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Filibe Başkonsolosluğu’nda Öğretmenler Günü Resepsiyonu 

24 Kasım Öğretmenler Günü 
vesilesiyle T.C. Filibe Başkon-
solosluğu rezidansında bir re-
sepsiyon düzenlendi. Yaklaşık 
60 öğretmen ve öğrencinin 
katılımı ile gerçekleşen resep-
siyonda Filibe Başkonsolos 
Vekili Birey Yılmazsoy, Muavin 
Konsolos Ahmet Keloğlu, Sos-
yal İşler Ataşesi Metin Akbaş, 
Sofya Büyükelçiliği Eğitim Mü-
şaviri Şenol Genç, Kırcaali ve 
Filibe bölgesinden öğretmenler 
ve STK temsilcileri yer aldı.

Güney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği Başkanı 
Harun Bekir günün anlamı hak-
kında kısa bir konuşma yaptı. 

Harun Bekir konuşmasında 

şunları belirtti: “Sayın Başkon-
solosum, kıymetli öğretmen 
arkadaşlarım, GBTÖD üyeleri, 
değerli katılımcılar, bugün bu-
rada, 24 Kasım Öğretmenler 
Günü kutlama programını ger-
çekleştirmek için toplanmış bu-
lunuyoruz. Bu onurlu mesleği 
yapan bir kişi olmanın kıvancıy-
la hepinizi en içten duygularımla 
selamlıyorum. 

Öğretmenler Günü, öğretmen-
lik mesleğini icra eden kimseleri 
onurlandırmak için çeşitli etkin-
liklerin düzenlendiği bir kutlama 
gündür. 

Pek çok ülkede 1994’ten beri 
her yıl 5 Ekim günü UNESKO 
tesviyesiyle Öğretmenler Günü 

olarak kutlanmaktadır. Ancak 
kendi kültürel ve tarihi özellikle-
rine göre çeşitli ülkelerde farklı 
tarihler Öğretmenler Günü ola-
rak belirlenmiştir. Türkiye’de de 
her yıl 24 Kasım, Öğretmenler 
Günü olarak kutlanmaktadır. 
Büyük önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ün 1928 yılında  millet 
mektepleri Başöğretmenliğini 
kabul etmesiyle 1981 yılında 
başlamış bir uygulamadır. 

Güney Bulgaristan Türkçe Öğ-
retmenleri Derneği için de 24 
Kasım Öğretmenler Günü’nü 
kutlamak bir gelenek oldu. Bu 
vesileyle bizleri yine bir araya 
toplayan T.C. Filibe Başkonso-
los Vekili Sn. Birey Yılmazsoy’a 

teşekkür etmeyi borç bilirim. 
Öğretmenler Günü, öğretmen-

lerimiz ve öğrenciler arasındaki 
sevgi ve saygının doruk nokta-
sına ulaştığı bir gündür. Bu özel 
güne anlam ve önemi açısından 
bakıldığında öğretmene göste-
rilen saygının aslında topluma 
verilen değerin bir göstergesidir. 
Bu bakımda öğretmenler günü, 
fedakar öğretmenlerimizin de-
ğerini bir kez daha düşünüp 
anlamamızı sağlayan önemli 
bir gündür. 

Böyle bir günde hayatta olma-
yan tüm öğretmenlerimizi de 
rahmet ve şükran duygularımız-
la anmak isteriz. Tüm öğretmen-
lerimizin 24 Kasım Öğretmenler 
Gününü kutlar, öğretmenlerimi-
ze yaşamları boyunca başarı, 
sağlık ve mutluluk dileriz.” 

Başkonsolos Vekili Birey Yıl-
mazsoy tüm katılımcı öğret-
menlere başkonsoloslukta ağır-
lamaktan mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

Birey Yılmazsoy selamlama 
konuşmasında şunları belirt-
ti: “Değerli öğretmenler, de-
ğerli konuklar, kıymetli öğret-
menlerimiz, bugün 24 Kasım 
Öğretmenler Gününü sizlerle 
kutlamaktan onur ve gurur 
duymaktayım. Hepiniz başkon-
solosluğumuza hoş geldiniz. 
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuru-
cusu Mustafa Kemal Atatürk’ün 
Türkiye’nin gelişim yolunda 24 
Kasım 1928 ‘de Başöğretmenli-
ği kabul etmesi vesilesiyle 1981 
yılından bu yana Türkiye’de kut-

Eğridere Camisi
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Osmanlı Padişahları
Osman Gazi 
(1299 - 1326)

Osmanlı Devleti'nin 
kurucusu olan Osman 
Gazi, 1258'de, Söğüt’te 
doğdu. Babası Ertuğrul 
Gazi, Annesi Hayme 
Hatun'dur. Osman Gazi, 
uzun boylu, yuvarlak 
yüzlü, esmer tenli, ela 
gözlü ve kalın kaslıydı. 

Omuzları arası oldukça 
geniş, vücudunun bel-
den yukarı kısmı, aşa-
ğı kısmına oranla daha 
uzundu. Başına kırmızı 
çuhadan yapılmış Ça-
gatay tarzında Horasan 
tacı giyerdi. İç ve dış el-
biseleri geniş yenliydi.
Osman Gazi değer-

li bir devlet adamıydı. 
Dürüst, tedbirli, cesur, 
cömert ve adalet sahi-
biydi. Fakirlere yedirip, 
onları giydirmeyi çok 
severdi. Üzerindeki el-
biseye kim biraz dik-
katlice baksa, hemen 
çıkar tıp ona hediye 
ederdi. Her ikindi vakti, 
evinde kim varsa onlara 
ziyafet verirdi.
Osman Gazi, 1281 

yılında Söğüt’te, Kayı 
Boyu'nun yönetimine 
geçtiğinde henüz 23 ya-
şındaydı. Ata binmekte, 
kılıç kullanmakta ve sa-
vaşmakta çok ustaydı. 
Aşiretin ileri gelenlerin-
den, Ömer Bey'in kızı 
Mal Hatun ile evlendi 
ve bu evlilikten ileride 
Osmanlı Devleti'nin ba-
şına geçecek olan oğlu 
Orhan Gazi doğdu.
Söğüt’te temelleri atı-

lan, altı yüzyıllık bir tarih 
diliminde ve üç kıtada 
hüküm sürecek olan 
Osmanlı Devleti'nin ku-
rucusu Osman Gazi, 
1326'da Bursa'da Nikris 
(goutte) hastalığından 
öldü.
Erkek çocukları: Pa-

zarlı Bey, Çoban Bey, 
Hamid Bey, Orhan Bey, 
Alaeddin Ali Bey, Melik 
Bey, Savcı Bey

Kız çocukları: Fatma 
Hatun

Orhan Gazi 
(1326 - 1359)

Orhan Gazi, 1281 yı-
lında doğdu. Babası 
Osman Gazi, anne-
si Kayı aşiretinin ileri 
gelenlerinden Ömer 
Bey'in kızı Mal Hatun-
du. Orhan Gazi, sari 
sakallı, uzunca boylu, 
mavi gözlüydü. Yumu-
şak huylu, merhamet-
li, fakir halkı seven, 
ûlemaya hürmetli, din-
dar, adalet sahibi, hesa-
bını bilen ve hiçbir za-
man telaşa kapılmayan, 
halka kendisini sevdir-
miş bir beydi. Sık sık 
halkın arasına karışır, 
onları ziyaret etmekten 
çok hoşlanırdı.
Orhan Gazi, Baba-

sı Osman Gazi 'nin 
1326'da vefatı üzerine 
beyliğin başına geçti. 
Orhan Gazi, 1346'da Bi-
zans İmparatoru VI. Yo-
annis Kantakuzenos'un 
kızı Teodora ile ev-
lendi. Ayrıca, Yarhisar 
Tekfur'unun kızı Holo-
fira, Bilecik tekfuruyla 

evlendirilirken, düğün 
basılıp Holofira esir 
alındı ve Orhan Gazi 
ile evlendirildi. Müslü-
man olduktan sonra 
adı Nilüfer Hatun ola-
rak değiştirildi; bu evli-
likten, ileride Osmanlı 
Devleti'nin üçüncü hü-
kümdarı olacak Murad 
Hüdavendigâr doğdu.
Erkek çocukları: Sü-

leyman Pasa, Murad 
Hüdavendigâr, Ibrahim, 
Halil, Kasim
Kızç ocukları: Fatma 

Hatun

I. Murad 
(1359 - 1389)

Sultan Bir inci Mu-
rad, 1326'da, Bursa'da 
doğdu. Babası Orhan 
Gazi, annesi Bizans 

tekfurlarından Yar Hi-
sar Tekfuru'nun kızı 
olan Nilüfer Hatun'dur 
(Holofira). Sultan Birinci 
Murad, uzun boylu, de-

ğirmi yüzlü ve iri burun-
luydu. Kalın ve adaleli 
bir vücuda sahipti.
Başına mevlevî sikkesi 

