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Meclis, Hükümetin İstifasını Kabul Etti
Bulgaristan anayasasına göre
cumhurbaşkanı görev süresinin
son üç ayında eski cumhurbaşkanı parlamentoyu feshedemiyor.
Görev süresi 22 Ocak'ta sona
erecek Rosen Plevneliev'in yeni

seçilen Cumhurbaşkanı Rumen
Radev ile ülkeyi erken seçime
hazırlayacak geçici bir teknokratlar hükümeti kurması, sonrasında ise erken seçim için tarih
belirlemesi bekleniyor.
AA

Filibe’de Türk Ebru Sanatı
Tanıtımına Büyük İlgi

Toplam 240 milletvekilinin katıldığı oylamada 220 milletvekili
istifaya destek verirken iki kişi
çekimser kaldı.
Görev süresinin ikinci yılını
tamamlayan Başbakan Borisov
ülkeyi ve ekonomiyi dengeli ve
istikrarlı olarak bıraktığını belirterek, mevcut hükümetin teknokratlar hükümetinin kurulmasına dek görevini sürdüreceğini
söyledi.
Başbakan Borisov, ikinci turu
13 Kasımda yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda
Genel Başkanı olduğu GERB
partisinin adayı, Parlamento
Başkanı Tsetska Tsaçeva'nın

seçimi kaybetmesi üzerine istifa
kararı almıştı.
Ana muhalefetteki Bulgaristan Sosyalist Partisi’nin (BSP)
lideri Korneliya Ninova, partisinin mevcut parlamento çerçevesinde kurulabilecek yeni
bir hükümete katılmayacağını,
muhalefette kalıp erken seçime
hazırlanacaklarını söyledi.
Üyelerinin çoğunluğunu Türkleri oluşturduğu muhalefetteki
Hak ve Özgürlükler Hareketi'nin
(HÖH) Genel Başkanı Mustafa
Karadayı ise Borisov hükümetinin büyük oranda güven kaybına uğradığını, iktidarı sırasında
ülkede nefret dilinin hakim ol-

duğunu söyledi.
Dini, etnik ya da başka farklılıklar üzerinden toplumun bölünmesine artık bir son verilmesi
gerektiğini belirten Karadayı,
Bulgaristan'ın çok zor bir döneme girdiğini söyledi.
HÖH partisinin genel başkanlığından ihraç edilip Sorumluluk
Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisini kuran bağımsız milletvekili Lütvi
Mestan ise Borisov’un 2009 ve
2014 yılında iktidara gelip, ikinci
kez istifa ettiğini belirterek, artık anayasa değişikliğini yapabilecek bir meclis için seçime
gidilmesi gerektiğini söyledi.
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Batı Trakyalı değerli “Ebru” ustası Fevzi Ali ve kendisi gibi “Ebru”
sanatçısı olan kızı Aslı Ali, Türk ve Bulgar Kültür Derneği (TÜRKDER) organizasyonuyla 17-19 Kasım 2016 tarihlerinde Filibe’de düzenlenen “Türk Ebru Sanatı Tanıtımı”nda Filibe halkıyla buluştular.
T.C. Filibe Başkonsolos Vekili Birey Yılmazsoy’un da katıldığı
etkinliğin bugünkü açılışına Filibeliler yoğun ilgi gösterdi. Ulusal
ve yerel basın tarafından da takip edilerek, “Ebru” sanatı hakkında
çekimlerde
bulunulan
etkinlik te,
usta sanatçılar
bu kadim
Türk sanatında sahip
oldukları
hünerleri
sergilediler.
Sanatçılar, Batı
aleminde
“Türk kağıdı” olarak bilinen “Ebru”ya ilişkin teknik ve incelikleri etkinliğe katılanlara uygulamalı şekilde gösterdiler. Bilhassa gençler
ve çocuklar “Ebru” yapımına büyük ilgi gösterdiler. Etkinlik, yarın da
Anadolu Üniversitesi Filibe ofisinde 15.00-19.00 saatleri arasında
devam edecek.KH
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Başmüftü Yardımcısı Birali Mümün: Radikal
İslam yok, suç teşkil eden tutum var
BT V ’nin “ Bu Pazar ”
programına konuk olan
Başmüftü Yardımcısı Birali Mümün, ”Sık sık terörizmin dini yok deniliyor.
Bu bir zülümdür ve zülüm
her hangi bir dinle bağdaşamaz. Terörizm, bir
insan tutumudur - şiddet,
saldırganlıktır ve herkes
tarafından cezalandırılmalıdır” diye kaydetti.
Birali Mümün, Yakın
Doğu’da yaşanan çatışmaların siyasi ve sosyal
olduğunu, fakat buna ilaveten din ile süslendiğini
ve bunun sadece İslam’da
bir uygulama olmadığını
vurguladı. “Olgun bir kişi,
suç teşkil eden tutum ile
dini tutum arasında fark
yapmalıdır” diye altını
çizerek, bir bağdaşma
olsaydı, dünyadaki tüm
Müslümanların radikal
yaklaşım sergilemeleri
gerektiğini, oysa bunun
böyle olmadığını sözlerine ekledi.

değil de, ötekiyle bir araya gelinip, onun dininin
tanınması çağrısında bulundu. Buna dair kendisinin de ifade verdiği kayıtlı
olmayan El Vakıf El İslam
(İslam Vakfı) ile ilgili 13
imamın yargılandığı davayı örnek verdi.
Birali Mümün, Radikal
İslam vaaz etmek için
kendisine para ödenmediğini, fakat olayın basında yansıtılmasının bazı
kişilerin Müslümanların
pahasına reytingini artırmalarına fırsat verdiğini
vurguladı.
Pazarcık şehrinde 2009
yılında çekilen ve çocuk-

Başmüftü Yardımcısı,
“Yakın Doğu’da ve genelde tüm dünyada güven,
ahlaki değerler ve adalet
eksikliği var. Bu şiddet
kendiliğinden ortaya çıkmadı. Dini düşüncenin bu
patolojisi temelsiz değil, o

insanların yaşadığı ortamın arka planına dayanmaktadır” diye kaydetti.
Birali Mümün’ün ifadelerine göre belirli kişilerin
gerçekleştirdiği eylemlerin dinle ilgili algılara
ilişkin genelleme yapıl-

mamalıdır, çünkü bu yerel çatışmaların, çatışma
olmayan başka yerlere
taşınmasına ve oralarda
da çatışma çıkmasına yol
açmaktadır.
Başmüftü Yardımcısı,
çatışmalar aracılığıyla

