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Sofya’da 20 Ocak Trajedisinin 30.
YTB
Başkanı
Eren,
"Türkiye
Yıldönümü Anıldı Bursları"nı Tanıttı

Azerbaycan Cumhuriyeti'nin
Bulgaristan Cumhuriyeti Büyükelçiliği, 17 Ocak 2020'de Sofya Merkez Askeri Kulübü'nde
20 Ocak trajedisinin 30. yıldönümü için bir anma töreni
düzenledi. Törene devlet kurumlarının ve ülkede akredite
olunmuş diplomatik misyonların yetkilileri, kamu ve kültürel
temsilciler katıldı.
Etkinlikte konuşan Büyüke lç i N ar g i z G ür banova,
Azerbaycan'ın modern tarihinin kanlı sayfası olan 20 Ocak
trajedisinin 30. yıldönümüne
katılımlarından dolayı konuklara teşekkür etti. Trajedi zamanı
137 silahsız kişinin katledildiğini, 744 kişinin yaralandığını ve
841 kişinin yasadışı bir şekilde
tutuklandığını söyledi.
Büyükelçi, Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve hükümetinin önyargılı iç politikası
ve M.Gorbaçov'un başarısız
perestrojisinin sonucu olarak
1980'lerin sonunda Sovyetler
Birliği'nin dağılma sürecine
başladığını, Azerbaycan da
dahil olmak üzere milli azadlık harekatının canlandığını
kaydetti. Sovyet liderliğinin

siyasal yollarla çözümün imkansızlığını anladığını, bunun
yerine teröre başvurduğunu ve
Azerbaycan'da "Ermeni kartı"nı
ustaca kullandığını söyledi.
İlave olundu ki, Ermenistan'ın
Azerbaycan’a karşı başlattığı
temelsiz toprak iddialarını ve
250.000'den fazla Azerbaycanlının Ermenistan topraklarından
sınır dışı olunmasını önlemek
yerine, Sovyet liderliği silahlı gruplar ve Azerbaycan’daki
"milliyetçi aşırılık yanlıları ve
mücahitler" tarafından şiddet
yoluyla iktidarı ele geçirmeni
önlemek bahanesi altında şehre ordu gönderdi. SSCB Devlet Güvenlik Komitesi'nin Alfa
grubunun cumhuriyet televizyonunun güç bloğunu havaya
uçurduğu, diğer medya kuruluşlarının faaliyetlerini durdurduğu, böylece kamuoyunu ve
uluslararası toplumu haberlere
erişimden mahrum ettiği kaydedildi.
Operasyon sırasında sivillerin
öldürüldüğünü ve hatta ambulansların saldırıya uğradığını
belirten N.Gurbanova, 20 Ocak
olaylarının o denem Sovyet
güçlerinin en acımasız askeri

müdahalesi olduğunu söyledi.
Katılımcılar 20 Ocak’taki şiddetin İnsan Hakları İzleme Örgütü
tarafından Sovyet ordusunun
toplu cezası kimi değerlendirildiği ve Azerbaycanlı sivillerin direnişiyle bağdaşmadığı
konusunda bilgilendirildi. İfade
olundu ki, trajedi SSCB Savunma ve İçişleri Bakanlığı ve
Devlet Güvenlik Komitesi özel
kuvvetleri tarafından SSCB lideri Mikhail Gorbaçov'un doğrudan talimatı altında SSCB
İçişleri Bakanı Dmitry Yazov
tarafından organize edildi.
Trajedinin milliyet, yaş, cinsiyet veya sosyal statüden
bağımsız olarak silahsız insanların hayatına mal olduğu
bildirildi: 13 yaşındaki Larisa
Mammadova, üç çocuk annesi Farida Abbasova, yeni evli
Ilham ve Fariza. Çiftin kaderi
hakkında konuşurken, evlendikleri 30 Haziran'ın daha sonra Azerbaycan'da Sevgililer
Günü olarak kutlandığı bildirildi.
N.Gurbanova, bu terör eylemine ilk itiraz ve siyasi değerlendirmesinin Azerbaycan halkının
milli lideri Haydar Aliyev tarafınDevamı 7’de

Yurtdışı Türkler ve Akraba
Topluluklar (YTB) Başkanı
Abdullah Eren, Bulgaristan'ın
Şumnu şehrinde Türkiye'de

Dr. Georgi Kolev ile bir araya
geldi.
Türkiye'nin her yıl lisans,
yüksek lisans ve doktora ya-

yüksek öğrenim fırsatı sunan
"Türkiye Bursları" programını
tanıttı.
Eren, Konstantin Preslavski
Üniversitesinde düzenlenen
tanıtım öncesi Rektör Prof.

pan 4 bine yakın yabancı öğrenciye burs imkanı sağladığını belirten Eren, komşu ülke
Bulgaristan'ın kendileri için
önemli olduğunu ifade etti.
Devamı 3’te

Türkiye’nin Yeni Sofya Büyükelçisi
Aylin Sekizkök, Dışişleri Bakan
Yardımcısı Doykov İle Görüştü
Yeni atanan Türkiye’nin Bulgaristan Büyükelçisi Aylin
Sekizkök, Dışişleri Bakan Yar-

önemli bir ortağı ve AB'nin
doğrudan komşusudur. Bulgaristan, Türkiye Cumhuriyeti ve

dımcısı Petko Doykov’a güven
mektubunun kopyasını sundu.
Doykov,” Türkiye NATO'nun

