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T.C. Filibe Başkonsolosluğunda, Öğretmenler Günü Resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti Filibe 
Başkonsolosluğu, Başkonso-
losluk Rezidansında 24 Kasım 
Öğretmenler Günü vesilesiyle 
çok sayıda öğretmen ve öğ-
retmen adaylarına resepsiyon 
verdi. Resepsiyona Merkezi 
Kırcaali’de bulunan Güney Bul-
garistan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği üyeleri yanı sıra Plov-
div (Filibe) Üniversitesi son sınıf 
Türk Dili Bölümü öğrencileri ka-
tıldı. Konuk davetlileri salon gi-
rişinde T.C. Filibe Başkonsolosu 
Alper Aktaş ve eşi Filizgül Kı-
roğlu Aktaş karşıladı. Konsolos 
Vekilleri Gürler Gürsoy, Ahmet 
Keloğlu, İmren Kaygısız, Murat 
Muhaciroğlu ve diğer Başkonso-
losluk personeli de resepsiyon-
da hazır bulundular.

Başkonsolos yaptığı tebrik ko-
nuşmasında, “Bugün Millet Mek-
teplerinin açılışı ve Atatürk’ün 
Başöğretmenliği kabulünün 
yıldönümü olan 24 Kasım Öğ-
retmenler Gününü sizlerle bir-
likte kutlamanın mutluluğunu 
yaşıyoruz. Hepiniz Hoş geldiniz! 
Elbette ki, siz saygıdeğer öğret-
menlerimizin değerini böylesine 
kısa bir zaman diliminde anlat-
manın imkanı yok, ancak yine 
de insanlık tarihinin en anlamlı 
mesleği olan öğretmenlik ve bu 
mesleğin fedakar fertleri olan 

öğretmenlerimiz hakkında kısa 
da olsa bir şeyler söylemeye 
gayret edeceğim. Öğretmenlik, 
insanlık tarihinin en kutsal ve 
ölümsüz mesleğidir. Öğretmen-
ler, insanların kendi ayakları 
üzerinde durmasını sağlayan, 
gençleri hayata hazırlayan ve 
toplumun sürekli önünde giden 
gönül erleridir. Öğretmenlik 
mesleği, her şeyden önce bir 
ideal, gaye ve hizmet mesle-
ğidir. Öğretmenlerin emekleri 
sayesinde bugünün çocukları 
yeteneklerini keşfederek gele-
ceğin yöneticileri, sanatçıları, 
akademisyenleri, işadamları 
olurlar. Öğretmenler sayesinde 
her bir birey topluma kazandırı-
lır. Unutulmamalıdır ki iyi eğitilen 

bir insan, huzurlu bir toplum ve 
mutlu bir gelecek demektir. Bu 
yüzdendir ki Ulu Önderimiz Ata-
türk, “Öğretmenler, yeni nesil 
sizin eseriniz olacaktır!” demiş-
tir. Yine Başöğretmen Mustafa 
Kemal Atatürk’ün belirtmiş oldu-
ğu gibi, Cumhuriyet yönetimine 
yakışır, fikri ve vicdanı hür ne-
sillerin yetişmesi, gençlerimizin 
ülkelerine ve insanlığa faydalı 
birer bireyler olması en başta 
öğretmenlerimizin emekleri ve 
yılmaz gayretleri sayesinde ger-
çekleşebilmektedir” diye belirtti. 

Sayın Aktaş konuşmasının de-
vamında şu ifadelere yer verdi: 
“Dost ve komşu Bulgaristan’da 
bu kutsal mesleği icra eden siz 
değerli öğretmenlerimize de bü-

yük görev ve sorumluluklar düş-
mektedir. Burada öğrenim gören 
soydaş çocuklarımıza ana dilleri 
Türkçenin öğretilmesinde, ana-

dili bilincinin geliştirilmesinde ve 
önyargılardan arındırılmış ger-
çekçi bir tarih bilincinin aşılan-

Sayfa 2’de

Resmiye MÜMÜN

Kırcaali’de Geleneksel Aşure Etkinliği
Ar t ık  dokuzuncu kez 

Kırcaali’nin yeni pazarında 
kardeş Bursa Osmangazi ve 
Kırcaali Belediyeleri Aşure 
Günü düzenledi. Tatlı yiye-
cek aşure için sıraya dizilen 
yaklaşık 3 bin Kırcaaliliye biz-
zat Kırcaali Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis ve Osman-
gazi Belediye Başkanı Mus-
tafa Dündar dağıttılar. 
Gerek Hıristiyanları, ge-

rekse Müslümanları ve baş-
ka dine mensup insanları 
bir araya toplayan gelenek 
Kırcaali’nin hoşgörü simge-

sine dönüştü. 
Aşure dağıtımı töreninde 

resmi konuklar arasında T.C. 
Filibe Başkonsolosu Alper 
Aktaş, Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Kırcaali 
Milletvekili Şabanali Ahmet, 
Haskovo Milletvekili Saliha 
Emin, Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, Kırcaali Hıristiyanlar 

Cemaati Başkanı Peder Petır 
Garena, Yerel Meclis Başkanı 
Raif Mustafa, Momçilgrad Be-
lediye Başkanı Akif Akif, Eski 
TBMM AK Parti Milletvekili 
Mehmet Altan Karapaşaoğlu 
ve Bursa Osmangazi’den çok 

Resmiye MÜMÜN

Sayfa 3’de
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T.C. Filibe Başkonsolosluğunda, Öğretmenler Günü Resepsiyonu
1. sayfadan devam

masında sizlerin yardımı 
büyük önem taşımaktadır. 
Kendi tarihini ve kültürünü 
bilen ve geçmişini tanıyan 
bilinçli ve çalışkan birey-
ler sayesinde toplumlar 
daha ileri gidebilecektir. 
Sözlerimi burada sonlan-
dırırken, vatanımızın kur-
tarıcısı ve modern eğitim 
sistemimizin kurucusu 
Başöğretmen Atatürk’ün 
manevi huzurunda saygı 
ile eğiliyor, bütün öğret-
menlerimizin Öğretmen-
ler Günü’nü canıgönülden 
kutluyorum”.

Resepsiyon için öğret-
menler adına Başkonso-
losa teşekkür eden Gü-
ney Bulgaristan Türkçe 
Öğretmenleri Derneği 
Başkanı Harun Bekir, tüm 
öğretmenlerin Öğretmen 
Günü’nü kutladı. Harun 
Bekir, “Biz bugün burada 
öğretmen ve öğretmen 
adaylarımızla birlikte bu-
günü anabiliyorsak, o 
bizim için çok büyük bir 
anlam taşımaktadır” diye 
belirtti. 

Paisiy Hilendarski Filibe 

Üniversitesi Türk Dili Bö-
lümü ikinci sınıf öğrencisi 
Beril Efendioğlu, günün 
anlam ve önemine değin-
diği bir yazı okudu. Pek 
çok ülkede 1994 yılından 
beri 5 Ekim UNESCO 
tavsiyesiyle Öğretmenler 
Günü olarak kutlanmak-
tadır. Kendi kültürel ve 
tarihi özelliklerine, okul 

tatil günlerine göre çeşit-
li ülkelerde farklı tarihler 
Öğretmenler Günü ola-
rak belirlenmiştir. Örne-
ğin, Türkiye’de 24 Kasım 
Öğretmenler Günü olarak 
kutlanır. Bu 1981 yılında 
başlamış bir uygulama-
dır. 24 Kasım 1928 yılı, 
Cumhuriyetin kurucusu 
Mustafa Atatürk’ün Mil-

let Mekteplerinin Başöğ-
retmenliğini kabul ettiği 
gündür. Bakanlar Kurulu, 
Atatürk’e “Millet Mekteple-
ri Başöğretmenliği” sanını 
11 Kasım 1928’de yaptığı 
toplantıda vermiş ve bu 
san 24 Kasım’da Millet 
Mektepleri Talimatna-
mesinin yayınlanmasıyla 
resmileşmişti. Atatürk’ün 

100.doğum yıldönümü 
olan 1981 yılında Ba-
şöğretmen oluşunun 
yıldönümlerinde ülke ça-
pında Öğretmenler Günü 
kutlanmasına karar veril-
miştir. Beril, konuşması-
nın sonunda Atatürk için 
yazılan bir şiiri okudu. 
Güney Bulgar istan 

Türkçe Öğretmenleri 

Derneği adına Harun 
Bekir, Başkonsolosa 
Ardinolu ressam Seyfi 
Halilov’un Meriç nehri-
nin Bulgaristan kısmın-
dan bir manzara tablo-
sunu hediye etti. Ayrıca 
dernek yönetimi Alper 
Aktaş’a bir teşekkür bel-
gesi sundu.

GBTÖD’nin Öğretmenler 
Günü Kutlama Mesajı

Öğretmenler Günü, öğretmenlik mesleğini icra 
eden kimseleri onurlandırmak için çeşitli etkinlik-
lerin düzenlendiği bir kutlama günüdür.

Pek çok ülkede 1994’ten beri her yıl 5 Ekim 
günü UNESCO tavsiyesiyle Öğretmenler Günü 
olarak kutlanmaktadır. 5 Ekim günü, 1966 yılın-
da Paris’te gerçekleşen “Öğretmenlerin Statü-
sü Hükümetlerarası Özel Konferansı”’nın sona 
erip UNESCO temsilcileri ile Uluslararası Çalış-
ma Örgütü tarafından “Öğretmenlerin Statüsü 
Tavsiyesi”’ni oybirliği ile kabul edilişinin yıldönü-
müdür.

Kendi kültürel ve tarihi özelliklerine göre çeşitli 
ülkelerde farklı tarihler Öğretmenler Günü olarak 
belirlenmiştir. Örneğin Türkiye’de her yıl 24 Ka-
sım, Öğretmenler Günü olarak kutlanır. Bu, 1981 
yılında başlamış bir uygulamadır.

24 Kasım 1928, devletin kurucusu Mus-
tafa Kemal Atatürk’ün “Millet Mektepleri’nin 
Başöğretmenliği”ni kabul ettiği gündür. 

Bakanlar Kurulu, Mustafa Kemal Atatürk’e “Mil-
let Mektepleri Başöğretmenliği” sanını 11 Kasım 
1928’de yaptığı toplantıda vermiş ve bu san, 24 
Kasım’da Millet Mektepleri Talimatnamesinin ya-
yınlanması ile resmileşmişti.

Atatürk’ün 100. doğum yıl dönümü olan 1981 
yılında, onun “başöğretmen” oluşunun yıldönüm-
lerinde ülke çapında Öğretmenler Günü kutlan-
masına karar verilmiştir. 

