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Devamı 2’de

Öğretmenler Günü Kutlama Etkinliğine Yoğun İlgi

24 Kasım’da Kırcaali’de Öğ-
retmenler Günü kutlama etkin-
liği gerçekleşti. Etkinlik, Güney 
Bulgaristan Türkçe Öğretmenle-
ri Derneği (GBTÖD) tarafından 
T.C. Filibe Başkonsolosluğu 
ve Kırcaali Ömer Lütfi Kültür 
Derneği’nin desteğiyle organi-
ze edildi. Çoğunlukta GBTÖD 
üyeleri olan katılımcılar, Der-
neğin Eğitim ve Kültür Merkezi 
Salonu’nu hınca hınç doldurdu. 

Geceyi T.C. Filibe Başkonsolo-
su Alper Aktaş, Kırcaali, Cebel 
(Şeyhcuma), Ardino (Eğridere), 
Krumovgrad (Koşukavak) ve 
Kirkovo (Kızılağaç) belediye 
başkanları Hasan Azis, Bahri 
Ömer (Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) İl Başkanı), Res-
mi Murat, Sebihan Mehmet ve 

Şinasi Süleymanov’un yanı sıra 
Momçilgrad (Mestanlı) ve Çer-
nooçene (Yeni Pazar) Belediye 
Meclis Başkanları Ömer Hüse-
yin ve Bedriye Gaziömer, Batı 
Trakya Türk Öğretmenler Birliği 
Başkanı Sami Ali Toraman şe-
reflendirdiler. 

GBTÖD Yönet im Kurulu 
Başkan Yardımcısı Habibe 
Halibram’ın yönettiği programın 
başında ebediyete intikal etmiş 
öğretmenlerin manevi huzurun-
da bir dakikalık saygı duruşu 

gerçekleştirildi. 
Katı l ımcı lar ı  selamlayan 

GBTÖD Başkanı Harun Bekir, 
günün anlam ve önemine değin-
di. Bekir, “Dünyada hiçbir mes-
lek öğretmenlik kadar tatmin 
edici değildir. Pek çok ülkede 
1994 yılından bu yana 5 Ekim 
günü UNESCO tavsiyesiyle Öğ-

Resmiye MÜMÜN retmenler Günü olarak kutlan-
maktadır. Fakat kendi kültürel 
ve tarihi özelliklerine göre farklı 
tarihler Öğretmenler Günü ola-
rak belirlenmiştir. Türkiye’de de 
her yıl 24 Kasım Öğretmenler 
Günü olarak kutlanır. Bu 1981 
yılında başlamış bir uygulama-
dır. 24 Kasım 1928 yılı devletin 
kurucusu Mustafa Atatürk’ün 
Millet Mekteplerinin Başöğret-
menliğini kabul ettiği gündür. 
Bakanlar Kurulu, Atatürk’e “Mil-
let Mektepleri Başöğretmenliği” 
sanını 11 Kasım 1928’de yaptı-
ğı toplantıda vermiş ve bu san 
24 Kasım’da Millet Mektepleri 
Talimatnamesi’nin yayınlanma-
sıyla resmileşmişti. Atatürk’ün 
100. doğum yıldönümü olan 
1981 yılında Başöğretmen olu-
şunun yıldönümlerinde ülke 
çapında Öğretmenler Günü 
kutlanmasına karar verilmiştir” 
diye belirtti. Derneğin tüm etkin-
liklerinde desteğini hiçbir zaman 
esirgemeyen Filibe Başkonsolo-
su Alper Aktaş’a ve her zaman 
etkinliklere iştirak eden BTTÖB 
Başkanı Sami Toraman’a te-
şekkür eden Harun Bekir, öğ-
retmenleri şu sözlerle kutladı: 
“Bugün hayatta olmayan tüm 
öğretmenleri rahmet ve şükran 
duygularıyla anıyorum. Öğret-
menlerin Öğretmenler Gününü 
kutlar, içlerindeki ışığın hiç sön-
memesini arzu ederim”. 

Sayın Alper Aktaş konuşma-
sında, “Bir öğretmen çocuğu 
olarak ki, benim annem öğret-

mendi, yaklaşık 30 yıl boyunca 
Türkiye Cumhuriyeti’nde Sos-
yal Bilimler Öğretmeni olarak 
çalıştı, şunu çok iyi biliyorum 

ki, öğretmenlik her şeyden 
önce bir ideal, fedakarlık, öz-
veri mesleğidir. Bugün yani 24 

Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin 
Öğretmenler Günü Kutlama Mesajı
Kıymetli Öğretmenlerimiz,
Türkiye Cumhur iyet i ’nin 

kurucusu Mustafa Kemal 
A t a tü r k `ün , 
Tü r k i y e ’n i n 
gelişimi yolun-
da 24 Kasım 
1928`de Ba-
şöğretmenliği 
kabul etmesi 
v e s i l e s i y l e 
1981 y ı l ın -
dan bu yana 
Türkiye’de 24 
Kasım’da kut-
lanan "Öğret-
menler Günü”, 
hepimizin çok şey borçlu oldu-
ğumuz öğretmenlerimize duy-
duğumuz minnetin, sevgi ve 
saygının ifadesidir.
Eğitim, bir toplumun yükse-

lişinin ve gelecekte güçlü şe-
kilde var olabilmesinin temel 
şartıdır. Bu şartın yerine ge-
tirilmesi, ancak geleceğimizi 
emanet ettiğimiz öğretmen-
lerin özverili çalışmalarıyla 
mümkündür. Öğretmenler, bir 
ülkenin parlak geleceğinin, 
ilim, irfan ve çağdaş değerler 
yönünden gelişmesinin rehbe-
ridir.

Bulgaristan’daki soydaş öğ-
retmenlerimiz de Bulgaristan’ın 
bilim ve akla dayalı, gelişmeye 

açık aydınlık geleceğini inşa 
etmek için çalışmaktadırlar. 
Bu fedakar çalışmanın Türkiye 
ile Bulgaristan’ın gelecekteki 
dostluk ve işbirliğini güçlendi-
recek önemi açıktır.
Bu vesileyle, başta Başöğ-

retmen Mustafa Kemal Atatürk 
olmak üzere ebediyete intikal 
etmiş tüm öğretmenlerimizi 
rahmet ve şükranla anıyor, bu 
kutsal mesleğe gönül vermiş 
vatandaş ve soydaşlarımızın 
Öğretmenler Günü’nü kutluyor, 
sağlık ve esenlik diliyorum.
     T.C. Sofya Büyükelçiliği
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Tarihte Bu Hafta: 16-29 Kasım
16 Kasım 1919:
Batı Trakya Komitesi 

Gümülcine Kongresi’ni 
düzenledi. Kongrede Os-
manlı Devleti parçalanma 
tehlikesi ile karşı karşıya 
olduğundan plebisit yön-
teminin bir sonuç ver-
meyeceği, bunun yerine 
bölgedeki Türk, Bulgar 
ve Yunanlıların katılımı ile 
tampon bir devlet kurul-
masına kararı verildi. Bu 
karar Paris Konferansı’na 
gönderildi.

17 Kasım 1936:
İskeçe Türk Birliği Ku-

ruldu. Dernek İskeçe’de 
Türk Gençler Yurdu ile 
Türk Ocağı’nın birleş-
mesi ile kuruldu. 1983'te 
adında Türk sözcüğü 
bulunması nedeniyle ka-
patılan dernek, verdiği 
zorlu ve uzun bir hukuki 
mücadele sonunda ama-
cına ulaştı. Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi'nin de 
kararıyla, İskeçe Türk Bir-
liği adını kullanma hakkını 
elde etti.

17 Kasım 1956: 
Soya Dönüş Projesi’nin 

temelleri atıldı. Bulgaris-
tan Komünist Partisi Po-
litbürosu gerçekleştirdiği 
oturumda yeni azınlık po-
litikası ile bu konuda parti 
ve devlet yetkililerine dü-
şen sorumlulukları açık-
ladı. Buna göre öncelikle 
yapılması gereken, Müs-
lümanlar arasında Bulgar 
milli bilincinin oluşturul-
masıdır.

18 Kasım 1601:
Kanije zaferini kazanıl-

dı. Tiryaki Hasan Paşa 
komutasındaki Osman-
lı ordusu, Haçlı ordu-
sunu yendi. Zafer, ku-
şatma altındaki Kanije 
Kalesi'nden, cephane ve 
yiyecek sıkıntısı yapan 
Osmanlı kuvvetlerinin ani 
bir karşı saldırıda bulun-

masıyla elde edildi.
18 Kasım 1967:
Kıbrıs’ta gerilim. BM 

Barış Gücü denetimin-
deki Erenköy bölgesinde 
Türkler ile Rumlar arasın-

da çıkan çatışma 7 saat 
sürdü. Türk jetleri Kıbrıs 
üzerinde alçaktan uçtu.

20 Kasım 1894:

 Türklerin hak ve çıkar-
larını savunan Sebat adlı 
gazete, Bulgaristan'a bağ-
lı Rusçuk kentinde yayın-
lanmaya başladı.

20 Kasım 1987: 
Batı Trakya’da Türk adı-

nın kullanılmasına kesin 
yasaklama. Yunan Yar-
gıtayı İskeçe Türk Birliği, 
Gümülcine Türk Gençler 
Birliği, Batı Trakya Türk 
Öğretmenler Birliği tüzel 
kuruluşlarının tabela ve 
tüzüklerinde Türk keli-
mesini kullandıkları için 
1984’teki kapatılma karar-
larını, kesin hüküm haline 
getirdi.

20 Kasım 1987: 
Türklerin hak ve hürri-

yetleri ile çıkarlarını sa-
vunan Yankı adlı gazete 
Batı Trakya'da Gümülcine 
kantinde yayınlanmaya 
başladı.

20 Kasım 1943:
Sancak Antifaşist Halk 

Kurtuluş Konseyi kuruldu. 
20 Kasım daha sonra bu 

kuruluşun anısına “San-
cak Günü” adı altında 
bayram olarak kutlanma-
ya başladı.

21 Kasım 1944: 
Yugoslavya’da kamulaş-

tırma. Tito yönetimindeki 
Yugoslavya’da çıkarılan 
bir yasayla sanayide özel 
sektöre ait işletmeler dev-

letleştirildi. Uygulamayla 
çok zor durumda kalan 
çok sayıda Türk, çare ola-
rak Türkiye’ye göç etmeyi 
seçti.

