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2017 Türkiye Bursları Lisansüstü Başvuruları
2017 Türkiye Bursları lisan-

süstü başvuruları başlıyor. 
Başvurular 16 Ocak 2017 – 
17 Şubat 2017 tarihleri ara-
sında alınacak.
Başvurular, yalnızca yüksek 

lisans ve doktora düzeyinde 
Türkiye’de eğitim almak iste-
yen tüm dünyadan adaylara 
yöneliktir.
Lisans düzeyindeki adaylar 

için başvurular daha sonraki 
bir tarihte açılacaktır.
Başvurular yalnızca www.

turkiyeburslari.gov.tr adresin-
den yapılacak olup adaylar, 
kendilerinden istenilen bilgi 
ve belgeleri başvuru siste-
mine girip/yükleyip başvuru 
yapacaklardır. Türkiye Burs-
ları başvurularıyla ilgili yetki-
lendirilmiş hiçbir kurum veya 
kişi bulunmamakta, adayların 
başvurularını bizzat yapma-
ları gerekmektedir. Adayların, 
başvuru sistemindeki talimat 
ve uyarıları dikkatlice okuma-
ları önemle tavsiye edilmek-
tedir.
Başvuru sisteminde tercih 

edilebilecek üniversite ve bö-
lüm şartlarının (GRE, GMAT, 

TOEFL, DELF, YDS, ALES 
vb.) sağlanması zorunlu olup 
istenilen belgelere sahip ol-
mayan adayların başvuruları 

değerlendirmeye alınmaya-
caktır.
Elden veya posta yoluyla 

yapılan başvurular kabul edil-
meyecektir.
Yüksek lisansa başvuracak 

adaylar 01.01.1987, doktora-
ya başvuracak adayların ise 
01.01.1982 veya sonrası do-

ğumlu olmalıdırlar.
Türkiye Bursları’na başvura-

cak adaylar, başvurulan burs 
düzeyine göre bir alt düzey-

deki programdan (örneğin 
doktora düzeyi için yüksek 
lisans programından; yüksek 
lisans düzeyi için lisans prog-
ramından) mezun ya da için-
de bulunulan akademik yılın 
sonunda mezun olabilecek 
durumda olmalıdırlar.
Türkiye Cumhuriyeti va-

tandaşları ve herhangi bir 
sebeple Türk vatandaşlığını 
kaybetmiş olanlar Türkiye 
Bursları’na başvuramazlar.

Adayların, başvuracakları 
düzeyde Türkiye’de bir prog-
ramda halen eğitim görme-
meleri gerekmektedir.
Adaylardan, başvurdukları 

burs düzeyi ve programlara 
göre istenen düzeyde akade-
mik başarıya sahip olmaları 
beklenmektedir (Burs prog-

ramlarına göre akademik 
başarı düzeyleri www.turki-
yeburslari.gov.tr internet ad-
resinde yer almaktadır.)
Başvuruların değerlendiril-

mesinde, adayların başvuru 
kriterlerine uygunlukları ve 
akademik ve sosyal başarı-
ları gibi hususlar göz önünde 
bulundurulacaktır.
Adayların tercih edebilecek-

leri üniversite ve bölümler, 
başvuru sisteminde eğitim 
altyapılarına göre otomatik 
olarak karşılarına gelecek 
olup başvuru sisteminde bu-
lunmayan üniversite ve bö-
lümler dışında bir üniversite 
ve bölüm tercihi yapılamaya-
caktır.
Türkiye Bursları ve baş-

vurular hakkında daha ay-
rıntılı bilgi almak için www.
turkiyeburslari.gov.tr internet 
adresimizi ziyaret edebilir, 
0 850 455 0 982 numaralı 
Çağrı Merkezimizi arayabilir 
veya info@turkiyeburslari.org 
e-posta adresine ileti gönde-
rebilirsiniz.
Tüm adaylara başarılar di-

leriz.

Kültür Bakanı Raşidov’dan 
Edirne Valisine Ziyaret
Bulgaristan’ın Kültür Baka-

nı Vejdi Raşidov, Edirne Va-
lisi Günay Özdemir’i ziyaret 
ederek bir süre görüştü.
Ziyaret ve incelemelerde 

bulunmak üzere Edirne’ye 
gelen Bulgaristan Kültür 
Bakanı Vejdi Raşidov, Vali 
Günay Özdemir’i makamın-
da ziyaret etti. Vali Özdemir 
tarafından valilik girişinde 
karşılanan Bulgaristan Kültür 
Bakanı Raşidov, şeref defte-
rini imzaladı.
Bulgaristan Edirne Baş-

konsolosu Vassil Valchev ve 
İl Kültür ve Turizm Müdürü 
Ahmet Hacıoğlu’nun da ha-

zır bulunduğu ziyarette gö-
rüş alışverişinde bulunuldu.
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Osmanlı Padişahları
I. Mustafa 
(1617-1618/
1622 - 1623)

Sultan Birinci Mustafa, 
1592 yılında, Manisa’da 
doğdu. Babası Sultan 
Üçüncü Mehmed, an-

nesi Handan Sultan’dır. 
Sultan Birinci Mustafa 
güzel yüzlü, seyrek sa-
kallı, sarı benizli ve iri 
gözlü bir padişahtı. İki 
defa padişahlık yaptı. 
Sinirli bir yapıya sahipti.
Sultan Birinci Mustafa, 

ağabeyi Sultan Birinci 
Ahmed’in padişahlığı 
süresince, on dört yıl sa-
rayın bir odasında hapis 
hayatı yaşadı. O devirde 
bu gerekli görülüyordu. 
Aksi halde şehzadeler 
devlet yönetimine ka-
rışıyor, hatta padişahı 
devirmek için harekete 
bile geçebiliyor ve dev-
let birliği tehlikeye dü-
şüyordu. Buna meydan 
vermemek için şehzade-
ler “izale” olunur veya bir 
odaya kapatılırdı. Sultan 
Birinci Ahmed, tahta 
geçtiğinde kardeşini öl-
dürtmemiş, ancak sa-
rayda mahbus tutmuş-
tur. Kafes hayatı denilen 
bu süre sonunda Sultan 
Birinci Mustafa, Osman-
lı hanedanının en büyük 
erkek evlâdı olması do-
layısıyla tahta çıkarılmış 
fakat kısa sürede den-
gesiz hareketleri görül-
düğünden ulemâ, asker 
ve devlet erkânının itti-
fakı ile hal (tahttan in-
dirme) edilmiştir. Sultan 
Genç Osman’ın tahttan 
indirilip katlinden sonra 
bir kez daha cülûs et-
mişse de bir buçuk yıl 
sonra aklî dengesizliği 
nedeniyle tekrar tahttan 
indirilmesi icab etmiştir.
Sultan Birinci Mustafa 

ile birlikte kardeş katli 
nadiren görülmüş, artık 
şehzadeler sarayda ka-
fes ardında tahta geçe-
cekleri günü beklemeye 
başlamışlardır. Tabii 

vâlide sultanlar, şehza-
de anaları arasında re-
kabetler başlamış, her 
biri bir vezire ve diğer 
gruplara dayanarak ent-
rikalarla padişah değiş-
tirmeye çalışmışlardır.
Sultan Birinci Mustafa, 

dindar bir insandı. Sada-
ka vermeyi çok severdi. 
Hattâ sarayın havuzuna 
hizmetçilerin toplaması 
için para atardı. Saray-
daki hayatını ibadet ede-
rek, dinî eserler okuya-
rak geçiriyordu. Tahta 
geçmesi için ikinci kez 
davet edildiği zaman, 
odasında Kuran-ı Kerim 
okuduğunu ve padişah-
lık istemediğini bildirmiş-
ti.
Sultan Birinci Mus-

tafa, ikinci padişahlı-
ğının başlamasından 
bir buçuk yıl sonra 10 
Eylül 1623 tarihinde 
şeyhülislâm fetvası ile 
tekrar tahttan indirildi. 
Fetvanın gerekçesi ola-
rak da “Aklî dengesi tam 
olmayan birisinin halife 
olamayacağı” gösterildi. 
Sultan Birinci Mustafa 
tahttan indirildikten on 
altı yıl sonra, 20 Ocak
1639 günü sinir hasta-

lığından Topkapı Sara-
yında vefat etti.

Genç Osman 
(1618 - 1622)

Sultan Genç Osman, 
3 Kasım 1604 tarihin-
de, İstanbul’da dün-
yaya geldi. Babası Bi-
r inci Ahmed, annesi 
Mahfirûz Haseki Sul-
tandır. Mahfirûz Haseki 
Sultan aslen Rum’dur. 
Sultan Genç Osman, 

on dört yaşında iken, 
amcası Sultan Birinci 
Mustafa’nın tahttan indi-
rilmesi üzerine Osmanlı 
tahtına oturdu. Annesi 
onun yetişmesi için çok 
titiz davrandı. Sultan 
Genç Osman, iyi bir 
terbiye ve tahsil gördü. 
Arapça, Farsça, Latince, 
Yunanca ve İtalyanca 
gibi doğu ve batı dillerini 

klâsiklerinden tercüme 
yapabilecek kadar güzel 
öğrendi. Çok güzel bir 
yüzü olan Genç Osman 
zekî, enerjik, atılgan, 
cesur ve gözü pek bir 
padişahtı.
Sultan Genç Osman, 

Fat ih  Sul tan Meh -
med devr ine kadar 
yapıldığı gibi saray 
dışından,Şeyhülislam 
Es’ad Efendi’nin ve Per-
tev Paşa’nın kızları ile 
evlendi. YavuzSultan 
Selim devrinden itibaren 
padişah saray dışından 
evlenmediği için bu dav-
ranış önemli bir değişik-
lik oldu.
Kendisine plânlarını 

uygulayacak bir sadra-
zam bulamadı. Tarihte 
eşine az rastlanır bir şe-
kilde tahtan indirilerek, 
Yedikule zindanlarında 
boğularak şehit edilen 
Sultan
Genç Osman, babası 

Sultan Birinci Ahmed’in 
Sultanahmed Camii’nin 
yanındaki türbesine def-
nedildi.
Tahta çıkar çıkmaz 

devlet erkânı içindeki 
üst düzey yetkilileri de-
ğiştiren, müderris ve ka-
dıların atanma yetkileri-
ni şeyhülislâmdan alan 
Sultan Genç Osman çok 
yenilikçi bir padişahtı.
Erkek çocukları: Ömer, 

