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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman 
Soylu’nun Bulgaristan Ziyareti 

Başbakanlık Basın Merkezin-
den yapılan açıklamada Başba-
kan Boyko Borisov’un, Sofya'ya 
bir günlük ziyarette bulunan 

Türkiye İçişleri Bakanı Süley-
man Soylu ile görüşme yaptığı 
bildirildi. Borisov ve Soylu, iki 
ülke arasında güvenlik iş birliği, 

göçün kısıtlanması, kaçakçılıkla 
ve organize suçla mücadele ko-
nularını ele aldılar.

Başbakan Borisov,” Türkiye, 

Bulgaristan için olduğu kadar 
AB için de stratejik bir ortak, 
dost ve komşu bir ülke, bir 
NATO müttefiki ve güvenlik ve 
kamu düzeni alanında önemli 
bir ortaktır. İkili ilişkilerin istik-
rarlı ve sürdürülebilir gelişimi 
Bulgaristan siyasetinin önce-
liğidir” diye kaydetti. Borisov, 
iki ülkenin bu alandaki ortak 
çalışmalarının güvenin güçlen-
dirilmesine ve bilgi değişiminin 
hızlandırılmasına katkı sağlaya-
cağını vurguladı.

Başbakan, ülkemizin iki ba-
kanlığın benzer işlevlere sahip 

farklı yapıları arasında profes-
yonel düzeyde Türkiye ile te-
maslarını genişletmeye ve yo-
ğunlaştırmaya hazır olduğuna 
dikkat çekti. Borisov,” Bugüne 
kadar başarılı uygulamalarımız, 
uyuşturucu kaçakçılığı ve mal 
kaçakçılığı temeline dayanıyor” 
diye belirtti.
Türkiye İçişleri Bakanı Süley-

man Soylu, bölgenin şu anda 
birçok zorlukla karşı karşıya 
olduğunu ifade etti. Soylu, Bul-
garistan ve Türkiye arasındaki 
güvenlik iş birliği seviyesine öv-
güde bulundu. AA

Bakan Soylu Bulgar Mevkidaşıyla Görüştü
Türkiye İçişleri Bakanı Süley-

man Soylu, Bulgaristan'a yaptığı 
resmi ziyaret kapsamında Bul-
garistan İçişleri Bakanı Mladen 
Marinov'la görüştü.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı 
binasında basına kapalı yapı-
lan görüşme yaklaşık 45 dakika 
sürdü.

Türk ve Bulgar heyetlerinin de 
katıldığı görüşmede, stratejik 
ortak ve dost iki ülkenin ikili iş 
birliklerinin aynı şekilde devam 

edeceğine vurgu yapıldı.
Toplantıda "Güvenlik iş birli-

ği, organize suç ve suç örgüt-

T.C İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 
Bulgaristan FETÖ konusunda kararlı
Türkiye İçişleri Bakanı Sü-

leyman Soylu, Bulgaristan'a 
yaptığı resmi ziyaret son-
r as ı  Tü r k i ye 'n i n  So f ya 
Büyükelçiliği'nde gazetecilerin 
sorularını yanıtladı.
Bulgaristan Başbakanı Boyko 

Borissov ve Bulgaristan İçişleri 
Bakanı Mladen Marinov'la gö-
rüşmeler yaptığını dile getiren 
Soylu, görüşmelerin gelecek 

adına çok verimli geçtiğini söy-
ledi.
Soylu, son dönemlerde Türki-

ye Cumhurbaşkanı Recep Tay-
yip Erdoğan'la Borisov arasın-
da çok yakın iş birliği olduğunu 
aktararak, "Bir taraftan terör ör-

gütleriyle ortak mü-
cadele konusundaki 
mutabakat, karşılıklı 
değerlendirme, aynı 
zamanda bu konu-
daki kararlılık ortaya 
konuldu. Samimiyet 
or taya konuldu. 
Şunu ifade etmek 
isterim gerek orga-
nize suç örgütleri 
gerekse de uyuş-

turucuyla da mücadele konu-
sunda Bulgaristan ve Türkiye 
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       DİN VE TOPLUM

İki Önemli Ni’met Sıhhat 
Ve Bereketli Zaman

Bismillahirrahmânir ra-
hıym 
Allah, adıyla söze baş-

layalım, laneti ile şeytanı 
taşlayalım.
Kıymetli Müslümanlar!

İnsanlığın çoğu iki ni-
metin kadrini kıymetini 
ne yazık ki takdir ede-
mediler.  Rabbim bizleri 
hataya düşmekten mu-
hafaza eylesin, bizler 
de nimeti görmezden 
gelenlerden değil de, 
kadrini bilen, şükrünü 
eda edenlerden ola-
lım inşallah. İbn Abbas 
(ra)’tan rivayet edilen bir 
Hadis-i Şerifte Sevgili 
Peygamberimiz şöyle 
buyurmuştur: “İki nimet 
vardır ki insanların çoğu 
onları değerlendirme 
hususunda aldanmıştır: 
Sağlık ve boş zaman.” 
Hadis- i şerif te, biz 

i ns an la r  i ç i n  ç o k 
özel olan iki nime -
te vurgu yapılmıştır.                                         
Sıhhat: İnsan sıhhatli 
iken sağlığın ne büyük 
nimet olduğunu unutu-
yor, göz görme, ayak 
yürüme, beden hareket 
etme özelliğini yitirin-
ce ne büyük nimetler 
olduklarının farkına 
varıyor. Yeniden, sıh-
hatine kavuşmak için 
sahip olduklarını ver-
meye hazırım diyor!                                                        
Oysa rabbimiz dünya-
ları değil, zaten yerin 
göğün her şeyin sahibi 
O’dur.  Yalnız bize im-
tihan babında günlük 
hayatımızda ihsan etti-
ği yirmi dört saatlik bir 
servetin 1 saatini kulu-
nu huzuruna, huzurlu 
kılmak için buyur ediyor.                                                                                    
Sağlık için, sevgili pey-
gamber imiz  (s.a.s) 
sağlıklı ve dengeli bes-
lenmeyi, spor yapmayı, 
misvak kullanmayı, ağız 
ve diş temizliği yapmayı, 

beden ve çevre temizli-
ğine dikkat edilmesini, 
Ramazan orucu hari-
cinde Pazartesi ve Per-
şembe oruçlarının tutul-
masını tavsiye ediyor.

Zira Allah’tan bize 
emanet edilen ve ahi-
rette onu nasıl kullan-
dığımızdan sorumlu tu-
tulacağımız bedenimize 
de iyi bakmalı, mutlulu-
ğumuz için “Beden, Ruh 
ve akıl” üçlüsünü sağlıklı 
ve dengeli beslemeliyiz. 
        Rabbim sıhhati 

ihsan edendir. Kullarını 
bazen hastalık ve dertle 
de imtihan eder. Derdi 
veren Allah, dermanını 
veririr. Kuluna derman 
ve şifa aramak ve de 
içtenlikle dua etmek ya-
raşır.
Zaman: Eskiler eski-

meyen sözlerinde “za-
manla zümrüt alınır, 
amma zümrütle zaman 
alınmaz” buyururlar. 
Değerini bilemediğimiz 
nimetlerden biri de za-
mandır. Rabbimiz biz-
leri “hangimizin daha 
güzel amel yapacağını 
sınamak için” belirli bir 
süreliğine dünyaya gön-
dermiştir.
Yeryüzünde ne kadar 

ömrümüzün olduğunu 
bilmeyiz, yalnız birçok 
işimizi, ailemize, toplu-
ma ve hatta Rabbimize 
karşı sorumluluklarımızı 
genellikle erteleriz.
Daha gencim, yaşla-

nayım camiye giderim, 
namaz kılmayı ve Kur’an 
okumasını öğrenirim, 
peygamberimizin öğreti-
lerini öğrenir Müslüman 
kimliğimi inşa ederim...
Oysa yarınımız ve ya-

rınlarımız Meçhul ( bilin-
miyor), ömrümüzün olup 
olmadığını bilen bir Tek 
Rabbimizdir. Bu hâlimizi 
bilen yaratanımız dünya 

hayatının geçiciliğini ve 
bir sonu olduğunu tek-
rar tekrar hatırlatmış ve 
zamanın (asrın) üzerine 
yemin ederek   onun ne 
kadar değerli olduğunu 
anlatmıştır.
İ n s a n a  s u n u l a n 

yegâne zaman dilimi 
olan ömrü iyi değer-
lendiremeyen kullar ce-
henneme atıldıklarında 
dünya hayatına tekrar 
dönüp salih ameller 
işlemek isteyecek, an-
cak şu cevapla kar-
şılanacaklardır: “Sizi, 
düşünüp öğüt alacak 
k imsenin düşünüp 
öğüt alabileceği kadar 
yaşatmadık mı? Size 
uyarıcı da gelmişti… ” 
O hâlde mümin olarak 
bize düşen, lütfedilen 
zaman nimetini en gü-
zel şekilde kullanarak 
ömrümüzü Rabbimi-
zin rızasını kazanacak 
ibadet ve işlerle doldur-
mak ve asla boşa har-
camamaktır.
Müslümanı  “Boş ve 

gereksiz şeylerden 
yüz çeviren kişi” olarak 
beyan eden Yüce Allah 
“Bir işi bitirince hemen 
bir başkasına koyul ” 
emri doğrultusunda her 
anımızı değerlendirme-
liyiz.  
Unutmamalayız ki “ 

