini veren 
Arslan, trenin Halkalı’dan saat 22.40’da, Sofya’dan 
ise 21.00’de hareket edeceğini, seyahat süresinin 
yaklaşık 9 saat 50 dakika olacağını ifade etti.
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BAL-GÖÇ ve BGF Genel Başkanı 
Prof. Dr. Yüksel Özkan ile söyleşi 
G a z e t e c i  G e o r g i 

Kulov’un Bursa Balkan 
Göçmenleri Kültür ve Da-
yanışma Derneği (BAL-
GÖÇ) ve Balkan Türk-
leri Göçmen ve Mülteci 
Dernekleri Federasyonu 
(BGF) Genel Başkanı 
Prof. Dr. Yüksel Özkan ile 
gerçekleştirdiği söyleşi:

-Prof. Dr. Özkan, sizin 
derneğiniz Bulgaristan 
makamlarına Türkiye’de 
parlamento seçimleri-
nin organize edilmesi 
ve gerçekleştirilmesi 
konusunda yardımcı ol-
maya hazır mı?

- Tabii ki. Önceki tüm 
seçimlerdeki gibi federas-
yonumuz konsolosluklar, 
Merkez Seçim Komisyonu 
gibi Bulgaristan devletinin 
temsilcilerinden başka 
Bulgar medyalarına da 
yardımcı olmaya hazır 
olacak. Konsolosluklarla 
sıkı temas ve doğrudan 
diyalog içinde bulunuyo-
ruz. Seçimlerden sorumlu 
komisyonumuz tarafından 
daha iyi bir organizasyon 
yapılması için sorunla-
rı Bulgaristan Dışişleri 
Bakanlığı temsilcileri ile 
görüşüyoruz. Her zaman 
olduğu gibi amacımız se-
çimlerinin kolaylaştırılma-
sı ve onların şeffaf bir şe-
kilde gerçekleştirilmesidir. 

-Türkiye’nin hangi şe-
hirlerinde lojistik des-
tek vereceksiniz? 

-Bizim federasyonumuz 
Bursa, İzmir, Yalova, Ko-
caeli ve İstanbul illerini 
kapsamaktadır. 

-Türkiye’de sizin der-
neğinizden başka seçim 
sürecini destekleyecek 
başka göçmen dernek-
leri var mı? 

-Belirttiğim beş ilde bi-
zim federasyon Bulgaris-
tan temsilcilerine destek 
oluyor. Küçük il dernek-
leri de bizimle temas için-
de bulunuyor. Bizler bu 
dernekleri Merkez Seçim 
Komisyonu’nun aldığı ka-
rarlardan ve konsolosluk-
larda yapılan toplantılarda 
alınan kararlardan haber-
dar ediyoruz. Seçimlerle 
ilgili sorunları görüştüğü-
müz toplantılara onların 
temsilcilerini de davet 
ediyoruz. Önceden oldu-
ğu gibi şimdiki seçimlerde 
de bizim federasyon ana 
koordinatörlük görevini 
gerçekleştiriyor. 

- C u m h u r b a ş k a n -
l ı ğ ı  s e ç i m l e r i n d e 
Bulgaristan’ın Avru-
palı Geleceği İçin Va-
tandaşlar (GERB) par-
tisinin adayı Tsetska 
Tsaçeva’ya destek çağ-

rısında bulundunuz. Bu 
yıl da herhangi bir çağ-
rıda bulunacak mısınız 
ve eğer bulunacaksa-
nız, sizin çağrınız hangi 
siyasi güce destek için 
olacak?

-Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinde bizler bir sivil 
topluk kuruluşu olarak 

Sayın Tsetska Tsaçeva’yı 
neden destekleyeceğimi-
zi açıklamıştık. Cumhur-
başkanlığı seçimleri artık 
geride kaldı ve 35 seçim 
sandığında toplam 37 
337 kişi oy kullandı. Bu 
seçimler geçmişte kaldı 
ve bizler artık onlarla ilgili 
yorum yapmıyoruz. Bu 
vesileyle şahsım ve BGF 
adına yeni Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Sayın 
Rumen Radev’e başarı-
lar diliyorum. Radev, artık 
vatanımızın tüm vatan-
daşlarının Cumhurbaşka-
nıdır. Bulgaristan’ın daha 
iyi bir geleceği olması için 
Radev’e her türlü destek 
vermek boynumuzun bor-
cudur. Ve Cumhurbaşkanı 
Radev’in görevini başarılı 
bir şekilde yerine getire-
ceğinden eminiz. Bizim 
toplumumuz, bizim üye-
lerimiz, homojen değildir, 
federasyonumuzun 100 
bin civarında üyesi bu-
lunuyor. Tabii ki, herkes 
seçim sandığı başına 
gittiğinde vicdanın sesini 
dinleyerek oy kullanacak-
tır. Hepimiz birbirimize 
saygı göstermeliyiz ve 
siyasi görüşlerimizdeki 
farklılıklar bizi bölmemeli 
ve vatandaşlarda derin, 
tedavi edilemez yaralar 
açmamalıdır. Her birimiz 
oy kullanarak, vatanın ya-
rarına vatandaşlık görevi-
mizi yerine getireceğiz. 
Hiç kimse kültürel ve etnik 
farklılıkların bizim zengin-
liklerimiz olduğunu unut-

masın. Bu zenginlikler 
AB üyesi bir ülke olarak 
Bulgaristan’a aittir. Siyasi 
partileri futbol takımların 
taraftarlarının yaptığına 
benzer bir biçimde des-
teklememeliyiz. 