21 Kasım 1995:
Dayton Barış Antlaşma-

sı imzalandı. Amerika’nın 
öncülüğünde Aliya İzetbe-
goviç, Slobodan Miloşeviç 
ve Franyo Tucman tarafın-
dan parafe edilen antlaş-
mayla Bosna-Hersek iki 
birimden oluşan bir dev-
let haline geldi. Bunlardan 
biri on kantona bölünmüş 
ve Boşnaklar ile Hırvat-
ların kontrolünde olan 
“Bosna ve Hersek Fede-
rasyonu”, diğeri ise Sırp-
ların kontrolündeki “Sırp 
Cumhuriyeti”dir.

22 Kasım 1922: 
Lozan’da Batı Trakya 

tartışması. Lozan Ba-
rış görüşmelerinde Türk 
heyeti, Doğu Trakya hu-
dudunun 1914'teki hudut 
olarak belirlenmesini is-
tedi. Bati Trakya konu-

sunda ise en son olarak 
bölgenin geleceğinin 
plebisit yani halk oylama-
sıyla belirlenmesini teklif 
etti. Fakat tüm çabalara 
rağmen Yunanistan’la bir-

likte hareket eden İngilte-
re ve müttefiklerine bunu 
kabul ettiremedi ve Batı 
Trakya’nın Yunanistan’a 

bırakılmasını kabul etmek 
zorunda kaldı.

22 Kasım 2002:
NATO’da yeni dönem. 

Prag'taki yapılan NATO 
Zirvesi'nde eski Varşo-
va Paktı üyelerinden Lit-
vanya, Letonya, Estonya, 
Bulgaristan, Romanya, 
Slovakya ile Slovenya'nın 
ittifaka katılmaları kabul 
edildi.

22 Kasım 1992:
 Sancak bölgesinde kat-

liam. Sırbistan’da bulunan 
Sancak bölgesinde bulu-
nan Syeverin köyünden 
Priboy kentine işçileri ta-
şıyan bir yolcu otobüsü 
Sırp milis güçleri tarafın-
dan durduruldu. Yolcular 
içinde bulunan 16 Boşnak 
kaçırılarak öldürüldü.

23 Kasım 1967:
 Kararlıyız… Bakanlar 

Kurulu yayınladığı bildi-
ride Türkiye’nin Kıbrıs 
konusunda kararlı oldu-
ğunu ifade etti. Johnson, 
Ankara’ya gönderdiği özel 
temsilci Cyrus Vance’ın 
Esenboğa Havaalanına 
inmesine gençler karşı 
koydular. Türkiye’nin sab-
rının taşması üzerine özel 
temsilci Vance, Ankara-
Atina arasında mekik do-
kumaya başladı. Bu arada 
kararlılığın bir göstergesi 
olarakTürk jetleri devamlı 
Kıbrıs üzerinde uçuyor, 
Birlikler sınırlara doğru 
kaydırılıyor.

23 Kasım 1912:
Sırp ordusu Ohri’ye gir-

di.
24 Kasım 1934: 
C u m h u r b a ş k a n ı 

Gazi Mustafa Kemal, 
Meclis’ten çıkan kanunla 
‘’Atatürk’’ soyadını aldı.

25 Kasım 1896: 
Türkler arasında Hıris-

t iyanlık propagandası 
yapmak amacıyla çıka-
rılan Şems adlı gazete, 
Bulgaristan’ın Filibe ken-
tinde yayınlanmaya baş-
ladı.

25 Kasım 1973: 
Yunanistan’da darbe. 

Yunanistan’daki ayak-
lanmalar sonunda Baş-
bakan Georgios Papa-
dopulos (Yorgo Papado-
pulos), cunta tarafından 
devrildi. Bu sürecin sona 
ermesinde ve ardından 
Yunanistan’a demokrasi-
nin gelmesinde Türkiye 
tarafından yapılan Kıbrıs 
Barış Harekâtı’nın önemli 
rolü oldu.

25 Kasım1941: 
Bulgar istan “Mihver 

Devlet ler i ”ne katı ldı. 
Almanya’nın safında yer 
alan Sofya, büyük Bulga-
ristan hayalini gerçekleş-
tirmek için Batı Trakya ve 
Makedonya’yı işgal etti. 
9 Eylül 1944’te Sovyet 
Orduları’nın ülkeye girme-
siyle de savaşın mağlup-
lar tarafında yer aldı.

27 Kasım 1919: 
Neuilly (Nöyi) Barış Ant-

laşması imzalandı. Bul-
garistan ile Müttefikler 
arasında imzalanan ant-
laşmayla Batı Trakya’nın 
ikiye bölünür. Kuzey kıs-
mı; Nevrekop, Ropçoz, 
Paşmaklı, Eğridere, Darı-
dere, Kırcaali, Koşukavak, 
Ortaköy ve Mustafa Paşa 
kazalarını Bulgarlara bıra-
kıldı. Güneyi ise yani Ka-
raağaç, Dimetoka, Sofulu, 
Dedeağaç, Gümülcine ve 

İskeçe’yi kapsayan bölge 
Yunanistan’a verildi. Yine 
bu uluslararası antlaş-
mayla Bulgaristan’da ka-
lan Türklerin eğitim, dini, 
kültürel, ekonomik hakları 
garanti altına alındı.

29 Kasım 1943:
 Yosip Broz Tito’nun 

liderliğindeki Yugoslav-
ya Antifaşist Konseyi 
kendi hükümetini i lan 
etti. Bununla Yugoslav-
ya Krallığı’nın Sırbistan, 
Hırvatistan, Slovenya, 
Makedonya, Karadağ ve 
Bosna-Hersek olmak üze-
re altı federal birimden 
oluşan devlete dönüştü-
rülmesi tasarlandı. Fakat 
Boşnaklar kurucu bir mil-
let olarak kabul edilmedi.

29 Kasım 1945:
Yugoslav ’yada yeni 

dönem. Yugoslavya’da 
cumhuriyet ilan eden Ku-
rucu Meclis, ülkenin adını 
Yugoslavya Federal Halk 
Cumhuriyeti olarak de-
ğiştirdi. Yosip Broz Tito, 
bu ülkenin ilk federal dü-
zeydeki başbakanı, daha 
sonra ise cumhurbaşkanı 
oldu.

29 Kasım 1967: 
Kıb r ıs ’ t a  uz laşma. 

Yunanistan’ın Türkiye’nin 
koşullarını kabul etmesi 
üzerine Kıbrıs’ta bunalım 
geçici de olsa giderilmiş 
oldu.     Metin EDİRNELİ

Turizm sezonu için 
ılımlı iyimserlik
Sofya Inter Expo Center’de “Go2Balkans” turizm fu-

arının açılışını yapan Turizm Bakan Yardımcısı İrena 
Georgieva, turizm iş dünyasının kış turizm sezonun-
dan beklentileri nispeten iyimser olduğunu açıkladı. 
Gazetecilere konuşan İren Georgieva sıcak hava 
nedeniyle herkesin endişeli olduğunu, ancak genel 

olarak tatil rezervasyonlarının iyi gittiğini ve son anda 
rezarvasyon artışın yaşanması beklendiğini ekledi.

Yerli turizmciler önümüzdeki kış sezonunda İsra-
il, Moldova, İngiltere, Slovakya, Makedonya ve ge-
leneksel Balkan ülkeleri Yunanistan, Romanya ve 
Türkiye’den turist sayısının artmasına güveniyorlar. 
Yunanistan, Romanya ve Türkiye, Bulgaristan turizmi-
ne en fazla turist ve gelir sağlayan ülkeler arasındadır.

2014 yılında Yunanistan’dan Bulgaristan’a 1 milyo-
nun üzerinde turist ziyaret etti. Romanyalı turistlerin 
sayısı 500 binin biraz üstünde Türkiye’den ise yak-
laşık 500 bin turist ülkemize giriş yaptı. Georgieva, 
Yunanistan’daki krizin Yunanların yaz aylarındaki 
seyahatlerini etkilediği izlenimleri olmadığını ve önü-
müzdeki sezonda da ciddi etkisinin yaşanmamasını 
ümidettiğini dile getirdi.
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Ünlü bestekâr Rujdi Şükrü’nün doğumunun 80. yıldönümü kutlandı
Ardino (Eğridere) Bele-

diyesi ve Rodopska İskra 
Halk Toplum Merkezi ta-
rafından 18 Kasım 2015 
Çarşamba akşamı ünlü 

orkestra şefi ve besteci 
Rujdi Şükrü’nün doğumu-
nun 80. yıldönümüne ada-
nan sanat gecesi düzen-
lendi. Belediye meclis sa-
lonunda gerçekleştirilen 
etkinlik büyük ilgi gördü. 

Resmi konuklar arasında 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Ardino ve 
Momçilgrad (Mestanlı) 
Meclis Başkanları Sezgin 
Bayram ve Ömer Hüse-
yin, Türk Kültür ve Sa-
nat Derneği (TÜRKSAD) 
Başkanı Müzekki Ahmet, 
Kırcaali Tiyatro ve Müzik 
Merkezi Kadriye Latifova 
Müzikal Tiyatrosu’nun Yö-
neticisi ve Kırcaali Buket 
Kadın Derneği Başka-
nı Sabiha Mestan hazır 
bulundular. Ayrıca halk 
toplum merkezi faaliyetçi-
leri, toplumun önde gelen 
isimleri, Rujdi Şükrü’nün 
dostları ve hayranları da 
bu anlamlı gecede sanat-
çıyı yalnız bırakmadı. 

P r o g r a m ,  R u j d i 
Şükrü’nün Kırcaali ili eski 
Halk Konseyi Kültür ve 
Sanat Şubesi’nden iş ar-
kadaşı Galya Gavrailova 
tarafından bir yaratıcı ve 
kültür faaliyetçisi olarak 
tanıtılmasıyla başladı. 
Selahidin Karabaşev, 
slay t show eşl iğinde 
Rujdi Şükrü’nün hayatı 
ve yaratıcılığına dair bir 
sunum yaptı. Sunum es-
nasında katılımcılar Rujdi 
Şükrü’nün bestelediği şar-
kıları söylemeye başladı. 
Ardino Rodopska İskra 
Halk Toplum Merkezi 
Başkanı Yüksel İsmail, 
sözü rahmetli şair Naci 
Ferhadov’a ait ve Rujdi 
Şükrü’nün bestelediği 
“Bizim Şehrimizde” isimli 
şarkıyı ilk defa seslendir-
di. 