AB'nin yakınlaşmasını destekliyor” diye kaydetti.
Devamı 4’te
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Komünist Rejimi Mağduru Seydali
Aliş Akgün’ün Belene Anıları
Doğum yer im, 19 43
Nenkovo - Rusalsko (Hotaşlı) Yörükler mahallesi
Kırcaali. 1958 yılında dev-

madı.
Bizlere uygulanan ırkçı,
ayrılıkçı, milliyetçi bir politika uygulandı. Bulgar

letin planı ve projesi doğrultusunda Türkleri daha
hızlı ve süratle asimile
edilebilmeleri için bizi göç
ettirdikleri bölge Burgaz’a
bağlı Aytos ilçesidir. 1989
yılında parasız çalıştırıldığım yol üzerinden
yurdumdan kovulduktan
sonra ikamet ettiğim yer
Babaeski-Kırklareli’dir.
Bir ulus hukuk devletiyse
uluslararası anlaşmalara
hakka, hukuka, kararlara
riayet etmesi gerekiyor.
Ben bunun bilinciyle büyüdüm ve eğitildim. Maalesef büyük dedelerimizin
dedelerinin, babalarımızın
ve bizim doğduğumuz
topraklar bir Avrupa ülkesi
olmasına rağmen özgürce
yaşayamadık, yaşatılmadık, doğan güneşin ışınlarına sevinemedik, nefes
aldığımız havayı, bastığımız toprağı çok gördüler
bizden. Kargaların bülbüllere dikenli çalıları çok
gördükleri gibi. Diğer özgür milletlerin çocukları
gibi anneannemin ninni
söylediği diliyle, Türkçe
şiirler, hikayeler yazmak
isterdim, vatanıma ana
dilimle şarkılar, şiirler yazmak isterdim, farklı din,
dil, kültür, örf ve adetler
demokrasinin göstergesi
olmasına rağmen bize bu
faaliyetlerimizi icra etmemiz için, hatta yaşamamıza bile izin vermediler.
Maalesef ne çocukluğumuzu ne de gençliğimizi,
özgürce yaşayabildik,
yaşlılığımızı da bu bizde
izler bırakan bilinçaltına
yerleşmiş olan acılarla
yaşıyoruz, güz günleri gibi
çileli çektiğimiz acıların
bizde bıraktığı yaralarla,
acılarla yaşadık. Görünürde göstermelik olarak
Demokrasi maskesiyle
Sosyalizm, insan hakları
eşitlik adına sloganlar attılar ama gerçek hayatta
bunların hiçbiri uygulan-

etnik grupları kendilerini üstün bir ırk görerek,
utanmada, sıkılamadan
bizlere karşı aşağılayıcı,
üzücü tavırlar sergilediler.
Bizlere 20 y.y. da din, dil,
kültür, eğitim, kıyafet, örf
ve adetlerimizi yasakladılar. Camilere gidenlere
ibadetlerini, örf ve adetlerini yerlerine getirenler
mimlenip işten çıkardılar,
ana dilinle Türkçe konuşanlar cezalandırılırdı.
Analarımızın bacılarımızın
milli kıyafetleri (şalvarları)
zorbalık uygulanarak kesildi. Ana dilinde eğitim
isteyen öğretmenlerin işlerine son verildi ve inşaatlara gönderildi. Birçoğuna ise iş imkânı verilmedi.
Kültür mirasımız olan camiler gözlerimizin önünde
yıkıldı. Diğer taraftan kiliselere mecburi ziyaretler
düzenlendi. Ör neğin;
Bulgaristan’ın Burgaz şehir merkezinde ve Sliven
şehir merkezinde camiler
yok edildiğine canlı şahidim. Bu iki ilde 50 - 60 bin
civarı Türk yaşamasına
rağmen, Burgaz merkezindeki 1673‘te inşa edilen cami yıkıldı. Ermeni
kilisesi hala faaliyettedir.
Diğer etnik gruplara ait
olan Yunan ve Ortodoks
kiliseleri, Yahudi sinagoglarına milyonlar verilip restore edilip koruma
altına alınırken, bizim camilerimiz ve Osmanlı’dan
kalan mirasımız gözümüzün önünde yok ediliyor.
Bu barbarlık karşısında
tepki gösteren Türklere
cezalar veriliyor, hatta
bazıları mahkum bile ediliyor. Bunun adı çifte standart uygulaması değil de
nedir? Devlet tarafından
bir etnik grubun başka bir
etnik bir grubundan üstün görülmesidir. Bulgar
hükümeti ikili ve uluslararası anlaşmalara imza atmasına rağmen hiçbirine

uymamıştır.
Rusya destekli Avrupa
hükümdarları tarafından,
Bulgaristan’a bağımsızlığı verildikten sonra Türk,
Müslüman nüfusu çoğunlukta olduğundan dolayı
etnik temizleme sürecine başlamıştır. Yüzbinlerce kişiyi Türkiye‘ye
göç ettirdiği yetmezmiş
Bulgaristan’ın demografik yapısına da değiştirme
sürecine girmiştir.
Türk nüfusunun çoğunlukta olduğu köy ve şehirlere Bulgarlar yerleştirilmiştir. Türk nüfusunun
çoğunlukta olduğu bölgeler asimile sürecinde Bulgarları yerleştirip, Türkleri
de Bulgar nüfusunun çoğunluk olduğu yerlere göç
ettirmiştir. Böylelikle Türklerin ana dilinde konuşmalarına, örf ve adetlerini uygulamalarına, Türkçe
eğitim görmelerine engel
olunmuştur. Amaçlı olarak
birleşik okullar adı altında
Türkçe okullarını kapatarak Türkçe eğitimin önüne
geçmiştir. Örneğin 1936
yılında Hotaşlı köyüne bir
vergi memuru tayin edilmiştir. Bu memur için kilise yaptırılıyor. Bu kilisenin