Günü gününe müsavi 
olan (eşit) ziyandadır”
Öğrencilikte sınavla-

ra hazırlık çoğunlukla 
son ana bırakılır, Farklı 
meslek sahibi işadam-
ları aldıkları projeleri 
çoğunlukla son anda 
yerine getirirler...
Bir de Rabbimiz çağı-

rıyor Huzuruna...yaşlılık 
dönemine ulaşacağımı-
za garanti olmadığı hal-
de erteliyoruz..
Örnekler çoğaltılabi-

lir... vaktimizi iyi değer-
lendirelim, yapacağı-
mız işleri son ana bı-
rakmayalım, okuyalım, 
okutalım,  Allah katında 
takdir görenlerden, in-
sanlar nezninde iz bıra-
kanlardan olalım, hayır 
dua alalım.
Sağlıklı ve saadet-

li yaşayalım, sıhhat 
ve zamanın kadrini 
bi lenlerden olalım.                                   
Mevla’m bedenlerimi-
zi sıhhatli, zamanımızı 
bereketli eylesin. 
En kalbi Dualarımla
 Beyhan MEHMED
  Kırcaali Müftüsü

Beyhan MEHMED
Kırcaali Müftüsü

KKTC: Türk Dünyası Lideri; 
Rauf R. Denktaş

Kıbrıs Türklerinin varoluş 
ve özgürlük mücadelesi li-
derlerinden, ‘’Kıbrıs Türk 
Kurumlar Federasyonu 
Başkanı’’, ‘’Türk Mukave-
met Teşkilatı kurucuların-
dan’’, “Kıbrıs Türk Cemaat 
Meclisi Başkanı”, “Kıbrıs 
Cumhuriyeti Cumhurbaş-
kanı Yardımcısı”, “Genel 
Komite Başkan Yardım-
cısı”, “Otonom Kıbrıs 
Türk Yönetimi Başkanı”, 
Kıbrıs Türk Federe Dev-
leti Başkanı” ve “Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’ı ebediyete 
intikalinin 7. yıldönümünde 
büyük bir sevgi, saygı ve 
rahmetle anıyoruz…

Rauf R. Denktaş, sade-
ce Kıbrıs Türklerinin değil, 
tüm Türk Milletinin ortak 
bir değeri, aksakalı idi. 
Türk Milleti 7 Ocak 2012 
günü büyük bir kahrama-
nını yitirmiştir.

Rauf R. Denktaş, ömrü-
nü Kıbrıs davasına ada-
mış ve bu uğurda çok cid-
di bedeller ödemiş bir lider 
idi. Varoluş ve özgürlük 
mücadelesi neticesinde 
ilan edilen Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti’ni en 
başta Kıbrıs Türk Halkına 
ve Türk Milletine miras 
olarak bırakmıştır…

Rauf Raif Denktaş: 27 
Ocak 1924 tar ihinde, 
Kıbrıs’ın Baf kasabasında 
doğmuş, henüz bir buçuk 
yaşındayken annesi Emi-
ne hanımı kaybetmesi 
üzerine Babası, dedesi, 
anneannesi ve babaan-
nesi tarafından büyütül-
müştür.

Denktaş’ın hayatında 
babası hâkim Raif Bey ve 
dedesi Şeherli Mehmet 
Bey önemli yer tutar.

Kıbrıs’ta Osmanlı ve 
İngiliz dönemini dedesi 
Şeherli Mehmet Bey’den 
öğrenen Denktaş, Ada’nın 
ileride bir gün yeniden İn-
giliz hâkimiyetinden çıka-
rak, Türklerin Ada’da tek-
rar hâkimiyet kuracağını 
anlatan “gittiler ama bir 
gün mutlaka gelecekler” 
sözüyle büyümüştür.

Denktaş’ın siyasi düşün-
celerinin şekillenmesinde 
önemli derecede rolü olan 
bir diğer kişi de babası 
Hâkim Raif Efendi’dir. Raif 
Bey çocuklarına “Size 
servet olarak ancak iyi bir 
tahsil aldırmaya çalışaca-
ğım. Gerisi size ait” diye-
rek çocuklarını çalışmaya 
yönlendirmiştir. Raif Bey, 
Denktaş’ın milliyetçi dü-
şüncelerinin oluşması ve 
Türk milliyetçisi olarak ye-
tişmesinde en önemli kişi 
olmuştur.

Denktaş, ilk ve orta eği-
timini 1930’da gönderildiği 
İstanbul’da yatılı okullarda 
tamamlamasının ardın-
dan lise eğitimini Kıbrıs’ta 

üniversite eğitimini ise 
1944’de İngiltere’de hu-
kuk eğitimi alarak devam 
ettirmiştir.

1947’de Kıbrıs’a dönen 
Rauf Denktaş, avukatlığa 
başlamış. Avukatlıktaki 
başarıları onun önce savcı 
ardından da 1956’da baş-
savcı olmasını sağlamıştır. 
Denktaş, öyle ki Başsavcı 
olarak önemli görevlere 
atanmak istemesine karşı 
çıkarak emekliliğine az bir 
süre kala görevinden istifa 
ederek daha aktif olarak 
Kıbrıs Türklerinin varoluş 

ve özgürlük mücadele-
sinde görevler üstlenmeyi 
tercih etmiştir.

Lefkoşa’nın Selimiye 
meydanında düzenlenen 
coşkulu bir mitingde Kıb-
rıs Türk liderlerinden Dr. 
Fazıl Küçük ile kürsüye çı-
kan Denktaş “aman Kıbrıs 
Girit olmasın” diyerek etki-
li bir konuşma yapmasının 
ardından Kıbrıs Türkünün 
varoluş ve özgürlük mü-
cadelesinde önemli gö-
revlerde bulunmaya baş-
lamıştır.

Gençlik yıllarından iti-
baren Kıbrıs Türk toplum 
liderlerinden Dr. Fazıl 
Küçük’ün yanında yer alan 
Denktaş, 1955’ten itiba-
ren terörist faaliyetlerini 
sıklaştıran EOKA’ya kar-
şı Kıbrıs Türklerinin ken-
dilerini savunabilmeleri 
maksadı ile 1958’de Türk 
Mukavemet Teşkilatı’nın 
(TMT) kurucuları arasında 
yer almıştır.

1960’da Zürih ve Lond-
ra antlaşmalarına göre 
Türkiye, Yunanistan ve 
İngiltere’nin garantörlü-
ğünde Kıbrıs Türkleri ve 
Kıbrıs Rumları tarafından 
kurulan Ortak Kıbrıs Cum-
huriyeti sadece 3 sene 
yaşayabilmiştir. Bu çerçe-
vede Rumlar 1963’de or-
tak Kıbrıs Cumhuriyeti’ni 
silah zoru ile gasp ederek 
üniter Rum devleti haline 
dönüştürerek Kıbrıs Türk-
lerini dışlamışlardır!

1 9 6 4 ’ t e k i  L o n d r a 
Konferansı’nın ardın -
dan Makarios tarafından 
Denktaş’ın adaya girme-
si yasaklanmış ve isten-
meyen adam olarak ilan 
edilmiştir. Denktaş bu 
kararlara rağmen gizlice 
Erenköy’e çıkarak savaşa 
katılmıştır.

1967’de gizlice adaya 
girmek isterken yakala-
nan Denktaş, Türkiye’nin 

uzun uğraşları sonrasında 
Türkiye’ye iade edilmiş ve 
1968’de adaya giriş ya-
sağı kaldırılınca ancak 
Kıbrıs’a geri dönebilmiştir.

Denk taş,  1948’den, 
2012’ye kadar, yaklaşık 
64 yıl boyunca Kıbrıs Türk 
halkı için canla başla mü-
cadele etmiştir. 1972’den 
2005’e kadar 33 yıl bo-
yunca önce Kıbrıs Türk 
Yönetimi Başkanlığı, Oto-
nom Kıbrıs Türk Yönetimi 
Başkanlığı, Kıbrıs Türk 
Federe Devleti Başkanlı-
ğı ve son olarak da Kuzey 

Kıbrıs Türk 
Cumhuriye-
t i Cumhur-
başkanlığı 
görevlerinde 
bulunmuş -
tur.

7  O c a k 
2012 günü 
e b e d i ye te 
intikal eden 

KKTC Kurucu Cumhur-
başkanı Rauf Denktaş, 
vatansever bir mücahit, 
çok iyi bir diplomat, çok 
iyi bir hatip, çok iyi bir mü-
zakereci, çok dirayetli bir 
dava ve Devlet adamı idi. 
Kıbrıs Türk Halkının varo-
luş ve özgürlük mücadele-
si tarihinin en başına adı 
altın harflerle yazılmıştır.

Rauf Denktaş bir kahra-
mandı. İngiliz’in adamlığı-
nı, savcılığını değil Kıbrıs 
Türk halkının mücahidi 
olmayı seçmiştir.

64 yıl boyunca Kıbrıs 
Türk halkı için canla baş-
la mücadele etmek kolay 
bir iş değildir. Halk desteği 
ister. Halkın sevgi ve say-
gısı gereklidir. Dünyada 
çok az lider Denktaş ka-
dar Halkı’nın ve Türk Dün-
yasının sevgi ve saygısını 
görmüştür.

Rauf Denktaş hayatı bo-
yunca Kıbrıs Dava’sı ile 
ilgilendiği ölçüde Türkiye 
ve Türk Dünyası içinde 
çok büyük mücadeleler 
vermiştir. Türk Dünyasının 
yeniden özgürlüğüne ka-
vuşması ve bu bağlamda 
bir araya gelmesi yönünde 
bilinen ve bilinmeyen çe-
şitli alanlarda çalışmaları 
olmuştur.