Kurtuluş Savaşı’ndan sonra, bir İstanbul gaze-
tecisi Atatürk’e şöyle bir soru sormuştu:

- İşte yurdu kurtardınız, Şimdi ne yapmak is-
terdiniz?

Hiç duraklamadan şu karşılığı vermişti: 
- Eğitim Bakanı olarak ulusal kültürü yükseltme-

ye çalışmak en büyük emelimdir.
Atatürk, gittiği her yerde bu amacı için okullara 

uğrardı. Gezilerinden birinde yolu bir köy okuluna 
düşer. Tek sınıflı okulda genç bir öğretmen ders 
veriyordu. Atatürk sınıfa girince, öğretmen ayağa 
kalkıp yerini vermek istedi. Atatürk:

- Hayır, dedi, yerinize oturunuz ve dersinize 
devam ediniz. Eğer izin verirseniz biz de sizden 
yararlanmak isteriz. Unutmayın ki, sınıfa girdiği 
zaman Cumhurbaşkanı bile olsa öğretmenden 
sonra gelir.

Atatürk, eğitimin, öğretimin yayılmasından, 
yaygınlaşmasından yanaydı. 1928 yılında Arap 
harflerinin kaldırılıp yerine bugün kullanmakta 
olduğumuz Türk harflerinin kabulü tüm yurtta 
sevinç yarattı. Halkın yeni harfleri kısa sürede 
öğrenip daha çok yurttaşın okur-yazar olmasını 
sağlamak amacıyla yoğun bir çalışma başladı. 
Okuma-yazmayı yaygınlaştırmak için okul çağı 
dışındaki yurttaşlara okuma-yazma öğreten okul-
lar açıldı. Bunlara Millet Mektepleri adı verildi.

Tüm öğretmenlerimize saygılarımızı sunarız.
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri 
                              Derneği

Türk kökenli Savunma Bakan 
Yardımcısı görevinde kalacak

Başbakan Boyko Bo-
risov, koalisyon ortağı 
Reformcu Blok (RB) ta-
rafından aday gösterile-
rek göreve getirilen an-
cak aşırı sağcı partinin 
istifasını istediği Türk 

kökenli Savunma Ba-
kan Yardımcısı Orhan 
İsmailov’u görevden al-
mayacağını bildirdi.
Borisov, basına yap-

tığı açıklamada, hükü-
mete dışarıdan destek 
veren aşırı sağcı Vatan-
sever Cephesi'nin (PF) 
kendisini köşeye sıkış-
tırmasına izin vermeye-
ceğini söyledi. Borisov, 
"Ülkemizde süren etnik 
barışın tehdit edilmesi-

ne izin vermeyeceğim. 
Hükümetin düşmesin-
den kötü olabilecek tek 
şey etnik bir bunalımın 
yaşanması olur" dedi.
Başbakan Borisov, 

İsmailov ile ilgili aldığı 

kararın kesin olduğunu 
kaydetti. Savunma Ba-
kanı Nikolay Nençev de 
daha önce İsmailov’un 
görevinden alınması 
için haklı hiçbir gerekçe 
görmediğini söylemişti.
 PF’nin eşbaşkanla-

rı Valeri Simeonov ve 
Krasimir Karakaçanov, 
Başbakan Borisov’a 
İsmailov’un görevine 
son vermesini şart koy-
muş, aksi halde hükü-

mete verdikleri deste-
ğini çekeceklerini öne 
sürmüştü. İsmailov’un 
RB’de yer alan Hürriyet 
ve Şeref Halk Partisi 
(NPSD) tarafından ba-
kan yardımcısı adayı 
gösterildiğini, bu parti-
nin Türkiye yanlısı oldu-
ğunu öne sürmüştü.
PF eşbaşkanı Sime-

onov, başbakanın ka-
rarından dolayı hayal 
kırıklığına uğradığını, 
bu durumda koalisyon 
hükümete verdikleri 
desteğini geri çektikle-
rini bildirdi.
Bulgaristan'da hükü-

metin ayakta kalabil-
mesi için 240 üyelik 
parlamentoda en az 
121 milletvekilinin des-
teğine ihtiyacı bulunu-
yor. Borisov'un GERB 
partisi, RB ve hüküme-
te tek bakanla katılan 
ABV’nin toplam millet-
vekili sayısı 118 olduğu 
için koalisyona dışarı-
dan destek veren 19 
kişilik PF grubu kilit rol 
oynuyordu.
Diğer partilerden hü-

kümete destek
PF’nin desteğini çek-

mesi durumunda hü-
kümetin durumu kritik 
gibi görünse de siyasi 
gözlemciler parlamen-
toda temsil edilen 8 si-
yasi parti ve oluşumun 
hiçbirinin erken seçim 
istemediğini belirtiyor. 
14 milletvekili bulunan 
Demokratik Bulgaris-
tan Merkezi (BDZ) hü-
kümete destek vermek 
üzere görüşmelere ha-
zır olduğunu bildirdi. 
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturdu-
ğu muhalefetteki Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisi de PF’nin 
iktidar dışında kalması 
durumunda 38 millet-
vekili ile hükümete ko-
şulsuz destek vermeye 
hazır olduğun bildirmiş-
ti. Hükümet, kendisine 
verilecek destek ko-
nusundaki ilk sınavını 
2015 yılı bütçesi ile ilgi-
li parlamentoda yapıla-
cak oylamada verecek.
Başbakan  Boyko 

Borisov’un hükümeti 7 
Kasım'da göreve baş-
lamıştı.

        Anadolu Ajansı
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Kırcaali’de Geleneksel Aşure Etkinliği
1. sayfadan devam

sayıda misafir yer aldı. 
Programa teşrif eden 

konuklara ve organiza-
törlere teşekkür eden 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, aşurenin ta-
rihçesine ve günümüz-
deki önemine değindi. 
İnsanlığın ikinci atası 
Nuh Aleyhisselam’ın 
tufan koptuğu sırada 
gemisine ailesinden 
herkesin binemediğini 
ve Peygamber olduğu 
halde hepsine şefa-
at edemediğine dikkat 
çekti. Müftü, “ O gün-
den bugüne şunu ha-
tırlıyoruz ki, Allah bizi 
imtihan ediyor, sıkıntıda, 
yoksullukta, musibette 
sabır ehlinden olmamız 
gerektiğini, onun dışın-
da da verilen nimetlere 
şükretmemiz gerektiğini 
hatırlıyoruz. Günümüz 

Müslümanları olarak 
haramlardan helallere 
yönelmek zorundayız. 
Aşure yerken de Rab-
bim bizi erdemlilerden 
eylesin inşallah, diye-

rek yiyelim” diye ifade 
etti. Sonunda Beyhan 
Mehmet dua etti. 
Peder Petır Garena 

da organizatörlere te-
şekkür ederek, Nuh 

Aleyhisselam’ın hepimi-
zin atası olduğunu unut-
mamamız gerektiğinin 
altını çizdi. Kırcaali Mer-
kez Kilise Papazı, Nuh 
Aleyhisselam’ın nasıl 

gemide kalan yiyecekle-
ri bir araya toplayıp aşu-
re yiyeceğini yaptıysa, 
bizlerin de aynı şekilde 
her bir millette var olan 
iyilik ve sevgi üzerine 
birleşip insanlığı devam 
ettirmemizi diledi. 
Eski Yüksek İslam 

Şura Başkanı Millet-
vekili Şabanali Ahmet, 
aşurenin sadece dini 
bayram olmayıp, Nuh’un 
gemisinin tufandan kur-
tulmasıyla başladığı için 
tüm insanlığın, yeniden 
dünyada kalışının, var 
oluşunun da günü oldu-
ğunu kaydetti. Nuh’un 
hazırladığı aşureyi ör-
nek göstererek, insan-
ların da arzu ettikleri 
takdirde aralarındaki 
farklı din ve etnik men-
subiyetlerine rağmen 
çok güzel bir toplum 
oluşturabileceklerini 
ifade etti. “Güzel bir 
Bulgaristan yaratmak 
bizim elimizdedir” dedi. 
Hiçbir insanın dininden 
farklı olarak etnik aidi-
yetini seçme hakkının 
olmadığına dikkat çe-
ken milletvekili, her bir 
insanı olduğu gibi kabul 
edip saygı gösterilmesi 
gerektiğinin altını çiz-
di. Kırcaali’de hoşgö-
rünün sağlanması için 
çaba gösteren Beledi-
ye Başkanı ve dini ön-
derleri tebrik ederek, 
“Kırcaali’de her gün 
Aşure vardır” dedi. 
Osmangazi Belediye 

Başkanı Mustafa Dün-
dar, selamlama konuş-
masında Kırcaali Bele-
diyesi ile kardeşlik çer-
çevesinde farklı sosyal 
ve kültürel projeler ger-
çekleştirdiklerini belirtti. 
Bu projelerle Kırcaali ile 
Bursa arasındaki ilişki-
lerin geliştirilmesi, genel 
ilişkilere yansıyarak kat-
kı sağlaması olduğunu 
ifade etti. Sayın Dün-
dar, “Kırcaali, bir barış, 
kardeşlik şehri. Bunu 
bugün de aşure için bu-
raya toplanan kalabalık-
tan anlıyoruz. Burada 
Hıristiyan var, Müslü-
man var, Türk var, Bul-
gar var. Yunanistan’dan, 
hatta Moğolistan’dan 
gelenler var. Bugün 
burada bu güzelliği ya-
şıyorsak, tüm dünyaya 
örnek olarak göstermek 
istiyoruz” dedi. Tören-
den önce Kırcaali’deki 
basın mensuplarıyla 
görüşerek, hepsini be-
lediye ile ortak bir proje 
çerçevesinde Bursa’ya 

davet ettiğini paylaştı. 
Papaz Efendi’nin kendi 
kitaplarından hediye et-
tiğini paylaşan Mustafa 
Dündar da papaza Bul-
garca Kuran Meali kita-
bı hediye etti. 
Kırcaali’yi ziyarette bu-

lunan Moğolistan Devlet 
Sekreteri Bas Orgil da 
törene katıldı. 
Kırcaalileri selamlayan 

