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Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç Kırcaali‘yi Ziyaret Etti

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. 
Müh. Hasan Azis geçen 29 
Temmuz günü Türkiye Cumhu-

riyeti Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç ile görüştü. Maçkoç’a 
Kırcaali ziyaretinde ekibinde 

yer alan Kamu Denetçisi Fatma 
Benli Yalçın, AB ve Dış İlişkiler 
Birim Sorumlusu Güniz Ateş, 

Özel Kalem Müdürü Veysel 
Şirin eşlik ettiler.
Belediye Başkanı ve diğer 

belediye yöneticileriyle yapı-
lan toplantıya Ayrımcılığa Kar-
şı Koruma Komisyonu (KZD) 
Başkanı Doç. Dr. Ana Cuma-
lieva, KZD Başkan Yardımcısı 
Doç. Dr. Baki Hüseyinov ve T. 
C. Filibe Başkonsolosu Korhan 
Küngerü de katıldılar.
Şeref Malkoç, Kırcaali’yi 

Bulgaristan'a gerçekleştirdiği 
resmi ziyaret programı kapsa-

mında ziyaret etti.
Başkan Azis, toplantı sırasın-

da Kırcaali'nin özelliklerinden 
birinin çokkültürlülük olduğu-
nu ve bu nedenle şehrin etnik, 
dini, kültürel çeşitliliği bir araya 
getirdiği için genellikle hoşgörü 
başkenti olarak adlandırıldığını 
söyledi.
Belediye Başkanı, “Farklı top-

lulukların belediye yönetiminde 
kendi temsilcileri vardır. Etnik 
hoşgörü modelinin ifadelerin-
den biri de belediye başkanı, 
papaz ve müftünün milli bay-
ramlarda bir araya gelerek tüm 
ülkeye bir arada yaşama, an-
layış, komşuluk işareti veren 
geleneksel hoşgörü kahvesi 
içmeleridir” dedi. Dr. Müh. 
Azis’in ifadesine göre, Kırcaali 
ve Bulgaristan, Balkanlar'daki 
ve dünyadaki farklı etnik top-

luluklar arasında bir hoşgörü 
ve anlayış modeli olarak örnek 
alınabilir. Belediye Başkanı, 
konuklara gerçekleştirilen pro-
jeler, şehrin çehresini değişti-
ren özel yatırımlar ile bölgenin 
ekonomik durumu ile ilgili bil-
giler verdi.
Şeref Malkoç, Kırcaali Bele-

diyesinin Türkiye’den kardeş 
belediyeler ile gerçekleştir-
diği işbirliğine ilgi gösterdi ve 
Kırcaali ile diğer belediyeler 
arasında dostane ve kardeşlik 

şehir ilişkilerinin kurulması için 
arabuluculuk yapmaya hazır 
olduklarını ifade etti.
KZD Başkanı Doç. Dr. Cuma-

lieva, komisyonun Türkiye'deki 
Kamu Denetçiliği Kurumu ile 
yaptığı işbirliğinden bahsetti. 
Kırcaali'de sıcak karşılama için 
teşekkür eden Doç. Cumalie-
va, “Bulgaristan hoşgörülü bir 
ülke, tabii ki bizim de küçük 
sorunlarımız var. Ancak asıl 
sorunlar, insanların birbirlerini 
yeterince tanımamalarından 
kaynaklanmaktadır. Gerçek şu 
ki, insanlar birbirlerini tanıdıkça 
daha fazla anlayışa ulaşılır ve 
ortak hedefler bulunur” dedi.
Şeref Malkoç ve beraberin-

deki heyet, daha sonra Bölge 
Tarih Müzesi’ni, Merkez Camii 
ve Yeni Camiini ziyaret etti.
                     Kırcaali Haber

Türkiye Kamu Başdenetçisi Şeref 
Malkoç, Kırcaali Valisi Delçev ile görüştü

Türkiye Cumhuriyeti Kamu 
Başdenetç isi Şeref Mal -
koç, 29.07.2021 tarihinde 
Bulgaristan'a gerçekleştirdiği 
resmi ziyaret programı kap-
samında Kırcaali Valisi Daniel 
Delçev ile bir araya geldi.Gö-
rüşmeye Şeref’in ekibinde yer 
alan Kamu Denetçisi Fatma 
Benli Yalçın, AB ve Dış İlişkiler 
Birim Sorumlusu Güniz Ateş 
ve Özel Kalem Müdürü Vey-
sel Şirin’in yanı sıra Ayrımcı-
lığa Karşı Koruma Komisyonu 
(KZD) Başkanı Doç. Dr. Ana 
Cumalieva, KZD Başkan Yar-
dımcısı Doç. Dr. Baki Hüseyi-
nov ve T. C. Filibe Başkonsolo-
su Korhan Küngerü de katıldı. 

Vali Delçev, görüşmeden 
sonra basına yaptığı açıklama-
da, “Türkiye Cumhuriyeti'nden 
gelen konuklarla ikili işbirliği, 
insan hakları alanında kurum-
lar arası ortaklığı ve vatandaş-
ların çıkarlarının korunmasına 
yönelik iyi uygulamaları gö-

rüştük” diye 
bildirdi. 
V a l i , 

“ T ü r k i y e 
C u m h u r i -
yeti Kamu 
Denetç i l i -
ği Kurumu 
son derece 
iyi konum-
lanmış bir 
kurum olup 

büyük bir idari otoriteye sa-
hiptir. Meslektaşlarımızın 
mükemmel çalışması ve fa-
aliyetlerinin elektronik yöne-
timi, Bulgar idari makamları 
için büyük fayda sağlayabilir!” 
dedi. 
                    Kırcaali Haber
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Krumovgrad İlçesi, Dundee Precious Metals 
Şirketi Desteğiyle Gelişmeye Devam Ediyor

23 Temmuz 2021'de 
Dundee Precious Metals 
Krumovgrad (Koşukavak) 
Şirketi ve Krumovgrad 
Belediyesi temsilcileri 
arasında şirketin toplum 
yararına yapacağı yatı-
rımlar için Yıllık Çerçeve 
Anlaşması imzalandı. 
Cari yıl için sağlanan ba-
ğışın değeri 3 000 000 
levadır.

Düzenlenen küçük çaplı 
törende şirket tarafından 
Dundee Precious Metals 
Krumovgrad Şirketi İcra 
Müdürü Dr. Müh. İliya 
Gırkov, Ruhsat ve Hukuki 
Faaliyetler Müdürü İrena 
Tsakova, kurumsal sos-
yal sorumluluk ve halkla 
ilişkiler uzmanı Canan 
Salif, belediye tarafından 
ise Belediye Başkanı Se-
bihan Mehmet, Belediye 
Başkan Yardımcıları Abi-
din Hacımehmet, Asen 
Haciev ve Nejdiye Akif, 
Belediye Genel Sekrete-
ri Fahri Mestan, Beledi-
ye Meclis Başkanı Metin 
Bayramali, Belediye Baş-
muhasebecisi Nuri Nuri 
vb. belediye temsilcileri 
hazır bulundular.

Belediyelerle ortaklık, 
sorumluluk sahibi maden 

işletmesinin faaliyet gös-
terdiği yerleşim yerlerinin 
sürdürülebilir kalkınma 
hedef ler ine ulaşılma-
sında kilit bir faktördür. 
Dundee Precious Metals 
Krumovgrad Şirketinin 
mali desteğiyle kasaba 
ve ilçedeki diğer yerleşim 
yerleri gelecekte de başa-
rılı bir şekilde gelişmeye 
devam edecek.

Art arda 6. yıl imzalanan 
2021 yılı çerçeve sözleş-

mesi, belediye için kilit 
öneme sahip çeşitli pro-
jeler için finansman sağ-
lıyor.

Drujba semtinde din-
lenme yeri ve rekreasyon 
alanı da bulunacak bir 
sahil yolunun inşası ve 
iyileştirilmesi için finans-
man öngörülüyor. İlçede 
bulunan çocuk oyun park-
larının tamiri, Mitko Pala-
uzov Anaokulu binasında 
sıhhi tesisat ve elektrik te-

sisatlarının bakım onarım 
işleri ve ayrıca Vransko 
(Hacılar) köyünde bir spor 
ve çocuk oyun alanı inşa 
edilmesi planlanıyor.

Krumovgrad Belediye-
si için önemli bir proje, 
enerji verimliliği önlem-
lerinin uygulanması ve 
Guliyka (Nevse Sipahiler) 
köyündeki Hristo Botev 
İlkokulu binasının geniş-
letilmesinin yanı sıra Çal 
(Çalcedit) köyünde içme 

suyu teminine ilişkin bir 
yatırım projesidir.
Yıllık bağış fonlarından 

sağlanan kaynaklarla 
ilçedeki bazı sokak ve 
yolların rehabilitasyonu 
gerçekleştirilecek.
Krumovgrad kasabasın-

daki Hayat+  Hastanesi-
ne yönelik 450 000 leva 
tutarında yatırım plan-
lanmaktadır. Fonların bir 
kısmı ile bebekler için 
mobil kuvöz, ambulans 
arabası satın alınması 
ve birkaç bölümde ona-
rım çalışmaları yapılması 
planlanmaktadır.
Her yıl Dundee Precio-

us Metals Şirketi yaptığı 
yıllık bağış fonlarıyla Kru-

movgrad Belediyesine 
altyapı, sağlık ve eğitim 
projelerinin uygulanma-
sında yardımcı oluyor.
Hatır lanacağı üzere 

Dundee Precious Me-
tals Şirketi, Krumovgrad 
Belediyesi ile aralarında 
anlayış ve iş birliği ruhu 
içinde ilçenin gelişimini 
teşvik etmek için yıllık 
sözleşmeler imzalama 
konusunda anlaştıkları 
bir Mutabakat Zaptı im-
zaladı. Anlaşma kapsa-
mında şimdiye kadar 52 
yeni iş yaratılan mikro, 
küçük ve orta ölçekli iş-
letmeleri desteklemek 
için bir fon oluşturuldu.
             Kırcaali Haber

Sofya Havalimanı Terminal 2'de bir 
Cоvid-19 laboratuvarı kapılarını açacak

Sofya Havalimanı’ndan 
yapılan açıklamaya göre, 
Sofya Havalimanı Termi-
nal 2'de bir Cоvid-19 labo-
ratuvarı kapılarını açacak. 
Tüm yolcular, rekabetçi fi-
yatlara PCR, hızlı antijen 
testi ve diğer testleri ya-
pabilecekler. Yolcuların 
seyahatlerinden önce ya-
pılacak PCR test sonucu 
2 saat içinde, antijen test 
sonucu ise 20 dakika için-
de hazır olacak.