Mustafa
Kız çocuğu : Zeynep 

Sultan

IV. Murad 
(1623 - 1640)

Sultan Dördüncü Mu-
rad, 26 Temmuz 1612 ta-
rihinde, İstanbul’da doğ-
du. Babası Sultan Birinci 
Ahmed, annesi Mahpey-
ker Kösem Sultan’dır. 
Sultan Dördüncü Mu-
rad, uzun boylu, iri cüs-
seli, yuvarlak yüzlü ve 
heybetli bir padişahtı. 
Osmanlı Sultanlarının 
en kudretlilerinden biri 
olarak tarihe geçti. Son 
derece zeki, gözü pek, 
cesur, kuvvetli ve enerjik 
bir insandı.
Sultan Dördüncü Mu-

rad, çok iyi cirit ve ok 
atardı. Bu gücünü katıl-
dığı savaşlarda da gös-
terdi. Din büyüklerine 
hürmet eder Şeyhülislâm 
Yahya Efendi’ye “Baba” 
diye hitap ederdi. İçki ve 
tütünü yasakladı. Gece 
sokağa çıkma yasağı 
koydu. Arapça’yı ve Batı 
dillerini çok iyi bilirdi. İlmi 
ve ilim adamlarını çok 
sever, fırsat buldukça 

ilim meclislerine gider, 
onları yeni çalışmalar 
yapmaları için teşvik 
ederdi. Sultan Dördüncü 
Murad döneminin önem-
li olaylarından biri de
H ez a r fe n  A h m e d 

Çelebi’nin kanat taka-
rak,
Galata Kulesi’nden 

Üsküdar’a uçmasıydı.
Sultan Dördüncü Mu-

rad, çevresinde olup 
bitenleri dikkatle takip 
eder insiyatifini kullan-
makta asla tereddüt et-
mezdi. Hükümdarlığının 
ilk yıllarında annesinin 
etkisinde kaldıysa da 
daha sonra kadınların 
saltanatına son verdi; 
hain ve hilekâr sadra-
zamları şiddetle ceza-
landırdı. Memleket me-
selelerini yakından takip 
edip, çözümler üretmeye 
çalıştı. On yedi yıl hü-

kümdarlık yaptıktan son-
ra, içkiye aşırı bağımlılı-
ğından dolayı henüz 28 
yaşında vefat etti.
Su l t an  D ö r dünc ü 

Murad’ın saltanatını 
iki devreye ayırmak 
mümkündür. Henüz on 
bir yaşında iken tahta 
geçtiğinden devlet işle-
ri büyük ölçüde annesi 
Kösem Sultan’ın elinde 
yürümekteydi. Onun-
la birlikte olan vezirler, 
gözünün önünde Hafız 
Ahmed Paşa’yı aske-
re parçalatmışlar, genç 
padişahı da korkuyla 
dehşete düşürmüşlerdir. 
Osmanlı memleketlerin-
de asayiş ve huzur kal-
mamış, zorbalar şehirle-
ri ele geçirmişlerdi. De-
likanlılık çağında idareyi 
bizzat ele aldıktan son-
radır ki Sultan Dördüncü 
Murad biraz da şiddet 
yolu ile bütün zorbaları 
sindirmiş, tekrar devlet 
hakimiyetini kurmuştur. 
Tütün yasağı bahane-
siyle kahvehanelerde 
toplanan işsiz, güçsüz, 
zorba takımını kontrol 
altında tutmuş, şiddetli 
ceza ve hattâ idamlarla 
tekrar idarî ve adlî niza-
mı kurabilmiştir.

İbrahim 
(1640 - 1648)

Sultan Birinci İbrahim, 
5 Kasım 1615 tarihinde, 
İstanbul’da doğdu. Ba-
bası Sultan Birinci Ah-
med, annesi Mahpeyker 
Kösem Sultan’dır. Sultan 
Birinci İbrahim, uzun 
boylu, kuvvetli vücutlu 
ve kumral sakallıydı. An-
nesi onun yetiştirilmesi 
için çok gayret göster-
mişti. Ağabeyi Sultan 
Dördüncü Murad’ın âni 
vefatı, zaten ölüm dü-
şünceleriyle harap ol-
muş Şehzade İbrahim’i 
çok sarstı ve padişah 
olduğuna inanmak bile 
istemedi. Annesinin ve 
devlet erkânın ısrarla-
rından ve ağabeyi Sul-
tan Dördüncü Murad’ın 
cenazesini gördükten 
sonra ağabeyinin vefa-
tına kesin olarak inandı. 
Sadrazam Kara Musta-
fa Paşa, Taht Odası’na 
geçen Sultan Birinci 
İbrahim’in başına Hırka-i 
Saadet Dairesi’nden ge-
tirilen, 
Hz. Ömer’in Sarığı’nı 

yerleştirdi. Sultan Birinci 
İbrahim tahta oturdu ve 
ellerini açarak dua etti:
“Elhamdül i l lah. Ya 

Rabbi! Benim gibi zaif 
bir kulunu bu makama 
lâyık gördün. Saltanat 
günlerimde milletimi 
hoş-hâl eyle ve birbiri-
mizden hoşnûd eyle”.
Sultan Birinci İbrahim, 

tahta geçtiği ilk yıllarda 
sinir hastalığı yüzünden 
sık sık kriz geçiriyordu. 
Ancak, daha sonraki 
yıllarda devlet işleriyle 
bizzat ilgilenmeye baş-
ladı. Sultan Birinci İb-
rahim, tahta çıktığında 
soyunun tek şehzadesi 
o kalmıştı. Bu yüzden 
ilk oğlu Şehzade Meh-
med (Sultan Dördüncü 
Mehmed) doğduğunda 
ülkede şenlikler düzen-
lendi (2 Ocak 1642). 
Sultan Birinci İbrahim, 
çok cömert ve lütufkâr 
bir padişahtı. Fakirlere 
ve kimsesizlere yardım 
etmeyi çok severdi. Çı-
kardığı fermanlarla açlık 
ve kıtlığın önlenmesine 
çalıştı. Saltanatı sıra-
sında, annesi Kösem 
Sultan’ın etkisinde çok 
kaldı. Sekiz yıl dokuz 
ay padişahlık yaptıktan 
sonra, 18 Ağustos 1648 
tarihinde, boğularak öl-
dürüldü.
Sultan Birinci İbrahim 

hakkında, kendi devri-
ne kadar uzanan Os-

manlı kaynaklarında, 
aklî dengesinin bozuk 
olduğuna dair hiçbir bil-
gi yoktur. Bu kaynaklar, 
Sultan Birinci İbrahim’in 
özelliklerinden ve yap-
tığı işlerden övgüyle 
bahsetmektedir. Sa-
dece son zamanlarda 
bazı yazarlar, onun için 
“Deli” demektedirler. 
Sultan Birinci İbrahim’e 
“Deli” ve “Gaddar” di-
yen ve adının öyle ya-
yılması için çalışanlar-
dan bazılarının, Sultan 
Birinci İbrahim tarafın-
dan idam ettirilen İranlı 
Şii Emirgûneoğlu’nun 
adamları olduğu söy-

lenmektedir.
Sultan Birinci İbra-

him, tahta geçtiğinde 
yirmi beş yaşındaydı. 
Şehzadeliği sırasında 
öldürüleceği endişesi 
ile sinirleri son derece 
bozulmuştu. Bu sırada 
sadrazamlık koltuğun-
da bulunan Kemankeş 
Kara Mustafa Paşa 
devlet işlerini en iyi şe-
kilde yürüttü. Kemankeş 
Kara Mustafa Paşa, 
Safeviler’le Kasr-ı Şirin 
Antlaşmasını imzalayıp, 
İstanbul’a geldikten son-
ra, giriştiği malî işlerde 
de başarılı oldu. Ocaklı 
sayısını indirip maaş-
larının düzenli olarak 
verilmesini sağladı. Bu 
olumlu faaliyetler so-
nunda devlet bütçesi 
denkleşmiş oldu. Do-
nanma işleriyle de ilgi-
lenen Kemankeş Mus-
tafa Paşa, her yıl belirli 
miktarlarda Kadırgalar 
yapılıp donatılmalarını 
sağladı.
Erkek çocukları: Dör-

düncü Mehmed, İkinci 
Süleyman, İkinci Ah-
med, Orhan, Bayezid, 
Cihangir, Selim, Murad.
Kız çocukları: Ümmü 

Gülsüm Sultan, Peykan 
Sultan, Atike Sultan, 
Ayşe Sultan, Gevher-
han Sultan.

I. Mustafa 

IV. Murad

Devamı gelecek 
sayıda -->

İbrahim 

Geçen sayıdan 
devamı -->

Genç Osman



  Kırcaali Haber 304 Ocak 2017 HABERLER

Ardino’da Türk Folklor Gecesi Düzenlendi 
Ardino (Eğridere) Perla 

Otel Kompleksi’nde “Ba-
şarının Yolu” başlığı altın-
da Ardino Rodopska İskra 
Halk Toplum Merkezi’nin 
çatısı altındaki solistliğini 
ve yönetmenliğini Yük-
sel İsmail'in yaptığı Türk 
Folklor Orkestrası’na ithaf 
edilen bir gece düzenlen-
di. Gecede resmi konuklar 
arasında Belediye Başka-
nı Resmi Murat başta ol-
mak üzere tüm belediye 
yönetimi, Madan Belediye 
Meclis Başkanı Hayri Sa-
dıkov, eski Bölge Devlet 
Senfoni Orkestrası Müdü-
rü ve Bursa Sevgi Koro-
su Şefi Meltun Kadıoğlu, 
Bursa’da ikamet eden üç 
boyutlu resim ustası İdris 
Özdoğan, Devin Gövren 
köyü Svetlina Halk Top-
lum Merkezi Sekreteri 
Ramadan Şanov, Türk 
Folklor Orkestrası’nda 
geçen asrın 60’lı ve 70’li 
yıllarında amatör sanatçı 
olarak yer almış Gülşen 
ve Hüseyin Eminovlar, 
Hayriye Nuriyeva (Hali-
dova) ve konserlerin ses 
teknisyenliğini de yapmış 

Mithat Mehmedov, kültür 
işçileri, toplumun önde 
gelen isimleri, öğretmen-
ler hazır bulundu. 

Esk i  Tü r k  Fo l k l o r 
Topluluğu’nun yönetmen-
liğini yapmış toplumun 
önde gelen isimlerinden 
Selahidin Karabaşev, 
bir multimedya gösteri-
siyle Ardino Türk Folklor 
Topluluğu’nun devam-

cısı olan Türk Folklor 
Orkestrası’nın kuruluşun-
dan bu yana faaliyetinin 
tanıtımını yaptı. 

Belediye Başkanı Resmi 
Murat, tebrik konuşma-
sında şunları dile getirdi: 
“Ardino’da Halk Toplum 
Merkezi’nin faaliyetlerinin 
ve Türk folklorunun tarihi-
nin gelişimine büyük kat-
kıları olan kültür emekçile-

ri arasında olmaktan son 
derece memnunum. Bele-
diye yönetimi her zaman 
sizin aktivitelerinize karşı 
duyarlı davrandı. İleride 
de böyle olacak”. 