Bas Orgil, Moğolistan’ın 
başkenti Ulan Bator’da 
çok sayıda Müslümanın 
yaşadığını ifade ederek, 
pek çok Türkün de şe-
hirde çalıştıklarını söy-
ledi. 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis, Aşure bay-
ramını sağlayan Os-
mangazi Belediyesine 
ve Başkanı Mustafa 
Dündar’a teşekkür etti. 
Başkan, artık dokuzun-
cu yıl Kırcaali’de 5000 
kişiye aşure dağıtıldı-
ğına dikkat çekerek, bu 
zaman içerisinde Kırca-
ali, Momçilgrad, Çerno-
oçene (Karagözler) ve 
Cebel olmak üzere top-
lam 45 bin kişiye aşure 
ikram edildiğini belirtti. 
Sayın Azis, “Bizim için 
aşurenin anlamı şudur: 
ülkemiz ve toplumumuz 
için her gün aşure olma-
lıdır. Aşure insanlığın, 
iyiliğin, yardımlaşmanın 
günüdür. En önemlisi 
aşure gerçekten insan 
olanların bayramıdır. En 
tatlı aşure Kırcaali’dedir. 
Çünkü bizim aşureden 
dini ve etnik mensubi-
yetini fark etmeksizin 
herkes yiyor. Dokuz de-
ğil de, daha doksan yıl 
aşure etkinliğimizin de-
vam etmesini dilerim” 
dedi. 
Asıl Aşure bayramı 

Osmangazi’nin aşçısı 
Hacı Hikmet Cihanlı’nın 
eseri olan aşurenin da-
ğıtımıyla başladı. Res-
mi konuklardan başka 
iki din adamının da 
yan yana kazan başına 
geçmeleri Kırcaali’de 
hoşgörünün güzelliğini 
bir kez daha ortaya ser-
giledi.
Aşure’den sonra Bele-

diye Başkanı, Mustafa 
Dündar’ı Kuzey Arpe-
zos Parkı’nın üçüncü 
inşaat aşaması çalış-
malarının devam ettiği 
inşaat alanını gezdirdi. 
Aşure etkinliği kap-

samında Kırcaali’den 
başka Momçilgrad ve 
Cebel’de de olmak üze-
re toplam 5 000 kişiye 
aşure dağıtıldı.

Momçilgrad Hastanesi için hayırseverlik gecesi düzenlendi
Momçilgrad (Mestan-

lı) Dr. Sergey Rostovt-
sev Hastanesi Pediatri 
Bölümü’ne yardım ama-
cıyla Makaza Oteli’nde 
hayırseverlik balosu dü-

zenlendi. Momçilgrad Ro-
tary Kulübü ve Dr. Sergey 
Rostovtsev Hastanesi’nin 
girişimi Kırcaali ve Ça-
nakkale Rotary Kulüpleri 
tarafından desteklendi. 
Hayırseverlik balosuna 

235 Rotary kulübü üyesi 
ve işadamları katıldı. 
Hayırseverlik balosunda 

ilde önde gelen işadam-
larından başka Kırcaali 
Lions Kulübü üyeleri ko-
nuk oldular. Ayrıca Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Milletvekili Saliha 
Emin ve Momçilgrad Be-
lediye Başkanı Akif Akif 
de hazır bulundular.
Organizatörler, Mom-

çi lgrad hastanesinin 
Makas yolunun hizmete 
açılmasıyla bölgedeki 
sağlık hizmetleri açısın-
dan önemli rol oynadığını 
vurguladılar. Bu hastane 

ilçe halkı için de önemli-
dir. Kadın Hastalıkları ve 
Doğum Bölümünde be-
bek yataklara ve dolapla-
ra ihtiyaç duyuluyor. 
Hayırseverlik girişimi 

Rotary hareketinin ço-
cuk sağlığına destek için 
gösterdiği çabaların so-
nucunda yapılan bir şey. 
Momçi lgrad Rotar y 

Kulübü Başkanı Zoteva, 
Rotary hareketinin her 
zaman çocuk ve annele-
re destekte bulunduğunu 
vurguladı.
Zoteva, “Hayat kısadır. 

Bu yüzden anlamlı bir 
hayat yaşamaya değer. 
Toplanılan para bağışla-

rıyla Bulgaristan’da zor-
luklara rağmen çocuk 
doğurmaya cesaret eden 
kadınlara yardım edece-
ğiz” dedi. Katılımcıların 
çocuk ve annelere verilen 

desteğin parçası olmala-
rının önemli olduğunu 
söyledi. Zoteva, “İçiniz-
deki güzelliği öldürmeyin. 
Veren elin, hiçbir zaman 
boş kalmadığına inanıyo-
rum” diye ifade etti.
Momçilgrad Dr. Sergey 

Rostovtsev Hastanesi 
Müdürü Dr. Mladen Kı-
rov, sağlık hizmetlerinin 
iyileştirileceğinden ümitli 
olduğunu ifade etti. 
Uluslararası Çanakkale 

Rotary Kulübü Dönem 
Başkanı Hülya Acar, se-
lamlama konuşmasın-
da Momçilgrad Rotary 
Kulübü’nden dostlarıyla 
artık 21.görüşmeye ka-

tıldığını belirtti. İki kulüp 
kardeş kulüplerdir. Acar, 
“Kardeş kulüplerin olması 
seyrek rastlanan bir şey. 
Bizim bağışımızı sunma-
mızdan şeref duymakta-
yım” dedi.
D o s t l u k  K o m i t e s i 

Üyesi olan Bursa’dan 
r o t a r i c i  Ş a b a n 
Rodoplu,Rotary’nin fark-
lı kültürlerden insanların 
birleşmesi anlamına gel-
diğini hatırlattı. Rotary 
hareketinin misyonu tüm 
dünyada hayat standardı-
nın yükseltilmesidir. 
Dostluk Komitesinde 

onun ortağı Sadulah Ha-
ciev, Bursalı rotaricilerin 
yaptığı para bağışlarıyla 
Kırcaali Hastanesine bir 
kuvöz alındığını kaydetti. 
Krumovgrad (Koşuka-

vak) Belediye Başkanı 
Sebihan Mehmet adına 
tebrik mesajı okundu. 
Bulgaristan İşverenler 

ve Sanyiciler Konfede-
rasyonu Kırcaali Bölge 
Şube Başkanı Müh. Fah-
ri İdriz, Ekip İnternational 
Holding Başkanı Cevdet 
Adem, Kırcaali Rotary 
Kulübü ve başka kuru-
luşlar tarafından büyük 
bağışlar yapıldı.
Kırcaali Belediye Kültür 

Merkezi’nin çatısı altında-
ki Folklor Grubu repertu-
arında yer alan en iyi halk 
oyunlarını sundu. Dansçı-
lar, baloya katılanları hora 
oynamalarına teşvik etti-
ler. 
Kırcaali New Stage 

Band icra ettiği caz par-
çalarıyla geceye renk 
kattı.
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10 dakikalık Türkçeye tahammülsüzlük
Bulgaristan’daki yeni hü-

kümete dışarıdan destek 
veren aşırı milliyetçi Va-
tansever Cephesi, dev-
let televizyonundaki 10 
dakikalık Türkçe haber 
bültenini kaldırmak için 
çabalıyor.

Avrupa Bir l iği üyesi 
Bulgaristan’da, devlet 
televizyonu BNT1’deki 
sembolik anlamı olan 10 
dakikalık Türkçe haber 
bülteninin kaldırılması ta-
lebi tepkiyle karşılandı.

Aşırı milliyetçi Vatan-
sever Cephe’nin (PF) bu 
girişimine, başta Türk top-
lumu olmak üzere farklı 
çevreler tepki gösterdi.

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Todor Tanev, bu tutumu 
“aşağılık kompleksi” ola-
rak nitelerken, üyelerinin 
çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH), 
daha kapsamlı olması ge-
rekirken kaldırılmaya çalı-
şılan bültenin Türkler için 
geri adım atılmayacak bir 
hak olduğunu vurguluyor.

Ekonomik istikrarsızlık, 
hayat pahalılığı, yolsuz-
luk ve kötü yönetim gibi 
çeşitli nedenlerden ge-
niş katılımlı protestoların 
yaşandığı Bulgaristan’da 
son bir buçuk yılda iki 
kere erken seçime gidildi. 
5 Ekim’de yapılan erken 
seçimlerin ardından Boy-
ko Borisov’un başkanlı-
ğında kurulan koalisyon, 
7 Kasım’da güvenoyu ala-
rak göreve başladı ancak 
ülkede siyasi istikrar yeni 

hükümetle de tam anla-
mıyla sağlanmış değil.

İşsizlik, ekonomik istik-
rarsızlık, bankacılık krizi, 
yüksek enerji fiyatları ve 
yabancı düşmanlığı gibi 
konularla başa çıkmaya 
çalışan ülkede, Bulga-
ristan Ulusal Televizyo-
nu’ndaki (BNT 1) Türkçe 
bültenin yayından kaldırıl-
ması tartışması, nüfusun 
yaklaşık yüzde 10’nundan 
fazlasının Türkçe konuş-
tuğu ülkede tepkilere ne-
den oldu.

Ta r t ı ş ma la ra  konu 
olan bülten, yerel saatle 
16.10’da başlıyor ve yak-
laşık 10 dakika sürüyor. 
HÖH’ün girişimleriyle 15 
yıl önce yayın hayatına 
başlayan bülten, ülkedeki 
Türk toplumu açısından 

sembolik anlam taşıyor.
HÜKÜMETE DESTEK 

ŞARTI, TÜRKÇENİN 
KALDIRILMASI!

Koalisyon hükümetine 
dışarıdan destek veren 
aşırı milliyetçi PF’nin lideri 
Valeri Simeonov, basında 
çıkan “hükümete des-
tek vermelerinin karşılığı 
olarak Türkçe haberlerin 
kaldırılmasını istedikleri” 
iddialarını, AA muhabirine 
yaptığı değerlendirmede 
doğruladı.

S i m e o n o v,  “ B i z c e 

BNT’de sadece anaya-
sanın resmi dil olarak 
tanımladığı Bulgarca 
kullanılabilir ” diyerek, 
Türkçe bilmeyen Bulgar-
ların durumdan rahatsız 
olduklarını ileri sürdü. 
Haberlerin Türkçe ko-
nuşmayan vatandaşların 
Türkçe konuşanlara karşı 
olumsuz tavır almalarına 
ve “milletin bölünmesine” 
neden olduğunu öne sü-
ren Simeonov, “Sorunun 
ortadan kaldırılması için 
Türkçe haberlerin yayın-

dan kaldırılmasını teklif 
ediyor, bu teklifimize diğer 
partilerden destek arıyo-
ruz” diye konuştu.

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Gelişimi İçin Vatandaş-
lar (GERB) partisinin, 
Reformcu Blok (RB) ve 

Bulgaristan’ın Yeniden 
Doğuşu İçin Alernatif 
(ABV) ile 7 Kasım’da kur-
duğu koalisyon hükümeti-
nin ayakta kalabilmesi için 
240 üyeli parlamentoda 
en az 121 milletvekilinin 
desteği gerekli.