üzerine destar sarılı bir 
başlık giyerdi. Çok sade 
giyinir ve kırmızı zeminli 
beyaz elbiseden hoşla-
nırdı. İlk eğitimini, an-
nesi Nilüfer Hatun'dan 
aldı. Daha sonra tah-
silini tamamlamak için 
Bursa'ya gitti. Buradaki 
Medreselerde ilim ve 
sanat adamları ile be-
raber çalıştı.
Sultan Birinci Murad, 

gayet nazik, sevim-
li ve çok halim selim 
bir insandı. Âlim ve 
sanatkârlara hürmet 
gösterir, fakirlere ve 
kimsesizlere şefkatli 
davranırdı. Dahî bir as-
ker ve devlet adamıy-
dı. "Dervis Gazilerin, 
Şeyhlerinin, Krali Mu-
rad Gazi" diye anılan 
Sultan Birinci Murad, 
bütün hayati boyunca 
planlı ve programlı ha-
reket etti.
Sultan Birinci Murad, 

Bizans Kilisesi'ne göre 
bir kâfir ve İsa düşmanı 
olarak görülse de, fet-
hettiği yerlerde yaşa-
yan Hristiyan halka iyi 
davrandığı için onların 
sevgisini kazanmıştı. 
1382 yılından itibaren 
"Murad Hüdavendigâr" 
diye anılan Sultan Bi-
rinci Murad, Birinci Ko-
sova Savaşı'ndan sonra 
savaş alanını gezerken, 
Sırp Asilzâdesi Mi-
los Obraviç (Sırp Kralı 
Lazar'ın damadı) tara-
fından hançerlenerek 
şehit oldu (1389).
Erkek çocukları: Ya-

kub Çelebi, Yıldırım 
Bayezid, Savcı Bey ve 
İbrahim
Kız çocukları: Nefise 

ve Sultan Hatun

I.Bayezid - Yıl-
dırım Bayezid 
(1389 - 1402)

Yı l d ı r ım  Bayez i d 
1360 yılında Edirne'de 
doğdu. Babası Murad 
Hüdavendigâr, annesi 
Gülçiçek Hatundur. Yıl-
dırım Bayezid yuvarlak 
yüzlü, beyaz tenli, koç 
burunlu, elâ gözlü, kum-
ral saçlı, sık sakallı ve 
geniş omuzluydu. Gir-
diği savaşlarda göster-
diği cesaretten ve hızlı 
hareket etmesinden do-
layı ona 'Yıldırım' lakabı 
takılmıştı.
Çocukluğunu Bursa 

Sarayı'nda kardeşle-
riyle birlikte geçirdi. İyi 
bir eğitim gördü. Devrin 
en büyük âlimlerinden 
dersler aldı. Gençliğin-
de Kütahya sancağın-
da valilik yaptı. Sultan 
Murad Hüdavendigâr'in 
vasiyeti gereği 1389 yı-
lında padişahlığa getiril-
di. Tahta çıktığında 29 
yaşındaydı.
Sirbistan'ın başın-

da, Kosova savaşında 
ölen Kral Lazar'ın oğlu 
Stefan Lazareviç var-
dı. Barış antlaşması 
için geldiği Edirne'de 
Kız kardeşi Maria'yi 
Bayezid'e verdi. Bu 
evlenme sayesinde 
Osmanlı-Sırp dostluğu 
kuruldu. Yıldırım Baye-
zid Timur'la yaptığı An-
kara Savaşı'nda yenildi 
ve esir düştü. 13 yıl sü-
ren saltanatı sonunda 
esaretinin başlamasın-
dan 7 ay 12 gün sonra 
vefat etti.
Yıldırım Bayezid şiirle-

rinde "Yıldırım" mahla-
sını kullanırdı:
“Ehl-i hicran fitne-i ağ-

yar
Ortada bir bahanedir 

sandim.”
Erkek çocukları: Musa 

Çelebi, Süleyman Çele-
bi, Mustafa Çelebi, İsa 

Çelebi, Mehmed Çele-
bi, Ertugrul Çelebi, Ka-
sım Çelebi
Kız çocukları: Fatma 

Sultan

I. Mehmed 
(1413 - 1421)

Sultan Çelebi Meh-
med, 1389 yı lında 
Ed i r n e 'd e  d o ğ du . 
Babası Yıldırım Ba-
yez i d ,  annes i  de 

Germiyanoğulları'ndan 
Devlet Hatun'dur. Orta 
boylu, yuvarlak yüz-
lü, beyaz tenli, kırmızı 
yanaklı ve geniş gö-
ğüslüydü. Kuvvetli bir 
vücuda sahipti. Gayet 
hareketli ve cesurdu. 
Güreş yapar ve çok 
kuvvetli yay kirişlerini 
bile çekebilirdi. Padi-
şahlığı süresince bizzat 
yirmi dört savaşa katı-
lan Çelebi Mehmed, bu 
savaşlarda kırka yakın 
yara aldı. Başında kul-
lanmış olduğu sarık, 
altın islemeli kavuğu ile 
gayet güzel görünürdü. 
İçi kürklü ve yakası dik 
olan bir kaftan giyinirdi.
Sultan Çelebi Meh-

med Müslümanlara 
karşı göstermiş olduğu 
adaleti, aynı zamanda 
Hristiyan topluluklara 
karşı da gösterdi. İyi 
bir idareci ve politika-
cıydı. Tahsilini Bursa 
Sarayı'nda tamamladı. 
Daha sonra Babası ta-
rafından Amasya san-
cakbeyliğine tayin edildi 
ve bu sırada devlet işle-
rini öğrendi.
Fetret Devri'nden son-

ra Anadolu'daki beylik-
leri tekrar bir araya top-
lamayı başaran Sultan 
Çelebi Mehmed'e Os-
manlı Devleti'nin ikinci 
kurucusu gözüyle de 
bakılabilir.
Sultan Çelebi Meh-

med 26 Mayıs 1421 
de Edirne'de vefat etti. 
Ölüm haberi gizlendi. 
Osmanlı Padişahları 

arasında ölümü gizle-
nen ilk Padişah o oldu. 
Cenazesi Bursa'ya
g e t i r i l e r e k  Ye ş i l 

Türbe'ye defnedildi.
Erkek çocukları: Mus-

tafa Çelebi, İkinci Mu-
rad, Ahmed, Yusuf, 
Mahmud.
Kızç ocukları: Fatma 

ve Selçuk Hatun.

II. Murad 
(1421 - 1451)

Sultan İk inc i  Mu -
rad 1402 yılında doğ-
du.  Babası  Çe le -
bi Mehmed, annesi 
Dulkadirogullari'ndan 
Süli Bey'in kızı Emine 
Hatun'dur. Uzun boylu, 
beyaz tenli, doğan bu-
runlu ve güzel yüzlü bir 
Padişahtı. Çok güzel 
konuşurdu. Kendisinin 
en büyük mutluluğu, 
Fatih Sultan Mehmed 
gibi eşine az rastlana-
cak bir insanın Babası 
olmaktı.
Sultan İkinci Murad, 

sakin ve huzurlu bir 
hayat yaşamayı arzu 
eden, fakat gerektiği 

takdirde çok hareketli, 
cesur ve hiçbir şeyden 
yılmayan bir kişiliğe sa-
hipti. Avrupalılar, Onun, 
istediği takdirde bütün 
Avrupa'yı fethedebile-
cek bir kimse olduğunu 
kabul etmişlerdir. Otuz 
yıllık saltanatı süresin-
ce, ülkesini çok büyük 
bir şan ve şerefle idare 
ederek, emri altında bu-
lunan herkesin sevgisini 
kazandı. Dindar, âdil ve 
lütufkâr bir Padişahtı. 
Çocukluğu Amasya'da 
geçen Sultan İkinci Mu-
rad, tahta çıktığında on 
dokuz yaşındaydı.
Erkek çocukları: Fatih 

Sultan Mehmed, Ah-
med, Alâeddin, Orhan, 
Hasan, Ahmed
Kız çocukları: Şehza-

de ve Fatma Hatun.

Osman Gazi

II. Murad 

I. Bayezid - Yıldırım 
Bayezid 

I. Murad

I. Mehmed 

Orhan Gazi

Devamı gelecek 
sayıda -->
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Belediye Başkanı Hasan Azis’e “2016 Yılı 
Vatandaşların Belediye Başkanı” Ödülü

Kırcaali Belediye Başka-
nı Müh. Hasan Azis, ulu-
sal düzeyde düzenlenen 
“Yılın Belediye Başkanı” 
yarışması kapsamında 
nüfusu 50 000 kişiden 
fazla olan büyük ilçelerin 
belediye başkanları ara-
sında “2016 Yılı Vatan-
daşların Belediye Başka-
nı” ödülü ile ödüllendirildi. 

Ödül, Belediye Başka-
nına Sofya’da Marinela 
Otelinde düzenlenen ödül 
töreninde sunuldu. Bulga-
ristan belediyelerinin bilgi 
portalı kmeta.bg tarafın-
dan bu yıl dördüncü kez 
organize edilen yarışma-
nın farklı kategorilerinde 
birinci olan belediye baş-
kanlarına ödülleri Bulga-
ristan Kamu Denetçisi 
Maya Manolova tarafın-
dan verildi.

Kmetnagodinata.bg plat-
formunda iki ay boyunca 
yapılan oylama ile ülke 
çapında küçük, orta ve 
büyük ilçe belediye baş-
kanları arasından ödüle  
layık olanlar belirlendi. 
Bu platformda 600 binden 
fazla Bulgaristan vatan-
daşı favorisi olan belediye 
başkanına oy verdi. 