rumuzla oynadılar. Üstelik
ağır cezalar verildi.
Etnik gruplar arasında
kötülük yayarak birbirine
düşman etiler. Böl parçala
politikasını uygulayarak, o
Pomak, o Tatar, o Roman
dediler. Gerçek Türkler
müsterih olsun. Onların
kimliklerine dokunulmayacak deyip Türk halkını yalan politikalarla uyuttular.
Devletin en ağır işlerinde çalıştırılan Türkler
(kara yolları, inşaat işçileri, tarım işçileri) yani en
az ücretle çalıştırılan Türk
işçileri, akşamları dinlenmeye çekildikleri yuvaları,
eşkıyalar gibi devlet kolluk kuvvetleri tarafından
evleri basılıp, görülmedik
işkencelerle zorla isimleri
değiştirildi.
Daha önceden ismini
değiştirenler, mağdur olup
diğer Müslüman gruplardan dışlandılar. Güney
Bulgaristan’da yaşayanları, Kuzey Bulgaristan’da
yaşayanlar desteklemedi.
Evlilik yapanlardan birçoğunun ailesi dağıldı, perişan oldu.
O dönemde sahte tarihçiler, profesörler, bilim
adamları mantar gibi türe-

reliler, polisler köye giriş
çıkışları yasakladı. İki bin
beş yüz nüfuslu köyün
işçileri on gün işe gitmedi. Aytos’tan, Burgaz’dan
birçok fabrika müdürü,
ziraat kooperatif müdürü
köye gelip özür diledi, işe
gitmeleri için ikna etmeye
çabaladılar. 1985 yılına
kadar bu köyde, köylülerin
birlik ve beraberlik sonucu
isim değiştirmek için köye
gelemediler. Bu direnişin
sonucunu dünya gördü,
zorla etnik temizlik yapıldığını duydu. Bu direniş
diğer Bulgaristan Türklerine de örnek oldu.
1984 sonu 24-25 Aralık
tarihlerinde aşırı soğukları fırsat bilen devlet güçleri asimilasyon sürecini
tüm gücüyle Kırcaali bölgesine baskınlar düzenleyerek, polis ve askeri
birliklerle adları değiştirdiler. Birçoğu Burgaz bölgesine kaçıyor, bazılarının
da ölü ve yaralı olduğunu
duyduk, direnenler de Belene adasına gönderildikleri haberini aldık. Belene
adası temerküz kampı
Gazi Osman Paşa’nın
savunduğu Bulgaristan‘ın
Plevne bölgesinde bulun-

yapım sürecinde babam
da dahil birçok Türk parasız (angarya) çalıştırılıyor. 1984-1985 yılında
yeniden doğuş veya soya
dönüş diye adlandırdıkları asimile sürecinde ‘’Bakın siz Bulgardan dönme
Türklersiniz. Bu kilise de
bunun kanıtıdır’’ diyorlar.
Elimizde bulunan Türk
kimlik ve doğum belgelerimizle Türk olduğumuzu
kanıtlamak için hak hukuk aradığımızda devletin adaletsizliğini bulduk.
Bizlere acımasız cezalar
verdiler.
Adımızı, dinimizi, benliğimizi, asıl kimliğimizi
elimizden alıp, insanlığımızla, onurumuzla, guru-

di. Topyekün hepsi
Türk halkını aşağılayıp
‘’Siz Bulgar’dan dönmesiniz’’ diye propagandalar
yaptı.
03 Mayıs 1983 tarihinde
Burgaz ilinin Karageorgievo (Çenge) köyünü gece
saatlerinde devlet güçleri
bastı. Birkaç aileye sizde
Pomak geni var diyerek
isimlerini değiştirmeye
kalkıştılar. Bütün köy halkı ayaklandı, köylülerine
destek çıkınca devlet
güçleri köyü terk etmek
zorunda kaldı. Ertesi gün
köye giriş-çıkışlar yasaklandı. Olağanüstü hal
uygulandı. Köy ablukaya
alındı. Zırhlı araçlar, polis arabaları, Bordo be-

maktadır.
Bizler de olaylarda mağdur olan Türk kardeşlerimize destek amaçlı
Bulgaristan’ın Burgaz
B a ş ko ns o l o s lu ğ u’nun
önünde toplanıp Türk
ve Müslümanlara yapılan adaletsizliğinden T.C
Devleti’nin haberdar olup
olmadığını, iki devletin
anlaşmasıyla mı yoksa
kendi diktatörlüğünün
bir zorbalığı mı diye bilgi
edinelim diye ve dünya
kamuoyuna ve devletlere
duyurmak amaçlı arkadaşlarımla 03.01.1985 tarihinde barışçıl bir miting
düzenledik. Bu mitinge
katılım 1500-2000 kişiden
ibaretti.

04.01.1985 tarihinde
evim talan edilip, iki küçük yaştaki çocuklarımın
önünde, beni kelepçeleyip, ziynet eşyalarımızı
alıp, 3’ü polis, 3’ü sivil
polis, toplam 6 kişilik ekip
tarafından tutuklandım.
Evimde arama yaptılar,
suç unsuru bulunmadı.
Paralarımızı aldılar, hala
bize geri çevirmediler.
Bana gösterilen tutuklama belgesinde savcı izni,
mühür ne de imza vardı.
Belene’den çıkınca istediğimde evimden alınan
ziynet eşyalarını savcılığa teslim edilmediğini
söylediler. Bana verilen
belgede, evime girme ve
beni tutuklama emri savcılıktan yoktu. Bulgaristan
Burgaz Emniyet Müdürlüğüne götürülerek tek hücrede gözaltında tutuldum.
22.02.1985 -11.04.1985
tarihleri arasında 5 nolu
ağır tecrit hücresinde tutuldum. Bu arada sorgulanmam da devam ediyordu.
25.03.1985 yılında İçişler i Bakanlığının 39.
Maddesi gereği Belene
adasına 3 yıllığına sevk
edilmem için karar alınıyor. Bu karardan sonra
cezaevinde daha 17 gün
kaldıktan sonra sevk ediliyorum.
Belene’ye götürülmeden
önce 97 gün Burgaz’da
ağır cezaevinin tek hücre
bölümünde duyulmadık
ve görülmedik. İşkencelere maruz kaldım. Avukat tutmamıza, yakınlarımızla görüşmemize izin
verilmedi.
11.04.1985 tarihinde
bize söylenmeden belge
göstermeden, 7 arkadaşımı da bir cezaevi aracına
bindirdiler, hepimiz ayrı
hücrelerden çıkartıldık,
araçta buluştuğumuzda
birbirimizi tanıyamadık. O
kadar zayıflamış bitkindik
ki, gözlerimiz de görmüyordu çünkü 3 ay boyunca
gece gündüz kırmızı ışığa
maruz kalmıştık. Doksan
yüz kilo olanlarımız elli
kiloya kadar düşmüştük.
Belene’ye götürülürken
cezaevi aracında iki defa
şuurumu kaybettim, yol
kenarında su kanalına
başımı sokarak kendime
getirdiler. Akşamüstüne
doğru Tuna nehrinin üzerindeki köprüden geçerken vahim uzun, zor sürecin günlerin başladığını
hissettim.