Bursa Sevgi Korosu Şefi 
Meltun Kadıoğlu, müziğin 
birleştirici, ruhun gıdası 
olduğunu, solistin ise al-
nında ışığı ilk hisseden 
kişi olduğunu kaydetti. 

Türk Folklor Orkestra-
sı, repertuvarında başlı-
ca yerel Türk folkloruna 
yer veren az sayıdaki 
orkestralardan biridir. 
Orkestranın solistliğini 
yapan Yüksek İsmail, 
uzun yıllardır Rodops-
ka İskra Halk Toplum 
Merkezi’nin başkanı ve 
organizatörüdür. Onun 
yönetmenliğinde orkest-
ra başarılı sahne perfor-

manslarıyla ün kazandı. 
Ülke içinde ve ülke dı-
şında çok sayıda konser 
verdi, çeşitli etkinlik ve 
festivallere 50’den fazla 
katılımı oldu. 
Gecede sahne alan saz 

şairi Osman Osman’ın 
yönetmenliğini yaptı-
ğı Kırcaali Dostlar Saz 
Grubu’nun gösterisi tüm 
katılımcılara keyifli anlar 
yaşattı. Güner ŞÜKRÜ

Norveç, İzlanda ve Lihtenştayn’dan 
Bulgaristan’a 210 milyon avroluk hibe desteği

Bulgar istan, 2014-
2021 dönemine ilişkin 
Avrupa Ekonomik Alanı 
Mali Yardım Mekaniz-
ması ve Norveç Mali 
Mekanizması’nın uygu-
lanması üzere anlaşma 
memorandumları imza-
ladı. Bu işbirliği çerçe-
vesinde ülkemiz Norveç, 
İzlanda ve Lihtenştayn 
tarafından sosyal ve böl-
gesel kalkınma ve sosyal 
yakınlaşmaya yönelik 
projeler için 210,1 milyon 
avro değerinde hibe des-
teği alacak. Bulgaristan, 
iki ülke ilişkilerinin de-
rinleştirilmesine imkan 
verecek anlaşma me-
morandumları imzalayan 
toplam 15 ülke arasında 
ilk ülkelerden biridir. 
Bulgaristan tarafın-

dan memorandumları 
imzalayan AB Fonları 
ve Ekonomi Politikasın-
dan Sorumlu Başbakan 
Yardımcısı Tomislav 
Donçev,”İki mekanizma 
çerçevesindeki program-
ların Bulgaristan açısın-
dan kilit rolü var, çünkü 
operasyonel programla-
rının kapsamadığı veya 
tamamen kapsamadığı 
ülkenin temel öncelikli 
politikalarına yönelik ted-
birleri tamamlıyor” dedi. 
Norveç Kraliyeti’nin 

Romanya, Bulgaristan 

ve Moldova Büyükelçisi 
Tove Bruvik Vestberg, 
“Bu memorandumlarla 
bir sürü önemli politika-
lardan maksimum efekt 
elde edilmesi için Nor-
veç ve Bulgaristan ara-
sındaki işbirliği güçlen-
diriyoruz” diye kaydetti. 
Avrupa Ekonomik Alanı 

Mali Yardım Mekanizma-
sı çerçevesinde Norveç, 
İzlanda ve Lihtenştayn 
tarafından sağlanan 115 
milyon avro kaynakla ye-
rel kalkınma ve yoksul-
luğun azaltılması, enerji 
etkinliği ve güvenlik, 
çevre koruma ve kültür 
alanında girişimciliğin 

gelişimine ilişkin pro-
jeler finanse edilecek. 
Buna ilave olarak Nor-
veç, Norveç Mali Meka-
nizması çerçevesinde 
Bulgaristan’da gerçek-
leştirilecek iş geliştiril-
mesi, yenilikler ve küçük 
ve orta ölçekli işletme-
ler, yargı ve iç işlerine 
yönelik projeler için 95,1 
milyon avro hibe desteği 
veriyor.
Sivil toplum kuruluşları-

na politikaların ve idare 
kurumlarının faaliyetle-
rinin izlenmesi ve de-
ğerlendirilmesi için 15,5 
milyon avro verilecek. 
Hibenin 951 bin avroluk 

bir miktarı sosyal diya-
loğun desteklenmesi ve 
onurlu istihdam koşulla-
rının garanti edilmesi için 
harcanacak.
Önümüzdeki altı ay 

içinde ilgili bakanlıklar 
ve Bulgaristan’da ilgili 
taraflar ve hibe desteği 
veren ülkeler onaylanan 
her bir programa ilişkin 
fikir konsepti hazırlama-
sı gerekir. İlk projeler bu  
yılın sonunda start ala-
bilir, planlanan tüm fa-
aliyetlerin son tarihi ise 
30 Nisan 2024 olarak 
belirlendi. 
           Kırcaali Haber 

Valiler toplantısı 
Filibe’de düzenlendi
Kırcaali Valisi İliya İliev, Filibe şehri yakınlarında 

bulunan Zdravets Ekolojik Oteli’nde Filibe Valisi 
Zdravko Dimitrov’un yönetiminde gerçekleşen Gü-
ney Merkez Bölgesi Bölgesel Kalkınma Konseyi ve 
Bölgesel Koordinasyon Komitesi’nin ortak oturumuna 
katıldı. Foruma bakanlıkların, yürütme ajanslarının, 
belediyelerin, branş ve sendikal örgütlerin, yüksel 
okulların ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri 
iştirak etti. 

Oturumda Smolyan (Paşmaklı) Valisi Nedyalko 
Slavov, 1 Ocak-30 Haziran 2017 döneminde Güney 
Merkez Bölgesi Bölgesel Kalkınma Konseyi Başkan 

Yardımcılığına seçildi. Devin Belediye Başkanı Kra-
simir Daskalov ise onun vekili oldu.

Temel tartışma konusu, valilerin Güney Merkez 
Bölgesi’nde bulunan Haskovo (Hasköy) ve Filibe 
illerinin önde geldiği Toplu Konutlarda Enerji Ve-
rimliliğinin Artırılmasına İlişkin Ulusal Programının 
gerçekleştirilmesi ve denetimine ilişkin taahhütleriyle 
ilgiliydi. Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanlığı’nda 
Konut Politikası Daire Başkanı Mimar Elitsa Mihay-
lova, konuyla ilgili slayt gösterisi sundu. 

Oturumda 2005-2015 dönemi sonrasında Ulusal 
Bölgesel Kalkınma Stratejisi Değerlendirmesi, Fi-

libe-2019 Avrupa Kültür Başkenti Projesi Faaliyet 
Programı, Ulusal Rojen Astronomi Rasathanesinin 
durumu ve ilave finansman ihtiyacı, elektronik liderlik 
ve IT girişimciliğine ilişkin etik fon oluşturulması ve 
başka konulara ilişkin bilgiler sunuldu. Kasım ayına 
kadar Avrupa Birliği fonları tarafından finanse edilen 
operasyonel programlar konusunda kaydedilen ilerle-
me ve onların Güney Merkez Bölgesinin kalkınması-
na sosyal ve ekonomi etkisine dair veriler de sunuldu. 
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DOST Partisi Soykırım Süreci Şehitlerini Andı
Bulgar istan’da 1989 

yılında devrilen eski ko-
münist rejiminin Türk ve 
Müslümanlara karşı gi-
riştiği asimilasyon uygu-
lamalarında hayatını kay-
bedenler törenlerle anıldı.

Olayların 32. yıl dönü-
münde Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı Kırcaali 
ilinin Mogilyane köyü ve 
Mestanlı kasabasında 
rejim tarafından katledi-
lenler için dualar okun-
du. Şiirlerin de yer aldığı 
anma töreninde geçmişin 
acılarının unutulmadığı 
vurgulandı.

Türkiye’den AK Parti ve 
sivil toplum kuruluşları yö-
neticilerinden oluşan ka-
labalık bir heyetin katıldığı 
tören, Türkan bebek ve 
diğer şehitlerin kabirlerine 
yapılan ziyaretle başladı. 
Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Prof. Mustafa 
Aliş Haci, Türkan bebeğin 
mezarı başında dua oku-
du.

Yüzlerce kişinin katıldığı 
törenin devamında Mogil-
yane köyündeki Türkan 
Çeşme Anıtı önünde de 
bir etkinlik düzenlendi. 
Burada bir konuşma ya-
pan Türkiye Bulgaristan 
Par lamenter ler Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK Parti İstanbul Milletve-
kili Aziz Babuşçu, “Soyda-
şımızın parmağı kanarsa, 
bizim yüreğimiz acır ve 
ona kayıtsız kalmaz. Her 
ne yapmak gerekiyorsa, 
onu yapmak için yola çı-
kar, koşar, bağırır haykırı-
rız.” dedi.

Babuşçu, 1984 yılında 
özgürlük ve demokrasi 
mücadelesi yapan Bul-
garistan’daki Türklerin, 
bu mücadeleyi temsil 
eden bir meşale yaktık-
larını ve bu meşalenin 
hala yanmaya devam et-
tiğini ifade ederek, ‘’Siz 
sadece özgürlük taleple-
ri meşalesini değil, aynı 
zamanda Bulgaristan’da 
demokrasinin meşalesini 
de taşımış oluyorsunuz.” 
diye konuştu.

Babuşçu, Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
özel selamlarını getir-
diğini belirterek, ‘’Sizler 
hiç yılmadan, bıkmadan, 
yeni bir siyasal harekete 
öncülük ederek, kadroları 
öne çıkardınız.’’ ifadesini 
kullandı.

Babuşçu üyeler in in 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Sorumluluk, 
Özgürlük ve Hoşgörü 
İçin Demokratlar (DOST) 
partisine atıfta bulunarak 
şunları kaydetti:

‘’Şimdi burada, hep be-
raber ismini çok güzel 
de ‘dost’ bir anlayışıyla, 
geleceğe dönük, çocuk-
larınızın daha müreffeh 

bir Bulgaristan’da özgür-
lük ve hak arayışının ar-
tık yaşanmadığı medeni 
inançlarını, Türk olması-

nı, göğsünü kabara ka-
bara söyleyebileceği bir 
Bulgaristan koşullarını 
oluşturmak üzere yeni bir 
siyasal hareket yola çıktı.” 

Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçisi Süleyman Gökçe 
de “Unutmayın, 80 mil-
yonluk dost Türkiye sa-
dece dün bugün ve yarın 
değil, kıyamete kadar ya-
nınızda olacak. Sonuçta 
biz, hepimiz aynı ailenin 
ayrılmaz parçaları ve fert-
leriyiz.” ifadesini kullandı.

Üyelerinin çoğunluğu-
nu Türklerin oluşturduğu 
Sorumluluk, Özgürlük ve 
Hoşgörü İçin Demokrat-
lar (DOST) patisinin lideri 
Lütvi Mestan da, Bulgaris-
tan’daki komünizm rejimi-
nin yıkılması döneminde 
yüz binlerce soydaşın 
Türkiye’ye göç ettiğini 
anımsatarak, “Anavatan 
Türkiye’ye kötü gözle bak-
mayı bırakın.” dedi.

