
  31  Mart  2021       (Çarşamba)           Yıl: XV           Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete                 Sayı: 552                 Fiyatı 1,00 Lv.  

KIRCAALİHABER
www.koch-imot.eu          GSM:+359(877) 257-777

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Uygur Müslümanlarını Savunan İlhan 
Küçük Çin’in “Kara Listesine” Girdi

AB’nin Sincan Uygur Bölge-
sinde müslümanlara sistematik 
şiddet, baskı ve insan hakları 
ihlali nedeniyle Çinli yetkililere 
yaptırım kararı ardından, Çin de 
AB’den on kişiyi “kara listeye” 

aldı. Çin hükümetinin bu kararı-
nının, AB’nin yaptırım kararına 
misilleme olarak aldığı aktarıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığının Uy-
gur müslümanlarıyla ilgili iddi-
alarından dolayı kara listeye 

aldığı AP milletvekilleri arasın-
da Bulgaristan temsilcisi İlhan 
Küçük de var.

Çin’in Avrupa Parlamento-
sunda “Çin’in menfaatlerini ve 
egemenliğini ciddi zedeleyen 

ve yalan bilgiler yayarak gerçek-
leri çarptıran” kişiler olarak öne 
sürdüğü ve yaptırım uyguladığı 
diğer milletvekiller ise, Reinhard 
Bütikofer, Michael Gahler ve 
Raphaël Glucksmann.

Bunan önce AB Sincan’da Uy-
gur müslümanlarının haklarının 
ihlal edildiği, toplu tutuklamalar 
ve baskılar suçlamasıyla Çinli 
görevlilere yaptırımlar uyguladı. 
1989 yılında Tiananmen Mey-
danındaki şiddet olaylarından 
sonra uygulanan silah ambar-

gosundan sonra ilk defa Çin’e 
yaptırım getirildi.

Çin’in “kara listeye” aldığı AP 
milletvekili İlhan Küçük Uygur-
ların insan hakları için çalış-
maları ve siyasi mahküm İlham 
Tohti’nin “Saharov” ödülüne 
aday gösterilmesi çabalarından 
dolayı bu listeye girmiş olduğu-
nu düşünüyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı yaptırım 
uygulanan kişilerin ve ailelerinin 
Çin, Hong Kong ve Makao’ya gi-
rişlerini yasakladı.

Göç Anıtı’nı göçmen 
sanatçı tasarladı

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Ferit Yazıcı'nın çalışması, Kırklareli'nin Lülebur-
gaz ilçesine "Göç Anıtı" olacak proje seçildi.

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Dr. Öğretim Üyesi Ferit Yazıcı'nın çalışması, Kırklareli'nin Lülebur-
gaz ilçesine "Göç Anıtı" olacak proje seçildi. Üniversiteden yapılan 
açıklamada, Lüleburgaz Belediyesinin Siteler Mahallesi'nde oluş-

turduğu parka Göç Anıtı inşa ettirileceği belirtildi.
8 heykeltraşın eserlerinin değerlendirildiği oylamada, Yazıcı'nın 

çalışmasının seçildiği kaydedildi.Göç Anıtı'nın sadece 1989'daki 
zorunlu göçün değil, Balkanlar'dan gerçekleşen bütün göç hare-
ketlerini temsil edeceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi: 
"Göç Anıtı'yla ilgili çalışmalarını gönderen heykeltıraşların tamamı 
göç yaşamış sanatçılar. Kentte göçü temsil edecek çalışmanın 
heykeltraşı seçilen Dr. Öğretim Üyesi Ferit Yazıcı da 1989 yılında 
Bulgaristan'dan Türkiye'ye göç eden bir ailenin ferdi. Yazıcı tara-
fından bir minyatürü yapılan anıtın üzerinde ayrıca, kendisine ait 
şu dizeler yer alacak. 'Göçmen kuşlar misali bırakıp gidiyorum 
doğduğum toprakları. Geride bırakıyorum Osmanlı'dan miras ka-
lan Rumeli diyarını. Doğduğum, çocuk olduğum, genç olduğum 
ve bir gecede büyüdüğüm ovayı.Göçüyorum adımı, sanımı, dilimi 
ve korumak için bendeki her zerre Türk olanı.' "
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1950'de Bulgaristan'dan göç etti... Seyyar 
satıcılıkla başladı, şimdi dünyaya satıyor

Bursa'da seyyar sa-
tıcılıkla boza satmaya 
başlayan aile, kurdukları 
fabrika ile dünyaya açıl-
dı. Aile, hem yurt içine 
hem de yurt dışına yıl-
da toplam 4 milyon litre 
boza satıyor.
1 9 5 0  y ı l ı n d a 

Bulgaristan’dan Bursa’ya 
göç eden Nazif Kuşku, 
bildiği iş olan bozayı so-
kaklarda satmaya baş-
ladı. Bu işi oğlu Basri 
Kuşku’ya da öğretti. 
Babasıyla Bursa sokak-
larında güğümle uzun 
yıllar seyyar olarak boza 
satan Basri Kuşku, bu işi 
Atakan Kuşku’ya da öğ-
retti. Seyyar satıcı olarak 
uzun yıllar Bursa sokak-
larında boza satan aile, 
ilk dükkanlarını Gazcılar 
Caddesi’nde açtı.
Artan talep üzerine bu 

işi seri üretime çeviren 
aile, şimdi kurdukları 

fabrikada Türkiye’nin 81 
iline ve dünyanın farklı 
ülkelerine yılda 4 milyon 
litre boza satıyor.
Bozada birçok vita-

min bulunuyor

Kış aylarının vazgeçil-
mez içeceği olan boza 
birçok vitamin ihtiva edi-
yor. TÜBİTAK’ta yapılan 
testlerde bozada yüksek 
miktarda çinko, B12, B7 

vitamini, folik asit olduğu 
ortaya çıktı.
“Güğümle sokaklarda 

çok boza sattık”
Basri Kuşku, “Bursa’ya 

geldiğimiz günden itiba-

ren bozacılık yapıyo-
ruz. Bu işi babam Nazif 
Kuşku başlattı. Ben de 
ondan öğrendim. Bu işe 
seyyar satıcılık yaparak 
başladık. Güğümle so-
kaklarda çok boza sat-
tık. Seyyar satıcılıkla 
başladığımız sektörde 
şimdi kurduğumuz fab-
rikada Türkiye’nin 81 
iline ve dünyanın farklı 
ülkelerine ihracat yapı-
yoruz. Ben de işi oğlum 
Atakan Kuşku’ya bırak-
tım” dedi.
Bu işte üçüncü kuşak 

olduğunu ifade eden 
Atakan Kuşku da “Bu 

işe dedem başlamış, 
şimdi ben devam ettiri-
yorum. Türkiye’de boza 
göndermediğimiz il yok 
Amerika, Almanya ve 
farklı ülkelere de ihracat 
yapıyoruz. Yılda 4 mil-
yon4 litre boza üreterek 
yurt içi ve dışına satış 
yapmaktayız. Ürettiği-
miz bozaları TÜBİTAK’a 
tahlile gönderdik. Bo-
zada yüksek miktarda 
çinko bulunuyor. Bunun 
yanında B12 ve B7 vi-
tamini, folik asit olduğu 
çıktı” şeklinde konuştu.
                            İHA

Samsung, Bulgaristan’da İlk Resmi Mağazasını Açtı
Dünyaca ünlü tekno-

loji markası Samsung, 
başkent Sofya’daki The 
Mall’da Bulgaristan’da 
tek resmi mağazası olan 
yeni Samsung Experi-
ence Store’nin kapılarını 
açtı. Mağazada popüler 
Ѕаmѕung Gаlаху Ѕ21 
Ultra dahil olmak üzere 
en yeni akıllı telefon mo-
delleri, akıllı saatler ve şık 
aksesuarlar olmak üzere 
Samsung’un teknolojik 
yeniliklerini keşfetmek 
mümkün olacak.

Teknolojilerin daha akıllı 
hale geldiği bu zamanda 
sahip olduğumuz olanak-
lar muazzam. Telefonlar 
artık bazı masaüstü bil-
gisayarlardan daha fazla 
işe yarıyor, akıllı saatler 
ve aksesuarlar ise günlük 
işlerimizi kolaylaştırıyor. 
Pazar, her bireyin sevkini 
ve ihtiyaçlarını karşılayan 

çok sayıda seçenek su-
nuyor, ancak doğru olan 
cihazı seçmek daha zor 
oldu.