27 Ocak 1924 doğum-
lu Rauf Raif Denktaş’ın 
bu sene doğumunun 94. 
yıldönümü. Denktaş, 88 
yıllık ömrünü Kıbrıs Türk-
lerinin devlet sahibi ol-
ması ve Türk Dünyasına 
adamış önemli bir lider 
ve herkesin saygı duydu-
ğu bir aksakal idi. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
Kurucu Cumhurbaşkanı 
Rauf Denktaş’ı ebediyete 
intikalinin 7. yıldönümünde 
büyük bir sevgi, saygı ve 
rahmetle anıyoruz. Ruhu 
şad olsun…

Gökhan GÜLER 
 KKTC
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Kırcaali Valisi Nikola Çanev, müftülerle görüştü
Kırcaali Valisi Nikola 

Çanev, birbirlerine 2019 
yılının sağlıklı ve bere-
ketli bir yıl olmasını dile-
meleri için Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet’in dave-
tine icabet ederek Bölge 
Müftülüğünde misaf ir i 
oldu. Görüşmede Bulga-
ristan Başmüftülüğü Ge-
nel Sekreteri Celal Faik, 
Bölge Müftü Vekili Nasuf 
Nasuf ve Haskovo (Has-
köy) Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi hazır bulundu.

Çanev’e daveti kabul 
ettiğinden dolayı teşek-
kür eden Beyhan Meh-
met, müftülük ile Vali’nin 
şahsında devlet iktidarı 
arasındaki ilişkileri övdü. 
Müftü, Dinler Kanunu’nda 
yapılan değişikliklerle 
hükümetin kesinlikle dini 
topluluklara yardım elini 
uzattığını belirtti. Değişik-
likler, Kırcaali ilinde 220 
imamın maaş meselesini 
çözüyor. 

Celal Faik’in ifadesine 
göre bu, ülkenin şu anki 

hükümetinin sayesinde 
olmuştur, çünkü hükümet 
Avrupa değerleri doğ-
rultusunda demokratik 
ve liberal bir politika yü-
rütmektedir. Bulgaristan 
Başmüftülüğü Genel Sek-
reteri, devlet tarafından 
desteklenerek dini okul-

ların statüsünün belediye 
ve devlet okullarının statü-
sü ile eşitlenmesini olum-
lu bir adım olarak nitelen-
dirdi. Çanev,” Devlet, din 
işlerine müdahale etme-
meli, ancak dini inanca, 
tevazu sahibi olmaya ve 
ahlaki değerlere bağlılığı 

geliştirdiği için dini kurum-
lara herhangi bir şekilde 
yardım etmelidir” dedi. 

Görüşmede Başmüftü-
lüğün, Kutsal Sinod, diğer 
dini topluluklar ve devlet 
kurumlarıyla var olan iyi 
ilişkilerinin yanı sıra farklı 
dini toplulukların yaşadığı 

bölgelerde geçmişten gü-
nümüze kadar dini toplu-
lukların uyumlu bir şekilde 
bir arada yaşama tarzına 
değinildi. Bulgar istan 
Başmüftülüğü Genel Sek-
reteri, Çanev’in Kırcaali 
Müftülüğü ile diyaloğunun 
çok iyi bir örnek olduğu-
na işaret etti. Vali Çanev,” 
Değerlendirme için teşek-
kürler. Kırcaali bölgesinin 

yalnızca Bulgaristan için 
değil, tüm Avrupa için de 
etnik ve dini hoşgörünün 
en güzel örneğini sergile-
diği kanaatindeyim” dedi. 

Çanev, Bölge Müftülüğü 
’nün konuk defterine şunu 
yazdı: “Yeni yılda bütün 
Müslüman kardeşlere 
sağlık, sıhhat, kısmet dile-
rim. Allah, sizlerle olsun!” 

             Kırcaali Haber

Krumovgrad Belediyesi, 
sokakların onarımı için 
2,7 milyon leva öngörüyor

Krumovgrad (Koşukavak) kasabasının merkez 
meydanını yenileme projesi, belediyenin 2019 
yılı bütçesi taslağında sermaye giderleri kap-
samında ödemeler öngörülen büyük projeler 
arasında bulunuyor.

Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Meh-
met, “Beş yeni sokakta iyileştirme yapılmasını 
öngörüyoruz. Bir sözle, yeni kaldırımlar yapıl-
masından, yeni bordür taşları konulmasından, 
yeni asfalt kaplama yapılmasından bahsedi-
yorum. Bu beş sokakta iyileştirme çalışmala-
rı için yaklaşık 1,47 milyon leva öngörüyoruz” 

dedi. Belediye Başkanı, “Ayrıca Kırsal Kesim-
lerin Kalkınması Programı kapsamında ulusal 
karayolu ağının bir parçası olan Prens 1.Boris 
sokağının devamı olan dik sokaklarda onarım 
çalışmalarına yönelik projelerin onaylanmasını 
bekliyoruz. Böylece Krumovgrad ilçesinde yal-
nızca sokaklarda yol bakım onarım çalışmaları 
için yaklaşık 2,7 milyon leva harcanacak” dedi.

Sebihan Mehmet, büyük sermaye yatırımları 
arasında kasabanın Batı semtinde yapılan bina-
ların tamamlanması ve orada ısı yalıtımı yapıl-
mayan apartmanlara yalıtım yapılması, Drujba 
Stadyumunun bakım onarımı, Kovil (Deli Ahat)-
Baratsi (Baraklar) grubunda yer alan yerleşim 
yerlerinde içme suyu temin edilmesi olduğunu 
söyledi.                                    Kırcaali Haber

Kırcaali Milletvekili Adlen Şefket: 
Seçimlerde ikamet şartı kaldırılmalı 

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaali 
Milletvekili Adlen Şef-
ket, Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’na (BNR) verdi-
ği demeçte Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) ve 
Volya (İrade) partisinin 
Seçim Kanunu’nda deği-
şiklik yapılmasına ilişkin 
kanun tekliflerinin Mec-
lis Genel Kurulunda ilk 
okumada görüşmeleri 
sırasında HÖH partisi-
nin Meclis Başkanlığına 
sunduğu Türkçe siyasi 
propaganda yasağının 
kaldırılmasını istediği 
değişiklik teklifi ile ilgili 
yorumda bulundu. Kır-
caali Milletvekili, “Seçim 
Kanunu’nda AB’nin temel 
değerleri ve direktifleri 
ihlal ediliyor. Bulgaristan, 
12 yıl boyunca Avrupa 
Birliği'ne üye olduğu hal-
de buna izin verilemez. 
Gerçekleri göz önünde 
bulundurmalıyız” dedi.
Adlen Şefket, ”Ülkede 

resmi dil olan Bulgarca-
dan farklı bir dilde seçim 
propagandası yapma 
yasağının da kaldırılma-
sı, sadece HÖH için acil 
çözüm bekleyen bir konu 
değil, aynı zamanda seç-
men haklarının gerçek 
bir şekilde korunması 
anlamına gelmektedir. 
Bu konuyla ilgili AB di-
rektifi var. Direktif, ko-
nuşmaların tercümesi 

yapıldığı takdirde resmi 
dilden başka dilde de 
siyasi propaganda yapıl-
masını öngörüyor. Şim-
di Avrupa Sosyalistleri 
Partisi’nin veya Avrupa 

Halk Partisi’nin bir tem-
silcisi Bulgaristan’a gelse 
ve Avrupa Parlamentosu 
seçimleri için Bulgarca-
dan farklı bir dilde propa-
ganda konuşması yapsa 
ona ceza kesilmesi gere-
kir” diye belirtti. 
Adlen Şefket, HÖH par-

tisinin tercihli oy siste-
minin uygulanması için 
oy seviyesinin yükseltil-
mesine ilişkin önerisiy-
le ilgili de yorum yaptı. 

Milletvekili, ”Bu konuda 
Parlamento, yerel ve Av-
rupa Parlamentosu se-
çimlerinde yaşadığımız 
acı deneyimlerimiz oldu. 
Adayların numaralarının 

partilerin numaraları ile 
aynı olduğunda seçmen-
lerin yanlışlıkla adayların 
lehine tercihli oy kullan-
masını önlemek istiyoruz. 
Çoğu seçmen, partileri-
nin numaralarıyla birlikte 
adayların numaralarını 
da işaretleyerek oyunu 
doğrulamış oluyor. Bu 
hatanın önlenmesi gere-
kir. HÖH partisi, bununla 
daha katı bir parti disip-
lini kurmaya çalışmıyor. 

Tüzük var, tüzüğe uyan 
üyeler var. HÖH sade-
ce Bulgaristan'da değil, 
birçok partiyi kıskandı-
rabilecek bir disiplin var. 
Tercihli oy kullanılması 
sonucunda siyasi parti 
adaylarının listelerinin 
yeniden oluşturulmasıyla 
parti merkezinin vizyonu 
değişiyor, stratejisi de de-
ğişiyor” diye konuştu. 
Adlen Şefket’in ifadesi-

ne göre HÖH partisinin 
seçimlerde ikamet şartı-
nın kaldırılmasında ısrar 
etmesi seçmen hakları-
nın korunmasından ileri 
gelmektedir. Milletvekili, 
”Sadece Türkiye'de ya-
şayan seçmenlerden söz 
edilmemelidir. Bu ilke, 
yur t dışında yaşayan 
tüm seçmenlerin hak-
larını ihlal ediyor. Onlar 
Bulgaristan'da mal mülk 
sahibi, vergi ödüyor. 
Onları oy kullanma hak-
kından mahrum bırakıp 
aynı zamanda onlara 
sadece yükümlülükler 
getiremeyiz. Seçimlerde 
ikamet şartı uygulanması, 
Anayasa’yı ihlal etmek-
tedir, oysa Anayasa ihlal 
edilemez” diye kaydetti. 
Adlen Şefket, milletve-

killerin HÖH partisinin 
argümanlarına kulak 
vermelerini ve talepleri-
ne uymalarını umuyor. 
Milletvekili bundan Bul-
garistan seçmenlerinin 
kazanacağını söyledi. 
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Seçimlerde Türkçe siyasi propaganda 
yasağı yine meclis gündeminde

Hak ve Özgür lükler 
Hareketi (HÖH) millet-
vekilleri Hamit Hamit ve 
Yordan Tsonev, Seçim 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapılarak Avrupa Birliği 
(AB) Parlamentosu se-
çimlerinden sonraki ilk 
seçimlerde, yani yerel 
seçimlerde oy pusulası 
kullanılmaksızın tamamen 
elektronik oy kullanma 
makinesi ile oy kullanma-
sının uygulanmasını öner-
di. Değişiklik teklifi, kanun 
tasarısının birinci ve ikinci 
tur görüşmeleri arasında-
ki süre içinde teklif Meclis 
Başkanlığı’na sunuldu.