2015 yılında Sayın Lütfi 
Mestan, Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi partisinden 

antidemokratik bir biçim-
de uzaklaştırıldığında biz-
ler onun siyasi hareketini 
destekleyeceğimizi söyle-
miştik. Bu seçimlerde de 
onu desteklemeye devam 
edeceğiz.  

-Seçim sürecinin or-
ganizasyonuna ilişkin 
kapsamlı faaliyetinizi ne 
şekilde finanse ediyor-
sunuz, sponsorlarınız 
çok mu?

-Bizler, üyelerin destek 
verdiği ve finanse ettiği 
bir sivil toplum kurulu-
şuyuz. Toplum yararına 
faaliyet yürüten bir sivil 
toplum kuruluşu olarak 
bütçemiz üyelik ücreti, 
projelerden elde edilen 
gelirler, taşınmazlardan 
kira gelirlerinden ve ba-
ğışlardan oluşuyor. Se-
çimlerin finanse etmesi-
ne gelince bu Bulgaristan 
Cumhuriyeti’nin bütçesin-
den ayrılan kaynaklarla 
yapılan bir şeydir. Yaşlı, 
engelli ve hasta üyeleri-
mizin seçim sandıklarına 
erişimi için ücretsiz olarak 
ulaşım aracı sağlıyoruz. 
Bunu neden yapıyoruz?! 
Size üç milyon nüfusa 
sahip Bursa şehrinden 
bir örnek vereceğiz. Bu-
rada 9 seçim sandığı açı-
lacak. Önceki parlamen-
to seçimlerinde sandıklar 
42 idi. Cumhurbaşkanlığı 
seçimlerinde büyük kaos 
yaşadık ve Bulgar medya-
larının ve Merkez Seçim 
Komisyonu’nun temsilcile-
ri de bu utanca tanık oldu. 

-Siz seçim sandıkla-
rının azaltılmasından 
dolayı memnuniyetsiz-
liğinizi dile getiriyor-
sunuz. Göçmenlerin 
oy kullanma hakkını 
Bulgaristan’da gerçek-
leştirmeleri üzere oto-
büs seferleri organize 
etmeniz beklenebilir 

mi? 
-Evet, bahsettiğiniz gibi 

seçim sandıklarının sa-
yısının azaltılmasından 
dolayı (ki onlar çok az sa-
yıda) memnuniyetsizliğimi 
ifade etmek isterim. Ön-
ceki parlamento seçimle-
rinde Bursa’da 42 sandık-
ta yaklaşık 23 bin vatan-
daş oy kullandı. Sandıkla-
rın azaltılmasından dolayı 

şüphesiz Bulgaristan’da 
oyunu kullanmak isteyen 
seçmenler olacak. Şim-
dilik bizim üyelerimizden 
böyle bir talep gelmedi. 
Bu yüzden böyle bir so-
runu federasyon yönetimi 
olarak görüşmedik. Fakat 
kulaklarımıza gelen bilgi-
lere göre parti temsilcile-
ri bu tür bir organizasyon 
yapılması için hazırlık 
yapıyor. Benim tahminle-
rime göre bu seçimlerde 
Türkiye Cumhuriyeti’nde 
açılacak bu 35 seçim 
sandığında 50 bin Bulga-
ristan vatandaşı oyunu 
kullanacak. 
-Seçimlerin dürüst ve 

şeffaf bir şekilde yapıl-
masını bekliyor musu-
nuz? 
-Her seçimde bize se-

çimlerin dürüst ve şeffaf 
bir şekilde mi yapılıp ya-
pılmayacağını soruyor-
sunuz. Bu süreci Merkez 
Seçim Komisyonu ve 
konsoloslukların temsil-
cileri organize etmekte-
dir. Bizler onlara sadece 
lojistik destek veriyoruz 
(her türlü teknik destek, 
seçim sandıklarından 
sorumlu kişilerin oteller-
den sandıklara ulaşımı 
için araç, kahve, çay ve 
başka şeyler sağlıyoruz) 
ve tabii ki, tüm bunlar on-
ların arzuları üzerine ya-
pılıyor. Ve bunun için de 
belirli bir bütçe gerekiyor 
tabii ki. Bu bütçeyi örgüt 
olarak bizler karşılıyoruz. 

Genelde bu harcamalar 
Halk Meclisi tarafından 
belirlenen seçim bütçe-
si kapsamına girmesi 
gerekir. Kendi rızamız-
la çalışıyoruz, her türlü 
destek veriyoruz, vakit 
ve para harcıyoruz, son-
ra ise bazı siyasi güçler 
bunun için bizi suçluyor. 
Bunu hak etmiyoruz, bu 
suçlamalar ön yargıla-
ra dayanıyor. Ağızdan 
ağza dolaşan bu bilgiler 
spekülatiftir ve belirli si-
yasi çevreler tarafından 
maksatlı olarak yorum-
lanmaktadır. Bu haksız-
lıktır. Ulusal yayın yapan 
birçok Bulgar medyala-
rının temsilcileri önceki 
seçimlerde onların şeffaf 
bir şekilde yapıldığına ta-
nık oldu. 
-Oyunuzu ne için kul-

lanırsınız?
-Tüm siyasi partilere 

önümüzdeki parlamento 
seçimlerinde başarı dile-
mek istiyorum. Daha çok 
insana haklarının korun-
ması için, AB’nin gerçek 
bir üyesi olarak ülkemize 
zarar veren ayrımcılığa 
karşı oy kullanacağız. 
AB’nin en son hazırladı-
ğı 17 maddelik Bulgaris-
tan İlerleme Raporu’nu 
herkes bilir. Ekonomi ve 
siyasi istikrarın hakim ol-
duğu bir Bulgaristan için 
oyumuzu kullanacağız. 
Bulgaristan’da kültürel, 
etnik ve dini değerleriyle 
demokrasi kazansın!

