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HÖH, Mustafa Karadayı’yı Cumhurbaşkanı Adayı Gösterdi

14 Kasım’da düzenlenecek 
Cumhurbaşkanı seçimlerinde  
Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin 
(HÖH) Cumhurbaşkanı adayı 
Mustafa Karadayı olacak.

Hak ve Özgürlükler Hareketi 
Merkez Yürütme Kurulu  aldığı 

kararıyla partinin Genel Başka-
nı Mustafa Karadayı’yı Cumhur-
başkanı adayı gösterdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 
adayı olarak da HÖH Avrupa 
Milletvekili İskra Mihailova gös-
terildi.

Mustafa Karadayı kimdir?
Smolyan’a bağlı Borino Köyün-

de 8 Mayıs 1970 tarihinde doğ-
du. Ulusal ve Dünya Ekonomisi 
Üniversitesi’nden mezun oldu. 
HÖH’e 1991 yılında üye oldu. 
Partinin üniversite gençliği teş-

kilatlarında görev aldı. 1998-
2003 yıllarında Gençlik Kolları 
Başkanı oldu. 2010 yılında HÖH 
teşkilatlanmadan sorumlu genel 
sekreter görevinde bulundu. 
2013 yılında milletvekili seçildi. 
Lütfi Mestan’ın HÖH genel baş-
kanlığından uzaklaştırılmasının 
ardından 24 Aralık 2015 tari-

hinde partinin Eş başkanlığına 
getirildi. 

24 Nisan 2016'da yılında dü-
zenlenen HÖH Partisinin 9. 
Olağan Kurultayında Genel 
Başkan olarak seçilen Mustafa 
Karadayı,12 Aralık 2020 yılında 
yeniden Genel Başkan seçildi. 

                     Kırcaali Haber

HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi 
MURAT: HÖH partisi ciddi 
bir siyasi güçtür, haklarımızı 
savunacak ve koruyacak olan 
tek siyasi partidir     Sayfa 4 ve 5’te

Büyükelçi Aylin Sekizkök Bulgaristan’daki siyasi partilere yaptığı ziyaretler kapsamında Hak ve 
Özgürlükler Hareketi’nde (HÖH), Genel Başkan Mustafa Karadayı ve Genel Başkan Yardımcısı 
Ahmet Ahmedov’la görüştü.
Görüşmede iki ülke gündemini ilgilendiren konular ele alındı. 
Görüşme ile ilgili Büyükelçilik Facebook sayfasında açıklama yapan Büyükelçi Sekizkök, ”Nazik 

misafirperverliği için Genel Başkan Sayın Karadayı’ya kalpten teşekkür ediyoruz.” dedi.

Büyükelçi Aylin Sekizkök HÖH Genel 
Başkan Mustafa Karadayı İle Görüştü
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Atice Alieva-Veli Cebel’de: Bulgaristan'ın 
geriye gitmesine izin veremeyiz!

Avrupa Parlamentosu 
(AP) Milletvekili Atice 
Alieva-Veli’nin Cebel’de 
(Şeyhcuma) köy muhtar-
ları, bölgeden çiftçiler ve 
AB programlarının po-
tansiyel yararlanıcılarıyla 
gerçekleştirdiği toplantı 
ilginç bir tartışma uyan-
dırdı.

AP Avrupa'yı Yenile 
Grubu Tarım ve Kırsal 
Kalkınma Komitesi Üyesi 
olan Atice Alieva-Veli ta-
rafından organize edilen 
seminerde küçük çiftlikle-
rin AB fonlarından yarar-
lanma fırsatlarına vurgu 
yapıldı.

2021-2027 Dönemi 
AB Ortak Tarım Politi-
kasının Reformu, Doğu 
Rodoplar'da tarım sek-
törünü değiştirme fırsatı 
sunuyor.

AP Milletvekili, “Yeni AB 
Ortak Tarım Politikası, 
2023 başından itibaren 
uygulanacak. Amacı, çift-
çilerin geçim kaynakları-
nı destekleyebilecek ve 
toplum için olduğu kadar 
uygulanabilir kırsal alanlar 
için de sağlıklı ve sürdü-
rülebilir gıda sağlayabile-

cek ve rekabetçi bir tarım 
sektörünü teşvik etmektir. 
Bulgaristan'a tarım sektö-
rü için 15 milyar leva sağ-
lanması öngörülüyor” diye 
bilgilendirdi.

Avrupa Parlamentosun-
da iki dönem milletvekilliği 
görevinde bulunan Cebel 
Belediye Başkanı Necmi 
Ali, “AB Ortak Tarım Po-
litikası için yılda yaklaşık 
60 milyar avro AB üye ül-
keleri arasında dağıtılıyor” 

diye kaydetti.
Necmi Ali, “Bu fonlar üç 

yönde dağıtılır. Çiftçiler 
için adil bir gelir garantisi 
olarak doğrudan ödeme-
ler yoluyla geliri destek-
lemek ve rekabet gücünü 
artırmak için yılda yakla-
şık 43 milyar sağlanmak-
tadır. İkinci yön, yaklaşık 
14 milyar avro ile kırsal 
kalkınma önlemlerini kap-
samaktadır. Tarım ürün-
leri talebindeki ani düşüş 

ve başka zor durumlarla 
başa çıkmak için kriz kar-
şıtı önlemler için yaklaşık 
3 milyar avro ayrılmıştır” 
dedi.

Kırsal alanlara yönelik 
fırsatlar bağlamında tar-
tışma sırasında Bulgaris-
tan'daki mevcut siyasi du-
rumun önemi vurgulandı.

Atice Alieva-Veli, “Şimdi-
ye kadar Avrupa kalkınma 
çerçevesini 7 yıl olarak 
belirlediyse de bundan 

sonra Avrupa 2050 yılına 
kadar bir ufuk çizecek. 
Önümüzdeki 2 yıl içinde 
Bulgaristan'ın önümüz-
deki 30 yıl için net stra-
tejik planları olması ge-
rekecek. Bu nedenle bir 
sonraki halk meclisi ve 
bir sonraki hükümet önü-
müzdeki 30 yıl için haya-
tımızın haritasını çıkara-
cak” dedi.

HÖH'nin bir sonraki halk 
meclisinde güçlü bir tem-
sile sahip olmasının son 
derece önemli olduğunu 
vurgulayan AP Milletve-
kili, “HÖH'ün öncelikleri 

AB’nin öncelikleri ile ör-
tüşmektedir. Bizler temiz 
su, temiz hava, temiz gı-
dadan bahsederken ve 
bunlar 2019'dan itibaren 
AB'nin öncelikleri haline 
gelerek çözüm formülüne 
sahip olmuşken boş du-
ramayız ve Bulgaristan'ın 
geriye gitmesine izin ve-
remeyiz. Siyasi istikrar 
olmadığı için fırsatları ka-
çırıyoruz” diye konuştu.

Yerli çiftçiler, erken mil-
letvekili seçimlerinden 
sonra Atice Alieva-Veli’yi 
yeni bir toplantıya davet 
etti.

Bursa'da Minia Balkantürk Parkı Açıldı
Bursa'da 12 Balkan 

ülkesini temsil eden, 
Osmanlı-Türk mimari 
eserlerinin minyatürleri-
nin yer aldığı Minia Bal-
kantürk Parkı, açıldı.
Yurtdışı Türkler ve Akra-

ba Topluluklar Başkanlı-
ğı (YTB), Balkan Rumeli 
Sanayicileri ve İş İnsan-
ları Derneği (BALKAN-
TÜRKSİAD) ve Nilüfer 
Belediyesi iş birliğiyle 
BALKANTÜRKSİAD Evi 
yanına yapılan parkta, 
Osmanlı-Türk eserleri-
nin küçültülmüş minyatür 
kopyaları yer alıyor.
M i n i a  B a l k a n t ü r k 

Parkı'nda, Mustafa Ke-
mal Atatürk'ün Selanik'te 
doğduğu ev, Bulgaris-
tan'daki İbrahim Paşa 
Cami, Kosova'daki 1. Mu-
rad Türbesi, Karadağ'daki 
Saat Kulesi, Moldova'daki 
Komrat Türk Kültür Evi, 
Hırvatistan'daki Klis Ka-
leiçi Cami ve Hamamı, 
Sırbistan'daki Voyvodina 
Hamamı, Bosna Her-
sek'teki Gazi Hüsrev Bey 
Medresesi, Kuzey Ma-
kedonya'daki Taş Köprü, 
Arnavutluk'taki İşkodra 
Kalesi ve Romanya'daki 
Mecidiye Camii eserleri 
görülebiliyor.
TBMM İnsan Hakları-

nı İnceleme Komisyo-

nu Başkanı ve AK Parti 
Bursa Milletvekili Ha-
kan Çavuşoğlu, parkın 
açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, Bursa'nın 

bir Balkan kenti olduğu-
nu, Saraybosna, Üsküp, 
Prizren, Sofya, Selanik'te 
Bursa'dan esintiler oldu-
ğunu belirtti.
Geçmiş te  ec dadın 

Balkanlar'da hoşgörü ve 
adaletle hüküm sürdüğü-
nü aktaran Çavuşoğlu, 
şunları kaydetti:
" B i z i ,  B a l ka n l a r l a 

Türkiye'yi birbirine bağla-
yan önemli enstrümanlar 
özellikler var. Türkiye ile 
Balkanların iş birliği için-
de dostluk ekseninde bir 
araya gelecek olması her 
zaman önemsediğimiz 
bir mevzu. Sayın Cum-
hurbaşkanımızın Balkan 

ülkelerinin liderleriyle be-
raber oluşturduğu ortak 
platformlar sayesinde bu-
gün bu ülkelerle Türkiye 
arasındaki iş birliğini güç-

lü kılıyoruz. Türkiye'nin 
insani diplomasi anla-
mında ortaya koyduğu 
tavır, Balkanlarla ilişkimizi 
daha ehemmiyetli ve güç-
lü hale getiriyor."
S a r a y b o s n a  i l e 

Bursa'nın benzerliğine 
değinen Bosna Hersek 
Ankara Büyükelçisi Adis 
Alagic de "Tüm Balkan-
ların kalbi Türkiye'de 
atıyor. Yapılan bu proje, 
kalplerde olanın itinayla 
hazırlanmış, tasarlan-
mış bir modeli. Umarım 
birliğimiz, beraberliğimiz 
bugüne kadar olduğu gibi 
her zaman devam eder." 
ifadesini kullandı.

