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Kırcaali Çanakkale Şehitlerini Andı  

Kırcaali Ömer Lütfi 
Kültür Derneği salo-
nunda Türk Kültür ve 
Sanat Derneği (TÜRK-
SAD) Çanakkale zaferi-
nin 100.yıldönümü mü-
nasebetiyle geleneksel 
Çanakkale Şehitlerini 
Anma Töreni gerçek-
leştirdi. 

T ü r k i y e  v e 
Yunanistan’dan gelen 
çok sayıda misafirin 
yanı sıra Kırcaaliler 
salonu tıklım tıklım dol-
durdu. Bu yılki anma 

töreninin konuğu Ça-
nakkale Onsekiz Mart 
Üniversitesi Eğitim Fa-
kültesi Öğretim Üyesi 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet 
Esenkaya, Çanakale 
Savaşları konusunda 
bir konferans verdi. 
Anma töreninde res-

mi konuklar arasında 
Türkiye Cumhuriyeti 
Filibe Başkonsolosu 

Alper Aktaş, Kırcaali 
Belediye Başkanı Ha-
san Azis, HÖH Kırca-
ali İl Başkanı ve Cebel 
(Şeyh Cuma) Belediye 
Başkanı Bahri Ömer, 

HÖH Milletvekili Mus-
tafa Ahmet, HÖH İlçe 
Başkanı ve Kırcaali 
Belediye Başkan Yar-
dımcısı Muharrem Mu-
harrem, HÖH Gençlik 
Kolları İl Başkanı Bay-
ram Bayram, Kırcaali 
Belediye Meclis Baş-
kanı Raif Mustafa, Kır-
caali Kamu Denetçisi 
Rasim Musa, Momçilg-

rad (Mestanlı) ve Ardi-
no (Eğridere) Belediye 
Başkanları Akif Akif ve 
Resmi Murat, Kırcaali, 
Haskovo (Hasköy) ve 
Krumovgrad (Koşuka-

vak) Bölge Müftüleri 
Beyhan Mehmet, Basri 
Eminefendi ve Nasuf 
Nasuf, Başmüftülü-
ğü temsilen Fikri Sali, 
Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu Baş-
kanı Zürfettin Hacıoğlu, 
Edirne Balkan Türkleri 
Federasyonu Başkanı 
Nedim Dönmez ve İkin-
ci Başkanı Refik Şahin, 
Batı Trakya Türk Öğret-
menler Birliği Başkanı 
Sami Ali Toraman, Batı 
Trakya Azınlığı Güney 
Meriç Eğitim ve Kültür 

Derneği Başkanı Bekir 
Mustafaoğlu, Gümülci-
ne Dostluk, Eşitlik, Ba-
rış Partisi Başkanı Mus-
tafa Ali Çavuş, Rodop 
Rüzgarı Dergisi sahibi 
İbrahim Baltalı, Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğ-
retmenleri Derneği Baş-
kanı Harun Bekir yer al-
dılar. 
TÜRKSAD Başka -

nı Müzekki Ahmet, 
Kırcaali’de artık 5.yıl 
düzenledikleri törene 
gelen herkesi selamla-
yarak, Balkan Savaşları 

ve Çanakkale şehitleri 
anısına bir dakikalık say-
gı duruşuna davet etti. 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet şehitlerin ruhuna 
kısa bir asrı şerif okuduk-
tan sonra dua yapıldı.
Ayrıca Cuma namazın-

dan sonra Kırcaali Mer-
kez Camii’nde Çanakka-
le şehitleri ruhuna mevlit 
okunduğu cemaate pilav 
dağıtıldığı açıklandı. 
Mestanlılı Ömer Hü-

seyin, Avusturalya’nın 
başkenti Camberre’deki 

Devamı  4’de
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Zirveye doğru tırmanan takım
Momçilgrad (Mestan-

lı) Rodopi Masa Teni-
si Spor Kulübü’nden 
16 yaşındaki Mihaela 
Dimova, Varna’da dü-
zenlenen Genç Kızlar 
Masa Tenisi Bulgaristan 
Şampiyonası’nda birey-
sel dalda bronz madalya 
kazandı. 20 yıldan beri 
Rodopi kadın masa teni-
si takımı bu dalda aldığı 
ilk madalyadır. 
Dimova, kendisinden 

çok daha deneyimli ve 
isim yapmış rakiplerini 
yenerek turnuvada sürp-
riz yaptı.
Yarı f inal maçında 

Mihaela Varna Kon-
for takımından, eski 
takım arkadaşı Tanya 
Karamfilova’ya yenildi. 
Rodopi takımın eski te-
nisçisi Elitsa Zamfirova 
turnuvanın ilk dört ismi 
arasında yer aldı.
16 yaşındaki Esin Said 

ve Melisa Mehmet, tur-

nuvada çeyrek final ve 
1/16 finaline ulaştılar.
Rodopi Masa Tenisi 

Spor Kulübü’nün kıdemli 
antrenörü ve Bulgaristan 
milli kız takımın antrenö-
rü Nadejda Stoyanova, 
antrenmanlarını yönetti-
ği kızların turnuvaya ka-
tılımını çok güçlü ve ümit 

verici olarak tanımladı. 
Rodopi Masa Tenisi 

Spor Kulübü takımı Pre-

mier Lig’deki en genç 
takımdır. Geçici sırala-
mada altıncı yeri alıyor 
ve düşme riski yok. Bu 
yılki şampiyonanın son 
aşaması 4-5 Nisan ta-
rihlerinde Momçilgrad’da 

gerçekleşecek. Gelecek 
sezonda Rodopi takımı 
tamamen yeni bir maddi 

ve teknik donanıma sa-
hip olarak en üst düzey 
takımlarla yarışacak. 
Bilindiği gibi Rodopi 

spor salonu temmuz ayı-
nın sonuna kadar tama-
men yenilenmiş olacak. 

Amblematik spor te-
sisi, Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programı 
kapsamında f inanse 
edi len “Momçilgrad 
Belediyesinde Spor 
Merkezleri ve Serbest 
Zamanın Değerlendiril-
mesini İyileştirme” proje 
dahilinde yeniden yapı-
landırılıyor. 
Ek olarak çok fonksi-

yonlu masa tenisi saha-
sı, açıkta basketbol ve 
voleybol sahaları ve 900 
kişi kapasiteli tribün inşa 
edilerek yenilenen spor 
salonu modern spor 
kompleksine dönüştürü-
lecek. Bu salonda ulusal 
ve uluslararası yarışma-
lar düzenlenmesi öngö-
rülüyor. 
          Kırcaali Haber

Momçilgrad’da altı konutun yenilenmesi onaylandı
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesi, Kırcaali Va-
liliği ve Bulgar Kalkın-
ma Bankası arasında 
Toplu Konutlarda Ener-
ji Verimliliğinin Arttırıl-
masına İlişkin Ulusal 
Program kapsamında 
finansman sağlanması 
için altı sözleşme imza-
landı. Toplu konutlardan 
üçü 8, 10 ve 12 nolu 
apartmanlar Edinade-
set semtinde bulunuyor. 
Gümürcinska No:67, 

Makaza No:69 ve Mom-
çil Voyvoda No:7 adlı 
apartmanlar da finanse 
edilmek için onaylandı. 
Edinadeset semtinde 

bulunan 4 ve 9 nolu 
apartman sahiplerinin 
kaydını yaptırdığı der-
neklere ait belgeler yok-
lanması üzere Valiliğe 
gönderildi. Bir sonraki 

aşamada bu dernekler 
Bulgar Kalkınma Ban-
kası tarafından parafe 

edilerek, hedefli finanse 
edilmeleri düzenlenmiş 
olacak. 11 nolu apart-
man sakinlerinin de 
programa başvurmak 
üzere dernek kaydını 
yaptırmaları bekleniyor. 
Programın başından 

beri 200’den fazla va-
tandaşa Momçilgrad 
Belediyesi  yer inde 

başvuru konusunda 
danışmanlık sağladı. 
Başvuru koşulları hak-
kında bilgi almak için 
03631/7854 ve 03631/ 
7867 telefon numarala-
rı aranabilir. 
Momçilgrad Beledi-

yesi, Toplu Konutlarda 
Enerji Verimliliğinin Art-
tırılmasına İlişkin Ulusal 
Program kapsamında 
ısı yalıtımı yapılması 
koşullarına uyan ko-
nut binaların listesine 
sahip. Onların toplam 
sayısı 14, 6’sı için artık 
sözleşme imzalanmış 
durumdadır. Daha iki 
konutun yenilenmesi-
nin onaylanması bek-
leniyor. 
Uzmanlar, 36’u aşkın 

daireli apartmanların 
yüzde 50’den fazlasının 
ücretsiz olarak yenilen-
mesinin gerçekte müm-
kün olduğu göz önünde 
bulundurulduğunda 
Momçilgrad Beledi-
yesinin bilgilendirme 
kampanyasını oldukça 
başarılı buluyorlar. 
         Kırcaali Haber

Bulgaristan'da NATO tatbikatı hazırlıkları
Bulgaristan'da yapıla-

cak NATO tatbikatına 
katılacak savaş gemile-
ri Varna limanına demir 
attı.
NATO Daimi Deniz Gö-

rev Grubu-2 (SNMG2) 
gemileri, Hava muha-
lefeti nedeniyle geçici 
olarak trafiğe kapatılan 
Varna limanı açıkların-
da bir süre bekledikten 
sonra limana girdi.