Rujdi Şükrü, 22 Eylül 
1935 yılında Kırcaali’de 
doğdu. Babası aslen 

Ardino’nun Rodopsko 
(Kocaaliler) köyündendir. 
Rujdi’nin yeteneği daha 
15 yaşındayken herhangi 
birinin değil, 1951 yılında 

Kırcaali’yi ziyareti sırasın-
da dünyaca ünlü Türk şair 
Nazım Hikmet’in dikkatin-
den kaçmamıştır. Büyük 
şair onun yeteneğinden 
etkilenmiş ve hayran kal-
mıştır. Yerel yönetime bu 
yetenekli gencin bir müzik 
okulunda eğitimine de-
vam etmesini tavsiye edi-
yor. Böyle de oluyor. Ruj-
di, eğitime başladığı Kır-
caali Pedagoji Okulu’nu 
terk ediyor ve 1957 yılın-
da eğitimini tamamladı-
ğı Plovdiv (Filibe) Müzik 
Okulu’na kaydını yaptırı-
yor. Askerlik yaptığı sıra-
da 2 yıl boyunca Sofya 
İnşaat Kolordusu Temsili 

Topluluğu’nun solistliğini 
yapıyor. Toplulukta müzik 
konusundaki bilgilerini de-
rinleştiriyor, polifonik koro 
ve orkestra şefliği incelik-
lerini kavrıyor. 

1959 yılında o zamanki 
yeni kurulan Kırcaali ili 
Halk Konseyi Kültür ve 
Sanat Şubesi’nde müzik 
öğretim yöntemleri uzma-
nı ve müfettişi olarak gö-
reve başlıyor. 1966 yılında 
Azerbaycan’ın başkenti 

Bakü’ye eğitime gönde-
riliyor. Kursun sonunda 
Bakü Devlet Müzikal Ko-
medi Tiyatrosu sahnesin-
de sunulan bir operada 

orkestra şefi olarak muh-
teşem bir performans ser-
giliyor. Yaratıcılık gücünü 
geliştiren Rujdi Şükrü, 
memleketine döndüğünde 
müzik öğretim yöntemle-
ri uzmanı görevinin yanı 
sıra yaklaşık 30 yıl Kırca-
ali Kurşun ve Çinko Fabri-
kası, Orfeyus Tekstil Fab-
rikası, Bulgarplod Devlet 
Şirketine bağlı Halk Ko-
rosu, Devlet Otomobil 
Kuruluşu (DAP), Bulgar 
Postaları Kırcaali Şubesi, 
daha sonra Bulgar Halk 
Oyunları Topluluğu’na 
dönüştürülen İçişleri Ba-
kanlığı İl Müdürlüğü Ka-
dın Halk Korosu gibi çe-

şitli teşkilat ve kurumlara 
bağlı çok sayıda koro ve 
toplulukların koro şefliğini 
ve sanat yönetmenliğini 
yapıyor. Onun yönettiği 
müzik grupları çok sayı-
da ödül almıştır. Avitse-
na Halk Toplum Merkezi 
Ömer Lütfi Şubesine bağlı 
çocuk ve yetişkinlerin yer 
aldığı mandolin orkest-
raları kuruyor. Kırcaali 
bölgesinde amatör müzik 
grupların faaliyetini des-

tekliyor. 
Momçilgrad, Jinzifovo 

(Yelciler), Gorno Praho-
vo (Tosçalı) ve Ardino’da 
faaliyet yürüten gruplara 
müzik öğretim yöntemleri 
konusunda yardımcı olu-
yor. 1969 yılında  Bulgar 
Ulusal Televizyonu’nda 
bir programa katılan Ar-
dino Türk Halk Oyunları 
Topluluğu’nun temsilinde 
konuk koro şefi olarak yer 
alıyor. 

Bu topraklarda doğmuş 
veya bir bağlantısı olan 
Naci Ferhadov, Durhan 
Hasan ve başka şairle-
rin yazdığı şiirleri bes-
telemiştir. “Cebelli Kız”, 
“Bizim Şehrimizde”, “Aşk 
Sınır Tanımaz”, “Bahar 
Yağmuru” ve başka şar-
kıları onun bestesidir. 
Solistler veya amatör 
gruplar tarafından ses-
lendirilen şarkıları Bulga-
ristan Ulusal Radyo’nun 
(BNR) arşivinde bulunu-
yor. Bulgaristan’da mü-
zik sanatının gelişimine 
katkısından dolayı Rujdi 
Şükrü, devlet tarafından 
“Kiril ve Metodiy” ödülüne 
layık görüldü. 

Çeyrek asırdan beri Ruj-
di Şükrü, İstanbul’da ika-
met ediyor. Fakat Kırcaali 
ve ilde faaliyet sürdüren 
müzik gruplarına yardım-
cı olmaya devam ediyor. 

Rujdi Şükrü’nün 80.yıl-
dönümü münasebetiyle 
Resmi Murat ve Sezgin 
Bayram, sanatçıya onur 
plaketi ve tebrik mesajı 
sundular. Tebrik mesa-

jında, “Siz, Ardino’nun 
kıymetli metaller içeren 
bir mineral madeninden 
çok yetenekli insanları 
barındıran bir yer olduğu-
nun sıradaki ıspatısınız. 
Sağ olun, var olun üstat 
ve bizleri yeni yeni eser-
lerinizle sevindirebilmeniz 
için elinizden diyapazon 
aletini düşürmeyin” de-
niliyor. Rujdi Şükrü’nün 
öğrencisi Meltun Kadıoğ-
lu tarafından Bursa’dan 

gönderilen bir tebrik 
mesajı da okundu. Sabi-
ha Mestan da bestekarı 
sıcak sözlerle tebrik etti. 
Bir sürü çiçek ve tebrik 

alan bestekar çok heye-
canlandı ve Ardino’da 
bu şekilde karşılanmayı 
beklemediğini ifade etti. 
Rujdi Şükrü,”Buradaki 
halk toplum merkezine 
yardımcı olmak için bura-
ya her zaman memnuni-
yetle geldim. Bu kutlama 
etkinliği daima kalbimde 
değerli bir hatıra olarak 

kalacak” dedi. Sanatçı, 
Ardino Belediyesine ve 
Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi’ne bu 
şekilde onurlandırılması 
ve sıcak karşılanmasın-
dan dolayı şükranlarını 
arz etti. 
Etkinlik, Kırcaali Buket 

Kadın Koro Grubu’nun 
sunduğu Türk Halk mü-
ziği konseriyle devam 
etti. Repertuvarda Rujdi 
Şükrü’nün bestelediği 
türküler de bulunuyordu. 
             Güner ŞÜKRÜ

320 mülteci gözaltına alındı
İçişleri Bakanlığı (MVR) Genel Sekreteri Georgi 

Kostov, İçişleri Bakanlığı ve Devlet Milli Güvenlik 
Ajansı’nın (DANS) 14 Kasım Cumartesi günü baş-
lattıkları özel operasyonda 320 kişinin gözaltına 
alındığını bildirdi. Kostov operasyonun Başbakan 
Boyko Borisov’un yönetiminde gerçekleştirilen 
Milli Güvenlik ve Göç Yürütme Kurulu toplantısın-
dan sonra başlatıldığını belirtti. Gözaltına alınan 
kişiler arasında terör örgütlerine mensup olanların 
tespit edilmediğinin altını çizdi.

Operasyon kapsamında 7 bin kişi ve 300’den 

fazla aracın kontrol edilmesi sonucunda 11 Bul-
garistan vatandaşının insan kaçakçılığı için tutuk-
landığı ve 9 soruşturma açıldığı açıklandı. 

Bir gazetecinin “Paris’te cuma günü silahlı ve 
bombalı saldırı meydana gelmeseydi bu kişiler 
tespit edilip tutuklanacaklar mıydı” sorusuna ce-
vap olarak Kostov, bu tür kontrollerin sürekli ya-
pıldığını ve yılın başından beri ülkeye yasa dışı 
yollarla giren 27 bin kişinin tutuklandığını belirtti. 

İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Paris’te mey-
dana gelen saldırıların ardından bir dizi önlem 
alındığını, söz konusu kaçak mülteci ve insan ka-
çakçılarına karşı özel operasyonun bu önlemlerin 
sadece bir kısmı olduğunu kaydetti. 

Kostov, kaçak göçmenleri gözaltına aldıkların-
da onların her zaman askeri çatışmalar yaşanan 
Suriye ve Irak’tan olduklarını ileri sürdükleri, son-
radan ise çoğunun Afganistan ve Pakistan’dan 
olduklarının ortaya çıktığını ifade etti. 

Paris’te saldırılardan sonra alınan diğer önlem-
lerin Bulgaristan dış sınırlarının ve kritik altyapı-
nın -büyükelçilik binaları, tren garları, otogarlar 
ve alışveriş merkezleri gibi çok kişinin bir araya 
toplandığı yerlerin yüzde 100 kontrol altına alın-
dığı anlaşıldı. 

Bulgaristan’ın terörist saldırı tehdidi altında 
olup olmadığı sorusu üzerine Kostov, tüm Avrupa 
Birliği’nin potansiyel risk altında olduğunu, fakat 
şimdilik ülkemizin gerçek bir tehdit altında olma-
dığının altını çizdi. 
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Üç ülke düzensiz göçe karşı birleşecek
Uluslararası Göç Örgü-

tü tarafından hazırlanan 
"Sınır Yönetimi Alanın-
da Türkiye, Bulgaristan 
ve Yunanistan Arasında 
Bölgesel İşbirliği Projesi" 
kapsamında bu üç ülke 
düzensiz göçe karşı daha 
etkin mücadele edecek.

Türkiye, Bulgaristan ve 
Yunanistan, Uluslararası 
Göç Örgütü tarafından 
hazırlanan proje kapsa-
mında düzensiz göçe 
karşı mücadelede iş birliği 
yapacak.

Bir milyon 800 bin avro 
bütçeli "Sınır Yönetimi 
Alanında Türkiye, Bulga-
ristan ve Yunanistan Ara-
sında Bölgesel İşbirliği 
Projesi" çerçevesinde üç 
ülke temsilcileri belirli ara-
lıklarla bir araya gelecek. 
Bu üç ülke iş birliği ça-
lışmaları hakkında görüş 
alışverişinde bulunarak, 
düzensiz göçle mücade-
lede yapılacak ortak ça-
lışmaları değerlendirecek.