Ѕаmѕung Ехреrіеnсе 
Ѕtоrе, en uygun ürün 
seçiminin kolay ve keyifli 
hale geldiği bir yer. Mağa-
za, en yüksek teknolojili 
ürünlerle ilgili bilgileri bile 
anlaşılabilir bir şekilde 

Bulgarcaya tercüme ede-
bilen son derece yetkin 
danışmanlara bel bağlı-
yor. Onların profesyonel 
yardımıyla kendiniz için 
her zaman en iyisini bu-
labilirsiniz.

Müşteriler, markanın 
Bulgaristan pazarında 
sunulan herhangi bir mo-
bil cihazını yerinde test 

edebilirler ve tüm işlev-
lerinden tam olarak nasıl 
yararlanabileceğini öğ-
renebilirler. Samsung’un 
uzman çalışanları tüm 
soruları yanıtlayacaklar 
ve hızlı ve verimli müş-
teri hizmetleri ve servis 
hizmetleri sunulmasına 
yardımcı olacaklar.

Mağaza açılışını kutla-
mak için Samsung Ex-
perience Store Bulgaria, 
müşteri portföyüne Şubat 
ayı boyunca aktif olacak 
yeni bir hizmet dahil etti. 
Müşteriler, faizsiz taksitle 
ürün satın alma olanağına 
sahip olacaklar. Mağaza-
nın açılış günü 1 Şubat’ta 
ise müşteriler, hem ma-
ğazadan yerinde hem de 
çevrimiçi mağazadan ak-
sesuar satın alırken % 30 
indirimden yararlandılar 
ve mobil cihaz satın alır-
ken hediye aldılar.

Çiftçilere yaklaşık 2,9 
milyar leva destek

Yapılan kabine toplantısında Devlet Tarım Fo-
nunun Avrupa Birliği (AB) fonlarından sağlanan 
kaynaklara ilişkin 2021 yılı mali plan taslağı ka-
bul edildi. Plana göre, Kırsal Kalkınma Programı 
(2014-2020) ve Denizcilik ve Balıkçılık Programı 
(2014-2020) kapsamında 2021 yılında tarımsal 
üreticileri desteklemek için yaklaşık 2,9 milyar 
leva öngörülüyor. Bu fonların 2 milyar 636 milyon 

levalık miktarı AB, 247 milyon levalık miktarı ise 
ulusal bütçeden karşılanacak.

Kırsal kalkınma için 731 milyon leva sağlanması 
öngörülüyor. Esas olarak ödemeler 4. Maddi Var-
lıklara Yapılan Yatırımlar Tedbiri, 6. Ekonominin 
Gelişimi ve Ekonomik Faaliyet Tedbiri, 7. Temel 
Hizmetler ve Kırsal Alanlardaki Köylerin Yenilen-
mesi Tedbiri ve 19. LİDER Tedbiri kapsamında 
yapılacak. Kırsal Kalkınma Programı kapsamında 
yapılacak doğrudan ödemeler için agroekoloji ve 
iklim, organik tarım ve Avrupa Ekolojik Ağı Natura 
2000’i ve Covid-19'un sonuçlarıyla başa çıkmak 
için 21.tedbirini kapsayacak olan 393 milyon leva 
belirlendi.

Dönüm başına destekleme ödemelerinin yanı 
sıra hayvan, meyve, sebze vb. tarımsal üretimler 
ve üretimle ilişkili destek ödemeleri için 1 milyar 
607 milyon leva belirlendi.

Denizcilik ve Balıkçılık Programı kapsamında 38 
114 milyon leva öngörülüyor. Bu kaynaklar, Ulusal 
Arıcılık Programı, Okul Meyvesi Programı, Okul 
Sütü Programı, Ulusal Üzüm ve Şarap Sektörünü 
Destekleme Programı, üzüm bağlarının yeniden 
yapılandırılması, promosyon programları vb. prog-
ramların desteklenmesi için kullanılacak.

Bulgaristan’ın AB bütçesine katkı payı artıyor
Meclis, Bulgaristan'ın 

Avrupa Birliği (AB) büt-
çesine katkısıyla ilgili 
olan öz kaynaklar sis-
temi hakkındaki karar 
taslağını onayladı. Ka-
rar taslağı 50 çekimser 
oya karşı 102 oyla kabul 
edildi.
15 Aralık 2020’de AB 

Resmi Gazetesi’nde 
AB’nin öz kaynaklar sis-
temine ilişkin 14 Aralık 
2020 tarihli AB Konseyi 
kararı ve 2021-2027 dö-

nemi için geçerli olacak 
Avrupa Atom Enerjisi 

Topluluğu (EURATOM) 
kararı yayınlandı.

Ulusal Mecl is, ka -
rar ın  konusunu ve 
Bulgaristan'ın AB büt-
çesine katkı miktarının 
devlet bütçesinden ya-
pılan harcamalar üze-
rindeki etkisini dikkate 
alarak karar vermeli.
Yeni kararın yürürlüğe 

girmesiyle Bulgaristan’ın 
AB bütçesine katkı pa-
yında yılda ortalama % 
4,17 oranında hafif bir 
artış bekleniyor.
             Kırcaali Haber
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Momçilgrad Belediyesi, yerel vergi ve 
harçları ödemek için yeni bir fırsat sunuyor

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi, iCard dijital 
cüzdanı aracılığıyla ye-
rel vergileri ve harçları 
ödemek için artık çev-
rimiçi bir fırsat sunuyor. 
Uygulama, Windows, 
Android ve iOS plat-
formlarında kullanılıyor.
Uygulamayı yerel ver-

gileri ödemek için kul-
lanmak kolay:
-İCard'ınızda oturum 

açın ve sol üst köşedeki 
menüden "Yerel Vergiler 
ve Harçlar" seçeneğini 
seçin.
- Mali yükümlülükleri-

niz olan belediyeyi be-
lirtin.
- Birden fazla mali yü-

kümlülüğünüz olduğun-
da hangi vergiyi ödeye-
ceğinizi belirtin.
- Vadesi gelen tutarın 

tamamını bir defada mı 
yoksa taksitli mi ödeye-
ceğinizi seçin.

- Ödemeyi hangi he-
saptan yapmayı ter-
cih ettiğinizi belirtin ve 
"Öde" ye tıklayın.
- Hazır! Ödeme başa-

rıyla tamamlandıktan 
sonra transferin ayrın-
tılarını içeren bir onay 

e-postası alacaksınız.
Hizmet 0,50 BGN ücret 

karşılığında veriliyor.
Android cihazlardaki 

iCard dijital cüzdan ile 
hem kendi mali yüküm-
lülüklerinizi hem de or-
tak sahiplerin ve üçüncü 

tarafların mali yükümlü-
lüklerini kontrol edebilir 
ve ödeyebilirsiniz. Baş-
ka bir kişinin borçlarını 
kontrol etmek ve öde-
mek istemeniz duru-
munda yalnızca onun 
bireysel vatandaşlık nu-

marasını (EGN) bilmeniz 
ve girmeniz gerekiyor.
İCard aracılığıyla yerel 

vergileri ödeme olana-
ğının getirilmesi, vatan-
daşların dünyanın her 
yerinden yerel vergi ve 
harçları çevrimiçi olarak 
ödemeleri için bir kolay-
lık ve rahatlık. Yeni hiz-
met, Momçilgrad Beledi-
yesinin daha fazla elekt-

ronik hizmetler sunarak 
Covid-19'un yayılması 
nedeniyle olağanüstü 
salgın durumunda va-
tandaşları kolaylaştırma 
arzusuyla ilgili.
Yeni elektronik hizmet 

hakkında daha fazla bil-
gi aşağıdaki bağlantıda 
bulunabilir: https://icard.
com/bg/taxes.