D en iz  Kuv ve t l e r i 
Komutanlığı’ndan veri-
len bilgiye göre, planla-
nan PASSEX tatbikatı-
na İtalya'dan ITS Aliseo, 
Türkiye'den TCG Tur-
gutreis, ABD’den USS 
Vickburg, Almanya'dan 
FGS Spessar t  ve 
Kanada'dan HMCS 
Fredericton adlı savaş 
gemileri katılacak. 
A B D  D e n i z 

Kuvvetleri’nden Amiral 
Brad Williamson’un ko-
mutanlığında yapılacak 
tatbikata Bulgaristan 
Deniz Kuvvetleri’nden 
"Druzki" savaş gemisi-
nin katılacağı belirtildi.
Ziyaret kapsamında 

gemilerin mürettebatı, 
8 Mart'ta Varna’daki 
"Knyaginya Nadejda" 
kimsesizler yurdunu zi-
yaret ederek, çocuklara 

hediyeler verdi.
Bulgaristan Savunma 

Bakanlığı, SNMG2 ge-
milerin yıl sonuna dek 
Karadeniz’de yapılacak 
ve Bulgaristan, Roman-
ya ile Türkiye’nin katılı-
mı ile düzenlenecek 
diğer bazı tatbikatlarda 
da yer alacaklarını bil-
dirmişti.

           Kırcaali Haber

Çiftçiler, mart ayı sonuna 
kadar tarlaların sürülmesi 

için başvuru yapabilir
Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi artık ikinci yıl 

çiftçilere tarım arazilerini işlemek üzere iş makineleri 
sağlayacak. Bir yıllık kültür bitkisi ekimi yapacak olan 
tarım üreticileri tarlalarının sürülmesi üzere mart ayının 
sonuna kadar başvuru yapabilirler. 

Başvuru formlarının Belediye binası 1.katta 2 nolu 
odada görevli memurlara verilmesi gerekir. 

2014 yılında belediyenin desteği ile 1 000 dekardan 
fazla işlenen toprak sürüldü. Bu yıl oldukça daha büyük 
ilgi bekleniyor. Yardımın yapılması için tek şart tarla 
sahiplerinin Avrupa Birliği programlarınca destek al-
mamalarıdır. 

Bu hizmetten tarım arazisi kiralayanlar da yararla-
nabilir. Çünkü kanunlar belediyelere işlenmeyen tarım 
arazilerini gönüllü sözleşme imzalayarak kiraya verme-
sine izin vermektedir. 

Başvuru formları belediyenin web sitesinden indiri-
lebilir. 

Lyaskovo okulu, sınıf 
dışı aktivitelere aktif 

olarak katılıyor
Çernooçene (Yenipazar) İlçesi Lyaskovo (Pındıcak) 

köyü Nikola Yonkov Vaptsarov İlköğretim Okulu öğ-
rencileri artık üçüncü yıl, Eğitim ve Bilim Bakanlığı’nın 
“Okulu Gençler İçin Cazip Kılalım”- Özgüven Kazan-
ma ve Avrupa Ufuklarına Hazırlık Okulu (USPEH)” adlı 
projesi kapsamında yürütülen sınıf dışı çalışmalara 

katılıyor. 
Proje dahilinde okulda Masal Dünyası, Genç Çevreci, 

Seyahatçi ve Sağlık ve Spor adlı dört kulüp oluşturuldu. 
Kulüplerin yürüttüğü çalışmalar sayesinde öğrenciler 
aktif olmayı, kültür, sağlıklı yaşam ve doğada hayatta 
kalma alanında faaliyetlerde yer almayı öğreniyor. 

Okulun Müdürü Seid Ramadan, öğrencilerin farklı 
sınıf dışı çalışmalara dahil edilmesinin temel amacı, 
derse girmeyen ve okuldan erken ayrılan çocukların 
sayısının azalması olduğunu söyledi. “Bununla bir-
likte çocuklar bu proje sayesinde kendi yeteneklerini 
ve yerleşim yerlerinin çevresindeki doğal güzellikleri 
keşfediyorlar” diye vurguladı.                Kırcaali Haber
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Kırcaali ili belediye başkanları, Başbakan Boyko Borisov ile görüştüler
Kırcaali, Kirkovo (Kızı-

lağaç), Ardino (Eğride-
re), Çernooçene (Yeni-
pazar) ve Momçilgrad 
(Mestanlı) Belediye 
Başkanları ve KIrcaali 
Valisi İliya İliev Sofya’da 
Başbakan Boyko Bori-
sov ile görüşüp Bakan-
lar Kurulu toplantısında 
hazır bulundular. 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Azis hükü-
met oturumunda 6, 7 ve 
8 Mart 2015 tarihlerinde 
yoğun kar yağışı nede-
niyle Kırcaali İlçesinde 
tespit edilen hasarlara 
dair üç rapor sunarak 
zararların giderilmesi 
için mali destek tale-
binde bulundu. Bele-
diye Başkanı hükümet 
yetkililerin dikkatine 
ilçe yol şebekesinin 
temizlenmesine, hasar 
gören altyapı ve konut 
binalarına ve hasar 
gören tarım yapıları ve 
hayvan kayıplarına dair 
rapor arz etti. Hasarlar 
toplam 9 199 216 leva-
ya mal olacak.
Müh. Azis, “Kırcaali 

İlçesinde kış koşulla-
rında yolların bakımı ve 
kardan temizlenmesi 
için yapılan masrafla-
rın tamamen ödenme-
si amacıyla öngörülen 
435 000 leva yetersiz 
olacak ve yaklaşık 200 
000 leva miktarında ek 

kaynak gerekli.
Kırcaali İlçesinde alı-

nan ihbar ve çiftlik sa-
hiplerinin yaptığı başvu-
rulardan yaklaşık olarak 
telef olan hayvanların 
sayısı tespit edildi, fa-
kat bu sayının artması 
bekleniyor.
Bugüne kadar elde 

edilen bilgilere göre kar 
felaketinde 45 inek ve 
135 koyun telef olmuş-
tur” diye ifade etti.
Hayvan kayıpları için 

besicilere tazminat öde-
mek üzere 62 250 leva 
gerekir. Tarım Fonu’nun 
aldığı kararla olumsuz 
hava koşullarından do-
layı telef olan büyük baş 
hayvan için 1000 leva 
ve koyun için 160 leva 
ödenecek. Sahipleri, 

Tarım İlçe Müdürlüğü’ne 
27 Mart 2015 tarihine 
kadar başvuru yapmalı-
lar. Devlet Tarım Fonu, 
hayvan kayıplarını tela-
fi etmek için ödenecek 
tazminatları 20 Marttan 
itibaren ödemeye hazır. 
Başkan Azis, hükü-

metten Sipey (Duranlar) 
köyünde toprak kayma-
sının durması için kurut-
ma ve drenaj çalışmala-
rı yapılması üzere mali 
destek istedi. Bunun 
için 3,5 milyon leva ge-
rekmektedir. Sipey, Ne-
vestino (Büyükdere) ve 
Kırcaali’nin Veselçane 
semtinde oluşan heye-
lanların önlenmesi ve 
bölgelerinin güçlendiril-
mesi için toplam 8 793 
166 leva talep edildi. 