Ulusal Proje Koordina-
törü Emrah Güler, AA 
muhabirine yaptığı açık-
lamada, 18 ay sürecek 
projenin olumlu katkıları-
nın olacağını söyledi.

Dünyada çeşitli neden-
ler le düzensiz göçün 
arttığını belirten Güler, 
Avrupa ülkelerine gitmek 
isteyen bir çok sığınmacı 
ve kaçağın yasa dışı yol-

larla Türkiye, Bulgaristan 
ve Yunanistan'a geldiğini 
ifade etti.

Hazırladıkları proje kap-
samında Türkiye, Yuna-
nistan ve Bulgaristan'ın 
düzensiz göç olaylarına 
karşı ortak ve etkin mü-
cadele edeceklerini an-
latan Güler, "Düzensiz 
göçe karşı komşu üç ülke 
arasında güven bağları ve 
günlük irtibatlar güçlendi-
rilerek iş birliği ilişkileri 
arttırılacak. Düzensiz göç 
konusunda komşu ülkeler 
arasında bilgi alışverişi 
çok önemli. Eğer üç ülke-
de bir birinden habersiz 
çalışmalar yaparsa, bu 

düzensiz göçü olumsuz 
etkileyerek hem bir ül-
kenin hem de kaçak ve 
sığınmacıları etkiler. Bu 
nedenle ortak mücadele 
çok önemli. Proje kapsa-
mında üç ülke yetkilileri 
zaman zaman bir araya 
gelerek değerlendirme-
de bulunacaklar. Projede 
her üç ülkenin de kolluk 
kuvvetleri, valilikleri et-
kin rol alacaklar. Yapılan 
her çalışma ve yasa dışı 
geçişlere karşı aldıkları 
tedbirler bir birlerine ak-
tarılacak" diye konuştu.

Proje kapsamında 
düzensiz göçün engel-
leneceğini vurgulayan 

Güler, şöyle devam etti:
"Üç ülke arasında işbir-

liği projesi yapılmakta. 
Öncesinde iletişim kanal-
ları sınırlıyken şu anda 
üç ülke doğrudan kanal-
larla yoğun bir şekilde iş 
birliğine girdiler ve bilgi 
paylaşımına başladılar. 
İlgili sınıra, sınır gözetimi 
ve kontrolüne ilişkin bilgi 
paylaşımlarına ilişkin bazı 
faaliyetler düzenlendi. 
Birtakım şablonlar oluş-
turuldu ve bu şablonlar 
üzerinde bilgi paylaşımına 
olanak sağlandı. 2 ya da 
3 yıl önce bilgi paylaşımı 
çok sınırlıyken bu gün cid-
di manada bu oran arttı. 

Doğrudan günlük tele-
fonlar ve email yollarıyla 
ilgili mülki idari amirlikler 
üzerinden bir koordinas-
yon mekanizması sağ-
landı. Bu aşamada gözle 
görülür ve tatmin edici bir 
iletişimden söz edebiliriz."

- "Sınıra tel örgü çe-
kilmesi düzensiz göçü 
engellemez"

Bulgaristan hükümetinin 
daha önceki yıllarda dü-
zensiz göçe karşı Türkiye 
sınırına 30 kilometrelik tel 
örgü çektiğini anımsatan 
Güler, bu tür uygulama-
ların faydalı olmadığını 
savundu.

Düzensiz göçe sebep 
olan organizatörler ve 
örgütlerle mücadelenin 
daha önemli olduğunu 
dile getiren Güler, şunları 
kaydetti:

"Bulgaristan tarafında 
30 kilometrelik bir tel örgü 
çektiğinden bahsediyo-
ruz ancak biz kesinlikle 
bunun göçü durdurmaya-
cağı ve herhangi bir şe-
kilde çözüm olmayacağı 

kanaatindeyiz. İş birliği 
yaparken aynı zamanda 
göçmenlerin istedikleri ül-
kelere gitmelerine yönelik 
kolaylaştırıcı çözümler or-
taya konulmalı. Sınırlara 
baktığımız zaman sade-
ce kara sınırlarında iş bir-
liğinden bahsetmiyoruz. 
Deniz ve hava sınırlarına 
ilişkin de işbirliğinden söz 
etmek durumdayız. Şu an 
Akdeniz'deki mevcut olay-
larda 26 ekim itibarıyla 
yaklaşık 71 bin kişinin 
arama ve kurtarma faali-
yetleri çerçevesinde Sa-
hil Güvenlik Komutanlığı 
tarafından kurtarıldığını 
görmekteyiz. Bu çerçe-
vede hem kara hem hava 
hem de deniz sınırlarıyla 
birlikte ilgili kurumların ka-
pasitesinin arttırılması ve 
düzensiz göçle mücadele 
ile uluslararası sınır aşan 
suçlarla mücadele kapsa-
mında da uluslararası göç 
örgütü olarak ilgili kurum-
ların faaliyetini destekle-
mekteyiz."

           Anadolu AJANSI

Osmangazi Belediye Başkanı Dündar, Kırcaali 
İli’ndeki belediye başkanları ile görüştü
Osmangazi Beledi-

ye Başkanı Mustafa 
Dündar, Bulgaristan’da 
yapılan yerel seçimleri 
kazanan Türk belediye 
başkanları ile bir araya 
geldi. Başkan Dündar, 
büyük oy farkıyla seçim-
leri kazanan 7 ilçenin 
belediye başkanlarını 
tebrik ederek, görevle-
rinde başarılar diledi.
Osmangazi Belediye 

Başkanı Mustafa Dün-
dar, Başkan Yardımcısı 
Halil Döner ile birlikte 
Bulgaristan’ı ziyaret 
ederek, yerel seçim-
leri kazanan belediye 
başkanları ile buluştu. 
Makaza Otel’de ger-
çekleştirilen buluşmaya 
Kırcaail’de 3 dönemdir 
belediye başkanlığı gö-
revini sürdüren Hasan 
Azis’ in yanı sıra Cebel 
Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, Mestanlı Beledi-
ye Başkanı Sunay Ha-
san, Koşukavak Bele-
diye Başkanı Sebihan 
Mehmet, Karagözler 

Belediye Başkanı Aydın 
Osman, Eğridere Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat ile Yunanistan’ın 
Gümülcine eski Millet-
vekili Ahmet Hacıosman 
ve Kozlukebir Eski Be-
lediye Başkanı İbrahim 
Şerif de katıldı.
Balkanlardaki Türk 

belediye başkanları ile 
kahvaltı yapan Başkan 
Dündar, “Bulgaristan 
ve Türkiye’de yakın za-
manda seçimler yapıl-
dı. Bizler Bulgaristan’da 
yapılan seçimleri kendi 

seçimlerimiz gibi görü-
yoruz. Çünkü Balkan-
larda 11 tane kardeş 
belediyemiz var ve or-
tak çalışmalar içindeyiz. 
Tüm dünyada yerel yö-
netimler gittikçe güçleni-
yor. Bizler doğru strateji 
belirleyip bunları iyi bir 
şekilde geliştirirsek ül-
keler arası ilişkilere de 
katkı sağlamış oluyoruz. 
Çünkü bu işin tabanı bi-
ziz. Onun için bizlere 
çok iş düşüyor. Yeni se-
çilen belediye başkan-
larımıza çok iş düşüyor. 

Seç im le rden 
büyük başarı 
ile ayrılan be-
lediye başkanı 
arkadaşlarıma 
başarılar dili-
yorum ve tebrik 
ediyorum” diye 
konuştu.
K ı r c a a l i ’d e 

dördüncü dö-
nem belediye 
başkanlığına 
seç i l en  Ha -
san Aziz ise, 

“Uzun zamandır 
Osmangazi Belediyesi 
ile kardeş belediyeyiz. 
Birlik ve beraberlik içe-
risinde çalışarak birçok 
etkinliğe imza attığımız 
Başkanımız Mustafa 
Dündar’a, bize verdiği 
desteklerden dolayı te-
şekkür ediyorum” diye 
konuştu. Kahvaltının 
ardın Başkan Dündar, 
seçimleri kazanan be-
lediye başkanlarına 
Bursa çakısı hediye etti.
           Kırcaali Haber

Kırcaali’de Türk Edebiyat 
Gecesi düzenlendi

Kırcaali Ömer Lütfi Türk Kültür Derneği’nin Eğitim 
ve Kültür Merkezi salonunda Türk Edebiyat Gecesi 
düzenlendi. Etkinlik, samimi ve dostane bir havada 
geçti. Programda derneğin çatısı altında şair ve yazar 
Durhan Ali’nin başkanlığında faaliyet yürüten Recep 
Küpçü Edebiyat Kulübü üyeleri yer aldı. 

Dernek Müdürü Müzekki Ahmet ’in selamlama ko-
nuşmasından sonra ilgiyle dinlenen şiir sunumuna 
geçildi. İlk önce kulübün en genç üyesi 16 yaşındaki 

Aysun Ramadan “Huzur” ve “Hayat Dediğin” iki şiirini 
seslendirdi. Ardından Karamantsi (Karamanlar) 10 Ma-
yıs Türk Kültür ve Sanat Derneği Başkanı şair Bayram 
Kuşku, “Hasbihal” şiirini okudu. Daha sonra Durhan 
Ali kısa bir şiirini seslendirdi. Şair Habibe Ahmedo-
va bu defa edebiyatseverlerle 1989 yılında yaşanan 
Türkiye’ye Zorunlu Göç ile ilgili bir anısını paylaştı. 
Genç kalem Hatice Durgut, “İçimdeki Kelebek” ilk şiir 
kitabından ”Kısmet” isimli çok hüzünlü bir şiirini okudu. 
Ardından genç şair İsmet İsmail, “Yaban Eller Mezarın 
Oldu” ve “O Benim” şiirlerini okudu. Resmiye Mümün, 
“Bizim Oralarda” şiirini seslendirdi. Geceye katılan 
İzmir'de çıkan Birlik Dergisi'nin Bulgaristan Temsilcisi 
Osman Akın, şairlerin her şeyden önce insan sever 
olduklarının altını çizerek, ünlü şair Orhan Veli’nin “Va-
tan İçin” şiirini söyledikten sonra Kırcaalileri “Benim 
en sevdiğim, beni ben olarak anlatan şiir” dediği “Dert 
Yarası” şiiriyle selamladı. 