İranlı Dr. Abdullah Zargar’a 
Bulgaristan vatandaşlığı verildi

Adalet Bakanlığından 
yapılan açıklamada Dr. 
Abdullah Zargar’ın res-
mi olarak Bulgaristan 
vatandaşlığı elde ettiği 
bildirildi.
Bakanlıkta düzenle-

nen küçük bir törenle 
İranlı doktora kimlik 
belgesini takdim eden 
Adalet Bakanı Desisla-
va Ahladova, ona sağlık 
ve profesyonel alanla 
başarılarının devamını 
diledi.
Dr. Zargar, “Müte-

şekkirim. Bir Bulgaris-
tan vatandaşı olarak, 
beni layık gördüğü-
nüz bu yüksek takdiri 
hak etmek istiyorum. 
Bulgaristan'ın benden 
asla utanmamasını 
sağlayacağım” dedi.
Törende Sağlık Ba-

kanı Prof. Dr. Kostadin 
Angelov ve Razgrad 
Valisi Günay Hüsmen 
de hazır bulundu. Sağ-
lık Bakanı, Bulgaristan 
hekimlerine bir hekimin 
daha eklenmesinden 
dolayı gurur duyduğunu 
ifade etti.
Hatırlanacağı üzere 

5 Şubat ' ta Cumhur-
başkanı Yardımcısı 
İliana Yotova, 17 yıldır 

Bulgaristan'da yaşayan 
ve çalışan İranlı doktora 
Bulgaristan vatandaşlı-
ğı verilmesi için bir ka-
rarname imzaladı.
Dr. Zargar, yabancı 

uyruklu vatandaşların 
kamu işletmelerinde 
yönetici pozisyonuna 
atanmasını yasakla-
yan Kamu İşletmeleri 
Kanunu'nda yapılan de-
ğişikliklerden etkilendi. 
Bu yüzden İsperih'teki 
(Kemallar) Çok Yönlü 
Aktif Tedavi Hastanesi 
Müdürlüğü görevinden 
alındı.
2 0 0 4  y ı l ı n d a 

Bulgar istan'a yaşa-

maya gelen doktor, ilk 
önce Varna'daki Sve-
ta Marina Üniversite 
Hastanesi'nde çalıştı ve 
2013'ten beri İsperih'te-
ki hastaneyi yönetiyor.
2015’te Bulgaristan 

vatandaşlığı başvu-
rusunda bulunan Dr. 
Zargar’a o zamanki 
Sağlık Bakanı tarafın-
dan Bulgaristan’a üstün 
hizmetlerinden dolayı 
vatandaşlık verilmesi 
önerildi, ancak başvu-
rusu reddedildi.
Ocak ayının sonunda 

İranlı doktorun Bulgaris-
tan vatandaşı olmadığı 
için İsperih Hastanesi 

Müdürlüğü görevinden 
alındığı anlaşıldı. Ancak 
yerli halk doktorun gö-
revinde kalması konu-
sunda ısrar etti, çünkü 
binlerce leva borcu ol-
duğu ve yeterli perso-
nele sahip olmadığı bir 
zamanda hastaneyi ye-
niden ayağa kaldırdığı 
belirtildi.
Dr. Zargar’a Bulgaris-

tan vatandaşlığı veril-
mesi için İnisyatif Komi-
tesi kuruldu ve yaklaşık 
7 000 kişinin destekle-
diği bir imza kampanya-
sı gerçekleştirildi.
         Kırcaali Haber

Cebel ilçesinde 36 minik yaratıcı 
yeteneklerini geliştiriyor

Cebel (Şeyhcuma) kasabasında iki anaokulu ço-
cukları bir proje kapsamında ek olarak yürütülen 
“Küçük Yetenekler”, “Yetenekli Eller” ve “Renklerle 
Oynuyoruz” eğitim faaliyetlerine katılıyor.

Cebel Belediyesi, Pripek (Güneli) ve Rogozçe 
(Hasırcık) köylerindeki anaokulları ile ortaklaşa 
"Birlikte Öğrenir, Oynar ve Yaratırız" projesini uy-
guluyor. Proje, Etnik Azınlıklardan Çocukların ve 
Öğrencilerin Eğitim Entegrasyonu Merkezi tara-
fından finanse edilmektedir. Projenin amacı, her 
çocuğa kaliteli eğitim ve tam gelişim için eşit şans 
vermek, eğitim sürecine ek ve çeşitli eğitim faa-
liyetleri kazandırmak. Hedef grup 36 çocuk, ebe-
veynleri ve öğretmenleri.

“Küçük Yetenekler” faaliyetine katılan çocuklar, 
her türlü rolü oynuyor, röle bürünüyor, onları ilgi-
lendiren veya taklit yeteneklerini sergiliyor, kendi-
lerini masal aleminin büyüsüne kaptırıyorlar. Peri 
masallarından farklı karakterler gezegenimiz, farklı 
kültürler ve gelenekler hakkında komik hikayeler 
anlatır ve nezaketli, saygılı ve hoşgörülü olmayı 
öğretiyor.

Rogozçe köyündeki Ray Anaokulu çocuklarının 
yetenekli elleri ve “Renklerle Oynuyoruz” eğitim 
faaliyetine katılan çocuklar, sanatın gerçek “şahe-
serlerini" yaratıyor. Hepsi boyamayı, modellemeyi 
ve süslemeyi seviyor. Minikler, gerçekliğin, realite-
nin ve sihrin olduğu bir dünya yaratıyor.

Projenin uygulanmasında ve eğitim sürecinde 
önemli bir nokta ebeveynlerin katılımı. İki anaoku-
lunda görevli öğretmenler, “Çocuklar, ebeveynler 
ve öğretmenler arasında olumlu bir iletişim ortamı 
oluşturmak için koşullar yaratmak çok önemli, çün-
kü yalnızca iyi bir işbirliği herhangi bir anaokulunu 
çocukların zevkle geldiği, saygı gördüğü, anlaşıldı-
ğı, kendi kültürleriyle özdeşleşmiş hissettikleri bir 
eve dönüştürebilir” diyorlar.

“Ray” ve “Pesnopoy” anaokulu öğretmenle-
ri, “Öğretmen-Ebeveyn Etnopedagojik Etkileşim 
Modelleri” konulu online eğitim seminerine katıldı. 
Seminerin konuşmacısı Sofya Üniversitesi’nde öğ-
retim görevlisi Prof. Dr. İrina Koleva idi.

Proje, 2021 Haziran ayı sonuna kadar sürecek. 
Projenin maliyeti 14 763 leva.
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Almanya’da Prof. Dr. Uğur Şahin Ve Eşi 
Dr. Özlem Türeci’ye Liyakat Nişanı Verildi

Almanya Cumhur-
başkanı Frank-Walter 
Steinmeier yeni tip ko-
ronavirüs (Kovid-19) 
aşısını geliştiren Alman 
biyoteknoloji f irması 
BioNTech'in kurucu or-
takları Prof. Dr. Uğur 
Şahin ve Dr. Özlem 
Türeci'ye liyakat nişanı 
verdi.
Bellevue Sarayı'nda 

düzenlenen ve Başba-
kan Angela Merkel’in 
de katıldığı törende, 
Türk bilim insanı Özlem 
Türeci ile Uğur Şahin'e 
Almanya’nın "Yıldızlı 
Büyük Liyakat Nişanı" 
takdim edildi.
Cumhurbaşkanı Frank-

Walter Steinmeier bura-
da yaptığı konuşmada, 
"Ülkem adına, üstün bi-
limsel başarılarınız için 
size teşekkür ediyorum. 
Gelecekteki büyük araş-
tırma planlarınızın hem 
size hem bize çığır açan 
başarılar getirmesini di-
liyorum." dedi.
Aşının uyruğu olama-

yacağını vurgulayan 
Steinmeier, "Dünyanın 
her yerinden birçok in-
san per formansınızı 
'aşı mucizesi' olarak ni-
telendiriyor. Etkileyici bir 
kurucu çift, en iyi araş-
tırmacı, bilgi kahraman-
ları ve hatta bir dünya 
kurtarıcısı olarak tanım-
lanıyorsunuz. Birçoğu, 

keşf inize bir milliyet 
kazandırmak için başa-
rınızı toplamaya çalıştı. 
Ancak aşının uyruğu 
yoktur ne Alman ne Türk 
ne de Amerikan. Birlikte 
özgürlük ve saygı içinde 
çalışıldığında, siyasi, 
sosyal ve kültürel sınır-
ların ötesinde birbirleriy-
le yeni bir şeyler yapma-
ya cesaret edilirse iyi bir 
şeyler meydana getirilir 
ve böylece toplumumu-
za iletilebilir. Sizler tüm 
dünyadaki insanlar için 
bir örneksiniz. Bilim 
adamları olarak, her 
ikiniz de olağanüstü 
performans gösterdiniz. 
Bu başarı, geliştirdiğiniz 
aşı, insanlığa bir hizmet-
tir. Bu yüzden bugün 