Raporlardan başka 
Müh. Azis, Sipey, Vesel-
çane semtinde 16 nolu 
apartman, Penevo’da 
yola taş kütleleri düş-
mesi ve başka hasar 
meydana gelen yapılara 
dair fotoğraflar sundu. 
Hasar gören altyapı ve 

tarım yapılarına ilişkin 
raporda Sipey köyünde 
yıkılan evin sahiplerine 
80 bin leva tazminat 
ödenmesi ve ayrıca 
Boyno (İsmailler), Mila-
dinovo (Dedeler), Ko-
kiçe, Entçets(Salman), 
Rani List (Işıklar), Skal-
na Glava (Kayabaşı) 
köylerinde daha çatıları 
çöken 11 evin sahiple-
ri için tazminat talebi 
de dahil. Ev başına 3 
500’er leva tazminat 

istendi, çünkü sahipleri 
sosyal açıdan zayıf kim-
selerdir. 
Hükümet oturumun-

dan sonra Kırcaali ili 
ilçe belediye başkan-
ları Bakanlık Kurulu’na 
bağlı Bakanlıklar Arası 
Afet ve Acil Durumlar 
Komisyonu sekreteri ile 
görüştüler. Mali destek 
için acil karar alınma-
sı için belediyelerin 25 
Marta kadar hasarlara 
ilişkin tüm mevcut ev-

rakları komisyona sun-
maları konusunda an-
laşmaya varıldı. 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
hükümet oturumun-
da alınan kararla para 
ödülüne layık görülen 
Kırcaali ’de Acil Tıp 
Merkezi görevlisi Dr. 
Filiz Abidin ve Ev Tipi 
Yerleştirme Merkezi 
görevlisi hemşire Gülay 
Hamid’i tebrik etti.
           Kırcaali Haber

Bakan Pavlova, Bezvodno köyü yolundaki heyelanı inceledi
Bölgesel Kalkınma 

ve Bayındırlık Bakanı 
Lilyana Pavlova, bera-
berinde Çernooçene 
(Yenipazar) Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
Yerel Meclis Başkanı 
Bedriye Gaziömer, Kır-
caali Valisi İliya İliev, 
Milletvekilleri Şabanali 
Ahmet ve Tsveta Kara-
yançeva ile Komuniga-
Bezvodno (Susuz) köyü 
yolunda meydana gelen 
heyelanı yerinde incele-
di. Yol, köy halkının di-
ğer yerleşim yerleriyle 
bağlantı kurdukları tek 
yoldur. 
Belediye Başkanı 

Aydın Osman, bakanı 
afetzedelere gıda ve 
ilaç sağlanması yönün-
de alınan önlemlerden 
haberdar etti.
Elektrik iletim hattında 

oluşan arızaları gider-
mek için teknisyenle-
rin çalışmaları devam 
ediyor. Tekrar elektrik 

sağlanması köy halkı-
nın sorunlarını kısmen 
hafifletecek.
Çernooçene Belediye 

Başkanı Aydın Osman, 
Bölgesel Kalkınma ve 
İskan Bakanın dikka-
tine yolda diğer ciddi 
bir sorunu da arz etti. 

Kökezdere üzerindeki 
köprünün çökme teh-
likesi olduğunu payla-
şan Belediye Başkanı, 
Borovitsa (Çamdere) 
Barajı’ndan Kırcaali, 
Momçilgrad (Mestan-
lı) ve bu ilçelere bağlı 
köylere su temin edilen 

ana su boru hattının bu 
köprünün altından geç-
tiğine dikkat çekti. Kır-
caali Valiliği ve Beledi-
yenin köprü temellerinin 
güçlendirilmesine ilişkin 
ortak projesi olduğu 
açıklandı.
          Kırcaali Haber

Bulgaristan’da iki günlük resmi ziyarete NATO 
Genel Komutanlığı Yardımcısı Sir Adrian Brads-
haw, "Rusya'ya kararlı olduğumuzu göstermeli-
yiz" dedi. 

Bradshaw, ziyaretinin ilk gününde Bulgaristan 
Savunma Bakan Yardımcısı Dimitır Kuyumciev ve 
Genelkurmay Başkanı General Rumen Nikolov 
ile görüştükten sonra basına yaptığı açıklamada 
Rusya'nın Doğu Ukrayna ve Kırım'daki faaliyet-
lerini eleştirdi. 

Bradshaw, "Rusya'nın bağımsız ülkelerin do-
kunulmaz sınırlarını kuvvetle değiştirmeye hazır 
olduğuna tanık olduk" diyerek, bu ülkenin "ulus-
lararası hukukunu çiğnediğine" vurgu yaptı. 

Rusya'nın tavrının Bulgaristan’ın ve NATO'nın 
doğu kanatına ait ülkelerin tümü için "neticeler 
yaratabileceğini" belirterek, "Rusya'ya kararlı ol-
duğumuzu göstermeliyiz. NATO anlaşmasının 5. 
Maddesinin arkasında oluğumuzu belirtmeliyiz" 
diye konuştu. 

Sir Bradshaw sözlerini şöyle sürdürdü: 
"NATO'nun bugüne dek verdiği yanıtlar tama-
men savunmaya yönelik ve gelen tehditlere göre 
orantılı olmuştur. Ancak müttefiklerimizi, bir kez 
daha toplu savunma prensiplerin arkasında ol-
duğumuzu, hiç bir devletin herhangi bir üyemize 
saldırmasına izin vermeyeceğimize ikna etmek 
zorundayız.”

Bradshaw, tüm müttefiklerin, NATO'nun engel-
leme potansiyeline dayanarak sahip olduğu gü-
ven sayesinde Rusya ile daha olumlu ilişkilerin 
oluşturulması mümkün olacağını öne sürdü. 

Sir Bradshaw, Bulgaristan Genelkurmay Başka-
nı General Nikolov ile birlikte ortak tatbikat ve as-
keri eğitim çalışmaların yapılması, Bulgaristan'a 
kriz ortamında kısa sürede güçlerin konuşlandı-
rılması ve NATO'nun Kosova ile Afganistan'daki 
çalışmalarını ele aldıklarını açıkladı.

Bulgaristan'da bir NATO güçleri koordinas-
yon ve entegrasyon merkezinin kurulması ko-
nusundaki çalışmaları takdir eden Bradshaw, 
Karadeniz'de Varna açıklarında ve ülkede bulu-
nan diğer NATO üslerinde süren kapsamlı tatbi-
katların gidişatından dolayı duyduğu memnuni-
yetini dile getirdi

.Basın toplantısına katılan Bulgaristan Genel-
kurmay Başkanı General Rumen Nikolov da, "ül-
kesinin bölgedeki güvenliğinin sağlanması için 
üzerine düşen görevini onurla yerine getirmeye 
çalıştığını" söyledi.

General Nikolov, "Şüphesiz iklim etkileri ve 
enerji sorunların tesirinde olan askeri stratejik 
ortamının, askeri faktörün değerini azaltmaz" 
diyerek, NATO ile ortak çalışmalarının "tam bir 
senkron içinde sürdüklerine" vurgu yaptı.

Nikolov, Bulgaristan'da karada ve denizde sü-
ren NATO tatbikatların daha 2013 ve 2014 yılla-
rında planlanmış oldukların söyledi.

NATO Genel Komutanlığı Yardımcısı Sir 
Adrian Bradshaw ziyaretinin ikinci gününde 
Bulgaristan'ın 68. Özel Tatbikat Tugayı'nı ziyaret 
ederek, ülkede süren NATO tatbikat çalışmaların 
yerinde denetleyecek.

Bulgaristan-NATO İlişkileri
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Filibe’de Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy Anıldı
12 Mart Türkiye Cumhu-

riyeti İstiklal Marşı kabu-
lünün 94. yıldönümünü ve 
Mehmet Akif Ersoy Anma 
Günü nedeniyle Filibe’de 
bir etkinlik düzenlendi. 
Paisiy Hilendarski Üni-
versitesi Türk Dili Bölü-
mü öğrencileri tarafın-
dan hazırlanıp sunulan 
program, Filibe’nin Ra-
mada Trimontsium Oteli 
Konferans Salonunda 
düzenlendi. Çok sayıda 
üniversiteli öğrencinin ka-
tıldığı etkinlikte T.C. Filibe 
Başkonsolosu Alper Ak-
taş, Muavin Konsoloslar 
İmren Kaygısız ve Gürler 
Gürsoy da hazır bulun-
dular.
İstiklal Savaşı şehitleri 

anısına saygı duruşuy-
la başlayan programda 
T.C. Filibe Başkonsolosu 
Alper Aktaş günün anlam 
ve önemini belirten bir 
konuşma yaptı. 
Programda, öğrenciler 

tarafından günün anlam 
ve önemini belirten ko-
nuşmalar yapıldı, Meh-
met Akif Ersoy’un hayat 
hikayesi anlatıldı, İstiklal 

Marşı şiiri okundu. Bö-
lümün Türk Dili hocası 
Harun Bekir’ın desteğiy-
le hazırlanan programa 
katılan öğrenciler, İstiklal 
Marşı şairi Mehmet Akif 
Ersoy 1936 yılında haya-
tını kaybetti. O günden 
bugüne aradan tam 78 yıl 
geçti. O, yüksek bir eği-
tim ve yüksek bir duygu 
dünyasıyla ruh zenginliği-

ne kavuşan bir deha. İki 
dünya felsefesine, düşün-
ce yapısına, hayat tarzına 
hakim bakış açısıyla ger-
çek bir aydın. Şiirleriyle, 
yazılarıyla, konuşmalarıy-
la milli mücadelenin ma-
nevi ateşleyicilerinden bir 
hatip, diye konuştular. 
Yeni bir devlet, Türki-

ye Cumhuriyeti Devleti 
kurulurken, bağımsızlık 

destanının anlatılması 
gerekiyordu. Bunun için 
ülke çapında bir yarışma 
düzenlendi. Yarışmaya 
yüzlerce şair katıldı. His-
seden, hissetmeye çalı-
şan, elinden geldiğince 
şiir yazan birçok insan 
katıldı. Hayatı güçlü duy-
gularla yaşayan insan, 
Mehmet Akif Ersoy, uzak 
duruyordu bu yarışma-

dan. Çünkü öğrenmişti 
ki, sonunda ödül vardı. 
Zorlukla ikna ettiler ken-
disini. Yazdığı şiir, muh-
teşem duygularla Meclis 
kürsüsünde okunduğun-
da, artık başka bir şiire 

gerek yoktu. İstiklal Mar-
şı, 12 Mart 1921’de, al-
kışlar ve dualar eşliğinde 
gözyaşları içinde kabul 
edildi. Mehmet Akif para 
ödülünü reddederek şehit 
ailelerine bağışladı.