GERB, RB ve hükü-
mete tek bakanla katılan 
ABV’nin toplam milletve-
kili sayısı 118 olduğu için 
koalisyona 19 milletveki-
liyle dışarıdan destek ve-
ren aşırı milliyetçi PF kilit 
rol oynuyor. Öte yandan, 

parti içi sorunlar nede-
niyle zor günler geçiren 
RB’nin parçalanma ihti-
maline işaret eden siyasi 
gözlemciler, hükümetin 
PF’ye çok daha bağımlı 
hale gelebileceğine dik-
kati çekiyor.

AKSİNE BÜLTENİN 
SÜRESİ UZATILMALI

HÖH milletvekili Çetin 
Kazak da konuyla ilgili AA 
muhabirine yaptığı açık-
lamada, daha önce de 
benzer çabalara şahit ol-
duklarını hatırlattı. “Daha 

önce olduğu gibi bu kez 
de tavrımız açık ve nettir. 
Bu haberler azınlıkların 
temel bir hakkıdır” diyen 
Kazak, bültenin, Ulusal 
Azınlıkların Korunmasıyla 
ilgili çerçeve sözleşmesi-
ne istinaden elde edilen 

bir hak olduğunu, kaza-
nılmış bu hakkı Bulgar ya-
salarının da desteklediğini 
vurguladı.

Kanunların kendilerine 
verdiği hakkı “çiğnetme-
yeceklerini” belirten Ka-
zak, tersine, Türkçe bül-
tenin daha uzun ve kap-
samlı olması gerektiğini 
dile getirdi.

DİLDEN KORKAN DİN-
DEN DE KORKAR

Eğitim ve Bilim Baka-
nı Prof. Todor Tanev de 
söz konusu hareketin 
Bulgaristan’ın gelişimi açı-
sından oldukça zararlı ol-
duğuna işaret etti. Tanev, 
“Bir aşağılık kompleksi, 
geçmişe dayandırılan bu 
zihniyet, geleceğin inşası 
için iyi bir malzeme değil” 
ifadesini kullandı.

“Biz yan yana olan değil, 
iç içe geçmiş iki toplulu-
ğuz. Böyle de yaşamayı 
biliriz” diyen Tanev, şöyle 
devam etti:

“Dillerden korkan dinler-
den de korkar. Ben daha 
huzur dolu bir dünyayı 
görmek isterim. O da si-
yasi bariyerleri kaldırdı-
ğımızda gerçek olacak. 
Ortak kültürümüzün ve 
geleceğimizin kapılarını 
açtığımızda gerçek ola-
cak. Bulgarcada birçok 
Türkçe deyim kullanırız. 
O deyimler İngilizceye zor 
çevrilir ancak biz onları 
rahat anlarız. Tanrı Türk 
halkını korusun.”

Buna karşılık, Türkçe 
haber bülteninin kaldırıl-
masına dair Bulgaristan 
Ulusal Radyosu’na mü-
lakat veren yeni hüküme-
tin soydaş kökenli Kültür 
Bakanı Vejdi Raşidov’un, 
“bültenin kaldırılmasına 
itiraz etmediği ve aynı 

haberlerin başka bir dilde 
tekrar okunmasına gerek 
olmadığı” yönündeki be-
yanları, soydaş toplumun-
da büyük bir hayal kırıklığı 
yarattı.

AB STANDARTLARINI 
KARŞILAMIYOR

Ülkedeki milliyetçi çev-
reler tarafından sık sık 
gündeme getirilen Türkçe 
bültenin kaldırılması ko-
nusu, Elektronik Medya 
Düzenleme Kurulu (SEM) 
üyelerinin de tepkisini 
çekti.

SEM üyesi Mariya Sto-
yanova, Türkçe bültene 
ilişkin tartışmaları, bazı 
siyasetçiler tarafından 
durmadan tekrar edilen 
eski bir şarkıya benzetti.

Başladığından beri for-
matı değişmeyen bültenin 
varlığının değil, formatının 
tartışılabileceğine işaret 
eden Stoyanova, “Ancak 
bu sorunu politikacıların 
değil, bizim gibi mesleğin 
uzmanlarının tartışması 
gerekir” diye konuştu.

Bulgarca haber dairesi 
tarafından hazırlanan içe-
riğin, mekanik bir Türkçe 
çeviri ile sunulmasının 
haberin misyonuna ters 
olduğuna dikkati çeken 
Stoyanova, diğer bir AB 
ülkesi Avusturya’da Slo-
vak ve Hırvat azınlıklara 
yönelik programlarda örf, 
adet ve geleneklere ait 
unsurlara rahatça yer ve-
rildiğini hatırlattı.

Türk toplumunun BNT 
1 haberlerinde “kendini 
göremediğini” söyleyen 
Stoyanova, Türkçe haber 
masasında çalışan gaze-
tecilerin genel haber da-
iresine entegre edilerek 
haber üretiminde daha 
aktif rol alabileceklerini, 

böylelikle daha verimli 
çalışabileceklerini belirtti. 
Stoyanova, “Bu skandala 
ne Bulgarların ne de Türk-
lerin ihtiyacı var. Komşu-
luk ilişkilerimizin de buna 
ihtiyacı yok. Gerginliği 
biraz düşürüp, konuyu 
rahatlıkla görüşebiliriz. 
Türkçe haberler meselesi 
milletimizi bölmemelidir” 
diye konuştu.

Tutarsız politikaları se-
bebiyle oy kaybeden ATA-
KA (Atak) Partisi, seçim 
barajını kıl payı geçerek 
meclise girmesinin ardın-
dan, Türkçe haberlerin 
yasaklanmasını teklifini 
de içeren yasa tasarısı 
paketini meclise sunmuş-
tu.

Koalisyon hükümetinin 
küçük ortağı olan sağcı 
Reformcu Blok üyele-
rinden Hürriyet ve Şeref 
Halk Partisi lideri Korman 
İsmailov ise PF’nin getir-
diği teklifin “net olarak” 
açıklanmadığını belirte-
rek, “Söz konusu olan 
Türkçe haberlerin yayın-
dan kaldırılması ise biz 
buna kesinlikle karşı olu-
ruz” demişti.

AB’ye 2007’de üye olan 
Bulgaristan’da, yasalar 
azınlıklara kendi dillerin-
de yayın yapma hakkı 
tanımış olmasına rağmen 
Türkçe dışında bir dilde 
haber yayını yapılmıyor.

Avrupa Birliği’nin en fa-
kir ülkesi olan Bulgaris-
tan, Uluslararası Şeffaflık 
Örgütü raporlarına göre, 
Yunanistan’dan sonra 
yolsuzluğun en yaygın ol-
duğu AB ülkesi konumun-
da. Kişi başına düşen milli 
gelirin 12 bin avro olduğu 
ülkede işsizlik oranı ise 
yüzde 13’ün üzerinde.

Emeklilere yılsonunda 
ek ödenek müjdesi

 Başbakan Boyko Borisov’un, Maliye Baka-
nı Vladislav Goranov ile görüşmesinden son-
ra emeklilere yılsonunda ek ödeme yapılacağı 
açıklandı. Borisov, 286 leva altında emekli maaş 
alan yaklaşık 1,3 milyon vatandaşa yılsonunda 
ek olarak 40 leva ödeneği verileceğini duyurdu. 

Borisov, “Bulgaristan’daki emekli vatandaşlara 
ek ödeme yapabilmemiz için Maliye Bakanı’na 
idari maliyetler dahi altyapı projelerinden kısıt-
lama yapılması imkanını gözden geçirmesini 
istedim, çünkü emekliler bunu hak ediyor” dedi.

Belirttiğine göre bu ek ödenek kararı bütçeye 
50 milyon levaya mal olacak. Bu bir kereliğine 
ödeme, aralık ayında emekli maaşlarıyla yapı-
lacak. 

Yılsonunda emeklilere ek ödeme yapılıp ya-
pılmaması konusunda Başbakan Yardımcısı 
ve Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı İvaylo 
Kalfin ile Vladislav Goranov arasında basın ara-
cılığıyla yaşanan tartışma birkaç hafta sürdü.
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21 ülke gazetecisi KKTC’de buluştu
Resmi tanımada Türk 

devletleri ve İslam ül-
keleri tarafından yalnız 
bırakılan Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti 21 ülke 
gazetecisine ev sahipliği 
yaptı. Türkiye Cumhuri-
yeti Başbakanlık Basın 
Yayın ve Enformasyon 
Genel Müdürlüğünün 
yürüttüğü sekretaryalık 
görevi ve dönem başkan-
lığı KKTC temsilcisi Prof. 
Dr. Ata Atun’un başkan-
lığında Dördüncü Türk 
Dili Konuşan Ülkeler ve 
Toplulukları Basın-Yayın 
Birliği (Türk Dili Konuşan 
Ülkeler ve Topluluklar 
Medya Forumu (TÜRK-
MEP)) Buluşması 15 ile 
17 Kasım 2014 günleri 
arasında Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’nin Gir-
ne kentinde gerçekleşti. 
Bağımsız Türk Devlet-

leri, Rusya Federasyonu 
içerisindeki Özerk Türk 
Devletleri ve Balkan ül-
kelerinde yaşayan Türk 
Müslüman, Hıristiyan, 
Budist ve Kamcı gazete-
ci temsilcileri üç gün bo-
yunca “Türk Dili Konuşan 
Ülkelerin ve Toplulukların 
Güncel Sorunların Bağla-
mında Basın-Yayın” ana 
konusu altında birçok so-
runu ve aktarılma biçim-
lerini örneklerle tartıştılar, 
irdelediler. Başta Kıbrıs 
sorunu, Kırım’ın Rusya 
Federasyonuna zorunlu 
katılması olayı, Kuzey 
Irak’ta Türkmenlerin dra-
mı ve mezhep çatışmala-
rı, Dağlık Karabağ sorunu 
konuları masaya yatırıldı. 
Ayrıca Suriye Türkmen-
leri ve Doğu Türkistan 
tartışıldı. 
31 Yaşında Bir Devlet
15 Kasım günü rastgele 

seçilen bir gün olmadığı-
nı Cumhuriyet Bayramı 
kutlamaları meydanına 
varıldığında anlaşıldı. Bu 
tarihte 31 yıl önce, rah-
metli Rauf Denktaş baş-
kanlığında yeni bir dev-
let, yeni bir cumhuriyet 
kurulmuştu. Yağışlı ha-
vaya rağmen çok sayıda 
vatandaş kutlamalara ka-
tılmış, Türkiye Cumhuri-
yetinden TBMM Başkanı 
Cemil Çiçek ve Başbakan 
Yardımcısı Bülent Arınç 
resmi konuklar arasında 
yerlerini almışlardı. Cum-
hurbaşkanı Derviş Eroğlu 
halkı selamladı sonra da 
resmigeçit töreni yapıldı.
Açılışta değerli konuk-