SOF Connect Şirketi 
yönetimi, yolcuların gü-
venliğini sağlamak için 
çaba sarf etti. Rekor sü-
rede Sofya Havalimanı’na 
Uluslararası Havalimanı 
Konseyi (ACI World ve 
ACI Europe) tarafından 
koronavirüs koşullarında 
en iyi işletme için en üst 
derece sertifika ile sertifi-
kalandırıldı.Şirket, verilen 
akreditasyon belgesi ile 
sağlık ve güvenlik alanın-
da dünyadaki iyi uygula-
maların değerlendirildiği-
ni belirtti. Bu uygulamalar, 
temizlik ve dezenfeksiyon, 
sağlık kontrolü, personel 
ve yolcuları korumak için 
fiziksel mesafe ve alan 
sağlamak, iletişim ve bil-

gilendirme gibi yolcu hiz-
metlerinin ve havalimanı 
faaliyetlerinin tüm yönle-
rini içerir. 

Yolcu konforunu artır-

mak için sıhhi tesislerde 
hijyen koşullarının iyileş-
tirilmesine yönelik somut 
adımlar atılmıştır. Tamamı 
tamamen yeni bir tasarı-
ma sahip olacak. Pande-
minin getirdiği gereksi-
nimlerle bağlantılı olarak 
temassız su, sabun ve 
dezenfektan hizmeti su-
nacak. Yolcuakışını sekte-

ye uğratmayacak şekilde 
etaplar halinde gerçekleş-
tirilen tuvaletlerin onarımı 
sürüyor.

Eylül ayında Terminal 

2'de mobil cihazlar için 
entegre şarj istasyonları-
na sahip yenilikçi modüler 
mobilyaların kurulumuna 
başlanacak. Havaala-
nında en küçük yaştaki 
ziyaretçileri için sıkı bir 
şekilde üzerinde çalışılan 
güvenli ve modern çocuk 
oyun alanları kurulacak. 

Önümüzdeki günlerde 

yiyecek içecek otomatları 
yerleştirilecek. Yaz orta-
sında bagaj teslim alanın-
da Sofya Havalimanı'nda-
ki mağazalardan soğuk 

içecekler satın alınabilir. 
Yolcular mağazalarda ve 
restoranlarda yeni ürün 
tekliflerinden yararlana-
caklar. Yolculara hizmet 
veren çalışanların daha 
iyi tanınması ve kurumsal 
kimlik için sipariş edilen 
üniformalarda yakında 
teslim edilecek.

              Kırcaali Haber

AB Kanser Hastalıkları 
Bilgi Merkezi Kurulacak

Avrupa Birliği (AB) Parlamentosu Sosyalistler 
ve Demokratlar İlerici İttifakı Grubu Üyesi ve Halk 
Sağlığı Komitesi Üyesi Petır Vitanov, Bulgaristan 
Ulusal Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte, “Kan-
serle mücadele AB için bir öncelik ve AB, sinsi 
hastalıkla mücadele için acilen harekete geçiyor” 
diye kaydetti.

Vitanov, bu önlemlerin bir kısmının, AB Kanser-

le Mücadele Planı dahilinde bir girişim olan Kan-
ser Hastalıkları Bilgi Merkezi kurulması olduğunu 
açıkladı. Kanser hastalıklarının Doğu Avrupa'da 
en yaygın olduğuna ve Bulgaristan'ın en çok etki-
lenen ülkeler arasında olduğuna dikkat çekti.

Vitanov’un ifadesine göre, Bulgaristan aynı za-
manda yaşam beklentisinin en düşük olduğu ülke 
ve bunun nedenleri kötü sağlık hizmetleri, profilak-
si uygulanmaması ve önlem alınmamasıdır. AP 
Üyesi, bu nedenle, bu merkezin ülkemiz için son 
derece önemli olacağı beklentisini dile getirdi.

Vitanov, bu merkezin unsurlarından birinin, ülke-
mizdeki sağlık hizmetlerinin kalitesinin artmasına 
yönelik iyi bir tarama yapılmasını sağlamak için bir 
AB sisteminin oluşturulması olduğuna dikkat çekti.

AP Üyesinin ifadesine göre, kanser ilaçları fiyat-
larını düşürmenin de önemli olduğudur.

Vitanov, AB’nin 27 üye ülke için vereceği ortak 
siparişlerin bazı ülkelerdeki ilaç kıtlığını azaltması 
ve bu ilaçların maliyetini düşürmesi beklendiğini 
belirtti.

 “Referans ilaç listeleri üzerindeki genel kontrol, 
tedavi sürecinin koordinasyonu ve bu alandaki ge-
nel ortak politika, Bulgaristan'da kanser hastalıkla-
rının daha iyi tedavi edilmesine yol açacak” dedi.
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Bulgar ve Avusturyalı iki şirket, Filibe’de 
elektrikli bisiklet fabrikası kuruyor

Ekonomi Bakanlığın-
dan yapılan açıklamada, 
Bulgar bisiklet üreticisi 
MAXCOM ve Avusturya 
menşeli motosiklet üreti-
cisi Pierer Group, elektrik-
li bisiklet üretimi yapacak 
ortak bir tesisin inşasına 
60 milyon levanın üzerin-
de yatırım yapacak. Tesis, 
Plovdiv (Filibe) yakınla-
rındaki Trakya Ekonomik 
Bölgesi’nde 131 dönüm-
lük bir alanı kaplayacak 
ve 1 000 kişilik yeni is-
tihdam yaratacak” diye 
bildirildi.

Fabrika, elektrikli bisik-
letlerin yanı sıra diğer iki 
tekerlekli elektrikli araç 
türlerini de üretecek. Yıllık 
350 000 araç üretim ka-
pasitesine sahip olacak 
tesisin 2023 yılının ikinci 
yarısında faaliyete geç-
mesi planlanıyor.

Ekonomi Bakanı Kiril 
Petkov, “Bu yatırım Bul-

garistan için benzersiz-
dir. Bu, tüm Avrupa'da 1 
numara olma şansımızın 
olduğu bir sektör. Şirket-
lerimizin yüzde 15'inin 
başarıya ulaşmasını sağ-

layabilirsek Bulgaristan 
ekonomisinin büyüklüğü 
ikiye katlanacak. Bulgar 
ekonomisi tam da böyle 
rekabetçi ve başarılı şir-
ketlere dayanıyor” diye 

yorumda bulundu.
Avusturya ve Bulgaris-

tan merkezli şirketler, her 
birinin %50 hisseye sahip 
olacağı ortak bir işletme 
kuruyor. MAXCOM ve 

Pierer Group birkaç yıldır 
birlikte çalışıyor. 130 000 
metrekarelik bir alana 
elektrikli bisiklet üretimi 
için modern bir tesis inşa 
ediliyor ve toplam yatırım 
40 milyon avroya ulaşı-
yor. Avusturyalı şirketten 
yapılan açıklamaya göre, 
uluslararası tedarikçiler il-
gili üretim tesisi sahasın-
da üretim tesisleri kurma 
fırsatına sahip olacaklar.

Filibe merkezli MAX-
COM Şirketi, 1996 yılında 
faaliyete başladı. 2001 yı-
lında şirket Avrupa paza-
rına girdi ve o zamandan 
beri ürünlerinin %95'in-
den fazlası Avrupalı müş-
terilere satıldı. Şirketin 
halihazırda 40 000 met-
rekarelik bir alana sahip 
ve yılda 400 000'den fazla 
bisiklet üretme kapasite-
sine sahip bir tesisi var. 
Firmanın en popüler mar-

kaları Sprint ve Shock-
blaze olup, müşterilerin 
isteklerine göre özelleş-
tirilebilmektedir. Ticaret 
Sicilinde yayınlanan veri-
lere göre, şirketin tek pay 
sahibi Maksim Mitkov'dur.

Pierer Mobility Group, 
motosiklet üretiminde uz-
manlaşmıştır ve en ünlü 
markaları KTM, HUSQ-
VARNA Motorcycles ve 
GASGAS'tır. Şirket, özel-
likle premium motosiklet-
ler söz konusu olduğunda 
Avrupa'nın teknolojik ve 
pazar liderlerinden biri-
dir. Pierer Mobility Gro-
up ayrıca HUSQVARNA 
E-Bicycles, R Raymon ve 
GASGAS E-Bicycles mar-
kaları altında elektrikli bi-
siklet üretimi yapmakta ve 
elektrikli bisiklet ticaretin-
de uluslararası bir oyuncu 
olmayı hedeflemektedir.

             Kırcaali Haber

Lozan Antlaşması'nın imzalanmasının üzerinden 98 yıl geçti
Türkiye'nin bağımsız ve 

egemen bir devlet olarak 
tanınmasını sağlayan Lo-
zan Barış Antlaşması'nın 
imzalanmasının üzerin-
den 98 yıl geçti.