Kırcaali  Acil  Tıp 
Servisi’ne iki modern 
teletıp cihazı sağlandı

Kırcaali Acil Tıp Merkezi Müdürü Dr. Atanas Mitkov, 
servise hasta durumunu izleme ve kalp ritmini teşvik 
etmek için Korpuls 3 adı verilen modern iki teletıp ciha-
zı sağlandığını bildirdi. Sağlık Bakanlığı bir ihale ger-
çekleştirilerek modern cihazları satın aldığını açıkladı. 
Cihazın birisinin Bölge Sağlık Müfettişliği tarafından 
Acil Yardım Servisine sağlandığını paylaştı. Dr. Mitkov, 
“Birinci cihaz artık Acil Tıp Merkezi’nin Krumovgrad 
(Koşukavak) kasabasındaki şubesinde kullanılmaya 
başlandı. İkincisi de Ardino (Eğridere) şubesinde test 
edildi” dedi.

Bilindiği üzere bu cihaz, yarım yıl boyunca Kırcaali 
Acil Tıp Merkezi’nin Ardino ve Krumovgrad şubelerinde 
test edilmişti. Cihaz tedarikçi firma tarafından temin 
edilmişti. Şimdi bu firmanın teletıp cihazını geri aldığı 
belli oldu. Yeni cihazların Acil Yardım Servisine bir ay 
önce sağlandığı anlaşıldı. 

Yeni teknoloji harikası sayesinde yedi tıp muayenesi 
yapılabilir. Bu cihazla hayati önem arz eden beş sağlık 
göstergesi ölçülebilir. Kandaki oksijen, karbon dioksit 
doygunluğu, kardiyogram yapılması ve kan basıncının 
ölçülmesine yarar. Ayrıca sistem defibratör aygıtları 
içerir. Bu göstergeler reel zamanda Kırcaali Acil Tıp 
Servisi’ne ve Kardiyoloji Bölümü’ne iletilir. Bu şekilde 
hastanın durumu hakkında Kırcaali’deki kardiyoloji uz-
manlarından bilgi alınır. Bu teknoloji enfarktüs geçiren-
lere hızlı ve doğru bir müdahale ile çok sayıda hastanın 
hayatının kurtarılmasına imkan sunuyor. 

Dr. Mitkov, modern teletıp cihazından başka Kırcaa-
li’deki Acil Tıp Servisi’ne FİAT marka yeni iki ambulans 
da sağlanacağını söyledi. Onların da Sağlık Bakanlığı 
tarafından sağlandığını kaydetti. Diğer araçların kulla-
nımına devam edileceğini belirten Dr. Mitkov, ambu-
lansta arıza çıktığında yedek olarak kullanılacaklarını 
ifade etti. 

Hasta çocuğa kendi 
hayatı pahasına ulaştı

Kırcaal i ’n in  Rani  L is t  ( I ş ık lar)  köyünün 
Ortamahallesi’nde hasta bebeğe ulaşmak için hem-
şire Gülay Hamid 2 metre derin karda 2 km yürüdüğü 

açıklandı. Bebeğe kas enjeksiyonu yapmak için ula-
şıma kapalı karlı yolda yaya yürümek zorunda kaldı. 
Adı Ayaz Yılmaz olan 1,3 yaşındaki bebeğe bilateral 
pnömoni teşhisi konulmuştur.

Dr. Kovaçev’in elektrik kesintisinden dolayı durumun 
daha da zorlaştığı, karın etkisi altında kalan köyde nasıl 
hareket etmesi gerektiği konusunda periyodik olarak 
telefon ile anneye tavsiyelerde bulunduğu belirtildi. 

Minik Ayaz’ın yakınları çocuğu tedavi eden Dr. 
Kovaçev’e teşekkür ediyor.

Felaketin kahramanlarına ödül
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
Kırcaali Acil Yardım Mer-
kezi Müdürü Dr. Atanas 
Mitkov’a Belediyenin 
Altın Arması ödülünü 
verdi. Ödül, geçen hafta 
yaşanan kar felaketin-
de merkezde görevli acil 
tıp uzmanları hastaların 
hayatını kurtarmak için 
kendi hayatlarını tehlike-
ye atmalarından dolayı 
veriliyor. Doğal afet duru-
mu sırasında tutumunda 
kahramanlık ve insanlık 
gösteren hekim ve acil 
tıp uzmanları da teşekkür 
belgeleri ve plaketlerle 
ödüllendirildi. 

Hasan Azis yaptığı ko-
nuşmada, “Geçen hafta 
yaşanan felakette kurum-
ların faaliyetlerinin etkinli-
ği ve çalışanların profes-
yonelliğini ortaya çıkardı. 
Fakat profesyonellikten 
başka görevliler davra-
nışlarında fedakarlık ve 
insanlık da gösterdiler” 
diye vurguladı. Belediye 
Başkanı, hekimlerin tutu-
munu kahramanlık olarak 
tanımladı.

Dr. Filiz Abidin, acil tıp 
uzmanı Stoyan Kapsı-
zov, yardımcı personel-
den Emil Kocamanov ve 
Rumen Çiçev’e ödül ve-
rildi. Acil Tıp Merkezi’nde 
görevli olmayan, fakat fe-
dakarlık göstererek has-
talara acil yardım yapan 
hemşire Gülay Hamid de 
ödüllendirildi. 

Müdür Dr. Atanas Mit-
kov, “Serviste görevli 23 
kişilik personel adına te-
şekkür ederim. Bizler her 
zaman görev başında 
olacağız. 7 Mart’ta çok 
sayıda doğum yapacak 
kadın olduğu ve 8 Mart’ta 
hasta çocuklar olduğuna 
dair ihbar aldığımız günler 
en zordu” diye paylaştı. 
Acil yardıma muhtaç her-
kese yardım yapıldığına 
vurgu yaptı. Fakat Cebel 
ilçesi (Şeyh Cuma) Lebed 
(Gölcük) köyünden bir ka-
dının acil sağlık yardımı-
na muhtaç olmadığı halde 
ihbarda bulunduğu, köye 
ulaştıklarında hekimlerin 
kadını kar temizlerken 
buldukları açıklandı. 

Belediye Başkanı Ha-
san Azis, ödül verilen 
görevlilerin yaşadıkları 
çileyi anlatmalarını rica 
etti. Dr. Filiz Abidin, ağır 

nöbet günleri yaşadığını 
paylaştı. Hekimin ilk önce 
Yenipazar'ın (Çernooçe-
ne) Hambarcılar (Jitnitsa) 
köyünde 7 aylık bir bebe-
ğe acil yardım yapması 
gerekmiş. Çocuğun has-
taneye kaldırılması için 
tüm köy halkı yardım et-
miş. Bulgar Kızılhaç örgü-
tüne ait bir dağ arabası ile 
Rani List (Işıklar) köyünde 
bir aylık bebeğe ulaşabil-
miş. Mum ışığında acil 
yardım yapmak zorunda 
kalmış. Bu çocuk Kırcaali 
hastanesine kadar taşın-
mış. 

Rani List köyünde ya-
şayan hemşire Gülay 
Hamid’den ise komşu 
köyden bir aile acil yar-
dım istemiş. Hemşirenin 
7 Martta hasta bir bebe-
ği muayene etmek için 
2 metre derin karda yü-
rüyerek, babasının yar-

dımıyla ad -
rese ulaştığı 
belli oldu. Dr. 
Kovaçev’den 
aldığı talimat-
lar  üzer ine 
bebeğe enjek-
siyon yapmak 
için iki kere 
der in karda 
yürümek zo-
runda kalmış. 

Stoyan Kap-
sızov, doğum 
yapacak bir 
k a d ı n a  v e 
bir kalp has-
tasına yar-
dımcı olmuş. 

Doğum yapacak kadın 
Ardino’nun (Eğridere) 
Yabılkovets (Elmalı) kö-
yünde, kalp hastası ise 
bu köydeki dağ evinde 
bulunuyorlarmış. Kurtar-
ma operasyonu 8 saat 
sürmüş. 