“2016 Yılı Belediye Baş-
kanı” ve “2016 Yılı Vatan-
daşların Belediye Başka-
nı” kategorilerinden başka 
daha 8 kategoride ödüller 
verildi. Gelenek üzerine 
“Yılın Belediye Başkanı” 
yarışması ödül törenine 
en başarılı belediye baş-
kanlarını alkışlaması için 

devleti yöneten merkezi 
elit davet ediliyor. Ödül 
töreninde tüm ülkeden 
belediye başkanlarından 
başka Avrupa Komisyo-
nundan George Kremlis, 
Yunanistan Merkez Be-

lediyeler Birliği Başkanı 
Giorgos Patoulis, iş dün-
yası ve sivil toplum kuru-
luşların temsilcileri hazır 
bulundu. 

Bulgaristan belediyele-
rinin bilgi portalı kmeta.
bg’nin kurucusu ve Brand 
Media Bulgaria Şirketi 
İcra Müdürü Boyan To-
mov, belediye başkan-
larına hitaben, “Sizler 
bugünün kahramanlarısı-
nız. Belediye Başkanlığı 
makamı yeterince yüksek 
prestijli olmalıdır. Bul-

gar belediye başkanları 
yeni liderlerdir. Biz çok 
zor siyasi durumda yaşı-
yoruz, hasedin ve kibrin 
hakim olduğu bir dün-
yada yaşıyoruz. Benim 
ve yönettiğim ekibin rolü 

Bulgaristan’da çoğunluk 
oy sistemi uygulanmasıy-
la en çok oyla seçilen po-
litikacının, halka en yakın 
olan siyasetçinin basında 
yeterince iyi yansıtılması 
ve Bulgaristan vatandaş-
ları tarafından yeterince 
iyi tanınmasıdır” dedi. 
Tomov, “Ekonomik krizin, 
fikir krizinin, dar görüşlü-
lük krizinin yaşandığı bu 
zamanda sizler günümü-
zün bir nevi kahramanla-
rısınız” diye belirtti. 

Bu ödül Kırcaali Beledi-

ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’e Bulgaristan beledi-
yelerinin bilgi portalı kme-
ta.bg tarafından organize 
edilen yarışma kapsamın-
da verilen sıradaki ödül. 

Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis, ”Yılın 
Belediye Başkanı” yarış-
ması kapsamında düzen-
lenen “Vatanseverlik Ru-
hunun Korunması” konulu 
müsabakada nüfusun 50 
binin üzerinde olan bü-
yük ilçeler kategorisinde 
3 Mart-Ulusal Bayramı 
Kutlama Etkinliğinden 
dolayı “2016 Mart Ayının 
Belediye Başkanı” ödülü-
nü kazandı. 2015 yılında 
Müh. Azis, kar felaketinin 
ilçede verdiği hasarların 
başarıyla giderilmesinden 

dolayı “Mart Ayı Belediye 
Başkanı” ödülünü aldı. 
Belediye Başkanı, “2015 
Yılı Belediye Başkanı” 
yarışması kapsamında 
düzenlenen “Dolu Dolu 
Yaşam Ortamı” konulu 
müsabakada 2011-2015 
döneminde yaşam kalite-
sinin yükseltilmesi ve Kır-
caali şehrinin potansiyel 
imkânlarının artırılmasını 
sağlayan dolu dolu yaşam 
ortamı oluşturulmasından 
dolayı ulusal ödülün sahi-
bi oldu.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı, Bulgaristan’ın Be-
lediye Başkanı 

“2016 Yılı Vatandaşların 
Belediye Başkanı” ödülü-
nü alan Müh. Hasan Azis, 
tüm belediye başkanları-
nı faaliyetlerinden dola-
yı tebrik ederek, onların 
hepsinin bu ödüle layık 
olduğunu ifade etti. “Dev-
let krizi, yeni yönetime ge-
çiş yaşandığı bir zaman-
da, belediyeler istikrarlı 
olmaya devam ediyor ve 
ülkede devleti koruyor” 
diye belirtti. Hasan Azis, 
belediye başkanlarının 
iki dönem arasında nasıl 
çalıştıklarının farkında ol-
maları üzere objektif kriter 

yarattığı için kmeta.bg’ye 
teşekkür etti. 

Hasan Azis, bir bele-
diye başkanı adayının 
yerel seçimleri kazandı-
ğında bir ilçenin belediye 
başkanı olduğunu, fakat 
bir belediye başkanının 
Bulgaristan vatandaşları 
tarafından seçildiğinde 
Bulgaristan’ın Belediye 
Başkanı olduğunu söy-
ledi. “Önümüzdeki yıl 
Bulgaristan’da vatandaş-
ların güvenini kazanmış 
bir Belediye Başkanı ola-
rak kendimi Bulgaristan 
Belediye Başkanı olarak 
hissetmeme izin verin” 
dedi. 

Tüm katılımcıların Ulus-
lararası Hoşgörü Günü’nü 
tebrik eden Müh. Azis, 
Kırcaali’nin son 4 yöne-
tim döneminde temel de-
ğer olarak hoşgörü içinde 
yönetildiğini belirtti. Müh. 
Azis, “Kırcaali, hoşgörü-
nün başkenti olduğunu 
ispatladı ve benim mes-
lektaşlarıma dileğim eğer 
Kırcaali, Bulgaristan’da 
hoşgörü başkentiyse, 
Bulgaristan, Avrupa ve 
tüm dünyada hoşgörü 
başkenti olsun” diye dile-
ğinde bulundu. 

Üniversitelilerden 
örnek davranış 

Üniversite öğrencileri, Momçilgrad (Mestanlı) Aile 
Tipi Yerleştirme Merkezine bağışta bulundu. Filibe 
Üniversitesi’nin Kırcaali Lüben Karavelov Şubesinde 
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1.sınıf öğrencileri, 
Aile Tipi Yerleştirme Merkezinde bulunan 12 kimse-

siz ve engel-
li çocuk ve 
gence ter-
lik, anorak, 
eşofman ta-
kımı ve tatlı 
bağışı yaptı-
lar. Giysi ve 
tatlılar, Mer-
kezin Mü -
dürü Fatme 
S a du l a ’ ya 

Üniversite öğrencileri Mediha Hayrula ve Nesrin Aliş 
tarafından sunuldu.

Mediha Hayrula, “Hayır işini Müzik Hocamız Yrd. 
Doç. Svetla Damakova’nın inisiyatifi sonucunda ger-
çekleştirdik. Para bağışı yaptık. Merkez sakinlerinin 
neden ihtiyacı olduğunu öğrendik ve o şeyleri satın 
aldık” diye izah etti. Mediha Hayrula, il çapında bulu-
nan başka bir Aile Tipi Yerleştirme Merkezi sakinlerine 
de yardım toplamak için yeni bir bağış kampanyası 
düzenleyeceklerini açıkladı.

Birkaç gün önce Kırcaali’de aynı üniversite şube-
sinde okuyan öğrencilerin de Momçilgrad Aile Tipi 
Yerleştirme Merkezine bağışta bulundukları anlaşıldı. 

Merkezin Müdürü Fatme Sadula, “Yapılan hayır 
işinden dolayı üniversitelilere müteşekkiriz. Gençlerin 
hayır inisiyatiflerinde bulunmaları güzel bir şey” dedi.

Bahri Ömer: DOST Partisinin gücü olası bir 
erken Parlamento seçimlerinde belli olacak
Sorumluluk, Özgürlük 

ve Hoşgörü İçin Demok-
ratlar (DOST) Partisi 
Merkez Yönetim Kuru-
lu Üyesi Bahri Ömer, 
“DOST partisi, 20 bin 
üyesi ve 80 bin tarafta-
rıyla yeni bir siyasi olu-
şumdur. Adım adım güç-
lenerek, olası bir erken 
Parlamento seçimlerine 
kendi parti adaylarıyla 
katılıp gücümüzü göster-
me beklentisi içerisinde-
yiz” diye kaydetti. Ömer, 
DOST partisinin Cum-
hurbaşkanı seçimlerine 
kendi adayı ile katılma-
dığını hatırlatarak, so-
nuçlar bakımından diğer 
partileriyle kıyaslanması-
nın doğru olmadığını be-
lirtti. Bahri Ömer, “Bizim 
taraftarlarımıza NATO 
yanlısı adaya oy verme-
leri çağrısında bulunduk. 