BALKANTÜKSİAD Yö-
netim Kurulu Başkanı Fa-
tih Şakir de sınırlar değiş-
se de göçler yaşansa da 
köklerin kalıcı olduğunu 
söyledi.
Köksüz toplumların 

rüzgarın önünde savrul-
maya mahkum olduğunu 
anlatan Şakir, "BALKAN-
TÜRKSİAD olarak, Bal-
kan ve Rumeli coğrafya-
sında kalmış ata yadigarı 
eserleri Bursa'da Minia 
Balkantürk Parkı'nda ya-
şatmak istedik. Geçmişi-
mizin kültürünün mirası-
nın gelecek kuşaklara da 
aktarılması gerektiğine 
inanıyoruz. Bu hassasi-
yete katkı sağlamış ol-
maktan mutluyuz." diye 
konuştu.
Törene, Bursa Valisi Ya-

kup Canbolat, Bursa Bü-
yükşehir Belediye Baş-
kan Vekili Halide Serpil 
Şahin, İl Emniyet Müdü-
rü Tacettin Aslan, Nilüfer 
Belediye Başkanı Turgay 
Erdem, Arnavutluk'un An-
kara Büyükelçisi Kastriot 
Robo, Hırvatistan'ın An-
kara Büyükelçisi Hrvoje 
Cvitanovic, Romanya'nın 
Ankara Büyükelçisi Ste-
fan Tinca, Bursa Bulga-
ristan Konsolosu Veselin 
Vijilov, milletvekilleri ve 
dernek üyeleri katıldı.

Cebel Belediyesi çalışanları Ustra 
Kalesi’ne yürüyüş düzenledi

Dünya Turizm Günü arifesinde Cebel (Şeyhcuma) 
Belediyesi çalışanları Ustra Kalesi’ne bir yürüyüş dü-
zenledi. Grup, Belediye Başkanı Necmi Ali tarafından 
yönetildi.

Bu, Bakanlar Kurulunun, devlet mülkiyetinde bulunan 
Ustra Orta Çağ Kalesi üzerindeki idare yetkisinin 10 
yıllık bir süreliğine bedelsiz olarak Cebel Belediyesine 
devredilmesine karar verdiği haberinin alınmasından 
sonra organize edilen ilk yürüyüştür. Prosedür şu anda 

sonuçlandır-
ma aşama -
sında o lup 
Kültür Bakanı 
t a r a f ı n d a n 
k a r a r n a m e 
imzalanması 
bekleniyor.

Dünya Tu-
r i zm Günü 
her  y ı l  27 
Eylül'de kutla-

nıyor. Amaç, turizmin önemi ve tüm insanlar için sos-
yal, politik, finansal ve kültürel değeri hakkında dünya 
çapında toplum bilincini artırmaktır.

Turizm, sosyal iletişimi geliştirmede kilit bir rol oynar 
ve ulusal ve dünya mirasını muhafaza etmemizi ve 
korumamızı sağlar.

Dünya Turizm Günü, bu sektörü geliştirmek ve iyi-
leştirmek isteyen her ülkede kutlanmaktadır.

Hükümetin ağustos ayında Ustra Kalesi üzerindeki 
idare yetkisinin 10 yıllık bir süreliğine bedelsiz olarak 
Cebel Belediyesine devredilmesi kararına dayanarak 
formaliteleri çözdükten sonra belediye kültürel değeri 
tanıtabilecek ve turistler için daha erişilebilir hale ge-
tirebilecek. Bu aşamadan sonra kalenin restorasyonu, 
konservasyonu ve modernizasyonu geliyor. Eko-pa-
tikalar yapılacak. Kalenin çevresi iyileştirilecek. Bu 
amaçla AB hibe programlarına proje başvuruları yap-
mak mümkün olacak. Şimdiye kadar bunun, ne devlet 
ne de Cebel Belediyesi tarafından yapılması mümkün 
değildi, çünkü kalenin yer aldığı arazi Tarım, Gıda ve 
Orman Bakanlığına ait bir orman arazisiydi. Kale kamu 
mülkü statüsünde bile değildi, hiçbir mülkiyette bulun-
muyordu.

Kültürel ve tarihi değerinin yanı sıra kale aynı zaman 
ilginç bir coğrafi konuma sahip. Çünkü aynı anda iki 
köyün topraklarında bulunuyor. Ustren (Ustura) köyü 
Kaleto mevkiinde ve Vodeniçarsko (Değirmenciler) 
köyü Ardaşlık mevkiinde yer alıyor.

Bunlar ve kalenin tarihi değerine atıfta bulunan diğer 
bir dizi ilginç gerçek, bölgedeki turizmin gelişmesine 
katkıda bulunacaktır. Böylece bulunduğu yüksek zir-
veye tırmanmaya cesaret edenleri nefes nefese bıra-
kacak olan Doğu Rodoplar'ın en etkileyici kalelerinden 
biri. Kırcaali bölgesindeki diğer ünlü kaleler gibi hak 
ettiği ilgiyi görecek.
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Bulgaristan Türklüğünün acı kaybı: Hikmet Efendiev hayatını kaybetti
Bulgaristan Türklerinin 

yetiştirdiği Hikmet Efendi-
ev hayatını kaybetti. BUL-
TÜRK, Hikmet Efendiev’in 
vefatını, yayımladığı tazi-
ye mesajı ile duyurdu.

Bulgaristan Türkleri Kül-
tür ve Hizmet Derneği 
(BULTÜRK) yayımladığı 
açıklama ile haksızlıklar 
karşısındaki mücadeleci 
kimliği ile tanınan, Bul-
garistan Türklüğünün ulu 
çınarlarından gazeteci 
yazar Hikmet Efendiev’in 
hayatını kaybettiğini bil-
dirdi. Son derece iyi bir 
öğretmen ve ekonomist 
olduğu gibi çok iyi bir sos-
yolog, gönül adamı olarak 
bilinen Hikmet Efendiev 1 
Ekim 2021 Cuma günü 
hayata gözlerini yumdu. 
1947 yılında Kırcaali’nin 
Krumovgrad i lçes in -

de doğan Efendiev, 1 
Ekim 2021 Cuma günü 
Sofya’dan doğduğu yer 
olan Krumovgrad’da geti-

rilerek çok sayıda seveni 
ve dostlarının katıldığı ce-
naze merasimi ile toprağa 
verildi.

Bulgar istan Türkler i 
Kültür ve Hizmet Derne-
ği (BULTÜRK) yayımla-
dığı taziye mesajında, 

Efendiev’in Bulgaristan’da 
Müslüman ve Türk olarak, 
Türk kültürünün yanı sıra 
özellikle İslam dininin 
iman ve itikatlarının ko-
runması ve yaygınlaşma-
sında, Baş Müftülükle bir-
likte fedakârca çalışmalar 
yaptığını dile getirdi.

Hikmet Efendiev, Sofya 
Radyosunun BNR Türkçe 
yayınlar bölümünde uzun 
yıllar korkusuzca ve inan-

dığı davası uğrunda bü-
yük bir özveri ile hizmet 
verdi. Bulgaristan’da uy-
gulanan isim değiştirme 
yolu ile yapılan asimilas-
yon çalışmalarında, Bul-
garistan Türkleri Aydınları 
toplantısında bizzat To-
dor Jivkov’un da katıldığı 
toplantıda alınan karara 
muhalif olarak imza koy-
mayan 3 dava adamından 
birisiydi.    Kırcaali Haber

Çernooçene Belediyesi yönetimi 
ilçe halkına hitap etti

Çernooçene ilçesinin 
saygıdeğer sakinleri ve 
misafirleri, saygıdeğer 
Bayanlar ve Baylar! Ge-
leneksel olarak her yıl 
ekim ayının ikinci hafta-
sında Çernooçene Bele-
diyesi, amatör sanatçı-
ların, anaokulları, eğitim 
ve kültür kurumlarının 
çatısı altında faaliyet yü-
rüten folklor ekiplerinin, 
yurt içi ve yurt dışından 
spor kulüplerinin temsil-
cilerinin katılımıyla zen-
gin içerikli ve çeşitli bir 
programla köy şenliği 
düzenlemektedir.
Salgınla mücadele ted-

birlerine uygun olarak 
köy şenliği vesilesiyle 
iki yıl üst üste kutlama 
programı düzenleme 
imkanından mahrum 
kalıyoruz. Çernooçene 
Belediyesi ve Belediye 
Meclisi mevcut dönem-
de yönetim programına 
uygun olarak görevlerini 
yerine getirmeye devam 
etmektedir.
Nüfusa verilen hizmeti 

geliştirmek, teknik, sos-
yal ve eğitim altyapısını 
vatandaşların yüksek 
düzeydeki gereksinimle-
rine uygun hale getirmek 
için çaba sarf ediyoruz.
Bu yıl Çernooçene Be-

lediyesinin çabaları, son 
derece sosyal ve yatırım 
odaklı bir politika izleme-
yi amaçlıyor. Çeşitli Av-
rupa Birliği programları, 
ulusal fonlar ve 2021 yılı 
inşaat programı kapsa-
mında finanse edilen ya-
tırım projeleri başarıyla 
uygulanmaktadır. Daha 