buradayız." ifadelerini 
kullandı.
Salgının kıtalar, siyasi 

sistemler, dinler veya 
gelir arasında ayrım 
yapmadığını vurgula-
yan Steinmeier, "Salgın 
hepimizi tehdit ediyor ve 
bu ancak birlikte aşılabi-
lir." diye konuştu.
Almanya Cumhurbaş-

kanı, dünya çapında 
aşılara adil erişimi sağ-
lamanın herkesin çıka-
rına olacağını belirterek 
virüsün dünyanın her 
yerinde yok olması ge-
rektiğini aksi takdirde bir 
yerde duran virüsün her 
zaman dünya için tehdit 
olmaya devam edebile-
ceğini aktardı.
Steinmeier, Özlem Tü-

reci ve Uğur Şahin'in 
yaptıkları araştırmalarla 
kanser hastalarına da 
umut ve gelecek vadet-
tiklerini vurgulayarak, 
"Almanya'da ve dünya-
da en ciddi hastalıkla-
rın üstesinden gelmek 
ve çaresiz hastalıkları 
iyileştirmek için hangi 
araştırmaların başarıla-
bileceğini gösteriyorsu-
nuz." şeklinde konuştu.
Özlem Türeci, liyakat 

nişanının takdiminin ar-
dından yaptığı konuş-
mada, bu nişanın ken-
dilerine verilmesinden 
dolayı eşi Uğur Şahin ile 
büyük onur duyduklarını 
ve bu nişanın kendileri 
için büyük değer taşıdı-
ğını söyledi.

Kovid-19’a karşı aşının 
geliştirmesine katkısı 
olanlara teşekkür eden 
Türeci, "Dünya ile virüs 
arasındaki yarışta bizim 
nihai hedefimiz etkili ve 
uyumlu bir aşı geliştir-
mekti." dedi.
11 ayda bir aşıyı ge-

liştirmeyi başardıklarını 
anlatan Türeci, sadece 
hastalığa karşı değil, 
enfeksiyona karşı da 
koruyan Kovid-19 aşısı 
geliştirdiklerini, bu yön-
de emarelerin olduğunu 
belirtti.
Türeci, bu dönemde 

uluslararası çabayla çok 
şey başarıldığını vurgu-
layarak, salgının resmi 
olarak açıklanmasından 
sadece 12 ay sonra bir-
çok aşının geliştirildiğini 
ve aşı kampanyaların 
başlatıldığını kaydetti.
Son haftalarda ve ay-

larda dünyanın birçok 
yerinden aşı olan ve 
yakınlarıyla ilgili endişe 
duymayacak insanlar-
dan mektup ve resim-
ler aldıklarını söyleyen 
Türeci, “Bu mesajları 
okuduğumda, karanlık 
aydınlanıyor diyebilirim.” 
ifadesini kullandı.
Prof. Dr. Uğur Şahin 

de liyakat nişanını, ge-
çen yılın başarılarının 
toplu bir takdiri ve onu-
ru olarak gördüğünü 
belirterek, ekibine ve 

uluslararası ortaklarına 
teşekkür etti.
Zor bir yılın geride bı-

rakıldığını vurgulayan 
Şahin, "Yolun 3’te 2'sini 
yürüdük. Son bölüm, 
önümüzdeki 6 ay bizden 
çok şey talep edecek. 
Kontrol edilmesi daha 
zor olan bir virüs türü-
nün neden olduğu sal-
gının üçüncü dalgasının 
içindeyiz. Aşımızın yeni 
virüs türüne karşı et-
kili olduğunu biliyoruz. 
Güçlerimizi birleştirerek 
üçüncü dalganın bizim 
moralimizi bozmasına 
izin vermemeliyiz. Çün-
kü neler yapmamız ge-
rektiğini biliyoruz. Bunu 
birlikte yaparsak başarılı 
oluruz." şeklinde konuş-
tu.
Şahin, aşı isteyen 

herkese yaz sonunda 
bir aşıyı alabilmesi için 
ellerinden geleni yapa-
caklarını, bunun tüm aşı 
geliştirenlerle birlikte 
gerçekleştir ilebilece-
ğinden emin olduğunu 
vurguladı.
Aşılamanın hızlandı-

rılması için pragmatik 
olunması ve hiçbir aşı 
dozunun israf edilme-
mesi gerektiğini vurgula-
yan Şahin, insanlara da 
kendilerini ve diğerlerini 
virüsten korumaları çağ-
rısında bulundu. AA

Bulgaristan'da Rus casusu olduğu 
iddia edilen 6 kişi gözaltında

Bulgaristan'ın başken-
ti Sofya'da düzenlenen 
operasyonla Rusya le-
hine casusluk yapmak-
la suçlanan 6 Bulgar 
gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcı-

sı İvan Geşev, düzen-
lediği basın toplantısın-
da, örgüt üyesi olduğu 
belirtilen 6 Bulgaristan 
vatandaşının Rusya için 
casusluk yaptığı iddia-
sıyla gözaltına alındığı-
nı söyledi.
"Bulgaristan'ın yeni 

tarihinde ilk"
Söz konusu operas-

yonun, "Bulgaristan'ın 
yeni tarihinde bir ilk 
olduğunu" belirten Ge-
şev, "İstihbaratımızla 
gurur duymamız gerek. 
Komünistlerin darbe ile 
iktidara geldiği 1944'ten 
bu yana böyle bir ba-
şarı elde etmiş değiliz. 
İstihbaratımız onur kay-
nağıdır." dedi.

Başsavc ı  Geşev, 
Sofya'nın tüm giriş-çı-
kışlarında yapılan de-
netimler sonucu yakala-

nan kişiler arasında Sa-
vunma Bakanlığı, askeri 
istihbarat ve başka dev-
let kurumlarında görevli 

asker ve bürokratların 
bulunduğunu kaydetti. 
Başsavcı Geşev, "Biz 
Bulgaristan'ın düşmanı 

değil, vatanseveriyiz. 
Ülkemizi bozuk para-
lara satmayız. Hiçbir 
devletten nefret etme-
den vatanımızı severiz" 
açıklamasını yaptı.
"Eski üst düzey as-

keri istihbarat yetki-
lisi"
Cumhuriyet Başsav-

cılığı Sözcüsü Siyika 
Mileva da operasyonla 
yakalanan örgütün ba-
şındaki kişinin eski üst 
düzey askeri istihbarat 
yetkilisi olduğunu ve 
Moskova'da eğitim gör-
düğünü açıkladı.
Mileva, Savunma Ba-

kanlığında gizli bilgilere 
erişimi olan personelle 
irtibat kurduğu belirti-

len bu kişinin Rusya'nın 
Sofya Büyükelçiliğin-
deki diplomatlarla özel 
temaslarını belgeleyen 
görüntü ve ses kayıtla-
rının bulunduğunu söy-
ledi.
6 Rus diplomat sınır 

dışı edilmişti
Toplantıda, örgütün 

yakalanan diğer üyele-
rinin de Rus diplomat-
lardan zarf içinde para 
aldıklarına ilişkin bel-
gelerin olduğu, konuyla 
ilgili çok yönlü soruş-
turmanın devam ettiği 
kaydedildi.
Bulgaristan bugüne 

kadar 6 Rus diplomatı 
casusluk suçlamasıyla 
"istenmeyen kişi" ilan 
edilerek sınır dışı et-
mişti.
A r a l ı k  2 0 2 0 ' d e 

Rusya'nın Sofya Askeri 
Ataşesi Vasiliyi Saza-
noviç sınır dışı edilmişti.
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Мустафа Карадайъ във „Възрожденци“: Моят призив към 
Кърджали е на тези избори да покажем силата и мощта на ДПС!