Burada seçim mücadele-
sinden değil, prensipler-
den bahsediyoruz. Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) emriyle örneğin 
Türkiye Cumhuriyeti’nde-
ki seçmenlerin yüzde 
90’ının Doğan tarafından 
gösterilen adaya oyunu 
verdikleri zamanlar geç-

mişte kaldı” dedi. 
Ömer, Cumhurbaşkan-

lığı seçimlerinin ikinci 
turunda Türkiye’de ya-
şayan çifte vatandaş-
ların büyük bir bölümü-
nün Cumhurbaşkanı 
adayı Tsetska Tsaçeva 
ve Cumhurbaşkanı Yar-
dımcısı adayı Plamen 

Manuşev’e oy kullan-
dıklarını bildirdi. Onlar 
Türkiye’de 21 bin oy alır-
ken HÖH’ün destekledi-
ği Cumhurbaşkanı adayı 
Rumen Radev ve Cum-
hurbaşkanı Yardımcısı 
adayı İliyana Yotova’nın 
ise 13 bin küsur oy aldık-
larını kaydetti. 
DOST Partisi Genel 

Başkan Yardımcısı Şa-
banali Ahmet, “Bize 
göre DOST Partisi seç-
menleri daha iyi adaya 
oy vermeye çağırdı. O 
aday Türkiye Cumhuri-
yeti ile daha iyi ilişkiler 
ve diyalog sürdürülmesi-
ni garanti edecekti. Yeni 
Cumhurbaşkanı’nın An-
kara ile olan iyi ilişkileri 
güçlendirip güçlendirme-
yeceği zamanla ortaya 
çıkacak” diye ifade etti. 
            Kırcaali Haber
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GERB partisinden referandum sorularının 
desteklenmesine ilişkin karar tasarısı

Basın açıklaması ya-
pan Halk Meclisi Baş-
kan Yardımcısı Dimitır 
Glavçev, “Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) 
partisinden üç milletve-
kili, 6 Kasım’da Cumhur-
başkanlığı seçimleriyle 
birlikte gerçekleştirilen 
ulusal referandum so-
rularının desteklenme-
sine ilişkin karar tasarı-
sı sunuyor” diye bildirdi. 
Karar tasarısı Hukuk 
Komisyonu Başkanı Da-
nail Kirilov ve Desislava 
Atanasova tarafından 
hazırlandığı anlaşıldı. 
Tasarının metni şöyle: 

“Milletvekillerin iki turda 
salt çoğunluğu ile ço-
ğunluk oylama sistemi 
ile seçilmesini, seçim-
lerde ve referandum-
larda oy kullanmanın 
zorunlu olmasını ve par-
tilere verilen yıllık devlet 
sübvansiyonlarının son 

Parlamento seçimlerin-
de alınan bir geçerli oy 
başına 1 leva tutarında 
olmasını destekliyor”.
Glavçev, “Tasarıda 15 

Aralık 2016 tarihine ka-
dar Hukuk Komisyonu-
nun Seçim Yasası’nın 
1.2 ve 3.maddelerinde 

kabul edilen değişiklik-
lerin ikinci kez oylama-
sına ilişkin rapor sun-
ması öngörülüyor” diye 
sözlerine ekledi. 
GERB partisinin Siya-

si Partiler Kanunu’nda 
değişiklikler yapılma-
sına ilişkin yasa tasa-

rısıyla doğuracağı so-
nuçlar konusunda önce 
Sayıştay ’ın görüşü 
alınarak siyasi güçle-
rin devlet bütçesinden 
finanse edilmesinin ta-
mamen iptal edilmesi 
önergesini sunacağı 
belirtildi. 

Başbakan Boyko Bo-
risov, siyasi partilerin 
devlet bütçesinden fi-
nanse edilmemesinden 
yana olduğunu açıkladı. 
Referandum soruları-

nın kanun olarak kabul 
edilmesi için 12 bin oy 
yetmedi. Oy hesaplan-
masında Merkez Seçim 
Komisyonu (MSK) en 
yüksek sayıyı, seçim 
sandıklarından çıkan 
zarfların sayısını dikkate 
aldığı bildirildi. 
MSK Başkanı İvilina 

Aleksieva, sonuçların 
hesaplanmasında ka-
nun gerekliliklerine ta-
mamen uyulduğunu ve 
yine de referanduma 
son Parlamento seçim-

lerine katılan vatandaş-
lardan daha az sayıda 
vatandaşın katıldığını 
ifadeetti. 
Referanduma ilişkin 

verilerin açıklanmasıy-
la soruların otomatik 
olarak kanuna dönüş-
meyeceği anlaşıldıktan 
sonra referandum yapıl-
ması girişimde bulunan 
“Slavi’nin Şovu” adlı 
programın ekibi MSK’nu 
korkunç bir manipülas-
yon yapmakla suçladı. 
MSK üyeleri kesinlikle 

tamamen kanunu uy-
guladıklarını belirttiler, 
MSK Sözcüsü ve Üye-
si Tsvetozar Tomov ise 
skandalı siyasi entrika 
olarak yorumladı. 

Başsavcılık, vatandaşlarla 
görüşme günleri düzenliyor

Bulgaristan Başsavcılığı 
tarafından vatandaşların 
kabulu ve dinlenmesine 
ilişkin yeni kurallar getiril-
diği bildirildi. Başsavcılık 
tarafından yapılan açıkla-
mada bununla vatandaş-
larla görüşmelerin daha 
iyi organize edilmesi ve 
savcılık yetkileri kap-
samında suç ve başka 
kanun ihlallerine ilişkin 
ihbarda bulunmalarına 
doğrudan doğruya imkan 
sağlanması amaçlanıyor.

Vatandaşlarla görüşme-
lerin yapıldığı Başsavcı-
lık binası Sofya, Sveta 
Nedelya Meydanı No:1 
adresinde bulunuyor. 
Vatandaşlar, Pazartesi, 
Çarşamba ve Cuma gün-
leri saat 9.00-12.00 arası, 
Salı ve Perşembe günleri 
saat 13.00-16.00 arası ka-
bul edilecekler. 02/80 05 
636 numaraları telefon 
hattı veya vkp@prb.bg 
email adresi aracılığıyla 
randevu alabilecekler. 

Vatandaşlarla Yüksek 
Temyiz Savcılığı İdari 
Hizmet Biriminde görevli 
savcılar, Yüksek Temyiz 
Savcılığında görevli savcı 
yardımcıları ve Yazı İşleri 
Biriminde görevliler gö-
rüşecek. Görüşmelerde 

savcılar, vatandaşların 
şikayetleri veya ihbarıyla 
ilgili görüşünü beyan et-
meyip, hukuki danışman-
lık hizmeti vermeyecekler. 
Kabul günlerinde vatan-
daşlar bizzat Başsavcı 
Sotir Tsatsarov ile görüş-
meyecekler. 

Bundan başka Sotir 
Tsatsarov’un emriyle böl-
ge savcılık idare yönetici-
leri de ayda en az iki kere 
vatandaşlarla görüşme 
yapmak zorundalar. İl 

İstinaf Mahkemeleri sav-
cılarının vatandaşlarla 
görüşmeleri için ayda en 
az bir kabul günü olacak. 
Tsatsarov’un emrine göre 
bu faaliyet savcılık idare 
binasında görüşmeye uy-
gun bir odada, görüşme 
takvimi doğrultusunda 
yapılmalıdır. Vatandaş-
larla görüşme takvimi 
görünür bir yere asılarak 
duyurulmalı veya savcı-
lıkların internet sitelerinde 
ve imkan olduğunda yerel 

medyalarda da yayınlan-
malıdır. 

Bundan başka Tsatsa-
rov, İstinaf Mahkemesi 
savcılıklarını yöneten sav-
cıların il savcılıklarında en 
az ayda üç kez vatandaş-
larla görüşme günleri or-
ganize etmelerini emretti. 
İl savcıları ise bölge sav-
cılık idarelerinde iki ayda 
en az bir kere vatandaş-
larla görüşmek zorunda 
kalacaklar. 

           Kırcaali Haber

Hıristiyan ve Müslümanlar 
hoşgörü içinde yaşıyor

Ardino (Eğridere) Belediyesi Çocuk Suçluluğu 
İle Mücadele Komisyonu, 6 Kasım Uluslararası 
Hoşgörü Günü münasebetiyle “İyi ve Hoşgörülü 
Olalım” başlığı altında çocuk resim yarışması dü-
zenledi. Yarışmaya Ardino Vasil Levski Lisesi 1-4 
sınıf öğrencileri katıldı. Resimleri, uygulamaları 
ve akıllı sözleriyle Ardino çocukları herkese şu 
çağrıda bulundu: “İyi ve hoşgörülü olalım, küçük 
jestlere değer verelim ve güzel bir sözün paha 

biçilmez değer olduğunu unutmayalım!”
Çocuk Suçluluğu ile Mücadele Komisyonu 

Sekreteri Mehriban Ardalieva, yarışmada başarı 
gösteren çocukları tebrik ederek, onlara maddi 
ödüller sundu. 

Öğrencilerin sınıf öğretmenleri Bülbül Ömer, 
Stoyanka Traykova, Snejana Avramova, Valenti-
na Kocamanova ve Svetlana Karamfilova, öğren-
ciler arasındaki hoşgörüye ilişkin slayt gösterisi 
gerçekleştirdi. Yarışmacılar, büyük Bulgar şairi 
Voymir Assenov’un “Vızdişka” (Ah Çekmek) isimli 
şiiriyle tanıştılar. Bu şiir, küçük bir şehirde farklı 
etnik gruplara ve dinlere mensup kişilerin nasıl 
birbirleriyle hoşgörü içinde yaşadıklarını ifade 
ediyor. 

4. B sınıfı öğrencisi Funda İbryamova’nın çizdiği 
resim, Hıristiyanların ve Müslümanların bir arada 
yaşadığı Ardino’da farklı etnik gruplara ve dinlere 
mensup olanların birbirleriyle iyi geçinmelerini ve 
birbirlerine karşı hoşgörülü olmalarını yansıtıyor. 