Belediye Başkanı’nın 
hekimlere ödül verilmesi-
ne ilişkin emrinde onların 
güçlü irade gösterdikleri 
belir tiliyor. Kırcaali’nin 
kahramanları 500’er leva, 
Acil Yardım Merkezi ise 
1000 leva ile ödüllendi-
rildi. 

Ödül töreninde Kırca-
ali Meclis Başkanı Raif 
Mustafa ve Belediye 
Başkan Yardımcısı İvan 
Velev hazır bulundular. 
Hasan Azis, özet olarak 
ödül alan görevlileri ken-
dilerinden çok başkalarını 
düşünen kalbi büyük olan 
insanlar olarak niteledi. 
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Afetzedelere acil yardım yapan hekimler 
devlet tarafından ödüllendirildi
Sağlık Bakanlığı’nda 

düzenlenen resmi tö-
renle, geçen hafta afet 
durumunda bulunan 
bölgelerde fedakarlık 
göstererek hastalara 
acil yardım yapan he-
kimler ödüllendirildi.
Zor koşullarda gün-

lerdir Kırcaali, Smol-
yan (Paşmaklı) ve Pa-
zarcık’taki acil yardım 
servislerinde görevli 
sağlık ekipleri afetze-
delere yardım yaptılar. 
Onların çoğu yardım ih-
barlarına tepkili davran-
mak için kardan dolayı 
ulaşım olmayan köy ve 
mahallelere yaya yürü-
mek zorunda kaldı. 
Sağlık Bakanı Petır 

Moskov, “Sizler gibi 
insanlarla yan yana ol-
maktan şeref duymak-
tayız” diyerek Dr. Filiz 
Abidin, Gülay Hamid 
ve Dafinka Seymeno-
va ‘ya 1.Derece Altın 
Nişan sundu. Ayrıca 
Kırcaali, Smolyan ve 
Pazarcık il merkezle-
rinde bulunan Acil Yar-

dım Servislerin ekipleri 
de ödüllendirildi. 
Moskov, “Bakanlık 

adına tüm toplumun 
bu kahraman insanla-
ra şükranını ifade edi-
yorum” dedi. Bakan, 
hekimlerin gösterdiği 
tutumun sadece pro-
fesyonel açıdan değil, 
insani açıdan da önem 
arz ettiğini vurguladı.
Üç hekime 3 biner 

leva para ödülü verildi. 

Parayla ödüllendirilen 
hekimler zor kış ko-
şullarında Kırcaali’nin 
Rani List (Işıklar) köyü 
mahallesinde bir be-
beği kurtaran Dr. Filiz 
Abidin’e, aynı köyde bi-
lateral pnömoni teşhi-
si konulan bir yaşında 
bir bebeğe acil sağlık 
yardımı yapan hemşire 
Hamid’e ve Pazarcık ili 
Sırnitsa kasabasında 
doğum yapacak bir ka-

dına acil yardım yapan 
Dr. Seymenova. 
Hükümet, afet acil 

durum ve kazalarda 
arama ve kurtarma ça-
lışmalarında yer alan 
ekiplerin ve helikopter-
lerin teknik donanımı 
için Savunma Bakanlı-
ğı Bütçesine ek olarak 
558 bin leva aktarılma-
sı kararını aldı. 
         Kırcaali Haber

Kırcaali Trafik Polisi’ne yeni 
devriye araçları sağlandı
Kırcaali’de kamera ve mikrofonlarla donatılmış 

yeni devriye araçları tanıtıldı. On günden beri bu 
araçlar Kırcaali ve Kirkovo (Kızılağaç) İlçe Polis 
Müdürlüklerinin hizmetindedir. Kırcaali İlçe Emniyet 
Müdürlüğü Trafik Şubesi’nde görevli Georgi Gospo-
dinov, “Kameralar üç tane olmak üzere biri aracın ön 
tarafını çekiyor, ikincisi arka tarafını, üçüncüsü de 
araç içindeki polisin hareketlerini çekiyor” diye izah 
etti. Trafik polisi, video kaydı yapılırken kesilmediği-
ni kaydetti. Kameraların gece de çekim yaptıkları, 
kayıtların Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü’nde 30 gün 
korunduktan sonra Sofya’ya gönderildiği belirtildi. 
Video ve ses kaydı yapıldığını polislerin yolculara 
video gözetime tabi tutulduklarını bildirmeleri zorun-
ludur. Görüntüsünün alınmasını istemeyen yolcular, 
araçlarında kalabilir.

Kırcaali’deki trafik polislerinin ifadelerine göre yeni 
donanımlı araçlarla henüz kısa bir süre çalışıldığı 
için genel etki hakkında yorum henüz yapılamaz. 
Georgi Gospodinov, “İyi sonuçlar elde etmeyi bek-
liyoruz” diye ifade etti. Gospodinov, bölgede polise 
rüşvet teklif etme olaylarına az rastlandığını ve böyle 
durumlarda suçluların mahkemeye sevk edildiklerini 
belirtti. 

Kırcaali Çanakkale Şehitlerini Andı 
anıtta yer alan Mustafa 
Kemal Atatürk’ün mek-
tubunu seslendirdi.
Selamlama konuşma-

sında Filibe Başkon-
solosu Alper Aktaş, 
Kırcaali’de soydaşlar-
la beraber olmaktan 
bir kez daha heyecan, 
mutluluk ve gurur duy-
duğunu belirterek, “Bu 
salonun bize artık dar 
gelmesi inanın beni son 
derece mutlu ediyor. Bir 
taraftan da üzülüyoruz. 
Keşke daha büyük sa-
lonlarımız olsa ve daha 
yüzlerce soydaşımız, 
kardeşimizle bir arada 
olsak. Bugün 18 Mart 
Çanakkale Deniz Zaferi 
ve şehitleri anma günü 
münasebetiyle bir araya 
gelmiş bulunuyoruz. 18 
Mart belki de dünya tari-
hinin gördüğü en büyük 
savaşlardan biri olan 
Çanakkale Muharebe-
lerinin zaferi diyebilece-
ğimiz Çanakkale Deniz 
Zaferi’nin 100.yıldönü-
müdür. Dönemin en 
güçlü donanımına sa-
hip olan İngiliz ve Fran-

sızlara karşı verdiğimiz 
var oluş mücadelemizin, 
düşmana “Çanakkale 
Geçilmez!” dedirten bir 
savaşın 100.yıldönü-
münde hayatlarını vatan 
toprağı için feda eden 
aziz şehitlerimiz önün-
de saygı ve hürmetle 
eğiliyoruz. Tüm şehit-
lerimizin ruhları şad ol-
sun! Çanakkale Zaferi, 
yalnızca basit bir askeri 
zafer değildir, izzeti nef-
si ve haysiyeti ile oynan-

mak istenen büyük Türk 
milletinin topluca ayağa 
kalktığı diriliş ve yükse-
liş abidesidir. Çanak-
kale Zaferi, zor şartlar 
altında binlerce şehitle 
kazanılmış mukaddes 
bir zafer olarak tarihteki 
farklı ve şanlı yerini al-
mıştır. Bizlere böyle bir 
zaferin gururunu yaşa-
tan başta ulu önderimizi 
Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere silah arka-
daşlarına, tüm şehit ve 

gazilerimizi bu vesileyle 
bir kez daha şükranla 
ve minnetle anmakta-
yız. Çanakkale Savaş-
ları sadece tarihimizde 
değil, dünya tarihinde 
de çok önemli bir yere 
sahip. Geçmişten ders 
çıkarmak, milletimizin 
yaşadığı zorlukları bil-
mek her Türk evladının 
görevi ve asli sorumlu-
luğudur. Yeni nesillerin 
atalarının göstermiş 
olduğu kahramanlıkla-

rı, vatan toprakları için 
verdikleri mücadeleyi 
çok iyi bilmeleri gerek-
mektedir. Değerli soy-
daşlarım, sizlerin de-
deleri de Çanakkale’de 
şehit düştü, kan verdi, 
gazi oldu. Bu nedenle-
dir ki Gazi Kırca Ali’nin 
asil torunları 18 Mart’ın 
anlamını çok iyi bilmeli 
ve idrak etmelidir” diye 
ifade etti. 
Başkonsolos, anma tö-

reninde sunum yapmak 
üzere katılan Çanakkale 
Onsekiz Mart Üniversi-
tesi Eğitim Fakültesi 
Öğretim Üyesi Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Esenkaya’ya 
şükranlarını sunarak 
şöyle tanıttı: “Yrd. Doç. 
Dr. Ahmet Esenkaya, 
Çorum, İskilip doğum-
ludur ve üniversite 
öğrenimini Marmara 
Üniversitesi’nde, yüksek 
lisans ve doktora eğiti-
mini ise Ankara Hacet-
tepe Üniversitesi’nde 
t a m a m l a m ı ş t ı r . 
Hala Onsekiz Mar t 
Üniversitesi’nde görev 
yapmakta olan Hoca-
mızın uzmanlık alanları 
arasında Çanakkale Sa-
vaşları da yer almakta-
dır. Bu konuda hem ulu-
sal, hem de uluslararası 
film yapımlarında, müze 
tasarımında, TÜBİTAK 
projesinde ve Gelibolu 
Tarih Milli Park için alan 
yetiştirilmesinde aktif 
yer almış olan Sayın 
Esenkaya, Çanakkale 
Savaşları konusunda 
Türkiye’de ve yurt dışın-
da pek çok konferans ve 