lar
Dördüncü TÜRKMEP’in 

açılışı Girne’de Akapulko 
(Acapulco) Otel ve Konfe-
rans Merkezinde yapıldı. 
Törende rahatsızlanan 
Cumhurbaşkanı açılışa 
katılamazken Türkiye 
Cumhuriyeti TBMM Baş-

kanı Cemil Çiçek ve Baş-
bakan Yardımcısı Bülent 
Arınç birer selamlama ko-
nuşması yaptılar. Açılışta 
hazır bulunan K.K.T.C 
Cumhuriyet Meclisi Baş-
kanı Dr. Sibel SİBER ve 
Başbakan Özkan Yorgan-
cıoğlu da birer konuşma 
yaptılar. 
Oturumlar
Türk Dili Konuşan Ülke-

ler ve Toplulukların Gün-
cel Sorunlarına Medya-
nın Yaklaşımı konulu bi-
rinci oturumda Uluslara-
rası Sorunların Medyada 
Yer Alış Biçimleri, Kıbrıs 
Sorununun Medyada 
Yer Alış Biçimi: Kıbrıs 
Türklerinin “40 Yıllık” Gö-
rünmeyen Mücadelesi, 
Ukrayna’da Yaşanan İç 
Çatışma Sürecinde Kı-
rım Tatarları ve Medya, 
Dağlık-Karabağ Sorunu 
ve Uluslararası Medyanın 
Yaklaşımı tartışıldı. İkinci 
oturumda ise Uluslarara-
sı Sorunların Çözümüne 
Medyanın Katkısı: Barış 
Gazeteciliği, Sürdürülebi-
lir Barışın Sağlanmasın-
da Medya Etiğinin Öne-
mi, Etnik ve Mezhepsel 
Çatışmaların Çözümünde 
Medyaya Düşen Sorum-
luluk: Irak Örneği, Türk 
Dili Konuşan Ülkeler ve 
Toplulukların Güncel So-
runlarının Çözümünde 
Medyanın Sorumluluğu 
konuları Türk Dili Konu-
şan Ülkeler ve Topluluk-
ların Güncel Sorunlarının 
Çözümünde Medyanın 
Katkısı adı altında tartı-
şıldı.
Aynı gün bir de özel otu-

rum vardı. Yeni benimse-
nen düşünce doğrultu-
sunda her buluşmada 
bir Türk büyüğü tanıtıla-
cağından, bu yıl Birleş-
miş Milletler Eğitim, Bi-
lim ve Kültür Örgütü’nün 
(UNESCO) İsmail Gas-
pıralı yılı ilan etmesini de 
göz önünde bulunduru-
larak Türk Dili Konuşan 
Ülkeler ve Topluluklarda 

İşbirliği Hareketleri ve 
Medyanın Rolü: Ölümü-
nün 100. Yılında İsmail 
Gaspıralı Özel Oturumu 
yapıldı. 
Yoğun geçen toplantı-

lar arasında katılımcılar 
bol bol sohbet edip yeni 
dostluklar kurdu. Türkçe, 
Rusça ve İngilizce yapı-
lan konuşmalar yabancı 
dil bilmeyenler için sorun 
oluşturdu.
On yedi Kasım günü ya-

pılan dördüncü oturumda 
Türk Dili Konuşan Ülkeler 
ve Topluluklarda Medya 
Mensuplarının Eğitimi, 
Medya Kuruluşları Ara-
sında İşbirliği İmkânları 
ve Kurumsallaşma ana 
konulu oturumda sıra-
sıyla: Türk Dili Konuşan 
Ülkeler ve Topluluklar 
Arasında İşbirliğinin Ku-
rumsallaşmasında Med-
ya Faktörü, Türk Dili Ko-
nuşan Ülkeler ve Toplu-
luklarda Medya Mensup-
larının Eğitimi: Türkiye 
Medya Eğitim Programı 
(TÜMEP) Örneği, Türk 
Dünyasının Kültürel İşbir-
liği Çalışmalarında Med-
yanın Rolü ve Katkısı ve 
Türk Dünyası’nda Kültürel 
İşbirliğinin Kurumsallaş-
ması: TÜRKSOY Örneği 
tartışıldı. 
Her oturum sonunda ya-

pılan soru-yanıt biçimin-
deki geri beslemeli ko-
nuşmalarda birçok soru 
aydınlanırken daha fazla 
sorunun da acil çözüm 
beklediği anlaşıldı. 
Değer lendirme top -

lantısında TÜRKMEP 
Genelağ beti tanıtımı 
- Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri, Platform İdare-
sinin Oluşturulması - Bir 
Sonraki Buluşmanın Yer 
Seçimi ve Sonuç Bildir-
gesi tanıtıldı, tartışıldı ve 
kabul edildi. Sonuç bildi-
risi K.K.T.C Cumhuriyet 
Meclisi eski özel kalem 
müdürü ve bu oluşumun 
tüm Özerk Türk Devletle-
rini ve toplulukları kapsa-

ması yönünde mücadele 
veren TÜRKMEP başkan 
yardımcısı Gökhan Güler 
tarafından okundu. Aynı 
mücadeleyi Azerbaycan 
Matbuat Şurası başkanı 
Aflatun Amaşov da ver-

mişti. 
Bir sonraki toplantının 

Kazakistan’da yapılma-
sı düşüncesi yeşerdi.
Bu buluşmada da acil 

çözüm bekleyen bazı 
önemli konular çözüme 
kavuşulmazken kimi öne-
riler de tartışılmadan de-
ğerlendirileceği söylendi 
oturum yöneticisince. 
Gazetecilerin bulundu-

ğu bir ortamda genel ağ 
bağlantısının yetersiz ol-
ması da birçok çalışmayı 
zora soktuğu gibi hoşnut-
suzluğa neden oldu.
Belli ki KKTC, Türkiye, 

Kırgızistan, Azerbaycan, 
Kazakistan, Bulgaristan, 
Makedonya, Yunanistan 
Batı Trakya, Bosna-Her-
sek, Gagauz Yeri, Rusya 
Federasyonu Kırım, Ku-
zey Irak Kerkük, Başkur-
distan Özerk Cumhuriye-
ti, Dağıstan Özerk Cum-
huriyeti, Hakasya Özerk 
Cumhuriyeti, Kabardin-

Balkar Özerk Cumhu-
riyeti, Karaçay-Çerkez 
Özerk Cumhuriyeti, Ta-
taristan Özerk Cumhu-
riyeti, Saha-Yakut Özerk 
Cumhuriyeti ve Tuva 
Özerk Cumhuriyeti’nden 
gazetecileri bir araya ge-
tirebilmek için KKTC Dı-
şişleri Bakanlığı Tanıtım 
Dairesi Müdürü Fatma 
Demirel ve takımı, Tür-
kiye Cumhuriyeti Baş-
bakanlık Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Mü-
dürlüğü çalışanları çok 
büyük emek sarf etmişler. 
Katılımcıların memnuni-
yeti görülmeye değerdi. 
Bulgaristan’ı temsilen 

Ulusal televizyonda Türk-
çe haberlerden sorumlu 
yayımcı İzzet İsmailov, 
Ulusal radyodan Ergül 
Bayraktarova ve TÜRK-
MEP Bulgaristan sorum-
lusu İsmail Köseömer 
katıldı.
      İsmail KÖSEÖMER

HÖH, Devlet Mülkiyet Yasası ile 
ilgili değişiklikleri destekledi
Par lamento’da Hak 

ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) milletvekillerin 
desteği sonucunda 150 
olumlu oyla altyapı proje-
lerin yapımında kamulaş-

tırma prosedürlerini etki-
leyecek Devlet Mülkiyet 
Yasası ile ilgili değişiklik-
ler onaylandı. 

Bu kanun önergesini 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB), HÖH, Reformcu 
Blok, Bulgar Demokratik 
Merkezi ve Bulgaristan’ın 
Yeniden Doğuşu İçin Al-
ternatif partisi (ABV) des-
tekledi. GERB hükümetini 
desteklemesine rağmen 
Vatanseverlik Cephesi 
milletvekillerinin büyük 
bir bölümü çekimser oy 
kullanırken, bazıları da 
olumsuz oy kullandılar. 

Solcular (BSP) çekimser 
ve olumsuz oy kullandılar. 

Irkçı Ataka partisi millet-
vekilleri ise oturuma hiç 
katılmadı.

Oylama yapılmadan 
önce HÖH Genel Başkanı 
Lütfi Mestan, önerilen de-

ğişikliklerin ciddiyetine ve 
önemine değindi. Mestan, 
milletvekillerin özel mülkü 
üzerinde milli önem arz 
eden bir yapının kurul-
ması gerektiğini tasavvur 
etmelerini rica etti.

Meclis’te üçüncü bü-
yüklükteki Meclis Grubu 
Başkanı, “Böyle bir pro-
jeyi durduramazsınız, 
çünkü bu meseleye çok-
tan çözüm getirildi” dedi. 
Mestan, mülkün kamulaş-
tırmadan dolayı tazminat 
ödemesinin daha farklı tu-
tarda olmasını talep etme 
hakkının korunduğunu 
vurguladı. “Bugüne ka-
dar itiraz dilekçesi altyapı 
projesinin uygulanmasını 

durdurulmasına sebep 
oluyordu. Bu önerge ile 
projenin uygulanmasına 
devam edilecek, fakat 
mülk sahibinin itiraz edip 
daha yüksek miktarda 

tazminat istemesi hakkı 
da korunacak” dedi.

Kanun önerges in in 
başka bir avantajı olarak 
Mestan, Bulgaristan’ın 
kriz durumunda altyapı 
projelerinin geciktirilme-
sinden dolayı Avrupa Bir-
liği fonlarından sağlanan 
finansal kaynakları kay-
betmesi riskinin ortadan 
kaldırılması olduğunu be-
lirtti. Mestan’ın ifadelerine 
göre HÖH milletvekilleri 
Georgi Bliznaşki başkan-
lığındaki geçici hükümetin 
verdiği kanun önergesini 
destekliyor. İktidardaki 
GERB partisi de bu öner-
genin arkasında duruyor.
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Koca Yusuf’un mezarı aranacak
Türk güreşinin efsane 

isimlerinden olan ve 1898 
yılında ABD’den dönüşü 
sırasında bir deniz kaza-
sında hayatını kaybeden 
pehlivan Koca Yusuf’un 
(Yusuf İsmail) mezarının 
tespiti için çalışma yapı-
lacak.