  Kırcaali Haber 507 Aralık 2016 HABERLER

Bulgaristan'da Eksen Kayması Tartışmaları
Bulgaristan’da 6 Ka-

sım'daki Cumhurbaşkanlı-
ğı seçiminin galibi Rumen 
Radev’in ABD ile Rusya 
arasında yapacağı tercih 
ülkenin en çok tartışılan 
konusu haline geldi.

Bulgaristan’ın eski Hava 
Kuvvetleri Komutanı da 
olan 53 yaşındaki Radev, 
seçmenler in yaklaşık 
yüzde 60 oranındaki des-
teğiyle ülkenin yeni cum-
hurbaşkanı oldu.

Seçimde Radev'in raki-
bini destekleyen Bulgaris-
tan Başbakanı Boyko Bo-
risov bu sonucun ardın-
dan istifasını sunarken, 
ülke yeni cumhurbaşka-
nının izleyeceği siyaseti 
tartışmaya başladı.

Ö ğ r e n i m  g ö r d ü ğ ü 
ABD’nin Makwell Askeri 
Akademisini birincilikle 
bitiren ve adını bu okulun 
"Şöhret Yolu"na yazdıran 
Radev, Cumhurbaşkanlığı 
seçimine ana muhalefet-
teki Rusya yanlısı Bulga-
ristan Sosyalist Partisinin 
(BSP) adayı olarak girdiği 
için rakipleri tarafından 
seçim sürecinde "kızıl 
general" diye adlandırıldı.

Radev, Bulgaristan’ın 
etkin siyasi odaklarından 
biri niteliğindeki "Rusya 
Yanlısı Birlik"in de arala-
rında olduğu sol eğilimli 
sivil toplum kuruluşlarıyla 
görüşmelerinde ülkenin 
NATO ve Avrupa Birliği 
(AB) üyeliğinin "Rusya’ya 
düşmanlık" anlamına gel-
mediğini söylemişti.

Radev seçim sürecinde 
yaptığı muhtelif konuş-
malarda da Bulgaristan’ın 
hem Washington ile hem 
de Moskova ile daha sıkı 
işbirliği yapması gerek-
tiğini dile getirmiş, istifa 
eden Borisov hüküme-

ti döneminde Rusya ile 
gerginleşen ilişkileri dü-
zeltmeye çalışacağını 
vurgulamış, özellikle de 
Kırım’ın ilhakından sonra 
Rusya’yla karşı uygula-
nan yaptırımların kaldırıl-

ması için girişimlerinde 
bulunacağını açıklamıştı.

Ancak Radev seçim za-
ferinin ardından Rusya ile 
ilişkilerin diğer herhangi 

bir ülke ile olan ilişkilerden 
farklı olmaması gerektiği-
ni söylerken, Rusya’ya uy-
gulanan yaptırımların ise 
hükümetin yetki alanında 
olduğunu vurguladı.

Radev’i seçim zaferini 
ABD, Sofya Büyükelçili-
ği aracılığıyla kutlarken, 
Rusya Devlet Başkanı 
Vladimir Putin bizzat teb-
rik etmişti.

Bulgaristan'ın önde ge-
len siyasi gözlemcilerin-
den Ognyan Minçev’e 
göre Radev’i destekleyen 
Rusya yanlısı BSP, yeni 
cumhurbaşkanının Rusya 
ile Batı arasında bir den-
ge aramasına izin vermek 
istemeyebilir.

- Uzmanlar ne diyor?
Radev’in "BSP’nin kuk-

lası" haline dönüşmesi-
nin güçlü bir ihtimal ol-
duğunu savunan Minçev, 
"Ancak Radev, sözünde 

durup Bulgaristan milli 
çıkarlarını savunacaksa, 
Moskova’ya doğru olası 
kaymaların genellikle ül-
kemizin milli menfaatle-
rine uygun olmayacağını 
da bilmeli. Zamanla siyasi 

deneyim edindiğinde, akıl-
cı ve yapıcı karar alabilir." 
görüşünü dile getirdi.

Harvard Üniversi te -
si Avrupa Araştırmaları 

Merkezi araştırmacıların-
dan siyaset bilimci Dimitır 
Beçev ise Radev’in Rusya 
ile yakınlaşırken, NATO 
ve AB’nin sadık bir orta-
ğı olarak kalmasının da 
mümkün olduğunu savun-
du. Beçev’e göre Radev 
Bulgaristan’ın Roman-
ya’daki NATO tugayına 
katılımı konusunda geri 
adım atmayacağı gibi, 
ülkede BSP’nin iktidarda 
olduğu 2006’da kurulan 
Amerikan askeri üslerinin 
iznini de iptal etmeyecek.

Eski Cumhurbaşkanı 
Georgi Pırvanov’un Sa-
vunma Danışmanı Niko-
lay Slatinski de Radev’in 
seçim sürecinde Rusya 
yanlısı söylemini tedricen 
yumuşattığına dikkat çek-
se de yeni cumhurbaşka-
nının izleyeceği siyasetin 
yeterince belirgin olmadı-
ğını vurguladı.

Bulgarcada popüler bir 
atasözünü anımsatan Sla-
tinski, Radev’i "Ağzı bağlı 
çuval içinde satın alınan 
bir kediye" benzeterek, 
"Biz hala çuvalın içinde 
ne olduğunu bilinmiyo-

ruz." değerlendirmesini 
yaptı.

Bulgaristan’da cumhur-
başkanının sahip olduğu 
yetkilerin sınırlı olduğu-

nu hatırlatan Slatinski, 
"Zaman geçtikçe, bizim 
cumhurbaşkanlarımız gür 
sesle uç söylemlere kayar 
ve etki aramaya başlar. 
Böyle davranınca, toplu-
ma salmış oldukları güven 
kökünü de kaybederler." 
görüşünü dile getirdi.

- Seçimde Türk seç-
men etkeni

Radev seçimde, Bulga-
ristan haricinde oy kulla-
nılan 71 ülkede rakibi Par-
lamento Başkanı Tsetska 
Tsaçeva’dan daha çok 
oy aldı. İstifa eden Baş-
bakan Borisov’un lideri 
olduğu Bulgaristan’ın Av-

rupalı Gelişimi İçin vatan-
daşlar (GERB) partisinin 
adayı ve eski komünist 
partisi üyesi Tsaçeva’ya 
yurt dışından 44 bin 428, 
Radev’e ise 52 bin 843 oy 
geldi.

Radev’in Tsaçeva’nın 
ger isinde kaldığı tek 
ülke ise Türkiye oldu. 
Türkiye’de 35 yerde san-
dık başına giden Bul-
gar istan vatandaşları 
Tsaçeva’ya 21 bin 658, 
Radev’e ise 14 bin 31 oy 
verdi.

Bununla birlikte, parla-
mentoda grubu olan ve 
üyelerinin çoğunluğunu 
Türkler in oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) seçmenlerinin 
büyük bir bölümü Radev’e 
oy verdi. 

HÖH’ün Radev’in ka-
zandığı oylardaki katkısı-
nın yüzde 9,2’yi bulduğu 
savunuluyor.

HÖH’nin genel başkan-
lığından ihraç edilen ve 
Sorumluluk, Özgürlük ve 
Hoşgörü İçin Demokrat-
lar (DOST) partisini ku-
ran Lütvi Mestan ise bu 
seçimde HÖH’nin Türk 
oyları üzerindeki tekelinin 
çökertildiğini söyledi. Se-
çim sonrası yaptığı açık-
lamada yaklaşık 300 bin 
HÖH seçmeninin DOST 
partisinin çağrısına uya-
rak oy kullandığını belir-
ten Mestan, Türkiye’de 
yaşayan Bulgaristan va-
tandaşlarının da ağırlıklı 
olarak DOST partisinin 
değer verdiği Avrupa-At-

lantik eksenine oy verdi-
ğini kaydetti.

Radev de seçimden 
sonra yaptığı bir açıkla-
mada rakibi Tsaçeva’ya 
seslenerek “Ben kimseye 
bağımlı değilim. Ben, Av-
rupa yanlısı bir adayım, 
siz ise DOST’un Türk 
adayısınız.” ifadelerini 
kullanmıştı.

- Radev'in Türkiye'ye 
bakışı

Radev genel olarak 
Bulgaristan’ın hem Türki-
ye, hem de Balkanlardaki 
diğer komşuları ile ilişkile-
rinin geliştirilmesi gerekti-
ğini söylese de bazı soru 
işaretleri mevcut.

Türkiye’nin AB üyeliğine 
olumsuz yaklaşan Radev, 
"Türkiye kesinlikle AB 
üyeliğine hazır değil." ifa-
desini kullanmıştı. Radev, 
Bulgaristan ile Türkiye’nin 
işbirliğinin de AB üzerin-
den gelişmesi gerektiği 
görüşünü dile getiriyor. 
Yeni cumhurbaşkanı, Tür-
kiye ile Bulgaristan’ın kara 
sınırını tamamıyla kapata-
cak tel örgüyü savunuyor.

Rumen Radev, cum-
hurbaşkanlığı görevi -
ni 22 Ocak' ta Rosen 
Plevneliev'den devrala-
cak.

İki siyasetçinin, Borisov 
hükümetinin istifasının 
ardından ülkeyi erken se-
çime hazırlayacak geçici 
bir teknokratlar hükümeti 
kurması, sonrasında ise 
erken seçim için tarih be-
lirlemesi bekleniyor.