iyi yaşam koşullarının 
yaratılmasına yönelik 
yapıcı rol oynayan pro-
jelerin başlatılması, uy-
gulanması ve tamamlan-

ması tüm hızıyla devam 
etmektedir. İlçede teknik 
altyapının iyileştirilmesi 
ve inşasına yönelik ça-
lışmalar devam ediyor.
Çernooçene Beledi-

yesi, Doğu Rodoplar’ın 
sosyal ve sosyo-ekono-
mik imajının oluşmasın-
da her zaman önemli bir 
yer tutmuştur. Yerel yö-
netimin sakinlerinin refa-
hı ve esenliği adına etkin 
rolünün defalarca bir ör-
neği olmuştur. Bölgemi-
zin çok eski çağlardan 
beri korunan zengin bir 
kültürel ve tarihi mirasa 
sahip olduğu her geçen 
gün daha fazla ön plana 
çıkmaktadır.
Çernooçene ilçesi, Kır-

caali ilinde önemli bir yer 
olarak yer edinmesi için 
deneyim edindiğimiz ve 
daha da yüksek hedef-
ler koyduğumuz etnik 

kökenleri farklı olan ve 
farklı dinlere mensup 
insanların medeni bir 
şekilde bir arada yaşa-
masının yanı sıra bir ge-
lenek, bilgi ve deneyim 
kaynağıdır.
Saygıdeğer Bayanlar 

ve Baylar, ilçe sakinleri 
ve misafirler, Belediye 
ve Belediye Meclisi yö-
netimleri adına Çerno-
oçene Köyü Şenliğinizi 
en içten dileklerimizle 
kutluyoruz.
Kalpleri nerede atarsa 

atsın, yurt içi ve yurt dı-
şındaki tüm sakinlerimi-
ze sağlık, aile esenliği 
ve başarılar diliyoruz. 
Bugün her birimiz çeşitli 
olayların sevinci ve duy-

gularıyla, Çernooçene 
ilçesinin gelişimini sür-
dürmeye yönelik umut 
ve arzularımızla heye-
can duyuyoruz. Bunu 

her birimiz için kişisel 
bir amaç haline getirme 
sorumluluğunda da bir-
leştik. Ortak geleceğimi-
zi ancak bayramlarda ve 
diğer günlerde ortak ça-
bamız ve duyarlılığımızla 
inşa edeceğiz.
Çernooçene ilçesini 

temiz bir doğal çevre, 
iyi bir altyapı ve yaşam 
kalitesi ile yaşamak için 
daha da çekici bir yer 
haline getirmek için bir-
likte çalışalım.
Şenliğiniz kutlu olsun!
Çernooçene Belediye 

Başkanı
Aydın Osman
Çernooçene Belediye 

Meclis Başkanı
Bedriye Gaziömer

Momçilgrad’da yeni çok amaçlı 
spor sahası inşa ediliyor

Momçilgrad (Mestanlı) şehrinin Orpheus semtinde 
çok amaçlı bir spor sahası inşa ediliyor. Belediye büt-
çesinden sağlanan kaynakla inşaatı devam eden pro-
jenin yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Orpheus semti sakinleri için yapılan spor sahası, be-
lediyenin mülkiyetinde bulunan 360 metrekarelik bir 
alanı kaplayacak. Tesis, futbol ve diğer sporlar için suni 
çim çok amaçlı spor sahasını içerecek. Tesisin hemen 
yanında çeşitli açık alan fitness ekipmanlarının bulun-

duğu bir alan olacak. Engelliler de kendileri için özel bir 
aletin yerleştirileceği sahada fitness egzersizleri yapa-
bilecekler. Proje kapsamında bir kameriye kurulacak, 
saha içi yollar yapılacak, banklar ve çöp konteynerleri 
konulacak.

Belediye Başkanı İlknur Kazim, projeyle ilgili şunları 
kaydetti: "Momçilgrad Belediyesi, yıllardır kitle sporla-
rına yönelik tutarlı bir politika izlemektedir. Amacımız, 
dinlenmek için koşullar ve şehirde ve diğer yerleşim 
yerlerinde spor için fırsatlar yaratmaktır. Şehrin bu 
bölgesinde bir spor sahası inşa edilmesine ihtiyaç du-
yulduğunu dile getiren Orpheus semti sakinlerine ver-
diğimiz bir taahhüdü yerine getiriyoruz” diye kaydetti. 
Belediye Başkanı, yine belediye bütçesinden sağlanan 
finansmanla spor sahasının yanında oyun parkı projesi 
gerçekleştirileceğini belirtti.

Pahalı elektrik nedeniyle üretim 
fiyatları yaklaşık %18 arttı

Ulusal İstatistik Enstitüsünden (NSİ) yapılan açık-
lamaya göre, Ağustos 2021 itibariyle sanayi ürünleri 
üretici fiyat endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yaklaşık 

%18 arttı.
Faktör ler ara -

sında endüstriyel 
elektrik ve doğal 
gazın pahalılaşma-
sı bulunmaktadır.

Elektrik, ısı ener-
jisi ve doğal gaz 
üretimi ve dağıtımı-

na ilişkin fiyatlarda yüzde 31,3, madencilik ve taşocak-
çılığı sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatlarında yüzde 14,1 
ve imalat sanayi sektörüne ilişkin ürünlerin fiyatlarında 
yüzde 13,9 oranında artış kaydedildi.

Ağustos 2021 itibariyle sanayi ürünleri üretici fiyat 
endeksi, bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Elektrik, ısı 
enerjisi ve doğal gaz üretimi ve dağıtımına ilişkin fiyat-
larda yüzde 12,7, madencilik ve taşocakçılığı sektörüne 
ilişkin ürünlerin fiyatlarında yüzde 0,4 oranında artış 
kaydedilirken imalat sanayi sektörüne ilişkin ürünlerin 
fiyatlarında ise yüzde 7,4 oranında düşüş kaydedildi.
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HÖH Kırcaali İl Başkanı Resmi Murat: HÖH partisi ciddi bir siyasi 
-Sayın Başkan, Kır-

caali Haber Gazetesi 
okuyucularına kendi-
nizi tanıtır mısınız?

- Merhabalar, hayırlı 
günler, iyi haftalar çok 
değerli Kırcaali Haber 
okuyucuları! Resmi 
Murat olarak sizlerle 
karşılaşmaktan mutlu-
luk duymaktayım. Sizin 
gazeteniz sayesinde 
birçok vatandaşımız 
gerek Kırcaali’de olanı 
biteni gerek Bulgaris-
tan içinde gerek yurt 
dışında olup biteni öğ-
renme fırsatına sahip 
oluyor. O yüzden sizin 
gazetenizden haber 
alan insanlara ben de 
biraz bilgi vermeye 
çalışacağım. İsim ola-
rak bizi tanıyanlar bilir, 
ama tanımayanlar da 
vardır. Geçmişte üç dö-
nem Eğridere (Ardino) 
Belediye Başkanlığı 
yaptım. Ondan önce iki 
dönem Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
partisinin Ardino İlçe 
Teşkilatı Başkanlığını 
yaptım. Ondan önce 
bir dönem Mleçino 
(Sütkesiği) köyü muh-
tarlığı yaptım. HÖH’ün 
Mleçino köyü teşkilatı 
başkanı görevinde bu-
lundum. Doğma büyü-
me Tosçallıyım (Gorno 
Prahovo köyü). Kendi 
köyümde de 1995-
2000 yılları arasında 
HÖH’ün yerel teşkila-
tının başkanlığını yap-
tım. Yaklaşık bir yıldır 
artık HÖH Kırcaali İl 
Başkanı olma fırsatı 
buldum ve bu göreve 
gelmem için destek 
olan HÖH mensupları-
na teşekkür ederim.

- Gençliğinizden 
bu yana, uzun yıllar 
Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nde görev 
aldınız ve yaklaşık 
bir yıldır Bulgaris-
tan’daki en büyük 
teşkilat olan Kırcaali 
İl Başkanlığını yapı-
yorsunuz. Bu 1 yılı 
değerlendirebilir mi-
siniz?

- Tabii ki, memnu-
niyetle. HÖH olarak 
olmazsa olmaz çok 
önemli manevi de-
ğerlerimiz var. Bunlar 
bizim hak ve hukuk-
larımız. Ve bu hak 
hukukların arasında 

en başta tabii ki, bi-
zim kahramanlarımız 
ve gazilerimiz geliyor. 
Hepimiz bilmekteyiz ki, 

HÖH partisi bizim şe-
hitlerimizin kanı üze-
rine ve gazilerimizin 
mücadelesi neticesin-
de kurulan bir siyasi 
teşkilattır. Bir yıl için-
de, dediğim gibi, bizim 
olmazsa olmazlarımız 
var, ilk anma etkinlik-
leriyle başladık. 1984 
yılında soykırıma karşı 
protestolar düzenlen-
mişti. Geçen yıl da her 
yıl olduğu gibi bunların 
anma etkinliklerini 24 
Aralık’ta Mleçino’da 
başladıktan sonra, 26 
Aralık’ta Türkan Be-
beği Anma Etkinliği ve 
Mestanlı (Momçilgrad) 
ilçesinin köylerinde 
25 Aralık’tan itibaren 
anma etkinlikleri ya-
pıldı ve 27 Aralık’ta 
da son anma etkinliği 
Mestanlı meydanında 
yapıldı. Bunları tertiple-
dik, organize ettik. Bu 
anma etkinliklerimize 
Genel Başkanımız Sa-
yın Mustafa Karadayı 
da teşrif etti ve başka 
önemli, değerli misafir-
lerimiz de vardı. Gerek 
Türkiye’den gerek baş-
ka ülkelerden katılan 
değerli büyüklerimiz 
ve bizim anma etkin-
liklerimize önem veren, 
değer veren misafirle-
rimiz oldu. Pandemiye 
rağmen anma etkinlik-
lerinin ilgiyle geçtiğini 
söylemek yanlış olmaz. 
İlgi sadece meyda-
na toplanıp da miting 
tertiplemek değildir, 
gerek sosyal medya 
üzerinden olsun gerek 
basın üzerinden olsun, 
gerek görsel ve inter-
net üzerinden iletişim 
araçları olsun anma 
etkinliklerimiz çok bü-

yük ilgi gördü. Anma 
etkinliklerimizden he-
men sonra bizim Milli 
Kongremiz vardı. Milli 