Güreş sporunda yaptı-
ğı araştırmalarla dikkati 
çeken ve Kurtdereli Meh-
met Pehlivan’ın hayatını 
anlatacak filmin yönet-
menliğini yapacak Doç. 
Dr. Ercan Yesari Yiğit, bir 
başka efsane isim Koca 
Yusuf’un mezarının tes-
piti için Portekiz’in Azor 
Adaları’nda araştırma 
gerçekleştirecek.

Konuyla ilgili AA muha-
birine açıklamalarda bulu-
nan Yiğit, geçmiş dönem-
lerde de gündeme gelen 
Koca Yusuf’un mezarının 
Azor Adaları’nda olduğu 
yönündeki iddiayı doğru-
layarak, yakın zamanda 
kendisinin bu bölgeye 
giderek Koca Yusuf’un 
mezarını tespit etmek is-
tediğini söyledi.

Kur tde re l i  Mehmet 
Pehlivan ile ilgili çekece-
ği belgeselin ardından 
Portekiz’e gideceğini be-
lirten Ercan Yesari Yiğit, 
“O büyük insanın naaşını 
alıp Kurtdereli Mehmet 
Pehlivan’ın yanına göm-
mek benim en büyük ar-
zum” dedi.

Koca Yusuf’un meza-
rı konusunda kendisinin 
araştırmalar yaptığını 
vurgulayan Yiğit, “Bu ko-
nuda birçok araştırma 

yaptım. Fransa’da eğitim 
gördüğüm dönemlerde de 
araştırmalarım oldu. Ko-
nuyla ilgili kaynakça elime 
geçti. O kaynakçalardan 
birinde Azor Adaları’nda-
ki bir kilisenin rahibi ‘Kaza 
sonrasında birçok kişinin 
cesedi kıyıya vurdu. An-
cak içlerinde biri vardı ki 
çok iri vücutlu ve elbise-
si diğerlerinden değişik-
ti’ diyor. Biz bunun Koca 
Yusuf olduğunu biliyoruz. 
Portekiz’e gittiğimizde le-
ğen kemiklerine kadar in-
celeyeceğiz. Pehlivanların 
leğen kemiği büyük olur” 
diye konuştu.

Araştırmalarda bunun-
la yetinmeyecekler ini 
kaydeden Yiğit, “Ayrıca 
Koca Yusuf’un yaşayan 
akrabaları var. Torunları 
yaşıyor. Onlarla bağlantı 

kuracağız. Torunlarından 
birini de yanımıza alaca-
ğız. Onlardan kan örne-
ğini alıp, kemik testinden 
Koca Yusuf’un naaşını 
tespit etmeye çalışacağız” 
ifadelerini kullandı.

Türk güreşinin efsa-
ne isimlerinden Koca 
Yusuf’un mezarının ülke 
dışında olmasının kendisi-
ni rahatsız ettiğini anlatan 
Ercan Yesari Yiğit, “Benim 
misyonum onun mezarını 
buraya getirmek. Bu şe-
kilde Türk güreşine kat-
kıda bulunursak ne mutlu 
bize. Araştırma ekibinin 
başında ben olacağım. 
Ben aynı zamanda tarih-
çiyim. Tabii ki bu çalışma 
için diplomatik yazışmalar 
da olacak. Onları da ger-
çekleştireceğiz” şeklinde 
görüşlerini aktardı.

- ABD’den dönerken 
deniz kazasında öldü

Bulgaristan’da 1857 yı-
lında doğan efsane gü-
reşçi, 1894 yılından iti-
baren Avrupa ve ABD’de 
dönemin en ünlü güreşçi-
leriyle müsabakalar yaptı.

Koca Yusuf dönemin 
ünlü pehlivanlarından 
Şumnulu Dursun Pehli-
van, Nasuhçulu Kel İs-
mail Pehlivan ve Pomak 
Osman tarafından yetiş-
tirildi. Kırkpınar tarihinde 
26 yıl boyunca üst üste 
başpehlivanlığı elinde 
bulunduran Kel Aliço ile 
1885 yılında güreşti ve 
berabere kaldı. Bu karşı-
laşma sonucunda ülkenin 
başpehlivanlığı unvanını 
aldı. Kel Aliço’nun çırağı 
olan ve 18 yıl Kırkpınar 
başpehlivanlığını elinde 

bulundurduğu söylenen 
Adalı Halil’i iki kez üst 
üste yendi.

Türk iye’ye  dönmek 
üzere 21 Mayıs 1898′de 
Fransız bandıralı La Bo-
urgogne transatlantiği ile 
yola çıkan Koca Yusuf, 
bindiği geminin 4 Tem-
muz sabahı New York’un 
kuzeydoğusundaki Sable 
Adası’nın 60 mil açıkla-
rında İngiltere bandıralı 
Cromartyshire şilebiyle 
çarpışıp batması sonucu 
tüm yolcular ve mürette-
batla birlikte boğularak 
öldü.

Koca Yusuf’un ölümüy-
le ilgili iki iddia var. İlki; 
kaza sonrasında filikalara 
binen yolcularla birlikte 
kurtulmaya çalışan Koca 
Yusuf’un tutunduğu filika-
daki yolcuların onun koca 
gövdesinin sandalı devi-

receği korkusuna kapılıp 
kürek ve baltalarla elleri-
ne vurduğu, ellerini çek-
meyeceği anlaşılınca fili-
kadakiler tarafından bal-
tayla bileklerinin kesildiği 
ve bu nedenle öldüğü. Bir 
diğer rivayete göre, Koca 
Yusuf ABD’de kazandığı 
güreşlerin ardından elde 
ettiği geliri, kağıt paralara 
güvenmediği için altına 
çevirdi ve kaza sonrası bu 
altınların ağırlığı nedeniy-
le okyanusta boğuldu.

Azor Adaları,  At las 
Okyanusu’nun ortasında 
Portekiz’e bağlı takımada-
lar topluluğudur. Lizbon’a 
yaklaşık bin 500 kilometre 
uzaklıkta bulunan adalar, 
Kuzey Amerika’nın doğu 
sahilinden de yaklaşık 3 
bin 900 kilometre uzakta 
yer alır.

                             İHA

Bulgaristan'daki Suriyeli 
sığınmacılar

Bulgaristan'daki mülteci merkezlerinde barınan 
Suriyeli sığınmacıların, bu ülkede çalışmak isteme-
dikleri bildirildi.

Bulgaristan Devlet Mülteciler Ajansı Başkanı Ni-
kolay Çirpanliyev, ülkedeki altı mülteci merkezinde 
barınan ve çoğunluğu Suriyelilerden oluşan 3 bin 
700 sığınmacının, teklif edilen işleri kabul etmedik-
lerini belirtti.

Sığınmacıların, genelde lise ve üniversite mezu-
nu olduklarını kaydeden Çirpanliyev, bu kişilerin 
Bulgaristan'ı, Batı Avrupa ülkelerine geçiş noktası 
olarak gördüklerini söyledi.

Mülteci kamplarında personel yetersizliğine de 
değinen Çirpanliyev, ülkesini İsveç'le kıyaslayarak 
"İsveç yılda 60 bin sığınmacı kabul ediyor. Yani biz-
den 10-12 kat daha fazla ancak onların 4 bin per-
soneli var. Bizim Harmanli'deki merkezimizde 2 bin 
sığınmacı mevcut ve 200 çalışanımız olmalı ama bir 
tane var" dedi.

Çirpanliyev, sığınmacıların Bulgaristan'da kalmak 
istemediklerini, amaçları Batı Avrupa ülkeleri oldu-
ğunu, bu nedenle de Harmanli mülteci kampındaki 
350 çocuktan sadece bir tanesinin okula kayıt yap-
tırdığını söyledi.

Bulgaristan ve Romanya'dan 
İngiltere'ye göç artıyor

İngiliz medyalarından Times gazetesi, İngiltere'ye 
göçle alakalı bir habere yer verdi.

Habere göre İngi l tere'ye Romanya ve 
Bulgaristan'dan göç edenlerin sayısı tüm zaman-
lara göre rekor düzeyde artmış durumda. Buna 
göre İngiltere'de çalışan Romanya ve Bulgaristan 
yurttaşlarının sayısı Temmuz ve Eylül arasındaki 
dönemde 189 bine ulaştı. Bu geçen yılın aynı döne-
mindeki rakamlara göre 49 bin daha fazla. Gazete, 
bu iki ülkeden gelenlerin, İngiltere'deki AB yurttaşı 
muhacirlerin sayısının 1.8 milyona çıkmasını sağla-
dığını yazıyor. Times, bu rakamların İngiltere Baş-
bakanı David Cameron'ın gelecek seçimlere kadar 
İngiltere'ye kesin göç rakamını 100 binden aşağı 
çekme hedefine erişemeyeceğini ortaya koyduğunu 
belirtiyor. Haberde Polonya, Macaristan, Çek Cum-
huriyeti, Slovakya, Slovenya, Litvanya, Estonya ve 
Letonya yurttaşı olup İngiltere'de çalışanların sayısı-
nın da yaklaşık dört bin oranında artarak 635 binden 
850 bine çıktığı aktarılıyor.