„През последните 10 г. 
в България се устано-
ви еднолична власт на 
Бойко Борисов – няма 
министри, няма минис-
терства, няма агенции , 
няма държавни органи 
, а и държавните инсти-
туции са във война. И 
по този начин се стигна 
до криза на държав-
ността, погазване на 
Конституцията, криза 
на демокрацията, раз-
руха в държавата. Тази 
разруха трябва да спре.
Неслучайно слоганът на 
кампанията на ДПС на 
тези избори е „Рестарт 
на държавността“. Това 
означава държавните 
органи и институции да 
функционират съглас-
но законите и Консти-
туцията на страната, 
държавните служители 

не да бъдат махленски 
партийни агитатори с 
държавен ресурс, а да 
изпълняват функциите 
и задълженията си съ-
гласно Закона и Консти-

туцията.“ Това каза по 
време на посещението 
си във вторник вечер 
в най-големия кърджа-
лийски квартал – „Въз-
рожденци“, председате-

лят на ДПС и водач на 
листата на ДПС в 9-ти 
многомандатен изби-
рателен район Мустафа 
Карадайъ.

То й  д о п ъ л н и ,  ч е 
рестарт на държавност-
та означава държавни-
те органи в диалог, в 
координация и взаимен 
контрол да функциони-
рат и изпълняват Про-
грамата за ускорено 
икономическо развитие 

на България, която има 
само ДПС.“ Възстано-
вим ли държавността, 
нормалността в поли-
тиката оттам нататък 
всички ние знаем, че 
можем да очакваме 
просперитет.“, допълни 
М.Карадайъ и призова 
да се сложи край на 
разделението, проти-
вопоставянето, на аро-
гантността и агресията. 
„Ние от Кърджали - и 
християни, и мюсюлма-
ни казваме „Не“ на бор-
човете и дълговете, 
които се раздават от 
джипката, казваме „Да“ 
на ускореното икономи-
ческо развитие, „Да“ на 
достойното бъдещ е на 
нашите деца и внуци в 
нашата родина Бълга-
рия.“, подчерта в изказ-
ването си лидерът на 
ДПС.

Екипът на Централния 
лъч на ДПС беше в Кър-
джали, за да подкрепи 
кандидатите на ДПС за 
предстоящите избори 
за Народно събрание. 
Във „Възрож денци“ 

беше представена лис-
тата на ДПС, в която от 
община Кърджали има 
4 кандидати.

Д-р инж.Хасан Азис, 
зам.-председател на 
ДПС, кмет на община 
Кърджали и втори в 
листата подчерта, че 
Кърджали на тези избо-
ри трябва да даде знак 
за единството и обеди-
нението и в Кърджали, 
и за цялата партия.“Ние 
сме длъжни на наша-
та партия в името на 
демокрацията и дър-
жавността да покажем 
това единство.Аз силно 
вярвам в моите съмиш-
леници и съпартийци, 
в своите съграждани“ 
каза той.

За мобилизация на 4 
април призоваха об-
ластният председател 
на ДПС Ресми Мурад и 
областният председа-
тел на Младежко ДПС 
Байрам Байрам, които 
са на трето и пето мяс-
то в листата и евроде-
путатът Атидже Али-
ева-Вели.

Кандидати от ДПС разговаряха с 
представители на образователната сфера

„В предизборната про-
грама на ДПС е отбе-
лязано, че пандемията 
оголи проблемите в три 
важни сфери – образо-
ванието, социалната 
сфера, здравеопаз -
ването.Най-големият 
проблем в момента е 
качеството на образо-
ванието.Всичко, което 
се прави от 10 г. насам е 
реформа на парче, без 
визия и перспектива как 
ще изглежда образова-
нието след 5 или 10г. По 
данни на ЕК знанията, 
придобити от децата в 
града и по селата у нас 
е три години разлика.
Това е ужасяващо.Ние 
бихме искали държава-
та и общините да имат 
еднаква грижа за всеки 
един ученик.Елитизи-
ране на образование-
то не трябва да има и 
това важи особено за 
райони като нашия.На-
дявам се държавата да 
поеме част от грижите 
и за детските градини, 
които сега са единстве-
но грижа на общините, 
защото те са също част 
от образованието”, каза 
пред представителите 
на образователния сек-
тор Мукаддес Налбант, 
трета в листата на ДПС 
в Кърджали.

Вторият в листата д-р 
инж.Хасан Азис, който е 
и кмет на община Кър-
джали посочи, че обра-
зованието за местната 
власт е било винаги 
приоритет на приори-

тетите през изминали-
те години.Той коменти-
ра, че има дисбаланс 
на ангажиментите на 
държавата и на местно 
ниво по отношение на 
образованието. „Децата 

от 1 до 3 г. са единстве-
но ангажимент на общи-
ните и родителите. ДПС 
е единствената партия, 
която работи реално за 
изучаване на майчин 
език.Слетите паралел-
ки са едно недоразуме-
ние, което продължава 
и то е като наказание 
за нашите деца.Об -
щината дофинансира 
около 1 млн.лв., за да 
няма такива паралел-
ки, но въпросът на екс-
пертно ниво не е решен.
Материалната база на 
образователните заве-
дения тук отстъпват на 
базите в големите гра-
дове“, каза той и настоя 
за държавна политика, 
осигуряваща еднакви 
условия за всички уче-
ници.Всяко една инвес-
тиция в образованието 
в района е благодаре-

ние на нашите кметове 
и доброто взаимодейст-
вие с нашата парламен-
тарна група, подчерта 
д-р инж.Азис.

Мустафа Карадайъ, 
председател на ДПС 

и водач на листата в 
Кърджали припомни 
предложението на ДПС 
за безплатна детска 
градина за всички деца 
в страната, освен с об-
разователна цел това 
предложение касае и 
националната сигур-
ност. Той каза още, че 
държавата е абдикира-
ла от ангажимента си 
да печата и предоставя 
учебници и помагала 
на децата по отноше-
ние на майчиния език, 
че ДПС продължава 
да поема разходите за 
издаване на учебници-
те по майчин език и ги 
раздава безплатно на 
учениците.Ресми Му-
рад, областен предсе-
дател на ДПС и трети в 
листата също участва в 
разговорите.

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

Представиха програмата 
на ДПС пред работодатели

Председателят на 
ДПС и водач на листа-
та в Кърджали Муста-
фа Карадайъ и зам.-
председателят Йордан 
Цонев представиха 
пред работодателски 
организации в Кърджа-
ли основните акценти в 
предизборната Програ-
ма на ДПС за ускорено 
догонващо икономиче-
ско развитие, основано 
на зелената икономика, 
дигитализация, високи 
и водородни техноло-
гии и включването на 
свободните и активни 
граждани в управление-
то на страната.

Ускорен, догонващ, 
иновативен икономиче-
ски растеж, Устойчиво, 
зелено ориентирано 
развитие на ключови 
сектори с потенциал за 
догонващ растеж –„Чис-
та енергия, чиста вода, 
чист въздух, чиста хра-
на“, Развитие на иконо-
мика на знанието – ди-
гитализация и високи и 
водородни технологии, 
подкрепа на IT сектора, 
развитие на „ икономи-
ка на нематериалните 
активи“, Насърчаване 
на инвестициите чрез 
активната помощ на 
държавата и участието 
й във всички фази на 

инвестиционния процес 
с цел ускоряването му, 
Включване на свобод-
ните и активни граждани 
в управлението на стра-
ната, са част от приори-

тетите в програмата.
„Страната трябва да се 

управлява от онзи, кой-
то се ангажира с растеж 
от над 6%, растеж от 
1-2 % ще задълбочи из-
оставането.Всички про-
блеми на бизнеса, по-
ставени тук, се събират 
в една тема – как се уп-
равлява държавата.Ако 
начинът на управление 
не се промени, решение 
на проблемите няма да 
има“, каза Й.Цонев.

„Имаме възможност 
да променим моде -
ла на управление на 
4 април.В резултат на 
авторитарния режим на 
Б.Бойков няма правила 
в държавата, бизнеса 

страда от това, млади-
те хора, които разчитат 
на собствените си сили, 
бягат в чужбина.Моде-
лът „Бойко каза“ трябва 
да се промени, имаме 

възможност да сложим 
държавата на нова ос-
нова, развитието тряб-
ва да е с ускорени тем-
пове, за да догоним Ев-
ропа. Трябва да се въз-
станови нормалността 
в политиката, да се 
възстанови демокраци-
ята, за да възстановим 
държавността“, допъл-
ни М.Карадайъ.