Mestan sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Artık kimseden kork-
mayacağız. Zamanı geldi 
artık, onlar bizden korka-
cak. Bizler Türkiye ile el 
ele, kardeşçe, diyalog-
da olacağız. Bundan hiç 
şüpheniz olmasın. Biz 
hakikati arıyoruz, hakikat 
da bizi bulacak. Ne mutlu 
Türküm diyene!”

Bu arada aynı mekanda 
kendi törenlerini düzenle-
mek üzere bekleyen Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisi taraftarla-
rının bulunduğu alanda 
fon müziği çalındı. DOST 
Partisi’nin programının 
sunucusu bu duruma 
tepki göstererek, “Lütfen 
şu Noel müziğini kapatın 
ve programımıza devam 
edelim.” ifadelerini kul-
landı.

DOST yetkil i ler i, bir 
anma töreninin, tüm top-
lumun duyması gereken 
ortak acıyı temsil ettiğini 

partiler üstü olması ge-
rektiğini belirterek, bu tö-
renlerde parti bayrakların 
sallanmaması gerektiğini 

belirttiler.
Türkan Çeşmesi’nin ya-

nında ve Mestanlı ken-
t indeki anıtın önünde 
düzenlenen törene Lütvi 
Mestan’ın konukları ola-
rak, Turkiye-Bulgaristan 
Parlamentolar Arası Dost-
luk Grubu Başkanı AK 
Parti İstanbul Milletvekili 
Aziz Babuşçu, Zeytinbur-
nu Belediye Başkanı Mu-
rat Aydın ve AKP Esen-
yurt Belediye Başkanı 
Necmi Kadıoğlu katıldı.

Bulgar istan’da 1989 
yılında devrilen eski ko-
münist rejiminin Türk ve 
Müslümanlara karşı gi-
riştiği asimilasyon uygu-
lamalarında hayatını kay-
bedenler törenlerle anıldı.

Olayların 32. yıl dönü-
münde Türklerin yoğun 
olarak yaşadığı Kırcaali 
ilinin Mogilyane köyü ve 
Mestanlı kasabasında 
rejim tarafından katledi-
lenler için dualar okun-
du. Şiirlerin de okunduğu 
anma töreninde geçmişin 
acılarının unutulmadığı 
vurgulandı.

Türkiye’den AK Parti ve 
sivil toplum kuruluşları yö-
neticilerinden oluşan ka-
labalık bir heyetin katıldığı 
tören, Türkan bebek ve 
diğer şehitlerin kabirlerine 
yapılan ziyaretle başladı. 
Bulgaristan Müslümanları 
Başmüftüsü Prof. Mustafa 
Aliş Haci, Türkan bebeğin 
mezarı başında dua oku-
du.

Yüzlerce kişinin katıldığı 
törenin devamında Mogil-
yane köyündeki Türkan 
Çeşme Anıtı önünde de 
bir etkinlik düzenlendi. 
Burada bir konuşma ya-
pan Türkiye Bulgaristan 
Par lamenter ler Arası 
Dostluk Grubu Başkanı ve 
AK Parti İstanbul Milletve-
kili Aziz Babuşçu, “Soyda-
şımızın parmağı kanarsa, 
bizim yüreğimiz acır ve 

ona kayıtsız kalmaz. Her 
ne yapmak gerekiyorsa, 
onu yapmak için yola çı-
kar, koşar, bağırır haykırı-

rız.” dedi.
Babuşçu, 1984 yılında 

özgürlük ve demokrasi 
mücadelesi yapan Bul-
garistan’daki Türklerin, 
bu mücadeleyi temsil 
eden bir meşale yaktık-
larını ve bu meşalenin 
hala yanmaya devam et-
tiğini ifade ederek, ‘’Siz 
sadece özgürlük taleple-
ri meşalesini değil, aynı 
zamanda Bulgaristan’da 
demokrasinin meşalesini 
de taşımış oluyorsunuz.” 
diye konuştu.

Babuşçu, Türkiye Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
özel selamlarını getir-
diğini belirterek, ‘’Sizler 
hiç yılmadan, bıkmadan, 
yeni bir siyasal harekete 
öncülük ederek, kadroları 
öne çıkardınız.’’ ifadesini 
kullandı.

Babuşçu üyeler in in 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Sorumluluk, 
Özgürlük ve Hoşgörü 
İçin Demokratlar (DOST) 
partisine atıfta bulunarak 
şunları kaydetti:

‘’Şimdi burada, hep be-
raber ismini çok güzel 
de ‘dost’ bir anlayışıyla, 
geleceğe dönük, çocuk-
larınızın daha müreffeh 
bir Bulgaristan’da özgür-
lük ve hak arayışının ar-
tık yaşanmadığı medeni 
inançlarını, Türk olması-
nı, göğsünü kabara ka-
bara söyleyebileceği bir 
Bulgaristan koşullarını 
oluşturmak üzere yeni bir 
siyasal hareket yola çıktı.” 

Türkiye’nin Sofya Büyü-
kelçisi Süleyman Gökçe 
de “Unutmayın, 80 mil-
yonluk dost Türkiye sa-
dece dün bugün ve yarın 
değil, kıyamete kadar ya-
nınızda olacak. Sonuçta 
biz, hepimiz aynı ailenin 
ayrılmaz parçaları ve fert-
leriyiz.” ifadesini kullandı.

Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturduğu 
Sorumluluk, Özgürlük 
ve Hoşgörü İçin Demok-
ratlar (DOST) patisinin 
lideri Lütvi Mestan da, 
Bulgaristan’daki komü-
nizm rejiminin yıkılması 
döneminde yüz binler-
ce soydaşın Türkiye’ye 
göç ettiğini anımsatarak, 
“Anavatan Türkiye’ye kötü 
gözle bakmayı bırakın.” 
dedi.

Mestan sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

“Artık kimseden kork-
mayacağız. Zamanı geldi 
artık, onlar bizden korka-
cak. Bizler Türkiye ile el 
ele, kardeşçe, diyalog-
da olacağız. Bundan hiç 
şüpheniz olmasın. Biz 
hakikati arıyoruz, hakikat 
da bizi bulacak. Ne mutlu 
Türküm diyene!”

Bu arada aynı mekanda 
kendi törenlerini düzenle-
mek üzere bekleyen Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisi taraftarla-
rının bulunduğu alanda 
fon müziği çalındı. DOST 
Partisi’nin programının 
sunucusu bu duruma 
tepki göstererek, “Lütfen 
şu Noel müziğini kapatın 
ve programımıza devam 
edelim.” ifadelerini kul-
landı.

DOST yetkili ler i, bir 
anma töreninin, tüm top-
lumun duyması gereken 
ortak acıyı temsil ettiğini 

partiler üstü olması ge-
rektiğini belirterek, bu tö-
renlerde parti bayrakların 
sallanmaması gerektiğini 
belirttiler.

Türkan Çeşmesi’nin 
yanında ve Mestanlı 
kentindeki anıtın önünde 
düzenlenen törene Lüt-
vi Mestan’ın konukları 
olarak, Turkiye-Bulgaris-
tan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı 
AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Aziz Babuşçu, 
Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın ve 
AKP Esenyurt Belediye 
Başkanı Necmi Kadıoğlu 
katıldı.

Türkan çeşmesinin ya-
nında ve Mestanlı ken-
t indeki anıtın önünde 
düzenlenen törene Lütvi 
Mestan’ın konukları ola-
rak, Turkiye-Bulgaris-
tan Parlamentolar Arası 
Dostluk Grubu Başkanı 
AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Aziz Babuşçu, 
Zeytinburnu Belediye 
Başkanı Murat Aydın ve 
AKP Esenyurt Belediye 
Başkanı Necmi Kadıoğlu 
katıldı.

Törende Hürriyet ve Şe-
ref Halk Partisi Başkanı 
Doç. Dr. Orhan İsmailov, 
Razgrad Bağımsız Mil-
letvekili Günay Hüsmen, 
Balkan Göçmenleri Der-
nekleri temsilcileri ve şe-
hitlerin yakınları yer aldı.

Kuralları ihlal eden 
sürücülere ağır cezalar

Meclis Genel Kurulu’nda tasarının görüşmelerinin 
ardından ikinci okumada Karayolları Trafik Kanunu’nda 
değişiklikler kabul edildi. Değişikliklere göre yollarda 
otomobil yarışları düzenleyen veya bu tür yarışlara ka-
tılan sürücülere 1 yıl araç sürmesi yasaklanacak ve 3 
bin leva ceza kesilecek. İkinci kez aynı ihlali yapanlara 
ise 3 yıl araç sürmesi yasaklanırken 5 bin leva ceza 
kesilecek.

Kan alkol 
konsantras-
yonu 0,5 - 
0,8 promil/
gram düze-
yinde iken 
araç kullan-
dığı tespit 
edilen sürü-
cülerin ehli-
yetine 6 ay 
süreliğine el 

konulacak. Eğer sürücünün kan alkol konsantrasyonu 
0,8-1,2 promil/gram düzeyinde ise ehliyetine 1 yıl sü-
reliğine el konulacak ve bin leva ceza verilecek. 

İkinci kez aynı ihlal tespit edilen sürücülerin ehliye-
tine 1-3 yıl arasında süreliğine el konulacak ve 100-
2000 leva arasında ceza kesilecek.

Alkol testinin yapılmasını reddeden sürücüler de 
cezalandırılacak. Onların ehliyetine 2 yıl süreliğine el 
konulurkenve 2 bin leva ceza uygulanacak. 

Değişikliklere göre otoban veya yüksek hızlı kara-
yolunda karşı yönden gelen trafiğin kullandığı şeride 
giren sürücülere 3 ay süreliğine ehliyetine el konulacak 
ve bin leva ceza kesilecek. 