Devamı gelecek
sayıda -->
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Dört yaş çocuklar için okul öncesi eğitim zorunlu olacak
Eğitim ve Bilim Bakanı
Krasimir Vılçev, eğitim
sisteminin zorunlu eğitim
çağındaki çocukları ve
öğrencileri kapsaması ve
onların anaokulu ve okulu
terk etmesinin önlenmesine yönelik kurumlar arası
mekanizmanın uygulanması için koordinasyon
kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada,
“Eğitim öğretim yılının
başından bu yana eğitim
sistemine 6 500 çocuk
daha dahil edildi” diye
kaydetti. Bakan, ”Bu sayı,
önceki iki yılda çok daha
düşüktür. O zaman okulu terk etmiş veya okula
kayıt olmamış toplam 42
500 çocuk vardı. Üç yıl
içerisinde eğitim sistemine toplam 49 000 çocuk
ve öğrenci dahil edildi. Üç
yıl zarfında eğitim sisteminden erken ayrılan ço-

okul öncesi eğitim zorunlu
olacak” diye açıkladı. Bakan, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanunu’nu
Uygulama Yönetmeliği’nin
bakanlığın Okul Öncesi ve
Okul Eğitimi Kanunu’nda
değişiklikler yapılmasına
ilişkin kanun tasarısı hazırlamasını zorunlu kıldığını sözlerine ekledi.
Vılçev, 5 yaş çocuklar
için okul öncesi eğitim
zorunluluğu getirildiği sırada bunu gerçekleştirme

YTB Başkanı Eren, "Türkiye
Bursları"nı Tanıttı
cuk ve öğrencilerin sayısı
6000’in biraz üzerindedir,
yani 43 000 çocuğun eğitime kazandırıldığı net bir
sonuçtan bahsediyoruz”
dedi.
Bakan, ”Lise eğitim sisteminin kapsadığı öğren-

ci sayısını, biraz da olsa,
arttırdığımızı saptadık.
Yaz aylarında gösterilen
çabaların büyük bir kısmı, 8. sınıfa kayıt olmayan
öğrencilerin oranını azaltmaya yönelikti. Liseden
sonra okula devam etme-

yen öğrencilerin oranı en
yüksek. Kız öğrencilerin
oranı erkek öğrencilerin
oranına göre daha yüksek” diye belirtti.
Vılçev,” 2020-2021 eğitim öğretim yılından itibaren 4 yaş çocuklar için

yaşamını ve hayat hikayesini anlatmakla şereflendirilmesinden dolayı
kendini mutlu hissettiğini
dile getirdi. Tuncel, ”Onun

memleketlerinden uzakta yaşayıp çalışsalar da,
doğup büyüdükleri memleketlerinin nefesini hissediyorlar” diye konuştu.

Programın sonunda yazar, hayranlarına onlarca
kitabını imzaladı.
Nihat Altınok, 27 Eylül
1943 tarihinde Kırcaali
iline bağlı Ardino (Eğridere) ilçesinin Sinçets
(Durabeyler)
köy ü n d e d ü n yaya geldi. Kırcaali Öğretmen
Enstitüsü’nden
mezun oldu. Moskova Aleksandır
Sergeeviç Puşkin
Üniversitesi’nde
bir açık öğretim
programına kayıt
oldu, ancak eğitimini tamamlama
imkanı bulamadı. St. Petersburg’daki
A. İ. Herzen Pedagoji
Enstitüsü’nde uzmanlık
eğitim programına katıldı. 1968 - 1978 yılları
arasında Ardino Georgi
Dimitrov Meslek Teknik
Lisesi’nde Rus Dili ve
Edebiyatı öğretmenliği
yaptı. Eğitim Bakanlığı
tarafından altın rozetle ödüllendirildi. 1978
yılında ailesiyle birlikte
İstanbul’a göç etti. Toplam 16 kitabı basıldı.
Onların arasında “Gönül Sancısı”, “İdamlık
Masum”, “Ufkun Zorlu
Yolu”, “Türkiye – Rusya
Ekseninde” isimli kitapları bulunuyor. Evli, üç kız
çocuğu babasıdır. Bir torun sahibidir.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino’da yazar Nihat Altınok ile
buluşma etkinliği düzenlendi
Ardino (Eğridere) Belediyesi Meclis oturum salonunda Bulgaristan’da
Türkçe ve Bulgarca çıkan
yerel ve merkezi gazetelerde Nejat Behçedov
olarak adını duyuran
şair, yazar ve çevirmen
Nihat Altınok ile buluşma
gerçekleştirildi. Etkinlik, Ardino Belediyesi ve
Ardino Rodopska İskra
Halk Toplum Merkezi tarafından organize edildi.
Resmi konuklar arasında
Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban ve
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram olmak
üzere belediye yönetimi,
Bursa merkezli Eğridereliller Kültür ve Dayanışma Derneği’ni temsilen
Hüseyin Kasapoğlu, yazarın yakınları, dostları
ve hayranları, toplumun
önde gelen isimleri ve vatandaşlar hazır bulundu.
Varna’dan şair, yazar ve
çevirmen Rüstem Aziz ve
Nihat Altınok’un ”Gönül
Sancısı” isimli yeni romanının kapağında fotoğrafı
yer alan Sofya Ulusal ve
Dünya Ekonomisi Üniversitesi (UNSS) öğrencisi
Müge Salieva gecenin
onur konuklarıydı.
Ardino’nun dostlarından olan Hollanda’da
ikamet eden yazar Murat
Tuncel, Nihat Altınok’un
kişiliğinden ve eserlerinden bahsetti. Tuncel,
gerek Bulgaristan’da gerek Türkiye'de iyi bilinen
Nihat Altınok’un sanat