Apartmanlarda ısı yalıtımı
uygulama projelerine devam
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediyesi, Toplu Konutlarda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin
Ulusal Programın gelecek aşamasına en az 27
apartmanda daha ücretsiz olarak ısı yalıtımı yapılması üzere finansman
sağlanması için başvuruda bulunacak. Apartman
sakinlerinin kaydını yaptırdığı derneklere ait belgeler projeleri finanse eden
Bulgar Kalkınma Bankasına gönderildi. Prosedürün
başlatılması için projelerin
finanse edilmesine ilişkin
sözleşmelerin imzalanması bekleniyor. Daha 5
apartman sakini kurduğu
derneklerin kaydını belediyeye yaptırdı ve belgelerinin işleme alınması
bekleniyor. Toplu Konutlarda Enerji Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin
Ulusal Programının yeni
aşaması kapsamında ısı
yalıtımı yapılması koşullarına uyan konutların
sayısı 73’den fazladır.
Programa 6’dan fazla daireli apartman sakinleri
başvurabilirler. Momçilg-

rad Belediyesi, programın
koşullarına uyan diğer
40’ın üzerinde apartman
sakinlerinin de prosedürün başlatılması için
dernek kurmalarını bekliyor. Derneklerin kaydı ilk
önce belediyede yapılıyor,
ardından Kayıtlar Ajansına tescil kaydı yapılıyor.
Sonraki aşamada daire
sahipleri onların adına
apartmanda ısı yalıtımı
yapılmasına ilişkin tüm
prosedürleri gerçekleştirmesi üzere belediyeyi
vekil kılıyorlar.
Momçilgrad Belediyesi,

Toplu Konutlarda Enerji
Verimliliğinin Arttırılmasına İlişkin Ulusal Programı
kapsamında proje gerçekleştirme konusunda
Güney Bulgaristan’da en
aktif belediyeler arasında
bulunuyor. Programın ilk
aşamasında daire sahiplerinin dernek kurduğu
14 apartmandan toplam
12 apartmanda ısı yalıtım
uygulanması üzere proje
sözleşmeleri imzalandı.
Kalan 2 apartman sakinleri de kurduğu derneklerin kaydını yaptırdı ve
proje sözleşmeleri imza-

lanması bekleniyor.
“Edinadeset” semti adeta bir inşaat sahasına
dönüştü. Apartmanlarda
yapılan ısı yalıtım çalışmalarında 600’ü aşkın
uzman yer alıyor. Ay sonuna kadar ısı yalıtım çalışmalarının tamamlanması bekleniyor.
Belediye yönetimi,
Momçilgrad kasabasında
maksimum sayıda konut
binalarda ısı yalıtımı yapıla bilinmesi için daire
sahiplerine tam destek
vereceğini belirtti.
Kırcaali Haber

ların yer aldığı dini bir
sahnenin canlandırıldığı videoyu örnek olarak
gösteren din adamı, söz
konusu videonun İŞİD
terör örgütü ile bağlantısı
olduğunun iddia edildiğini anımsattı. “Müslümanların ne derecede sabırlı
olmaları beklenebilir,
şunu göz önüne getirin ki,
her insan kendini kontrol
edemeyebilir” diye öfkesini gizleyemedi ve Müslümanların dışlanmasının
hoş olmayan olayların
ortaya çıkması için ön
koşullar yaratabileceğini
belirtti.
Kırcaali Haber

Mineralni Bani İlçesinde
koruyucu aile sosyal
hizmet projesine başlandı

Mineralni Bani (Meriçler) Belediyesi, 17 Ekim 2016
tarihinde Beni Kabul Et 2015 projesi hakkında Analiz,
İdari ve Bilgi Hizmetleri Müdürlüğü aracılığıyla Sosyal Yardımlar Ajansı ile ortaklık sözleşmesi imzaladı.
Proje, 2014-2020 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

Programı kapsamında gerçekleştiriliyor.
Projenin süresi 31 Ocak 2018 tarihinde sona erecek. Proje ortağı olarak Mineralni Bani Belediyesi, faaliyetleri planlayıp, kontrol ederek ve Sosyal Yardımlar Ajansına raporlayarak, projenin efektif yönetimi ve
başarıyla gerçekleştirilmesi için öngörülen faaliyetleri
organize etmeyi üstleniyor. Belediye, daimi ikamet adresleri ilçe sınırları içinde bulunan koruyucu ailelerin
işvereni sorumluluğunu taşıyor.
Proje kapsamında Mineralni Bani Belediyesinde sosyal hizmet uzmanı pozisyonu açılacak. Koruyucu aile
hizmeti belediye tarafından İl merkezi Haskovo (Hasköy) şehrinde bulunan İl Koruyucu Aile Ekibi aracılığıyla gerçekleştirilecek. Bu ekip, koruyucu aile olmak
üzere başvuruda bulunan tüm adaylar ve koruyucu aile
olanlardan sorumlu olacak.
İl koruyucu aile ekiplerinin sorumlu olduğu sosyal
hizmet uzmanlarının faaliyetine ilişkin iş yükü standardı
getiriliyor. Standart doğrultusunda bir sosyal hizmet
uzmanının en az 12 koruyucu aile ile çalışması gerekecek.
Şu anda Mineralni Bani Belediyesinde 7 çocuk yerleştirilen 8 onaylı koruyucu aile bulunuyor. Tüm onaylı
koruyucu aileler profesyonel bakım hizmeti sunuyor.
Beni Kabul Et 2015 projesinin gerçekleştirilmesiyle
kırılgan gruplara ait çocuklara daha kaliteli yaşam sağlanması, onların toplumsal hayata doludizgin katılmalarının teşvik edilmesi, koruyucu aile sosyal hizmetinin
ise daha efektif bir uzman seviyeye çıkması bekleniyor.
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Sivil toplum, nefret söylemlerinin siyasiler
tarafından kınanmasını ısrar ediyor
Bulgaristan Helsinki
Komitesi Başkanı Krasimir Kınev’e yapılan
saldırı hakkında soruşturmanın gelişimi ile ilgili
İçişleri Bakanlığında yapılan görüşmede insan
hakları savunucularının,
gazetecilerin, üniversite
hocalarının ve vatandaşların, saldırının siyasi düzeyde kınanmasını
ısrar ettikleri anlaşıldı.
Görüşmede İçişleri Bakanı Rumyana Bıçvarova, Bakan Yardımcısı
Filip Gunev ve Sofya
Emniyet Müdürü Mladen
Marinov’un yanı sıra gazeteci ve “Marginaliya”
haber sitesinin Genel
Baş Editörü Yuliyana
Metodieva, tarihçi Keti
Mirçeva ve Yeni Bulgar
Üniversitesinde İnsan
Hakları hocalığı yapan
Mihail İvanov’un da yer
aldığı açıklandı.
Yayınlanan bildiriyi

yönelik net bir siyasi görüş birliği yok. Genelde
Facebook paylaşım sitesinde kişisel görüşler
bildiriliyor.
Lütfi Mestan’ın başkanlığındaki Sorumlu-

Trafik polisi, tüm taşıt
araçlarını denetleyecek
imzalayan 200’ü aşkın
vatandaş, 27 Ekim 2016
tarihinde Kınev’e saldıran kimliği belirsiz iki
şahsın maksimum hızlı
bir şekilde bulunması ve
cezalandırmasını ısrar
etti.