           Anadolu Ajansı

Yenilenen mescit törenle hizmete açıldı
Ardino’nun (Eğridere) 

Dedino (Dedeler) kö -
yünde yenilenen mesci-
din resmi açılışı yapıldı. 
Dolno Prahovo (Amatlar) 
ve Gorno Pra-
hovo (Tosçalı) 
köyü imamları 
Nurit t in İsma-
i l  ve Mehmet 
Mümün başta 
o lmak  üze re 
yer l i  imamlar 
Ku’ran-ı Kerim 
tilaveti sundu, 
mevlit okudular 
ve hayır dua-
sında bulundu-
lar. Mevlit programından 
sonra katılımcılara Recep 
Halibram’ın dana etiyle 
hazırladığı 4 kazan keş-
kek ikram edildi.

Yaklaşık bundan 200 yıl 
öncesi inşa edilen mescit 
binası Ardino Belediyesi, 
yerli halkın ve iş adamı 
Ceylan Ali’nin desteği ile 
restore edildi. Mescidin 
çatısı yenilendi, ahşap 
doğramalar PVC doğra-
malarla değiştirildi, dış 
ve iç duvarlar yeniden 

sıvandı. 
Açılışta köyün muhtarı 

Mehmet Ahmet, “Özellik-
le yaz aylarında mescitte 
yerel Müslüman Encü-

menliği tarafından yerli 
halkın desteğiyle mevlitler 
düzenleniyor. Ramazan 
ve Kurban bayramlarında 
ibadete açıktır. O zaman 
Türkiye ve etraf köylerden 
çok sayıda misafir geli-
yor” dedi. 

Tüm köy sakinleri adına 
muhtar Mehmet Ahmet, 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat’ın şahsında Ardino 
Belediye yönetimine, yerli 
halka ve iş adamı Ceylan 
Ali’ye mescidin onarımı 
için sağladıkları mali des-

tekten dolayı kalbi teşek-
kürlerini sundu. 

Resmi açılışa Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat, Belediye Meclis 

Başkanı Sezgin 
Bayram, köy muh-
tarları ve etraf 
Borovitsa (Çam-
dere), Dolno ve 
Gorno Prahovo 
ve Başevo (Hal-
lar) köylerinden 
ve  Tür k i ye’de 
ikamet eden çok 
sayıda vatandaş 
katıldı.
İzmir’de yaşayan 

Habibe Bostancı, köye 
oğlu ile birlikte mesci-
din açılışı için geldi. Ha-
bibe Bostancı, “Dedino 
köyünden 1992 yılında 
Türkiye’ye göç ettik. Ai-
lemizin kökenleri bu köye 
dayanıyor. Köydeşlerim 
mescit binalarında ba-
kım ve onarım yaptıkları 
için seviniyorum. Mevlit 
programları ise gelenek 
ve görenlerimize devam 
etmemiz için bir vesile 
oluyor” diye ifade etti. 
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Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev, Moldova’da 
mevkidaşı Nicolae Timofti ile görüştü

Moldova Cumhurbaş-
kanı Nicolae Timofti’nin 
daveti üzerine Moldova 
Cumhuriyetini resmi zi-
yarette bulunan Cum-
hurbaşkanı Rosen Plev-
neliev, Bulgar istan’ın 
Moldova’nın AB enteg-
rasyonuna verdiği des-
teği teyit etti. Plevneliev, 
Moldova’nın reformlarda 
kaydettiği ilerlemeden do-
layı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi ve bu reformla-
rı AB entegrasyonu süre-
cinin geri dönüşümsüzlü-
ğe ilişkin cesaret verici bir 
sinyal olarak nitelendirdi. 

Moldova mevkidaşı ile 
Kişinev’de düzenlenen 
ortak basın toplantısın-
da konuşan Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı, “Bulga-
ristan bu alanda sahip ol-
duğu deneyimi paylaşma-
ya devam edecek” dedi. 

Rosen Plevneliev ve 
Nicolae Timofti, daha 
önce yapılan anlaşmayı 
teyit ederek, Tarakliya’da 
Bulgar istan Cumhuri -
yeti Konsolosluğu açıl-
ması kararından dolayı 

duydukları memnuniyeti 
ifade ettiler. İki devlet 
başkanının gerçekleştir-
diği resmi temaslardan 
sonra Moldova Dışişleri 
Bakanlığının konsolosluk 
açılmasına izin verdiği 
anlaşıldı. Moldova’da bu-
lunan Bulgar diplomatla-
rının sayısının artırılması 
kararı Cumhurbaşkanı 

Rosen Plevneliev’in Bir-
leşmiş Milletler 71. Ge-
nel Kurulunda Molodova 
Başbakanı Pavel Filip ile 
yaptığı görüşmede de te-
yit edilmişti. 

Plevneliev, “Bulgar azın-
lığının yoğun olarak yaşa-
dığı bölgede Bulgaristan 
Konsolosluğu açılması 
Moldova vatandaşlarına 

yönelik konsolosluk hiz-
metlerini iyileştirecek, 
Bulgaristan’da iş dünyası-
nın yatırım yapmasını ve 
iki ülke arasındaki kültürel 
ilişkileri ve eğitim alışveri-
şini artırmayı teşvik ede-
cek” diye belirtti. 

Cumhurbaşkanı Plev-
neliev, Bulgar istan’ın 
Moldova makamları ile 

ortaklaşa olarak Tarakliya 
Grigoriy Tsamblak Devlet 
Üniversitesi’nin bir Bulgar 
yüksek eğitim kurumunun 
şubesine dönüştürülme-
sine ilişkin prosedür baş-
latmaya hazır olduğunu 
açıkladı. 

Plevneliev, Kişinenev’i 
resmi ziyaretinin iki ülke 
arasındaki eğitim, kültür, 
tarım, gıda, ticaret, eko-
nomi ve enerji işbirliği gibi 
ortak çıkara dayalı başka 
alanlardaki ilişkilere de 
yeni bir ivme kazandıra-
cağı ümidini ifade etti. 
Plevneliev, “Bulgaristan, 
sürekli ve kesin bir şekil-

de Moldova’nın egemenli-
ği ve toprak bütünlüğünü 
ve Transnistria sorununu 
çözmeye yönelik uluslara-
rası çabaları destekliyor. 
Her türlü bölücülüğe ve 
Moldova’nın bütünlüğünü 
bozma teşebbüslerine 
karşıyız” dedi. 

Plevneliev’in Moldova 
temasları Molodova Baş-
bakanı Pavel Filip ve Mol-
dova Meclis Başkanı And-
rian Candu’dan sonra yeni 
Moldova Cumhurbaşkanı 
seçilen İgor Dodon’un 
ricası üzerine Dodon ile 
yaptığı görüşmelerle de-
vam edecek. 

Bilim adamları düşük 
maaşı protesto etti

1869 yılında kurulan Bulgaristan Bilimler Aka-
demisinin (BAN) tarihinde ilk defa 2017 Yılı BAN 
Bütçesi ve ülkede ortalama işçi maaşından 200 
leva daha düşük olan BAN’da görevli bilim adam-
ların maaşlarının ele alındığı BAN Genel Kurul 
toplantısı açıkta yapıldı.

Knyaz Aleksander 1 Meydanı’nda protesto gös-
terisi amaçla düzenlenen toplantıda BAN Derneği 
üyesi ve BAN Elektronik Enstitüsü Müdürü Lıçezar 
Avramov, “BAN görevlilerinin maaşlarının bu sevi-
yede olması hem aşağılayıcı, hem utanç vericidir” 
diye kaydetti. 

Parlamento Eğitim Komisyonu oturumunda BAN 
Başkanı Akademik Stefan Vodeniçarov, kurum-
da çalışan toplam 6800 kişiden 1835 görevlinin 
maaşının asgari miktarda olduğunu söyledi. Vo-
deniçarov, 2017 yılı için BAN Bütçesine daha 5 
milyon leva tahsis edilmesinin öngörüldüğünü, an-
cak yeni yıldan itibaren asgari işçi ücretinin 460 
leva olacağının tartışması yapılmadığını bildirdi. 

Vodeniçarov, “2015 yılının sonunda Ulusal İsta-
tistik Enstitüsünün verilerine göre ülkede ortalama 
işçi maaşı 892 leva iken BAN görevlilerinin orta-
lama maaşları 697 leva” diye izah etti. 

BAN Genel Kurul toplantısında konuşan BAN 
Optik Malzeme ve Teknolojileri Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Nikola Malinovski, Bulgaristan’da bilim 
adamlarının soykırıma tabi tutulduklarını ifade 
etti. Buna dair Prof. Malinovski, bütçe tartışma-
larına başlandığı zaman BAN kurumu teşkilatın-
da reform yapılmadığı ileri sürülerek, yeterince 
kaynak tahsis edilmemesini örnek gösterdi. Prof. 
Malinovski,”Bu tam bir saçmalık, çünkü yıllar önce 
kendi girişimi sonucunda BAN tüm enstitülerinin 
faaliyetinin uluslararası düzeyde değerlendirilme-
sinin yapılmasını sağladı” diye belirtti. 