1. Dünya Savaşı so-
nucunda 24 Temmuz 
1923'te İsviçre'nin Lozan 
şehrinde imzalanan ant-
laşmaya, Türkiye Büyük 
Millet Meclisi (TBMM) 
temsilcileriyle Birleşik 
Krallık, Fransa, İtalya, Ja-
ponya, Yunanistan, Ro-
manya, Bulgaristan, Por-
tekiz, Belçika ve Yugos-
lavya temsilcileri katıldı.

TBMM Hükümetini, İs-
met İnönü başkanlığında 
Dr. Rıza Nur Bey ve Ha-
san Saka'dan oluşan he-
yet temsil etti.

20 Kasım 1922'de başla-
yan görüşmeler boğazlar 
sorunu, kapitülasyonlar, 
Musul-Kerkük ve Os-
manlı Devleti'nin borçları 
gibi nedenlerden dolayı 
kesilmesinin ardından 23 
Nisan 1923'te yeniden 
başladı.

Görüşmeler sonunda 
varılan anlaşmaya göre, 
Suriye sınırı 20 Ekim 
1921'de imzalanan Anka-
ra Antlaşmasıyla belirlen-
diği şekilde kabul edildi.

Irak sınırının ileride İn-
giltere ve TBMM arasın-
da yapılacak bir görüşme 
ile belirlenmesine karar 
verildi.

Yunanistan sınırı, Mu-
danya Antlaşması'nda 
olduğu şekliyle kabul 
edi l i rken Yunanistan, 
savaş tazminatı olarak 

Karaağaç'ı Türkiye'ye bı-
raktı.

Antlaşmayla Sovyet sı-
nırı, Gümrü, Moskova ve 
Kars Antlaşması ile be-
lirlendiği gibi kaldı, Doğu 
Anadolu'da bir Ermeni 
Devleti kurulmasından 
vazgeçildi.

Kapi tülasyonlar Lo -
zan Antlaşması ile ke-
sin olarak kaldırılırken, 
Bozcaada ve Gökçe -
ada Türkiye'ye bırakıl-

dı. İtalyanlara bırakılan 
On İki Ada, 2. Dün -
ya Savaşı'ndan sonra 
İtalya'nın çekilmesiyle 
Yunanistan'a bırakıldı.

- Tüm azınlıklar Türk 
vatandaşı kabul edildi

Antlaşma uyarınca Türk 
Devleti'nin sınırları için-
deki yabancı okulların 
Türk kanunlarına uyması, 
okulların öğreniminin Türk 
Devleti tarafından düzen-
lenmesi kayıt altına alındı.

Fener Rum Patrikhane-
sinin yabancı kiliselerle 
ilişki kurmaması şartıyla 
Türkiye'de kalması kabul 
edilirken, azınlıklara veri-

len ayrıcalıklar kaldırıldı, 
tüm azınlıklar Türk vatan-
daşı kabul edildi.

A n la ş may la  İ s t an -
bul'daki Rumlar hariç di-
ğer yerlerdeki Rumların 
Yunanistan'a, Batı Trak-
ya hariç diğer illerdeki 
Türklerin ise Türkiye'ye 
gönderilmesi suretiyle iki 
ülke arasında nüfus mü-
badelesine karar verildi.

20 Temmuz 1936'da 
imzalanan Montrö Bo-

ğazlar Sözleşmesi ile de 
Lozan'da üzerinde en 
çok durulan başlıklardan 
Boğazlar konusu çözüme 
kavuşturuldu.

- Antlaşma, 143 mad-
de, önsöz ve 4 bölüm-
den oluşuyor

143 madde, bir önsöz ve 
4 bölümden oluşan Lozan 
Barış Antlaşmasının ön 
sözünde, devletlerin istik-
lal ve hakimiyetine saygı 
gösterilmesi prensibine 
yer verildi.

Lozan Barış Antlaşma-
sı, I. TBMM tarafından 
imzalanırken, II. TBMM 
tarafından onaylandı. 

Antlaşmayla, Türkiye 
Cumhuriyeti'nin bağım-
sızlığı ve Misakımilli, iti-
laf devletleri tarafından 
resmen tanındı ve kabul 
edildi, Sevr Antlaşması da 
geçersiz hale geldi.

Ülke sınırları Irak sınırı 
hariç belli oldu ve Türkiye 
açısından I. Dünya Savaşı 
sona erdi.

Gazi Mustafa Kemal 
Atatürk, Nutuk'ta, Lozan 
Barış Antlaşması'na iliş-
kin yaptığı tanımlamada, 
"Türk milleti aleyhine asır-
lardan beri hazırlanmış 
ve Sevr Antlaşması'yla 
tamamlandığı zannedil-
miş bir suikastın yıkılışını 
ifade eden bir belgedir." 
ifadelerine yer verdi.

- Antlaşmanın onaylı 
sureti Dışişleri Bakan-
lığı sitesinde erişime 
açık

Taraflarca tek nüsha 
olarak imzalanan Lozan 
Antlaşması'nın ıslak imza-
lı nüshası "depozitör ülke" 
sıfatıyla Fransa tarafından 
muhafaza ediliyor. Diğer 
imzacı ülkelerdeki nüsha-
lar ise antlaşmanın onaylı 
suretlerinden oluşuyor.

Onaylı suretlerden biri 
de Dışişleri Bakanlığı 
Arşivi'nde bulunuyor. Dı-
şişleri Bakanlığı Arşiv 
Binası'nda aslı muhafaza 
edilen Antlaşma, Bakan-
lığın internet sitesinde 
vatandaşların ve araştır-
macıların erişimine açık 
tutuluyor.

               Kırcaali Haber

Arı yetiştiriciliği destek 
başvuruları başladı

2021 Ulusal Arıcılık Programı (NPP) kapsamında 
imzalanan sözleşmelerin şartlarını yerine getiren 
arıcılar, 16 Ağustos 2021 tarihine kadar Devlet Ta-
rım Fonu il müdürlüklerine hibe desteği başvurusu 
yapabilirler. Devlet Tarım Fonu tarafından şimdi-
ye kadar 2021 NPP kapsamında yaklaşık 730 bin 
leva destek ödemesi yapıldı. Programa başvurular, 
bu yıl 1 Haziran’da başladı. Şimdiye kadar 500’ün 
üzerinde başvuru kabul edildi.

NPP önlemleri kapsamında sözleşmede belirti-
len faaliyetlerin her biri için ayrı bir destek başvu-

rusu yapılabilir.
Hatırlanacağı üzere NPP’a başvuran arıcıların, 

onaylanmış harcamalarını bir önceki 2020 mali yı-
lının 1 Ağustos’u ile başvuru yaptıkları 2021 mali 
yılının 31 Temmuz’u arasındaki dönemde yapmış 
olmaları gerekir. Önemli bir gereklilik, başvuru 
sahibinin Tarım Gıda ve Orman Bakanlığı çiftçi 
sicilinde çiftçi olarak geçerli bir kaydının olması, 
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı tarafından tu-
tulan arı kovanlarının siciline arı kovanları ve arı 
ailelerinin sayısı hakkında güncel bilgiler sunması, 
devlete borcu olmaması ve sabıkalı olmamasıdır.  

Destek ödemesi için yapılan başvurular, hem 
idari kontrollere hem de sözleşme kapsamında-
ki faaliyetlerin uygulanması bakımından yerinde 
kontrollere tabidir. KH
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Savcılık, Bulgarlaştırma süreci davasını sonuçlandırmadığı 
için iki mağdura daha tazminat ödeyecekMahkeme kayıtlarında 

yer alan bilgilere göre, 
savcılık Bulgarlaştırma 
süreci davasının sonuç-
landırılmaması nedeniyle 
iki davada daha tazminat 
ödemeye mahkum edildi. 
Mahkeme, her iki dava 
sonucunda da savcılığı 30 
000 leva tazminat ödeme-
ye mahkum etti.

Birinci dava F. İ. isimli 
mağdur tarafından açıldı. 
Mağdur, Bulgar Komünist 
Partisinin (BKP) totaliter 
rejimi tarafından etnik 
Türklere karşı uygulanan 
zorla asimilasyonundan 
mustarip olduğunu iddia 
ederek 100 000 leva taz-
minat talep etti. Mağdurun 
dava dilekçesinde anlat-
tıklarına göre, 24 Ocak 
1985 tarihinde iş başın-
dayken yanına gelen po-
lis memurları tarafından 
gözaltına alındı, karakola 
götürülüp sorgulandı ve 
dayak yedi. Momçilgrad 
İlçe Emniyet Müdürlüğün-
de bir hafta gözaltında tu-
tulan mağdur oradayken 
sürekli taciz edildi. Daha 
sonra zihinsel ve fiziksel 
tacizin devam ettiği Kırca-
ali İl Emniyet Müdürlüğü-
ne götürülen F.İ., 25 Şubat 
1985 tarihinde başka 7 
kişiyle birlikte o zaman-
ki Belene Adası’nda bu-
lunan toplama kampına 

götürüldü. Tutuklu kaldığı 
sürede ailesi sürekli ta-
ciz edildi. Eylül 1985'te 
serbest bırakıldı. Haziran 
1989'da polis karakoluna 
çağrıldı ve kendisinden 
pasaport çıkarmak için ai-
lesinin fotoğraflarını getir-
mesi istendi. 1989 yılının 
15 Haziran’ı 16 Haziran’a 
bağlayan gecenin saba-
hında polis memurları 
evine geldi ve aileye giyi-
nip ülkeyi terk etmelerini 
söyledi. Aile üyelerinin 
yanlarına bagaj almaya 
bile vakitleri yoktu ve köy-
den yaklaşık 5 km uzağa 

götürüldüler.
F. İ. ayrıca 10 Kasım 

1989'dan sonra basından 
Bulgarlaştırma süreci ile 
ilgili soruşturma başlatıl-
dığını öğrendiğini anlatı-
yor. F. İ.’nin tanık olarak 
dinlendiği soruşturma şu 
ana kadar henüz bitmedi. 
Bu nedenle, F. İ. dava di-
lekçesinde bunun davanın 
makul bir süre içinde gö-
rülmesi ve karara bağlan-
ması hakkını ihlal ettiğini, 
27 yıldır olumsuz duygu-
ların kendisini rahatsız 
ettiğini ve iç huzurunu 
bozduğunu vurguluyor.