Yuliyana Metodieva,
görüşmede soruşturmanın ağır işlediğinin anlaşıldığını söyledi.
Sofya Emniyeti Krasimir Kınev’i holiganlıktan
dolayı hafif yaralama
gerekçesiyle kimliği be-

lirsiz iki şahıs hakkında
soruşturma başlatığı
belli oldu.
Sivil toplum kuruluşları
temsilcilerine ve akademik çevrelere göre
şiddet ve keyfiliği kınayacak insan haklarına

İçişleri Bakanlığı, her vatandaş
hakkında dosya hazırlayabilecek
İçişleri Bakanlığı (MVR),
suç dosyası bulunmayan
ve mahkum edilmemiş
vatandaşlar hakkında
bile büyük miktarda bilgi
toplama yetkisine sahip
olacak.
Bu durum Bakanlık tarafından kamuoyu tartışmasına açılan talimatnameden anlaşıldı. İlk bakışta
talimatname hapis yatan
mahkumlar, sabıkalılar,
holiganlar, evde tacizciler ve başka belirli grup
kişilere yöneliktir. Fakat
polisin yetkileri hakkında oldukça geniş izahat
verildiği için onlar her bir
vatandaşa yönelik olabilir.
Talimatnamede “genel
ve bireysel önleme ile
gerçekleştirilen suçların
ve diğer hakların ihlal
edilmesinin önlenmesi
ve bastırılmasına yönelik
faaliyetin” söz konusu olduğu belirtiliyor.
Bireysel önleme olarak
bir MVR görevlisi ve vatandaş arasında sohbet
yapılması ve sohbet sırasında “ilgi uyandıran
kişi” hakkında bilgi içeren
anket doldurulması öngörülüyor.

luk, Özgürlük ve Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) partisi ve Amerika Birleşik Devletleri’nin
(ABD) Sofya Büyükelçisi
Eric Rubin de kamuoyu
önünde saldırıyı kınadı.

Otomobiller tamamen kontrolden geçecek. Araçlar,
farlarından sileceklere, cam sileceklerine ve lastiklerine kadar kontrol edilecek.
Araçın ısıtma ve havalandırma sistemi kontrol edilecek, çünkü bozuk oldukları halde aracın camları buharlaşacak ve bu da görünürlüğün azalmasına sebep
oluyor.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonun iki aşamada gerçekleştirileceği
bildirildi.
1-10 Kasım tarihleri arasında trafik polisi otomobilleri, at arabalarını ve bisiklet sürücülerini yolda durduracak ve kontrol edilecek.

Bundan sonraki aşamada ise operasyon “Yolda Hoşgörü İçin Yayalar ve Sürücüler” başlığı altında devam
edecek. Operasyonun bu kısmı yayalara. Yayaların
güvenli bir şekilde karşıya geçmeleri ve yaya geçidini
kullanan yayalara karşı sürücülerin tutumuna yönelik
olacaktır.
20 Kasım’da ise otomobillerin kışa hazır olup olmadığı kontrol edilmesine başlanacak.
NOVA TV’nin “Merhaba Bulgaristan” programına konuk olan Vladimir Marinov, “En önemlisi yaz lastiklerini
kış lastikleriyle değiştirmemizdir. Ondan sonra silecek
su deposuna kış aylarında kullanılan silecek sıvısı döküp, farları kontrol etmemiz gerekir” diye ifade etti.

Bilim adamlarından
“Maaş” protestosu
Vatandaşın üç adı, Bulgaristan vatandaşlık numarası (EGN), daimi ikamet adresi, mevcut adresi
ve eski mahkumiyetlerine
ilişkin standart verilerden
başka polis, vatandaşın
boyu, vücudu, göz ve saç
rengi, yüz, konuşma, yürüyüş özellikleri, vücut izleri, dövmeleri, telefonuna
(sadece telefon numarası
değil, telefonun markası,
modeli ve kapalı olduğu
halde bile takip edilme-

sine imkan veren cihazın
IMEI numarası) ilişkin veri
toplayacak. Ayrıca vatandaşın iş yeri ve sahip olduğu otomobiller (plaka
numarası, marka, model
ve renk) de tasvir edilecek. Anketin “Bağlantılar”
bölümü son derece ilginç.
Burada kişinin çevresi
hakkında bilgi yer alacak- kişinin adları, takma
adları, adresleri, telefonları ve dostluk, suç teşkil
eden bağlantı, akrabalık

ve daha başka olabilen
bağlantının özelliği belirtilecek. MVR, kişinin ziyaret ettiği kalabalık yerleri,
tercih ettiği mekanları,
adresleri ve başka yerleri de bilmek isteyecek.
Gerçekte bu talimatname
MVR’ye sadece bir vatandaş hakkında değil, onun
çevresinde bulunan her
bir kişi hakkında da bilgi
toplaması için geniş yetkiler veriyor.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’da kutlanan Halk Aydınları Günü’nde
binlerce bilim adamı maaşlarının artırılması istemiyle
protesto gösterisi yaptı. Bu yıl Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN) bütçesi 5 milyon leva artırıldı, fakat bu
kaynaklar, 1 Ocak 2017 tarihinden itibaren 420’den 460
levaya yükseltilecek olan asgari işçi ücreti maliyetini
karşılamak için harcanacak.
BAN yöneticilerine göre bilim adamlarının maaşları
artırılması için BAN’ın şimdiki 78 milyon leva yerine
en az 90 milyon levalık bütçeye sahip olması gerekir.
Daha önce Eğitim Bakanı Meglena Kuneva, BAN’a
daha yüksek sübvansiyon sağlanmasına imkan olmadığını söylemişti.
Malumatlara göre 31 Aralık 2015 tarihinde BAN’da
görevli profesörlerin ortalama işçi maaşı 765 leva, ortalama brüt maaşı ise 922 leva. Aynı tarihte doçentlerin
ortalama işçi maaşı 636 leva, ortalama brüt maaşı ise
776 leva, doçent yardımcıların ortalama işçi maaşı 526
leva, ortalama brüt maaşı ise 598 leva.

HABERLER

23 Kasım 2016

Kırcaali Haber 4

Başbakan Borisov, Bulgaristan ve Romanya
arasındaki doğalgaz enterkonnektörü hizmete açtı
Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan ve Romanya arasındaki doğal
gaz enterkonnektörün
resmi açılışını yaptı.
Açılışta konuşan Borisov, şunları dile getirdi:
“Tanrı’nın yardımıyla Avrupa Komisyonu arkamızda oldukça Romanya’dan
dostlarımız ve komşularımızla çok iyi şeyler yapabiliriz. En önemli şeyler
yapıldı ve geri döndürülemez. Onlar bugünden
itibaren hizmete giriyor”.
Borisov’un ifadelerine
göre güney doğal gaz koridorundan kuzey ve batıdan dikey koridorla ve
kompresör istasyonlarının
değiştirilmesiyle şimdi de
Yunanistan’dan da gaz
aktarılabilir. Başbakan,
Romanya ile yeni doğal
gaz enterkonnektörün,
gelecekte Yunanistan ile
yapılacak enterkonnektörün, Türkiye ve Sırbistan
ile olan enterkonnektörlerin, doğal gaz kaynaklarının çeşitlendirilmesinden
başka iş dünyasına ve
doğal gaz piyasasına büyük imkanlar vereceğini

kaydetti.
Başbakan, yıllar önce
Rusya’dan Bulgaristan’a
aktarılan doğal gazın, üç
aracı sayesinde doğal gaz
boru hatlarına aktarımı
yapıldığını ve bu yüzden
aracılara da para ödendiğini belirtti. Bu yüzden
o zaman Bulgaristan’ın
en pahalı doğal gaz ithal
eden Avrupa ülkesi olduğunu hatırlatarak, şimdi
ise ülkemizin en ucuz fi-

yata ithal ettiğinin altını
çizdi.
Başbakan Boyko Borisov, Romanya mevkidaşı Dacian Ciolos’a ve
Enerji Bakanı Victor Vlad
Grigorescu’ya projeyle ilgili aktif faaliyetleri, gerek
enterkonnektörlerin, gerekse AB Balkan Doğalgaz Hub’ın inşaatlarına
verdiği destek için Avrupa Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker’a

teşekkür etti. Borisov,
Bulgaristan ve Sırbistan
arasında doğal gaz enterkonnektörü inşaatına
ilişkin AB tarafından hibe
desteği verilmesi üzere Sırbistan Başbakanı
Aleksandar Vuçiç, Avrupa Komisyonu Başkanı
Jean-Claude Juncker ve
Avrupa Komisyonu Enerji Genel Müdürlüğünden
Klaus-Dieter Borhard ile
anlaşmaya varıldığını be-