Türk ressam Semra Ak, 
Kırcaali’de kişisel sergi açtı 
21 Şubat Uluslararası 

Ana dili Günü kapsamın-
da Kırcaali’de düzenle-
nen Türkiye’den genç ve 
yetenekli ressam Semra 
Ak’ın kişisel sergisi yo-
ğun ilgi gördü. 
Semra Ak, Ardino’da 

(Eğridere) dünyaya gel-
di. 1989 yılı Zorunlu 
Göç’ünde ailesi ile bir-
likte Türkiye’ye göç etti. 
İstanbul Mimar Sinan 
Güzel Sanatlar Akade-
misi Resim Bölümün-
den mezun oldu. Erzu-
rum Üniversitesi’nde 
yüksek l isans yaptı. 
Şu anda Adıyaman 
Üniversitesi’nde öğretim 
görevlisi ve Ankara Gazi 
Üniversitesi’nde doktora 
yapmakta. Ressam ev-
lidir. 
Semra, şimdiye kadar 

Türkiye ve Bulgaristan’da 
4 kişisel sergi açtı. Eser-
leriyle 4 karma sergide 
yer aldı. Sofya Ulusal 
Güzel Sanatlar Akademi-
sinde eserlerini sergiledi. 
Gelecek Ekim ayında ye-
tenekli ressam İtalya’nın 
sanat kenti Floransa’da 
düzenlenen Ulusla -
rarası Çağdaş Sanat 

Bienali’nde yer alacak. 
Ressam bu yaz Ardino 
Belediye Müzesi’nde de 
sergi açacak. 
Semra, kendisini resim-

leriyle ifade ettiğini söylü-
yor. Eserlerinde mevsim 
çeşitliliği var. Yapıtlarında 
çoğu doğayı ve temiz in-
san ilişkilerini işliyor. 
             Kırcaali Haber
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Başbakan Gerdjikov, AB Komiseri 
Elzbieta Benkovska ile görüştü

Başbakan  O gnyan 
Gerdjikov, Başbakan-
lık konutunda İç Pazar, 
Sanayi, Girişimcilik ve 
KOBİ' lerden Sorumlu 
AB Komiseri Elzbieta 
Benkovska ile görüştü. 
Görüşmede Maliye ve 
Ekonomi Bakanları Kiril 
Ananiev ve Teodor Sed-
larski de yer aldı.

Başbakan, görevine 
başladığında attığı ilk 
adımlardan birinin firma-
ların ödediği ücretlerin ve 
yaptığı ödemelerin anali-
zini yapacak bir çalışma 
grubu oluşturması oldu-
ğunu kaydetti. 

Gerdjikov, “Birçok alan-
da mali yükümlülüklerini 
hafifletilmesini önerece-
ğiz. An itibariyle Kayıtlar 
Ajansı’na ödenmesi gere-
ken ücretlerin düşürülme-
sine odaklanacağız” dedi. 

Başbakan Gercikov, 
Bulgaristan’ın eğitimin 

mesleki yeterliliğe yöne-
lik bağlayıcılığı olmasına 
ilişkin önlemler aldığını ve 
bunun ikili eğitimin uygu-
lanmasıyla iş dünyasının 
ve ekonominin gelişmesi 

için kilit faktör olacağını 
belirtti. 

Yapılan temaslarda 
makroekonomik denge-
sizliklerin ortadan kal-
dırılması ve koordine 

edilmesine dair derin 
değerlendirmeler içe-
ren AB Konseyi’nin özel 
tavsiyelerinin yerine ge-
tirilmesine ilişkin Avru-
pa Komisyonu’nun AB 

ülkeleri ilerme raporuyla 
ilgili olarak Gerdjikov, 
Bulgaristan’ın maliye po-
litikası konusunda son 
derece titiz davrandığını 
ve diğer AB üyesi ülkelere 
örnek gösterilebileceğinin 
altını çizdi. 

AB Komiseri, Başbaka-
na Avrupa Komisyonu’nun 

aktüel aktivitelerini, onun 
sorumlu olduğu alanlarda 
yeni kurulan ve gelişmek-
te olan kuruluşların yanı 
sıra uzay sektörü, savun-
ma endüstrisinde bilimsel 
ve evrimsel gelişmeye 
yönelik yapılan faaliyetler 
hakkında bilgi verdi. 

              Kırcaali Haber

Dünyanın en büyük tren üreticisi CRRC, 
Bulgaristan’a yatırım yapmak istiyor
B a ş bakan  O gnyan 

Gerdjikov, dünyanın en 
büyük tren üreticisi Çin 
Demiryolu Araçları Şirke-
ti (CRRC) Yönetim Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Luo 
Chongfu’yu makamında 
kabul etti. 

Ulaştırma, Bilgi Tekno-
lojileri ve Haberleşme 
Bakanı Hristo Aleksiev’in 
de hazır bulunduğu gö-
rüşmede Çin şirketinin 
temsilcileri Bulgaristan’da 
demiryolu ulaşımına yö-
nelik yatırım yapmak iste-
diklerini ifade etti. 

Yapılan temaslarda yatı-
rımcılar, Bulgaristan Dev-
let Demiryolları (BDJ) şir-

keti ile işbirliği imkanları 
konusunda ön görüşme-
ler yaptıklarını açıkladılar. 
Onlar, Bulgaristan’ın stra-

tejik konumundan dolayı 
burada CRRC’nin Avru-
pa’daki tüm müşterilerine 
hizmet sunacak bir tesis 

kurması imkanı üzerine 
de düşünülebileceğini 
vurguladılar. 