Gecenin sonunda genç şair ve yazar Şefika 
Refik, “Asiye adlı 12 yaşında bir kızın gözünden 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç etmenin ne olduğunu 
anlatmaya çalıştım” dediği, “Karanlığın Sesi” ilk hikaye 
kitabından “İki Sınır Arasında” kısa hikayesini paylaştı. 
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Resmi Murat, muhtarlar ile ilk görüşmesini Lübino köyünde yaptı
Ardino (Eğridere) Beledi-

ye Başkanı Resmi Murat, 
ilçe sınırları dahilinde se-
çilen muhtarlar ile ilk gö-
rüşmesini gerçekleştirdi. 

G ö r ü ş m e  14  k m 
uzunluğundak i  Spo -
luka (Olacak) -Lübino 
(Ömerler)-Latinka (Ürpek) 
yolunun yeniden yapılan-
dırılması ve onarılması 
vesilesiyle Lübino köyün-
de gerçekleşti. 

Görüşmede yerel meclis 
üyelerinin büyük bir kısmı 
da hazır bulundu. Konuk-
lar köy muhtarı Sıdkı Ah-
met ve beş yıldan fazla bu 
köyde yaşamını sürdüren 
İngiliz çifti Melanie Koban 
ve Lee Maunder tarafın-
dan karşılandı. 

Resmi Murat, “Bu projeyi 
gerçekleştirdiğimize se-
viniyorum. Proje Plamen 
Oreşarski hükümetinin 
Bölgelerin Kalkınması ve 
Sürdürülebilir Gelişimi 
Kamu Yatırım Programın-

ca sağlanan kaynaklarla 
hayata geçirildi. Fakat 
bizim Yerel Meclis’in bazı 
üyeleri bu yol kesimini La-
tinka Otobanı olarak ad-
landırdılar. Hepiniz bu yol-
dan geçtiniz ve gördünüz 
ki iki yerleşim yerine hiz-
met veren tek şeritli dağlık 
bir karayoludur. Demokra-

tik değişimlerden önce bu 
iki köyde ayrı birer muh-
tarlık varmış, şimdi ise 
tek bir muhtarlık var, fakat 
40-45 yıl boyunca bura-
daki insanlar toprak yolu-
nu kullanmışlardır” dedi. 
Belediye başkanı olarak 
bu yolu Latinka Otobanı 
olarak nitelendiremeye-

ceğinin altını 
çizen Resmi 
Murat, “Bu-
radaki halkla 
gö rüşmeye 
geldiğim za-
man asfaltlı 
yo la sah ip 
o lmadık lar ı 
için kendimi 
huzursuz his-
sediyordum. 
Yönet i c i l e r 
bir işi yapa-
m a d ı k l a r ı 
zaman, o in-
sanların hak 
etmediği yeni 
bir şey olarak 
nitelendirmek 

yerine kendilerini böyle 
huzursuz hissetmeleri 
gerektiğini düşünüyorum” 
diye sözlerine ekledi. Be-
lediye Başkanı, belediye 
yönetiminin her zaman il-
çede yolların iyi durumda 
olması için çabaladığını 
kaydetti. Murat, “Ne yazık 

ki, ulusal karayolları dahi-
lindeki üçüncü sınıf Kobil-
yane (Maşkılı) –Spoluka 
yolu kötü durumda. Na-
sıl bir yoldan geçtiğinizi 
gördünüz. Birçok yerde 
asfalt kalkmıştır, delik ve 
çatlaklar oluşmuş ve on-
lar yolu kullanan araçların 
arıza ve kaza yapmaları 
açısından ciddi bir tehli-
ke oluşturuyor. Karayol-
ları Kırcaali İl Müdürlüğü 
ve Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırma Bakanlığı Yol 
Altyapısı Kurumu’na çok 
kez ihbarda bulunduk, fa-
kat henüz önlem alınmış 
değil” diye belirtti. 
Lübino sakinleri adı-

na Ardino Meclis Üyesi 
Şahin Bayramov, küçük 
yerleşim yerlerinin so-
runlarını da çözdükleri 
için belediye yönetimi-
ne şükranlarını sundu. 
Bayramov’un ifadesine 
göre yolun yeniden ya-

pılandırıp onarılması böl-
gede köy turizminin geli-
şimine katkı sağlayacak. 
Bu yol kesimine yakın bir 
yerde ülkede tek olan do-
ğal buzdolabı mağarası 
bulunuyor.
Lübino muhtarı Sıdkı 

Ahmet, ” Yolun asfaltlan-
masını 50 yıl bekledik. 
Benim dönemim sırasın-
da bunun gerçekleşme-
sinden gurur duyuyorum” 
dedi. Muhtar, köyde İngi-
lizlerden başka Hollanda-
lıların da ikamet ettiklerini 
vurguladı. Ahmet, “Hep 
beraber çalışıyoruz, bay-
ramlarımızı da hep bera-
ber kutluyoruz. Her za-
man birbirimize yardımcı 
oluyoruz, aramızda ayrım 
gayrım yok” dedi.
Görüşme sırasında 

Resmi Murat, yeni seçi-
len muhtarlara muhtarlık 
mühürlerini teslim etti. 
             Güner ŞÜKRÜ

Kasım günü sizlerin öz-
verinizin, fedakarlığınızın 
ve idealinizin boşa gitme-
diğini hatırlatan ve size 
minnetimizi ve size olan 
borcumuzu gösteren özel 
bir gündür. Bu vesileyle 
sizlerle bir arada olma-
nın heyecanını, gururunu 
yaşıyorum. Sağ olun, var 
olun! İyi ki buradasınız, 
iyi ki bizlerlesiniz!” dedi. 
Başkonsolos, “ Ben ne 
zaman Kırcaali’yi ziya-
ret etsem ve Kırcaali’nin 
Rodopların ve bizlerle bir 
arada olan Batı Trakya’nın 
aydınlık yüzlü insanlarını, 
öğretmenlerini görsem 
geleceğe ilişkin umutla-
rım artıyor. Çünkü biliyo-
rum ki, öğretmenlerimiz 
sadece okullarda öğren-
cilere geleceği gösteren, 
onlara ışık tutan, kendile-
rini bir mum gibi eritirken, 
geleceğe yönelik olarak 
gelecek nesilleri yetişti-
ren insanlar değil, onlar 
aynı zamanda toplumun 
önderleri, topluma ışık 
tutan ve toplumu daha 
da ileriye götüren insan-
lardır. Bu vesileyle sizle-
rin huzurunuzda bir kez 
daha değerli öğretmen-
lerimize ve hocalarımıza 
şükranlarımızı sunuyo-
rum. Böylesi önemli bir 
günde Başöğretmen ulu 
önder Mustafa Kemal 
Atatürk’ü ve cumhuriye-
timizi bugünlere getiren 
değerli öğretmenlerimizi 
unutmak olmaz. Sizlerin 
huzurunuzda bir kez daha 
ulu önder Atatürk’ü Ba-

şöğretmenimizi ve bugün 
aramızda olmayan, ama 
cumhuriyete omuz veren 
ve bunca nesli yetiştiren 
değerli öğretmenlerimize 
de şükranlarımı arz et-
meyi bir borç biliyorum” 
diye belirtti. Sayın Aktaş 
konuşmasının devamın-
da şu ifadelere yer ver-
di: “Değerli öğretmenler, 
biliyorum ki anadilimizi, 
güzel Türkçemizi gelecek 
nesillere aktaracak olan, 
onu yaşatacak olan ilk 
başta annelerdir, baba-
lardır. Bir de önemli görev 
sizlere düşmektedir. Lüt-
fen bu görevin bilinciyle 
bugüne kadar olduğu gibi 
önümüzdeki dönemde de 
çalışmalarınıza devam 
edin. Çünkü gerçekten 
sizin özverinize, feda-
karlığınıza ve idealinize 
ihtiyacımız var. Eğer siz 
olmazsanız ana dilimiz 
bu coğrafyada maalesef, 
yaşayamaz. Onu yaşa-
tacak olan ebeveynler, 
ama ondan sonra hemen 
sizlersiniz. Bu yüzden 
sizlere çok büyük görev 
düşüyor. Ben bunun bilin-
ciyle önünüzdeki dönem-
de çalışacağınıza adım 
gibi eminim. Bu güzel or-
ganizasyonu çok büyük 
emeklerle gerçekleştiren 
GBTÖD başkanına, tüm 
değerli üyelerine, yetkili-
lere şükranlarımı bir kez 
daha huzurunuzda sunu-
yorum. Sizleri saygıyla, 
sevgiyle selamlıyorum!”

Başkan Hasan Azis, 
şahsı ve tüm ildeki be-
lediye başkanları adına 
öğretmenler in Öğret-
menler Günü’nü tebrik 

ederek başarılar diledi. 
Kırcaali Belediyesi ve di-
ğer belediyelerin anadili 
Türkçe eğitimine öncelik 
tanıdığını belirterek, bu 
konuda uzun zamandır 
öğretmenlerle birlikte ça-
lışmalar yaptıklarını kay-
detti. Bundan yaklaşık 
8-9 yıl önce Kırcaali ve 
diğer belediyelerin, Fili-
be Başkonsolosluğu ve 
şimdiki GBTÖD Başkanı 
Harun Bekir’in desteği ile 
Ankara Bilkent Üniversite-

si ile işbirliği içerisinde ilk 
önce Kırcaali’de ülkeden 
tüm Türkçe öğretmenleri-
nin katıldığı seminerler ve 
daha sonra da Ankara’da 
Hizmet İçi Eğitim Kursları 
düzenlediklerini hatırlattı. 
Bu girişimin GBTÖD’nin 
kurulmasına bir vesile ol-
duğuna inandığını ifade 
ederek, bu tür çalışmala-
rın devam etmesini diledi. 
Müh. Azis,“Bizim seçim 
öncesi toplantılarımız öğ-
retmenlerle başladı. Çün-
kü he şey sizlerle, okul-
larla başlıyor. Ve sizler, 
öğretmenlerimiz her şeyin 

temelisiniz. O yüzden ben 
size tekrar teşekkür ede-
rek, yeni çalışmalarınızda 
başarılar dilerim” dedi. 