Sırbistan, sınırda Bulgaristan ile ortak
devriye çalışmaları yapmayı önerdi
Sırbistan, ortak sınırdan kaçak göçmenlerin
geçişlerini engellemek
üzere tekrar Bulgaristan
ile ortak devriye çalışmaları yapmayı istedi.
Konu Sırbistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nebojsa Stefanoviç ile Bulgaristan’ın
Belgrat Büyükelçisi Radko Vlaykov arasında
yapılan görüşmede ele
alındı. İkisi sığınmacı
krizi ve organize suçlara
karşı ortak mücadele konusunda da karşılıklı fikir
alışverişinde bulundu.
Eylül ayının sonunda
Sırbistan iki devlet sınırında ortak devriye çalışmaları yapılmasını teklif
etti, ancak Sofya bunu
reddetti. Fakat iki devlet
arasında polis işbirliği
anlaşması yapılması
onaylandı.
Stefanoviç, kaçak mültecileri iki devlet için de
ortak sorun olarak nitelendirdi. Onun ifadelerine göre iki ülke ortak
devlet sınırında karışık

Bulgar ve Sırp devriyeleriyle insan kaçakçılığına karşı mücadeleyi
artırması gerekir.
Stefanoviç ve Vlaykov,
çok iyi bir polis işbirliği
yapıldığını belirterek,
organize suçlara karşı, yasa dışı mülteciler
ve geri gönderme konusunda daha sıkı bir

işbirliği yapılmasına
imkan olduğunu vurguladılar.
Sır b i st an D ış i ş le r i Bakanlığının basın açıklamasında,
” Bulgar ist an Büyü kelçisi, Bulgaristan’ın
S ı r b i s t a n’ı n A B ’n e
entegrasyon sürecini
desteklemeye devam

edeceğini bir kez daha
anımsattı” deniliyor.
Sığınmacıları Koruma ve Yardım Merkezi
Müdürü Rados Djurovic, Sırbistan’da 7 ve
10 bin arasında mülteci
bulunduğunu bildirdi.
Djurovic’in ifadelerine
göre ülkede mevcut
mülteci kampları dolu.

lirtti.
Boyko Borisov, bu karmaşık tesisi inşa etmeye
başaran tüm teknologların, mühendislerin, uzmanların ve işçilerin kaliteli bir şekilde çalıştıklarını ifade etti.
Bulgaristan ve Romanya arasındaki doğal gaz
enterkonnektörün toplam
uzunluğu 25 km, onlardan 15,4 km’lik kısmı
Bulgaristan topraklarında, 7,5 km’lik kısmı ise
Romanya topraklarında
bulunuyor ve temel ve ek
boru hattı olmak üzere
2,1 km’lik kısmı da Tuna
nehri dibinden geçiyor.
Bu yıl Bulgartrans Şirketi
ve Romanya’nın doğalgaz
şirketi “Transgaz”, Tuna
nehri dibinden geçen doğal gaz boru hattının inşaatını gerçekleştirmesi
üzere Avustırya “HABAU”

Şirketi ile sözleşme imzalamıştı.
Bulgaristan ve Romanya arasındaki doğalgaz
enterkonnektörün devreye sokulmasıyla Enerji
Birliğinin AB ülkelerinin
doğalgaz boru hattı sistemleri arasında bağlantı
kurulmasına ilişkin gerekliliklerinden biri yerine
getirilmiş oldu. Böylece
Güneydoğu Avrupa bölgesinde doğalgaz piyasasına entegrasyon artıyor.
Bulgaristan ve Romanya
arasındaki doğalgaz enterkonnektörü, iki ülkeye doğalgaz tedarikinin
çeşitlendirilmesine katkı
sağlayacak, Bulgaristan
ve Romanya’da nihai tüketicilerin ve endüstriyel
alıcılara sürekli ve güvenli doğalgaz arzının sağlanması yönünde garanti
verilecek.

Teklas Şirketi,
Krumovgrad’da yeni
fabrika kuracak

Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, kasabada fabrika kurmak için arazi satın
alan yeni yatırımcıları geleneksel ekmek ve tuz ikram
ederek karşıladı. Bu yatarımla ilçede ekonominin canlanması bekleniyor.
Türk Teklas Holding’in sahip olduğu Teklas Bulgaristan Şirketi’nin satın almak üzere başvurusu sonucunda
Krumovgrad Belediyesinde eski kışlaların ve 5 binanın
bulunduğu alanda yaklaşık 28 dekarlık bir arazinin satışına ilişkin ihale gerçekleştirildi.
İhalenin sonlandırılması bu yıl Haziran ayında Teklas

Bulgaristan Şirketi İcra Müdürü Moris Danon tarafından Krumovgrad Belediyesine yapılan başvuru sonucunda gerçekleştirildi.
İhalenin sonlandırılmasından sonra Krumovgrad
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, Teklas Holdingin
Kırcaali Temsilcisi Georgi Georgiev’in şahsında yatırımcıya burada gelenek üzerine konukların karşılandığı
gibi iyi niyetle ve başarı dilekleriyle ekmek ve tuzun
yanı sıra sağlık ve bereket dilekleriyle de Türk baklavası ikram ederek teşekkür etti. İkisi, yapılacak yatırımın
her iki taraf için hayırlı olmasını dilediler.
Teklas Bulgaristan Şirketi, Rodoplar’da çok iyi bilinen bir kuruluştur. Şu anda Teklas, yeni kurulacak
fabrikanın personeli arasında yer alacak Krumovgrad
İlçesinden 171 kişinin işverenidir.
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Borovitsa köyünde Aile Hekimliği Birimi hizmete açıldı
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat
ve Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, İlçe
Sosyal Yardımlar Müdürü Zülfiye İbryamova ile
birlikte birkaç ay önce
hizmete açılan Borovitsa
(Çamdere) köyündeki yeni
Aile Hekimliği Birimini ziyaret ettiler.
Belediye Başkanı Resmi Murat, Borovitsa köyü
muhtarı Aysel Mehmet’e
ve aile hekimi Dunyo
Dunev’e zorluklara rağmen köy halkını sevindirmeyi başarmalarından
dolayı tebrik ve teşekkür
etti.
Aile Hekimliği Birimi,
tüm tıbbi hizmet standartlarını karşılıyor ve modern
cihazlarla donatılmış durumda. Manipülasyon
tedavisi uygulanan bir
oda da bulunuyor. Oda,
son yıllarda her bir sağlık
probleminde Ardino veya
Kırcaali şehrine gitmek
zorunda kalan yerli halk
tarafından kullanılacak.
Resmi Murat, “Sağlık

hastalıkların üstesinden
geliniyor.
Dr. Dunev, “İnsanların
çoğunun sağlık sigortası
yok, fakat ihtiyaç duyduklarında onlara da sağlık
hizmeti verilecek. Her
hangi bir kar payı ve tüketim ücreti almadan ilaç
sağlıyorum. Hastaların
çoğunun kardiyovasküler, ortopedik ve nörolojik
sorunları var. Muayene
ettiğim kişilerin büyük bir
bölümünün yüksek tansiyon sorunu da var” diye
ifade etti.
Dunyo Dunev, 1948 yılında Stara Zagora (Eski