Sofya Şehir Mahkemesi 
Hakimi Nevena Çeuz’un 
imzası olan kararda, “So-
ruşturma süresi, suçun 
soruşturulması için mut-
lak zamanaşımı süresi-
ni önemli ölçüde aşıyor. 
Davanın olgusal ve/veya 
hukuki karmaşıklığına 
ilişkin hiçbir husus, uy-
gulamada adaletin reddi 
anlamına gelen yargıla-
ma öncesi soruşturma 
işlemlerindeki gecikmeyi 
haklı çıkaramaz veya ma-
zur gösteremez” deniliyor. 
Hakim, mağdura ödene-
cek tazminat miktarını 30 

bin leva olarak belirliyor. 
İkinci davadaki karar da 

hakim Çeuz tarafından 
verildi. Hakim, aynı ge-
rekçelerle 100 000 leva 
tazminat talep eden N.R. 
isimli mağdura da 30 000 
leva tazminat ödenmesi-
ne karar verdi. N. R.'nin 
dava dilekçesinde de 
benzer olaylar anlatılıyor. 
N. R., o sıralarda öğret-
mendi ve Bulgarlaştırma 
sürecine karşı çıktığı için 
işten atıldı. Kendisine eski 
gizli istihbarat servisi DS 
ile işbirliği yapma teklif 
edildi, ancak öğretmen 
bunu reddetti. İşten çıka-
rıldıktan sonra 1982'de 
Kırcaali'deki Kurşun ve 
Çinko Fabrikası’nda çalış-
maya başladı ve 29 Ara-
lık 1984'e kadar çalıştığı 
fabrikada tutuklandı ve bir 
gece tutuklu kaldığı Kır-

caali’deki polis karakolu-
na götürüldü. 30 Aralık'ta 
yargılanmadan ve mah-
kum edilmeden Belene 
toplama kampına götü-
rüldü. N.R., orada günlük 
işkenceye, şiddete ve psi-
kolojik baskıya maruz kal-
dı. Ağustos 1986'da, ay-
rılmasına izin verilmeyen 
Gorna Verenitsa köyüne 
zorla yerleştirildi. Burada 
serbest bırakıldığı Eylül 
1988'e kadar yerel bir ko-
operatifte çalıştı. Memle-
ketine geri döndüğünde 
tekrar Kurşun ve Çinko 
Fabrikası’nda çalışmak 
zorunda kaldı. Haziran 
1989'da ailesiyle birlikte 
Türkiye'ye sınır dışı edildi 
ve orada sağlığı ve psi-
kolojisi bozuk bir halde 
parasız pulsuz, malsız 
mülksüz hayatını yeniden 
kurmak zorunda kaldı.

Her iki dava kararı da ni-
hai değildir ve Sofya İsti-
naf Mahkemesi nezdinde 
temyiz edilecek. KH

Gayrimenkule ilgi 
devam ediyor

Gayrimenkule ilgi devam ediyor ve ekonomi korona-
virüs pandemisinin neden olduğu şoku atlatmaya çalı-
şırken fiyatlar istikrarlı bir şekilde yükselmeye başlıyor. 
Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) verileri, Sofya'da 
konut fiyatlarının bu yılın ilk çeyreğinde yıllık bazda çift 
haneli oranlarda arttığını gösteriyor.

Sofya, konut fiyatlarında en hızlı artış açısından yıllık 
bazda % 11,6 oranındaki en hızlı artışla ülkede lider 
konumunda bulunuyor. Hem yeni hem de eski evlerin 
fiyatları, sırasıyla % 11.9 ve % 11.4 oranı ile keskin 

b i r  şek i lde 
arttı. Geçen 
yılın sonu -
na kıyas la 
Sofya'da ko-
nut f iyatları 
da %4,6'lık 
sabit bir artış 
gösterdi.

Artan ilgi-
nin nedenleri 

iki yönde aranabilir. Bir yandan koronavirüs pandemisi 
iş süreçlerinin yeniden düzenlenmesine yol açtı. Birçok 
şirket çalışanlarının evden çalışmasına izin verdi ve 
bu önlem zamanla korunacak gibi görünüyor. Bu da 
talepte bir değişikliğe yol açtı. Daha önce insanlar iş 
yerinin yakınında veya uygun iletişim kanalları bulunan 
bir konut ararken şimdi kentsel ortamın gürültüsünden 
uzaklık ve huzur arzusu ön plana çıkıyor.

Öte yandan mevduat faiz oranları son yıllarda sürek-
li olarak düşük kaldı. Bulgaristan Merkez Bankasının 
(BNB) 2021 yılı Mayıs ayı istatistiklerine göre, BGN ve 
EUR cinsinden mutabık kalınan vadeli mevduatların 
ortalama faiz oranlarının her biri %0,09'dur. BGN cin-
sinden yeni vadeli mevduat hacmi %12,6 (29,9 milyon 
leva) azalarak 208,2 milyon levaya, EUR cinsinden va-
deli mevduat hacmi de %30,2 (62,8 milyon leva) azala-
rak 145,2 milyon levaya kadar geriledi. Bazı bankaların 
halihazırda tasarruf para biriktirmek için ek ücretler 
getirmiş olması da buna katkıda bulunuyor ve bu da 
mantıksal olarak müşterilerin daha yüksek bir getiri 
elde etmek için parasını bankaya yatırmaya istekli ol-
malarına neden oluyor. Yatırım konusuna gelince Bul-
garlar gelenekçidir ve kiradan pasif gelir elde etmek 
için gayrimenkule yatırım yapmayı tercih ederler.

Konut kredilerinde sürekli düşük faiz oranları ile kom-
binasyonu da buna eklemeliyiz. BNB’nin istatistiklerine 
göre, Mayıs 2021'de BGN cinsinden konut kredilerinin 
ortalama faiz oranı neredeyse değişmeden %2,75'te 
kaldı ve bu kredilerin yıllık faiz oranı %2,99’dur.

İngiltere’de oturma izni başvurusu 
yapanlar şimdilik haklarını koruyor
30 Haziran 2021'e kadar 

İngiltere İkamet Programı 
kapsamında ikamet ve 
geçici ikamet izni almak 
için başvuru yapan Bul-
garistan vatandaşlarının 
ülkede ikamet etme ve 
sosyal yardım ve hizmet-
lere erişim hakları İngiliz 
makamları başvuruları 
hakkında karar verene 
kadar korunmaya devam 
ediyor.

Dışişleri Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, 
Birleşik Krallık bu ayın 
başında İkamet Progra-
mı kapsamında ikamet 
ve geçici ikamet izni al-
mak için son tarihin sona 
ermesiyle ilgili gönderdiği 
bir mektupla bu konuda 
bilgi verdi.

İkamet izni başvurusu-
nun değerlendirilmesi 
sırasında Bulgaristan va-
tandaşları ve diğer Avru-
pa Birliği (AB) vatandaş-
ları, başvuru belgelerini 
sunarken aldıkları serti-
fika ile Birleşik Krallık'ta 
ikamet etme haklarını 
kanıtlamak zorunda ka-
lacaklar. 1 Temmuz 2021 
tarihinden itibaren bu 

belge ülkeye giriş için de 
geçerli olup, sınır kontrol 
makamlarına ibraz edil-
mesi gerekmektedir.

İkamet Programına 
başvurdukları kimlik bel-
gesinden farklı olduğu 

takdirde onların ülkeden 
ve ülkeye seyahat ettikle-
ri kimlik belgesi elektronik 
profillerine (UK Visas and 
Immigration account) gi-
rilmelidir. Aksi takdirde 
sınır kontrol yetkilileri 
ikamet durumunu kanıt-
lamak için ek bir kontrol 
yapabilir ve bu durum 
yolcunun gecikmesine 
neden olabilir.

Elektronik profil aşağı-
daki bağlantı linkinden 
güncellenebilir: https://
w w w.gov.uk /update -
uk-visas- immigration-
account-details. Yardıma 

ihtiyaç duymaları halinde 
vatandaşlarımız, (+44) 
0300 790 6268 numaralı 
telefonla UKVI Resolution 
Center ile iletişime geçe-
bilirler.

İkamet Programı kapsa-
mında ika-
met ve ge-
çici ikamet 
izni almak 
için başvu-
ru yapan 
vatandaş-
lar hakkın-
da ayrıntılı 
bilgiler Bir-
leşik Kral-
l ık hükü -

metinin aşağıdaki adres-
ten ulaşılabilen web site-
sinde bulunabilir: https://
www.gov.uk/government/
publications/view-and-
prove-your-immigration-
status-evisa/ your-immig-
ration- eu-eea-ve-swiss-
vatandaşları-erişilebilir-
sürüm için durum-an-
giriş-versiyonu.

İkamet Programı kapsa-
mında ikamet ve geçici 
ikamet izni alan Bulgaris-
tan vatandaşları, 31 Aralık 
2025 tarihine kadar kimlik 
kartı ile Birleşik Krallık'a 

seyahat edebilirler.
1 Ocak 2021'den itiba-

ren oturma izni veya geçi-
ci oturma iznine sahip ol-
mayan Bulgaristan vatan-
daşları, 6 aya kadar kısa 
süreli konaklamalar için 
İngiltere'ye vizesiz girebi-
lir ve kalabilirler. Bu süre 
zarfında vatandaşlarımız 
ülkeye turizm, toplantı 
ve konferans, kısa süreli 
kurslara katılım amaçlı 
birçok kez girebilecek, 
ancak kalıcı olarak yaşa-
yamayacak, çalışamaya-
cak veya kamu fonlarına 
erişemeyecekler.