Kongreyi gerçekleş-
tirdik. Tabii ki, bu Milli 
Kongre esnasında Kır-
caali teşkilatı olarak 
bize de görev düştü. 
Kırcaali teşkilatından 
22 mesai arkadaşı-
mız Merkez Konsey 
Üyesi seçildi. Kırcaali 

teşkilatından Genel 
Başkan Yardımcımız 
var. O da Sayın Hasan 
Azis. Bunu da herkes 
biliyor. Milli Kongremizi 
gerçekleştirir gerçek-
leştirmez gündeme 
seçimler geldi. Biliyor-
sunuz Bulgaristan’da 
bu sene Parlamento 
seçimleri olması gere-
kiyordu. Bu seçimlerin 
4 Nisan’da yapılması 
kararlaştırıldı. Biz de 4 
Nisan seçimlerini dü-
zenledik. 4 Nisan se-
çimleri için milletvekili 
aday listelerinde ben 
de yer aldım. Hem yeni 
İl Başkanı olarak bir 
mesaj vermek için hem 
seçmenimize destek 
çağrısında bulunmak 
için listede bulunma-
mızın doğru olacağını 

düşündük. Genel Baş-
kanımız tabii ki liste 
başıydı. Sayın Hasan 
Azis de listede yer al-
mıştı. Daha sonra se-
çilen milletvekillerimiz 
arasından 3 tanesi 
Kırcaali bölgesinden 
seçildi. Muakddes Nal-
bant, Bayram Bayram 
ve Adlen Şevket mil-
letvekili seçildiler. Ama 
maalesef, bu 4 Nisan 
seçimleri neticesinde 
Bulgaristan Parlamen-
tosuna giren 6 siyasi 
parti uzlaşmaya vara-
madı ve hükümet ku-
ramadılar. Parlamen-
to faaliyetlerini ancak 
9-10 gün sürdürebildi. 
45. Dönem Bulgaristan 
Halk Meclisinin bir ay 
kadar falan ömrü oldu 
ve Cumhurbaşkanı 1 
ay sonra Parlamentoyu 
feshetti ve yeni seçim-
ler için tarih belirledi.  
11 Temmuz’da yine 
genel seçimler oldu. 
Bu seçimlerde Kırcaali 

teşkilatı olarak çok iyi 
netice elde ettik. Yak-
laşık 50 bin oy kazana-
bildik. Listemizi 50 bin 
seçmen destekledi. Bu 
desteğin neticesinde 
HÖH Kırcaali İl Teşki-
latını milletvekili aday 
listesinde yer alan 4 
isim 46. Dönem Halk 
Meclisine milletvekili 
seçildi. Bu seçim so-
nucu bizim için onur 
ve gurur vericidir. Tabii 
ki, liste başında yine 
Mustafa Karadayı bu-
lunuyordu. Bu sefer 
listeye ben ve Hasan 
Bey girmedik. Listede 
ikinci sıradaki Mukad-
des Nalbant, üçüncü 
sıradaki Bayram Bay-
ram, dördüncü sırada-
ki Adlen Şevket ve be-
şinci sıradaki genç bir 

kardeşimiz olan Pavlin 
Krıstev milletvekili se-
çildiler. Çünkü Genel 
Başkanımız Şumnu 
bölgesinden milletve-
kili olmayı tercih etti. 
Böylece onun yerine 
listede beşinci sırada 
yer alan kardeşimiz 
milletvekili oldu. Demin 
dediğim gibi kendisi 
genç bir kardeşimiz, 
bunun da seçmenimi-
ze moral vermemiz, 
bize verdiği desteğin 
karşılığında bir netice 
görmesi için iyi bir so-
nuç olduğunu düşünü-
yorum.

-Son Parlamento-
nun çok kısa sür-
mesine rağmen bazı 
önemli kararlar alın-
dı. Mesela, milli büt-
çe güncelleştirildi ve 
orada Hak ve Özgür-
lükler Hareketi’nin 
Meclis Grubunun 
bazı teklifleri sunul-
du ve karar alındı. 

Bunlardan da bahse-
der misiniz?

-Tabii ki, memnuniyet-
le. HÖH partisi, Bulga-
ristan’daki azınlıkları 
temsil eden bir parti 
olarak faaliyet gös-
termektedir. Partimiz 
Anayasa hükümleri 
doğrultusunda faaliyet-
te bulunmaktadır.  Bu 
konuda endişe duyu-
lacak hiçbir şey yoktur. 
Partimiz her zaman 
Bulgaristan’ın milli çı-
karları uğruna en çok 
gayret gösteren siya-
si partilerden birisidir. 
Çünkü geçmişte parti-
mizin önerileriyle, des-
tekleriyle Bulgaristan, 
en önemli kurumların 
bir parçası olmayı da 
başardı. NATO ve Av-

rupa Birliğine üye olma 
gibi büyük hedeflerine 
HÖH’ün iktidarda bu-
lunduğu dönemlerde 
ulaştı. HÖH, geçmiş-
te olduğu gibi bugün 
de Bulgaristan’ın en 
önemli, devletin en 
faydalı olacak olan 
düşünce ve tekliflere 
sahiptir. Tabii ki, aynı 
zamanda da hem seç-
menine hem Bulgaris-
tan halkına faydalı ol-
mak için düşüncelerini 
ve görüşlerini sunar.  
Buna benzer 46. Dö-
nem Halk Meclisinde 
de HÖH’ün milletve-
killerinin teklifleriyle yıl 
sonuna kadar emekli 
maaşlarına 120’er leva 
ek ödeme desteği ve-
rilecek. Yıl sonunda da 
emekli maaşı tutarları-
nın güncellenmesi ka-
rarı da yine HÖH parti-
sinin önerisi ve desteği 
ile çoğunlukla kabul 
edildi. Demek ki bizim 
tekliflerimiz Meclisin 
çoğunluğunu sağlaya-
biliyorsa, en doğru, en 
sorumlu teklifleri HÖH 
milletvekilleri ve parti 
olarak biz gündeme 
getiriyoruz.  Emekli 
maaş tutarları güncel-
lenecek. Biliyorsunuz 
bu Covid-19 pandemi-
sinden dolayı da birçok 
iş yeri tam kapasite 
çalışamıyor, bazen ka-
patılması icap ediyor. 
Böyle faaliyetlerine 
sınırlama getirilen iş-
letmeleri desteklemek 
için bütçeden bir mik-
tar kaynak ayrıldı. Bu 
destek ödemelerinin 
kış aylarında faaliyetle-
rini tam olarak yürüte-
meyen işverenlere cid-
di bir destek olacağını 
umuyorum. HÖH parti-
sinin, Bulgaristan’ın çı-
karları uğruna böyle di-
ğer siyasi partilerin de 
destek olacağı teklifleri 
gelecek Parlamentoda 
da devam edecek.

-HÖH partisi, Bulga-
ristan Milli Parlamen-
tosunda olduğu gibi 
Avrupa Parlamento-
sunda da iyi bir tem-
siliyete sahip ve tabii 
ki orada alınan bazı 
kararlarda da söz sa-
hibi oluyor. Tarım po-
litikaları olsun, insan 
haklarıyla ilgili so-
runları, ana dili prob-

Resmi MURAT
HÖH Kırcaali İl Başkanı

Devamı sayfa 5’te
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güçtür, haklarımızı savunacak ve koruyacak olan tek siyasi partidir
lemini biliyorsunuz 
bizim milletvekilleri 
gündeme getiriyor. 
Bu konularla ilgili de 
sizin İl Teşkilatınızın 
AP milletvekilleriniz-
le ilişkilerinize ve fa-
aliyetlerinize değinir 
misiniz?

- HÖH partisi, Bulga-
ristan Milli Mecliste 30 

yıldır kesintisiz temsi-
liyeti olduğu gibi 2007 
yılından beri Avrupa 
Parlamentosunda da 
kesintisiz temsilcileri 
var. Partimizden bazı 
seçimlerde 3, bazı 
seçimlerde 4 milletve-
kili seçilmişti. Sanırım 
iki defa 3, iki defa 4 
milletvekili seçilmişti.  
Son AP seçimlerinde 
3 milletvekilimiz seçil-
di. Bunların birisi eski 
HÖH Gençlik Kolları 
Başkanı İlhan Küçük. 
Kendisi Avrupa için 
Liberaller ve Demok-
ratlar İttifakı (ALDE) 
Partisi'nin Eş Başkanı 
oldu. Bu da partimiz 
için çok onur ve gu-
rur verici bir durum. 
Bütün AB ülkelerin-
de liberal partiler var. 
Bulgaristan’ın liberal 
partisi HÖH’ün bir mil-
letvekilinin ALDE Baş-
kanı olması her ülkeye 
nasip olmaz. Bu de-
mektir ki, HÖH partisi-
nin yürüttüğü siyaset 
Avrupa tarafından çok 
iyi değerlendiriliyor 
ve olumlu not alıyor. 
AB’de bizim milletve-
killerimize değer verili-
yor ve önemli görevler 
veriliyor. Diğer millet-
vekillerimizden birisi 
İskra Mihaylova. Ken-
disi eski Çevre Bakanı, 
ayrıca Bulgaristan Par-
lamentosunda Çevre 

Komisyonu Başkanlı-
ğını yaptı. AP’de yine 
komisyon eş başkanlı-
ğı yapmaktadır. Üçün-
cü milletvekilimiz de 
Atice Alieva-Veli. O da 
Tarım Komisyonu Üye-
si ve komisyonda en iyi 
uzmanlardan birisidir. 
Sayın Atice Alieva-Ve-
li yakında Kırcaali’ye 
geldi ve Kırcaali ili il-

çelerinde tarım üreti-
cilere yönelik bilgilen-
dirici seminerler verdi. 
Avrupa’nın gelecekte 
tarıma yönelik politika-
sını, teşvik tedbirlerini 
bizim çiftçilerimize ve 
besicilere anlattı. Çok 
değerli bir uzman ve 
ben eminim ki verdiği 
bilgilerden çiftçilerimiz 
yararlanacak ve böyle-
ce bölgemizde destek 
olmuş olacak.