İkinci kez aynı ihlali yapan sürücülere 6 ay süreliğine 
ehliyetine el konulacak ve 4 bin leva ceza kesilecek. 
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HÖH Partisi, Soykırım Süreci Şehitlerini Andı
Kirkovo (Kızılağaç) 

İlçesi ve Kırcaali ilinin 
yüzlerce sakini, zorla 
isim değiştirme kam-
panyasına karşı direni-
şin simgesi haline gelen 
minik Türkan’ın anmaya 
Mogilyane (Yoğurtçular) 
köyüne akın etti. 
Anma mitingi Hak ve 

Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kirkovo İlçe Teş-
kilatı tarafından organi-
ze edildi.
Anma mitinginde HÖH 

Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı’nın yanı sıra 
Genel Başkan yardım-
cıları Ahmet Ahmedov, 
Müh. Hasan Azis, Tür-
kiye Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel 
Sekreteri ve Milletvekili 
Prof. Dr. Kamil Okyay 
Sındır, Avrupa Birliği 
Parlamentosu Millet-
vekilleri Necmi Ali ve 
İlhan Küçük, HÖH Mec-
lis Başkan Yardımcıları 
Ruşen Riza, Çetin Ka-
zak ve Stanislav Anas-
tasov, Milletvekilleri 
Erdinç Hayrulla, Cey-
han İbryamov, Saliha 
Emin, Mustafa Ahmet, 
Ayhan Etem, Durhan 
Mustafa, Cevdet Çakı-
rov, Mehmet Ataman, 
Dr. Hasan Ademov, 
KKTC Milletvekilleri Ar-
mağan Candan, KKTC 
Toplumcu Demokrasi 
Partisi Milletvekili Zeki 

Çeler, HÖH Kırcaali 
İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Bursa Mestanlı 
Yöresi Kültür ve Daya-

nışma Derneği Başkanı 
Hasan Öztürk, belediye 
başkanları, köy muh-
tarları ve civar köylerin 
çok sayıda sakini hazır 
bulundu.
Açılış konuşmasını ya-

pan Kirkovo Belediye 
Başkanı Şinasi Süley-
man şunları dile getirdi: 
“Bugün 26 Aralık 2016 
tarihinde Kayalıoba’dan 
17 aylık Türkan bebe-
ğin, 45 yaşındaki Ayşe 
Hasan’ın ve Kitna (Na-
kıplar) köyünden 43 ya-
şındaki Musa Yakup’un 
şehit düştükleri kana 

bulunan barışçıl göste-
rinin 32. yılı oluyor. Kal-
bimizin acı ile dolu oldu-
ğu doğrudur. Haklarını 

korumak için direnen, 
yapılan baskıya, müda-
haleye ve saldırıya karşı 
çıkan kurbanları anmak 
için bir araya geliyoruz. 
Bu meydanda insanlık 
dışı bir eylem yapılmış-
tır, temel hak ve özgür-
lükler çiğnenmiştir ve bu 
da ayrımcılık, farklı dini 
aidiyete sahip Bulgaris-
tan vatandaşları arasın-
da nefret ve güvensizlik 
yaratmıştır. Sivil halka 
yönelik suçlar unutul-
muyor ve onlar her biri-
mizin hafızasına kazın-
mıştır. Bizler her yıl bu 

meydandayız ve olmaya 
devam edeceğiz, çünkü 
burada Bulgarlaştırma 
sürecinin ilk kurbanı 

olan 17 aylık Türkan 
bebek şehit düşmüştür”.
HÖH Başkan Yardım-

cısı Müh. Hasan Azis, 
yaptığı konuşmada şun-
ları söyledi: 
“Bugün bizim kardeş-

ler imiz Hır ist iyanlar 
en büyük bayramları-
nı kutluyor, bayramları 
kutlu olsun. Onlarla iyi 
geçinelim, hayatımız-
da bereket olsun, ülke-
mizde ve tüm dünyada 
barış olsun inşallah. Bir 
taraftan kardeşlerimiz 
Hıristiyanlar en büyük 
bayramlarını kutlarken, 

öte yandan bizler bun-
dan 32 yılı aşkın süre 
önce yaşanan olayları 
anmak için mitingler 
gerçekleştirmek için 
bir araya geliyoruz. Ve 
bizler bunu en iyi niyet-
le yapıyoruz, çünkü yurt 
içinde düzenlediğimiz 
hiçbir anma mitinginde 
hiç kimse o acı olaylarla 
ilgili Hıristiyan kardeşle-
rimize yönelik kötü bir 
söz duymayacak. Bi-
zim iddialarımız ancak 
devletin yürüttüğü poli-
tikaya yöneliktir. Bunun 
yurttaşlarımızla iyi ge-
çinmemizle hiçbir ala-
kası yoktur. Bu yüzden 
bu Hıristiyan bayramı 
paylaşılan bir bayram 
olduğu gibi Aralık ayın-
da vuku bulan olayları 
da anmak için bir vesi-
ledir. Çünkü Türkan’ın 
şehitliği şu an itibariyle 
bir kriterdir, tarihin yeni-
den düşünülmesidir ve 
bundan sonra başka 
bir Türkan’ın da başına 
aynısının gelmemesi 
için olup bitenden ders 
almamız gerekir. 
Bizim Başkanımız çok 

önemli bir şey söyledi-
ülkede demokrasinin 
tehdit altında bulundu-
ğunu söyledi. Çünkü 
ilk defa uzun yıllardan 
beri ülkenin yönetimin-
de aşırı milliyetçiler yer 
alıyor ve bu da ülke-

mize hiçbir yarar getir-
meyecek. Bu hükümet 
iktidardan düştü, çünkü 
değerlerden yoksun-
du. Önümüzdeki genel 
seçimlerde HÖH par-
tisinin, ülkenin yöneti-
minde yeterli derecede 
yer alabilmesi için en 
az üçüncü siyasi güç 
olması beklentisi için-
deyiz”. 
Türkan Çeşmesi Anıtı 

yanında yapılan anma 
mitinginde konuşan 
HÖH Genel Başka-
nı Mustafa Karadayı, 
“Onursal Başkanımız 
Dr. Ahmet Doğan’ın 
sayesinde 1989 yılında 
bizler birleştik ve bu ha-
reketin adı Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi’dir. 
Bizler güçlü olduğumu-
zu hissettik, isimlerimizi 
geri aldık. Birlik içinde 
olduğumuz zaman güç-
lü olduğumuzu anladık. 
Ve kendi sorunlarımızı 
kendimiz çözmeye baş-
ladık, çünkü biliyoruz 
ki, bizim sorunlarımızı 
başkası çözemeyecek. 
Sorunlarımızı çözecek 
olan bizleriz” dedi. 
Anma mitinginin so-

nunda Türkan Çeşme 
Anıtına çiçek ve çelenk 
konuldu. Mit ingden 
önce ise konuklar, Tür-
kan bebeğin mezarını 
ziyaret edip, ruhu için 
dua okudular.

HÖH partisi, Mestanlı’da soykırım şehitlerini andı
Hak ve Özgür lükler 

Hareketi (HÖH) parti-
si geçen yıl 26 Aralık’ta 
Momçilgrad’da (Mestanlı) 
düzenlediği törenle 32 yıl 
önce 27 Aralık’ta soykı-
rımını protesto etme es-
nasında şehit düşenleri 
andı. 26 ve 27 Aralık 1984 
tarihlerinde yöre halkının 
Momçilgrad’da yaptığı bü-
yük protestoyu asker ve 
milis güçleri kana buladı. 
Birçokları yargılanmadan 
ölüm kamplarına ve ha-
pislere sürüldü. 

Gelen konukların şe-
hitler anısına çelenk ve 
çiçek koymasıyla baş-
layan anma töreni tiyat-
ro sanatçıları Rusalina 
Maynolovska ve Mehmet 
Bilal’ın sunduğu şiir din-
letisi ile devam etti. Daha 
sonra gençler tarafından 
birer birer şehitlerin çer-
çeveli fotoğrafları sahne 
önüne konuldu. Saygı 
duruşunda bulunulan 
şehitler Vryalolu Mümün 
Ahat, Nanovitsalı Yusuf 
Halilibrahim, Sokolskolu 
Mehmet Habil, Austalı 

Aliosman Ali, Drumçeli İb-
rahim İbrahim, Svobodalı 
Mustafa İbrahim, Gorsko 
Dülevolu Mustafa Osman, 
Gruevolu Mustafa Ali ve 
Abdülazis Bekir için Eski 

Başmüftü Fikri Sali tara-
fından dualar okundu.

Etkinl ik te resmi ko -
nuklar arasında HÖH 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı’nın yanı sıra, 
Genel Başkan yardımcı-

ları, Avrupa Birliği Parla-
mentosu ve Bulgaristan 
Meclisi milletvekiller i, 
Türkiye Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Genel Sek-
reteri ve Milletvekili Prof. 

Dr. Kamil Okyay Sındır, 
CHP Milletvekilleri Muhar-
rem İnce, Emre Köprülü, 
Vecdi Gündoğdu, Erdinç 
Bircan, KKTC Milletve-
killeri Armağan Candan, 
Zeki Çelen, Kırcaali ilin-

den Belediye ve Meclis 
Başkanları, Türkiye’den 
birçok dernek başkanı ve 
temsilcileri, şehit yakınla-
rı, bazı gaziler, 1984 yılın-
da yaşanan trajik olaylara 

iştirak eden soydaşlar ve 
başka konuklar hazır bu-
lundu.

Törenin açılış konuşma-
sını yapan ev sahibi konu-
mundaki Momçilgrad Be-
lediye Başkanı Sunay Ha-

san, 32 yıl önce kasabada 
yaşananlara değinerek, o 
acı günlerden 5 yıl sonra 
totaliter rejimin çökme-
siyle Türklerin istediğine 
kavuştuğunu belirtti. 

Gaziler adına konu-
şan Burgaz İl i  Ruen 
İlçesi’nden Sabri Mehme-
dali, Bulgarlaştırma süreci 
sırasında başından geçen 
olayları heyecanlı bir şe-
kilde anlattı. 

Milletvekili Ceyhan İbr-
yamov, geçmişten ders 
alınması için tarihin iyi 
b i l inmesi  gerek t iğ in i 
kaydetti. Mestanlı’da bu-
lunan anıtın totaliter re-
jimde şehit düşenlerin 
anısına yapılan ülkede 
ilk anıt olduğunun altını 
çizen Milletvekili Erdinç 
Hayrulla, “Mestanlı ilkle-
rin şehri, Mestanlı kahra-
manların şehri” diye ifa-
de ederek, gençlerin bu 
davayı devam ettirmesi 
gerektiğini vurguladı. 26 
yıldır demokrasi yolunda 
yürüdüklerini ifade eden 
AP Milletvekili Necmi Ali, 
KKTC’nin AB üyesi oldu-
ğunda Türkçenin AB’de 
resmi dil olacağını belirtti. 

Kıbris Türkleri adına 
katılımcıları selamlayan 

KKTC Milletvekili Arma-
ğan Candan, onların da 
burada anılan olaylara 
benzer olaylar yaşadıkla-
rını kaydetti. Dramalı bir 
ailenin çocuğu olduğunu 
belirten CHP Milletvekili 
Muharrem İnce, dünyanın 
yaşadığı bir değişim ola-
rak demokrasiye değindi. 
Özgürlük mücadelesi ve-
ren Bulgaristan Türkleri-
ni kutlayan İnce, sadece 
ülkede ve bölgede değil, 
tüm dünyada barışın ve 
demokrasinin olmasını 
istediklerini kaydetti. Prof. 
Dr. Kamil Okyay Sındır, 
Bornova Belediye Baş-
kanı olduğu sırada Mom-
çilgrad ile kardeş şehir 
olduklarını ifade ederek, 
aslında kardeşliğin kök-
lerinin yüzyıllara dayan-
dığını vurguladı. Anılan 
şehitler in Bulgaristan 
demokrasinin temellerini 
attıklarını belirtti. 