sunum gerçekleştirmiş-
tir”. 
Konferansına anma 

törenini düzenleyen ve 
katılan Kırcaalilileri al-
kışlayarak başlayan Yrd. 
Doç. Dr. Ahmet Esen-
kaya, “Ben buraya hem 
Bulgaristan, hem Kırca-
ali diye geldim. Sebebi 
Bulgaristan bizim müt-
tefikimizdi. Bunu kimse 
aklından çıkarmasın. 
Bizim Bulgaristan devle-
ti ile hiçbir problemimiz 
yoktur. Çanakkale’de 
biz kardeştik. Bugün 
kardeşiz, yarın kardeş 
olacağız. Dünya yıkılın-
caya kadar biz beraber 
olacağız. Yani ben 2004 
yılında medyada bizim-
kilerin Bulgarların poli-
tikasıyla ilgili çalışmalar 
yaparken ne bilirdim ki, 
2015’te Kırcaaliler beni 
davet edecek. Yani 
şahsım adına da çok 
gururluyum. Hoş geldi-
niz, sefa geldiniz!” diye 
konuştu. 
Daha sonra Yrd. Doç. 

Dr. Ahmet Esenkaya 
kendine özgü üslubuy-
la Çanakkale Savaşları 
konusunda yaklaşık bir 
saat süren slayt göste-
risi eşliğinde konferans 
verdi. 
Programın sonunda 

TÜRKSAD tarafından 
etkinliğe katkılarından 
dolayı Yrd. Doç. Dr. 
Ahmet Esenkaya’ya ve 
her zaman desteklerini 
esirgemeyen Filibe Baş-
konsolosu Alper Aktaş’a 
teşekkür plaketleri su-
nuldu. 

1. sayfadan devam
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Dr. Filiz Abidin, hayatını tehlikeye 
atarak hasta bir bebeğe yardımcı oldu
Kırcaali Acil Yardım 

Merkezi’nde görevli Dr. 
Filiz Abidin bölgede afet 
durumu ilan edilmesine 
rağmen hayatını tehli-
keye atarak derin karla 
örtülü yolda 4 saat bo-
yunca yürüyerek Rani 
List (Işıklar) köyünde D 
vitaminine karşı alerjik 
reaksiyon veren bir aylık 
bebeğe acil yardım sağ-
lamayı başardı. 
24 Chasa gazetesi-

ne verdiği demeçte acil 
yardım hekimi, “Köyden 
ihbar aldık ve vakayı ben 
üstlendim. Belirtilen ad-
rese araçla ulaşamaya-
cağımızı bilmiyordum” 
diye anlatıyor.
Bir aylık bebeğin anne 

ve babası çocuğa D vi-
tamini verdikten sonra 
alerjik reaksiyon gös-
termesi üzerine 112 Acil 
Servisi Merkezini araya-
rak yardım talebinde bu-
lunuyor. Dr. Abidin, Bul-
gar Kızılhaç Örgütüne ait 
araç yolda mahsur ka-
lınca köye ulaşmak için 
yaya yürümek zorunda 
kalıyor. 
Bebeği iki mum ve bir el 

feneri ışığında muayene 
ediyor. Bebeğin hasta-
neye kaldırılması gerek-

tiğini anlayınca onu dört 
battaniyeye sarıp derin 
karda yürüyerek araca 
götürmek zorunda kalı-
yor. Hekimin ifadelerine 
göre yerli halk yardımcı 
oluyor ve bütün bu işler 
yaklaşık 4 saat içinde 
halloluyor. 
Kendi hayatı için endişe 

duyup duymadığı soru-
su üzerine hekim, böyle 
durumlarda insanın içgü-
düsel hareket ettiğini ve 

düşünülmediğini daha 
sonra düştüğün duru-
mun farkına vardığını 
söylüyor. 
Doktor, ilde afet duru-

mu ilan edildiğinden beri 
acil yardım ekiplerine 
yönelik saldırılar yapılan 
olaylara rastlanmadığını 
kaydediyor. “Tam aksine, 
insanlar dayanışma içe-
risindeler, köy halkı bir 
yere toplanıyor ve gerek 
yolda karı temizlemek 

için olsun, gerek gitmek 
istediğin yere ulaşmak 
için olsun, gerekse ara-
cın dönüş yapması için 
olsun, herkes elinden 
gelen ne varsa yardım-
cı oluyor. Gerçekten her 
şey için yardımcı oluyor-
lar ve maksimum şekilde 
işini hafifletmeye çalışı-
yorlar. Bu yüzden ben 
bölgede insanlara son 
derece müteşekkirim” 
diyor. 

Cesur hareketine rağ-
men Filiz Abidin, müte-
vazi bir şekilde, “Kendimi 
kahraman olarak tanım-
layamam. Kendimi Bul-
garistan Cumhuriyeti’nin 
onurlu bir vatandaşı ola-
rak hissediyorum, mes-
leki görevimi yerine ge-
tirdiğim için memnuniyet 
duyuyorum. İşimi müm-
kün olunca iyi bir şekilde 
yaptığımı düşünüyorum. 
Kahraman, güçlü bir keli-
me” diye ifade ediyor.
Cesur hekim devlet 

ödülüne layık görüldü. 

Böyle bir ödüle sahip ol-
masını Dr. Abidin, sade-
ce kendisinin değil, tüm 
meslektaşlarının başarı-
larının da tanınmasının 
bir ifadesi olarak görü-
yor. 
Kırcaali l i  olan Filiz 

Abidin Plovdiv üniversi-
tesinde tıp eğitimi aldı. 
Evli ve 2 yaşında çocu-
ğu olan bir anne. Annelik 
izninden sonra, Kırcaali 
Acil Yardım Merkezi’nde 
tekrar görevine devam 
ediyor.
          Kırcaali Haber

Okullarda şiddete karşı çalışmalar başlıyor
Eğitim Bakanlığı, okul-

larda şiddetin önlenme-
sine yönelik eylem planı 
başlatıyor. Hakaret edil-
diği, şamar vurulduğu 
veya yumruklar atıldığı 
her bir olay analize edi-
lerek, sınıf odalarında 
meydana gelen saldır-
ganlığa karşı somut 
önlemler hazırlanacak. 
13 Mart 2015 tarihi-

ne kadar ülkedeki tüm 
okul müdürleri, eğitim 
öğretim yılının başından 
şubat ayına kadar okul-
larda şiddet olaylarına 
ilişkin bilgi notu hazırla-
malılar. 
Eğitim Bakan Yardım-

cısı Vanya Kastreva, 
“Bu yıl ilk defa okullar-
da sadece öğrenciler 
arasında değil, öğret-
menlere de uygulanan 
şiddete karşı çalışmalar 
yapılacak” dedi. Ebe-
veynlerin de çocuk ve 
öğretmenlere fiziksel 
müdahale yaptıkları 
olayların da yaşandığını 

söyledi. 
Elde edilen veriler Ba-

kanlığın görevli uzman-
ları tarafından analize 
edilerek, okul psikolog-
ları ve danışmanların 
desteğiyle okullarda 
yaşanan şiddete karşı 
acil önlemler alınacak. 
Bakanlığın okullarda 

meydana gelen saldır-
ganlığın sebepleri ve 
üstesinden gelinmesi 
konusunda geniş kap-
samlı kamu tartışması-
na açık olduğu belirtildi. 
Çocukta Saldırgan 

Tutuma Karşı Avrupa 
Ağı’nın araştırmasına 
göre okullarda şiddet 

olayları bakımından 
Bulgaristan dünyada 
üçüncü yerde bulunu-
yor.  
Her iki öğrenciden biri 

lisede şiddet olayına 
şahit, her üç öğrenci-
den biri ise şiddet kur-
banı olmuştur. 
           Kırcaali Haber

Çiftçiye Destek 
Ödemeleri Başladı
Tarım ve Gıda Bakanı Desislava Taneva, Plov-

div (Filibe) şehrinde Agra, Vinariya ve daha beş 
fuarın açılışında tarım üreticilerine 2015 yılı için 
yapılacak destek ödemelerin başladığını bildirdi. 

Toplam tutarı 1,5 milyar levalık destek progra-
mında mevcutta uygulanan 35 tedbir kapsamında 
destek almak için tüm tarım üreticileri başvuruda 
bulunabilir. 

Bakan, “2015 yılı kampanyasında destek öde-
meleri dahilindeki 17 tedbir, ilişkili destek hizmeti, 
ulusal takviye ödemeleri ve Kırsal Kesimlerin Kal-
kınması Programı’nın çeşitli yönlerde 18 tedbiri 
kapsamında yaklaşık 1,5 milyar leva tahsis edile-
cek” diye konuştu.