Ç a l ı ş m a k ,  e ğ i t i m 
görmek veya Birleşik 
Krallık'a yerleşmek için 6 
aydan daha uzun bir süre 
ikamet etmeyi planlayan 
oturma izni veya geçici 
oturma iznine sahip ol-
mayan Bulgaristan va-
tandaşları, vize başvuru-
sunda bulunmak zorunda 
kalacaklar. Bunu Birleşik 
Krallık hükümetinin aşa-
ğıdaki adresten ulaşılabi-
len web sitesi üzerinden 
yapabilirler: https://www.
gov.uk/browse/visas-im-
migration.

               Kırcaali Haber
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Hükümet, yoksulluk sınırı altında 
yaşayan emekli kalmamasını öneriyor

Basın mensuplarına 
açıklamalarda bulunan 
Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı Gılıb Do-
nev, “Geçici hükümet, 
1 Ekim'den sonra yok-
sulluk sınırının altında 
gelire sahip emeklilerin 
kalmaması için bütçede 
güncelleme yapılması-
nı öneriyor” diye açık-
ladı. Daha önce Maliye 
Bakanı Asen Vasilev, 
öngörülen bütçe gider-
lerinin 1,8 milyar leva 
artırılmasının teklif edi-
leceğini, bu miktarın 
575 milyon levasının 
sosyal faaliyetler için 
öngörüldüğünü söyle-
di. 46. Millet Meclisinde 
yer alan siyasi güçlerle 
konuyla ilgili istişarelere 
başlandığı bildirildi.
Bakan Donev, bu ta-

rihten itibaren bir yan-

dan emekli maaşlarının 
ortalama yüzde 12,5 
oranında artacağını, 
diğer yandan da yoksul-
luk ödeneği verileceğini 
açıkladı. Bütçenin gün-
cellenmesi durumunda 

asgari emekli maaşı 
340 leva, yaşlılık aylığı 
ise 170 leva olacak.
Bundan başka şu 

anda 369 leva olan ve 
gelecek yıldan itibaren 
413 leva olacak olan 

yoksulluk sınırının al-
tında emekli maaşı 
alanlar sosyal yardım 
kapsamında nakd i 
para yardımı alacak. 
Bulgaristan'da 2,80 mil-
yon emekli var ve son 

verilere göre 431 bin 
kişi yoksulluk ödene-
ği alacak. Bu ödenek, 
emeklilerin ek bir işte 
çalışmaması, büyük bir 
evde oturmaması, mev-
duat tutarının belirli bir 
miktardan fazla olma-
ması vb. belirli kriterle-
re uymaları durumunda 
verilecek. 
Donev, Avrupa Birliği 

Komisyonunun da bunu 

tavsiye ettiğini açıkladı.
Bakan, emekli maaş-

larındaki artışın insan-
ları ısınma yardımından 
mahrum bırakmayaca-
ğını ve bu yardımın da 
%5.6 oranında artırı-
lacağını belirtti. 2021-
2022 ısıtma sezonu 
için daha fazla kişinin 
ısınma yardımı alması 
bekleniyor.
           Kırcaali Haber

Karaömeryeri mevlidine yüzlerce kişi katıldı
Covid-19 salgını nede-

niyle 1 yıl aradan sonra 
Ardino'nun (Eğridere) 
Tırnoslivka (Türkerecek) 
köyü yakınındaki Karaö-
meryeri adıyla bilinen yer-
de toplanan yüzlerce kişi 
sağlık ve bereket mevlidi-
ne katıldı. Ardino Belediye 
Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali 
İl Başkanı Resmi Murat, 
46. Dönem Halk Meclisi 
Milletvekili Müh. Pavlin 
Krıstev, Ardino Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram ve HÖH Ardi-
no İlçe Teşkilatı Başkanı 
Şahin Bayramov mevlit 

programını teşrifleriyle 
onurlandırdılar.

Başta Kırcaali Bölge 
Müftülüğünde irşat uz-
manı ve Ardino Cami En-

cümen Başkanı Sezer Sa-
dulov olmak üzere bölge 
imamları, Kur'an-ı Kerim 
tilaveti sundular, Mevlid-i 
Şerif okudular. Mevlide 

katılanlara Padina (Mak-
mulu) köyünden usta aşçı 
Ahmet İbramov tarafından 
hazırlanan 5 kazan pilav 
ikram edildi.

Mevlit, Tırnoslivka Köyü 
Muhtarlığı tarafından or-
ganize edildi. Köy muhtarı 
Birsen Rüstem gelenek-
sel mevlidin düzenlen-
mesine maddi ve manevi 
destek veren yöre halkı-
na en içten teşekkürlerini 
sunarken ekmek sağlayan 
Ardino’dan Aleksi ve Ne-
ven Dragiev kardeşlerine 
cani gönülden teşekkür 
etti.

                Güner ŞÜKRÜ

Aşılanan sağlık görevlilerinin 
oranı çok düşük

BTV’nin “Bu Sabah” programına konuk olan 
Sağlık Bakanlığı Danışmanı Prof. Dr. Mira Ko-
juharova, “Ülkemizde Covid-19'a karşı aşılanan 
sağlık görevlilerinin oranını söylemekten utanıyo-
rum” diye konuştu. Son olarak bu oranın yaklaşık 
%20 olduğunu ve bu seviyenin hastalığı geçirmiş 
olanlarla birlikte bile son derece yetersiz olduğunu 
belirtti.

Kojuharova, “Yaklaşan dalga dikkate alınarak 
önlemler alınmalıdır. Doktorlar, hastalarla temas 
halinde bulunuyor. Eğer doktorlar virüsü hastala-
rına bulaştırırlarsa daha da kötü oluyor. Neredeyse 
iyileştirdikleri insanlar, onların yüzünden ölürlerse 
bu affedilmez bir şey olur” dedi.

Bakan Danışmanı, “Bununla birlikte eğitim ça-
lışanlarında aşılama durumu, sağlık çalışanların-

daki ile aynı, okulların çok azında aşılı personelin 
oranı yüksektir” dedi. Prof. Kojuharova, buna rağ-
men yeni ve güçlü bir Covid-19 dalgası yaşanması 
halinde okulların ve anaokullarının en son kapan-
ması gerektiğine inanıyor.

Bazı gruplar için aşının zorunlu hale gelip gelme-
yeceği sorusuna cevaben Bakan Danışmanı, şu 
ana kadar ülkemizde böyle bir planın olmadığını 
söyledi.

Prof. Kojuharova, “Görünen o ki, tüm demok-
ratik Batı Avrupa ülkeleri zorunlu aşı uygulama-
sına geçiyor, ancak Bakanımız, insanların kendi 
başlarına mantıklı bir karar vermeleri gerektiğine 
kesinlikle inanıyor. Elbette bizler, epidemiyologlar 
aynı fikirde değiliz ama sanırım Bakan bu konuda 
haklı” dedi.

Bilim insanı, “Ülkemizde yaşanacak bir sonraki 
koronavirüs dalgası öncekilerden daha sinsi olma-
yacak, ancak herkesin aşı olması önemli, erken 
aşı olunması geç kalmaktan daha iyidir. Koronavi-
rüse karşı elimizdeki tek gerçek önlem aşı. Diğer 
tüm önlemlerin, işe yarasalar bile bir dereceye 
kadar işe yaradığını gördük. Aşı, bizi salgından 
ve bir sonraki dalgadan kurtarabilecek tek şeydir” 
diye ifade etti. KH

Ortalama buğday verimi yüzde 55 arttı
Tarım Gıda ve Orman 

Bakanlığının verilerine 
göre, bu yıl ortalama 
buğday verimi, geçen 
yıla göre yüzde 55 daha 
yüksek. Tahıl üreticile-
rinin ifadesine göre, şu 
ana kadar hasat başarı-
lı bir şekilde gerçekleş-
tirilmeye devam ediyor, 
verim ise iyi.
 Çiftçiler, “Kuraklık-

tan dolayı son on yıl-
da çavdar ve buğday 
üreticileri için en kötü 
yıl olan 2020’den fark-
lı olarak 2021 iyi bir yıl 
olacağı gibi görünüyor” 
diyor. Bakanlığının ara 
dönem verileri de bunu 
doğruluyor.