Çevre projeleriyle çocuk oyun 
alanları ve dinlenme köşesi kuruldu

Momçilgrad (Mestanlı) 
İlçesi’nde üç anaokulu, 
Çevre Koruma Faaliyet-
lerini Yönetim Kuruluşu 
(PUDOOS) tarafından 
sağlanan mali kaynak-
larla Temiz Bir Çevre İçin 
2014 Ulusal Kampanyası 
çerçevesinde çevre ala-
nında projeler gerçekleş-
tirdi. 
İ l çe  merkez indek i 

“Ştastlivo Detstvo” Ana-
okulu, PUDOOS tarafın-
dan sağlanan 5 000 leva 
tutarında kaynakla “Sihir-
li Doğayı Kendi Ellerimle 
Tanıyorum” adlı çevre 
projesi gerçekleştirdi. 
Çocuk oyun tesisi ve 
çocuk kameriyesi satın 
alınabilmesi için Mom-
çilgrad Beeldiyesi’nin 
bütçesinden de ek kay-
naklar sağlandı. Projenin 
amacı çocukların çevre-

nin temizlenip korunması 
fikrinin benimsemeleridir. 
Anaokuluna g iden 

çocuklar atıkların ayrı 
toplanması konusunda-
ki bilgilerini pekiştirme-
leri gerekir. Belirlenen 
hedefler, Momçilgrad 
Belediyesi’nin depolanan 
atıkların ayrı toplanması 
için ücretlerin asgari çöp 
ücreti vergisine yansıma-
sına ilişkin öncelikleri ile 
tamamen örtüşmektedir. 
Anaokulun bahçesinde 
kurulan serada çocuklar 
farklı bitkiler yetiştiriyor. 
Raven (Yenicuma) köyü 

Buket Anaokulun proje-
sinin adı “Doğayı Sevi-
yorum ve Ben de Ona 
Katılıyorum”. Bu proje de 
PUDOOS tarafından 5 
000 leva tutarında finan-
se edilmesini kazandı. 
Anaokulun yeşillik için-

deki bölümü dinlenme 
ve oyun için celbedici bir 
köşeye dönüştürülmüş-
tür. 
Temiz Bir Çevre İçin 

2014 Ulusal Kampanyası 
çerçevesinde 5 000 leva 
tutarında mali destek ka-
zanan Nanovitsa (Alibey 
Konağı) köyün “Prolet” 
Anaokulun çevre projesi-
nin adı “Biz Doğayı Sevi-
yoruz”. Bu anaokulunda 
hıyabanlar yenileniyor, 
banklar konuluyor, mi-
nikler içinse çocuk oyun 
tesisleriyle bir çocuk kö-
şesi oluşturuluyor.
Ç e v r e  v e  S u 

Bakanlığı’nın kampan-
yası kapsamında Dr. 
Sergey Rostov tsev 
Hastanesi’nin bahçesin-
de ıslah çalışmaları ya-
pılıyor. Hastaların açıkta 
dinlenmeleri için kame-

riye kuruldu. Ayrıca, ot, 
fidan ve gül ekilmesi ön-
görülüyor. Projenin top-
lam tutarı 8 364 leva. 
PUDOOS tarafından 

mali kaynaklar sağlanan 
bu üç proje ile 2014 yı-
lında çocuk oyun alan-
ları olarak kasaba ve 
ayrı yerleşim yerlerinde 
inşa edilen daha küçük 
ekolojik yapıların sayısı 
12 oldu. Bilindiği üzere 
Momçilgrad Belediyesi 
kendi mali kaynaklarıyla 
Çukovo (Tokmaklıdere), 
Postnik (Ahat Baba), Pti-
çar (Ahatlar), Zagorsko 
(Sulumlu), Lale (Kara-
köy), Sindeltsi (Sindeli), 
Celepsko (Celepler), 
Çayka (Mümünköy) ve 
Neofit Bozvelievo (Alfat-
lı) köylerinde de çocuk 
oyun alanları kurdu.
           Kırcaali Haber
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Etnik azınlıklara mensup çocuklara ilişkin projeler tanıtıldı
Kırcaali’nin Miladino-

vo (Dedeler) ve Konevo 
(Karaatlar) köylerinde-
ki okulların azınlıklara 
mensup çocuklara ilişkin 
gerçekleştirdikleri proje-
ler tanıtıldı. Miladinovo 
Hristo Botev İlköğretim 
Okulu projeler konusun-
da önde gelen bir okul. 
Konevo Geo Milev İlköğ-
retim Okulu da onun yo-
lundan giden bir okuldur. 
İki okul, Etnik Azınlıklara 
Mensup Çocuk Ve Öğ-
rencilerin Eğitime En-
tegrasyonu Merkezi’nin 
programı dahilinde finan-
se edilen projeler savun-
mayı başardılar. Bu pro-
jeler kapsamında farklı 
etnik gruplara mensup 
çocuklar çeşitli sınıf dışı 
çalışmalarda yer almak-
talar. Eğlenceli geçen fa-
aliyetlere ebeveynler de 
celbedilmiştir.
Projelerin açılış kon-

feransında Miladinovo 
Hristo Botev İlköğretim 
Okulu Müdürü Bayram 

Hüseyin, “Okulumuzun 
sadece Kırcaali İlçesi’nde 
değil, tüm Kırcaali İlinde 
de önde gelen okul ol-
mak için gösterdiğimiz 
çabalar bilinmektedir. 
Okul binasının genel 
tamiratı yapıldı. Sınıf 
odaları çağdaş teknik 
araçlarla donatılmıştır. 

Modern yemekhane, ilde 
ilkokul formasına sahip 
olduk. Birkaç aydan beri 
de kapalı spor komplek-
simiz var, daha sonra da 
açıkta kurulan basketbol 
ve futbol spor sahasının 
açılışını yapacağız. Diğer 
okullara bakış projeler 
konusunda bir adım ön-

deyiz diyebiliriz. 
Örneğin, “Okul-Öğ -

rencilerin Alanı”, “Okul 
Hayatının Ritüelleşme-
si”, “Eksik Öğrencilerin, 
Okul Çanının Olmadığı 
Okul”, “İki Katı Hızda 
Okul” ve başka projeler” 
diye belirtti. Okul müdürü 
öğretmen ekibinin özve-

rili çalışmaları sayesin-
de okulun ”Geleceğimiz 
Kendi Ellerimizde” ve 
“İstiyorum, Biliyorum ve 
Yapıyorum” adında iki 
proje daha kazandığını 
bildirdi. Bunun okuldaki 
öğretmen kadrosunun 
başarılı çalışmaları ve 
Okul- Aile Birliği üyele-
rinin desteği ile mümkün 
olduğuna dikkat çekerek, 
hepsine teşekkür etti. Bu 
projelerin ana hedefi ço-
cukların okula olan ilgisi-
nin korunması, okuldan 
eksik olan öğrencilerin 
sayısının azaltılması ve 
okulda şiddetin azaltıl-
masıdır. Okulda Roman 
etnik azınlığına mensup 
çocukların eğitim süre-
cine entegre edilmesine 
odaklanılıyor. Erken ha-
milelik risklerine karşı 
önlemler alınması ko-
nusunda çalışmalar ya-
pılıyor. Bu nedenle ebe-
veynler de projeye dahil 
edilmişlerdir. Çocukları-
nın eğitim sürecine daha 
aktif olarak katılımları 
hedefleniyor.
Ebeveynler, çocukların 

“Genç Usta Aşçı”, “He-
kim”, “Maharetli Eller”, 
“Bulgar Dili ve Edebi-
yatı”, “Matematik” ve 
“Spor” kulüplerinin ça-
lışmalarına da katılıyor. 
İkinci projeyle çok kül-
türlülüğün geliştirilme-
si hedefleniyor. Farklı 
etnik gruplara mensup 
öğrenciler birbirlerinin 
kültürünü tanıyacaklar. 
Ocak Etrafında Alevler 
Atölyesi’nde bölgedeki 
farklı etnik gruplara ait 
yerel masallar, hikaye-
ler, bilmeceler, atasöz-
leri, efsaneler toplanıyor. 
Masallar ve efsaneler 
canlandırılacak, onlara 
ilişkin resimler çizile-
cek, resim müsabakası 
düzenlenecek. Ayrıca 
Noel Yortusu, Kurban 
Bayramı ve Kına Gecesi 
canlandırılacak. Tiyatro 
oyunu sahnelenecek, 
kompozisyon yarışma-
sı, Hristo Botev’in ölüm 
yıldönümü münasebe-
tiyle şiir dinletisi düzen-
lenecek. Bu çalışmalar 
“Edebi Sanatlar”, “Kukla 
Tiyatrosu”, “Rodop Boya 
Paleti” ve “Doğa Araştır-
ma Takımı” atölyelerinde 
gerçekleştiriliyor. Buna 
yönelik öğretmen ve ve-
lilerle Sofya Üniversitesi 
ve Etnik Azınlıklara Men-
sup Çocuk Ve Öğrencile-
rin Eğitime Entegrasyonu 
Merkezi’nin uzmanları 
tarafından “Çok Kültürlü 
Ortamda İletişim Kültürü” 
konusunda eğitim ger-
çekleştirecek. 
Konevo Geo Milev İl-

köğretim Okulu’nda kali-
teli eğitim için etnik azın-
lıklara mensup çocuklara 
eşit imkanlar sunulması-
na odaklanılıyor. Okul 
müdürü Güsüm Raim, 
“El Ele Geleceğe Ha-
zırlık” projesinin amacı 
okulda öğretmen kadro-
sunun çocukların eğitimi 
ve öğretiminde başarılı 
bir şekilde ebeveynlerle 
ortaklık yapmasıdır. Et-
nik azınlıklara mensup 
çocukların erken okuldan 
ayrılmaları ve mazeretsiz 
olarak derslerden eksik 
olmalarının azaltılması 
öncelikli hedefimizdir” 
dedi. Ebeveynlerin oku-
ma yazma konusunda 
eksiklikleri olduğundan 
dolayı onların çocuklarını 
okula göndermeleri için 
motive edilmesi, öğren-
ciler arasında hoşgörü 
ve saygı olması hedefle-
niyor. Proje kapsamında 
sınıf dışı çalışmalar ola-
rak “Çok Yönlü Folklor” 
şeklinde birleştirici baş-
lığı altında yedi bölüm-
de öğrenci ve velilerin 
katılımıyla çalışmalar 
yapılmaktadır. Daha çok 
sanat ve el yapımı eser-
lerin sergilenmesine yö-
nelik çalışmalar yapılı-
yor. Türkçe ve Bulgarca 
masallar canlandırılacak. 
Proje kapsamında “Kuk-
la Tiyatrosu”, “Uygula-
malı Sanatlar”, 4.sınıfla 
“Eğlenceli Matematik ve 
Bulgarca”, 7.sınıfla “Ma-
tematik ve Bulgarca”, 
“Futbol” bölümlerinde 
çalışmalar sürdürülüyor. 
Proje Bilgi Festivali ile 
sona erecek. 
Üç projenin de Mayıs 

2015 tarihinde tamam-
lanması bekleniyor. O 
zaman proje kapsamın-
da Miladinovo okulun-
dan öğretmen, öğrenci 
ve ebeveynler Hristo 
Botev’in doğum kasa-
bası Kalofer’i, Konevo 
Okulu’ndakiler ise Etıra 
etnografya kompleksini 
ziyaret edecekler.
Bu üç proje için devlet 

tarafından toplam 90 000 
leva kaynak sağlanacak. 
Proje çalışmalarına yak-
laşık 200 çocuk dahil 
edilmiştir. Onların büyük 
bir bölümü Roman asıllı-
dır. Onlarca ebeveyn de 
projelerde yer almakta-
dır. Projelerin ortakları 
Kırcaali Bölge Sağlık 
Müfettişliği, Bulgar Tu-
rizm Birliği Kırcaali Bölge 
Şubesi ve Kırcaali Tiyat-
ro ve Müzik Merkezi’dir. 
Konferansta projelerin 

koordinatörü Pedagoji 
Bilim Doktoru Elena To-
palova da yer aldı.