Bakan Taneva, “Bu yıl son olarak eski progra-
mın tedbirleri kapsamında da destek ödemeleri 
yapılacak” dedi. 

Süresi dolan 75 bin 
pasaport yenilecek
Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü’nden verilen bilgiye 

göre bu yıl süresi dolan 75 bine yakın pasaportun yeni-
lenmesi bekleniyor. Süresi dolan pasaport sahiplerinin 

yaklaşık üçte ikisi yenilemek için muhtemelen Haziran, 
Temmuz ve Ağustos aylarında başvuruda bulunacak-
lar. O dönemde Bulgar Kimlik Belgeleri Dairesi’nde 
oluşacak yüksek iş hacminden dolayı yazın süresi 
dolan pasaport sahiplerinin Mart ve Nisan aylarında 
yenilemeleri için çağrı yapılıyor. Bu şekilde pasaport 
gişeleri önünde oluşan uzun kuyruklardan dolayı hiz-
met verilmesinin zorlaşması ve uzun süre sırada bek-
lenilmesinin önüne geçilecek.
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Resmi ziyaret iç in 
Bulgar istan'a gelen 
Azerbaycan Cumhur-
başkanı İlham Aliyev, 
mevkidaşı Rosen Plev-
neliev tarafından res-
mi törenle karşılandı. 
Aliyev'e Sofya ziyare-
tinde Dışişleri Bakanı 
Elmar Memmedyarov, 
Ulaştırma Bakanı Ziya 
Memmedov, Ekonomi 
ve Sanayi Bakanı Şa-
hin Mustafayev, Ener-
ji Bakanı Natig Aliyev, 
Kominikasyon ve Yük-
sek Teknoloji Bakanı Ali 
Abbazov refakat ediyor. 
Meçhul Asker anıtına da 
çelenk bırakarak saygı 
duruşunda bulunan Ali-
yev, Plevneliev ile strate-
jik ortaklık anlaşmasına 
imza attı. Görüşmede iki 
ülke arasında enerji, ilaç 
sanayi, tarım ve gıda, alt-
yapı ve turizm alanında 
ilişkilere değinildi. Plev-

neliev, Azerbaycan'ın 
sadece Bulgaristan'ın 
değil tüm AB için ener-
ji çeşitliliği adına kilit 
partner olduğunu ifade 
etti. Azerbaycan'la yıl-
lık 1 milyar metreküplük 

doğalgaz tedarik anlaş-
masını genişletmeye 
hazır olduklarını belirten 
Plevneliev, Azeri yatı-
rımcılarına seslenerek 
Bulgaristan'da konut ve 
gaz depolama alanla-

rında somut projelere 
imza atabileceklerini 
söyledi. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı İlham 
Aliyev ise Karadeniz ve 
Hazar Denizi'nde işbir-
liğinin derinleşmesi ve 

ilişkilerde öngörülebilirlik 
oluşmasını temenni etti. 
Aliyev, Asya ile Avrupa 
arasında demiryolu inşa-
sıyla ekonomik ilişkilerin 
mesafe kat edeceğini 
açıkladı. İlham Aliyev, 
delegasyon görüşmele-
ri esnasında Plevneliev 

tarafından koluna takı-
lan ve mart ayı geldiğin-
de Bulgaristan'da sağlık 
ve bereket için taşınan 
'Marteniçka'yı gösterdi. 
Aliyev daha sonra Baş-
bakan Boyko Borisov ile 
bir araya geldi. 
                      CİHAN

FBI Başkanı Comey, Bulgaristan'ı ziyaret etti
Bulgaristan'a resmi 

ziyarette bulunan ABD 
Federal Soruşturma Bü-
rosu Başkanı James Co-
mey, "Bulgaristan Baş-
bakanı Boyko Borisov ile 
örgütlü suçlar, terörizm 
ve sanal suçlara karşı 
mücadelede başarılı bir 
işbirliği yapıyoruz" dedi.
Cumhuriyet Başsavcı-

sı Sotir Tsatsarov, Dev-
let Milli Güvenlik Ajansı 
(DANS) yöneticileri ve 
Başbakan Borisov ile 
görüşmesinin ardından 
Comey, Borisov ile bir-
çok konuda ortak tutum-
ları olduğunu ifade etti. 
Comey, örgütlü suçlar, 

terörizm ve sanal suç-
larla mücadele alanında 
FBI’nın Bulgaristan ile 
yaptığı işbirliğine dikkati 
çekerek, "İnternet ortamı 
dünyayı küçülttü. Bu an-
lamda ABD ile Bulgaris-
tan adeta komşu gibidir. 
Birlikte çalışmalarımıza 

devam edersek sanal 
ortamda suç işleyenler 
de cezasız kalmayacak" 
diye konuştu.
FBI’nın başkanlığına 

10 yıllığına getirildiğini 
kaydeden Comey, FBI 

ve Bulgar güvenlik ser-
visleri arasındaki işbirli-
ğinin "son derece sıkı" 
olduğunu ve görevi sü-
resince bu ülkeye birçok 
kez geleceğini ifade etti.
Başbakan Borisov da 

FBI’nın eski başkanıyla 
birlikte verimli çalıştıkla-
rını belirterek, "Yıllardır 
süren bu işbirliğimizin 
devamlılığına inanıyo-
rum" ifadelerini kullandı.
           Anadolu Ajansı

Kırcaali Belediyesi, Sipey’de hasar gören 
evler için destek talebinde bulunuyor

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Hasan Azis bası-
na yaptığı açıklamada, 
“Kırcaali Belediyesi, ak-
tifleşen bir heyelandan 
dolayı zarar gören Sipey 
(Duranlar) köyü sakinle-
rinin telafi edilip destek-
lenmesi için devletten ta-
lepte bulunuyor. Belediye 
sadece bu ailelerden bi-
rinin yıkılan evinin tamir 

edilmesi için devletin 80 
bin leva sağlamasını ıs-
rar edecek. Diğer evlerde 
daha az hasar tespit edil-
diği için daha az miktarda 
destek verilmesi istene-
cek. Öneriler Bakanlar 
Kurulu’na bağlı Bakan-
lıklar Arası Afet ve Acil 
Durumlar Komisyonu’na 
sunulacak” dedi. 
Müh. Azis, belediyenin 

Sipey köyü sakinlerinin 
başına gelen felakete 
karşı tepkisiz kalmadıkla-
rını söyledi. Yerel Mecli-
se sunduğu teklif üzerine 
alınan karar ile evleri ha-
sar gören ailelere destek 
verilmesi onaylandı. Ev-
siz kalan aileye en büyük 
miktar olarak 3000 leva 
verildi. 
Belediye Başkanı, evi 

hasar gören ailelerin 
belediyeye ait konutlara 
yerleştirildiğini ve şimdilik 
evde olan ihtiyaçlarının 
karşılandığını belirtti. 
“Yeni evlerin heyelan 

bölgesinden uzak bir 
yere yapılması olasılığını 
konuştuk, fakat bu fikir şu 
aşamada gerçekleştirile-
mez halde” diye paylaştı.
            Kırcaali Haber

Başmüftülükten Dinler 
Kanunu’nda ek maddelere 

dair kanun tasarısı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Mecliste 

bir kez görüşülen Dinler Kanunu’nda ek maddeler 
eklenmesine dair kanun tasarısı sundu. Kurum tara-
fından yapılan kanun teklifleri dini okulların statüsü, 
finanse edilmesi, okul müdürlerinin yetkileri ve atama 
biçimi, ek mesleki yeterlilik sahibi olunmasına ilişkindir.

Başmüftülük, öğrencilerin cezalandırmasına ilişkin 
197.maddede değişiklikler yapılmasını öneriyor. Bu 
maddenin 3.fıkrasında öğrencilerin kıyafetleri veya dış 
görünüşünün okulun iç tüzüğünü ihlal edecek şekilde 
olması halinde cezalar tanımlanıyor. Başmüftlük tara-
fından bu maddeye “önemli koşullarda” istisna tanın-
masına ilişkin bir fıkra eklenmesini öneriliyor.

Bu kabul edildiğinde kızların okula başörtüsüz git-
meleri yasağı kaldırılmış olup, Müslüman kızların oku-
la tesettürlü olarak gidip kıyafetin uygun olmadığı için 
beden eğitimi dersinde egzersiz hareketleri yapmayı 
reddedebilecekler. 

Başka bir teklif de yasa tasarısında öngörüldüğü 
gibi dini okulların da özel okullar gibi devlet tarafın-
dan finanse edilmesidir. Bununla birlikte Başmüftülük 
tarafından Din dersinin de eğitim müfredatına girmesi 
teklif ediliyor. 