HÖH İl Konseyi adına 
katılımcıları selamlayan 
Resmi Murat, ana dili eği-
timine değindi. Bu konuda 
HÖH’ün çabalar sarf etti-
ğini, fakat Parlamento’da 
milletvekili sayısının ye-
terli olmadığından yasa 
değişiklikleri yapamadı-
ğının altını çizdi. Başkon-
solosun iki devlet ilişkileri 

çerçevesinde bu mesele-
yi öne sürmesi ricasında 
bulunarak, HÖH’ün iki 
ülkenin iktidardaki parti-
lerle işbirliği yaparak bir 
iki ileri adım atılabilece-
ğini ifade etti. Şu anda 
Türkçe’nin seçmeli ders 
olarak okutulduğu için 
daha hafife düştüğünü 
ve okul müfredatı dışında 
kaldığı için ebeveynlerin 
pek önem vermediklerini 
kaydetti. Resmi Murat, 
“Bizler yöneticiler olarak 
bunun sorumluluğunu 
çok iyi bilmekteyiz. Bir 
milleti ayakta tutan dili ve 

dinidir. Bizim için dili daha 
önemlidir. Çünkü ana dili 
en önemli hususlardan, 
gerekçelerden biridir. Bu-
gün Öğretmenler Günü 
ve ben şahsım adına tüm 
öğretmenleri kutlamak 
istiyorum. İnsanın anne-
sinden, babasından son-
ra hayatında örnek kişiler 
ve eğitiminde temel kişiler 
öğretmenlerdir” dedi. 

 “Batı Trakya’nın sizler-
le beraber olduğunu an-
latmak, bunu kanıtlamak 

için aranızda bulu-
nuyorum” diye be-
lirten BTTÖB Baş-
kanı Sami Toraman 
da Öğretmenler 
Günü’nü kutlama 
konuşması yaptı, 
öğretmenlik mes-
leğine değindi. 

Ardından HÖH 
Gene l  Başkanı 
Lüt f i  Mestan’ın 
gönderdiği şu kut-
lama mesajı okun-
du: “Saygıdeğer 
öğretmenler, 24 
Kasım Öğretmen-

ler Günü vesilesiyle 
kutlu ve ulvi eğitim dava-
sını icra edip uygulayan 
sizleri kutlamaktan onur 
duyarım. Mesleklerin tar-
tışılmaz en önemlisi olan 
öğretmenliğin kılavuz et-
tiği yolda bir kişi, bir top-
lum, bir millet, öğrenerek, 
sorgulayarak, karanlık ve 
korku dünyasından kurtu-
lup aydınlığa, bilgiye adım 
atar, adalet ve vicdan dolu 
yarınlarının baş kurucusu 
olur. Öğrencilerin yürekle-
rinde yakmış olduğunuz 
meşaleler hiç sönmesin. 
Öğretmenler Gününüz 

kutlu olsun!” 
Ardından Cebel Bele-

diyesi Genel Sekreteri 
Hayriye Mehmet de Cebel 
Belediyesi adına sunulan 
tebrik mesajını okudu. 

Sonra GBTÖD tarafın-
dan Başkonsolos Alper 
Aktaş’a desteklerinden 
dolayı bir teşekkür plaketi 
sunuldu. 

Program GBTÖD üye-
lerinin de bulunduğu yerli 
şairlerin şiir sunumuyla 
devam etti. Şiir dinleti-
sinde Durhan Ali, Habibe 
Ahmedova, Bayram Kuş-
ku, Şefika Refik, İsmet 
İsmail, Resmiye Mümün 
ve Haşim Semerci yer al-
dılar. Semerci’nin yazdığı 
“Benim Öğretmenim” ve 
“Hollanda’ya Bir Çocuk 
Mektubu” şiirlerini Cebel 
Hristo Botev Lisesi’nden 
öğrencileri Simge ve Elif 
Mahmud seslendirdiler. 
Ayrıca Metin Hasan’ın yö-
netmenliğindeki Momçilg-
rad Zeybekler Grubu’ndan 
Rositsa Rayçeva ve Meral 
Hüseyin de sahneye çıka-
rak, Meral, Semerci’nin 
“Rodop Göçmeni” şiirini 
söyledi, grubun solisti Ro-
sitsa Rayçeva ise bu şii-
re uyarlanan “Neredesin 
Sen” türküsünden bir ke-
sit seslendirdi. Daha son-
ra Rossi lakabıyla bilinen 
yetenekli kız, muhteşem 
bir performansla “Hasta-
ne Önünde İncir Ağacı” 
türküsüyle öğretmenleri 
selamladı. 

Programdan sonra tüm 
katılımcılara Meatsa res-
toranında resepsiyon ve-
rildi. 

Öğretmenler Günü Kutlama Etkinliğine Yoğun İlgi
1. sayfadan devam
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Büyükelçi Neynski "Yasa dışı göç bizi birbirimize yaklaştırdı"
Bulgaristan'ın Anka-

ra Büyükelçisi Nadejda 
Neynski, Edirne Valisi 
Dursun Ali Şahin’i maka-
mında ziyaret etti.

Basına kapalı olarak bir 
süre görüşen Vali Şahin 
ve Büyükelçi Neynski gö-
rüşmenin ardından basın 
açıklaması yaptı. 

Bulgar istan'ın Anka-
ra Büyükelçisi Nadejda 
Neynski, Vali Şahin’i zi-
yaretinin ardından yaptı-
ğı açıklamada, “Edirne’yi 
ziyaret etmek benim için 
büyük bir şeref ve onur-
dur. Sayın Valinin Türkiye 
ve Bulgaristan arasındaki 
projelerdeki desteğinden 
dolayı teşekkür ediyo-
rum. Özellikle mülteci 
konusunda bize verdiği 
destekten dolayı teşek-
kür etmek istiyorum. Bu 
anlaşma Türkiye, Bul-
garistan ve Yunanistan 
arasında imzalanan bir 
anlaşmadır. Buradaki 
ticari anlaşmalar konu-
sunda da görüşmelerde 
bulunduk. Sayın Valimiz 
Trakya bölgesindeki üre-
timlerden bahsetti. Ben 
de umuyorum ki birlikte 
hep beraber AB projele-
rinden faydalanalım. Tür-
kiye ve Bulgaristan’ daki 
Üniversiteler arasında 
işbirliği yapılması gerek-
tiğini belirttiler. Ayrıca film 

festivali hakkında bilgiler 
verdi, kendilerini ayrıca bu 
proje nedeniyle takdir edi-
yorum. Bu proje bölgeler 
arasında kültür köprüsü 
olacaktır. Misafirperver-
lik ve ülkeme gösterdiği 
ilgiden dolayı teşekkür 
ederim” dedi. Vali Şahin, 
yaptığı açıklamada “ Ha-
nımefendinin ilimizi zi-
yareti bizleri son derece 
memnun etmiştir, belirtti-
ği konulara ilaveten ben-
de kendilerine bir hususu 
ifade ettim. Bulgaristan’da 
sözde Ermeni soykırımı 
tasarısını kabul eden be-
lediyelerle hiçbir şekilde, 

ülkeler arasındaki ve iller 
arasındaki hiçbir projeye 
katılmayacağımızı belirt-
tim. Kendileri de bu konu-
yu üst kademeye iletece-
ğini ifade etti. Ayrıca Suri-
yeli mülteciler konusunda 
da görüşmeler oldu, ben 
tekrar kendilerine teşek-
kür ediyorum” dedi.

Vali l ik makamındaki 
basına kapalı görüş -
melerin ardından konuk 
Büyükelçi, Vali Şahin'le 
Edirne Göç İdaresi Mü-
dürlüğü Geri Gönderme 
Merkezi'ni ziyaret etti. 

Neynski, burada yetkili-
lerden kaçak ve sığınma-

cıların durumuna ilişkin 
bilgi aldı. Valilik görüşme-
sinin ardından Nadejda 
Neynski ve beraberinde-
kiler mültecilerin kaldığı 
Göç İdaresi Müdürlüğü 
Geri Gönderme merke-
zinde incelemelerde bu-
lunarak yetkililerden bilgi 
aldı. Buradaki ziyaretin 
ardından Büyükelçi daha 
sonra Beyazıt Külliyesi 
Sağlık Müzesini ve Arke-
oloji müzesini ziyaret etti. 
Burada gazetecilerin so-
rularını yanıtlayan Neyn-
ski göç trafiğinin bölgede 
giderek sorun yaşattığını 
belirterek "İnsan trafiği 

bölgede gerçekten sorun 
yarattı. Bu konuda ülkeler 
tek başına hareket ede-
mez. Bu durumu, iş birliği 
halinde bitirmek gerekir, 
tek yönlü olarak hiçbir şe-
kilde bir şey yapılamaz. 
İş birliği halinde bilgi alış-
verişi de daha sağlıklı 
gerçekleşir ve bu durum 
çözülür" dedi.

Türkiye ve Bulgaristan'ın 
ikili ilişkilerinin çok iyi dü-
zeyde olduğunu dikkat 
çeken Neynski "Türkiye 
ile aramızda çok iyi bir 
dostluk ve güven var. Bu 
dostluk ve güvenin her 
iki ülkenin yararına ço-
ğalmasını ve ilerlemesini 

istiyorum. Yaşadığımız 
zamanlar, modern za-
manlardır. Mülteci soru-
nu, bizi sınav ediyor ama 
bu gibi zamanlar bizlere 
farklı fırsatlar da veriyor. 
Biz, komşu ülkeler iz. 
Hep beraber NATO'da 
yer alıyoruz. Bulgaristan, 
Avrupa Birliği'nin üyesi 
ve Türkiye'nin de AB'ye 
çok karşı olmadığını bili-
yorum. Şu anda jeopoli-
tik değişiyor. Bulgaristan 
ve Türkiye'nin aralarında 
yeni bir fırsat bulabilece-
ğini, güzel şeyler yapa-
bileceğini düşünüyorum" 
şeklinde konuştu.

               Edirne Habercı

Avrupa Konseyi Bulgaristan’ı uyardı
Avrupa Konseyi bünye-

sinde faaliyet gösteren 
İşkence ve Kötü Muame-
le ile Mücadele Komitesi, 
Bulgaristan’daki cezaev-
leri ve karakollara kötü 
not verdi.  

Bağımsız uzmanlardan 
oluşan komite, bu yılın 
başında Bulgaristan’daki 
cezaevleri ve karakollara 
yaptığı incelemelerle ilgili 
raporu kamuoyuna açık-
ladı.

Ülkede polisin gözaltına 
alınan kişilere kötü mua-
melesinin sürdüğü uyarısı 
yapılan raporda, bu konu-
daki ikazlara rağmen kötü 
muamelenin önlenmesi 
konusunda gerekli iler-
lemenin sağlanamadığı 
bildirildi.