HÖH Başkanı Mustafa 
Karadayı, yaptığı konuş-
mada, “Bizler gerçeklerin 
insanlarıyız, bizler gerçeği 
arayacak insanlarız, bizler 
doğru yolda olan insanla-
rız” diye ifade etti. 

        Resmiye MÜMÜN
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Sorumluluk, Özgürlük 
ve Hoşgörü İçin Demok-
ratlar (DOST) partisi 26 
Aralık 2016 tar ihinde 
Momçilgrad’da (Mestanlı) 
düzenlediği törenle 32 yıl 
önce 27 Aralık’ta soykırım 
sürecini protesto etme es-
nasında şehit düşenleri 
andı. 26 ve 27 Aralık 1984 
tarihlerinde yöre halkının 
Momçilgrad’da düzenledi-
ği büyük protestoyu asker 
ve milis güçleri kana bula-
dı. Birçokları yargılanma-
dan ölüm kamplarına ve 
hapislere gönderildi. 

Törenin başında ko -
nukların şehitler anıtına 
çelenk ve çiçek koyma-
sından sonra isimleri zik-
redilen Ravenli Mümün 
Ahat, Gorsko Dülevolu 
Abdülazis Bekir ve Mus-
tafa Osman, Austalı Ali-
osman Ali, Nanovitsa’dan 
Yusuf Mehmet ve onlarca 
şehitlerin anısına saygı 
duruşunda bulunuldu. Ar-
dından şehitler için Baş-
müftü Dr. Mustafa Hacı 
tarafından dualar okundu.

Etkinlikte resmi konuk-
lar arasında DOST Par-
tisi Genel Başkanı Lütfi 
Mestan’ın yanı sıra Genel 
Başkan Yardımcıları ve 
DOST Partisi Milletve-
killeri, T.C. Sofya Büyü-

DOST Partisi, Mestanlı’da Soykırım Şehitlerini Andı 

kelçisi Süleyman Gökçe, 
Filibe ve Burgaz Başkon-
solosları, Hürriyet ve Şe-
ref Halk Partisi (HŞHP) 
Genel Başkanı Doç. Dr. 
Orhan İsmailov, Bağımsız 
Razgrad Milletvekili Gü-
nay Hüsmen, Türkiye ve 
Bulgaristan Parlamentola-
rarası Dostluk Grubu Baş-
kanı ve AK Parti İstanbul 
Milletvekili Aziz Babuşçu, 
İstanbul Esenyurt, Zey-
tinburnu ve Pendik Bele-
diye Başkanları, Balkan 
Rumeli Konfederasyonu 

Başkanı Zürfettin Hacı-
oğlu, Bursa BAL-GÖÇ 
ve Federasyon Başkan 
Yardımcısı Sadık Yılmaz, 
Ege Balkan Türkleri Fede-
rasyon Başkanı Hüseyin 
Kocaman, Edirne Balkan 
Türkler i Federasyonu 
Başkanı Nedim Dönmez, 
dünya halter şampiyonu 
Naim Süleymanoğlu, si-
yasi mağdur Petır Boya-
ciev, bölge müftüleri, yurt 
içi ve yurt dışından gelen 
siyasi mağdurlar, Belene 
gazileri ve dönemin sis-

tem muhalifleri hazır bu-
lundu. 

Belene mağdurlarından 
Mehmet Ömer, 1984 yı-
lında yaşadığı acı olayları 
anlattı. Yediği dayaktanüç 
gün baygın kaldığını ve 
Belene’de olduğu sırada 
evinden beş cenaze çık-
mış olsa da, bu yakınla-
rının hiç birisini ahirete 
uğurlayamadığını üzün-
tüyle belirtti. Üç buçuk yıl 
sürgünden sonra sınır dışı 
edildiğini ifade etti. 

Bulgaristan Türkleri-

nin meşalesi Turgut Nuri 
Adalı’nın koğuş arkada-
şı komünist rejimin azılı 
muhalifi Petır Boyaciev, 
Bulgarlarla birlikte reji-
me karşı mücadele eden 
Türklerin de birer ulusal 
kahraman olduklarını 
söyledi. Yüzlerce Türk ve 
Pomakla Stara Zagora 
(Eski Zağra) cezaevinde 
10 yıl birlikte kaldıklarını 
aktaran Boyaciev, onların 
onurlu insanlar olduklarını 
belirtti. Bulgaristan halkı-
nın komünist rejime karşı 
direnmediği iddialarının 
doğru olmadığının altını 
çizdi. 

Sadık Yılmaz, 1985 yılın-
da kurulan BAL-GÖÇ’ün 
Türklük uğruna mücadele-
ye devam edeceğini kay-
detti. BRK Genel Başkanı 
Zürfettin Hacıoğlu, önce-
ki yıllarda katıldığı anma 
törenlerinde hep kürsüye 
gazilerin, şehit yakınları-
nın da çıkarılması gerek-
tiğini söylediğini ve artık 
Bulgaristan Türklerinin 
yeniden diriliş hareketinin 
başladığını ifade etti. 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
selamlarını ileten Aziz 
Babuşçu, soykırım süre-
ci şehitlerini rahmetle ve 
minnetle anarken Bulga-

ristan Türklerinin gelece-
ğinin daha iyi olacağına 
inandıklarını ifade etti. 
Türkiye’nin her zaman 
Bulgaristan Türklerinin 
arkasında olacağının al-
tını çizdi. 

Büyükelçi Süleyman 
Gökçe, “Bugünü eğer 
yaşayabiliyorsak, bu kat-
lanmak zorunda kaldığı-
nız önemli fedakarlıkların 
neticesidir. Ama bugünü 
görebildiyseniz, görebil-
diysek, yarın için daha 
büyük ümit var demektir 
ve bu ümidi yarına taşı-
makta Türkiye Cumhuri-
yeti devleti bir bütün ha-
linde devleti ve milletiyle 
her zaman yanınızda ol-
muştur ve olmaya devam 
edecektir kıyamete kadar” 
diye konuştu. 

Lütfi Mestan, şehitlerin 
yakınlarına ve siyasi mağ-
durlara dönerek, onların 
acısını paylaştığını dile 
getirdi. Orhan İsmailov’u 
ve Günay Hüsmen’i ya-
nına davet eden DOST 
Partisi Başkanı, “Türklük 
ve Türkçülük uğruna be-
raber olacağız. Ne mutlu 
Türküm diyene” dedi. O 
acı yıllarda Türkiye’nin 
Bulgaristan Türklerine 
sahip çıktığının unutulma-
ması gerektiğini ifade etti.

DOST Partisi Mleçino’da 
anma etkinliği düzenledi 
DOST Partisi, 24 Ara-

lık 1984 yılında komünist 
totaliter rejimin başlattığı 
Bulgarlaştırma sürecine 
karşı ilk büyük direnişin 
yapıldığı Ardino ilçesi (Eğ-
ridere) Mleçino (Sütkesiği) 
köyü meydanında anma 
etkinliği gerçekleştirildi.
Saat 09.00’da başla-

yan törene DOST Par-
tisi Genel Başkanı Lütfi 
Mestan’ın yanı sıra T.C. 
Filibe Konsolosu Mu-
rat Muhaciroğlu, Balkan 
Rumeli Konfederasyonu 
Başkanı Zürfettin Hacı-
oğlu, Bursa ve İzmir BAL-
GÖÇ Temsilcileri, Kırcaa-
li Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet ve Belene mağ-
durları temsilcileri katıldı. 
Yurt içinden ve yurt dı-

şından yüzlerce soydaşı-
mız yaşanılan kötü olay-
ları anarak geçmişten 
geleceğe ders almak için 
bir araya geldiler. 
BRK Genel Başkanı Zür-

fettin Hacıoğlu yapmış ol-
duğu konuşmasında bun-
dan 32 yıl önce başlatılan 
mücadeleye bugün yeni-
den başlandığını, Mleçi-
noluların başlattıkları bu 
hak arama mücadelesi 

için kendilerine teşekkür-
lerini sunduğunu belirtti. 
T.C.Filibe Konsolosu 

Murat Muhacıroğlu bura-
daki soydaşların verdikleri 
kahramanca direnişlerin 
hiç unutulmamasını, gele-
cek nesillere bunların ak-
tarılması gerektiğini ifade 
etti. Çocuklarımıza diline, 
dinine ve kültürüne nasıl 
sahip çıkılması gerektiği-
ni öğretelim diye konuşan 
Muhacıroğlu, tüm şehitleri 
rahmetle anarak gazilere 
de sağılık ve baş hoşluğu 
diledi. 
DOST Par tisi Genel 

Başkanı Lütf i Mestan 
bu anma etkinliklerinin 
hiç bir partinin olmadığı-
nı, sadece Türklerin ve 
Müslümanların olduğunu 

ifade etti. Bulgarlaştırma 
sürecine karşı bu mey-
dana gelerek tepkilerini 
veren halkımız asıl kah-
ramanlarımızdır diyen 
Lütfi Mestan, er ve geç 
24 Aralık Bulgaristan’da-
ki tarih kitaplarına altın 
harflerle yazılacaktır dedi. 
Mestan 1989 yılında ve 
daha eski tarihlerde yüz-
binlerce Müslüman Tür-
kün Anavatan Türkiye’ye 
göç ettiklerini, Türkiye’nin 
kendilerine kucak açtığını, 
ondan dolayı hiç kimsenin 
Türkiye’ye karşı kötü dü-
şüncesinin olmaması ge-
rektiğini söyledi. 
Törenin sonunda Kırca-

ali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet Bulgarlaştırma 
sürecinde şehit olanlar 
için dua okudu. 

Eski Adalet Bakanı Hristo 
İvanov, parti kuruyor 

Eski Adalet Bakanı Hris-
to İvanov Evet, Bulgaris-
tan Hareketi’nin kuruluş 
deklarasyonunu tanıttı.
Partinin kurulması için 

kurulan Girişim Komitesi 
Başkanı olarak İvanov, 
bununla resmi olarak 
partinin kuruluş süreci-
nin başladığını söyledi. 
Hristo İvanov başta ol-
mak üzere Kristiyan Ta-
kov, Manuela Maleeva 
ve farklı alanlarda isim 
yapmış kişiler Evet, Bul-
garistan Hareketi parti-
sinin kurulması için Gi-
rişim Komitesine katıldı. 
Onların arasında mevcut 
veya eski siyasiler bulun-
muyor.
Ocak ayında genel ku-

ruluş toplantısı yapıla-
rak, Evet, Bulgaristan 
Hareketi’nin hızlı bir şe-
kilde tescili yapılmasıyla 
ilkbaharda düzenlenecek 
erken genel seçimlere 
katılması hedefliyor.
Hristo İvanov’un ifade-

lerine göre partinin tesci-
li için gerekli 2500 imza 
toplanabilecek. 
Eski Adalet Bakanı, 

“Yeni nesil kişilerin siya-
si temsilini yapacak yeni 

bir siyasi örgüt kurmak 
istiyoruz” dedi. 
İvanov, 300 bin kişinin 

yeni partinin destekçileri 
olarak kurdukları internet 

sitesine kayıt olduklarını 
ve sosyal paylaşım ağ-
larında bulunan sayfala-
rının ise 10 binden fazla 
takipçisi olduğunu belirtti. 
İvanov, şeffaf bir f i-

nansman modeli uygu-
lanmasına yönelik çaba 
sarf edeceklerini ve bu 
yüzden partiye yapılan 
bağışları her hafta sitede 
duyuracaklarını ve çev-
rimiçi ortamdan erişimi 
mümkün olacak tahmini 
bütçe de hazırladıklarını 
kaydetti.