-Kırcaali ilinde yedi 
belediye var. Bu yedi 
ilçenin de belediye 
başkanları HÖH’ün 
temsilcileridir ve 
bunların neredeyse 
hepsinin Türkiye’den 
kardeş şehir ilişkile-
ri yürüttükleri bele-
diyeler var. Bu yerel 
yönetimler arasında-
ki ilişkilerden kısaca 
bahseder misiniz?

-Tabii ki memnuni-
yetle. Dediğiniz gibi 
Kırcaali ili yedi ilçeden 
ibarettir. Merkez ilçe-
miz Kırcaali, diğerleri 
Eğridere (Ardino), Ce-
bel (Şeyhcuma) Çer-
nooçene (Yenipazar), 
Mestanlı (Momçilgrad), 
Koşukavak (Krumovg-
rad) ve Kızılağaç (Kir-
kovo) ilçeleridir. Bütün 
ilçelerimizin Türkiye ile 
çok iyi temasları var. 
Sağ olsunlar belediye 

başkanlarımız bu iliş-
kileri iyi bir düzeyde 
sürdürmek için gayret 
gösteriyor. Bu ilişkile-
rin neticesinde gerek 
Türkiye’de göçmen 
dernekleriyle birlikte 
etkinlikler yapma fır-
satımız oluyor gerekse 
Bulgaristan’da yöresel 
kültürel bayramları kut-
luyoruz. Orada ikamet 

edip çift vatandaş olan 
vatandaşlarımız gelip 
burada bizlerle bera-
ber bu anlamlı günleri 
birlikte kutlamak için 
fırsatlarımız oluyor. 
Tabii ki, zor günlerde 
de birbirimize yardım-

laşmak için bunlar da 
bir vesile oluyor. Bu 
ilişkiler gayet iyi sür-
mektedir. Her ilçenin 
Türkiye’den kardeş 
şehri var. Bu ilçelerin 
belediye başkanları da 
fırsat bulunca bizleri 
ziyaret ederek bayram-
larımızda bizimle birlik-
te oluyor.

-Bir ay sonra yine 
çok önemli bir seçim 
olacak. Hem erken 
genel seçim, hem 

Cumhurbaşkanı se-
çimi yapılacak ve bu 
iki seçime de HÖH 
partisi kendi adayla-
rıyla katılıyor. Seçim 
hazırlıklarına da de-
ğinirseniz sevinirim.

- Biraz önceki konuş-
mamda ben bu yılın 
faaliyetleri içerisinde 
iki tane seçimden bah-
settim. Fakat bu sene 
öyle bir yılmış ki, se-
çimler iki ile bitmiyor, 
üçüncü seçim de gün-
demde. Cumhurbaşka-
nı seçiminin zaten bu 
yıl olması gerekiyordu. 
Ama Cumhurbaşkanlı-
ğı seçimleriyle beraber 
erken genel seçimler, 
yani bu yıl üçüncü kez 
milletvekili seçimleri de 
olacak. Çünkü 46. Dö-
nem Bulgaristan Mec-
lisi yine 45. Dönem 
Meclis gibi hükümet 
kuramadan dönemini 
bitirdi. Bu durum yine 
Anayasa gereğince er-
ken seçime gidilmesini 
mecbur kıldı. Cumhur-
başkanı, Cumhurbaş-
kanlığı seçimleriyle 
birlikte yapılacak ge-
nel seçimleri 14 Kasım 
olarak tarihlendirdi. Biz 
de HÖH partisinin Kır-

caali teşkilatı olarak bu 
seçimlere hazırlanıyo-
ruz. Bir iki gün öncesi 
Merkez Karar Konseyi-
mizin toplantısı vardı. 
Ondan önce de ilçe 
konseylerimizin toplan-
tıları oldu. Partimizin 
tüzüğü gereğince biz 
yerel teşkilatlarımıza 
milletvekili ve Cum-
hurbaşkanı adaylarıyla 
ilgili onların görüşleri-
ni, tekliflerini almak is-
tedik ve bunun olması 
sonucunda bütün teş-

kilatlarımız 11 Temmuz 
seçimlerine katılan mil-
letvekili aday listemize 
destek veriyor. Bunun-
la beraber birkaç tane 
yeni adaylar gösterildi. 
Bu gayet doğal ve nor-
maldir. Demokraside 
ve bizim prosedürle-
rimize göre de böyle 
olması gerekiyor. Bu 
gelen teklifleri biz de-
ğerlendirdik, yazıya 
döktük ve partimizin 
merkez organlarına 
sunduk. Sanırım hafta 
sonuna kadar partimi-
zin Sofya’daki Genel 
Merkezinde bir oturu-
mu olacak ve burada 
erken genel seçime 
katılacak HÖH’ün Kır-
caali bölgesi millet-
vekili aday listesinin 
nihai hali belirlenecek 
ve böylece yeni se-
çimlere de katılaca-
ğız.  Ama partimizin 
önerisi, mümkün oldu-
ğu kadar az değişiklik 
yapılması yönündedir, 
çünkü son seçimlerde 
teşkilat olarak iyi so-
nuçlar elde ettik. Tabii 
ki, seçimler her zaman 
önemlidir, seçimler 
halkın görüşünün bir 
aynasıdır, bir tablosu-
dur. Gazetenizin okur-

larına seslenme fırsatı-
nı değerlendirerek tüm 
Kırcaali Haber okurla-
rına şöyle bir çağrıda 
bulunmak istiyorum: 
14 Kasım seçimlerine 
herkesin katılıp vatan-
daşlık görevini yerine 
getirmesini rica edi-
yorum. Çünkü bizim 
toplum olarak seçim-
lere katılmamızın ken-
dimizi Mecliste temsil 
etme ve ettirmek için 
bir fırsat olduğunu dü-
şünüyorum. Bu yüz-

den herkesin duyarlı 
olması çağrısında 
bulunuyorum. Çünkü 
seçim sonuçları iyi ise 
partimiz güçlü olacak, 
teşkilatımız güçlü ola-
cak ve bizim sesimizi 
duyurmak için, sorun-
larımızı dile getirmek 
için 47. Dönem Bul-
garistan Meclisinde 
temsilcilerimiz olacak. 
Bu temsilciler ne kadar 
fazla ise HÖH’ün gücü 
o kadar daha yüksek 
oluyor. Bu gücün neti-
cesinde de bizim kendi 
yararımıza olan politi-
kaları daha fazla sa-
vunmak için fırsatımız 
oluyor. Benim çağrım, 
lütfen önceki seçim-
lerde olduğu gibi ve 
önceki seçimlere ka-
tılamayanlar da varsa, 
herkesi seçime katılıp 
partimizin adaylarına 
destek olmalarını rica 
ediyorum. Eğer bizim 
eksikler imiz varsa 
bunları bize bildirmele-
rini rica ediyorum. Ek-
sikler ancak söylenirse 
telafi edilebilir. Ben de 
bu yönde halkımızın 
iyi niyetli olduğuna 
inanıyorum ve böyle 
görüşleri, teklifleri de 
çekinmeden bizlere 
sunmalarını rica ediyo-
rum. Biz de mümkün 
olduğu kadar bunları 
göz önünde bulundu-
rarak halkımızın, top-
lumumuzun yararı için 
çalışmalarımıza de-
vam edeceğiz. Tabii ki, 
eksiklerimiz de olmuş-
tur, ama şundan emin 
olun ki her zaman hal-
kımıza faydalı olacak 
görüşleri savunmaya 
gayret ediyoruz ve ta-
bii ki, hayata geçirilme-
si mümkün olanları de-
ğerlendirmeyi başara-
biliyoruz. Biliyorsunuz, 
Bulgaristan Parlamen-
tosunda hiçbir zaman 
çoğunluk olamadık, 
ama şunu bilin ki HÖH 
partisi ciddi bir siyasi 
güçtür, haklarımızı sa-
vunacak ve koruyacak 
olan tek siyasi partidir.  

-Teşekkür ediyoruz 
ve seçimlerde başa-
rılar diyoruz.

-Biz teşekkür ederiz.