İşveren örgütlerinden siyasi güçler, 
devlet kurumları ve vatandaşlara çağrı

Ulusal düzeyde temsil 
edilen işveren örgütleri 
tarafından siyasi güçler, 
devlet kurumları ve va-
tandaşlara yönelik yayın-
lanan çağrının tam metni 
şöyle: 
“Saygıdeğer yurttaşlar,
gerçekleştirilen Cum-

hurbaşkanlığı seçimleri-
nin sonuçları hükümetin 
istifa etmesine yol açtı 
ve muhtemelen erken 
Parlamento seçimlerine 
gidilecek.
Ulusal düzeyde temsil 

edilen işveren örgütleri 
olarak Cumhurbaşkanı 
Sayın Rosen Plevneliev’i 
yeni Cumhurbaşkanı 
seçilen Sayın Rumen 
Radev’e iktidarın so-
runsuz aktarımını sağ-
lamaya hazır olduğunu 
göstermesinden dolayı 
tebrik ediyoruz. Onların 
ölçülü ve olgun bir devlet 
adamı davranışına uyup, 
yeni yönetime normal bir 
geçiş yapmaları üzere 
siyasi güçlere örnek ol-
masını arzu ederiz. 
Bizler Cumhurbaşka-

nının döneminin dolmak 
üzere olduğu bir zaman-
da yeni yönetime geçi-

şin ve erken Parlamento 
seçimleri düzenlemesi-
nin teknik tarafına ilişkin 
tam bir açıklık getirilme-
si üzere Anayasa Mah-
kemesine zamanında 
başvurmasını da takdir 
etmekteyiz. 
Şimdiki ve yeni seçi-

len Cumhurbaşkanları 
arasındaki istişarelerin 
yanı sıra Parlamento’da 
temsil edilen siyasi parti-
ler arasındaki istişareler 
çerçevesinde de geçici 
olarak yetkili ve faal bir 

hükümet kurulacağı ümi-
dini ifade ederiz. Bu hü-
kümetin icra makamları-
nın faaliyetinin süreklili-
ğini sağlayan ve dürüst 
seçimler düzenleyerek, 
Bulgaristan’ın sürdürü-
lebilir demokrasi ülkesi 
olarak itibarını koruya-
cağını ümit ederiz. 
Bizler istikrar istiyoruz. 

Siyasi güçlere popülizme 
kaymamaları çağrısında 
bulunuyoruz. Cumhur-
başkanlığı seçimleri, 
Parlamento seçimleri 

değil. İdare kurumları 
çalışmaya devam etmeli, 
durmamalı, çünkü yetkili 
ve partiler üstü bir dev-
let idaresi günlük işlerine 
devam etmezse, ekono-
mi yolunda ilerlemeye 
devam edemez. 
İktidarın sürekliliği, is-

tikrarı sağlansın ki, bu 
ekonomiye de yansısın 
ve istikrarlı bir ekonomi 
iklimi muhafaza edilsin. 
Öyle ki, ekonomide hafif 
büyüme eğilimi muhafa-
za edilsin”. 
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Bulgaristan Dini Cemaatler Ulusal Konseyi’nden Çağrı
Bulgaristan Dini Cema-

atler Ulusal Konseyi tara-
fından yayınlanan çağrı-
nın tam metni:

“Saygıdeğer Yurttaşlar,
Kıymetli kardeşlerimiz,
20 Kasım 2016 tarihinde 

Bulgaristan Dini Cemaat-
ler Ulusal Konseyi, pek 
çok devlet kurumları ve si-
vil toplum kuruluşu ile bir-
likte Dünya Trafik Kazası 
Kurbanlarını Anma Günü 
kapsamında düzenlenen 
törenlere katıldı. O gün 
Bulgaristan’da tüm ibadet 
yerlerinde sadece Ocak-
Eylül döneminde trafik ka-
zalarında hayatını kaybe-
den 593 kişinin ruhu için 
dua yapıldığı gibi sağlık 
ve trafik kazalarında ya-
ralanan 7942 kişinin acil 
şifa bulması için de dua 
yapıldı. 

Bu rakamlar şaşırtıcı ve 
vatanımızın yollarında ya-
şanan bu savaşın dehşe-
tini gösteriyor. 2016 yılının 
ilk 10 ayı içinde meydana 
gelen trafik kazalarında 
15-29 yaş arasında 121 
kişi hayatını kaybetti ve 
trafikte yer alanlar ara-
sından 2352 kişi de ya-
ralandı. Bu her bir genç 
kurbanın ailesinin yaşa-
dığı trajediyi zor tasavvur 
edebiliriz. Bu gençlerin 

böyle erken ve akılsızca 
ölümüne sebep olunma-
saydı, zamanla ne olur-
lardı, geleceğin kaç tane 
dahisinin, muhteşem he-
kiminin, mühendisinin, 
sanat adamının, ressamı-
nın, yazarının Bulgaristan 
tarihinde kalıcı izler bırak-
ma, ülkemizin gelişimi ve 
selametine katkı sağlama 
şansını kaybettiğini tasav-
vur etmek zordur. 

Ve bunun suçlusu kim 
sorusunun cevabı çok 
kolay. Bizler hepimiz, an-
neler, babalar, kardeşler, 
tüm toplum suçluyuz, çün-

kü çocuklarımızın yolda 
sorumluluk bilinci içinde 
hareket etmelerini, kendi 
ve çevresindekilerin ha-
yatını korumalarını öğre-
temiyoruz. Çünkü eğitim, 
ebeveynlerin kendilerinin 
çocuğuna örnek olmasıy-
la başlıyor, çünkü yolda 
sergilediğimiz tutumla ço-
cuklarımıza sorumluluğu-
muzu veya sorumsuzlu-
ğumuzu gösteren bizleriz. 

Hiç düşündünüz mü, kaç 
kere sabahleyin çocuk-
larımızı okula veya ana 
okula götürmek için evden 
dışarı çıkarken trafik du-

rumu üzerine konsantre 
olacağımız yerde hareket 
halindeyken navigasyonu 
ayarlamaya, telefonda ko-
nuşmaya, sigara paketini 
aramaya, aynaya bakıp 
makyaj yapmaya veya 
eşimizle tartışmaya baş-
lıyoruz ve arka koltukta 
çocuğumuzun olduğunu 
unutuyoruz. Oysa onun 
ve trafikte yer alan diğer 
kişilerin hayatının so-
rumluluğunu sadece biz 
taşıyoruz ve yolda sergi-
lediğimiz tutumla verdiği-
miz örnek, çocuklarımızın 
hafızasına tutum modeli 

olarak kazınıyor. 
Kıymetli kardeşlerimiz,
Her defasında direk-

siyon başına geçerken 
sorunları ve kötü düşün-
celeri kafanızdan silin 
ve trafik durumu üzerine 
konsantre olup, Allah’a 
sizi koruması ve yollandı-
ğınız yere ulaştırması için 
dua edin. Çünkü hepimiz 
biliriz ki, Allah bizi seviyor 
ve koruyor, ancak direksi-
yon bizim elimizde ve onu 
elimizden kaydırmamız 
gereken bizleriz. Çünkü 

Allah’ın huzurunda ço-
cuklarımızın, ailelerimizin 
ve etrafımızdaki herkesin 
hayatından sorumluyuz. 

İnşallah, yolda Allah si-
zinle olsun ve önümüz-
deki yıl Dünya Trafik Ka-
zası Kurbanlarını Anma 
Günü’nde bize akıl, fikir 
verdiği için trafik kazası 
kurbanlarının ruhu için 
değil de, sadece sağlık 
için dua etme vesilesi ol-
masından dolayı O’na te-
şekkür edelim. Allah sizi 
korusun!” 

Bezvodno köyüne 
yeni yol yapıldı

Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi, 80 kişilik nüfusa 
sahip Bezvodno (Susuz) köyüne giden yolda meyda-
na gelen heyelanın çevresinden geçen yeni bir yolun 
yapımını tamamen bitirdi. 

Belediye Başkanı Aydın Osman, yol yapım çalışma-
larını bizzat yerinde inceledi.

Jeolog ve mühendislerin yol güzergahı araştırma-

sından sonra yola çakıl döşendi, hendek ve menfezler 
açıldı, asfalt çalışmaları tamamlandı. 

Aydın Osman, artık köy halkının, misafir ve turistlerin 
şirin ve güzel Rodop köyüne rahat ve kolay bir şekilde 
ulaşabileceklerini kaydetti. Belediye Başkanı, “Bizim 
amaçlarımız her zaman ortamın çekiciliğini artırmak ve 
onu Çernooçene İlçesi sakinlerinin yaşamı için daha 
güzel bir yer haline getirmek oldu” dedi. 

Bilindiği gibi, 2015 yılı mart ayında yoğun kar ya-
ğışı sonucu Komuniga (Kuşallar) - Bezvodno köyleri 
arasındaki yolun 100 metreyi aşan bir kesimi içme 
ve kullanma suyu temin edilen Borovitsa (Çamdere) 
Barajı’na doğru 50 metre kaydı. 

O zaman köy halkına en ihtiyaç gıda ve ilaç temin 
edilmesi için acil önlemler alındı. Bezvodno ile bağlantı 
için geçici bir kara yol açıldı. Temel gıda ve ilaçların 
katırlar ile taşınması zorunda kalındı. 