Kasası elverişsiz şartlarda çalışan aile hekimlerine 900 leva sübvansiyon
ödüyor, Ardino Belediyesi
de burada göreve başlayan aile hekimlerine yerel
bütçeden daha 900 leva
ödüyor” diye belirtti. Belediye Başkanı, Aile Hekimliği Biriminin hizmete açılmasının bölge halkına ha-

yırlı bir iş olduğu için elde
edilen yeni kazanımdan
dolayı memnun olduğunu
ifade etti.
Dr. Dunev, “Rodopları
seviyorum ve Borovitsa
köyünde çalışmaya karar
verdim. Buradaki insanlar
çok iyi, cana yakın, duyarlı ve misafirperverler” diye
ifade etti. Şu ana kadar

Borovitsa ve etraf Golobrad (Kösehasanlar), Suhovo (Susuzburun), Kitnitsa (Yatacık), Ribartsi
ve Rusalsko (Hotaşlı) köylerinden 250’den fazla kişi
yeni aile hekimine kayıtlı
oldu. Hekimin ifadelerine
göre Aile Hekimliği Biriminin hizmete açılmasıyla
insanların yaşadığı ciddi

Kırcaali Hastanesine modern
kuvöz cihazları sağlandı
Sağlık Bakanlığı tarafından Norveç Mali Mekanizması Programınca
Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi Kadın
Hastalıkları ve Doğum
Bölümüne düşük ve çok
düşük ağırlıklı doğan bebekler için 2 kuvöz sağlandı. Modern cihazlarla
ilgili basın toplantısı düzenleyen Sağlık Bakan
Yardımcısı Dr. Adam
Persenski, kuvözlerin
“Halk Sağlığı İçin İnisiyatif” başlıklı proje kapsamında sağlandığını
bildirdi.
Bakan Yardımcısı, “Bakanlığın öncelikli hedefleri arasında ülkede çocuk ölüm oranının azaltılmasıydı. Bulgaristan,
maalesef Avrupa Birliği
ülkeleri arasında çocuk
ölümü bakımından birinci sırada yer alıyor. Fakat
2016 yılında 10 yıldan bu
yana ilk kez bu oranda
oldukça azalma gözleniyor. Bunun sebeplerinden biri ülkede tüm il
hastanelerinde Anne ve
Çocuk Sağlığı Merkezleri oluşturulmasıdır. Diğer
sebep-zor başlatılan bu
projenin gerçekleştirilmesidir. Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümüne
artık birinci cihaz getiril-

Zağra) şehrinde dünyaya
geldi. Sofya Tıp Akademisini bitirdi. Uzun yıllar
Sofya’da elit futbol takımlarının ve Olimpiyat milli
futbol takımının hekimliğini yaptı.
Dr. Dunev, Belediye
Başkanı Resmi Murat’ın
şahsında belediye yönetimine ve Borovitsa köyü
muhtarı Aysel Mehmet’e
Aile Hekimliği Biriminin ve
manipülasyon uygulama
odasının kurulmasına yönelik büyük çabalarından
dolayı kalbi şükranlarını
sundu.
Güner ŞÜKRÜ

Borisov’dan, yeni ABD
Cumhurbaşkanına tebrik

Başbakan Boyko Borisov, Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan iş adamı
Donald Trump’ı tebrik ederek, Trump’a ve ABD halkına
sağlık ve selamet diledi.
Tebrik mesajında Borisov, “Ülkelerimiz arasında ilişkilerin dostluk ve stratejik ortaklık seviyesine çıkarılmasına çok büyük değer veriyorum. Sizin idarenizde
Bulgaristan ve ABD’nin elde edilen başarıyı artırmaya
devam edeceğine yürekten inanıyorum” diye kaydetti
ve Bulgaristan hükümetinin
ikili ilişkilerin tam potansiyelinin
gerçekleştirilmesine
yönelik
çaba sarf etmeye devam edeceğini doğruladı.
Başbakan, güvenliğin küresel boyutta dramatik bir
şekilde değiştiği bir ortamda Bulgaristan ve ABD arasında savunma, terörizmle ve organize suçlarla mücadele alanında mükemmel işbirliği yapıldığını vurguladı.
Borisov, Bulgar Silahlı Kuvvetleri’nin modernleştirilmesi
için ABD tarafından yapılan yardımdan dolayı minnettarlığını dile getirdi.
Boyko Borisov, “Bununla birlikte ABD iş dünyasının
Bulgaristan’da yatırımlarını artırması için daha çok
işimiz olduğu kanaatindeyim. İki ülkenin vatandaşları arasında doğrudan temasların artırılmasına imkan
verecek ABD’nin Bulgaristan vatandaşları için vizeleri
kaldırmasına ilişkin diyalog konusunda da ilerleme olmasını umuyorum” diye belirtti.

Cebel çevresinde
termal havuz yapılacak
di. Proje kapsamında
daha dört cihaz sağlanacak- yeni doğan ve
prematüre bebekler için
yoğun bakım kuvözü,
yeni doğmuş bebeklere
özel bakım için kuvöz
ve bebekler ve çocuklar
için mekanik ventilasyon
cihazı. Bundan başka
hastaneye yeni doğmuş
bebekler için entegre
solunum cihazı ve yoğun terapi için monitörü
bulunan taşıma inkübatörü, infüzyon pompası,
fototerapi lambası, ultrason cihazlar ve pulse
oksimetre de bulunan

temel hayati fonksiyonların izlendiği bir monitör de sağlanacak” diye
açıklamada bulundu.
Dr. Persenksi, cihazların tamamen Norveç
Mali Mekanizması Programınca verilen hibe
desteği ile satın alındığını ve Bakanlık tarafından projeye katılım payı
ödenmediğini belirtti.
Bakan Yardımcısı, cihazların sayesinde ilde yeni
doğan bebeklere yapılan
yardımların iyileştirileceğini ifade etti. Bu tür cihazların ülkede bulunan
tüm 28 il hastanesine

sağlanacağını ve son
10 yıl içinde ülkede yeni
doğan bebeklere yardım
alanında bu boyutta yatırım yapılmadığını dile
getirdi. Dr. Persenski,
Kırcaali hastanesinin
Hemodiyaliz Ünitesi için
daha hemodiyaliz cihazları sağlanmasını söz
verdi.
Proje kapsamında ayrıca embriyolarda oluşan
anomalilerin erken teşhisi için 3 boyutlu ultrason
cihazı da sağlanacağı
belli oldu.
Kırcaali Haber