"Gözaltındaki kişilere 
haklarının yeteri kadar 
anlatılmadığı, bu kişilerin 
avukata ulaşma hakkın-
dan mahrum bırakıldığı" 
şikayetinde bulunulan ra-
porda, "gözaltına alınan 
kişilerin sağlık kontrolün-
den gerektiği gibi geçiril-
mediği ve yaralı olmaları 
halinde bu durumun yine 
kayıtlara düşülmediği" 
kaydedildi.

Sağlık kontrolleri sıra-
sında da kelepçelerin çı-

kartılmaması eleştirilen 
komite raporunda, gözal-
tına alınan kişilerin mut-
laka sağlık kontrolünden 
geçirilmesi ve yaralıların 

durumunun mutlaka ka-
yıtlara alınması gerektiği 
uyarısı yapıldı. 

Cezaevleri aşırı dolu 
Cezaevlerinin aşırı de-

recede dolu olduğu ve bu 
konuda yapılan uyarıların 
dikkate alınmadığı kayde-
dilen komite raporunda, 
"yeteri kadar cezaevi inşa 

edilmediği ve olanların da 
fiziki koşullarının iyileşti-
rilmediği" saptamasında 
bulunuldu.

Cezaevlerinde yolsuzluk 

ve rüşvetin çok yaygın ol-
duğu, mahkumların idari 
işlerinin görülmesi ve di-
ğer hizmetlerin hızlandı-
rılması konusunda rüşvet 
vermeye zorlandığı belir-
tilen raporda, yolsuzlukla 
mücadele için Bulgar yet-
kililerin daha fazla çaba 
göstermesi istendi.

Sofya, Burgaz ve Var-
na cezaevlerinde tokat, 
yumruk ve tekme gibi fizi-
ki kötü muamele şikayet-
lerinin sürdüğü belirtilen 

raporda, Bulgar yetkilile-
rinden kötü muamelenin 
önlenmesi için "sıfır tole-
rans" gösterilmesi talep 
edildi.

Raporda, mahkumlar 
arasındaki şiddet ve kav-
ga olayları ile yoğun şika-
yetlere de yer verildi.

           Anadolu Ajansı

MGK Toplantısı Yapıldı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Plevneliev, MGK 

toplantısının ardından, "Ülkemizin milli güvenli-
ği açısından en büyük tehdit, göçün sürmesi ve 
artmasıdır" açıklaması yaptı.

Cumhurbaşkanı Plevneliev, 5 saat süren Mil-
li Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısından sonra 
yaptığı açıklamada, "Global bir cepheleşmenin 
yaşandığı ortamda, göç ve insan kaçakçılığı milli 
güvenliğimizi önemli ölçüde tehdit etmeye devam 
ediyor" dedi.

Ulusal ve uluslararası alanında terörizmin ya-
rattığı tehdidin altını çizen Plevneliev, sözlerini 

şöyle sürdürdü: 
"Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer bölgelerdeki 

birçok ülkede devletlerin çökmesi sonucu dini ve 
etnik temelli aşırı görüşlerin kaynak olduğu terö-
rizmin geniş bir istilasına tanık oluyoruz. Silahlı 
çatışmalar sonucu ortaya çıkan toplu göç akınları 
ve kaçak geçişler AB'yi tehdit eden en önemli 
risk faktörü haline gelmiştir."

Plevneliev, ülkenin başlıca siyasi liderleri ve 
güvenlik kurumlarının yöneticilerinin katıldığı 
MGK toplantısında, ülke güvenliği, olası büyük 
bir göç dalgasına karşı etkin öngören plan ve te-
rörle mücadele yasa tasarısı hazırlanması, sanal 
ortamda etkin mücadele verilmesi ve güvenlik 
güçlerine gerekli desteğin sağlanması konula-
rında kararlar alındığını açıkladı.

Vinyet fiyatlarına zam
Bölgesel Kalkınma ve İskan Bakanı Lilyana Pavlova 

vinyetlerin zamlanan fiyatlarını açıkladı. 2016 yılından 
itibaren otomobiller için yıllık vinyet 97 leva tutarında 
olacak. Şimdiye kadar yıllık vinyetin fiyatı 67 levaydı 
ve bu da yaklaşık yüzde 30 oranında zam yapıldığı 
anlamına geliyor. 25 leva olan aylık vinyet pulunun fi-
yatı 30 leva,10 leva olan haftalık vinyetin fiyatı ise 15 
levaya yükselecek. 

Bundan önce hükümetin vinyetlerin fiyatlarına zam 
yapacağı açıklandıktan sonra ülkenin çeşitli yerlerin-
de imza kampanyaları başladı. Araç sahipleri ayrıca 
protestolara hazırlanıyor. 
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Bulgaristan ve Türkçe eğitimin önemi
Bulgaristan'da iktidarı 

darbe ile ele geçiren fa-
şist askeri yönetimin ilk 
hedefi Turan Cemiyeti 
ve Türk Öğretmenler 
Birliği olur. Bu iki dernek 
de kapatılır. Yeni yazıyı 
savunan Türk aydınları, 
suçlu görülüp kovala-
nırlar, ezilirler, kaçırılır-
lar. Hatta gün gelir ölü-
me gönderilirler. Amaç, 
Türkleri başsız bırakarak 
itaat eden bir sürü haline 
getirmektir. Fakat sorunu 
kökten halletmek isteyen 
Bulgar yönetimi, en bü-
yük darbeyi Türk eğiti-
mine vurur. Çok sayıda 
Türk Okulu kapatılır. Her 
şeyden önemlisi eğitimin 
içeriği değiştirilir. Türkle-
rin anavatan ile bağlarını 
koparmak için Osmanlıca 
ve dini eğitim ön plana 
çıkarılır. Bunun nedenleri 
açık bir şekilde Şumnu 
Polis Müfettişliğinden 
İçişleri Bakanlığı’na gön-
derilen Kostov’un kaleme 
aldığı bir gizli raporda gö-
rülmektedir: 
“Bizde, Bulgaristan’da 

orta ve yüksek tahsil-
li Türkler yokken, Türk 
meselesi diye bir şey de 
yoktu. Fakat Türk aydın-
larının sayısı arttıkça milli 
duygu da dile gelmeye ve 
bu duygu Bulgaristan’da-
ki öteki tüm kitleleri ara-

sında da yayılmaya baş-
lıyor. İşte bu yüzden, ay-
dınların sayısını ne kadar 
azaltırsak, o kadar daha 
iyi olacaktır sanıyorum. 
Bunu da ancak Türk ipti-
daiye ve rüştiye mektep-
lerinden mezun olan ve 
Bulgar gimnazyalarına 
(liselerine) girebilecek, 
uyanık Türk çocuklarının 
sayısını azaltmakla yapa-
biliriz. Bu maksada nasıl 
ulaşabiliriz? Gayet tabii, 
mekteplerde tahsil işini 
yarı cahil, az kültürlü öğ-
retmenlerin eline teslim 
etmek suretiyle. Bunla-
rın çoğu yaşlı hocalardır. 

Böyleleri yıllarca okutsa-
lar da, yine de bizim lise-
lerimize girebilecek ve 
tahsillerine başarıyla de-
vam edebilecek talebeler 
yetiştiremeyeceklerdir.”
Teftiş komisyonunun 

1937 yılı raporunda ise 
bu amaca uluşmak için 
Türk gençliğine bilgilerin 
en basitinin verilmesi ve 
eğitimin dinsel boyutu-
nun öne çıkarılmasının 
gerektiği vurgulanmıştır. 
Sonuçta her türlü engel-
leri aşarak Bulgar lisele-
rine devam etmeyi hak 
kazananlar bile bunu 
gerçekleştiremez. Çünkü 

Bulgaristan, Türk azınlık 
okullarından mezun olan-
ların Bulgar okullarıyla 
denkliğini tanımamakta-
dır.
Yani Türk azınlık okul-

larının verdiği diplomalar 
geçersizdir. Kısaca Türk-
lerin okuma ve toplumda 
yer edinme şansı çok 
azdır. Aslında asıl amaç 
ekonomik ve sosyal açı-
dan geri kalmış ve fakir 
bir toplum yaratarak on-
ları doğdukları toprakları 
terk edip gitmeye yani 
göç etmeye zorlamaktır. 
Bu amacı ve niyeti en 
güzel bu cümleler ifade 

etmektedir: “Özel Türk 
ortaokulunu bitirenlerin 
zanaata girebilmek için 
öğrenimleri geçersiz sa-
yılmaktadır ve Türk genç-
lerinin hayatta yol bulup 
geçimlerini sağlayama-
maları sosyal nitelikte bir 
meseledir… Türk çocuk-
larının zanaata girmele-
rini teşvik etmek bizim 
yönümüzden yararlı de-
ğildir, çünkü bizde zanaat 
yerleri zaten Ermeni, Ya-
hudi vb. milletlerle dolup 
taşmıştır. Türk gençleri 
işsiz kalacaklar, iş bulma-
yacaklar. Varsın kendile-
rine Türkiye’de iş arasın-
lar. Bu, Türk ahalisinden 
kurtulma politikamıza da 
uygundur.”

Tüm bu yaşananlar so-
nucu 1923 ile 1939 yılları 
arasında Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye göç edenlerin 
sayısının yaklaşık 200 bin 
kadar olduğu sanılmakta-
dır. Cevat Geray’a göre bu 
sayı 198.688’dir. Bunun 
101.507’si 1923-33 yılları 

arasında meydana gel-
miştir. 1934’te 8.682 olan 
yerini yurdunu terk etmek 
zorunda kalanların sayısı 
1935’te 24.968, 1936’da 
11.730, 1937’de 13.490, 
1938’de 20.542, 1939’da 
ise 17.769’dur. Ortaya ko-
nan sayılar, daha doğrusu 
meydana gelen zorunlu 
terk edişler aynı zamanda 
yıllar itibarıyla yaşanan 
baskıların da bir göster-
gesidir. Bu arada sadece 
göç ettirilen “aydınların” 
sayısı 1934-38 yılları 
arasında 73 bindir. Nere-
deyse nüfusun %10’u… 
O dönem ve eğitim ola-
nakları dikkate alınırsa 
Türk toplumu neredeyse 
başsız bırakılmıştır. Aynı 
şekilde 1989-90’da yaşa-
nan bundan başka bir şey 
değildir. Bu dönemde de 
toplumun en iyi yetişmiş 
kadroları sınırdışı edilerek 
toplum, başsız ve savun-
masız bırakılmıştır.