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) partisi ise 
tam tersini önermekte-
dir. Kanuna göre şimdiye 
kadar tüm seçmen san-
dıklarında elektronik oy 
kullanma makinesi ile oy 
kullanılmasının uygulan-
ması gerekirdi. Seçme-
nin elektronik oy kullanma 
makinesi veya klasik şe-
kilde oy pusulası arasın-
da nasıl oy kullanacağına 
kendisinin seçme hakkı 
vardır. Merkez Seçim Ko-
misyonu (ZİK) elektronik 

oy kullanma makinesi ile 
oy kullanmasının uygulan-
mamasından dolayı şimdi 
Demokratik Bulgaristan 
Birliği koalisyonunda yer 
alan eski milletvekilleri 
Martin Dimitrov ve Petır 
Slavov’un şikayetleri üze-
rine mahkeme tarafından 
adli para cezasına çarptı-
rıldı. 

B u n u n  s o n u c u n d a 
GERB, zorunlu olarak 
elektronik oy kullanma 

makinesi ile oy kullanılma-
sı uygulamasının kaldırıl-
masını ve gelecek seçim-
lerde ancak 1000 seçmen 
sandığında bu şekilde oy 
kullanılmasını önerdi. Bu-
nun karşılığında HÖH, 
mayıs ayında yapılacak 
AB Parlamentosu seçim-
lerinde seçmen sandıkla-
rının yarısında elektronik 
oy kullanma makinesi ile 
oy kullanılmasını, sonba-
harda yapılacak yerel se-

çimlerde ise bunun bütün 
seçim sandıklarında uy-
gulanması zorunlu olmak-
la kalmayıp oy kullanmak 
için tek seçenek olmasını, 
yani tamamen elektronik 
oy kullanma makinesi ile 
oy kullanmasına ilişkin ka-
nun teklifi sundu. 

HÖH partisi ayrıca AB 
Parlamentosu seçimle-
rinde ve yerel seçimlerde 
ikamet şartının kaldırılma-
sını önerdi. Böylece HÖH 

partisi, AB Parlamentosu 
seçimleri için seçmen 
sandıklarının, AB ülkele-
ri dışındaki ülkelerde de 
kurulmasını istedi. Şimdi 
bu yasaktan dolayı Türki-
ye, Amerika Birleşik Dev-
letleri (ABD), Kanada ve 
başka ülkelerde (Birleşik 
Krallık AB’den ayrılırsa 
Birleşik Krallık’ta da) bu-
lunan Bulgaristan vatan-
daşları AB Parlamentosu 
seçimlerinde oy kullana-
mıyor. Yerel seçimlerle 
ilgili durum biraz daha 
karmaşık. 

HÖH partisi, ülkemizde 
resmi dil olan Bulgarca-
dan farklı bir dilde seçim 
propagandası yapma ya-
sağının da kaldırılmasını 
istedi. Ancak parti böyle 
durumlarda konuşmaların 
mutlaka Bulgarcaya ter-
cüme edileceğini belirtti. 

HÖH partisi, tercihli oy 
sisteminin uygulanması 
için oy seviyesinin yük-
seltilmesini, yani belirli bir 
adayın siyasi seçim için 
gereken oy oranının üze-
rinde oy aldığı durumlarda 
uygulanmasını önerdi. 

Eski Başbakan Sofiyanski, 
yeni bir Anayasa hazırlıyor
BTV’nin Bu Sabah prog-

ramına konuk olan eski 
Başbakan ve eski Sofya 
Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Stefan Sofiyanski, bir 
grup destekçisi ile yeni bir 
Anayasa taslağı hazırla-
dıklarını açıkladı.

Sofiyanski’nin ifadeleri-
ne göre yeni Anayasa’da 
seçimlerin çoğunluk sis-
temiyle yapılması, fakat 
sadece Parlamento se-
çimlerinin değil, Bakanlar 
Kurulu üyelerinin her biri 
ve il valilerinin de çoğun-
luk sistemi uygulanarak 
seçilmesi önerilmektedir.

Sofiyanski,” AB'ye katıl-
dığımızdan beri 12 yıldır, 
her birimizin beklediği so-
nuçlar alınmadığına göre 
bunun için yönetişim şek-
lini de suçluyoruz. Hem 
toplumsal ilişkileri hem de 
ülkemizin yönetim şeklini 
optimize etmeye çalışıyo-
ruz” diye izah etti.

Sofiyanski’nin ifadeleri-
ne göre 1991 yılında ka-
bul edilen şimdiki Anaya-
sa, zamanına göre iyiydi, 
ancak 2007 yılından beri 

Avrupa Birliği (AB) üyesi 
olduğumuz için toplumsal 
ilişkileri yeni bir şekilde 
inşa etmeliyiz. Öyle ki 
rekabet edebilir durumda 

olalım ki AB’ye güçlü ka-
tılımımız olsun.

Eski Başbakan, destek-
çileri arasında demokrasi-
ye geçiş döneminde farklı 
üst görevlerde bulunan 
kişiler olduğunu söyledi. 
Sof iyanski, aralarında 
1997 yılında kurulan ba-
şında olduğu teknokrat 
hükümetinde yer almış 
bakanların yanı sıra bilim 
adamlarının da bulundu-
ğunu ifade etti.

Onlar, Bakanlar Kurulu 
üyelerinin tek tek parla-
mento tarafından seçilme-
sini öneriyor. Sofiyanski, 
“Şimdiki gibi otorite sahibi 

olmayan kişiler olmaya-
cak. İl valileri seçilecek, 
Bulgaristan yeniden böl-
gelendirilecek-6 bölgeye 
ayrılacak” diye konuştu.

Eski Sofya Büyükşe-
hir Belediye Başkanı,” 
Şu anda Bulgaristan, 
Anayasa’ya göre Parla-
menter Cumhuriyet ile yö-
netilmektedir, ama aslın-
da Başbakanlık Cumhu-
riyeti ile yönetilmektedir. 
Güç Bakanlar Kurulu’nun 
elinde bulunuyor. Yeni 
Anayasa’da yetkilerde 
denge sağlanması için 
çalışıyoruz. Amacımız, 
yetkililerin birbirine muha-
lefet etmesi değil, yetkili-
ler arasında bir etkileşim 
sağlanmasıdır” dedi.

Eski Başbakan, ”İl valile-
ri doğrudan seçim yolu ile 
atanacak ve işlevler bölü-
necek. Hükümet, devlet 
politikasını belirleyecek, 
vali onu yerel düzeyde 
uygulayacak ve beledi-
ye başkanı halkın gün-
lük hayatıyla ilgilenecek” 
dedi. Sofiyanski, şu anda 
valinin belediye başkanı-

nın çobanlığını yaptığını 
ve 28 bölgeli devlet mo-
delinin hantal olduğunu 
düşünüyor.
Yeni Anayasa’da fon 

tahsisatını düzenleyen 
“Kamu Maliyesi” başlığı 
altında tamamen yeni bir 
bölüm yer aldığını kayde-
den Sofiyanski, ”Kamu 
kaynaklarının dağılımının 
Maliye Bakanlığı tarafın-
dan yapılmayıp, yüzde 
20’si belediyelerin kasa-
sında kalacak, yüzde 40’ı 
valilik bütçesine, yüzde 
40’ı da hükümet bütçesi-
ne aktarılacak. Böylece 
herkesin yetkilerini kulla-
nabilmesi için parası ola-
cak” diye vurguladı.
Sofiyanski’nin ifadeleri-

ne göre yetkilerde denge 
sağlandığında Cumhur-
başkanı, devletin iç ve 
dış güvenliğine ilişkin yet-
kilere sahip olacak, yani 
Savunma ve Dışişleri Ba-
kanlıklarının ve ilgili birim-
leri Cumhurbaşkanlığı’na 
bağlı olacak.
               Kırcaali Haber

Bulgaristan Meclisinden, 
F-16 alımı için yeşil ışık 
Bulgaristan Parlamento Hava Kuvvetlerinin ih-

tiyacını karşılamak üzere 8 adet yeni "F-16 Block 
70" tipi savaş uçağı alınması için hükümetin ABD 
ile görüşmesine onay verdi.

İktidardaki Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin 
Yurttaşlar Partisi (GERB), parlamentoda yapılan 
oylamada üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluş-
turduğu muhalefetteki Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) milletvekillerinin desteğini aldı.

HÖH Lideri Mustafa Karadayı, "Tutumumuz net 
ve kesin. Söz konusu milli güvenlik olduğunda po-
pülizmin yeri yoktur. Biz basit teknik donatım almı-
yoruz, milli güvenliğimize yatırım yapıyoruz." dedi.