Başbakan Gerdjikov, 
geçici hükümetin temel 
hedef ler inden bir inin 
ekonomik göstergelerin 
iyileştirilmesi ve halkın 
refaha erişmesinin ön 
koşulu olarak yatırımla-
rın artmasına yol açacak 
iyi bir iş ortamı oluştu-
rulması olduğunun altını 
çizdi. CRRC’in ülkemize 
yatırım yapma kararını 
tebrik eden Başbakan, 
BDJ ve CRRC arasındaki 
temasların her iki ülkenin 
yararına olması yönünde 
beklentisini dile getirdi.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Montana 
Bölge Müftülüğünü Ziyaret Etti
Bulgaristan Başmüftüsü 

Dr. Mustafa Hacı, 22 Şu-
bat 2017 tarihinde merke-
zi Vidin de bulunan Mon-
tana Bölge Müftülüğünü 
ziyaret etti. Başmüftüye 
bu ziyaretinde Başmüf-
tülük Vakıflar Birimi Baş-
kanı Osman İbrahimov ve 
İkram Şirketi sahibi Metin 
Aliz eşlik ettiler. 

Ziyaret, Vidin Bölge Müf-
tüsü Necati Ali ve müftü-
lüğün başka görevlileriyle 

birlikte yapılan Vidin şeh-
rindeki vakıf mal ve mülk-

lerinin ziyaret edilmesi, 
gözden geçirilmesi ve 

değerlendirilmesi amacıy-
la yapıldı. Konuklar, vakıf 
mülklerinin fotoğraflarını 
çektiler ve kısmi veya acil 
onarıma ihtiyaç duyan 
mülklerin durumu hak-
kında gerçek izlenimler 
edindiler.

Başmüftü Dr. Mustafa 
Hacı, Vidin’deki vakıfların 
yönetimi ve bakımı konu-
sunda yaptığı çalışmalar 
için bölge müftülüğü eki-
bine teşekkür etti. 

Parlamento seçimlerin-
de nasıl oy kullanacağız?

NOVA TV’nin “Merhaba Bulgaristan” programına 
konuk olan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) Sözcü-
sü Aleksandır Andreev, 26 Mart Pazar günü yapılacak 
parlamento seçimlerinde kullanılacak oy pusula örnek-
lerini göstererek, vatandaşlar oyunu nasıl kullanacağını 
anlattı. Andreev, “Bu iki oy pusulası arasındaki fark, 
yurt dışında yapılacak seçimde kullanılacak pusulada 
tercihli oy kullanma yuvarlağı bulunmayacak ve ba-
ğımsız milletvekili adayları yer almayacak. MSK, oy 
pusulalarının tam görüntüsünü gizli tutuyor ve şu anda 
sadece örnek pusulalar göstermekteyiz. 

Oy kullanma kurallarında değişiklik yok. Seçmenler, 
mavi renk olmak üzere kurşun kalem ile destekledikleri 
parti veya koalisyon karşısında bulunan kareyi, yuvar-
lakların bulunduğu kısımda ise o parti veya koalisyo-
nun milletvekili aday listesinde yer alan tercih ettikleri 
adayın numarasını işaretlemeleri gerekir diye izah etti. 

Bağımsız milletvekillerinin isimleri oy pusulasında 
parti ve koalisyonlardan sonra yer alıyor. Oy kullanıla-
cak odaların önünde ve oy kullanılan kapalı bölümde 
bulunan işaret tabelaları seçmenleri bağımsız millet-
vekili adaylarının seçim numaraları konusunda yön-
lendirecek. Seçim sandık kurulları ise seçmenlere, 
kullandıkları oyun doğru yansıtılması için ne şekilde 
oy kullanacakları anlatacak.

Kırcaali ilinde 2016 
yılı tütün mahsulü 

tamamen alındı
Ulusal Tütün Üreticileri Derneği - 2010 Başkanı 

Tsvetan Filev, Tarım ve Gıda Bakanı Prof. Dr. Hristo 
Bozukov’a gönderdiği mektupta, “Blagoevgrad (Yu-
karıcuma), Smolyan (Paşmaklı), Kırcaali, Haskovo 
(Hasköy), Filibe, Stara Zagora (Eski Zağra), Dobriç 
(Hacıoğlu Pazarcık), Şumnu, Silistre, Razgrad (Ha-
zargrad), Turgovişte (Yenicuma), Rusçuk, Plevne 
ve Vratsa illerinde üretilen “Basmi”, “Kabakulak” ve 
“Burley” cinsi tütünlerin hemen hemen yüzde 100 
oranında alındığını bildirdi. 

Son üç hafta zarfında branş ve ilçe koordinatör-
leri ve derneğin yönetim kurulunun da 2016 yılında 
üretilen ürüne ilişkin alım kampanyası ile ilgili tütün 
sektöründe gerginliğin üstesinden gelinmesi için 
büyük çabalar sarf ettikleri anlaşıldı. Mektupta bazı 
tütün işletmelerinin ödeme yaptığı, bazıların ödeme 
yapmaya devam ettiği, bazılarının ise ödemede ge-
ciktiği belirtildi. 