На разговорите с 
представителите на ра-
ботодателските органи-
зации присъстваха кан-
дидат депутатите д-р 
инж.Хасан Азис, Ресми 
Мурад, Адлен Шевкед и 
евродепутатът Атидже 
Алиева-Вели.
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Yolsuzluğun en fazla görüldüğü 
AB ülkesi yine Bulgaristan

Bulgaristan, Ulus-
lararası Şeffaflık Ör-
gütünün (Transpa-
rency International) 
yolsuzluğun en fazla 
görüldüğü Avrupa 
Birliği (AB) ülkeleri 
sıralamasında yine 
birinci sıraya yerleşti. 
Örgütün yayımladı-
ğı 2020 Yılı Yolsuz-
luk Algı Endeksi'nde 
Bulgaristan 180 ülke 
arasında 44 puan-
la 69 sırada yer aldı. 
Bu konuda ülkemizde 
az ölçüde iyileşme 
gözlemleniyor, çünkü 
2019 Yılı Yolsuzluk 
Algı Endeksi'nde 43 
puanla 74. sırada bu-
lunuyordu.
Yolsuzluk sıralama-

sında Bulgaristan, 
AB’de Romanya ve 

Macaristan ile birinci 
sırayı paylaşıyor.
Endekste en fazla 

puanı, ortalama 66 
puanla Batı Avrupa 
ülkeleri aldı. En düşük 
ortalamayı ise 32 pu-

anla Sahra Altı Afrika 
ülkeleri ve 36 puanla 
Doğu Avrupa ve Orta 
Asya ülkeleri elde etti.
Böylece en az yol-

suzluk yapan ülke 88 
puanla Danimarka 

oldu. Onu 85 puanla 
Finlandiya, İsveç ve 
İsviçre izledi.
Uluslararası Şeffaflık 

Örgütü Başkanı Delia 
Matilde Ferreira Ru-
bio, son bir yıl içinde 

yaşanan Covid-19 
salgınının hem sağ-
lıklı hem de ekonomik 
kriz olduğu gibi aynı 
zamanda dünyanın 
kontrol altına alama-
dığı yolsuzluk krizi 
de olduğunu belirtti. 
Rubio, “Yolsuzluk se-
viyeleri daha yüksek 
olan ülkelerin krizin 
yol açtığı zorluklarla 
başa çıkma olasılığı 
daha düşük” diye kay-
detti. Rubio, “Yolsuz-
luk genellikle bir krizin 
sonuçlarını daha da 
ağırlaştırıyor ve ko-

ronavirüs (Kovid-19) 
salgını  nedeniyle 
sağlık alanında acil 
durum ilan edilmesiy-
le birlikte yaşam ve 
geçim kaynağı için 
bir tehdit oluşturuyor” 
dedi.
Berlin merkezli si-

vil toplum örgütü, 
2019’da yaptığı bir 
araştırmasına atıfta 
bulunarak küresel öl-
çekte sağlık sektörün-
de yolsuzluğa akıtılan 
paranın yılda 500 mil-
yar doların üzerinde 
olduğunu açıkladı.

Tekirdağ'da Bulgaristan pazarına giriş, 
ticaret ve yatırım fırsatları görüşüldü
Tekirdağ'da, Türkiye-

Bulgaristan Ticaret ve 
Sanayi Odası Forumu 
tarafından, Bulgaristan 
pazarına giriş, ticaret 
ve yatırım fırsatlarının 
görüşüldüğü toplantı 
düzenlendi.
Tekirdağ Ticaret ve 

Sanayi Odası'ndan 
(TSO) yapılan açıkla-
maya göre, Tekirdağ 
TSO Yönetim Kurulu 
Başkanı, TOBB Yö-
netim Kurulu Üyesi ve 
Türkiye-Bulgaristan Ti-
caret ve Sanayi Odası 
Forumu Eş Başkanı 
Cengiz Günay baş-
kanlığında video kon-
ferans ile düzenlenen 
toplantıya, Sofya Tica-
ret Müşaviri Okan Pak-
beşe ile Sofya Ticaret 
Müşaviri Sinem Taştan 
ve forum üyeleri katıldı.
Günay, toplantıda 

yaptığı konuşmada, 
Türkiye ile Bulgaris-
tan arasındaki ticaret 
ve yatırım ilişkilerinin 
gelişimine destek için 
çalışma yaptıklarını 
belirtti.Türkiye-Bulga-
ristan ikili ilişkilerine 
katkı sağlamaya de-
vam etmek istediklerini 
aktaran Günay, "Türki-

ye, Bulgaristan'ın ana 
ticaret ortaklarından 
biri konumunda.
Türkiye'nin Avrupa 

ülkeleriyle yaptığı ti-
caretin karayolu ile ta-
şınan kısmının büyük 
bölümü Bulgaristan 
üzerinden yapılmakta. 
Ayrıca, Bulgaristan, 
Türkiye'den AB'ye en 
önemli giriş kapısıdır. 
İki ülke arasındaki dış 
ticaret rakamlarına 
baktığımızda çok gü-
zel bir denge olduğunu 
görüyoruz. Ekonomik 
dengeyi koruyarak, ikili 

ticaretimizi daha yuka-
rıya taşımak için işbir-
liği içinde çalışmaları-
mızı sürdürmemiz ge-
rektiğine inanıyorum." 
ifadelerini kullandı.
Günay, Bulgaristan 

ile yatırımların ve tica-
retin artırılması gerek-
tiğini belirterek, şunları 
kaydetti:"İki ülke ara-
sında ticareti geliştir-
mek için Türkiye-Bul-
garistan Ticaret ve Sa-
nayi Odası Forumu'nu 
kurduk. Bulgaristan'da-
ki Türk girişimcilerin 
kurduğu iş örgütü olan 

Bulgar-Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası ile çalı-
şıyoruz. Bulgaristan'da 
son derece başarılı 
yatırımcılarımız var. 
İkili oda olarak hem 
Bulgaristan'daki yatı-
rımlarımızı arttırmak, 
hem Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye yatırımcı 
getirmek, aynı zaman-
da karşılıklı ticaretimi-
zi arttırmak için birlikte 
çalışacağız. Yakın za-
manda, ikili odamızın 
Bulgaristan tarafı ile bir 
araya gelip ortak top-
lantımızı yapacağız."

Bulgaristan’da kalpazanlar 
"Rambo" adına sahte pasaport 

düzenledi
Bulgaristan’da çökertilen kalpazanlık çetesinin 

hazırladığı sahte evrakların arasında "Rambo" 
filmiyle ün kazanan Hollywood yıldızı Sylvester 
Stallone adına düzenlenen sahte turistik pasaport 
bulundu.

Özel Savcılığın (SP) yayınladığı bildiride, Ör-
gütlü Suçlarla Mücadele Genel Müdürlüğünün 
(GDBOP) operasyonunda, Karadeniz sahilinde 
“Slınçev Bryag" tatil merkezinde bir adrese yapı-
lan baskın sonucu yüklü miktarda sahte evrak ve 
para ele geçirildiği belirtildi.

ABD’nin Gizli Servis ajanları ile iş birliği ile ya-
pılan operasyonda, 295 bin 800 avro ve 340 bin 

750 dolar değerinde banknot, evraklar ve teçhizat 
bulundu.

Olayla ilgili başkent Sofya’nın yanı sıra Burgaz, 
Filibe, Pazarcık ve Şumnu kentlerinde 30’u aşkın 
adreste arama yapıldı, sabıkalı 4 Bulgaristan va-
tandaşı gözaltına alındı.

Özel Savcılık, kalpazanlık çetesinin hazırladığı 
evrakların arasında, üretiminin yüksek kalitesinin 
“reklam kanıtı” olarak kullanılan, ünlü sinema yıl-
dızı Sylvester Stallone adına düzenlenmiş sahte 
turistik Bulgaristan pasaportuna da rastlandığını 
duyurdu.

Gözaltına alınan sabıkalı şahısların, 2018 yılın-
da yine Slınçev Bryag’da diğer bir operasyonda 
ortaya çıkarılan sahte evrak matbaası işlettikleri, 
haklarında soruşturma işlemleri sürerken, yeniden 
ve daha gelişmiş teknolojiyle kalpazanlık işi yap-
tıkları öğrenildi.
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Bulgaristan, asgari işçi ücreti en 
düşük AB ülkesi olmaya devam ediyor

Avrupa Birliği (AB) İsta-
tistik Ofisinin (Eurostat) 1 
Ocak 2021 tarihi itibariyle 
verilerine göre Bulgaris-
tan, 332 avro ile asgari 
işçi ücreti en düşük olan 
AB ülkesi. 21 AB ülkesin-
de asgari ücret uygulanı-
yor.