Söyleşi: 
Müzekki AHMET
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Bakan Bozukov: Bu yıl %20 daha yüksek üzüm verimi bekliyoruz
Bulgaristan Cumhur-

başkanı Yardımcısı 
İliana Yotova ile birlik-
te Sandanski ilçesine 
bağlı Hırsovo köyünde 
Villa Melnik’in bağında 
üzüm hasadının açılış 
törenine katılan Tarım, 
Gıda ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. Hristo Bozukov, 
daha sonra basın men-
suplarına yaptığı açıkla-
mada, “Ülkemizde bu yıl 
%20 daha yüksek üzüm 
verimi bekliyoruz” diye 
kaydetti.
Bakan, “145 bin ton 

şaraplık üzüm hasadı 
yapılması bekleniyor 
ve bundan yaklaşık 100 
milyon litre şarap üreti-
lecek” diye bildirdi. Prof. 
Bozukov, ayrıca hazi-

ran, temmuz ve ağustos 
aylarında Devlet Tarım 
Fonu tarafından 2019-
2023 Dönemi Ulusal 
Bağcılık ve Şarapçılık 

Sektörünü Destekle-
me Programının çeşitli 
önlemleri kapsamında 
sektördeki üreticilere 
yaklaşık 12,5 milyon 

leva destek ödendiğini 
açıkladı. Sektörün, uy-
gulanması için bütçe 
güncellemesi ile mali 
kaynak sağlanan Co-
vid-19 tedbirleri kapsa-
mında da desteklenme-
si öngörülmektedir.
Cumhurbaşkanı Yar-

dımcısı, Bulgar şarap 
üreticilerinin Avrupalı 
tüketicilerin beklentile-
rini karşılamak için ka-

liteyi gözetmeye devam 
etmelerini diledi.
Bakan Bozukov, böl-

geyi ziyareti sırasında 
sektör temsilcileriyle 
bir araya gelerek şarap 
üreticileri için pazarların 
genişletilmesine yönelik 
fırsatların yanı sıra sek-
törü hedefleyen destek-
lerin değerlendirildiği bir 
toplantı gerçekleştirdi.
Üzüm hasadının açılış 

töreninde Blagoevgrad 
Bölge Valisi Nikolay 
Şuşkov, Tarım Bakan 
Yardımcısı Yavor Ge-
çev, Ulusal Bağcılık ve 
Şarapçılık Odası Baş-
kanı Yordan Çorbaciys-
ki, Üzüm ve Şarap İcra 
Ajansı Genel Müdürü 
Krasimir Koev, Hırsovo 
köyü muhtar vekili Ro-
salina Borisova ve baş-
kaları hazır bulundu.

Krumovgrad Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet’in Tebrik Mesajı

Krumovgrad (Koşuka-
vak) Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet, 6 Ekim 
Krumovgrad Günü müna-
sebetiyle ilçe sakinlerine 
hitaben bir tebrik mesajı 
yayınladı.

Belediye Başkanı, ilçe 

halkına şöyle hitap etti:
Krumovgrad ilçesinin 

tüm sakinlerinin ve mi-
saf ir lerinin, Krumovg-
rad Günü ve Gelenek-
ler Seyit Baba Panayırı 
Şenlikleri’nin yapıldığı 
ilçemizin 6 Ekim Kru-
movgrad Günü’nü tebrik 
etmek benim için bir onur 
ve zevktir.

Krumovgrad Günü’nü, 
Krumovgrad'ın geçmişi-
ne saygı duyarak, gele-
ceğine inançla bakarak 
ve geleneklerini koruyan, 
burada yaşayan insanlar 
tarafından sevilen ve say-
gı duyulan bir şehir olarak 
var olması umuduyla kar-
şılıyoruz.

Gelenekler Seyit Baba 
Panayırı Şenlikleri’nin 
düzenlenmesi asırlık bir 
gelenektir.

Yerel bir asilzade mi 
yoksa askeri bir komutan 
mı, Seyit Baba'nın kim 
olduğu hakkında kesin 
bir bilgiye sahip değiliz, 
ancak ölümünden sonra 
bir aziz olarak saygı gör-
düğünü biliyoruz.

Efsaneye göre çok 
güçlü biriydi. Her zaman 
yardıma ihtiyaç duyan-
ların yardımına koşardı. 
Yaşamı boyunca ve vefa-
tından sonra kerametleri 
görüldü, bundan ötürü 
hastalıktan muzadarip 

olan pek çok insan şifa 
bulmak ümidiyle kabri ba-
şında toplandı. Istırap ve 
umut karşısında herkes 
eşit olduğundan dolayı 
hem Hıristiyanlar hem de 
Müslümanlar azize saygı 
gösterirler ve şehrin büyü-

mesiyle birlikte mekânın 
değiştirildiği bir şenlik ya-
parlar.

Yerlilerin anlattıklarına 
göre, Seyit Baba'ya olan 
saygı o kadar güçlüymüş 
ki, yerliler Krumovgrad 
Panayırı’na onun adını 
vermişler ve şenlikle-
ri Polkovnik Jelyazovo 
(Karademirler) köyündeki 
türbesinin yanında, me-
zarlığın önündeki geniş 
çayırda yapmaya başla-
mışlardır.

Bugün geçen yıllara ba-
kınca herkes şehriyle ilgili 
vuku bulmuş olayları ha-
tırlıyor, ama Krumovgrad 
Belediye Başkanı olarak 
benim için en önemli şey 
ilçede yaşayan insanlar-
dır.

Krumovgrad, ilçede fark-
lı etnik ve kültürel mensu-
biyete sahip insanların iyi 
komşuluk, çalışkanlık ve 
anlayış içinde yaşamala-
rından, iyi ve kötü günle-
rinde sevinçlerini ve üzün-
tülerini paylaşmalarından 
dolayı her zaman gurur 
duydu ve bugün de gurur 
duymaktadır.

Emekleriyle şehrimizin 
ve ilçemizin bugününü 
ve geleceğini inşa eden 
herkese şükranlarımı su-
nuyorum.

Bugünkü Krumovgrad 
Günü’nde sağlıklı olmanı-

zı, özel ve iş hayatınızın 
memnuniyet dolu, aile-
nizde sıcaklık olmasını, 
iş yerlerinizde huzur ve 
güven içerisinde olma-
nızı diliyorum. Çocukla-
rımız burada özgür, hu-
zurlu, kaygısız ve mutlu 
yaşasın, şehrimizin, ilçe-
mizin başarısı ve gelişi-
mi için hep birlikte mü-
cadele edelim. Birlikte 
tüm bunları başarabiliriz. 
Birlikte Krumovgrad için 
hayalleri ve umutları ger-
çeğe dönüştürebiliriz.
Art arda ikinci yıl şen-

liğe hem çalışma hem 
tatil günlerinde bir dizi 
kısıtlamaya uyulmasını 
gerektiren Covid-19 sal-
gını damgasını vurdu. 
Ve bu nedenle gelenek-
sel sonbahar panayırını 
iptal ediyor ve Krumovg-
rad Günü’nü konserler 
ve büyük kutlamalar ol-
madan kutluyoruz.
Art arda ikinci yıl, artık 

aramızda olmayan hem-
şehrimiz, toplumun ileri 
gelenlerinden Dr. Hris-
to Paşaliev'in popüler 
şiirinden bir mısra olan 
“Krumovgrad, Benim 
Acım ve Sevincim!" ko-
nulu fotoğraf yarışması 
düzenliyoruz.
13 yaş üstü ilçe sakin-

lerine, Krumovgrad'ın ve 
ilçenin geçmişine ait fo-
toğrafların yanı sıra ob-
jektifine yansıyan mem-
leketinin güzelliğinin ve 
insanların hayatlarının 
güncel fotoğraf larını 
gösterme fırsatına sahip 
olacak. Sağlanan fotoğ-
raflarla bir fotoğraf ser-
gisi düzenledik ve en iyi 
amatör fotoğrafçılar na-
kit para ödülü alacaklar.
Krumovgrad halkının 

bir kez daha günü kutlu 
olsun! Günlerimize eş-
lik eden bir umudumuz 
ve mükâfatlandırılan bir 
beklentimiz olsun!
Sebihan MEHMED
Krumovgrad Belediye 

Başkanı

Cebel ilçesinde geleneksel 
sonbahar şenlikleri iptal edildi

Pandeminin dördüncü 
dalgası ve devam eden 
salgın durumu, Cebel 
i lçesinde geleneksel 
sonbahar şenliklerinin 
düzenlenmesini bu yıl 
da engelledi. İlçe merke-
zinde yapılan panayır ve 
Duşinkovo (Canbaşalı)     
köyünde Yaren Bayramı 

Şenlikleri üst üste ikinci 
yıl iptal edildi.
Cebel Belediye Baş-

kanı Necmi Ali, "Yine 
önceliklerimizi yeniden 
düzenlememiz şart. Ve 
insanların sağlığını ko-
rumaktan daha önemli 
bir öncelik yoktur. İlçede 
toplu etkinlikler yapma-
nın uygun olmadığına 
inanmaya devam ediyo-
ruz” diye belirtti.
İlçe sakinlerine hita-

ben yaptığı açıklamada 
Sağlık Bakanlığının tali-
matlarına uyulması için 
bir kez daha çağrıda bu-
lundu.
Belediye Başkanı Nec-

mi Ali halka şöyle hitap 
etti:
Cebel ilçemizin kıymetli 

sakinleri ve misafirleri,
2020'de başlayan pan-

demi, hepimizi insan 
sağlığını koruma konu-
sunda büyük zorluklarla 
karşı karşıya bıraktı. Bu 
zorluklar, maalesef bu yıl 

da devam ediyor. Alınan 
tedbirlerin başarılı olma-
sı, büyük ölçüde bunlara 
uyulmasındaki öz disipli-
nimize de bağlıdır.

Bu nedenle, hepimizin 
sağlığı adına Cebel Be-
lediyesi bu yıl gelenek-
sel sonbahar şenliklerini 
ve panayırlarını düzen-
lemeyecektir. Ekimde 
yapılan şenlikler bizi bir 
araya getirirdi, sahne 
emekçilerine, anaokul-
ları, eğitim ve kültür ku-
rumlarının çatısı altında 
faaliyet yürüten folklor 
gruplarına ve spor ku-
lüplerine sahne olurdu.
Covid-19 salgını ve ül-

kede devam eden ola-
ğanüstü salgın durumu, 
bizi önceliklerimizi yeni-
den düzenlemeye zor-
ladı. Ve insan sağlığını 
korumaktan daha önemli 
bir öncelik yoktur. İlçe sı-
nırları içerisinde kitlesel 
etkinlikler düzenlemenin 
uygun olmadığına inan-

maya devam ediyoruz. 
Halkın hayatını ve sağ-
lığını korumak için bele-
diye yönetimi bu yıl da 
Cebel Belediyesi Kültür- 
Sanat Takvimi’nde yer 
alan köy şenliklerini dü-
zenlemeyecek.
İlçe sakinlerini ve misa-

firleri olarak sizleri, birlik 
ve beraberlik içinde hep 
birlikte Sağlık Bakanlığı-
nın talimatlarına uymaya 
çağırıyoruz.
Ancak ortak çabaları-

mız ve duyarlılığımızla 
ileride de sevinç ve acı 
günlerimizde hep bera-
ber olmaya devam etme 
fırsatına sahip olacağız.
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Türk Konseyi Genel Sekreterinin Türk İş Birliği Günü Münasebetiyle Mesajı
Türk Devletleri arasın-

daki iş birliğini kurum-
sal laştıran Nahçıvan 
Anlaşması'nın imzalan-
masının 12. yıl dönümünü 
idrak ediyoruz.