Tsvetan Filev, Bakana yazdığı mektupta tütün üre-
ticilerinin 2016 yılı alım kampanyasına ilişkin geçici 
devlet destekleme ödemelerini mart ayında alabil-
meleri için Başbakanlık Tütün Danışma Konseyinin 
acil olarak toplanması ısrarını yineledi. 
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Обединение ДОСТ даде старт на предизборната си кампания
С гайда и български 

народни песни и тан-
ци беше даден старт 
на предизборната 
кампания на Обеди-
нение ДОСТ в град 
Пловдив. Над 600 чо-
века от цялата страна 
присъстваха на пре-
дизборния концерт, 
който събра пъстро-
то етническо многоо-
бразие на България, 
красивата фолклор-
на музика, историята 
и всичко онова, което 
ни обединява.
По време на тър-

жественото открива-
не беше представен 
и документален филм 
за ДОСТ и НПСД и 
обединяването им.
 Зам.-председате-

лят на партия ДОСТ 
проф. Мариана Ге-
оргиева представи 
Политическата плат-
форма за 44-то На-
родно събрание на 
Обединение ДОСТ.
 Младата певица 

Севджан Рамадан от 
Асеновград изпълни 
песента, която въз-
пява силата на при-

ятелството и е химн 
на Коалиция ДОСТ 
„Dostum, dostum”.
 На фона на красиви 

кадри от всяка точка 
на Родината ни бяха 
представени водачи-
те на листите за всич-
ките 31 многомандат-
ни района. Последни 
на сцената излязоха 
двамата съпредсе-
датели на Обедине-
нието г-н Орхан Ис-
маилов и г-н Лютви 

Местан.
 “Здравейте, побе-

дители!”, с тези думи 
приветства хората 
в залата г-н Орхан 
Исмаилов. „Вие сте 
най-смелите и най-
решителните, защо-
то сте готови за тази 
промяна. Ние сме 
първата и последна-
та алтернатива, която 
ще разбие феодал-
ния модел. Нашата 
цел е да освободим 

българските гражда-
ни от задкулисието, 
като разрушим оли-
гархията, мафията 
и модела "Кой?"“, 
обърна се към зала-
та г-н Исмаилов. „На 
26-ти март ние ще 
сме победители, за-
щото сме обединени, 
подчертавам Обеди-
нение ДОСТ - това е 
символ, това е знак, 
това е послание. Аз 
съм Орхан Исмаилов 

и съм един от вас“, за-
върши председателят 
на НПСД.
„Видяхме истинско-

то лице на ДПС и за-
това ДОСТ и НПСД 
решихме да си по-
дадем ръка, за да 
освободим България 
от "раковото образо-
вание" Сараи, защото 
не може да има ис-
тинска демокрация, 
докато това същест-
вува.“, с тези думи 
г-н Местан се обърна 
към препълнената 
зала. Той беше кате-
горичен, че с глас за 
ДОСТ ще се спре про-
руското, олигархично 
и корупционно ДПС. 
„Тези дни станахме 
свидетели на едно 
съдиране на маската 
на ДПС. В своя поли-
тически цинизъм те 
стигнаха до там, че 
номинираха за вода-
чи на листите в град 
София двама бивши 
депутати от Атака и 
Патриотичния фронт. 
С този акт ДПС стигна 
дъното на своето мо-
рално-политическо 

падение и оттук ната-
тък който гласува за 
ДПС, гласува за край-
ните националисти. 
С това решение ДПС 
осъществи истинска 
гавра с паметта на 
жертвите от Възро-
дителния процес“.
В словото си пред 

залата г-н Местан 
поздрави специално 
г-н Мехмед Ходжа и 
г-н Касим Дал, които 
са първите, видели 
истинското лице на 
ДПС. Председателят 
на ДОСТ пожела ус-
пех на всички водачи 
на листи и ги преду-
преди, че предстои 
жестока,  к ървава 
битка между каузата 
и идеите на ДОСТ и 
корупционната пара 
на ДПС. „Предстои ни 
много работа, защото 
бъдещето на Бълга-
рия е в нашите ръце“, 
завърши г-н Местан.
Родопският славей 

Росица Пейчева за-
кри концерта с някол-
ко изпълнения, които 
накараха всички да се 
хванат на хорото.
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Устремно начало на Централния лъч на Обединение ДОСТ
Залите бяха препъл-

нени със стотици хора, 
които горещо посрещ-
наха г-н Лютви Местан 
и г-н Орхан Исмаилов 
- съпредседатели на 
Обединение ДОСТ

Националната обикол-
ка на съпредседателите 
на Обединение ДОСТ 
г-н Лютви Местан и г-н 
Орхан Исмаилов за-
почна със знакови сре-
щи в Благоевградския 
избирателен регион. 
В Краище, Рибново и 
Брезница лидерите на 
Обединение ДОСТ се 
срещнаха със стотици 
приятели на каузата на 
ДОСТ за демократична, 
единна и неделима ев-
роатлантическа Бълга-
рия.

Силен заряд на сре-
щите на лидерите в 
Благоевградско дадоха 
доайените на демокра-
цията от този регион, 
дръзнали още през де-
кември 1989 г. да поис-
кат възстановяването 
на достойнството си с 
връщането на насил-
ствено отнетите им име-
на – г-н Ибрахим Кадри, 
г-н Хасан Ходжов и бай 
Али. И тримата ясно и 

на висок глас призова-
ха съгражданите си да 
дадат безусловната си 
подкрепа за ДОСТ, за-
щото това е политиче-
ската сила, която ще ги 
изтръгне от измамните 
надежди и тежката за-
блуда на политическа-
та рулетка, в която ги е 
хвърлило ДПС.
В името на тяхната 

политическа памет и 
заради отговорността 
за истинската свобода 
посланията на съпред-
седателите спечелиха 

не само доверието, но 
и сърцата и душите на 
жителите на славните 
Краище, Рибново, Кор-
ница и Брезница.
Г-н Местан изрази 

увереност, че водачът 
на листата за Благоев-
градския регион Хюсе-
ин Хафъзов притежава 
силата да спечели до-
верието на избирате-
лите, за да ги защитава 
отговорно от трибуна-
та на 44-то НС и да ги 
освободи от „мъртвата 
хватка“ на олигархията, 

заплахите и нечестното 
отношение. Западните 
Родопи раждат смели 
и достойни синове и 
дъщери, чийто глас на 
26 март ще бъде глас 
на модерни патриоти 
за Обединение ДОСТ, 
в центъра на чиято по-
литика е неприкосно-
веността на човешката 
идентичност и на Бъл-
гария.
Съпредседателите 

почетоха с цветя па-
метта на жертвите в 
Корница и Брезница.