Tsvyatkovo (Alıköy) köyü topraklarında yapılacak bir
havuz Cebel kaplıca alanından getirilecek termal su
ile doldurulacak. Havuzu “Hayarlık” adlı yerde 8 dekar
üzerinde bir alana kurulacak kamp için cazip koşullar
sağlamak isteyen bir yatırımcı yapmayı düşünüyor.
Bu alana aynı anda 10 karavana ve 10 çadıra kadar
yerleştirilmesi ve tesisin yıl boyunca hizmet vermesi öngörülüyor. Yeni bir yol yapılması öngörülmüyor,
şimdiye kadar kullanılan eski yol kullanılmaya devam
edilecek. Dışarıdaki termal havuzdan başka taşınabilir
jacuzzi ve sıradan su prosedürleri, duş alınması için
bir banyo vanası monte edilmesi ve herkesçe kullanılacak çeşmeler yapılması planlanıyor. Tüm tesisler için
termal su temin edilecektir.
Termal suyun getirileceği 636 metre mesafede bulunan sondaj kuyusu 1977 yılında yapılmıştır. Geçen yıl
yapılan son balneoterapötik değerlendirmeye göre termal suyun fiziksel ve kimyasal bileşimi stabil durumda
ve kaplıca tatil yerleri hakkında yönetmelikte belirtilen
gerekliliklere uyuyor.
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Bulgar nakliyecileri, sınır kapılarını 2 saat kapattı
Protesto eylemi gerçekleştiren Bulgar nakliyecileri ülkenin altı sınır
kapısını bir süreliğine
ulaşıma kapattı. Daha
sonra İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada sınır kapılarının
yeniden trafiğe açıldığı
bildirildi. Kapitan Andeevo ve Lesovo sınır kapılarında kuyruk oluşturan
araçların operasyonel
işlemleri için harekete
geçildi.
Uluslararası Taşımacılar Birliği İcra Müdürü Yordan Abaciev,
düzenlediği basın toplantısında “Bulgaristan
Cumhuriyeti’nin Tüm
Sınır Kapılarında Çekilmez Bir Durum” sloganı altında protesto eylemleri düzenlediklerini
bildirdi. Nakliyecilerin
Kulata, Tuna Köprüsü 1
ve 2, Kalotina, Kapitan
Andreevo ve Lesovo Sınır Kapılarını ileride de
kapatacaklarını bildirdi.
Arabaciev, “Niyetlerimizi açıkça ifade etmek
istiyoruz. 20 gün önce
sınırlarda 60 saatten

bir günde 1 milyon leva
civarında kaybı oluyor.
Bir yıl içinde ise kayıplar 300 milyondan fazla
levaya ulaşıyor” dedi.
Birkaç gün önce de
Uluslararası Taşımacılar
Birliği, sınır kapılarında
oluşan kamyon kuyruklarından dolayı protesto

50 yıl sonra
mucize buluşma
fazla beklenildi, bu ise
sürücüleri zarara uğratıyor. İnsanlık dışı koşullarda beklemek zorunda
kalıyorlar-su, tuvalet, basit hijyen koşulları yok”
diye kaydetti.
Protestonun sebebi
sıkı denetimlerden dolayı nakliyelerin çok gecikmesinden dolayı Bulgar ekonomisine büyük
zararlar verilmesinden
kaynaklanıyor. Yordan

Arabaciev, “Bizim kamyonlarımızın belgelerinin
yavaş işlenmesinden
dolayı memnun değiliz.
Bu bekleme bize zarar
veriyor ve bizi rekabet
edemez duruma getiriyor. Romanyalı nakliyecilere Avrupa’nın iç
kesimlerine yük taşıdıkları zaman yaklaşık 10
saat avantaj tanınıyor.
Bu duruma daha fazla tepkisiz kalamayız.

Protestomuz sorumlu
kurumlara yönelik. Onların sınır kapılarından
geçişlerle ilgili soruna
kalıcı çözüm bulunması
için önlem almasını arzu
ederiz” dedi.
Bulgaristan İşveren ve
Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB) Ulaştırma
Komitesi Başkanı Hristo
Hristov, “Sınır kapılarındaki kuyruklardan dolayı Bulgar nakliyecilerinin

Mineralni Bani Belediyesi, 4. İş Dünyası
ve Yerel Yönetim Çalıştayı’na katıldı
Mineralni Bani (Meriçler) Belediyesi, Troyan
şehrinde gerçekleştirilen 4. İş Dünyası ve Yerel Yönetim Çalıştayı’na
katıldı. Ulusal kaplıcalarıyla ünlü ilçe merkezi
Mineralni Bani, üç gün
süren forumda atraktif bir slayt gösterisiyle
tanıtıldı. Çalıştay organizasyonu Troyan
Belediyesi ve Bulgaristan Tur Operatörleri
ve Turizm Acentaları
Derneği (ABTTA) tarafından düzenlendi.
Forum sırasında turizm
faaliyetlerinin yönetimi
ve gelişimiyle ilgili olan
kurumların yetkileri ve
sorumlulukları hakkında
son derece faydalı tartışmalar gerçekleştirildi,
bölgesel turizm kaynaklarına ilişkin slayt gösterileri izlendi ve ikili iş
görüşmeleri yapıldı.
Mineralni Bani Belediyesi, foruma katılan
profesyonelleri Mineralni Bani İlçesinin turizm
kaynakları ve turizmin
g e l i ş i m i n e yö n e l i k
avantajlarıyla tanıştırdı.

eylemleri düzenlemekle
tehdit etmişti.
Bulgar nakliyecilerinin
çalışmak zorunda kaldıkları durumdan sorumlu makamların yanı
sıra Başbakan Boyko
Borisov da haberdar
edildi.
Kırcaali Haber

Momçilgrad’ın (Mestanlı) Neofit Bozvelievo (Alfatlı)
ve Gurgulitsa (Arabacı) köyünden Fatme Bekir, Şerife
Ömer ve Fatme Ahmet, 50 yıl aradan sonra geçen
asrın 60’lı yıllarında Nanovitsa (Alibey Konağı) köyü
ilköğretim okulunda okudukları sırada sınıf öğretmenleri olan Stoyanka Tançeva ile buluştular. Bayanlar, Sıedinenie İlçesinin Golyam Çardak köyünde yaşayan
82 yaşındaki eski öğretmenleri Stoyanka Tançeva’yı
evinde ziyaret ettiler.
Yarım asırdan sonra üç bayan tekrar öğretmenleriyle

bir araya geldi. Gerçek dostluğun koşullara ve zamana
bağlı olmadığını gösterip kanıtladılar.
Üçüde bir ağızdan ”O zaman 25 öğrenciydik şimdi
burada daha az sayıda olsak da, yeniden öğretmenimizle görüştüğümüze seviniyoruz. Çok güzel bir duyguydu. Tekrar eski güzel günlerimizi hatırladık. Arşiv
fotoğraflarını seyrettik ve anılarımızı paylaştık. Vedalaşırken ise ağladık” diye anlattılar.
Duygusal görüşme eski öğretmenin Nanovitsa Posta Şubesi Müdürüne gönderdiği bir mektupla bölgede
eski öğrencileriyle görüşmek istediğini bildirmesi sonucunda gerçekleşti. Bayanların yaşlı öğretmenlerini evinde ziyaret etme fikri Fatme Bekir’in kızı Leyla
İsmail’e aittir.