imkanına sahip olmayan
belediyelere iki yıllık bir
süre tanındığını hatırlattı.
Bakan, ”Bu süre zarfında onlara ek finansman
sağlanmadı. Halihazırda
kanun tasarısını hazırlayacak bir çalışma grubu
oluşturduk, ama genel
prensip olarak 2020-2021
eğitim öğretim yılından
itibaren bazı istisnalar dışında bu kararı uygulamaya koyacağız” dedi.
Kırcaali Haber

romanları yerli halkın kültürünü ve yaşam tarzını
yansıtıyor” diye kaydetti.
Varnalı yazar Rüstem
Aziz, Nihat Altınok'un
çeviri çalışmalarına dokunduğunu ve gerçekten
de Ardino doğumlu dünyaca ünlü hümanist yazar
Sabahattin Ali’nin izinden
gittiği izlenimini verdiğini
vurguladı.
Belediye Başkanı Müh.
İz zet Şaban, selam l a m a ko n u ş m a sın d a
Ardino'nun daima yaratıcılara değer verildiği,
onurlandırıldığı ve saygı
duyulduğu bir yer olduğunu vurguladı. Böyle bir
kültürel etkinliğe bir kez
daha tanık olduklarını
belirten Belediye Başkanı,” Vatandaşlarımız bu
modern dünyada kendi

Belediye Başkanı, şahsı
ve Belediye Meclis Başkanı adına Nihat Altınok,
Rüstem Aziz ve Murat
Tuncel’e anmalık eşyalar
sundu.
Nihat Altınok, belediye
yönetiminin kendisine
gösterdiği ilgiden dolayı
yürekten memnun olduğunu dile getirdi. Yazar,
yaratıcılığı, yazı tarzı,
yaşamı ve kişiliği ile ilgili
tüm soruları kapsamlı ve
ayrıntılı bir şekilde cevapladı. Nihat Altınok, ”Hemşer iler imle buluşmak
büyük bir şeref, gurur
ve memnuniyet duyuyorum. Ardino, Rodopların
kültür başkentidir. Bizler
aydınız. Aydın olmak ise
evrensel insanlık idealleri ve değerleri adına bir
yanmadır” diye ifade etti.

1. sayfadan devam

Abdullah Eren, 126'sı
devlet olmak üzere
208 üniversitesi olan
Türkiye'nin sağladığı
burs programı için 170
ülkeden başvuru alındığını anlattı.
"Türkiye Bursları" tanıtım programında konuşan Eren, Türkiye’deki
yüksek öğretimin kali-

seviyeye çıkarması için
bursları çok önemsiyoruz." diyen Eren, Türkiye
Burslarının başarı odaklı uluslararası bir burs
programı olduğunu ve
sadece soydaşlara değil, tüm Bulgar gençliğine açık olduğunun altını
çizdi.
Tü r k i y e
ve
Bulgaristan’ın iki kardeş,
komşu ülke olduğuna

tesini vurgulayarak, "En
önemli kriterimiz akademik başarı. Biz bursları verirken etnik köken,
milliyet değil, kriter olarak akademik başarıyı
ön planda tutuyoruz."
diye konuştu.
Eren, konuya ilişkin
öğrencilerin sorularını
da yanıtladı. Öğrenciler
tanıtım programına yoğun ilgi gösterdi.
- "Bulgaristan’dan
burslara talep artışı
bekleniyor"
YTB Başkanı, programın ardından AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Y TB’nin
bir hafta Bulgaristan’da
tanıtım kampanyası yürüttüğünü, bu çerçevede
Bulgaristan'dan öğrenci
adaylarının sayısında
artış beklediklerini söyledi.
"Biz hem Balkan coğrafyasının barışı hem
de Türkiye’nin denizden
ve karadan sınır komşusu olduğu ülkelerle ikili
ilişkilerini daha yüksek