Maaşlar arasındaki fark 
çok büyük. Bulgaristan'da 
aylık maaş 332 avro iken 
Lüksemburg'da 2202 
avro. Bu, Bulgaristan'da 
asgari ücretin Lüksem-
burg'dakinden 6,6 kat 
daha düşük olduğu anla-
mına gelir.

Fiyat seviyelerindeki 
farklılıklar giderildiğinde 
ve satın alma gücü pa-
ritesi modeli uygulandı-
ğında bu fark hafifletilir. 
O zaman Bulgaristan ve 
Lüksemburg'da asgari 
ücretteki fark sadece 2,7 
kat oluyor.

Eurostat, Doğu Avrupa 
ülkelerinde asgari üc-

retin daha düşük, yani 
ayda 700 avronun al-
tında olduğunu bildirdi. 
Bulgaristan'ın yanı sıra 
en düşük asgari ücrete 
sahip ülkeler Macaristan 
(442 avro) ve Romanya 
(458 avro).

Batı ve Kuzey Avru-
pa ülkelerinde asgari 
ücret en yüksek sevi-
yede olup ayda 1 500 
avronun üzerine çıkıyor. 
Lüksemburg'dan başka 
bu grupta İrlanda (1 724 
avro), Hollanda (1 685 

avro), Belçika (1 626 avro) 
ve Almanya (1 614 avro) 
ülkeleri bulunuyor.

Eurostat’ın 2018 yılına 
ait verileri, asgari ücrete 
ülkede ortalama ücretin 
yüzdesi olarak bakıldığın-
da, Bulgaristan son sırada 

değil. Ülkemizde asgari 
ücret tutarı, ülke ortalama 
ücretin % 59'una tekabül 
ediyor.

AB içinde ortalama ola-
rak asgari ücret, ortalama 
ücretin yaklaşık yüzde 
60'ı kadar. Fransa (% 66), 
Portekiz (% 64), Sloven-
ya (% 62) ve Romanya (% 
61) olmak üzere sadece 
dört ülke bu oranın üzeri-
ne çıkıyor. Asgari ücretin 
ortalama tutarı arasındaki 
uçurumun en geniş oldu-

ğu dört ülke Estonya (% 
42), Malta (% 43), İspanya 
(% 44) ve Letonya (% 49).

Eurostat’ın 2018 yılına 
ait verileri, ayrıca AB'de 
çalışanların % 10'undan 
daha azının asgari ücret 
aldığını gösteriyor. As-
gari ücretle çalışanların 
en yüksek payı Sloven-
ya (% 15,2), Bulgaristan 
(% 14,1), Romanya (% 
13,3), Polonya (% 12,1) ve 
Fransa'da (% 11,6).

             Kırcaali Haber

Bulgaristan, olağanüstü önlemlerden 
dolayı haftada 100 milyon avro kaybediyor

Ticari kredi sigorta şir-
keti Euler Hermes'in bir 
analiz raporu sonuçla-
rına göre, Bulgaristan 
ekonomisi, koronavirüs 
(Covid-19) salgınıyla 
mücadele kapsamın-
da olağanüstü tedbirler 
uygulanması nedeniyle 
haftada 100 milyon avro 
zarar ediyor. Uzmanlara 
göre aşılama sürecinin 
gecikmesi hem ülkemiz-
de hem de tüm Avrupa 
Birliği (AB) ülkelerinde 
kalıcı hasarlar meydana 
getiriyor ve ekonomik iyi-
leşmeyi yavaşlatıyor.
Euler Hermes'in son ra-

poruna göre, AB’nin aşı-
lama planındaki beş haf-
talık gecikme şimdiden 
yaklaşık 90 milyar avro 
zarara neden oldu. Bir 
karşılaştırma yapılacak 
olunursa, Avrupa ülke-
leri, aşılama oranlarının 
yaklaşık dört kat daha 
yüksek olduğu Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) 
ve Birleşik Krallık'tan 
çok daha kötü bir şekil-
de salgın hastalıkla baş 
ediyor.
Kaybedilen zamanı 

telafi etmek ve Avrupa 
Komisyonu'nun 2021 
yazına kadar yaşlı nü-
fusun % 70'ini aşılama 
hedefine ulaşmak için 

yetkililerin şu anki du-
rumdan ortalama altı kat 
daha hızlı hareket etmesi 
gerekiyor. Aksi takdirde 
aşılama hızı değişmezse 
kazanılması istenilen ba-
ğışıklık seviyesine ancak 
2022 sonunda ulaşılabi-
lir.
Uzmanlara göre iyim-

ser senaryonun gerçek-
leşmesi, 2021 yılının ilk 
çeyreğinin sonuna kadar 
aşı üretimi ve dağıtım 
ablukasını aşılmasıy-
la mümkün olacak. Bu, 
yeni aşıların üretimine 
başlanarak veya tek bir 
doz aşı uygulanmasını 
gerektirenler de dahil 

olmak üzere yeni prepa-
ratların onaylanmasıyla 
yapılabilir. Bu durumda 
aşılama oranının hafta-
da nüfusun % 1'isine ka-
darki seviyeye ulaşması 
gerçekçi bir hedef ki bu 
da yılın üçüncü çeyre-
ğinin başlangıcındaki 
gecikmeyi telafi edecek. 
Hesaplama ayrıca aşıla-
ra yapılan yatırımın yük-
sek getiri sağladığını, 
çünkü ablukaların yarat-
tığı kayıplardan dört kat 
daha düşük olduğunu 
gösteriyor.
Euler Hermes'in ana-

listleri, yüksek aşılama 
oranlarını korumayı ba-

şaran ülkelerin sadece 
kayıpları azaltmakla 
kalmayıp aynı zaman-
da önemli bir ekonomik 
avantaj elde edeceği 
konusunda kararlı. Aşı-
lama sürecinde ilerleme, 
bu devletlerin önlemleri 
gevşetmelerine ve bu da 
tüketim ve yatırımın art-
masına, hizmetler sektö-
rünün canlanmasına ve 
tasarrufların kullanımına 
yol açacak. Bu yöndeki 
başarı veya başarısızlık, 
siyasi süreçler ve hükü-
metlere olan güven üze-
rinde de doğrudan bir 
etkiye sahip olacak.
           Kırcaali Haber

Hükümet işverenlere tazminat 
ödeme süresini uzattı

Yapılan kabine toplantısında alınan karara göre dev-
let, koronavirüsün (Covid-19) yayılmasından etkilenen 
sektörlerde ve ekonomik faaliyetlerde çalışanların işini 
korumak için işverenlere 2021 Mayıs ayı sonuna kadar 
tazminat ödemeye devam edecek.

Kararname değişikliği, 1 Nisan 2021'de yürürlüğe 
girecek.

Destek, 13 Mart - 31 Aralık 2020 arasındaki dönem-
de yarı zamanlı çalışan, İş Kanunu'nun 173a. Maddesi-
ne göre ücretsiz izin kullanan işçiler veya faaliyete ge-
çici kısıtlamalar getirilmesi nedeniyle işi askıya alınan 
çalışanlar için veriliyor. Destekten yararlanabilmeleri 
için çalışanların 1 Ekim 2020 tarihinden önce işverenle 
iş ilişkisi içinde olmaları gerekir.

Tedbirin uygulandığı ek süre içinde de devletten 
sağlanan destek miktarı, Ekim 2020 için prime esas 
kazanç tutarının yüzde 60'ı ve işveren tarafından öden-
mesi gereken sigorta primlerinin yüzde 60'ı kadar ol-
maya devam edecek.

Destek ödemelerine ilişkin kararnamede değişiklik 

yapılmasından sonra başvuru tarihinden önceki ay 
satış gelirleri 2019 yılı ortalama gelirlerine göre en az 
% 20 düşüş gösteren işverenler destek başvurunda 
bulunabilecekler.

İşverenler, 1 Ocak - 31 Mart 2021 arasındaki dönem 
için destek almak üzere 15 Nisan 2021'e kadar başvu-
ruda bulunabilecekler. Başvurular, mevcut prosedüre 
göre değerlendirilecek ve destek ödemesi yapılacak.