Bununla birlikte eğitim temel prensiplerinde de de-
ğişiklik yapılarak, laik ve siyasi olmayan eğitim ola-
rak tanımlanması öneriliyor. Başmüftülükten yasanın 
11.maddesinde eğitim sisteminde herhangi bir ideoloji 
ve dini doktrinlere izin verilmediğine dair hükümler-
de dini okulların istisna tutulmasına dair hükmün ek-
lenmesi öneriliyor. Kanun önergesinde dini okulların 
müdürleri Başmüftülük tarafından tayin edilmesi ve 
yetkilerinin belirlenmesi de yer alıyor. Devlet eğitim 
standardı doğrultusunda yönetilen dini okul müdürle-
rin Başmüftülüğün ilgili organları tarafından yönetim, 
temsilcilik ve kurumun kontrolü ile ilişkili başka yetkiler 
de verilmesi öneriliyor. 

Bu teklif kabul edildiğinde okulda eğitimden başka 
faaliyetler de yapılmasına izin verilecek.

Haskovo’daki tarihi 
Çarşı Camii süsleniyor
İkin haftadır Edirneli hat ustalarınca Haskovo (Has-

köy) şehrindeki 350 yıllık Çarşı Camii’nin iç duvarlarını 
Osmanlı motifleriyle süsleme çalışmaları devam edi-
yor. Ustalar, caminin iç yüzeyine hat sanatıyla başlıca 
Kur’an-ı Kerim’den ayetler yazıyor. Cami, süsleme ça-
lışmalarından dolayı hizmete kapalı değil.

Haskovo Bölge Müftüsü Basri Eminefendi, şu ana 
kadar camide bu tür süslemeler yapılmadığını söyledi. 
Müftü, caminin 1992 yılında yakıldıktan sonra beyaz 
boya ile boyandığını hatırlattı. 

Başmüftülük tarafından finanse edilen onarım çalış-
maları kısa bir süre içinde tamamlanması bekleniyor.

Azerbaycan ve Bulgaristan arasında stratejik ortaklık kuruldu
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Türkiye Burslarına Başvurular Devam Ediyor
Türkiye Burslarına başvuru-

lar 25 Şubat'ta başladı. Bu yıl 
lisans, yüksek lisans ve dokto-
ra başvuruları aynı dönemde 
alınacaktır.
Türkiye Bursları başvuruları 

online olarak yapılmakta ve 
ücretsizdir.
Adaylar, geçmiş eğitimleri ve 

gelecekteki akademik hedefle-
rine uygun olarak burs prog-
ramlarından yalnızca birine 
başvuru yapabilecektir.
Türkiye Bursları, kazanan 

adaylara hem burs hem de bir 
programa kabul hakkını aynı 
zamanda sunmaktadır. Burs 
kazanan adaylar, başvuru es-
nasında tercih etmiş olduğu 
programlardan birine yerleşti-
rilmektedir.
Türk üniversitelerindeki pek 

çok programın eğitim dili Türk-
çedir. Ancak bazı üniversite 
ve programlar İngilizce yada 
Fransızca eğitim imkânı sun-
maktadır. Bu dillerde eğitim al-
mak isteyen adaylar, bu diller 
için gerekli uluslararası düzey-
de kabul edilen bir dil belgesini 
sağlamak durumundadır. Ayrı-
ca yabancı dilde eğitim veren 
bu üniversite ve programların 
bir çoğu, GRE, GMAT vb. 
uluslararası sınav sonuçlarını 
kayıt şartı olarak aramaktadır. 
Adaylar kayıt esnasında üni-
versite ve program seçerken 
yabancı dil ve programın özel 
şartlarını kontrol edebilir.
Türkiye Burslarına yerleştiri-

len ve Türkçe Yeterlik Belgesi 
olmayan tüm adayların (İngi-
lizce ya da Fransızca eğitim 
verilen bir programa yerleştiri-
lenler dahil) 1 yıl Türkçe eğitim 
alması zorunludur.
Bu yıl başvuruya ilk defa açı-

lacak olan Sanat ve Spor Burs 
Programları, sanat ve spor 
alanlarında tüm dünyadaki 
yetenekli öğrencilerin ülkemiz 

üniversitelerinde Türkiye Burs-
ları imkânlarıyla lisans, yüksek 
lisans veya doktora (sanatta 
yeterlilik) öğrenimi görmelerini 
teşvik etmeyi amaçlamaktadır. 

Programa kabul edilen adaylar 
öncelikle Türkçe Eğitim Bursu 
kapsamında 1 yıl süreli burslu 
olarak Türkçe eğitimi alacak-
lardır. Ardından adaylardan 
başvuru yaptıkları alana göre 
ülkemiz üniversitelerinin sa-
nat ve spor fakültelerinden 
kabul almaları beklenmekte-
dir. Programa başvuran aday-
ların, başvuru yaptıkları alana 
ilişkin başarılarını kanıtlayan 
belge (resmî sertifika, portföy 
vb.) sahibi olmaları beklen-
mektedir.
Bursun Kapsamı
• Aylık burs (lisans için 600 

TL, yüksek lisans 850 TL, dok-
tora 1200 TL)
• Üniversite harcı
• 1 yıl Türkçe dil eğitimi
• Ücretsiz yurt
• Gidiş-dönüş uçak bileti

• Sağlık sigortası
Başvuru Şartları
Adayların lisans programları-

na başvuru yapabilmeleri için;
• Türkiye dışında bir ülke va-

tandaşı olması (Şimdi ya da 
geçmişte Türk vatandaşlığı 
bulunan adaylar başvurama-
maktadır)
•  Başvurduğu düzeyde 

Türkiye'de bir üniversite ve 
programa kayıtlı olmaması,
• Eğitim yılının sonu itibariyle 

lise veya dengi bir eğitim ku-
rumdan mezun olması,
• Lisans başvurusu için 21 ya-

şın altında olması (01.01.1994 
ve sonrası doğumlu olmalı)
• Transkript notu, diploma 

notu, ulusal veya uluslararası 
sınav notu kriterlerinden en 
az birinden belirlenen (sağlık 
bilimleri lisans programları için 
% 90, diğer lisans programları 
için % 70) asgari başarıyı sağ-
lamış olması,
• Eğitime engel bir sağlık so-

runu bulunmaması gerekir.

Adayların lisansüstü prog-
ramlarına başvuru yapabilme-
leri için;
• Türkiye dışında bir ülke va-

tandaşı olması (Şimdi ya da 

geçmişte Türk vatandaşlığı 
bulunan adaylar başvurama-
maktadır)
•  Başvurduğu düzeyde 

Türkiye'de bir üniversite ve 
programa kayıtlı olmaması,
• En geç 30 Temmuz 2015 

tarihi itibariyle bir lisans veya 
yüksek lisans programından 
mezun olması,
• Yüksek lisans başvurusu 

için 30 yaşın altında olması 
(01.01.1985 ve sonrası doğum-
lu olmalı)
• Doktora başvurusu için 

35 yaşın altında olması 
(01.01.1980 ve sonrası doğum-
lu olmalı)
• İlgili not sistemindeki aza-

mi not üzerinden asgari % 75 
ağırlıklı genel not ortalaması 
veya diploma notu ya da ge-
çerliliği olan bir ulusal veya 

uluslararası lisansüstü sınavda 
% 75 oranında başarı göster-
miş olması ve
• Eğitime engel bir sağlık so-

runu bulunmaması gerekir.
Başvuru Belgeleri
Lisans Başvuruları
• Online başvuru
• Adayın mezun ya da son sı-

nıfta olduğunu gösterir belge/
diploma,
• Adayın aldığı dersleri ve not 

ortalamasını gösteren not dö-
kümü
• Geçerli bir kimlik belgesinin 

kopyası (pasaport, kimlik, do-
ğum belgesi vb.)
• Vesikalık fotoğraf
Lisansüstü Başvurular
• Online başvuru
• Lisans veya yüksek lisans 

diplomasının kopyası ya da 
bir lisans veya yüksek lisans 
programında son sınıfta oldu-
ğunu gösterir öğrenci belgesi-
nin kopyası,
• Onaylı lisans ve/veya yük-

sek lisans transkript belgesinin 
kopyası (adayın aldığı dersleri 
ve notları gösterir)
• Geçerli bir kimlik belgesinin 

kopyası (pasaport, kimlik, do-
ğum belgesi vb.)
• Vesikalık fotoğraf

Adaylardan;
• www.turkiyeburslari.gov.tr 

adresine girmeleri,
• online başvuru formunu tık-

lamaları,
• elektronik posta adresi ve 

şifre girerek kullanıcı hesabı 
oluşturmaları,
• başvuru formunu okumaları,
• sisteme giriş yaparak baş-

vuru formunu doldurmaları,
• gerekli belgeleri sisteme 

yüklemeleri
• ve son olarak başvurularını 

tamamlamaları beklenmekte-
dir.

BULGARİSTAN 

PROGRAMLARI

Tel.: 032 262232