Öte yandan ana muhalefetteki Bulgaristan Sos-
yalist Partisi (BSP) milletvekilleri hükümetin parla-
mentodan "açık çek talep ettiğini" öne sürüp, ABD 
ile F-16'lar için görüşülmesine karşı çıktı.

Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Kra-
simir Karakaçanov, "Alınan karar sonucu Bulga-

ristan hükümeti yeni uçak filosunun alımı için ABD 
ile daha esnek görüşmeler yapabilecek. Bu gö-
rüşmeler sonuç vermezse İsveç ile Gripen uçak-
larının alınması için görüşülecek." diye konuştu.

Karakaçanov, normal şartlarda 8 ay süren bu tür 
görüşmelerin en fazla 4 ayda tamamlanacağını 
söyledi.

Parlamento, 2018'de aynı konuda aldığı kara-
rında uçakların alımı için yaklaşık 1 milyar avro 
bütçe ayırmıştı. Yeni kararda ise fiyat konusunda 
rakam belirtilmedi.

Bulgaristan'ın almak istediği 8 adet F-16 Block 
70 tipi uçağın Hava Kuvvetlerinin halihazırda kul-
landığı ancak teknolojik ömrünü doldurmuş olan 
Rus yapımı MİG-21 ve MİG-29'ların yerini alması 
bekleniyor.
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Necmi Ali ve Filiz Hüsmenova, TBMM 
milletvekilleriyle çalıştay gerçekleştirdi

Hak ve Özgürlükler 
Hareketi’nin (HÖH) Av-
rupa Parlamentosu (AP) 
Avrupa Liberal ve De-
mokratlar İttifakı (ALDE) 
Grubu üyeleri Filiz Hüs-
menova ve Necmi Ali, 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi (TBMM) mil-
letvekilleriyle çalışma 
toplantısı gerçekleştir-
di. Toplantıda Avrupa 
Parlamentosu’nun Avru-
pa Birliği (AB) Komisyo-
nu 2018 Türkiye İlerleme 
Raporu ile ilgili son ge-
lişmeler ele alındı. Top-
lantı 15 Ocak 2019’da 
Strasburg’daki Avrupa 
Parlamentosu binasında 
yapıldı.
Toplantıya TBMM’ni 

temsi len AB-Türkiye 
Parlamento Komisyonu 
Eşbaşkanı İsmail Kara-
yel (AKP), AB-Türkiye 
Karma Parlamento Ko-
misyonu Eşbaşkan Yar-
dımcısı Sibel Özdemir 
(CHP), Milliyetçi Hare-
ket Partisi (MHP) Mil-
letvekili Arzu Erdem ve 
Türkiye’nin Brüksel’de 
AB Konseyi nezdindeki 
Daimi Temsilciliği’nde 
görevli temsilciler katıldı. 
Toplantının başında 

Ankara’dan gelen ko-
nuklar, Türkiye Raporu 
ile ilgili görüş açıkladı. 
Onlar, gerçek durumun 
yanlış tanıtılmasına yol 
açabilecek olumsuz yo-
rumlamaktan kaçınmak 

için raporun ana odakla-
rının nesnel gerçeklere 
dayandırılması gerekti-
ğini vurguladı. Türkiye 
temsilcileri, ciddi bir so-
run olarak AP’nun nihai 

raporunda yanlış sonuç-
lara yol açabilecek olan 
insanların korkularına 
dayalı söylemler kullan-
ma eğilimine girilmesini 
görüyorlar. TBMM millet-
vekilleri, ayrıca taslak ra-
porun en sorunlu unsuru 
olan AB-Türkiye müza-
kerelerinin resmi olarak 
askıya alınması çağrısı 
yapılan 13. paragrafına 
dikkat çektiler.
Necmi Ali ve Filiz Hüs-

menova, mevkidaşlarına 
raporda değişiklik isten-
mesi için sürenin sona 
erdiğini ve Avrupa Parla-
mentosu’ndaki HÖH tem-
silcilerinin söz konusu 
13. paragrafta değişiklik 
yapılmasına ilişkin teklif 

sunduğunu bildirdiler. Bu 
değişiklik, raporun nihai 
metninden Türkiye’nin 
AB üyelik sürecini res-
men askıya alma öneri-
sini çıkarmayı hedefliyor. 

Önerilen yeni metin, ül-
kedeki sivil toplum üze-
rinde olumlu etkisi olacak 
olan Türkiye mevzuatını 
iyileştirmek için müzake-
relerin önemini vurgula-
maktadır. Bulgaristan’ın 
AP milletvekilleri, Türki-
ye ile ortaklık ilişkilerinin 
gerek Avrupa gerekse 
Bulgaristan ile Türkiye 
arasındaki ikili ilişkiler 
düzeyinde farklı yönler-
den önemini vurguladı.
Toplantıda rapor kap-

samında Gümrük Birliği 
Anlaşması’nın güncel-
lenmesi ve Türkiye va-
tandaşları için vize reji-
minin serbestleştirilmesi 
gibi karşılıklı ilgi duyulan 
diğer önemli konular da 

tartışıldı. Her iki taraf 
da daha fazla işbirliği ve 
bir çok alanda mevzua-
tın uyumlaştırılmasında 
katalizör olarak Gümrük 
Birliği’nin önemli olduğu 

görüşü etrafında birleşti. 
Vize serbestleştirilmesi 
ile ilgili olarak özellikle iş 
ortamının iyileştirilmesi 
için bir önkoşul olarak 
vatandaşların serbest 
dolaşımının avantajları 
vurgulandı. Bu süreçle-
rin iş dünyası üzerinde 
hemen olumlu etkileri 
olabileceği belirtildi. 
Geçen yılın 18 - 20 

A r a l ı k  t a r i h l e r i n d e 
Ankara’da yapılan AB 
– Türkiye Karma Parla-
mento Komisyonu’nun 
78. Toplantısı’nda Nec-
mi Ali, görüşünü şöyle 
açıklamıştı:” Bu tespitin 
nedenleri şu olgulardır: 
Şu anda AB, Türkiye’nin 
en büyük ticaret ortağı 

ve Bulgaristan’ın güney-
doğu komşusu Birliğin 
beşinci en büyük ticaret 
ortağıdır. 2017 yılında 
AB ile Türkiye arasın-
daki toplam ticaret hac-
mi yaklaşık 154 milyar 
avroya ulaşıyor. AB, 15 
milyar avroluk olumlu bir 
ticaret dengeye sahiptir. 
Türkiye’deki doğrudan 
yabancı yatırımların 
yüzde 75’i AB’den gel-
mektedir. Bu Gümrük 
Birliği’nin güncellenmesi 
gerektiğini göstermek-
tedir. Yukarıda belirti-
lenlerden AB ve Türkiye 
ekonomisinin ne ölçüde 
bütünleştiği açıktır”.
Türkiye temsilcileri, or-

taya konulan argüman-
ları kabul etti ve Türk 
idaresinin raporda dik-
kat çekilen bazı konula-
rı yansıtma eylemlerine 
odaklanarak tartışma-
yı sürdürdüler. Onlar, 
Bulgaristan’ın AP mil-
letvekillerine üç yıl önce 
kurulan Dışişleri, İçişleri, 
Adalet ve Maliye Bakan-
lıkları dahil olmak üzere 
dört bakanlık temsilcile-
rinden oluşan Reform 
Eylem Grubu’nun (REG) 
son birkaç ay içinde iki 
toplantı düzenlediğini 
bildirdi. 
Bu toplantıların sonuç-

ları açıkça Ankara’nın 
niyetini göstermekte-

dir: Türkiye, AB’ye tam 
üyelik hedefine bağlı-
lığını sürdürmektedir; 
Türkiye, mevzuatını AB 
standartları ile uyumlu 
hale getirme çabalarını 
emin bir şekilde sürdür-
mektedir; Türkiye Ada-
let Bakanlığı aktif olarak 
yargı reformu stratejisi 
üzerinde çalışıyor. Tür-
kiye, Avrupa İnsan Hak-
ları Sözleşmesi’nin ihlal 
edilmesini önlemek için 
eylem planı üzerinde 
daha fazla çalışacak. 
TBMM milletvekilleri, 
Türkiye’nin müzakere 
sürecini hızlandırmak 
amacıyla yeni müzakere 
fasılları açmak için elin-
den geleni yapacağını 
söyledi.
Toplantının sonunda 

Necmi Ali ve Filiz Hüs-
menova, mevkidaşlarını 
2018 Türkiye İlerleme 
Raporu’nun gelecek 
aşamaları hakkında bil-
gilendirdi. Rapor, 4 Şu-
bat 2019 tarihinde AP 
Dış İlişkiler Komitesi’nde 
ikinci kez görüşülecek 
ve 21 Şubat 2019 tari-
hinde toplam 319 olan 
değişiklik önerileriyle 
birlikte oylanacak. Nihai 
olarak rapor, mart ayın-
da yapılacak olan Avru-
pa Parlamentosu Genel 
Kurul toplantılarının bi-
rinde oylanacak. KH

Filibe İstinaf Mahkemesi, Damla’nın 
katilinin 23 yıl hapis cezasını 2 yıl artırdı
Filibe İstinaf Mahkeme-

si, Momçilgrad’dan (Mes-
tanlı) 7 yaşındaki Damla 
Musa’yı merhametsizce 
öldürdüğü gerekçesiyle 
hapis yatan 26 yaşındaki 
kuzeni Mehmet Hasan’ın 
hapis cezasının 2 yıl daha 
artırılmasına karar verdi. 
Böylece katil 23 yıl yerine 
25 yıl hapis yatacak.