Geçen yıl ortalama 
buğday ver imi de -
kar başına 400 ki -

logramın altında olup 
Bulgaristan'ın tahıl am-
barı olarak bilinen Dob-
ruca bölgesinde bazı 

yerlerde ise 120 kilog-
rama kadar düşmüşken 
bu yıl ortalama buğday 

verimi dekar başına 
606 kilogram olarak 
gerçekleşiyor. Bu ra-
kam, yüzde 50'nin üze-

rinde bir artış olduğunu 
gösteriyor.
İstat ist ikler ayrıca 

hasat edilen arpa ve 
çavdar miktarlarında 
da yıllık bazda sırasıy-
la yüzde 14 ve yüzde 
76'lık bir artış olduğunu 
gösteriyor.
Uzmanlar, “Şimdiye 

kadar toplam buğday ve 
kolza üretimi miktarları 
2020 yılı aynı dönem 
üretim miktarlarına göre 
geride kalıyor, ancak bu 
durum, bu yıl hasadın 
geç başlamasıyla açık-
lanıyor” diye yorumda 
bulunuyor. 
            Kırcaali Haber
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Cumhurbaşkanı Radev, Kuzey Makedonyalı Bulgarlarla görüştü
Cumhurbaşkanı Ru-

men Radev, Kuzey 
Makedonya’dan Bulgar 
asıllı Sivil Demokratik 
Birliği Partisi Başka-
nı Petır Kolev ve parti 
yönetiminde yer alan 
Georgi Trendafilov ile 
Cumhurbaşkanlığı ko-
nutunda gerçekleştir-
diği görüşmede, “Bu 
ziyaretin iki ülke arasın-
daki ilişkilerin gelişme-
sinde önemli bir olumlu 
adım, yeni bir aşama 
olduğuna inanıyorum. 
Diyalog her iki ülkenin 
vatandaşlarının ortak 
çıkarınadır. Başbakan 
Zoran Zaev'in diyaloğu 
yeniden tesis etme ça-
balarını takdir ediyorum, 
ancak kurumları ve siya-
si partileri yeni sorunlar 
yaratmaya değil, potan-
siyelleri gerçekleştirme-
ye teşvik etmek için ilk 
adımları atma zamanı 
geldi” dedi.
Radev, “İki ülke ara-

sında her düzeyde doğ-
rudan diyalog, ülkele-
rimiz arasındaki açık 
sorunların çözümü için 
son derece önemlidir. 
AB’ye tam üyelik hede-
fine ulaşmanın yanı sıra 

Kuzey Makedonya'nın 
üyelik müzakereleri-
nin başlaması için ön 
koşul olan Kopenhag 
kriterlerini karşılama-
nın bir alternatifi yoktur. 
Ortak çabalarla ilerle-
me kaydedilebilir. Çün-
kü Bulgaristan, Kuzey 
Makedonya'nın AB en-
tegrasyonu ile en çok il-
gilenen ülkedir. Yakında 
iyi komşuluk ilişkilerinin 
iyi sonuçlar vermesini 
bekliyoruz” diye sözleri-
ne ekledi.

Bulgarlara karşı ayrım-
cılığa son verilmesini, 
tarih ders kitaplarında, 
müzelerde, halka açık 
yerlerde kullanılan nef-
ret söylemlerinin terk 
edilmesini talep eden 
Cumhurbaşkanı, “Kuzey 
Makedonya’da ayrımcılı-
ğın sona ermesi ve Bul-
garların haklarına say-
gı gösterilmesi, Kuzey 
Makedonya’nın Avrupa 
ülkelerinin olgunluğuna 
sahip bir ülke olduğunun 
bir işareti olacaktır. Ora-

da 120 000'den fazla 
kişi Bulgar pasaportuna 
sahip. Bulgaristan'daki 
kurumların onların so-
runlarının çözümünde 
çok daha aktif olmalarını 
ve ülkelerimizin dinamik 
bir ortaklığa sahip olma-
larını bekliyorlar. Bugün-
kü görüşmemiz, ortak 
Avrupa’nın geleceği için 
uygulanabilir çözümler 
arayışında önemli bir 
adımdır” dedi.
Kendisine böyle bir 

görüşme fırsatı verildi-

ği için minnettarlığını 
dile getiren Petır Ko-
lev, “30 yıl sonra Kuzey 
Makedonya'da yaşayan 
Bulgarların Sofya ile 
Üsküp arasındaki ger-
gin ilişkiler hakkındaki 
görüşlerini en iyi ve sa-
mimi şekilde dinleyen ilk 
Bulgar devlet adamı siz 
oldunuz” diyerek Cum-
hurbaşkanını tebrik etti. 
Kolev, “Kökenleri Bul-
gar olan binlerce Kuzey 
Makedonya vatandaşı, 
ülkenin AB ile müzake-
relere başlayacağı günü 
sabırsızlıkla bekliyor. 
Bunun, Sofya’daki res-
mi makamlarla, Bulgar 
siyasi faktörleriyle açık, 
samimi ve kardeşçe bir 
görüşme olmadan olma-
sı mümkün değil. Kendi-
ni Bulgar olarak tanım-
layan kişilere yönelik 
ayrımcılık devam eder-
se, toplum olarak öne 
çıkan nefret söylemleri-
ne karşı çalışmazsak bu 
mümkün olmaz... Bizler 

siyasi bir oluşum olarak, 
çalkantılı dönemi bir an 
önce atlatmak ve AB ile 
müzakerelere başlamak 
için çözümler aramaya 
hazırız” diye konuştu.
Kolev, sorunları nasıl 

çözebilecekleri konu-
sunda görüşlerini pay-
laşmak üzere Make-
donya Cumhurbaşkanı 
ve Başbakanı ile resmi 
görüşme talep etmeye 
kararlı olduklarını du-
yurdu. Kolev, “Kuzey 
Makedonya vatandaşla-
rı, bu sorunların üstesin-
den gelmek ve dinamik 
entegrasyon için birçok 
fırsat ve köprüden biri 
olabilir. Azimli bir top-
lumda bireylerin hakları 
uğruna mücadele etme-
si normaldir” dedi.
Radev, Kolev’e iyi ni-

yetli olduğuna ve Kuzey 
Makedonya'nın üyelik 
müzakerelere başlama-
sı için mümkün olan her 
şeyi yaptığına dair gü-
vence verdi.

Salgında dördüncü 
dalga kapımızda

NOVA TV’nin “Merhaba Bulgaristan” programı-
na konuk olan Ulusal Bulaşıcı ve Paraziter Has-
talıklar Merkezi Viroloji Bölümü Başkanı Doç. Dr. 
Lübomira Nikolaeva-Glomb, “Sakin bir dönemin 
sonuna geldik. Kesinlikle hareketlilik başlıyor, yeni 

enfekte olan kişi sayısı artık artıyor” dedi.
Koronavirüsünün Delta varyantı ile ilgili Doç. Dr. 

Glomb, “8 Temmuz'a kadar test sonuçları, DNA 
dizi analizi yapılan örneklerin yarısından fazlasın-
da bu varyant tespit edildiğini gösterdi. Alfa var-
yantı geri çekiliyor, Delta ise ilerliyor” diye belirtti 
ve koronavirüs ile ilgili durumun ağustos ayında 
daha da kötüleşmeye başlayacağını açıkladı.

Uzman, Delta varyantına karşı daha yüksek dü-
zeyde aşı etkinliği elde etmek için kişilerin aşısının 
tamamlanmasının iyi olacağına dikkat çekti.

“Aşının etkinliği ilk doz uygulamadan sonra yak-
laşık %50'dir ve ikinci uygulamadan sonra %88'e 
yükselir” diyekonuştu.

Doç. Dr. Glomb, “Evet, diğer ülkelerde vaka gö-
rülme sıklığı gerçekten gençlere kayıyor, ancak 
orada yaşlılar aşılanıyor. Ülkemizde enfekte olan-
lar arasında yaşlılar da olacak, diğer ülkelerde ise 
ölüm oranı daha yüksek. Delta varyantı, koruma 
için iki doz aşı uygulanmasını gerektirir. Ayrıca 
aşıların karıştırılması önerilir - MRNA ve vektör 
aşılarının karıştırılması söz konusu” dedi.

Kırsal Kalkınma Programı kapsamında hibe 
yararlanıcılarına yönelik eğitim semineri

Devlet Tarım Fonu ta-
rafından düzenlenen 
eğitim seminerinde kır-
sal bölgelerde yer alan 
ilçelerin belediye tem-
silcileri, 2014-2020 Dö-
nemi Kırsal Kalkınma 
Programı (PRSR) kap-
samında yapılan sözleş-
meleri daha etkin, teknik 
ve finansal olarak nasıl 
uygulayacakları konu-
sunda bilgilendirildi.
Devlet Tarım Fonu İcra 

Müdürü Boris Mihaylov, 
seminerin katılımcıları-
na hitaben şöyle konuş-
tu: “Devlet Tarım Fonu, 
kırsal alanlarda yer alan 
Bulgar belediyelerine 
ve buralarda yaşayan 
insanlara borçludur. 
Yer yer mali, altyapı ve 
demografik sorunların 
farkındayım. Bunları 
çözmek için tek gerçek 
fırsat, yeni yatırımlar 
yapmak için ihtiyaç du-
yulan taze finansal kay-
nakları sağlamaktır. Bu 
fırsat, 2014-2020 Döne-
mi PRSP kapsamında 
yapılan mali yardımlarla 
sağlanmaktadır. Araç 
olarak bazı önlemler, 
doğrudan küçük ilçe-

lerin sosyo-ekonomik 
gelişimini destekleme-
yi, yeni işler yaratmayı, 
yoksulluğu azaltmayı ve 
insanlar için daha iyi bir 

yaşam kalitesi sağlamayı 
amaçlamaktadır”.
Belediye temsilcilerine 

yönelik yapılan eğitim 
seminerinde 2014-2020 
PRSP kapsamındaki 
kamu proje ihalelerine 
ilişkin kurallar, ek anlaş-
maların imzalanması, 
proje ihale dokümanları-
nın ön ve müteakip dene-

tim prosedürleri tartışıldı.
Devlet Tarım Fonu ya-

rarlanıcıları, program 
kapsamındaki yatırım 
sonrasında ödeme ta-

lep belgelerinin nasıl ta-
mamlanacağı konusunda 
güncel bilgiler aldı.
“2014-2020 Dönemi 