değinen Eren, "Denizden komşuyuz, karadan
komşuyuz, birbirimize
bakıyoruz. Coğraf ya
olarak çok yakınız, birbirimizi daha iyi tanımamız lazım. Eğitim bunun
en önemli araçlarından
bir tanesi. Türkiye’de
üniversite eğitimi alan
Bulgaristanlı gençlerin
sayısını artırmak istiyoruz. Başarılı gençleri
Türkiye’ye getirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bu arada, Eren, Şumnu’daki "Nüvvab" İmam
Hatip Lisesi ve Tarihi
Tombul Cami’yi de ziyaret etti. Eren'e YTB
Başkan Yardımcısı Sait
Yusuf ve Türkiye’nin
Burgaz Başkonsolosu
Senem Güzel de eşlik
etti.
YTB’nin Bulgaristan’da
yaptığı tanıtım turunda
Sof ya, Blagoevgrad,
Filibe, Kırcaali, Madan,
Mestanlı, Şumnu, Burgaz, Rusçuk, Razgrad,
Varna şehirlerinin de yer
aldığı öğrenildi. AA
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Kırcaali’de yenilenen iki
okul binasının açılışı yapıldı
Kırcaali Hristo Botev
Dil Lisesi ve Sveti Sveti
Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu’nun yenilenen
binalarının resmi açılış
töreni gerçekleştirildi. Avrupa Birliği (AB) destekli
bir proje kapsamında yenilenen iki okul binasının
tadilatı 2 milyon 910 bin
levaya mal oldu. Açılış
kurdelesini Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, Belediye Başkan Yardımcısı ve aynı
zamanda proje yöneticisi
Müh. Katya Mitovska ve
iki okulun müdürleri Manoil Dimitrov ve Mariana
Peeva kesti. Açılış töreninde Kırcaali Belediye
Meclis Başkanı Hüseyin
Ahmet, Kırcaali Valisi
Nikola Çanev, Kırcaali İl
Eğitim Müdürü Grozdan
Kolev, çok sayıda konuk,
okul müdürleri, öğretmenler, veliler, projeyi uygulayan müteahhit firması
ve yapı denetim firmasının temsilcileri de hazır
bulundu. Kırcaali Hristo
Botev Dil Lisesi tantana
orkestrasının gösterisiyle
başladı.
Belediye Başkan Yardı m c ı s ı M ü h . K a t ya
Mitovska,”Okul binasının
tadilatı, “Kırcaali şehrinde
eğitim alanlarının yenilenmesi ve yeniden yapılandırılması” isimli proje kapsamında yapıldı. Proje,
2014-2020 Kırcaali Kentsel İmar ve Kalkınma Entegre Planı’nı Uygulama
İçin Yatırım Programı’nın
belirleyici ana projeleri listesinde yer alan üç
projeden biridir. Yatırım
Programı, Büyümedeki
Bölgeler Operasyonel
Programı Öncelik Ekseni
1: Sürdürülebilir ve Entegre Kentsel Gelişme
kapsamında onaylandı.
Genel hedef, eğitim altyapısının modernizasyonu
yoluyla Kırcaali şehrinde
kaliteli ve erişilebilir eğitim
koşulları yaratmaktır” diye
hatırlattı. Müh. Mitovska,
okul binasının inşaat ve
montaj işlerinin 2 906
000 levaya, ekipman ve
mobilya alımının ise 532
393 levaya mal olduğunu
kaydetti. Proje yöneticisi,
”Projede yer alan herkese-proje yüklenicisine,
yapı denetçilerine, telif
hakkı denetçilerine, projenin tanıtımını yüklenen
medya kuruluşlarına, müteahhitlere teşekkür etmek isterim. Ayrıca proje
süresince yardımcı olan
okul yönetimlerine ve öğ-

retmen kolektiflerine de
teşekkür ederim. Onlara
sağlıklı olmalarını, inşa
edilen her şeyi korumalarını ve geliştirmelerini
temenni ederim, çünkü
bu altyapı geleceğin inşaatçıları, agronomistleri,
hekimleri ve diğer meslek

mı gerçekleştiren ekiplere - devlet, yerel yetkililer,
tasarımcılar, müteahhitler
ve projede emeği geçen
diğer tüm insanlara teşekkür ediyoruz. Sürdürülebilirlik ve kazanımların artırılmasını temenni edelim,
çünkü bu çocuklar ve on-

dolayı burada sizlerle olmak benim için büyük
bir zevk. Çünkü böylece
hükümetin ve devletin
çabalarının meyvesini ve
eğitimin, mevcut hükümetin ana önceliği olduğunu
görüyorum. Şu anda tam
anlamıyla devam etmekte

sahipleri olan çocuklarımız için yapıldı. Yolunuz
açık olsun! ” dedi.
İki okulun müdürleri konuşmalarında eğitime
yatırımın, Kırcaali’nin çocuklarının geleceğine yapılan bir yatırım olduğunu
vurguladı. Hristo Botev
Dil Lisesi Müdürü Manoil Dimitrov,” 1976 yılının
sonbaharında hizmete
açılmasından bu yana
binaya bu büyüklükte bir
yatırım yapılmamıştır.
Maddi ve teknik donanımın yenilenmesi ve çalışma koşullarının modernizasyonu sadece yüksek
öğrenme standartlarını
korumamıza değil, aynı
zamanda Kırcaali'nin en
saygın okullarından ikisinde öğrenci ve öğretmenlerde motivasyonu
yüksek düzeyde tutmamıza da olanak sağlamaktadır” diye belirtti.
Müdür, proje kapsamında
derslikler, cephe ve iç mekanların, oyun alanlarının,
okul bahçesinin ve başka
yerlerin yenilendiğini belirtti. Dimitrov,”Çocukların
tam olarak dinlenmesini
ve karmaşık gelişimlerini
sağlamak için ilgi alanlarına göre köşeler, açık hava
sahnesi ve başka tesisler
de oluşturuldu. Son bir
buçuk yıl bizim için kolay
olmadı. Projenin uygulanması biraz rahatsızlık yarattı, ancak bugün iyi bir
sonuçla övünebiliriz ve
tüm paydaşların katkılarını belirtebiliriz. Bu yatırı-

ların daha iyi gelecekleri
adına bir şeydir. Eğitime
yatırım yapmak geri dönüşü garanti eder” dedi.
Sveti Sveti Kiril ve Metodiy İlköğretim Okulu Müdürü Mariana
Pe eva ,” B u g ü n b i z i m
için özel bir gün, çünkü
projenin uygulanmasını
sonlandırıyoruz. Bugün
iki okulumuz modern ve
çağdaş olup Avrupa'nın
yüksek taleplerini karşılamaktadır. Bugün çocuklarımız çok daha iyi bir
fiziksel ortamda eğitim
görüyorlar, öğretim, eğitim, spor, dinlenme için
en iyi koşullara sahipler.
Öğretmen arkadaşlarımız
için de çok iyi çalışma koşulları vardır. Yenilenmiş
binanın, iyileştirilmiş çalışma ve emek koşullarının öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz için daha
da başarılı olması için bir
ön koşul olmasını temenni
ederim. Bu, çocuklarımız
için çok iyi bir gelecek
yatırımı olsun” diye ifade
etti.
Vali Çanev de Hristo
Botev Dil Lisesi ve Sveti Sveti Kiril ve Metodiy
İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenlerini
yeni kazanımlarından
dolayı tebrik etti. Vali,
eğitim altyapısının iyileştirilmesinin, yeni yetişenlere ve öğretmenlere
yönelik hizmetlerin devlet
önceliği olduğunu vurguladı. Çanev,” Bu projenin
gerçekleştirilmesinden