Para, Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) tarafından ban-
ka havalesi yoluyla ilgili işverenin hesabına aktarılacak.

Toplantıda ayrıca ulaşım, otelcilik ve restorancılık ve 
turizm sektörlerinde istihdamın korunması için tazmi-
nat ödenmesi süresinin 31 Mayıs 2021'e kadar uzatıl-
masına karar verildi.

Hatırlanacağı üzere fikir, Ulusal Üçlü İşbirliği 
Konseyi’nin (NSTS) 15 Mart Pazartesi günü gerçek-
leştirdiği olağanüstü toplantısında tartışıldı.

Bu tazminatın tutarı aylık 290 leva. 429 nolu kararna-
mede yapılan değişiklikler ulaşım, otelcilik ve restoran-
cılık ve turizm sektörlerinde çalışan personeli ve sigor-
ta primlerini kendileri ödeyen çalışanları ilgilendiriyor.

Tazminat ödenmesi için gereken mali kaynaklar, İn-
san Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı 
için ayrılan bütçeden sağlanacak. Bunun için 80 milyon 
leva kaynak öngörülüyor. Tazminat ödemeleri, yardımın 
iç pazara uygunluğuna dair Avrupa Komisyonu'ndan 
olumlu bir karar alınmasından sonra yapılacak.
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2021 Yılı “Yunus Emre Ve Türkçe Yılı” Olarak Kutlanacak

2021 yılının Yunus Emre ve 
Türkçe Yılı Olarak Kutlanması’na 
ilişkin Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan tarafından 29 
Ocak 2021 tarihinde imzalanan 
genelge yayımlandı.

Resmî Gazete’nin 30 Ocak 
2021 tarihli ve 31380 sayılı ka-
rarıyla yayımlanan genelgeye 

göre Yunus Emre’nin vefatı-
nın 700’üncü yılı münasebe-
tiyle 2021 yılı, Yunus Emre ve 
Türkçe Yılı olarak kutlanacak 
ve bu yıl, “Bizim Yunus” olarak 
anılacak. Aynı zamanda bu yıl, 
“Dünya Dili Türkçe” adıyla yur-
tiçi ve yurtdışında bir kampanya 
gerçekleştirilecek. Yunus Emre 

ve Türkçe Yılı kapsamında yü-
rütülecek faaliyetler Kültür ve 
Turizm Bakanlığı koordinasyo-
nunda yürütülürken tüm kurum 
ve kuruluşlar da bu faaliyetlere 
destek verecek; kimi faaliyetler 
de Cumhurbaşkanlığı himaye-
sinde düzenlenecek.

Genelgede Yunus Emre’nin 

“yetmiş iki millete bir gözle bak-
mak” ilkesinin ve evrensel insa-
ni değerlere yaptığı vurgunun 
altı çizilirken onun dünya hü-
manizmine katkı sağlayarak in-
sanları ortak değerler etrafında 
birleştiren, çağının çok ötesin-

de bir şair olduğu ifade ediliyor. 
Türkçenin öneminin vurgulan-
ması ve medeniyet dili kimliğiyle 
dilimizin bilinçli ve doğru kulla-
nılması, dikkat çekilen diğer bir 
husus olarak ön plana çıkıyor.

                      Kırcaali Haber

Türk Hava Yolları, Sofya ve Varna'dan 
İstanbul'a uçuşlarını artırıyor
Dünyanın birçok noktasına 

uçuş gerçekleştiren havayolu 
şirketi Türk Hava Yolları, Sof-
ya ve Varna'dan İstanbul'a 
sefer sayısını artırıyor. 28 
Mart'tan itibaren havayolu 
şirketinin Bulgaristan baş-
kentinden haftalık uçuşla-
rı 10, 21 Mayıs'tan itibaren 
Varna’dan gerçekleştirdiği 
uçuşların sayısı ise her hafta 
3 uçuşa çıkacak.
Türk Hava Yol lar ı 'nın 

B u l g a r i s t a n ' a  v e 
Bulgaristan'dan gerçekleş-
tirdiği uçuş sayısında artış, 
hizmet kullanıcılarına he-
yecan verici seyahatler için 
daha da fazla fırsat sunuyor. 
Yolcular, modern İstanbul 
Havalimanı'ndan uçuş ya-
parak dünyanın çeşitli yer-
lerini yeniden keşfedebilir ve 
havayolu şirketinin şu anda 
uçtuğu 200'den fazla farklı 
destinasyonu ziyaret edebi-
lirler. Türk Hava Yolları, 28 
Mart - 30 Ekim 2021 tarihleri 
arasında yolculara Sofya'dan 

İstanbul metropolüne haftalık 
toplam 10 sefer hizmeti suna-
cak, şimdiye kadar ise hafta-
lık 8 sefer gerçekleştiriyordu.
Türk Hava Yolları, Şubat 

ayında Varna'dan uçuşlara 
yeniden başladıktan sonra 
21 Mayıs'tan itibaren sefer 
sayısı da artacak ve haftada 
2'den 3'e çıkarılacak. Ha-
vayolu şirketi, 2014 yılından 
beri Varna’dan uluslararası 
uçuşlar düzenlemekte ve yol-
culara en yüksek sınıf hizmet-

lerinden yararlanarak dünya-
nın farklı bölgelerini ziyaret 
etme fırsatı sunmaya devam 
etmektedir.
Yolcular, bir sonraki seyahat-

lerini kolayca planlamak için 
Uluslararası Hava Taşımacı-
lığı Birliği'nin (IATA) çevrimiçi 
interaktif dünya haritası aracı-
lığıyla farklı ülkelerde salgınla 
ilgili gereklilikler, düzenleme-
ler ve güvenlik önlemleri hak-
kında eksiksiz bilgi bulabilir-
ler. AA

Kayra ve Kardelen, hasta bir 
çocuk için hayır kermesi yaptı

Kırcaali P. R. Slaveykov Lisesi 6 A Sınıf öğrencileri Kayra ve 
Kardelen, bir hayır kampanyası kapsamında ihtiyacı olan bir okul 
arkadaşlarına yardımcı olmak için iki gündür mineral taşlar satıyor. 
Kızlar, ameliyat olmak üzere olan ve ailesi zor durumda olan bir 
çocuğun durumundan haberdar olduktan sonra onu desteklemek 
için bir şeyler yapmaya karar veririler.

Onların sınıf öğretmenleri Vanya Dimitrova, “Edebiyat derslerin-
de "Gavroche Kardeşler" şiirini inceliyoruz ve böyle konularımız 
var - hayır işleri, sosyal adaletsizlik, acılarını hafifletmek için yok-
sul çocuklara nasıl duyarlı davranmamız gerektiği ile ilgili konular. 
Aslında derslerde yorumladığımız şeyler kızları derinden etkilediği 
için onlarda ihtiyacı olan birine yardım etme arzusu oluşmuştur” 
diye anlattı.

Kayra ve Kardelen, kime yardım edebilecekleri konusunda tav-

siye almak için Yardım Eli Hareketi Başkanı Snejana Sirakova'ya 
danıştılar. Okulda tedaviye ihtiyacı olan, ancak ailesinin maddi 
güçlük çektiği bir çocuk olduğunu öğrenen iki kız, yardım girişimini 
planladı.

Kızların sınıf öğretmenleri Dimitrova, “Mineral taşlardan oluşan 
bir koleksiyonları vardı ve hasta çocuk yararına kermes yapmaya 
karar verdiler. Dün sattılar, bugün de satmaya devam ediyorlar. 
Şimdiye kadar 300 levanın üzerinde yardım toplandı. Girişimle-
ri okul arkadaşları arasında büyük ilgi uyandırdı. Pek çok çocuk 
mineral taş satın alamadığı için üzüldü. Bugün hayırsever kızlar, 
toplanan parayı hasta çocuğun ebeveynine teslim edecek. Hepsi 
iyilik adına – yardıma muhtaç bir çocuğa yardım etmek için yapıldı” 
diye ifade etti.

Kayra ve Kardelen, başka yardım girişimlerinde de yer aldı. 
Kızlar, geçtiğimiz yaz Haki Kan'ın önerisiyle apartman etrafındaki 
alanların temizlik çalışmasına katıldılar, Ekim ayında ise toplanan 
paranın başıboş dolaşan hayvanların yararına bağışlandığı el ya-
pımı bilezikler sattılar.