Damla’nın cesedini an-
nesi Saadet, gece vardi-
yasından 17 Aralık 2017 
tarihinde saat 7.30 sula-
rında Momçilgrad’daki ya-
şadıkları daireye dönünce 
buldu. Olay gecesinde 
Damla dairede yalnızdı. 
Babası Belçika’da çalışı-
yor, ağabeyi İstanbul’da 
bulunuyordu. Ninesi ise 
hasta yakınlarına ziyaret 
için Türkiye’deydi. Çocu-
ğun ağzını ve burnunu 
bastırıp boğarak öldüren 
Mehmet, ondan sonra 

da kafasını ve omuzlarını 
bantlayıp sonra daireden 
ayrılmıştı.

Kırcaali Bölge Mahke-
mesinde dava sanık ci-

nayeti itiraf ettiği için kı-
saltılmış prosedüre göre 
bakıldı. Cezanın üçte biri 
oranında azaltılmasıyla 
ilk önce sıkı güvenlik reji-
minde toplam 23 yıl hapis 
cezasına çarptırıldı.

Ancak Mehmet Hasan, 
karara Filibe İstinaf Mah-

kemesi nezdinde itiraz 
etti. 

Mahkeme kararına göre 
hapis cezasının artırıl-
ması ve en kötü olan 25 

yıl hapis cezası verilme-
si, cinayetin toplum için 
son derece ciddi bir teh-
like oluşturduğu ve failin 
kendisinin son derece 
tehlikeli olduğunun karşı-
lığı olarak hükmedilen bir 
cezadır. 

Cezayı ağırlaştıran bir 

neden olarak yargıçlar, 
kurbanın katiline çok 
bağlı olup ona sevgi bes-
lediğini belirttiler. Karar-
da kızın ebeveynlerinin 
katil ile yakın akrabalık 
ilişkileri içinde olup ona 
güvendiklerini ve onun 
minik kıza merhamet et-
meyerek bunu kabul edi-
lemez bir şekilde kötüye 
kullandığı kaydedildi.
Mahkeme ayrıca Meh-

met Hasan’ın Damla’nın 
anne babasına ve nine-
sine uğradıkları manevi 
zarar için sırasıyla 150 
000’er leva ve 100 000 
leva olmak üzere 400 
000 leva değerinde taz-
minat ödemesine karar 
verdi.
Filibe İstinaf Mahkeme-

sinin kararına Yüksek 
Temyiz Mahkemesi nez-
dinde itiraz edilebilir.

Müftüler, Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis ile görüştü

Kırcaali Belediye Baş-
kanı ve Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkan Yardım-
cısı Müh. Hasan Azis 
ve HÖH Kırcaali İl Baş-

kanı ve Ardino (Eğri-
dere) Belediye Başkan 
Yardımcısı İzzet Şaban, 
Bulgaristan Başmüftü-
lüğü Genel Sekrete-
ri Celal Faik, Kırcaali 
Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, Bölge Müftü 
Vekili Nasuf Nasuf ve 
Haskovo (Hasköy) Böl-
ge Müftüsü Basri Emi-
nefendi ile görüşme 
gerçekleştirdiler. 

Görüşmede ele alınan 

konular arasında Dinler 
Kanunu’nda yapılan de-
ğişiklikler de bulunuyordu. 
Dini görevliler, Kırcaali’nin 
Prileptsi (Salifler) semtin-
deki yeni büyük caminin 

inşaatının tamamlanma-
sının gerekli olduğunu 
belirttiler. 

Görüşmede ortak bir 
görüşe sahip olunduğu 
ve kurumlar arasında iyi 
bir iş birliği yapılmasına 
istekli bakıldığı ifade edil-
di. Dini önderler, Dinler 
Kanunu’nda yapılan de-
ğişikliklerin yürürlüğe gir-
mesiyle birlikte müftülük 
çalışanlarının beklentileri 
olduğunu bildirdiler.
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Avrupa Parlamentosu, tüm AB ülkelerini 
İstanbul Sözleşmesi’ni onaylamaya çağırdı 

Avrupa Birliği (AB) Parla-
mentosu Basın Merkezin-
den yapılan açıklamada 
Avrupa Parlamentosu’nun 
2017 AB Temel Haklar 
Raporu’nda toplumsal 
cinsiyete dayalı şiddet 
ve ayrımcılığı, hukukun 
üstünlüğünü ihlal etmeyi 
ve nefret dilini kınadığı 
belirtildi.

Geçen hafta 153 ret ve 
63 çekimser oya karşı 
390 oyla kabul edilen ka-
rarla AP milletvekilleri, AB 
kurumlarına üye devletle-
rinin hukukun üstünlüğü 
ilkesinin etkili bir şekilde 
gözetip gözetmemelerinin 
değerlendirmesini ve ifa-
de özgürlüğüne getirilen 
sınırlamaları ve bazı AB 
ülkelerinde mültecilerin 
ve ilticaya başvuranların 
temel haklarının ihlalleri-
ni kınamaları çağrısında 
bulundu.

Kadınlara Karşı Ayrım-
cılık ve Şiddet

Kararda kadınlara yö-
nelik her türlü şiddet 
kınanarak İstanbul Söz-
leşmesi olarak bilinen 
Kadına Yönelik Şiddet ve 
Ev İçi Şiddetin Önlenme-
si ve Bunlarla Mücadele-
ye Dair Avrupa Konseyi 

Sözleşmesi’ni hala onay-
lamayan üye devletlerin 
bunu derhal yapması 
çağrısında bulunuldu. 
Kadınların cinsel ve üre-
me sağlığı ve haklarının 
çiğnenmesine karşı 2017 
yılında yapılan gösterile-
rin yanı sıra basının cin-
sel saldırı olaylarına geniş 
yer vermesi desteklendi.

Hukuk Devleti
AP milletvekilleri, bazı 

AB ülkelerinin yürütme 

makamlarının yasama 
makamlarından ayrılması-
na ve yargı sisteminin ba-
ğımsızlığına karşı eylem-
lerini şiddetle kınadıkları 
gibi AB kurumlarının AB 
değerlerinin ciddi ve sü-
rekli ihlal edilmesine karşı 
etkili adımlar atmamasını 
da kınadılar. Kararda,” 
Hukukun üstünlüğü, tüm 
üye devletlerde nesnel 
kriterlere göre düzenli ve 
tarafsız olarak değerlen-

dirilmeli” diye vurgulandı.
İfade Özgürlüğü
Avrupa Parlamentosu-

nun AB’de gün geçtikçe 
artan ifade özgürlüğü ve 
sendika özgürlüğüne yö-
nelik kısıtlamaları kınadığı 
ve araştırmacı gazetecilik 
ve basın özgürlüğü açı-
sından ihlallere dair ihbar-
larda bulunmanın belirle-
yici önem taşıdığı vurgu-
landı. Bununla birlikte AP, 
AB’de gazetecilerin karşı 

karşıya kaldığı tehditler, 
baskılar ve risklerden 
dolayı kaygı duyduklarını 
dile getirdi.

Nefret Dili ve Göç
AP milletvekilleri, nefret 

dilinin küçümsendiğine 
dair uyardı ve aşırı sağın 
yükselmesini kınadılar. 
Bununla birlikte onlar, 
Yahudi karşıtlığının ve İs-
lamofobinin yükselmesine 
karşı mücadeleye ihtiyaç 
duyulmasının yanı sıra 
AB’de devam eden ay-
rımcılıkla mücadeleye ih-
tiyaç duyulduğunun altını 
çizdiler. AP, 2017 yılında 
Romanların entegrasyonu 
ve temel haklarının korun-
ması konusunda hiçbir 
ilerleme kaydedilmedi-
ğinden dolayı üzüntüsünü 
dile getirdi.

AP, AB Konseyi’ne Dub-
lin Yönetmeliğinin reformu 
konusunda çalışmaların 
sürdürülmesi çağrısında 
bulundu. AP milletvekille-
ri, ulusal organların ulus-
lararası ilticaya başvuran 
kişilere insani yardım 
amacıyla vize verilmesi-
nin kolaylaştırmasını teş-
vik ettiler. Kararda bazı 
AB ülkelerinde mültecile-
rin ve ilticaya başvuranla-
rın temel haklarının ihlal 
edildiğine işaret edildi. 
Göçmenlerin iltica pro-
sedürlerine etkili erişimi 
sağlanmaması veya geri 
döndürme kararından 
sonra korumaya yönelik 
yasal yollar hakkında net 
bilgi verilmemesi buna ör-
nek gösterildi.

             Kırcaali Haber

Bakan Soylu Bulgar 
Mevkidaşıyla Görüştü
1. sayfadan devam

leriyle, uyuşturucuyla, 
düzensiz göçle ve terörle 
mücadele, FETÖ/PDY 
terör örgütü, PYD/PKK, 

DEAŞ, DHKP-C terör 
örgütlerinin finans kay-
naklarının kurutulması" 
gibi konular görüşülür-
ken, Türkiye, Bulgaristan 
ve Yunanistan'ın içinde 

olduğu Polis ve Gümrük 
Ortak Temas Merkezinin 
işlevinin iyi olduğu, bu te-
mas merkezinin daha da 
geliştirilerek üç ülkenin 
merkezden faydalanma-
sının artması gerektiğine 
dikkati çekildi.

G ör üşmede Bakan 
Soylu'ya İçişleri Bakan 
Yardımcısı Muhterem 
İnce, Emniyet Genel Mü-
dür Yardımcısı Fatih Ser-
dengeçti, Kaçakçılık ve 

Organize Suçlarla Müca-
dele Daire Başkanı Resul 
Holoğlu, Narkotik Suçlarla 
Mücadele Daire Başkanı 
İbrahim Hakkı Seydioğul-
ları ile Türkiye'nin Sofya 

Büyükelçisi Hasan Ulusoy 
eşlik etti.