olan öğretmen maaşlarını
artırmaya yönelik çabalar
var” diye kaydetti. Vali,
Büyümedeki Bölgeler
Operasyonel Programı
kapsamında ülke genelinde eğitim altyapısını
iyileştirmek için 900 milyon levayı aşkın kaynak
sağlandığını söyledi. Çanev, bu hibe bütçesinin,
belediyelerin proje başvurusunda bulunabilecek
şekilde kararlaştırıldığına
dikkat çekti.
Vali, ”Bu son 50 yıl içinde yapılan çok önemli bir
yatırım. Şu anda burada
okuyan bu çocukların
bir kısmının anneleri ve
babaları da bu okulda
büyüdü. Birisi eğitimin
hayattaki en önemli alan
olduğunu söylemişti, çünkü eğitim olmadan doktorlarımız, öğretmenlerimiz,
politikacılarımız olamaz.
Bu binayı güle güle kullanmanızı dilerim” dedi.
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
de açılış kurdelesini kesmeden önce inşaatçılara,
öğretmenlere ve öğrencilere yönelik teşekkür konuşması yaptı. Müh. Azis,
2014-2020 Büyümedeki
Bölgeler Operasyonel
Programı kapsamında
eğitim altyapısını yenilemeye yönelik yaklaşık
14 milyon leva maliyetli
büyük projenin uygulanmasından yaklaşık 4 800
öğrencinin faydalandığını
vurguladı. Başkan Azis,
“Bugün okulumuz için

gerçekten güzel bir gün.
Sabah geldiğimde 30-35
yıldan fazla bir zaman
önce bu okula ayak bastığımı hatırladım. O zamanki görüntüsünü çok
iyi hatırlıyorum. Bu proje
ile okul binasının tarzını,
mimarisini ve görünümünü korumaya çalıştık. 180
günden daha kısa bir sürede, sadece kapsamlı bir
tadilat değil, okulun diğer
okullarda görülmeyecek
başka birçok ek olanaklara sahip olmasını da başardık” diye belirtti.
Belediye Başkanı, Kırcaali ilçesinin eğitim altyapısına böylesine büyük bir
yatırımın 50 yıldan fazla
bir süredir gerçekleştirilmediğini vurguladı. Müh.
Azis,”Belediye yönetiminin ve ilçe sakinlerinin
kararı doğrultusunda Kırcaali Kentsel İmar ve Kalkınma Entegre Planı’nı
Uygulama İçin Yatırım
Programı’nın 21 milyon
levalık bütçesinden eğitim altyapısına 14 milyon
leva tahsis edilmesini başardık. Halihazırda 4723
çocuk bu para ve bu yatırımdan faydalanmaktadır. Bu, çocuklarımızın
% 75-80'inden fazlasının

halihazırda yenilenmiş ve
en modern şekilde döşenmiş okullarda okuduğu anlamına gelir” dedi.
Müh. Azis, katılımcılara
belediyenin eğitim altyapısına yönelik faaliyetlere
ve yatırımlara devam edeceğine kanaat getirdi. Belediye Başkanı, özel olarak inşaatçılara, denetim
şirketlerine ve müteahhit
firmalara teşekkür etti.
Belediye Başkanı,
”Hristo Botev Dil Lisesi ve Sveti Sveti Kiril ve
Metodiy İlköğretim Okulu
müdürlerine özel olarak
teşekkür etmek isterim,
çünkü onarım ve yenileme çalışmaları yapıldığı
sırada onlardan büyük
destek aldık ve anlayış ve
organizasyon için teşekkür ederim. Onarım çalışmaları tamamlanıncaya
kadar hep birlikte sabrettiğimiz için tüm öğretmenlere, öğrencilere ve velilerine teşekkür ediyorum.
Önemli olan şu ki, her
şey sorunsuz bir şekilde
normal yapıldı ve umarım
önümüzdeki yıllarda yatırım olarak yaptığımız şey,
hiç şüphem yok ki kaliteli
bir eğitim olarak geri dönecektir” dedi.

Türkiye’nin Yeni Sofya
Büyükelçisi Aylin Sekizkök,
Dışişleri Bakan Yardımcısı
Doykov İle Görüştü
1. sayfadan devam
İkilinin görüşmesinde iki ülke arasındaki
ikili ilişkilerin gelişimi
ele alındı ve kısa bir
süre önce gerçekleştirilen Başbakan Boyko
Borisov'un İstanbul ziyareti de dahil olmak üzere
aktif siyasi diyaloga dikkat çekildi. İki taraf bu
yıl üst düzey ziyaretler
gerçekleştirme yönünde
birlikte çalışma konusunda anlaştı.
Bakan Yardımcısı, ikili
ticaret işbirliği hacminden dolayı duyduğu
memnuniyeti dile getirdi.
Doykov, “Birlikte yapabileceğimiz daha birçok
şey var. İkili ilişkilerimiz
çerçevesinde değerlendirebileceğimiz birçok
fırsatımız var” diye kaydetti.
Büyükelçi Sekizkök,
2020 yılında Bulgaris-