         Metin EDİRNELİ

Türkiye ekonomisi dünya 18.'si
Dünyanın en büyük 

ekonomi ler i  arasın -
da 17,4 trilyon dolarlık 
GSYH ile ilk sırada yer 
alan ABD'yi sırasıyla 
Çin, Japonya, Almanya, 
Birleşik Krallık, Fransa, 
Brezilya ve İtalya izliyor.
Dünyanın en büyük 

ekonomileri arasında 
17,4 trilyon dolarlık Gay-
ri Safi Yurtiçi Hasılası 
(GSYH) ile ilk sırada yer 
alan ABD'yi sırasıyla 
Çin, Japonya, Almanya, 
Birleşik Krallık, Fransa, 
Brezilya ve İtalya takip 
ediyor.
AA muhabirinin, Dün-

ya Bankası verilerinden 
yaptığı derlemeye göre, 
cari fiyatlarla 2014 yılı 
GSYH gerçekleşmeleri 
baz alındığında, 17 tril-
yon 419 milyar dolarlık 
GSYH'si ile Amerika 
Birleşik Devletleri (ABD) 
dünyanın en büyük eko-
nomisine sahip.
ABD'yi yaklaşık 10,3 

trilyon dolarlık GSYH ile 
Çin, 4,6 trilyon dolarlık 
GSYH ile Japonya, 3,9 
trilyon dolarlık GSYH ile 
Almanya ve 2,9 trilyon 
dolarlık GSYH ile Birle-

şik Krallık takip ediyor.
Ekonomik büyüklükte, 

Fransa 2,8 trilyon dolar-
lık GSYH ile altıncı, Bre-
zilya 2,3 trilyon dolarlık 
GSYH ile yedinci, İtalya 
2,1 trilyon dolarlık GSYH 
ile sekizinci, Hindistan 2 
trilyon dolarlık GSYH ile 
dokuzuncu, Rusya Fede-
rasyonu da yaklaşık 1,9 
trilyon dolarlık GSYH ile 
onuncu sırada bulunu-
yor.
Türkiye 18'inci sırada

Kanada (1,8 trilyon do-
lar), Avustralya (1,4 tril-
yon dolar), Güney Kore 
(1,4 trilyon dolar), İspan-
ya (1,4 trilyon dolar) ve 
Meksika (1,3 trilyon do-
lar) da GSYH'si 1 trilyon 
doların üzerinde bulunan 
ülkeler arasında yer alı-
yor.
888,5 milyar dolarlık 

GSYH'ye sahip Endo-
nezya, dünyanın en bü-
yük 16'ncı ekonomisi, 
869,5 milyar dolarlık 

GSYH'ye sahip Hollan-
da dünyanın en büyük 
17'inci ekonomisi ve 
799,5 milyar dolarlık 
GSYH'ye sahip Türkiye 
de dünyanın en büyük 
18'inci ekonomisi konu-
muna sahip.
Ülke bazlı GSYH'de 

Türkiye'yi sırasıyla Suudi 
Arabistan (746,2 milyar 
dolar) ve İsveç (570,5 
milyar dolar) takip ediyor.
           

Kırcaali Haber

Sigaraya zam 
Özel Tüketim Vergisi ve Vergi Depolar Kanunu’nda 

değişiklikler yapılmasına ilişkin yasa tasarısının bir kıs-
mının kabulüyle sigaradan alınan özel tüketim vergisi 
oranlarında artış yapıldı. En çok kullanılan sigaralar 
yaklaşık 20-30 stotinka, daha pahalı olan sigara mar-
kalarının fiyatı ise daha fazla yükselecek. Buna ilişkin 
yapılan oylamada kanun teklifi 95 kabul, 31 ret ve 4 
çekimser oyla kabul edildi. Bununla birlikte milletvekil-
leri 1000 adet sarma sigaradan alınan 101 leva mikta-
rındaki özel tüketim vergisinin 70 levaya düşürülmesini 
onayladı. 

Milletvekilleri 2016 yılında sigaranın satış fiyatı üze-
rinden alınan oransal verginin yüzde 25’ten yüzde 38 
oranına çıkarılmasını kabul etti. 2017 yılında sigaranın 
satış fiyatı üzerinden alınan oransal vergi yüzde 40 
oranına, 2018 yılında ise yüzde 42’ye ulaşacak. 

Çiftçiler Borisov’u uyardı 
Bulgaristan Ulusal Tarım Kooperatifleri Birliği ta-

rafından Başbakan Boyko Borisov’a gönderilen 
mektupta, “ 2014-2020 Kırsal Kesimlerin Kalkınması 
Programı’nın hatalı uygulanması ve sorumlu Bakan 
Yardımcısı Vasil Grudev’in yasalara aykırı davranış-
larından dolayı Bulgaristan programın durdurulması 
tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor. Tarım ve Gıda 
Bakanlığı’nın hareketleri devlet bütçesinden 130 mil-
yon üzerinde avronun kaybedilmesi riskine sokuyor. 
Çiftlik sahiplerinin haklarına zarar veriyor ve 2014-
2020 Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı’nın ta-
mamen durdurulmasına sebep olabilir” diye uyarıda 
bulunuldu.

Başbakana gönderilen mektupta Birlik, Tarım ve 
Gıda Bakanlığı’nın çıkardığı ikincil mevzuatın yürür-
lükten kaldırılması ve suçlu şahısların yargılanmasıy-
la zamanında müdahale edilmesi ve yüzlerce çiftçinin 
haklarının korunması çağrısını yapıyor. 

Bakanlığın bu çağrıya her hangi bir tepki verme-
mesi durumunda Bulgaristan Ulusal Tarım Koope-
ratifleri Birliği’nin Avrupa Komisyonu’nu sorumlu Ba-
kan Yardımcısı Vasil Grudev’in davranışlarından ve 
2014-2020 Kırsal Kesimlerin Kalkınması Programı’nı 
tüm yönetmelik ve yasal prosedürlere aykırı olarak 
değiştirmeye çalışmasından haberdar etmek zorun-
da kalacağı belirtiliyor. Bunun denetim yapılmasını 
gerektireceği ve durumun açıklığa kavuşturuluncaya 
kadar programın durdurulmasına neden olacağına 
dikkat çekiliyor. 
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Başbakan Davutoğlu'nun Kitabı, Sofya'da Tanıtıldı
T. C . B a ş b a k a n ı  A h m e t 

Davutoğlu'nun kaleme aldığı 
"Stratejik Derinlik" adlı kitabının 
Bulgarca çevirisi, Bulgaristan 
Bilimler Akademisi (BAN) tören 
salonunda okuyuculara tanıtıldı.

Baskısını Doğu-Batı Yayıne-
vinin yaptığı kitabın tanıtımında 
konuşan Bulgaristan Kültür Ba-
kanı Todor Tanev, Davutoğlu ile 
iki kez görüştüğünü anımsata-
rak, "Düşünür ve strateji uzmanı 
olan meslektaş ve akranımı hep 
güler yüzlü olarak gördüm, te-
bessümü ise daima samimidir" 
dedi.

Ahmet Davutoğlu'nun stratejiyi 
"geleceğin mimarisi" olarak al-
gıladığına vurgu yapan Tanev, 
sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bu, kaptanların, strateji 
uzmanlarının el kitabı. Bizlere, 
devlet adamı olacaksak cesur 
olmamızı öğretir. Davutoğlu biz-
lere geleceğin getireceği güven-

sizliği değerlendirerek, ondan 
kendimize olanaklar yaratma-
mızı öğretir. Stratejisi olmayan-
lar duygularının esiri kalır. 'Bir 

misyonda gerçekçi olabilmemiz 
için o misyonda ahlak olmalıdır' 
diye öğretir. Geçmişten gelecek 
değil, gelecekten şimdiki zama-
nı yaratmanın makbul olduğunu 
gösterir."

Todor Tanev, gündemi ve ça-
lışma temposu yoğun olmasına 
rağmen Ahmet Davutoğlu'nun 
yazacağı "Stratejik Derinlik" ki-
tabının devamı olabilecek yeni 
bir eseri sabırsızlıkla beklediğini 
de paylaştı.

- "Siyaset buyurmayan saf 
bilim"

Doğu-Batı Yayınevinin sahibi 
Lüben Kozarev ise kitabın ta-
nıtımının Bulgaristan Bilimler 
Akademisi salonunda yapılma-
sının, esere verilen değerin bir 
göstergesi olduğunu belirterek, 
konuklara hitaben, "Elinizde si-
yaset buyurmayan, saf bilim tu-
tuyorsunuz" diye seslendi.

Bulgaristan Bilimler Akademisi 
Genel Başkanı Stefan Vodeni-
çarov da değerli yapıtların tanı-
tımının evsahipliğini bir gelenek 
haline getirmeye çalıştıklarını 
dile getirerek, "Bulgar okuyu-
cuları bu kitabın verebileceği 
mesajları artık şahsen alabile-
cekler. Bulgar politikacılarının 
da uzun vadeli öngörülere sa-
hip olmalarını dileyelim" diye 
konuştu.

Kitabın Bulgarcaya çevirisine 
destek veren Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçisi Süleyman Gökçe, 
"Stratejik Derinlik" kitabının 
Türkiye'de 100'e yakın baskısı 
olduğunu, daha önce Yunanca, 
Sırpça, Arnavutça, Romence ve 

İtalyanca olarak yayımlandığını, 
İngilizce baskısının da piyasaya 
çıkmak üzere olduğunu bildirdi.

Büyükelçi Gökçe, "Türkiye'nin 
21. yüzyılda komşuları ile ve 
yakın çevresiyle daha yakın 
çalışarak, ticaretini, ekonomik, 
siyasi ilişkilerini daha fazla nasıl 
yoğunlaştırılabileceğini tartışı-
yor, bir fikir öneriyor. Bu bir tarih 
kitabı değil, uluslararası ilişkiler 
ve felsefe kitabıdır" şeklinde ko-
nuştu.

Tanıtım törenine katılan 200'ü 
aşkın konuk arasında, üyele-
rinin çoğunluğunu Türklerin 
oluşturduğu Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) Partisi'nin 
lideri Lütvi Mestan, Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü Mus-
tafa Aliş Haci, eski Kral Simeon 
Sakskoburgotski'nin yanı sıra 
çok sayıda diplomat, kültür ve 
bilim insanları da yer aldı.

Süleyman Gökçe, tanıtım do-
layısıyla bir resepsiyon da dü-
zenledi.

                    Anadolu Ajansı