Asırlık kardeşlik bağla-
rının somut bir ortaklığa 
dönüşmesini sağlayan bu 
tarihi gün, her yıl 3 Ekim, 
“Türk Dili Konuşan Ülkeler 
İş Birliği Günü” olarak kut-
lanmaktadır.

Üye Devletlerimiz, or-
tak çatıları olan Türk 
Konseyi'nin, on yıl gibi 
kısa bir süre zarfında, 
bölgesinde ve ötesinde 
saygın ve etkili bir kurum 
haline gelerek elde ettiği 
başarıları ve üretken ça-
balarıyla gurur duymak-
tadır.

Tüm zorluklara rağmen 
2020-2021 dönemi Türk 
dünyası için muzaffer bir 
dönem olmuştur.

Bu süre içinde, başta 
Azerbaycan toprakları-
nın işgalden kurtarılması, 
egemenliğinin ve toprak 
bütünlüğünün yeniden 
sağlanması olmak üzere 
elde edilen çok önemli ba-
şarılar sayesinde birliği-
miz daha da güçlenmiştir. 
44 Gün süren Vatan Mu-
harebesi sırasında Türk 
Konseyi, tüm Üye Devlet-
ler adına Azerbaycan'ın 
haklı davasını en güçlü 
şekilde desteklemiş ve 
elde ettiği zafer tüm Dev-
letlerimiz için bir gurur 

kaynağı olmuştur.
Yine bu yıl, çevrimi-

çi olarak düzenlenen 
Gayri Resmi Türkistan 
Zirvesi'nde Liderlerimiz 
bir araya gelerek, bin yıl-
lık medeniyetlerin kavşa-
ğında kültürel ve manevi 
bir merkez olan Türkistan 
şehrini Türk dünyasının 
manevi başkenti olarak 
ilan etmişlerdir.

Liderlerimiz, Teşkilatın 
yürütmekte olduğu mev-
cut çalışmaları, plan ve 
projeleri ve ayrıca gele-
cekteki vizyon ve hedefle-
rini yine bu Zirve sırasın-
da ele alarak, değerlendir-
melerde bulunmuşlardır. 
Devlet Başkanlarımızın 
Türkistan Zirvesi'nde ver-

dikleri en çarpıcı mesaj 
ise, kendi ülkelerinin bay-
raklarının hemen yanında 
Konseyimizin bayrağını 
da yerleştirerek çizdikleri 
birlik ve beraberlik tablosu 
olmuştur. Bu, Örgütün ça-
balarına en üst düzeyde 
verilen güçlü taahhüt ve 
bağlılığın en somut gös-
tergesidir.

Bu nok tada be l i r t -
mek isterim ki kardeş 
Türkmenistan'ın Türk 
Konseyi'ne beklenen ka-
tılımı, gündemimizi önemli 
ölçüde zenginleştirip, güç-
lendirecek ve Teşkilatımız 
içindeki işbirliğine yeni bir 
ivme kazandıracaktır.

Çalışmalar açısından 
Türk Konseyi son birkaç 

yıldır en verimli ve aktif 
dönemini yaşamaktadır. 
Bu yıl yine ekonomiden 
ulaştırmaya, sağlıktan 
eğitime, gençlik ve spor-
dan turizme kadar 20'den 
fazla işbirliği alanında çok 
somut ve verimli işlere 
imza attık. Tüm bu alan-
ları kapsayan bakanlar 
ve uzmanlar seviyesinde 
toplantıların yanı sıra de-
ğişik konularda forumlar, 
üst düzey konferanslar, 
sektörel çalıştaylar, eği-
tim ve kapasite geliştirme 
programlarını düzenleme-
ye etkin bir şekilde devam 
ettik.

Ülkelerimizin küçük ve 
orta ölçekli işletmeleri-
ni (KOBİ) desteklemeyi 

hedefleyen Türk Yatırım 
Fonu'nun çok yakında 
hayata geçmesiyle eko-
nomik işbirliği sahasın-
daki yoğun çabalarımız 
meyvelerini verecek.

Öte yandan, zorlu koşul-
lara en iyi şekilde uyum 
sağlayarak, Teşkilatımız 
bünyesinde sağlık ala-
nında birçok somut ça-
lışmalar gerçekleştirdik; 
projeler geliştirdik, işbirli-
ği mekanizmaları kurduk, 
Dünya Sağlık Örgütü ile 
işbirliğine başladık, her 
alanda pandemi sonrası 
dönemi planlarımıza da-
hil ettik, tarım, su, göç gibi 
yeni işbirliği alanlarında 
çalışmalar yapmak üzere 
harekete geçtik. Bu zorla-
yıcı dönemde ülkelerimi-
zin birbirlerine muazzam 
teknik ve insani yardım 
sağladığını ve salgın ile 
mücadelede en iyi uygu-
lamaları ve deneyimlerini 
sürekli olarak paylaştığını 
özellikle vurgulamak iste-
rim.

Tüm bu faaliyetlerimi-
zi sunmak üzere, önü-
müzdeki Kasım ayında 
İstanbul'da, Teşkilatımız 
ve tüm Türk dünyası için 
hayati önem taşıyan bir-
çok kararın alınacağı 
tarihi bir Liderler Zirvesi 
gerçekleştireceğiz.

Sağlam adımlarla ge-
leceğe doğru ilerlerken, 
dayanışmamıza i thaf 

olunan bu önemli gün-
de, sorumluluklarımızı en 
güçlü şekilde hissediyo-
ruz. «Türk Dünyası 2040 
Vizyonu»nda yer alan 
yeni hedef ve girişimlerle, 
Türk Devletleri arasındaki 
ilişkiler daha yakın işbir-
liği ve daha derin bütün-
leşmenin olacağı yeni bir 
aşamaya giriyor.

Bu yıl aynı zamanda 
dört Üye Devletimizin 
30. Bağımsızlık yıldö-
nümünü kutlamaktayız. 
Türk Konseyi olarak Üye 
Devletlerimizin ekonomik, 
sosyal ve siyasi alanlarda 
elde ettiği başarılardan 
ve ilerlemelerden her 
zaman gurur duyduğu-
muzu ve ortak hedefler 
doğrultusunda kararlı bir 
şekilde çalışmalarımızı 
sürdüreceğimizi belirtmek 
isterim.

Bu duygu ve düşünce-
lerle, Teşkilatımızın faali-
yetlerine sürekli destek ve 
yardımlarını esirgemeyen 
Üye Devletlerimizin Dev-
let Başkanlarına, Bakan-
lıklarına, kamu kurumla-
rına, iş dünyasının tem-
silcilerine ve STK'larına 
en derin şükranlarımızı 
sunuyoruz.

Barış, birlik ve beraber-
lik dileklerimizle, dünya-
nın dört bir yanındaki tüm 
Türk halklarının 3 Ekim 
bayramını canı gönülden 
kutluyoruz.

Romanya, Bulgaristan’dan gelen aşısız 
yolculara karantina uygulayacak

Bulgaristan Dışişle-
ri Bakanlığı, Romanya 
makamlarının ülkemi-
zin "kırmızı" listeye ek-
lenmesinin ardından 3 
Ekim 2021 Pazar günü 
saat 00:00'dan itibaren 
Bulgaristan'dan gelen 
yolcular için yeni kısıtla-
yıcı tedbirler getirdiğini 
duyurdu.
Bulgaristan'ın Bükreş 

Büyükelçiliğinden yapı-
lan açıklamaya göre, aşı 
sertifikası, Cоvid-19 has-
talığını geçirdiğine dair 
belge ve negatif PCR 
test sonuç raporu sun-
mayan yolcular 14 gün 
karantinaya alınacak.
Bulgaristan vatandaşla-

rı aşağıdaki koşullardan 
bazılarını karşılamaları 
halinde karantinaya alın-
mayacak: en az 10 gün 
önce aşı olduklarına dair 
Bulgarca ve İngilizceye 
çevrilmiş bir aşı sertifi-
kasına sahip olmaları, 
araca binmeden 72 saat 
öncesine kadar (toplu ta-
şıma yolcuları için) veya 
Romanya'ya girmeden 
önce (özel araçla yolcu-

luk yapanlar için) yapılan 
negatif Covid-19 test so-
nuç raporu ibraz etme-
leri, son 180 gün içinde 
Covid-19 hastalığını ge-
çirmiş ve Romanya'ya 
giriş tarihine kadar en-
feksiyonun doğrulandığı 
tarihten itibaren en az 14 
gün geçtiğini gösteren 
belge sunmaları.  
Negatif Covid-19 test 

sonuç raporu ibraz et-
meleri halinde vatan-
daşlarımız Romanya'da 
en fazla 3 gün (72 saat) 
kalabilecekler. Bu kısıt-

layıcı önlem, 2,4 tondan 
fazla kapasiteye sahip 
araçlarla mal taşıyan, 9 
koltuktan (sürücü koltu-
ğu dahil) fazla kapasite-
ye sahip bir araçla yolcu 
taşıyan sürücüler için ve 
seyahatin profesyonel 
amaçlı olması durumun-
da geçerli değildir.
12 yaşına kadar olan 

çocuklar da negatif Co-
vid-19 test sonuç rapo-
ru sunmalarına gerek 
kalmadan ve transit 
geçiş yapan vatandaş-
lar, ancak ülkeye giriş 

yaptıktan sonra-
ki 24 saat içinde 
Romanya 'dan 
ayrılmaları şar-
tıyla karantina-
dan muaf tutu-
lacaklar. Araca 
b inmeden 72 
saa t  önc es i -
ne kadar (toplu 
taşıma yolcu -
ları için) veya 
R o m a n y a ' y a 
girmeden önce 
(özel araçla yol-
culuk yapanlar 
için) yapılan ne-

gatif Covid-19 test sonuç 
raporu ibraz eden 12-16 
yaş arası çocuklar da 
karantinaya alınmaya-
cak.
Yardıma ihtiyaç duy-

dukları halde Bulga-
ristan vatandaşları şu 
telefon numaralarını 
arayabilirler: Bükreş'teki 
Bulgaristan Cumhuriye-
ti Büyükelçiliği: +40 21 
230 21 50; +40 21 230 
21 59 ve Consular.Buc-
harest@mfa.bg e-posta 
adresine yazabilirler.