Görüşme sonunda Bul-
garistan İçişleri Bakanı 
Marinov, Bakan Soylu'ya 
tablo, Soylu da Marinov'a 
telkari işlemeli seramik bir 
vazo hediye etti.

T.C İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 
Bulgaristan FETÖ konusunda kararlı
1. sayfadan devam

arasında hakikaten çok 
ciddi ve sonuca yönelik 
iş birliği söz konusu. En 
son yaptığımız operas-
yonlar, iki komşu ülkenin 
birbirine sürekli ihtiyaç 
duyan, ikili ilişkilerin yük-
selmesine ihtiyaç duyan 
iki ülkenin bu alandaki iş 
birlikleri de çok somut ve 
verimli bir şekilde devam 
etmektedir." diye konuş-
tu.
Diğer önemli bir konu-

nun da düzensiz ve yasa 
dışı göçler olduğuna dik-
kati çeken Soylu, bura-
da ülkelerin birbirileriyle 
olan diyaloglarının öne-
mine işaret etti.
Soylu, Bulgaristan'la bu 

konuda önemli bir iş bir-
liğinin söz konusu oldu-
ğunu vurgulayarak, şöyle 
devam etti:
"Örneğin, Yunanistan, 

Bulgaristan ve Türkiye 
arasındaki ortak temas 
noktasının başarısı as-

lında bütün dünyada bir 
örnek teşkil etmektedir. 
FETÖ konusu da ko-
nuşuldu. Türkiye'nin bu 
konuda son dönemlerde 

özellikle kendi ülkesinin 
dışında da aldığı sonuç-
lar var. Bu konuda hem 
haklılığımızı hem ifa-
delerimizin karşılığında 
atılması gereken adım-
ların ülkeler tarafından 
atılmasını son dönemler-

de yoğunlaşmasını pay-
laştık. FETÖ konusunda 
önemli iadelerden birisini 
önce Bulgaristan gerçek-
leştirdi. Yine aynı kararlı-

lık bugün Bulgaristan'da 
mevcuttur. Bizim bu mü-
cadelemize hem haklılık 
veriyorlar hem de bizim-
le birlikte bu mücadeleyi 
yapmak konusundaki 
iradelerinde bir güçlülük 
söz konusu. Biz bu ko-

nuda Bulgaristan'la ortak 
bir anlayışla çalışmaya 
devam ediyoruz. Bunu 
açık yüreklilikle ifade et-

mek lazım."
Bütün terör 

ö rgüt le r i y le 
alakalı değer-
lendirmelerin 
de paylaşıl-
dığını i fade 
eden Soylu, 
sınır güvenliği, 
düzensiz göç, 
uyuşturucu, 
kaçakçılık ve 
organize suç-
lar konusunun 
da görüşme-
lerde günde-
me geldiğini 
aktardı.
Soy lu ,  i k i 

ülkenin kültü-
rel miras konusundaki 
yaklaşımlarının da öne-
mine vurgu yaparak, 
Bulgaristan'da yaşayan 
vatandaş ve soydaşlarla 
da bir araya geldiklerini 
anımsattı.
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Azerbaycan’da 20 Ocak 
Bakü Katliamının 29. Yılı

20 Ocak 2019’da Azer-
baycan halkının tarihinde 
“Kanlı Ocak” olarak ge-
çen olayın 29 yılı doldu. 
20 Ocak Katliamı, tarihe 
hak ve özgürlüklerini ko-
rumak uğruna sokağa 
çıkan silahsız insanların 
öldürülmesi, askeri saldı-
rı ve ulusun özgürlüğü ve 
bağımsızlığı için hayatını 
veren, savaşan ve şehit 
düşen milletin cesur kah-
ramanlarının öldürülmesi 
olarak geçti.

Sovyet rejimi, 20 Ocak 
1990’da A zerbaycan 
halkının bağımsızlık, öz-
gürlük, egemenlik arzu-
sunu, demokrasi taleple-
rini bastırmak amacıyla 
önceden hazırlanmış bir 
saldırganlık eylemi ger-
çekleştirerek, ciddi bir 
suç işledi. Tarihsel açıdan 
baktığımızda 20 Ocak’ta 
yaşanan trajedinin, geçen 
yüzyılda milletimize karşı 
uygulanan acımasız bir 
politikanın tezahürü oldu-
ğu aşikar.

Sovyet ler Bir l iğ i ’n in 
desteğiyle Ermenistan’ın 
ülkemize karşı haksız top-
rak talebi, 250 000’den 
f a z l a  s oyd a ş ım ız ın 
Ermenistan’dan sınır dışı 
edilmesi, onlara uygula-
nan baskı ve etnik hoş-
görüsüzlük, Azerbaycan’ı 

yıkma girişimleri ve top-
raklarını ele geçirme 
çabaları, bu politikanın 
bir başka tezahürü oldu. 
Yukarıda belirtilen hedef-
lere ulaşmak ve Sovyet 
Birliği’nin askeri gücünü 
göstermek için onların, 
halkın inancını ve arzu-
sunu yıkması, ulusal öz-
güvenini kırması gereki-
yordu.

1990 yılında 19 Ocak’ı 
20 Ocak’a bağlayan gece 
Bakü’yü ve Azerbaycan’ın 
bazı bölgelerini gaddarlık 
yaparak ele geçiren Sov-

yet birlikleri, özel harekat 
birimleri ve çok sayıda iç 
güvenlik birlikleri yerleşti-
rildi. Masum insanları si-
lahla öldürme kampanya-

sı, Sovyet Sosyalist Cum-
huriyetleri Birliği (SSCB) 
Savunma ve İçişleri Ba-
kanlıklarının özel olarak 
görevlendirilmiş askeri 
birlikleri ve Devlet Güven-
lik Komitesi’nin kışkırtıcı 
grupları tarafından dü-
zenlendi. O zamanki Sov-
yetler Birliği lideri Mihail 
Gorbaçov’un başkanlığın-
daki Sovyetler Birliği’nin 
yönetimi, Ermenistan’ın 
Azerbaycan’a karşı sal-

dırılarından ustaca ya-
rarlandı ve Ermenileri ve 
asker ailelerini koruduğu 
ve aşırı milliyetçileri tara-
fından yapılan şiddeti ön-
leme bahanesiyle buraya 
silahlı birlikler yerleştirdi.

19 Ocak’ta SSCB Dev-
let Güvenlik Komitesi’nin 
Alfa Grubu, Azerbaycan 
devlet radyo televizyonu 
enerji blokunu bombaladı, 
diğer kitle iletişim araçla-
rının faaliyetlerini durdur-
du ve böylece halkı bilgi 
alma hakkından mahrum 
bıraktı.

20 Ocak Bakü Katlia-
mında 147 Azerbaycanlı 
şehit oldu, 744’ü yaralan-
dı ve 841’i hükümsüz ola-
rak hapse atıldı. Sadece 

siviller öldürülmedi, evler 
ve kamu binaları da bom-
balandı, ambulanslar bile 
tanklar tarafından ezildi 
ve insanlara yardım eden 
sağlık personeli de öldü-
rüldü. Planlanan bu suçu 
gerçekleştirmek için o 
zamanki SSCB Savunma 
Bakanı Dimitri Yazov, İçiş-
leri Bakanı Vadim Bakatin 
ve diğer üst düzey askeri 
yetkililer Bakü’ye geldi.

Ancak Azerbaycan hal-

kının cesur yiğitleri, ulusal 
idealler uğruna birleşerek 
gerçek bir adanmışlık ve 
kahramanlık örneği ser-
gilediler ve Sovyet Birliği 
askerlerinin saldırganlığı-
na kararlı bir şekilde karşı 
çıktılar. Size denizcilerimi-
zin kahramanca mücade-
lesine dair bir örnek ver-
mek istiyorum. 20 Ocak 
olaylarının hemen sonra-
sında Azerbaycan Hazar 
Vapurculuk Şirketi’nin 
124 gemisi, masum sivil-
lerin öldürülmesine karşı 
bir protesto olarak Bakü 

Körfezi’ne yelken açtı ve 
Sabit Orudjev Gemisi’nde 
daha sonraki eylemle-
ri koordine etmek için 7 
kaptandan oluşan Olağa-

nüstü Hal Komitesi oluştu-
ruldu. Bu durumdan endi-
şelenen SSCB Savunma 
Bakanı Dimitri Yazov, bu 
kaptanları kabul etti. Baba 
Zada gemisinin kapta-
nı Muzaffar Aliev, SSCB 
Savunma Bakanı Dimitri 
Yazov’un “Bu ne demek 
kaptan, grev mi yapıyor-
sunuz?” sorusuna onurlu 
bir şekilde, ”Grev yapmı-
yoruz, protesto ediyoruz!” 
diye cevap verdi.

Bu sırada savaş gemi-
lerinin eylemlerine karşı 
koymaya çalışan Azer-
baycan Hazar Gemicilik 
Şirketi’nin gemileri yoğun 
bombardımana tutuldu ve 
silah bulunmayan “Kova” 
adını taşıyan sivil gemi 
ise kurşunla delindi. Fa-
kat bu da SOS sinyali 
göndermeye karar ve-
ren kaptanların iradesini 
kırmadı ve onlar her 30 
dakikada bir bu sinyal sa-
yesinde dünya kamuoyu-
na “Dikkat! Bakü yanıyor! 
Dikkat! Ben Bakü’yüm, 
beni yakıyorlar!” mesajını 
göndererek yaşanan olay-
lar hakkında bilgi verdiler. 