Kırsal Kalkınma Prog-
ramı Kapsamında Hibe 
Yararlanıcıları İçin Kıla-
vuz” tanıtıldı. Kılavuzda 
sözleşmelerin doğru bir 
şekilde uygulanması için 
kamu projeleri kapsa-

mındaki yükümlülükler 
ayrıntılı olarak açıklan-
mıştır.
Devlet Tarım Fonu tara-

fından düzenlenen semi-

nere, kırsal alanlarda yer 
alan tüm 232 belediyenin 
temsilcileri katıldı. Katı-
lımcılar, Covid-19 pan-
demisi nedeniyle alınan 
anti-salgın önlemlerine 
uyularak üç gruba ayrıldı. 
Bir sonraki iki eğitim se-
mineri önümüzdeki hafta 
yapılacak.
            Kırcaali Haber
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BAL-TÜRK-Balkan Türkleri Kültür Derneğinde Günay Uzun Başkan Seçildi
Balkan Türkleri Kül-

tür ve Dayanışma Der-
neği 16. Olağan Genel 
Kurulunu İzmit Balkan 
Kültürevi bahçesinde 
açık havada yaptı. Ko-
vid 19 salgını sebebiy-
le Ocak 2021 tarihinde 
yapılması gereken ola-
ğan kongre, yine salgın 
şartları dikkate alınarak 
açık havada yapıldı.
Balkan Türkleri Kültür 

ve Dayanışma Derneği 
16. Olağan Genel Ku-
rulunu İzmit Balkan Kül-
türevi bahçesinde açık 
havada- yaptı.  Kovid 19 
salgını sebebiyle Ocak 
2021 tarihinde yapılması 
gereken olağan kongre, 
yine salgın şartları dikka-
te alınarak açık havada 
yapıldı. Saygı duruşu ve 
İstiklal Marşının okunma-
sıyla başlayan süreçte 
Divan Başkanlığına İbra-
him Elgin ve katip üyelere 
ise Ekrem Şen ve Furkan 
Çolakoğlu’nun seçilmesi 
ile devam edildi. Prog-
ram öncelikli olarak mev-
cut Genel Başkan Ruşen 
Özcan’ın teşekkür konuş-
ması ile başlandı. Özcan 
yaptığı konuşmada baş-
kanlık yaptığı sürece der-
neğin köklü geleneklerine 
bağlı olarak çalıştıklarını, 
salgın şartlarına rağmen 
ellerinden geleni yaptıkla-
rını söyleyerek, yeni seçi-
lecek yönetime başarılar 
diledi. Faaliyet raporu, 

denetim kurulu raporu, 
bütçe ve gelecek dönem 
faaliyet takviminin oku-
nup oylanmasından son-
ra yeni yönetim, denetim 
ve federasyon delegeleri-
nin seçimine geçildi.
Tek Aday: Günay Uzun
Divana tek listenin ve-

r ilmesi üzerine divan 
Başkanı İbrahim Elgin 
açık oylama yapılmasını 
teklif etti. Açık oylamanın 
kabulünün ardından oy 
birliği ile yeni yönetim or-
ganları seçilmiş oldu.
Yeni Başkandan Te-

şekkür Konuşması
Yeni yönetimin seçilme-

si ile teşekkür konuşması 
yapan yeni Genel Başkan 
Günay Uzun,

“Bal-Türk’ün Kurucu 
Başkanı geçtiğimiz gün-
lerde vefat eden Hüsmen 
Erdoğan’ı rahmet ve min-
netle anıyoruz. Büyükle-
rimizin zor şartlarda kur-
duğu bu dernek, 1985 
yılında Bulgaristan’daki 
Türklerin isimlerinin slav 
isimleri ile zorla değiş-
tirilmesine tepki olarak 
kuruldu. Onlar bu zulmü 
Türk ve dünya kamuo-
yuna duyurdu. Üzerine 
düşeni yaptılar. Bu bay-
rak yarışını başlattılar. 
Bizlerde burada bulunan 
önceki genel başkanları-
mız Dr. Bayram Çolakoğ-
lu, Prof. Dr. Selçuk Koç 
ve Ruşen Özcan gibi bu 
bayrağı daha ileriye gö-

türmek için çalışacağız. 
Şahsım adına böyle bir 
derneğin genel başkanı 
olmak, benim için büyük 
bir şereftir. Onların da-
vası bizim davamızdır. 
Özellikle Bursa Bal-Göç, 
İzmir Bal-Göç ve bağlı 
olduğumuz Balkan Türk-
leri Göçmen ve Mülteci 
dernekleri Federasyonu 
(BGF) ile koordineli çalış-
mak en büyük hedefimiz. 
Bu görevi, bu dönemin 
bayrağını taşıma göre-
vini bana verdiğiniz için 
hepinize teşekkürü borç 
biliyorum.” diyerek görüş-
lerini ifade etti.
Federasyon ve Diğer 

Katılımcı Dernekler
Genel Başkanın ardın-

dan Bursa BGF Genel 
Başkanı Doç. Dr. Kader 
Özlem, İzmir Bal-Göç 
Genel Başkanı Abdurra-
him Gülsoy, Sultanbeyli 
Balkan Göçmenleri Der-
nek Başkanı Mehmet Üç-
ler, İzmit Rumeli Türkleri 
Derneği Başkanı Recep 
Altıntip, Bal-Türk’ün ön-
ceki dönem genel baş-
kanlarından Dr. Bayram 
Çolakoğlu ve Prof. Dr. 
Selçuk Koç da dilek ve 
temenniler bölümünde 
görüşlerini dile getirdi ve 
yeni yönetime başarılar 
diledi.
 Yeni Seçilen Yönetim 

Kurulu
1.Günay Uzun
2.Şükrü Ar
3.Şenol Çelik
4.İbrahim Güler
5.Ragıp Çavuş
6.Yavuz Usta
7.Vildan Akkoç
8.Reyhan Velioğlu
9.Esma Ergün
10.Selahattin Aydın
11.Hasan Hayırsever
Günay UZUN kimdir?
1984 yılında Bulgaris-

tan, Hasköy’de doğdu. 

1989 yılında yaşanan 
zorunlu göçte, ailesi ile 
birlikte Anavatana geldi.
Yüksek öğrenimini, 

“Deri Teknikerliği ve Lo-
jistik” bölümlerini okuya-
rak tamamlamıştır.
2011 yılından itibaren 

de Bal-Türk içinde aktif 
görev almaya başlamış-
tır. Çayırova Şubesinde 
sırası ile yönetim kurulu 
üyesi, şube sekreteri ve 
başkan yardımcılığı gö-
revlerinde bulunmuştur. 
2018 yılında yapılan ola-
ğan genel kurul ile Ge-
nel Merkez yönetim ku-
ruluna seçilmiştir. Genel 
Merkezde bugüne kadar 
Genel Sekreter olarak 
görev yaptı. Düzenlenen 
etkinlik ve projelerde aktif 
görev alarak katkı sundu.
Çalıştığı şirketlerde sı-

rası ile Üretim Sorumlu-
su, Depo Yöneticisi, Satı-
nalma Sorumlusu görev-
lerinde bulunmuştur. Ha-
len otomotiv sektöründe 
faaliyet gösteren yabancı 
bir şirkette çalışmaktadır.
Günay Uzun, evli ve 2 

kız çocuğu babasıdır.

Üç şirkete A Sınıf Yatırım Sertifikası verildi
Ekonomi Bakanı Kiril 

Petkov, bakanlıkta dü-
zenlenen törende Yatı-
rımları Teşvik Kanunu 
çerçevesinde üç şirketin 
projelerine A Sınıf Yatı-
rım Sertifikası verdi. A 
Sınıf Yatırım Sertifikası 
verilen projelerin toplam 
tutarı 54 182 milyon leva. 
Bu projelerle yaklaşık 240 
kişilik istihdam yaratılması 
öngörülüyor.

Türk şirketi Şişecam'ın 
Bulgaristan'da faaliyet 
gösteren şirketlerinden 
Trakya Glass Bulgaria 
Şirketinin Tırgovişte (Es-
kicuma) şehrinde hayata 
geçirilecek "Mamul Ürün-
leri Nihai İşleme Atölyesi" 
projesi için A Sınıf Yatırım 
Sertifikası verildi. Toplam 
tutarı 27 382 000 leva 
olan yatırım projesinin 10 
kişilik yeni istihdam yarat-
ması öngörülüyor.

“Yeni üretim kapasitesi-
nin oluşturulması ve de-
polar kurulmasıyla Got-
mar Şirketinin üretim ka-
pasitesinin artırılması ve 
fotovoltaik üretim tesisleri 
kurulmasıyla elektrik mali-
yetlerinin azaltılması” pro-
jesi için Gotmar Şirketine 

de A Sınıf Yatırım Ser-
tifikası verildi. Projenin 
toplam tutarı 16 800 000 
leva. Yatırım projesinin 

uygulanması sırasında 
ve sonucunda 200 kişilik 
yeni istihdam yaratılacak.

Yatırımları Teşvik Kanu-
nu çerçevesinde A Sınıf 
Yatırım Sertifikası veri-
len üçüncü proje, Türk 
TEKLAS Holding'in Tek-
las Bulgaristan Şirketinin 
Vratsa (İvraca) şehrinde 
hayata geçireceği “Üre-
timin genişletilmesi ve 

bitmiş ürünlerin depo-
lanması için robotik depo 
kurulumu” projesidir. Top-
lam tutarı 10 milyon leva 

olan yatırım projesiyle 30 
kişilik yeni istihdam yara-
tılacak.

Bakan Petkov,  ya -
t ır ımcılara ürünler in i 
Bulgaristan’da sattıkları 
ve üretimlerini genişlettik-
leri için teşekkür ederek, 
tüm yatırım projelerinin 
ihracata yönelik olduğunu 
ve bunun Bulgaristan'ın 
ekonomik büyümesine 

büyük katkı sağladığını 
vurguladı. Her üç proje 
de başkent dışında uygu-
lanmakta ve bölgesel eko-

nomik kalkınmaya önemli 
katkılar sağlamaktadır.

2021 yılının başından 
beri Yatırımları Teşvik 
Kanunu çerçevesinde A 
Sınıf Yatırım Sertifikası 
verilen projelerin sayısı 
17’ye çıktı. Toplam tutarı 
868,06 milyon leva olan 
yatırım projeleriyle 1701 
kişilik yeni istihdam yara-
tılması öngörülüyor.