Близо 1000 дами учредиха 
женската организация на ДОСТ

Най-големият сватбен салон в Кърджали се 
оказа малък, за да побере всички желаещи 
дами, които искаха да се присъединят към 
Женската организация на ДОСТ в града.

Дни преди честването на 8-ми март – Денят 
на майката и жената, по време на тържеството 
беше избран и председател на Женския клуб 
– г-жа Селиме Байрям Сюлейман. Щастливата 
майка на две деца беше избрана единодушно 
от присъстващите.

Специални гости на събитието бяха пред-
седателят на ДОСТ г-н Лютви Местан, зам.-
председателят на партията проф. Мариана 
Георгиева, водачът на листата на Коалиция 
Обединение ДОСТ в Сливен г-жа Емине Он-
баши.

„Искам и мъжете да са смели колкото Вас“, 
с тези думи поздрави дамите г-н Местан. Той 
няколко пъти заяви, че това е една от най-
щастливите му вечери.
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ДПС Кърджали представи кандидатите за народни представители 
С бypни възглacи 

„ДПС” и с каузата „Да 
спасим България” - на-
шият общ дом, Движe-
ниeтo зa пpaвa и cвoбo-
ди oткpи в препълнения 
салон на театъра в Кър-
джали

пpeдизбopнaта си кaм-
пaния зa предсрочните 
пapлaмeнтapни избopи 
нa 26-ти мapт.

„Имаме ясна и изпъл-
нима програма. Основ-
ното, което трябва да 
знаем е, че всеки един 
раздел в програмната 
декларация е пречу-
пен през призмата с 
борбата за бедността 
и демографската кри-
за. Преди 1989 година 
бяхме разделени, но се 
обединихме и създа-
дохме ДПС. Сега неза-
висимо в кой вагон или 
купе от влака се нами-
раме, влакът трябва да 
се движи. Вътре в него 
може да разместваме 
местата, да сменим ку-
пета, но влакът трябва 
да върви с енергията 
на всеки един от нас”, 
зaяви лидepът нa ДПС 
Мycтaфa Кapaдaйъ и 
водач на листата в 9-ти 
Многомандатен изби-
рателен район - Кър-
джали. Той подчерта, че 
сега е моментът всички 
да дадат максимума 
от енергията и опита в 
себе си, за да се движи 
влакът към по-добро-

то бъдеще, зa кayзaтa 
- с номер 9 „Да спасим 
България”!

Предизборната проя-
ва започна с химна на 
Република България и 
на ЕС, последвана от 
програма с български и 
турски фолклор.

„Нашата листа е сил-
на, балансирана, има 
представителство на 
етносите и общностите, 
в нея има и експерти, и 
политически фигури”, 
заяви областният лидер 
на ДПС Изет Шабан, 
който представи лис-
тата в Кърджали. Той 
отбеляза, че числото 
9 ще ни донесе победа 
на предстоящи избори 
и ще ни помогне след 

изборите да усетим на-
шата сила във властта. 

Зам.председателят 
на ДПС, кмет на общи-
на Кърджали и втори 
в листата инж. Хасан 
Азис заяви, че ДПС и 
особено Кърджали ще 
зададат новия прочит 
на обществеността за 
ролята и мястото на 
Движението в най-нова-
та история на България. 
„А най-новия прочит, 
който ДПС ще докаже 
и на тези избори е, че 
ДПС е била, остава и 
продължава да е най-
национална отговорна-
та партия у нас”, заяви 
инж. Хасан Азис. 

Адлен Шевкет, на тре-
то място в листата, от-

беляза, че ДПС винаги 
е било близо до хората 
и е чувало проблемите 
им. Тя каза, че ДПС ще 
работи за равен достъп 
до качествени здравни 
услуги и преодоляване 
на регионалните раз-
личия в здравеопазва-
нето.

Ерол Мехмед, чет-
върти в листата, зая-
ви, че образованието 
е основен приоритет в 
програмата на ДПС, а 
изучаването на майчи-
ния език ще бъде цел 
за държавна политика 
в тази сфера.

„ И тази кампания ще 
бъде кампания на то-
лерантността и заед-
ността, защото само по 

този начин можем да 
се противопоставим на 
езика на омразата, на 
опитите да ни разделят 
по етнически, верски 
или друг признак.Ние 
сме доказвали, че сме 
силни, ако сме единни.
Тогава по-лесно можем 
да преодоляваме кризи 
и препятствия, да реша-
ваме проблеми , да гра-
дим по-добро бъдеще 
за нашите деца, заяви 
Альоша Синабов, пети 
в листата.

Метин Байрамали, на 
шесто място,говори за 
акцентите в областта на 
земеделието, залегна-
ли в програмата на ДПС

Байрам Байрам, сед-
ми в листата, акцен-
тира в изказването на 
младежките политики 
в програмата на движе-
нието, които могат да 
помогнат за преодоля-
ване на демографския 
срив, увеличаване на 
доходите, разкриване 
на нови работни места.
Чрез реализиране на 
тези политики можем 
да върнем обратно на-
пусналите страната 
млади хора, прогонени 
от безработицата и бед-
ността.