Öğrencilerin hastalık
raporlarında yenilik

Değerli iş bağlantıları
kuruldu.
Uygulamalı seminerde belediye temsilcileri,
özel bilgi standında ilgili
firmalarla işbirliği yapılmasına ilişkin somut
koşulları konuştu.
Reklam malzemeleri
değişimi yapıldı ve turizm destinasyonlarında
bulunan turistik yapılar,
doğa harikaları, oteller
ve restoranlar hakkında

detaylı bilgiler verildi.
ABTTA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
İrina Naydenova, yaptığı kapanış konuşmasında, “Hepinize ve Troyan
Belediyesine mükemmel misafirperverlik ve
Bulgaristan turizminin
sürdürülebilir gelişimini destekleyen tüm inisiyatifleri aktif olarak
üstlendiği için teşekkür
ederiz. Ayrıca bölge-

sinde çeşitliliği ve eşsiz güzellikleri tanıtma
çabası gösteren belediyelere ve ABTTA’ya
verdikleri güven için
Bulgar turizm girişimcilerine teşekkür ederiz”
dedi.
Naydenova, iş dünyası
ve yerel yönetim çalıştayının beşincisi 23-25
Ekim 2017 tarihlerinde
gerçekleştirileceğini duyurdu.

Basına yaptığı açıklamada Eğitim ve Bilim Bakan
Yardımcısı Diyan Stamatov, “Hastalıktan dolayı okula
gidemeyen öğrencilerin mazereti kabul edilmesi için
okula hasta tedavi belgesi, acil servisten muayene belgesi veya hastaneden hasta taburcu belgesinin numaralarının belirtildiği bir sağlık izin raporu vermeleri
gerekecek” diye bildirdi.
Stamatov, “Uzun süren temaslardan sonra bildiğimiz
hastalık izin belgesine hasta tedavi belgesi numarası,
öğrencinin aile hekiminin numarası, mührü, imzası ve
hasta öğrenciye konulan tanının yazılması kararına
varıldı” diye belirtti.
Bununla hastalık izin belgesinin hastalıktan önce
değil de, öğrencilerin hastalandığı gün verilmesi ve
belgelerin sahteleştirilmesi gibi mevcut kötü amaçlı
uygulamaların ortadan kaldırılması hedefleniyor.
Diyan Stamatov, “Hastalık izin belgesinin kolay bir
şekilde doldurulması uygulamasına son verilmesi lazım. Tek küçük bir zorluk okula hasta ayakta tedavi
beyan belgesinin numarasının yazılmasıdır. Burada
5-6 sayı söz konusu ve bu da aile hekimin işini zorlaştırmayacak” diye sözlerine ekledi.

23 Kasım 2016

HABERLER

Kırcaali Haber 7

Durhan Ali, yeni kitabını Çernooçene
Belediye Başkanı’na hediye etti
Aslen Kırcaali’nin Çegantsi (Hacıköy) köyünden olan Bulgaristan
Türk Edebiyatı’nda isim
yapmış Kırcaalili şair
Durhan Ali, Çernooçene (Yenipazar) Belediye
Başkanı Aydın Osman’a
ve bölgede bulunan halk
toplum mer kezler ine
henüz birkaç gün önce
çıkan “Anama Mektuplarım” isimli yeni şiir kitabını hediye etti.
1952 yılında Hacıköy’de
(Hacımahalle) köyünde
dünyaya gelen Durhan
Ali, 1970 yılında, şimdi
Hristo Smirnenski Lisesi
olan eski Çernooçene
Lisesini bitirdi. Bu okulda şiire karşı olan sevgisi alevlendi. Kırcali tren
garında 36 sene yönetici
görevinde bulunan şair,
gazetecilik de yaptı ve
bir sürü yerel ve ulusal
gazetelerde çalıştı. “Anama Mektuplarım”, şairin
dördüncü Türkçe şiir kitabıdır.

okuma arzusunu sembolize ediyorsunuz. Manevi
yükselişi teşvik etmek
için genç kuşaklarda
edebiyata karşı ilgi uyandırmayı başaracağınızı
umuyorum” dedi.
Durhan Ali, “Anama
Mektuplarım” şiir kitabında annesi hayattayken
ona yazamadığı sembolik mektuplarla annesine

Öğretmenlere psikolojik test

Durhan Ali, Doğu
Rodoplar’dan çeşitli şair
ve yazarları birleştiren
Kırcaali Recep Küpçü
Edebiyat Kulübü’nün ku-

rucusu ve başkanıdır.
Belediye Başkanı Aydın Osman, kendisinin
ve meslektaşlarının eli
kalem tutan kimselere

daima büyük önem verdiklerini kaydetti. Aydın
Osman, “Sizler toplumun manevi gelişimini
ve eğitim görme ve kitap

Hüseyin dede, 65 yıl sonra sılaya döndü
Bursa’da yaşayan 85

yaşındaki Hüseyin Tütüniçmez, 65 yıl sonra
doğup büyüdüğü tmemleketi, Ardino (Eğridere)
yöresine geri döndü.
Türkiye ile Bulgaristan
arasında imzalanan
mübadele anlaşması
sonucunda 1951 yılında ailesiyle birlikte
Türkiye’ye göç eden
Hüseyin Tütüniçmez,
“Memleket özlemi çok
zor birşey. 65 yıl ayrılıktan sonra da Bulgaristan daima kalbimde yaşıyor. Sıla sevgisini her
an içimde taşıyorum.
Bizim vatanımız çok
güzel. Öğrenci yıllarım
burada geçti, gençlik
heyecanlarını burada
yaşadım” diye ifade etti.
Kendi s i y le A rdi no
Camisinin bahçesinde
karşılaştık. Yaşlı adam
Cuma namazını cemaatle birlikte kılmak için
oğlu Harun ile geldiğini söyledi. Hüseyin
Tütüniçmez’in Bulgaristan ve Türkiye’ye
olan sevgisinde inanılmaz bir uyum seziliyor.
Hüseyin dede, yaşının
ilerlemesine rağmen

olan sevgisini ifade ediyor.
Şiir kitabı, şairin Rodop
dağlarının yüksek tepelerine olan büyük sevgisini,
en saygın kişilerin kahramanlığı ve fedakarlığı
karşısında saygıyla baş
eğilişini, onların memleketin kaderiyle ilgili endişelerini ve umutlarını
anlatıyor.

canlılığıyla ve maneviyatıyla insanda çarpıcı
izler bırakıyor.
Hüseyin Tütüniçmez,
1931 yılında Ardino’nun
Byal İzvor (Akpınar) köyünde dünyaya geldi.
Ardino’da unutulmaz
Hasan Sabri Efendi
Hoca’nın yanında eski
ruştiye okulunu bitirdi.
Hüseyin Tütüniçmeç,
“Yoksul bir ailede büyüdüm. O zor, ama
muhteşem olan yıllarımı hala özlemle hatır-

lıyorum. Kendi köyümden her gün Ardino’ya
yaya gidip geliyordum.
Yeni sandaletlerim olduğu zaman, yeni bir
kızakla kaydığım zaman, çoban torbamda
kuru ekmekten başka
peynir de olduğu zaman, kiraz ve ayvaların meyve verdikleri
zaman seviniyordum.
Arkadaşlarımla berrak
gölde yıkandığımızda,
köy meydanında futbol
maçı oynadığımızda

da seviniyordum” diye
anlattı. Bundan sonraki
hayatında tek dileğinin
kendileri ve yakınlarının
sağlıklı olması olduğunu ifade etti.
Hüseyin dedenin ifadelerine göre Ardino
kasabasın çehresi tamamen değişmiştir.
Yaşlı adam, “Küçük bir
kasaba olmasına rağmen Ardino çok güzel,
temiz ve düzenli. İnsanları ise çok misafirperver” dedi.