Is ınma yardımı 
başvuruları başladı

1 Temmuz’da 2021/2022 ısıtma sezonu için ısınma 
yardımı başvuruları başladı. Başvuru süresi 31 Ekim 
2021 tarihinde dolacak.

Isınma yardımı 1 Kasım 2021-31 Mart 2022 döne-
mini kapsayan 5 aylık süreliğine yapılıyor. 2021/2022 
ısıtma sezonu için ısınma yardımı miktarı 104,71 leva 
veya toplam 523,55 leva. Önceki ısıtma sezonu için 
99,16 leva veya toplam 495,80 leva idi.

Başvuru belgeleri, başvuru sahiplerinin mevcut ad-
reslerine göre Sosyal Yardım Müdürlüklerine (DSP) 
veya başvuru kabul edilen başka yerlere teslim edile-
bilir. Ayrıca belgeler elektronik olarak da gönderilebilir, 

ancak başvuru 
formları Ulusal 
Sigorta Ensti-
tüsünün (NOİ) 
verdiği kişisel 
kimlik koduyla 
veya nitelikli 
bir elektronik 
imzayla ve ay-
rıca lisanslı bir 
posta operatö-
rü aracılığıyla 

imzalanmalıdır.
Başvuru sahibi, ısı enerjisi, elektrik enerjisi, katı yakıt 

veya doğal gaz olmak üzere kullandığı ısıtma türünü 
belirtmelidir.

Başvurular, başvuru tarihinden itibaren 20 gün için-
de işleme alındıktan sonra bir sosyal hizmet görevlisi, 
başvuruda belirtilen mevcut adresi ziyaret ederek an-
ket yapar ve yardımın verilmesi veya başvurunun red-
dedilmesine yönelik gerekçeli öneri içeren bir sosyal 
durum raporu hazırlar.

Başvurunun kabul edildiği veya reddedildiğine dair 
karar, çıkarıldığı tarihten itibaren 14 gün içinde başvuru 
sahibine teslim edilir ve başvurunun reddedildiğine dair 
karar durumunda Bölge Sosyal Yardımlar Müdürlüğü 
nezdinde İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında 
itiraz edilebilir.

Isınma yardımı ödemesi, başvurunun kabul edildi-
ğine dair kararın çıktığı aydan sonraki ayın sonuna 
kadar yapılır.
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İyiliğin Ve İnsanlığın Ressamı Kamber Kamber

Kamber'in resimleri hayatın bir 
yansıması değil, onlar canlı bir 
varlık. Ses verirler - onlardan 
eski çan, gayda, davul sesleri 
duyulur…. Onlar bir türkü, dağ 
kokan… Onlardan bir anne şef-
kati, baştan çıkaran uysal bir 
kadın, bir baba evi, bir çocukluk 
anısı, cananın fısıltısı, bir dua 
fışkırır… Kamber’in resimleri bir 
vasiyettir. Acı içindeler. Onları 
izliyor ve sesler duyuyorsun… 

Sanatçı gökyüzüne resim çizer. 
Fırçasıyla evrene dokunur ve 
zamanı kovalamak için acelesi 
yok…

Şair Rosa Sokolova, özgün 
bir ressam ve eşsiz bir yetenek 
olan Kamber Kamber'in tuval-
lerini böyle "hissediyor". Usta 
fırça genellikle şiir kitaplarını 
resimlendirir ve dostlarının onu 
“iyiliğin ve insanlığın ressa-
mı” olarak adlandırması boşu-

na değildir. Kamber kendisini 
"Rodopeist" (Rodopçu) olarak 
tanımlıyor. Rodopları ve birçok 
kuşak sanatçıya yetecek kadar 
büyük Rodop dünyasını resme-
der. Kendisini bu dağın kadim 
bir çocuğu olarak görür ve ona 
takıntılıdır. Rodoplar, onun bü-
yük aşkıdır. Kadını da resmeder, 
onun için kadın kendi deyişiyle 
"bizim dünyamız ve biz erkekler 
bu dünyada varız". Onun resim-

lerinde Rodop kızları, eski evler 
ve izlenimlere dayalı resimlerin-
de Rodop düşleri hayat bulur.

Doğu Rodoplar’ın ünlü sanat-
çısı 30'dan fazla kişisel sergi 
açtı. 1950 yılında Kırcaali ili 
Momçilgrad (Mestanlı) ilçesi 
Sedefçe (Saruhanlı) köyünde 
doğdu, şimdi Momçilgrad'da 
yaşıyor ve çalışıyor. Şehirdeki, 
bünyesinde müze koleksiyonu-
nun ve kendi eseri olan sanat 
galerisinin de yer aldığı Nov 
Jivot Halk Kültürevi’nin müdür-
lüğünü yapmaktadır.

Kırcaali Ressamlar Derneği 
Başkanı büyük Bulgar grafik sa-
natçısı Vladimir Çukiç, “Kamber 
Kamber, Rodop manzarası ve 
Rodop kadını resimlerinin usta-
sı, ancak son 10 yılda denediği 
farklı resim teknikleriyle çizdiği 
resimlerle de bizleri sevindir-
di. Hayatta bu sakin, bilge ve 
uyumlu adam, spatula ve yağlı 
boyaları eline aldığında şişe-

den kaçan bir ruh gibidir. Kara-
basanlar onu yakalar ve harika 
şeyler yapar” diyor. Çukiç’in ifa-
desine göre Kamber, ultramarin 
gibi uzlaşmaz renkleri kırmızıy-
la, beyazla uzlaştırmayı başarır. 
Kamber, taşralı bir sanatçı değil, 
resimleri birçok Avrupa ve Bal-
kan ülkesindeki koleksiyonları 
ve evleri "süsliyor".

Kamber, “Resim yaparken hep 
müzik dinlerim. Ne çizeceğime 
dair bir fikirle hiçbir zaman bir 
sehpanın karşısına geçmedim. 
Bu duygu beni çekiyordu, oysa 

genellikle o anda dinlediğim 
müzikle ilgili bir duyguymuş. 
İrlanda gayda müziklerini, ke-
man müziklerini severim, cazı 
severim, Theodosius Spasov'un 
çaldığı kaval müziklerini seve-
rim – onun müzikleri sanki beni 
yerden koparıyor ve uçuruyor 
gibi hissediyorum” diye paylaşı-
yor. Sanatçı, müzik, şiir ve resim 
sanatının birbirinden bağımsız 
yaşayamayan üç kız kardeş ol-
duğunu söylüyor.

Ressam, “Akşamları sık sık şiir 
okurum. Sanatçının diplomaya 
ihtiyacı yok ama eğitim çok 
önemli, Sanat Akademisi'nde 
öğretmenlerim bana bu sanatın 
inceliklerini öğrettiler” diye ifade 
ediyor.

Bir resim fikrini uzun zaman-
dır içinde taşıdığını itiraf eden 
Kamber, "Ressamlar genellikle 
çocukluklarını resmederler. Tu-
vallerimde sık sık bir keçi beli-
rir. O herhangi bir keçi değildir, 

bizim keçimizdir” diye anlatıyor.
Kamber, “Ben beşinci sınıf-

tayken babam bir keçi aldı. Ben 
onu 4 yıl otlattım, o bizi besledi. 
Resim sehpasınnın karşısına 
geçtiğimde hala aklıma görüntü-
sü gelir” diye anılarını paylaşan 
sanatçı, “Bir insanın “Her Şey 1 
Leva Ürünler” mağazasından 3 
levaya bir "resim" satın almak-
tansa ünlü bir usta ressamın 
çizdiği bir resmin reprodüksiyo-
nunu duvara asması daha iyidir” 
diyor.

                         www.kmeta.bg

Türk Kızılay’ı, Bulgaristan’da 
insani yardım kampanyası başlattı

Türk Kızılay’ı, Bulgaristan 
Kızılhaç Örgütünün (BÇK) 
desteğiyle Kırcaali, Pazar-
cık, Plovdiv (Filibe), Smolyan 
(Paşmaklı) ve Sofya illerinde 
dezavantajlı kişilerin, dar ge-
lirli olanların, yalnız yaşayan 
yaşlıların, anne baba şef-
katinden mahrum büyüyen 
çocukların, ailelerin ve sos-
yal hizmet kurumlarının des-
teklenmesine yönelik insani 
yardım kampanyası başlattı.
Kampanya, Yeşilay Bulga-

ristan Derneği ile ortaklaşa 
yürütülmektedir.
Kampanyanın açılış töre-

ninde Türkiye Cumhuriyeti 
Filibe Başkonsolosluğu Mu-
avin Konsolos Halit Tarı, Türk 
Kızılay’ı Avrupa ve Amerika 
Dairesi Başkanı Nadir Tülek, 
Yeşilay Bulgaristan Derneği 
Koordinatörü Ahmet Pehli-
van, BÇK Kırcaali İl Koor-

dinasyon Kurulu Sekreteri 
Jana Çakırova-Şukerska ve 
24. Gönüllü Ekibi Üyesi Esen 

Ustrenska hazır bulundu.
İlk olarak gıda paket yardım-

ları Cebel (Şeyhcuma) ilçesi-
nin Vılkoviç (Kurtköy) köyünde 
ikamet eden yardıma muhtaç 
ailelere, ardından Kırcaali’de-

ki Huzurevi sakinlerine ve Kı-
zılhaç Hospisinde yatan has-
talara yapıldı.  

Girişim kapsamında Musan 
Şirketinin yardımıyla sağla-
nan 600 adet gıda paketi Kır-
caali ilinin tüm ilçelerindeki ih-
tiyaç sahiplerine dağıtılacak.
                   Kırcaali Haber