Vakıf malı sorunu, AGİT’in 
gündemine getirildi

Polonya’nın başkenti Varşova’da Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) İnsani Boyut Uygulama 
Konferansı yapıldı. Konferansta Bulgaristan Baş-
müftülüğünü temsil eden Celal Faik ve Hayri Emin, 
“Düşünce, Vicdan, Din ve İnanç Özgürlüğü” konulu 
oturuma katılımlarının yanı sıra Başmüftülük kuru-
munun vakıf mallarının geri iade edilmesi konusunda 
yaşadığı sorunları masaya yatırmak üzere bir panel 
düzenlediler. AGİT Genel Kuruluna katılan Celal Faik 
ve Hayri Emin, Bulgaristan Parlamentosu tarafından 
kabul edilen Dinler Kanunu’ndaki değişiklikler yapıl-
masına ilişkin kanun tasarıları olmak üzere ülkede din 
özgürlüğü ile ilgili sorunları masaya yatırdılar.

Ombudsman Manolova’dan 
yeni kanun tasarısı
Bulgaristan Kamu De-

netçisi Maya Manolova, 
ulusal referandumun ger-
çekleştirilmesine ilişkin 
Girişim Komitesi temsil-
cileri ve uzmanlar Mec-
lise Seçim Yasası’nda 
değişiklikler yapılmasına 
ilişkin kanun tasarısı sun-
du. Tasarıda ülkede 231 
ve yurt dışında 9 seçim 
bölgesi oluşturularak, mil-
letvekillerin iki turda salt 
çoğunluğu ile çoğunluk 
oylama sistemi ile seçil-
mesi öngörülüyor. 

Manolova, basına yaptı-
ğı açıklamada,” Referan-
dum sorularının kanun 
olarak kabul edilmesi için 
çok az oranda oy yetme-
di. Ancak vatandaşların 
yoğun katılımı ve sorula-
rın muazzam bir destek 
almasının bu soruların 
hem kurumlar, hem si-
yasiler tarafından kabul 
edilmesini zorunlu kıldı-
ğını düşünüyorum. Bul-
garistan vatandaşlarının 
haklarını savunan Ulusal 
Kamu Denetçisi olarak 
onların iradesini savun-
mak için bu kanun tasa-

rısını hazırlayıp, Meclise 
sundum” dedi. 

6 Kasım’da Cumhur-
başkanlığı seçimleriyle 
birlikte şovmen Stanis-
lav Trifonov ve “Slavi’nin 
Şovu” programının ekibi-
nin inisiyatifi sonucunda 
gerçekleştirilen ulusal re-
ferandumda milletvekille-
rin iki turda salt çoğunluk 
ile seçilmesine ilişkin so-
ruya yaklaşık 3 500 000 
seçmen “Evet” cevabını 
verdi. 

Bulgaristan Kamu De-

netçiliği Basın Merkezi 
tarafından yapılan açıkla-
mada tasarının “Gerekçe” 
bölümünde zorunlu ola-
rak karar şeklinde kabul 
edilmesi için gerekli olan 
sayıdan 12 bin daha az 
seçmen katılmasına rağ-
men referandum sonuçla-
rının yadsınamaz bir şe-
kilde Bulgaristan halkının 
iradesinin ne olduğunu 
gösterdiği belirtiliyor. 

Bulgaristan Meclisin-
de en büyük iki parti 
Bulgaristan’ın Avrupalı 

G e l e c e ğ i 
İ ç i n  Va -
t andaş lar 
(GERB) ve 
Bu lga r i s -
tan Sosya-
list Partisi 
(BSP), re-
ferandum-
dan hemen 
sonra soru-
ların kanun 
olarak ka-
bul edilme-
sini destek-
leyecekle-
rini bildirdi. 
Ancak yeni 
seçim ka-

nunlarının tam olarak 
nasıl olacağını izah et-
mediler. 

Tasarıda seçim bölge-
lerinde son altı ay içinde 
ikamet eden Bulgaristan 
vatandaşlarının oy kullan-
ma hakkına sahip olması 
öneriliyor. Kamu Denetçi-
sinin ifadelerine göre se-
çim sonuçlarının manipü-
le edilmesinin önlenmesi 
için bu koşul gerekli bir 
şeydir. 

             Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 807 Aralık 2016

  07 Декември  2016        Година: X      Седмичен вестник за актуални новини         Брой: 355      Цена 0,80 Лв. 

      
Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Yazı İşleri Müdürü: Sebahat NECİB;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Batı Trakya Temsilcisi: İbrahim Baltalı 

Adres: Kırcaali, 6600, «Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com;    www.kircaalihaber.com 
 
 Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ;  Отговорен редактор: Себахат НЕДЖИБ ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Кореспондент в  гр. Комотини -  
 Ибрахим Балталъ.     Адрес на редакцията: Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;   GSM.: +359 879 468 092

Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД    гр. Кърджали;   Каталожен № 2454;   Цена за годишен абонамент: 40,00 лв.        ISSN 1313 - 6925

КЪРДЖАЛИХАБЕР
Hatice Durgud’un ikinci şiir kitabının adı “Enhar-ı Aşk”

Genç Kırcaalili şair Hatice 
Durgud’un ikinci şiir kitabı-
nın adı “Enhar-ı Aşk”. Şairin 
bu kitabı seçilmiş şiirlerle 
farklı hikayeleri birleştiriyor. 
İstanbul’da çıkacak olan kitap 
Türkiye ve Bulgaristan’da sa-
tışa sunulacak. 
2015 yılında çıkan “İçimde-

ki Kelebek” isimli birinci şiir 
kitabı gibi Hatice Durgud, 
kaleme aldığı aşk şiirlerinin 
güzelliği ile tarzından taviz 
vermiyor. 
Hatice Durgut, “Kitap, yak-

laşık bir yıl içinde yazdığım 
96 şiir içeriyor. Her bir oku-
yucu onların birinde kendini 
bulacak. Bir kitapta gizlenen 
duygu seli ”diye ifade etti. 
Hatice Durgud, Kırcaali’de 

doğdu. Lise öğrenimini Kırca-
ali İktisat Lisesi’nde tamam-
ladı. Halen Filibe Üniversi-
tesi Endüstri Mühendisliği 
Bölümü’nde öğrenim görüyor. 
13 yaşında şarkı sözleri yaz-
maya başlayan genç yete-
nek, 16 yaşında şiir yazmaya 
da başladı. 
Hatice, “Her bir insan haya-

lanan Öğretmenler Günü hepi-
nize çok şey borçlu olduğumuz 
siz öğretmenlerimize duyduğu-
muz sonsuz minnet, saygı ve 
sevginin küçük naçizane ifade-
sini teşkil etmektedir.
Saygıdeğer misafirler, eği-

tim bir toplumun yükselişini 
ve gelecekte bütün bir şekilde 
var olabilmesinin temel şartı 
olmuştur. Bu şartın yerine geti-
rilmesi ancak gelecekte vadet-
tiğimiz öğretmenlerin özverili 
çalışmalarıyla mümkündür.
Öğretmenler bir ülkenin parlak 

geleceğinin teminatıdır.” 
Sofya Büyükelçiliği Eğitim 

Ataşesi Şenol Genç yapmış 
olduğu konuşmasında öğret-
menlik mesleğinin önemine 
vurgu yaptı. 
Şenol Genç konuşmasın-

da şunları söyledi: “24 Kasım 
Öğretmenler Günü, Atatürk’e 
Başöğretmenlik ünvanlının ve-
rilişinin yıldönümüdür aynı za-
manda bizde öğretmenlik günü 

olarak kutlanır. Öğretmenlik 
dünyanın en kutsal mesleğidir. 
Öğretmenlik ülkelerin geleceği-

ni şekillendiren, geleceklerine 
yön veren tek kuvvettir. Eğer 
bir ülkede öğretmene değer 
verirseniz, bir ülkede öğret-
mene hakkettiğinin emeğinin 
karşılığını verirseniz ve onu 
iyi motive ederseniz o ülkenin 
geleceği parlak olur. Örnek ola-
rak öğretmen neyse, öğrenci-
de odur. Onun için önce siz iyi 

T.C. Filibe Başkonsolosluğu’nda 
Öğretmenler Günü Resepsiyonu 

1. sayfadan devam örnek model olacaksınız. Onlar 
sizi taklit ederler. “ 
Şenol Genç sözlerine “Öğret-

menlik mesleği insana ne mal 
ne mülk ne servet ne de şöhret 
vadeder. Fakat dünyanın en bü-
yük unvanı olan asalet unvanını 
bahşeder” diye ekledi.
Resepsiyonda Filibe Üniver-

sitesi Türkçe ve Bulgarca Bö-
lümü öğrencileri öğretmenlere 
adanan bir şiir sunumu yaptılar. 
                        Nilgün AHMET

tında hayal kırıklığına uğru-
yor ve ondan sonra da sıra 
mutluluğa geliyor. Sanırım bir 
keresinde canımın acımasın-
dan sonra şiir yazmaya baş-
ladım. İyi ki kalbimi kırmışlar 
da şair oldum” diye paylaştı. 

Hatice, en sevdiği yazarla-
rın Elif Şafak, şair Özdemir 
Asaf, şair Atilla İlhan olduğu-
nu söylüyor. Genç kalemin en 
sevdiği eserlerden biri ise Elif 
Şafak’ın “Aşk” isimli romanı-
dır. 

Sofya Uluslararası Kadınlar 
Kulübü'nün (IWC)  Düzenlediği 

Kermeste Türkiye Standı 