Сейфи Мехмедали, 
осми в листата, при-
зова към единство и 
сплотеност, за да се 
поздравим с победа на 
26 март.

Деветият в листата 
Ахмед Моллахасан за-
яви, че ако правилно 
се разчете листата на 
ДПС в Кърджали ще се 
види, че там са минало-
то, настоящето и бъде-
щето. Младежите имат 
трима представители в 
листата, а водачите са 
учредителите на Мла-
дежкото ДПС.

“Ние трябва да бъдем 
заедно, защото всички 
сме важни и отговорни 
за предстоящите пар-
ламентарни избори. 
Нека на 26-ти март да 
покажем, че сме силни 
и единни ,да бъдем от-
ново заедно и да гласу-
ваме за номер 9 в бюле-
тината”, заяви Валенти-
на Димитрова, десета в 
листата 

В залата присъства-
ха също бившите на-
родни представители 
Ремзи Осман, Ердинч 
Хайрула, Салиха Емин, 
Мустафа Ахмед, осно-
ватели на ДПС, пред-
ставители на репреси-
раните от тоталитарния 
режим, бившият главен 
мюфтия Фикри Сали, 
кметове на общини, 
председатели на Об-
щински съвети, общин-
ски съветници, кметове 
на населени места, ак-
тивисти и симпатизанти 
на ДПС в Кърджали.

          Гюнер ШЮКРИ

Предизборната кампания на ДПС-Черноочене набира скорост
Предизборната кам-

пания на Движението 
за права и свободи в 
община Черноочене 
за предстоящите пар-
ламентарни избори 
на 26 март навлиза в 
разгара си.
В препълнената зала 

на читалището на 
най-голямото черноо-
ченско село Комунига 
присъстваха двама от 
кандидат-депутатска-
та листа на ДПС инж. 
Хасан Азис и Сейфи 
Мехмедали.
Пред жителите на 

Комунига те пред-
ставиха основните 
приоритети в програ-
ма на ДПС и призова 
жителите на селото 
да подкрепят листата 
на ДПС. Подчертаха, 
че през годините ДПС 
винаги е работила в 
интерес на жителите 
и за развитието на 
региона, и страната, и 
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се е отнасяло с разби-
ране към проблемите 
на малките населени 
места.
Зам.-председателят 

на ДПС и втори в лис-
тата инж. Хасан Азис 
заяви, че от създава-
нето на ДПС до сега, 

в 27-годишната си ис-
тория са направени 6 
опити за намаляване 
силата на ДПС. На 
всеки 4 години се съз-
дава нова партия за 
отнемане на нашите 
гласове, но и този път 
те ще са неуспешни, 

подчерта той.
На събранието при-

състваха областният 
лидер на ДПС инж. 
Изет Шабан, Общин-
ският председател на 
ДПС Бедрие Газию-
мер, Кметът на Общи-
на Черноочене Айдън 

Осман, общински съ-
ветници от ДПС, чле-
нове и симпатизанти 
от селото.
В изказването си 

кметът на Община 
Черноочене Айдън 
Осман призова всич-
ки членове и симпа-
тизанти към предел-
на мобилизация за 
постигането на висок 
изборен резултат. 
Нека на тези, които 
искат да ни разеди-
нят да покажем, че 
сме единни, каза той. 
Не еднократно съм 
подчертавал, че вся-
ко едно признание, 
което получаваме ни 
дава стимул и сили, 
да продължи напред, 
допълни Айдън Ос-
ман.
Хората от село Ко-

м у н и г а  и з р аз и ха 
своята мощна и без-
резервна подкрепа за 

листата на ДПС с №9 
в интегралната бюле-
тина за избор на на-
родни представители 
в 9 МИР-Кърджали.
Общинският предсе-

дател на ДПС Бедрие 
Газиюмер обяви, че 
изборната кампания 
в община Черноо -
чене продължава с 
пълна сила. Вече са 
проведени предиз-
борни срещи в селата 
Даскалово, Петелово, 
Лясково, Бакалите, 
Новоселище и Черна 
нива.
На събранията във 

всички населени мес-
та от района имаше 
много голям интерес. 
На тези срещи при-
съства кандидатът 
за народен предста-
вител от листата на 
ДПС Байрам Байрам. 
        Исмет ИСМАИЛ
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Sabahattin Ali’nin 110. doğum yıldönümü

Dünyaca ünlü yazar Saba-
hattin Ali’nin 25 Şubat doğu-
munun 110.yıldönümü. Sa-
bahattin Ali, 25 Şubat 1907 
yılında Eğridere’de (Ardino) 
dünyaya geldi. Babası Ali Se-
lahattin, Osmanlı Ordusun-
da subaydı. Osmanlı devleti 
içinde bir garnizondan başka 
garnizona yolculuk yapan bir 
ailede büyüdü. Çocukluğu Ça-
nakkale ve Edremit’te geçti. 
1922 yılında Balıkesir Muallim 
Mektebine kaydolarak ilk şiir 
ve hikaye deneyimlerini ger-
çekleştirdi. 1926 yılında İstan-
bul Muallim Mektebine geçti ve 

Şumnu’da Ana Dili Günü Etkinliği
Bugün Türkçe konuştuğumdan 
dolayı tekrar ceza ödeyeceğiz, 
bu mücadele devam edecek, 
bu davayı da kazanacağıma 
eminim. Hiç şüpheniz olmasın." 
ifadelerini kullandı.