Doç. Dr. Kristiyan Ta-
kov, yeni kurulan partinin 
verdiği mesajın popüler 
olmadığını, ancak son 
derece lüzumlu olduğu-

nu düşünüyor. Mesaj şu-
dur: “Siyasallaşın, çünkü 
neden ve niçin memnun 
olmadığınızı ancak o za-
man gerçekten ve hak-
kıyla dillendirebileceksi-
niz”.
İvanov, daha önce de 

söylediği gibi Evet, Bul-
garistan Hareketi ’nin 
(DDB) kurulmasıyla yol-
suzluğa karşı ortak bir 
cephe oluşturulması ve 
yeni neslin temsil edil-
mesine fırsat sunulması 
hedeflendiğini ifade etti.
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2017 yılı vinyet fiyatlarında değişiklik olmayacak
2017 yılı vinyet fiyatları-

nın tanıtıldığı basın top-
lantısında yeni hükümet 
kuruluncaya kadar gö-
revine devam eden Böl-
gesel Kalkınma ve İskan 
Bakanı Lilyana Pavlova, 
2017 yılı vinyet fiyatların-
da değişiklik olmayaca-
ğını bildirdi. Bakan’ın ifa-
delerine göre fiyatlarda 
değişiklik yapılmayacak, 
çünkü Ocak ayında ta-
mamen yeni bir sisteme 
geçiş yapılacak. 
Elektronik vinyet uy-

gulaması başlayacak 
ve ağır yük araçları için 
otoban ücreti ödenecek. 
Pavlova, “Hala herkes 31 
Ocak 2017 tarihine kadar 
geçerli olacak vinyet pul-
ları satın alabilirler” dedi. 
Sahtecilik girişimlerini 
önlemek için yeni vinyet 
pullarının görünüşü ve 
kullanılan renklerin fark-
lı olduğunu kaydeden 
Bakan, “Vinyet pulların-
da üç tür koruma, özel 

efektli karışım ve renk-
lendirmeye sahip üç tür 
hologram bulunuyor. Bu 
yeni yaklaşımı uygulama-
ya başladığımızdan beri 
2016 yılında hiçbir sahte 
vinyet puluna rastlanma-
dı. Geçen yıl 2016 yılında 
sıkı denetimler yaptık ve 

sahte vinyet sorunu ol-
madığı, fakat ülkede ça-
lışan yabancılarla sorun 
olduğu ortaya çıktı” dedi. 
Pavlova’nın ifadeleri-

ne göre Meclis’te yeni 
bir tür telafi edici ücret 
uygulamasının getiril-
mesi üzere ülkemizden 

transit geçiş yapan tüm 
ağır yük araç sürücüle-
rine uygulanacak ceza 
olarak yeni bir yol ücreti 
ödenmesine ilişkin ka-
nun teklifi görüşülecek. 
Bakan, “Bu ücret kanu-
nu ihlal edenlere ek bir 
ceza olacak” dedi. Pav-

lova, bu ücretin 24 saat 
geçerli olup ve ödendiği 
andan itibaren araç yolu-
na devam edebileceğini 
belirtti. Bakan, sürücüler 
bu ücreti ödeyinceye ka-
dar aracın trafikten men 
edileceğini vurguladı. Bu 
tür uygulamalarla kanunu 
ihlal eden sürücülerden 
ceza ve yol ücreti alınma-
sının daha iyi bir şekilde 
yapılmasının garanti edi-
leceğini söyledi. Ülke-
den transit geçiş yapan 
araç sürücülerinin yüzde 

99’unun kanunları ihlal 
ettiklerini kaydeden Pav-
lova, “Bu yüzden bu telafi 
edici ücret uygulamasını 
getiriyoruz ki, buna itiraz 
yapılamaz. 2017 yılında 
da trafik polisinin, Yol 
Altyapısı Ajansı ve Yol 
İdaresi Ajansı görevlilerin 
gerçekleştirdiği denetim 
çalışmaları devam ede-
cek” dedi.
Pavlova, 2016 yılında 3 

milyona yakın vinyet pulu 
satıldığını bildirdi.
             Kırcaali Haber

Mineralni Bani’de “ZAEDNO” projesine başlandı
Mineralni Bani (Meriçler) 

İlçesinde çocuklar, Noel 
Yortusu vesilesiyle hayır 
kermesi düzenlendi. Ker-
meste hayır amaçla kendi 
resimlerini, seramik hedi-
yelik ürünlerini, süslenmiş 
ev eşyalarını ve başka 
sanat ürünlerini satışa 
sundular. Ürünler çeşitli 
malzemelerle çocuk uy-
gulamaları, kiremit üzeri-
ne resim çizme, dekupaj 
yapma gibi tekniklerle ya-
pılmıştır. Kombine teknik-
ler de uygulayan çocukla-
rın her biri kendi ailesini 
tanıtmaya çalışmıştır. 

Öğrenciler bu ürünleri, 
Mineralni Bani İlçesinde 
artık resmi olarak başla-
yan “ZAEDNO” (Birlikte) 
projesi kapsamında ilgi 
alanlarına göre açılan 
kulüplerde yaptı. Projenin 
tam adı “Aktif Avrupa De-
mokratik ve Ayrımcı Ol-
mayan Eğitim İçin –“ZA-
EDNO”.

Projenin amacı, öğren-
cilerin ilçede temel azın-
lık grupları olan Bulgar, 
Türk ve Romanların dini 
bayramları, gelenekleri, 
mutfağı ve zanaatları hak-
kında geniş bilgi sahibi ol-
malarıdır. 

Mineralni Bani Belediye-
si Meclis oturum salonun-
da “ZAEDNO” projesinin 
başlaması ile ilgili basın 
toplantısı yapıldı. 

Mineralni Bani Prof. Dr. 
Asen Zlatarov Lisesi Mü-
dürü ve proje yöneticisi 
Slaveya Gospodinova, 
“Mineralni Bani İlçesinde 
farklı etnik gruplara men-

sup çocukların eğitim 
gördüğü okullarda des-
tekleyici ve pozitif eğitim 
ortamı oluşturulmasına 
katkı vermek için çabala-
yacağız. Proje, farklı etnik 
gruplara mensup öğrenci-
lerin muvaffak bir şekilde 
kendilerini doludizgin ger-
çekleştirmeleri ve başarılı 
bir şekilde sosyalleşmele-
ri için yardımcı olacaktır” 
dedi. 

“ZAEDNO” projesinin 
yararlanıcısı Mineralni 
Bani Prof. Dr. Asen Zla-
tarov Lisesi, ortakları ise 
Karamantsi (Karamanlar) 
Hristo Botev Lisesi, Mine-
ralni Bani Belediyesi ve 
Kalkınma ve Gelişme İçin 
Birlik Derneği’dir. 

Proje Entegre Büyü-
me İçin Bilim ve Eğitim 
Operasyonel Programı 
kapsamında Avrupa Bir-
liği Avrupa Sosyal Fonu 

tarafından sağlanan mali 
destekle gerçekleştiriliyor. 

Mineralni Bani Belediye-
si Baş Hukuk Danışmanı 
Petya Malinova, “Bu proje 
Mineralni Bani İlçesinde 
olan güzel şeylerden biri-
dir” dedi. 

Kalkınma ve Gelişme 
İçin Birlik Derneği’ni tem-
silen konuşan İvanka 
Duşkova, “Bu yılki proje 
faaliyetlerinde Mineralni 
Bani İlçesinde bulunan iki 
okulda okuyan 102 Türk 
ve 39 Roman çocuğu dahi 
farklı etnik gruplara men-
sup 200 çocuk yer alacak. 
Ayrıca 80 ebeveynin eği-
tim görmesi de öngörülü-
yor” dedi.

Basın toplantısında Mi-
neralni Bani Belediyesi 
Genel Sekreteri Mümün 
İbryam, Hristo Botev Lise-
si Müdürü Ayhan Şaban, 
ortaklık yapılan örgütlerin 

temsilcileri, öğretmen ve 
öğrenciler de hazır bulun-
dular. 

“ZAEDNO” projesinin 
maliyeti 415 989 leva. 
Projeye Avrupa Sosyal 
Fonu tarafından 353 590 
leva, ulusal bütçeden ise 
62 398 leva kaynak sağ-
landı. Öngörülen proje 
faaliyetlerin gerçekleşti-
rilmesi için ilgi alanlarına 
göre “Sahne Bize Bilgi 
Veriyor ve Yakınlaştırıyor” 
adlı 3, “Etnik Mozaik” adlı 
2, “Danslar-Manslar” adlı 
2, “Spor Dostluktur” adlı 
1, “Etnik Mutfak” adlı 1, 
“Doğa İçin El Ele” adlı 2 
ve “Belediyeme Armağan” 
adlı 2 kulüp olmak üze-
re 13 kulüp oluşturuldu. 
Proje kapsamında yazın 
5 tane macera kampı dü-
zenlenmesi öngörülüyor. 

                Kırcaali Haber

Kuş gribi nedeniyle 
kuş avı yasaklandı 
Gıda Güvenliği Ajansı Başkan Yardımcısı Petya 

Petkova verdiği brifingde halk arasında tavuk ve-
bası olarak adlandırılan kuş gribi salgını nedeniyle 
kuş avının yasaklandığını bildirdi. Petkova, “ Vidin, 
Vratsa ve Filibe illerinde üç birincil kuş gribi salgı-
nı saptandı. İlk önce kuş gribi Vratsa ilinde bir av 
hayvanları üretim çiftliğinde tespit edildi. Bu çiftlik-
te doğaya salınan yarı yabani ördekler yetiştiriliyor. 
Sayısı 940 olan ördeklerin hepsi imha edildi. Vidin 

ili Novo Selo’da bir evin avlusunda bulunan sadece 
kişisel ihtiyaçlar için 25 evcil kuşların yetiştirildiği bir 
yapıda tespit edildi. Geçen hafta Avrupa Birliği Ko-
misyonu, Macaristan’da daha önce kuş gribi salgını 
saptandığı için izlenen bir alana yakın bir yapıda 
yetiştirilen ördeklerin Bulgaristan’a getirildiğine dair 
Gıda Güvenliği Ajansı’nı haberdar etti. Hemen ör-
dekler muayene edildi ve teşhis için numune alındı. 
Ördeklerde yüksek derecede patojen kuş gribi tespit 
edildi. Filibe’nin Manole köyünde bir çiftlikte 3150 
civarında bir günlük ördekler bulunuyor. Kuş gribi 
nedeniyle önlem olarak av kuşlarının avlanmasını 
ve tüm ülkede kuş pazarı kurulmasını yasakladık” 
diye açıkladı.