Plovdiv Selena Hastanesinde 
yılın 2000. bebeği doğdu

Rekor sayıda yeni doğan ile art arda iki yaz ayın-
dan sonra Plovdiv (Filibe) kentindeki Selena Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Hastanesinde eylül ayının son 
gününde bu yılın 2000'inci bebeği de dünyaya geldi. 
Bebek, geçen yıl ilk kez 29 Ekim'de tanıştığımız Anna 
olan 2000. bebekten bir ay önce dünyaya geldi.

Beş yıl önce Botevler ailesi bir üreme sorunuyla 
karşı karşıya kaldı. Selena Hastanesinde ilk kontrol 
muayenesinden birkaç ay sonra Elena bebek bek-
lemeye başladı.  Üç embriyo daha dondurulmuş du-
rumda tutuldu. Mikael bu dondurulmuş embriyoların 
biri sayesinde dünyaya geldi.  Botevler ailesi diğer iki 
embriyoyu da 3. ve 4. bebekleri için kullanıp kullanma-
yacaklarına henüz karar vermiş değil.

Mikael, Dr. Zdravko Minev, Dr. Matev, Dr. Georgi-
ev ve akademisyen Argirova’nın yer aldığı ekibin yar-
dımıyla gerçekleşen doğumda 30 Eylül sabahı saat 
9.20'de 3320 gram ağırlığında ve 50 santimetre uzun-
luğunda dünyaya geldi.

Bu yılın 2000'inci bebeğin erken doğumu, Avrupa'da 
doğum oranlarında son bir buçuk yılda yaşanan çökü-
şe ilişkin istatistiklere rağmen Selena Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin bu yıl da yenidoğan 
sayısındaki yıllık artış trendini sürdüreceğinin açık bir 
göstergesidir. Selena Hastanesinde tedavi gören ül-
kenin daha uzak bölgelerinden gelen hasta sayısı da 
giderek artıyor.
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8. Balkan Ülkeleri Diyanet İşleri Başkanları 
İstişare Toplantısı Edirne’de yapıldı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. 
Dr. Ali Erbaş’ın başkanlı-
ğında yapılan toplantıya 10 
Balkan ülkesinin Dini İdare 
Başkanları ile Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti Din İşle-
ri Başkanı Prof. Dr. Ahmet 
Ünsal’ın yanı sıra Din İşleri 
Yüksek Kurulu Başkanı Prof. 
Dr. Abdurrahman Haçkalı, 
Diyanet İşleri Başkan Yar-
dımcısı Dr. Burhan İşliyen ile 
Başkanlığın üst düzey yöne-
ticileri katıldı.
Diyanet İşleri Başkanı Er-

baş, toplantıda yaptığı ko-
nuşmada, daha nitelik din 
hizmeti ve din eğitiminin nasıl 
yapılması noktasında istişa-
relerde bulunduklarını ifade 
ederek, “2007 yılında başla-
dığımız, Balkan Ülkeleri Diya-
net İşleri Başkanları İstişare 
Toplantısı’nın sekizincisini 
gerçekleştiriyoruz. Bu top-
lantıya ev sahipliği yapmak 
ve sizlerle bir arada olmaktan 
duyduğum memnuniyeti özel-
likle ifade etmek istiyorum ve 
tekrar hoş geldiniz diyorum.” 

dedi.
Başkan Erbaş, ortak ve 

en önemli gayelerinin din-i 
Mübin-i İslam'a hizmet et-
mek olduğunu belirterek, 

“İslam'ın daha iyi öğrenilme-
si ve dünyanın en ücra kö-
şesine kadar tebliğ edilme-
si Cenab-ı Hakk’ın bizlere 
yüklemiş olduğu önemli bir 

vazifedir. Bu anlamda hep 
birlikte Allah’ın ipine sımsıkı 
sarılarak İslam’ın dünyanın 
her köşesinde neşvünema 
bulması için birlik ve beraber-
lik içerisinde gayret etmemiz 
gerekiyor.” diye konuştu.
“FETÖ ve benzeri yapılara 

karşı çok duyarlı olmalıyız”
İslam dinin mensupları ve 

temsilcilerinin taşıdıkları me-
suliyetlerin bilincinde olmaları 
gerektiğinin altını çizen Baş-
kan Erbaş, şöyle devam etti:
“İslam dünyasında hala 

yanlış bazı din algılarının 
peşinden giden varsa, bun-
dan mesul olan dini liderler 
olarak bizleriz. Üzerimizde 
bu dönemde büyük bir so-
rumluluk var. Gerçekleştir-
diğimiz bütün faaliyetleri bu 
sorumluluk bilinciyle yerine 
getirmek zorundayız. Özel-

likle son zamanlarda yanlış 
din algılarının yüce dinimiz 
İslam'ın en temel değerleri-
ni kötüye kullanarak, çeşitli 
aşırı uçlara savrularak, dini, 
sosyal ve hayri faaliyetler 
adı altında hiç de masum ol-
mayan faaliyetlerde buluna-
rak sapkın ideolojiler ortaya 
çıktığına şahit oluyoruz. Bir 
yardım faaliyetiyle başlayan 
ancak arkasında bambaşka 
niyetler barındırdığına acı 
bir şekilde şahit olduğumuz 
FETÖ’nün neler yaptığını biz 
yaşayarak gördük. Yanlış dini 
anlayışların tashih edilmesi 
için elimizden gelen gayreti 
göstermemiz lazım. FETÖ ve 
benzeri yapılar karşı da çok 
duyarlı olmalıyız.”  
“Çocukların ve gençlerin 

daha nitelikli bir eğitim 
alabilmeleri için çaba sarf 
etmeliyiz”
Başkan Erbaş, din hizmetini 

İslam’ın özü olan ilim, irfan, 
bilgi ve hikmetle sunulması 
gerektiğine vurgu yaparak, 
“Bunun yanında çocukların 
ve gençlerin daha nitelikli bir 
eğitim alabilmeleri için çaba 
sarf etmeliyiz. Bu çaba ve 
gayretlerimizi inancımızın en 
kıymetli hazinesi olan kar-
deşliğimiz üzerine bina etme-
liyiz. Medeniyetimiz, kadim 
geleneğimizden kaynaklanan 
samimi bir yardım kültürüne 
sahiptir. Bu bağlamda ülke 
olarak yurt içinde ve yurt dı-
şında yapılan yardımları dini 
bir vecibe olarak görmekte, 
bir kardeşlik görevi olarak 
addetmekteyiz. Bu salgın sü-
recinde dahi bunu en güzel 
şekilde uygulayan ülkelerden 
biri olmanın mutluluğunu ya-
şıyoruz.” şeklinde konuştu.

Bulgaristan Basmüftülügü Üniversitelerde Okuyan 
100 Müslüman Gence Burs İmkânı Sağlayacak

Bulgaristan Cumhuriyeti Müs-
lümanlar Diyaneti Başmüftülü-
ğü, Eğitim Dairesi Başkanlı-
ğının koordinasyonunda, Bul-
garistan’daki üniversitelerde 
okuyan 100 Müslüman gence 
burs imkânı sağlayacak. Des-
tek programı 2021-2022 eği-
tim-öğretim yılını kapsamakta 
olup, burs süresi 9 aydır. Li-
sans öğrencileri için aylık burs 
destek miktarı 100 leva olarak 
belirlenmiştir.
Burs lisans düzeyinde dört 

farklı alandaki öğrencilere ve-
rilecektir:  
 · TIP ve Sağlık bilimleri;
·  Mühendislik;
· Sosyal bilimleri;
· Hukuk.
 Başvuru koşulları:
· Bulgaristan vatandaşı olma-

sı/ çifte vatandaşların  başvuru-
ları kabul edilmiyor/;
·  Müslüman olması;
·  Okul başarısı 4,50 üzerinde 

olması; 
·   Son başvuru tar ih i 

31.10.2021.  

 Gerekli evraklar:
 · Online form Burada: 
· Niyet mektubu;
· İki tane  referans mektubu;
· Öğrenci belgesi;
· Transkript( Üniversitede I. 

sınıfta olan öğrenciler için lise 
diploma notu ile başvuru yapı-
labilir) ;
· СV;
·  İletişim bilgileri: Telefon ve 

e-mail. 

 Tüm evraklar education@
grandmufti.bg e-mail adresine 
gönderilmesi gerekmektedir !!!
Daha detaylı bilgi için:
 Bulgaristan Başmüftülüğü 

Eğitim Dairesi
Adres: 1000 Sofiya,  „Brat-

ya Miladinovi ” sokağı  №27
Telefon:02/981 60 01
Faks:02/980 30 58
e-mail: education@grand-

mufti.bg