Dost Birliği koalisyonu adına 
AA muhabirine konuşan HŞHP 
Genel Başkanı Orhan İsmailov 
da 26 Mart'ta yapılacak parla-
mento erken seçimleri için he-
yecanla çalıştıklarını söyledi. 
İsmailov, "Yeni bir koalisyonuz 
ama umarım parlamentoya giriş 
barajını aşar yeni parlamento-
da yerimizi alırız. Seçimde biz 
Bulgaristan, Türkiye ve tüm 
Avrupa'daki vatandaşlarımızın 
oyunu bekleriz. Kanuna göre 
ana dil yasağı devam edecek. 
Ancak biz bu hukuku tartışaca-
ğız." dedi.

Büyükelçi Gökçe de bugünün 
1999'da UNESCO, 2009'da da 
Birleşmiş Milletler üyeleri tara-
fından Uluslararası Anadil Günü 
olarak tanındığını hatırlatarak, 
"Bulgaristan'da Türkçenin konu-
şulması, öğretilmesi konusuna, 
burada yaşayan soydaşlarımı-

zın mevcudiyetinden dolayı bü-
yük önem veriyoruz." dedi.

Programda, Türkiye'nin Bur-
gaz Başkonsolosu Niyazi Ev-
ren Akyol, Türkiye'deki göçmen 
derneklerinin temsilcileri ve böl-
gedeki Türk Dernekleri yetkilileri 
de hazır bulundu.

1. sayfadan devam

buradaki edebiyat öğretmeni 
Ali Canip onun edebiyatçı ola-
rak yetişmesine büyük emek 
sarf etti. 1928-1930 dönemin-
de Berlin Üniversitesi Filoloji 
Fakültesi’nde okudu, fakat on-
dan sonra Almanya’dan ayrıl-
mak zorunda kaldı. 
19 3 4  y ı l ı nda  Tü r k i ye 

Cumhuriyeti’nin kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk hakkın-
da yazdığı “Benim Aşkım” şiiri 
Varlık Dergisi’nde yayınlandı. 
Eserleri kısa bir süre sonra 
Türk resmi makamlar tarafın-
dan düşmanlıkla karşılandı 
ve kovuşturmaya tabi tutuldu. 

Onun romanları Bulgaristan’da 
da popülerdir. Hikaye ve şiir 
kitapları 30’dan fazla dile çev-
rildi. Sabahattin Ali, eserleriy-
le Balkanlar ve dünyadaki en 
büyük hümanist ve demokrat 
yazarlar arasında yer alıyor. 
Yazar, 1948 yılında Kırklareli 
yakınlarında Bulgaristan sını-
rında öldürüldü. 
2007 yılında Ardino’nun 

merkez parkında yazarın do-
ğumunun 100.yıldönümünü 
kutlama programı çerçevesin-
de Sabahattin Ali’nin anısına 
çam ağacı ve yanına anıt taşı 
dikildi. O zaman yazarın do-

ğumunun 100.yıldönümünü 
kutlama programına konuk ol-
mak için İstanbul’dan yazarın 
kızı Ayvalık Uluslararası Müzik 
Akademisi Başkanı Prof. Filiz 
Ali de Ardino’ya geldi. 
2015 yılında Ardino Belediye 

Müzesi bahçesine Sabahat-
tin Ali’nin büstü dikildi. Her 
yıl belediye yönetimi, yazarın 
yakınları ve hayranları onun 
büstüne çelenk ve çiçek koy-
maktadır.
                     Güner ŞÜKRÜ

Bakanlıkların denetiminde 
birçok hile tespit edildi

Başbakan Ognyan Gerdjikov, yaptığı basın açıklamasında bakanlık 
faaliyetlerinin denetim ve teftişi sonucunda hazırlanan raporlara 
göre önceki hükümet tarafından gerçekleştirilen kamu ihalelerinde 
tespit edilen ihlaller hakkında bilgi verdi. 

Usulsüzlükler, başbakanın bakanlara emrettiği 14 gün süren dene-
timler esnasında tespit edildi. Eski Başbakan Boyko Borisov, devir 
teslim töreninde Gerdjikov’a bakanlıkların sıkı teftiş yapılmasını ve 
yolsuzluklar tespit edildiğinde savcılığa başvurulmasını tavsiye 
etmişti. Gerdjikov, o zaman Borisov’a “Hatırınızı kırmak istemem” 
diye karşılık vermişti.
Savunma Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği toplam 85 kamu ihalesin-
den 45’inde ihlaller tespit edildiği açıklandı. 
Başbakan, “Tespit edilen 9 dolandırıcılık işlemi ve başka ciddi ih-
lallerden dolayı Askeri Savcılığa başvuruldu, diğer 36 ihlalin ince-
lenmesi için Devlet Maliye Müfettişliği ’ne ihbarda bulunuldu. 2016 
yılında Savunma Bakanlığı’nda toplam 113 kamu ihale işlemleri 
gerçekleştirilmiştir. Onlardan 31’i durdurulmuştur. Diğer 82 ihale 
işlemi mal ve hizmet tedarik sözleşmeleri imzalanmasıyla sonuç-
lanmıştır. Sonuçta 123 sözleşme ve 23 ek sözleşme imzalanmıştır” 
diye belirtti. 
Gerdjikov, “Kamu ihalelerine ilişkin evraklarda kamu ihale katılım 
şartları ve gereklilikleri belirtilmiştir ki, bu durum bazı firmalara 
kesinlikle avantaj sağlarken bazı firmaların kamu ihalelerine katı-
lımlarını da haksız bir şekilde kısıtlamakta” diye kaydetti. 