Sağlık Bakanlığına ait 4 sayılı yönetmelikte yapılacak değişikliklere göre öğretmenler, çocukların ve öğrencilerin yaşamını ve sağlığını tehlikeye atabilecek
olan psikolojik hastalıklar ve bozukluklar için yıllık tıbbi
muayeneye tabi tutulacak. Eğitimcilerin, psikolojik durumlarına ilişkin raporları 30 Eylül 2017 tarihinden önce
okul müdürlerine vermeleri gerekecek. Yeni mezun
olan öğretmenler de göreve atanmadan önce psikolojik
testten geçecek. Onların da göreve başlamadan 3 ay
önce okul müdürüne psikolojik test raporu sunmaları
gerekecek.
Daha 2014 yılında, küçük yaştaki Ana-Mariya’nın
ebeveynleri kızlarının zihinsel özürlüler okulunda cinsel
tacize uğradığı gerekçesiyle mahkemeye başvurmalarından sonra yasal düzenlemelerde bu tür değişiklik
yapılmasından bahsedildi.
Podkrepa İş Konfederasyonuna bağlı Eğitim Sendikasına göre bu yönetmelik öğretmenleri aşağılamaktadır.

Şair Ramazan Ulusoy’dan
kitap bağışı
Bursa’da yaşayan şair Ramazan Ulusoy, Ardino’nun
(Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyündeki Lüben Karavelov Halk Toplum Merkezi kütüphanesine her türden Türkçe kitap bağışında bulundu. Gorno Prahovo
(Tosçalı) köyünde dünyaya gelen şair, 20 yıldan fazla
Bursa’da ikamet ediyor.
Ramazan Ulusoy, ”Benim kökenlerim buraya dayanıyor ve yerli kütüphanenin kitap bağışı yapılması çağrısına icabet etmeye karar verdim. Hepimizin evlerinde
birkaç kez okuduğumuz ve zamanla ilgimizin kaybolduğu çok sayıda kitabımızın
bulunduğu
özel kütüphanelerimiz var.
Bağışladığım
kitapların bölge insanlarının
kültürel gelişiminde büyük
faydası olacağını düşünüyorum” diye ifade etti.
Ramazan Ulusoy, 18 Temmuz 1949 tarihinde Gorno
Prahovo köyünde dünyaya geldi. Lise eğitimini Kırcaali
şehrinde gördü. Daha öğrencilik yıllarında şiir, mizah
ve hiciv eserleri yazmaya başladı. 1989 yılında Zorunlu
Göç esnasında ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti.
Onun şiirlerine çeşitli Türkçe yayın yapan medyalarda yer verildi. Bilinen şiirleri arasında Köyümün Göçmenleri, Barış, Dostum İliya, İki Damla isimli eserleri
yer alıyor.
Mleçino Halk Toplum Merkezi Sekreteri Mümüne Ahmet, şair Ramazan Ulusoy’a yaptığı bu hayır işinden
dolayı içten teşekkürlerini sundu. Mümüne Ahmet, kütüphanenin zenginleştirilmesi için başkalarının da onu
örnek almalarını bekliyor.
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Şaire Habibe Hasanova, öğrencilerle buluştu
KOCA SİNİ
(Şaire Habibe Ahmetova'ya)
Dedemin dedesinden kalma asırlık evimizde
Büyük bir aile mutluyduk çocukluğumda benim!
Bir başka renk vardı saygılarımız ve sevimizde
Ömrümün yetmişinde hep o günlerce sıcak tenim!
Koca odamızın ortasındaki o büyük sini
Yıllarca üzerinde yoğrulan hamura kokardı!
Bilmem tarih bilir mi bizim aile gibisini
Bu sini on altı kişiyi etrafında toplardı!
Elektriğin adı bile duyulmamış, aydınlık ne?
İs'ten kararmış gaz lambasıydı ışığımız bizim!
Gevezelik yaparak, yapmacıktan da baygınlık neKırcaali’nin Kobilyane köyünden şaire Habibe Hasanova,
Kırcaali Petko Raçov Slaveykov
Lisesi öğrencileriyle buluştu.
Ziyaret, okulun 6.sınıf öğrencileri ve onların Bulgar Dili ve
Edebiyatı Öğretmeni Veselina
Çerkezova’nın daveti üzerine
gerçekleşti.
Habibe Hasanova, Kırcaali
ilinde en büyük okulun öğrencilerine “Nad Predela” (Sınırın
Üzerinde) isimli Bulgarca şiir
kitabını tanıttı. Sınıf odasında
içten ve samimi bir atmosfer
oluştu. Çocuklar, şairle birlikte

şiir okuyup, söylediler, onunla
sohbet ettiler. En önemlisi de o
kadar odaya pencereden giren
sonbahar güneşinin ışınlarından
değil de, bu kadar çok gülümseyen yüzlerden dolayı çok sıcak
bir atmosfer vardı.
Habibe Hasanova, şiir sanatı
eşsiz eserler yaratma ve sınırsız kendini ifade etme imkanı
sunuyor gibi görünse de aşkı,
nefreti, acıyı, ayrılığı, doğayı,
hayalleri, insanı canlandırdığını
ve böylece her bir okuyucunun
bu duyguları hissedip, anlatılanları gözünde canlandırabildiğini,

duygulanıp ağlayabildiğini veya
övebildiğini ifade etti.
Habibe Hasanova, “Kitap dünyaya açılan bir pencere” diye
boşuna denilmemiş. Bu pencereden dünyaya, hayata, çevremizdeki insanlara bakıp, onları
görüp kavrıyoruz. Kitap okumak
bize maneviyat ve gönül dünyası açısından daha zengin, daha
asil, daha olgun, daha bilge olduğumuz hissini veriyor. Günümüzde sevinç veya estetik zevk
verebilen küçük şeylerden biri
insana güzel söz söylemektir”
diye kaydetti. Güner ŞÜKRÜ

Bir çorba ile mutlu ederdi kaşığımız bizi!
Ahşap sini ve ahşap kaşıklar ne uyumlu idi
Müzik tadı veriyordu takırtıları, inanın!
Hayat bile masalımsı bir tatla doyumlu idiO günlere dönesi geliyor özlemle insanın!
31.10.2016
Naim BAKOĞLU
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