Bu kanlı terör eylemine 
karşı ilk protesto Azerbay-
can halkının ulusal lideri 
Haydar Aliyev tarafından 
yapıldı. 21 Ocak 1990’da 
Moskova’daki Azerbay-
can Daimi Temsilciliği’ne 
gelerek burada bir basın 
toplantısı düzenleyen 
Haydar Aliyev, hukuka, 
demokrasiye ve insanlığa 
karşı bir eylem olarak bu 
suçu, yani silahsız insan-
ların toplu katliamını kına-
dı. Ulusal lider, tekrar ikti-
dara gelmesinden sonra 5 
Ocak 1994’te 20 Ocak’ta 

yaşanan trajedi için ka-
rarname imzaladı. Aliyev, 
kararnamede Azerbaycan 
Millî Meclisi’ne olayların 
siyasi ve hukuki değer-
lendirmesinin yapılmasını 
tavsiye etti. Sonuç olarak 
1994 yılı Şubat ayında 
milli liderimizin inisiyati-
fiyle Milli Meclisi Genel 
Kurulu’nun özel bir otu-
rumunda Azerbaycan’a 
askeri birliklerin yerleş-
tirilmesi askeri saldırı ve 
halkımıza karşı suç olarak 
değerlendirildi ve faillerin 

cezai sorumluluk derecesi 
belirlendi.

20 Ocak olayları i le 
halkımızın iradesini güç 
ile kırma girişimine rağ-
men özgürlük arzumuz 
ortadan kalkmadı, cesur 
oğullarımızın ve kızları-
mızın mücadelesi ve dö-
külen kanlar sayesinde 
tarihimizde yeni ve şanlı 
bir sayfa açıldı ve kısa bir 
süre sonra özgürlük ve 
bağımsızlık özlemi sona 
erdi.

             Kırcaali Haber

Kırcaali ilinde trafik 
kazası kurbanları en az

Ülkemizde meydana gelen trafik kazalarında haya-
tını kaybeden vatandaşların sayısı azalıyor. İçişleri 
Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre 2018 
yılında trafik kazası kurbanları, 2017 yılına göre 75 
kişi daha azdır. Ancak istatistiklerin ne kadar gü-
venilir olduğu konusunda pek kuşku var. Kuşkunun 
kaynağı en çok kazada yaralanmadan dolayı ölen-
lerin daha sonraki aşamada istatistiklere ne şekilde 
dahil edildiği ile ilgilidir. 

Geçen yıl meydana gelen trafik kazalarında 607 
kişi hayatını kaybetti. Bu aynı zamanda son 5 yıl için 
rekor seviyedir. 

Bir gerçek şu ki, ölenlerin arasında birçok yaya 
da var- 115 kişi. Resmi istatistiklere göre ölüm va-
kalarının yüzde 77’sinde doğrudan suçlunun yaya 
olmasına rağmen bu tür vakalarda ölüm neredeyse 

kaçınılmaz görünüyor.
Bulgaristan'da en ölümcül yer Filibe bölgesi olma-

ya devam ediyor. Geçen yıla ilişkin resmi istatistikler 
açıklanmadan önce kasım ayı itibariyle Filibe ilinde 
863 feci kazanın meydana geldiği bildirildi. Bu sıra-
lamada ikinci yeri alan Sofya ilçesinde feci kazaların 
sayısı 749’dur. Üçüncü sırayı alan Varna’da 665 feci 
kaza meydana geldi. Bu sıralamanın sonlarında 48 
kaza ile Pernik, 55 kaza ile Tırgovişte (Eskicuma) 
ve 66 kaza ile Yanbol yer alıyor. 

Filibe bölgesinde yaşanan feci kazalarda 70 kişi 
hayatını kaybetti. Sofya’da trafik kazası kurbanları 
48, Varna’da ise 45, yani Filibe bölgesinde meydana 
gelen kazaların çoğu ölümle sonuçlanmıştır. Trafik 
kazası sonucunda hayatını kaybeden en az sayıda 
Kırcaali (3 kişi), Köstendil (4 kişi) ve Smolyan (Paş-
maklı) (4 kişi) illerindedir. 

Trafik Denetleme Genel Müdürü Rosen Rapçev, 
Trud gazetesine verdiği demeçte geçen yıl 76 000 
elektronik ceza fişi kesildiğini ve trafikte sıkı kont-
rolün olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. 
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

THY Bulgaristan kayak merkezlerine 
gidişi kolaylaştırdıTürk Hava Yolları ve Pam-

porovo Mechi Chal'nin ortak 
düzenlediği, "Pamporovo'da 
2019 Kış Kayak Sezonu" 
konulu basın toplantısı The 
Marmara Otel'de gerçekleş-
tirildi.
Toplantıda konuşan THY 

Sofya Müdürü Mehmet Gür-
kaynak, Bulgaristan'da özel-
likle Türk kayak sevenlere, 
gözde kayak merkezlerinde 
kayağı ulaşılabilir yapmak 
için çok cazip bir kampanya 
düzenlediklerini söyledi.
Gürkaynak, İstanbul'a kara 

yoluyla 460 kilometre uzak-
lıkta olan Pamporovo'ya 
THY ile ulaşmanın çok daha 
kolay olduğunu vurgulaya-
rak, "THY olarak Sofya-İs-
tanbul arasında haftada 18 
sefer icra ediyoruz. Bu ne-
denle Pamporova ekibiyle 
yeni bir paket ortaya çıkar-
dık. Türk Hava Yolları, Türk 
kayak sevenler için Bulga-
ristan'daki kayak merkezle-
rine gidişi daha da kolaylaş-
tırdı. İstanbul’dan bir saatlik 
uçak yolculuğu ile Sofya’ya 
ulaşmak mümkün. Sofya ile 
Pamporovo arasındaki me-
safe ise yaklaşık olarak 3 
saatte kat ediliyor" diye ko-
nuştu.
Mehmet Gürkaynak, 20 

Şubat'tan itibaren Sofya'ya 
düzenlenen öğlen seferin-
de 10 kişi ve üzeri grup ile 

gelenlere uçak biletini gidiş 
dönüş 109 dolardan sata-
caklarını kaydetti.
P a m p o r o v o  K a y a k 

Merkezi’nin Üst Yönetici-
si (CEO) Marian Beliakov 
ise grupların anlaşma-
lı otellerde kaldığı taktir-
de Sofya Havalimanı’ndan 
Pamporovo'ya 150 avro ci-

varındaki 225 kilometrelik 
transferin ücretsiz olarak 

gerçekleştirileceğini belirtti.
Beliakov, beş yıldızlı otel-

de gecelik oda kahvaltı 45 
avrodan başlayan fiyatlarla 
konaklama imkanı bulacak 
olan Türk turistlere ski pass 
biletlerinin de bedava verile-
ceğini dile getirerek, şöyle 
konuştu:
"6 günlük paket tur satın 

alanlara kayak ekipmanları 
ve kayak dersleri de ücretsiz 
olacak. Rodoplarda bulunan 
ve 80 yıllık kayak geçmişi 
olan Pamporovo'da 7 bin 
yatak kapasiteli 60'tan fazla 
otel ve 60 kilometre kayak 
pisti bulunuyor. Avrupa'nın 
en temiz ikinci havasına 
sahip bölgede kurulu olan 
kayak merkezinde yılın 240 
günü güneşli geçiyor. Geçen 
kayak sezonunda 341 bin 
ski pass kartının yüzde 23'ü 
Türk turistler tarafından satın 
alındı. Küçük çocuklar için 
özel bir kayak pisti, ayrıca 4 
ile 6 yaş arasındaki çocuklar 
için yarım gün hizmet veren 
bir kayak yuvası bile mevcut. 
Türk turistler bizim en büyük 
önceliğimiz. Pamporovo'yu 
en fazla Türkler ziyaret edi-
yor".  AA

“Benim Güzel Memleketim” Konulu 
Şiir Yarışması Düzenleniyor 

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür 
Derneği ve Güney Bulga-
ristan Türkçe Öğretmenleri 
Derneği “21 Şubat Ulusla-
rarası Ana Dili Günü” vesi-
lesiyle “Benim Güzel Mem-
leketim” konulu geleneksel 
şiir yarışması düzenlemek-
tedir.

YARIŞMANIN AMACI 

Temel eğitim ve ortaöğ-
retim okullarında öğrenim 
görmekte olan öğrencile-
rimizin şiir türü ile memle-
ket sevgisini güçlendirerek 
duygularını güzel Türkçe-
miz ile ifade etmelerini 
sağlamaktır.

YARIŞMA ŞARTLARI

Yarışmaya Bulgaristan 

genelinde 8 - 20 yaş arası 
öğrenci ve gençler katıla-
bilir. Şiirler okunaklı bir ya-
zıyla, pilot veya tükenmez 
kalem kullanılarak Türk-

çe yazılıdır. Hiçbir yerden 
alıntı ve ya kopya yapıl-
mayacak, şiirler tamamen 
orijinal olacaktır. Eserler 
iki sayfayı geçmemelidir. 
Eserin son sayfasına yarış-
macının adı, soyadı, yaşı, 
sınıfı, şehri/köyü, okulu ve 

telefon numarası yazılma-
lıdır. Şiirler bir komisyon 
tarafından değerlendirilip 
dereceye giren yarışmacı-
lara ödül verilecektir.

Şiirler aşağıdaki adrese 
17.02.2019 tarihine kadar 
gönderilmeli.
Adres: Kırcali 6600, ul. 

“Belasitsa”, No 1
Güney Bulgaristan Türkçe 

Öğretmenleri Derneği
E-mail: turkder.bg@gmail.com