Sadece bir buçuk ay içinde Avusturya, Almanya, 
Danimarka, İtalya, Macaristan, Fransa, İsveç, Hol-
landa, Hırvatistan ve Romanya’da kuş gribi vakaları 
tespit edildiği anlaşıldı. Bulgaristan’da tespit edilen 
kuş gribi vakalarında virüs aynı olduğu düşünülüyor. 
Tavuk eti ve kuş ürünlerinin tüketilmesinin tehlikeli 
olmadığı belirtildi. En önemlisinin kişisel hijyen ku-
rallarına uyulması olduğuna dikkat çekildi. Ev avlu-
sunda kuş yetiştirenlerin kuşlara bakım sırasında 
giysilerini değiştirmeleri gerektiğine dair uyarıda 
bulunuldu. 

Petya Petkova, “Tavuk etinin pişirilmeden önce 
sıcak suyla yıkanması, yemek kaplarının ise virü-
sün imha edilmesini garanti eden dezenfektanlarla 
yıkanması tavsiye edilir. Kuş üretim çiftliklerine ya-
bancıların erişimi yasak. Yemlerin kapalı alanlarda 
saklanması da önemli. Şu aşamada kuş gribine ya-
kalanan kişiler tespit edilmiş değil. Vratsa ilinde kuş 
gribi tespit edilen çiftliğin sahibi ördeklerden yemiş 
olsa da kendisinde kuş gribi belirtileri görülmüyor” 
diye kaydetti.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

HÖH Mleçino’da 24 
Aralık olaylarını andı
Geçen 24 Aralık Cumartesi 

günü saat 11.00’da Ardino (Eğ-
ridere) ilçesi Mleçino (Sütkesiği) 
köyündeki anıt çeşme önünde 
Bulgarlaştırma sürecine karşı ilk 
ayaklanmaların kurbanları anı-
sına anma töreni düzenlenendi. 
24 Aralık 1984 tarihinde Türk 
isimlerinin Bulgar isimleriyle de-
ğiştirilmesine karşı olduklarını 
protesto etmek için Mleçino’ya 
yakın Gorno ve Dolno Prahovo 
(Tosçalı ve Amatlar), Başevo 
(Hallar) ve Çernigovo (Karamu-
sollar) köylerinden 3 bini aşkın 
insan burada bir araya topla-
nıyor. Milis güçleri tarafından 
karşılanan kalabalık coplanıyor, 
organizatörler Belene adasına 
gönderiliyor.

Anma töreni Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Ardino İlçe 
Teşkilatı tarafından organize 
edildi.

Etkinliğe HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı’nın yanı sıra, 
Genel Başkan Yardımcıları 
Avrupa ve Ulusal Meclisinden 
Milletvekilleri, Kırcaali ilinden 
Belediye ve Meclis Başkanları, 
Türkiye’den Balkanlılar Derne-
ği ve Mestanlı Yöresi Kültür ve 
Dayanışma Derneği başkanla-
rı, 1984 yılında yaşanan trajik 
olaylara iştirak eden soydaşlar 
ve başka konuklar katıldı.

Törenden önce merkez köy 

camisinde mevlit okundu. Ardın-
dan Borovitsa ve Mleçino’dan 
öğrenciler 24 Aralık olaylarına 
adanmış şiir dinletisi sundu.

Gençler özgürlüğün sembolü 
olarak birer güvercin havaya 
uçurarak kürsüden ayrıldı.

İlk konuşmayı ev sahibi konu-

mundaki Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murat yaptı. 14 yıl-
dır bu etkinliği düzenlediklerini 
söyleyen Resmi Murat, köylere 
yapılan hizmetleri ve yapılmakta 
olan bazı projeler hakkında bilgi 
verdi. 

Avrupa Milletvekili Necmi Ali, 
Avrupa Parlamentosunda 4 
Türk Milletvekilinden 3’ünün 
HÖH’den olduğunu söyleye-
rek, Türkiye lehinde her zaman 

olumlu görüşlerinin olduğunu, 
son AB-Türkiye müzakerelerinin 
dondurulmasını teklif edilen ka-
rara karşı ret oy kullandıklarını 
belirtti. 

HÖH Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı 1984 ve daha önceleri 
yıllarda Türklerin ve Müslüman-

ların isimlerinin değiştirilmesinin 
birlik ve beraberliğin olmama-
sından meydana geldiğini söy-
ledi. Geçmişte ders alınması 
gerektiğini belirten Karadayı bu 
gün de sadece birlik ve beraber-
lik içerisinde haklarımıza sahip 
çıkabiliriz dedi.

Törenin sonunda Eski Başmüf-
tülerden Fikri Sali, Bulgarlaştır-
ma sürecinde şehit olan tüm 
soydaşlar için dua okudu.

Zorunlu asimilasyonun simgesi Türkan bebek Edirne’de anıldı
Bulgaristan'da, 1984 yılındaki 

zorunlu asimilasyon girişimi sı-
rasında çıkan olaylarda annesi-
nin kucağında öldürülen 17 aylık 
Türkân Feyzullah için Edirne’de 
anma töreni düzenlendi. Şük-
rüpaşa Mahallesi'nde Türkân 
bebeğin anısını yaşatmak için 
yaptırılan park ve heykelin bu-
lunduğu alandaki törende, saygı 
duruşunda bulunuldu ve İstiklal 
Marşı okundu.

Edirne Valisi Günay Özdemir, 
burada yaptığı konuşmada, her 
dönemde farklı adlarda zulüm-
ler yaşandığını, Türk halkının bu 
zulümlerin hep karşısında dur-
duğunu belirterek, şöyle dedi: 
Bulgaristan'da farklı düşünce ve 
inançtaki insanlara da zulümler 
yapılıyorlardı. Çünkü oradaki 
yönetim asimilasyonu baskıcı 
şekilde uyguluyordu. Türkân be-
bek de mazlumlardan ve şehitle-
rimizden biriydi. Daha iki yaşını 

doldurmamış, dünyadaki bütün 
çocuklarımız gibi masumdu. Bu 
zulümler günümüzde de farklı 
şekillerde devam ediyor.

Türkiye'de günümüzde de her 
türlü zulme direnen bir Türk halkı 
ve yönetiminin olduğunu aktaran 

Özdemir "Türkiye kaybolursa ve 
zalimler ele geçirirse gidecek 
başka yerimiz yok. Bu konuyu en 
iyi bilen yine Balkanlardaki gö-
nül dostlarımız, dünyadaki gönül 
dostlarımız ve Edirne halkıdır. 
Balkanlarda, Suriye'de, Irak'ta, 

İspanya'da veya farklı inanç ve 
düşüncede insanlar, zulme uğ-
radığı zaman Anadolu'ya geliyor 
ama bizim gidecek başka bir ye-
rimiz yok" diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Re-
cep Gürkan da Türkiye'nin dün 
olduğu gibi bugün de Balkanların 
yanında olduğunu aktardı. Edir-
ne Balkan Türkleri Federasyo-
nu Başkanı Nedim Dönmez de 
ülkenin birlik ve bütünlüğü için 
canlarını vermeye hazır olduk-
larını vurguladı. Konuşmaların 
ardından, protokol ile törene Bal-
kanlardan ve Türkiye'den katılan 
vatandaşlar, Türkan Feyzullah'ın 

anısına yaptırılan heykele çiçek 
bırakarak dua etti.

Törene, Vali Özdemir'in yanı 
sıra CHP Genel Başkan Yardım-
cısı Tekin Bingöl, CHP Edirne 
Milletvekili Erdin Bircan, Trakya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Er-
han Tabakoğlu, Büyükelçi Murat 
Ahmet Yörük, Edirne Emniyet 
Müdürü Armağan Adnan Erdo-
ğan, Edirne Jandarma Komutanı 
Albay Kâmuran Ersan ve Bulga-
ristan DOST Partisi milletvekil-
leri ve genel başkan yardımcıları 
Şabanali Ahmed ile Aydoğan Ali 
katıldı. 

                       Kırcaali Haber

Genç Yetenek Günel 
Süleyman’a Ödül

Edebi yeteneği olan Kırcaali Otets Paisiy Lisesi 11.sınıf öğrencisi 
Günel Süleyman, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ödüllen-
dirildi. 

Günel’in “LÜTFEN, Benim Haklarıma Saygı Gösterin, Çünkü…” 
isimli denemesi gençlerin sorunlarına ithaf edilmiştir. Denemede 
yer alan şu dizeler insanı duygulandırıyor: “Başkalarının istismarı 
ve aşağılanması ancak çaresizliğe yol açıyor ve bu durumda her-
kes er veya geç kendi yolunu kaybediyor. Oysa sevgi, duyarlılık 

ve saygı gösterilmesi 
güneşli günlerin haber-
cisidir.” 

Günel, azimli, zeki 
ve yetenekli bir kız! 
Bu onu en doğru ta-
nımlıyor, çünkü onun 
çalışkan, azimli, alçak 
gönüllü ve nur yüzlü 
olması ona sadece ba-
şarı kazandırıyor. Şiir, 
edebiyat, tarih ve felse-

fe tutkunu biridir. Günel, çok kararlı insanlardan daha çok manevi 
güç ve duygusallığa sahip olmaktan başka kendi yeteneklerine 
yeterli derecede inanan biridir. Çok sayıda olimpiyatlara katıldı 
ve her zaman mükemmel sonuçlar elde etti. “Altın Kalem” ödülü-
nün sahibidir, geçen yıl Kırcaalilerin büyük ilgi gösterdiği “Kırcaali 
İçin Sevgiyle” isimli akrostiş şiirin müellifidir. Komunitas Vakfı'nın 
düzenlediği “1000 Burs” ulusal yarışmada edebiyat dalında burs 
kazandı. Günel’in örnek aldığı kişi ve yardımcısı onun Bulgar Dili 
ve Edebiyatı Öğretmeni Biyanka Tençeva’dır. 

Okul yönetimi Günel’i şu sözlerle tebrik etti: “Günel, seni yete-
neğin için tebrik ederiz ve her zaman böyle içten eserler vermeye 
devam etmeni dileriz!”