İkken Karate Kulübü’nün 
yeni bir edinimi

Momçilgrad (Mestan-
lı) Belediyesi, Karate 
Kulübü’ne ücretsiz kul-
lanmak için kasabadaki 
İlahiyat Lisesi’nin eski 
binasında spor salonu 
sağladı. Bu şekilde fark-
lı yaş gruplarından 20 
çocuğun kış mevsimin-
de karate antrenmanları 
yapma imkanları olacak. 
Bu tür antrenmanlar ar-
tık ikinci yıl İkken Spor 
Kulübü tarafından dü-
zenleniyor. 
Spor girişimi güzel so-

nuçlar verdiği için ebe-
veyn ve çocukların bü-
yük ilgisini görüyor. Ant-
renmanlar yaz aylarında 
Vasil Levski Makine ve 
Hafif Sanayi Lisesi spor 
salonunda gerçekleşti-
riliyor. Kışın spor salo-
nunun ısıtılması kulüp 
yönetimi için büyük bir 
sorun ve bir çare aran-
masını gerektirir. Ebe-
veynler, çocukların okul 
salonunda antrenman 
yapmak için iyi koşulla-
rın olmadığından kaygı 
duymaktalar. 
Momçilgrad Belediyesi 

yönetimiyle gerçekleşti-
rilen görüşmeden sonra 
koşulların elverişli oldu-
ğu bir salon aranmaya 
başlandı. Sonuç ortada 
ve iki haftadan beri her 
pazartesi ve çarşamba 

günlerinde minikler İlahi-
yat Lisesi’nin eski bina-
sında bir yıl önce onarı-
lan spor salonunda dö-
vüş sanatları becerilerini 

göstermekteler. Rodopi 
Flair Güreş Kulübü’nün 
minik güreşçileri de ant-
renmanlarını aynı çatının 
altında yapıyorlar. 
İkken Kulübü takımı 

antrenörü Dimço İva-
nov, çocukların dövüş 
sanatları tekniklerini 
öğrenmek istemesin-
den memnun. Antrenör, 
“Belediye Başkanı, ant-
renman çalışmalarımızı 
kış mevsiminde antren-
man yapma koşullarına 
sahip spor salonunda 
sürdüreceğimizin gü-
vencesini verdi. Rodopi 
salonunun açılmasıyla 
Momçilgrad’da bu spora 

ilginin daha da artmasını 
bekliyoruz” dedi. Güreş 
ve karate spor kulüpleri-
nin yönetimlerine Mom-
çilgrad Belediyesi tara-

fından sembolik Rodopi 
spor salonunun yeniden 
yapılandırılmasının ta-
mamlanmasından sonra 
en iyi koşullarda antren-
man yapma imkanlarına 
sahip olacaklarına dair 
kanaat getirildi. 
Gelecek yıl spor tesisi-

nin tamamen tamamlan-
ması bekleniyor.
Salonun yeniden yapı-

landırılması 5,3 milyon 
tutarındaki ”Momçilg-
rad Belediyesi’nde Spor 
Merkezleri ve Serbest 
Zamanın Değerlendi-
rilmesini İyileştirme” 
projesi kapsamında 

gerçekleştiriliyor. Proje, 
Kırsal Kesimlerin Kal-
kınması Programı gere-
ğince finanse edilmek-
tedir. Yenilenen Rodopi 
spor salonu, masa teni-
si, basketbol ve açıkta 
voleybol alanlarından 
oluşan çok fonksiyonlu 
spor sahası ve 900 ki-
şilik tribünle ulusal ve 
uluslararası yarışmala-
rın düzenleneceği mo-
dern bir kompleks ha-
line gelecek. Sembolik 
salon doğrudan bağlantı 
kurulacak üç tenis ma-
sası olan ek bir spor sa-
lonu inşa edilerek geniş-
letilecek. Bina yaklaşık 
6 metre yüksekliğinde 
metal bir konstrüksiyon 
olarak tasarlanmıştır.
M o m ç i l g r a d 

Belediyesi’nin hedefi 
kasabanın gerek ulusal, 
gerekse uluslararası dü-
zeyde olsun çeşitli spor 
yarışmalarına ev sahip-
liği yapabilmesidir. Bele-
diye Başkanı Akif Akif, 
belediye uzmanlarının 
bu yönde çalışmalara 
başladığını, çünkü yük-
sek düzeyde turnuva-
lara düzenlenmesine 
ilişkin gereksinimlerin 
büyük bir bölümünü 
kapatmış bulunduğuna 
dair kanaat getirdi.

Resmiye MÜMÜN
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Büyükelçi Gökçe'den Varna'da İkili İlişkiler Konferansı
21 Kasım 2014 tarihinde 

Varna Belediyesi’nin Top-
lantı Salonu’nda Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyü-
kelçisi Süleyman Gökçe, 
21. Yüzyılda Türk – Bulgar 
İlişkileri konulu sunum yap-
tı. Toplantı; Geleceğe Yö-
nelik Atölye - Bulgaristan, 
Bulgaristan Atlantik Kulübü, 
Konrad Adenauer Vakfı ve 
Varna Belediyesi’nin ortak 
gayreti ile organize edildi.
Ticaret, siyaset, ekonomi, 

enerji ve kültür alanlarında 
iki komşu ülke arasındaki 
ilişkilere değinen Büyükelçi, 
Bulgaristan ile Türkiye ara-
sındaki ilişkilerin çok iyi bir 
yörüngede olduğunu ve her 
iki ülkenin de bölge çapında 
faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşlara üye olduğunu 
belirtti. Türk dış politikasının 
krizlere değil vizyona yöne-
lik hareket ettiğini kaydeden 
Gökçe ortak vizyonun böl-
genin Avro-Atlantik yapılara 
tamamen entegre olmasın-
dan ibaret olduğunu ifade 
etti.
1.600.000 mültecinin Su-

riye – Türkiye sınırından 
geçtiğini ve bugünkü tarih 
itibariyle 220.000 mülteci-
nin Türkiye’de 25 kampta 
yaşadığını söyleyen Süley-
man Gökçe Türkiye’nin mül-
tecilere yiyecek, sağlık ve 
eğitim hizmetleri, psikolojik 
yardım gibi imkanlar temin 
ettiğini ilave etti. Buna ilave-
ten büyükelçi bu kamplarda 
10 Ekim 2014 tarihi itibariy-
le 33.381 Suriyeli bebeğin 
dünyaya geldiğini belirtti. 
Türkiye – Bulgaristan sınır 
alanında 7 irtibat nokta-
sından bahsederek insan 
kaçakçılığı ve sınır ihlaline 
karşı iki ülke arasında sıkı 
bir işbirliği ve bilgi alışverişi 
olduğunu vurguladı.
Gökçe İstanbul’da sekiz 

eksarh mülkün Bulgar Orto-
doks Cemiyeti’ne, Edirne’de 
de iki taşınmazın St. Geor-
gi Kilisesi’ne iade edildiğini 
söyledi.
Büyükelçi “Bulgaristan’da-

ki Türk yatırımlarının değeri 
yaklaşık 2 milyar dolardır. En 
büyük yatırım Trakya Glass 
Bulgaria EAD olup fabrika-

nın üretimi Bulgaristan’ın 
gayri safi yurtiçi hasılasının 

% 1’ini teşkil etmektedir” 
dedi. Bulgaristan’da fiilen 

çalışan Türk şirketlerinin de 
1.500 olduğunu ilave etti. 
Bulgaristan’da bulunan 3 
Bulgar-Türk ticaret ve sanayi 
odasının (Sofya, Şumen ve 
Plovdiv) bir çatı altında top-
lanma çalışmalarının sürdü-
ğünü vurguladı.
“Türkiye’nin mega proje-

leri hem Bulgaristan, hem 
Türkiye, hem tüm bölge için 
hizmet verecektir” diyerek 
3 milyar dolarlık dev proje 
olan Marmaray’dan kısaca 
bahsetti. Gökçe, İstanbul’da 
yapılan, 150 – 180 bin yolcu 
kapasiteli havaalanı, yapımı 
tamamlandığında, 59 met-
re genişliği ile dünyanın en 
geniş ve 320 metreyi aşan 

yüksekliği ile dünyanın en 
yüksek kuleye sahip asma 
köprüsü olacak olan 3. Bo-
ğaz Köprüsü ve yapımı ta-
mamlandığında en uzun 
boğaz köprüsü olacak olan 
Çanakkale Köprüsü projeleri 
hakkında bilgi verdi.
Varna’ya 10 kişilik heyetle 

gelen Büyükelçi Bulgaris-
tan’daki soydaşların iki dev-
let ve halk arasında güvenilir 
bir köprü olduğuna ve kül-
türel gelişmelerin önemine 
işaret etti.
Toplantı sonunda gelen ko-

nuklara teşekkürlerini sundu 
ve Varna’nın etraf bölgele-
rinden gelen STK temsilci-
leri ile hatıra fotoğrafı çekti.

Diyanet Vakfı’ndan bir heyet, Bölge Müftülüğünü ziyaret etti
Diyanet İşleri Vakfı ikinci baş-

kanı Mazhar Bilgin, T.C. Sofya 
Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Ulvi 
Ata ve Sofya İslam Enstitüsü 
öğretim görevlisi Doç. Dr. Dur-
sun Ali Türkem, Haskovo böl-
ge Müftüsü Basri Eminefendi, 
geçtiğimiz Cuma günü Mestan-
lı ilahiyat lisesini ziyaret ettiler. 
Lisede okul idarisi ve öğrenci-
lerle görüşüp bilgi alışverişinde 
bulundular. 

Daha sonra heyet Kırcaali 
Merkez Camiinde soydaşlar ile 
beraber cuma namazını kıldı. 
Mazhar Bilgin cemaate hitabın-
da T.C. Diyanet İşleri Başkanı 
Prof. Mehmet Görmez’in sela-
mını iletti.

Cuma namazı öncesi T.C. Fi-
libe Başkonsolosluğu Muavin 
Konsolos Gürler Gürsoy’un 
merhume annesi için okuttuğu 
mevlide katılan heyet, namaz 
sonrası bölge müftülüğüne ge-

çerek, Kırcaali Müftüsü Beyhan 
Mehmet ile görüştü. 

Beyhan Mehmet değerli mi-
safirlerine, bölge müftülüğünün 

çalışmaları hakkında bilgi verdi. 
                      Kırcaali Haber