tan-Türkiye Hükümetler
arası Karma Ekonomik
Komisyonu’nun oturum
gerçekleştireceğinden
Doykov’u bilgilendirerek
İşbirliği Konseyi'nin bir
sonraki zirve toplantısını
gerçekleştirme olasılığını değerlendirdi. Karma
Çözülmemiş Sorunlar
Komisyonu’nun toplantı
yapması konusu da ele
alındı.
Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Aylin Sekizkök'e
Bulgaristan'daki misyonunu yerine getirme konusunda başarılar diledi.
Dışişleri Bakanlığı’nın
her alanda ve ortak ilgi
alanlarında ikili Bulgaristan-Türkiye diyaloğunun
geliştirilmesine yardımcı
olmaya devam edeceğine kanaat getirdi.
Aylin Sekizkök,
Türkiye’nin ilk Bayan Bulgaristan Büyükelçisi’dir.
Kırcaali Haber
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Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, ilçe
sakinleriyle 2020 yılı bütçe taslağı görüşmelerine başladı
Ardino (Eğridere) ilçesinde geleneksel olarak
her yıl yapılan Ardino Belediyesi 2020 Yılı Bütçe
Taslağının kamuoyunda
tartışmaları sürüyor. Yerleşim yerlerinin sakinleriyle görüşmeler, önceden
açıklanan bir görüşme
takvimi doğrultusunda
yapılmakta ve toplantılara
gösterilen ilgi sürekli artıyor. Ardino Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban,
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram, Belediye
Başkan Yardımcısı Nasko
Kiçukov ve Belediye Meclis Üyesi Şahin Bayramov,
Stoyanovo, Musevo, Paspal, Sedlartsi (Semerciler)
ve Enyovçe köyü sakinleriyle bir araya geldi.
Başkan Müh. İzzet Şaban, katılımcılara belediye idaresinin yürüttüğü
çalışmalar ve 2014-2020
program döneminde hibe

rafından yol onarımı ve
bayındırlık işlerine yönelik
yapılan çalışmaları takdir
etti. Yol altyapısı, su temini, mezarlıkların bakımı
ve başka konularda yaşanan problemleri gündeme
getirdiler.
Başkan Şaban, Ardino
Belediyesi 2020 Yılı Bütçe
Taslağı kabul edilinceye

Müh. Hasan Azis, Engelliler
Kulübüne klima bağışladı
alma hakkı kazanan projeler hakkında bilgi verdi. Müh. Şaban, ”Biz bir
takımız, halkın ve küçük
yerleşim yerlerinin yararına çalışmaya devam
edeceğiz. Ardino ilçesi

ve geleceği için elimden
geleni yapacağım” diye
kaydetti. Belediye Başkanı, beş köyün sakinlerine
geçen yerel ve Avrupa
Birliği (AB) Parlamentosu
seçimlerinde Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi (HÖH)
adaylarını şartsız koşulsuz destekleyerek güvenoyu verdikleri için içten
teşekkürlerini ifade etti.
Toplantılara katılanlar,
2019 yılında belediye ta-

HÖH, NSO’nun koruduğu siyasetçilerin
koruma ücretini kendileri ödemesini önerdi
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis Grubu, HÖH Milletvekilleri
Mustafa Karadayı, Delyan
Peevski, Yordan Tsonev
ve Hamit Hamit’in imzaladığı Ulusal Koruma Servisi (NSO) Kanun’unda değişiklik yapılmasına ilişkin
kanun tasarısı sundu.
Tasarı, kanunun 20.maddesinin 1.fıkrasında belirtilen üst düzey görevlilerin (Cumhurbaşkanı,
Başbakan ve Parlamento
Başkanı) ailelerinin üyeleri ve milli güvenlikle ilgili
diğer görevlilerin, NSO
Başkanı’nın önerisi üzerine maliye bakanı tarafından onaylanan bir ücret
tarifesi doğrultusunda koruma ücreti ödemelerini
öngörüyor.
Tasarının gerekçe bölümünde yasa girişiminin, HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı’nın
HÖH Onursal Başkanı
Dr. Ahmet Doğan ve
HÖH Milletvekili Delyan
Peevski’nin korunması
taahhüdü doğrultusunda
gerçekleştirildiği kaydedilmektedir.
Karadayı, geçen aralık
ayında HÖH partisinin
Doğan ve Peevski’nin korunması için NSO’ya araç
ve teknik ekipman sağladığını ve devletin sadece
koruma görevlilerinin maaşlarını ödediğini açıkladı.
Başbakan Boyko Borisov
o zaman, siyasetçilerin
NSO tarafından gördükle-

kadar ilçenin tüm yerleşim yerlerinin sakinleriyle
görüşmeler gerçekleştirecek. Yapılan öneriler, şubat ayında belediye meclisinde oylanması üzere
Meclis Başkanlığına sunulmadan önce nihai bütçe taslağı hazırlanırken
dikkate alınacak.
Güner ŞÜKRÜ

ri koruma hizmeti ücretini
kendileri ödemesinin doğru olduğunu söyledi.
NSO Başkanı General
Krasimir Stançev de kanunda değişiklikler yapılmasını talep etti.
HÖH’un kanun tasarısı
kabul edilirse, yapılan değişikliklerden halihazırda
NSO tarafından korunan
ve kendisine araç ve şoför
sağlanan Cumhurbaşkanı
Rumen Radev’in eşi Desislava Radeva da etkilenecek.
NSO’ya ait bir aracın
bir çocuğa çarptığı trafik kazası, konuyla ilgili
tartışmalara sebep oldu.
Aracın daha önce Cumhur ba ş kanı Radev ’ i n
Dış Politikadan Sorumlu
Sekreteri’nin sürdüğü anlaşıldı. NSO araçları çoğu
Cumhurbaşkanlığı görevlileri, Bakanlar, Anayasa

Mahkemesi, Yüksek İdare Mahkemesi, Yargıtay
başkanları ve başka üst
düzey görevliler tarafından kullanılıyor.
Tasarının gerekçe bölümünde amacın, adı geçen
görevlilere verilen koruma
hizmetlerinin NSO bütçesinden karşılanmayarak
böylelikle korunan kişinin
güvenliğini ve haklarını etkilemeden önemli ölçüde
mali disiplinin sağlanacağı ve koruma maliyetlerinin azaltılacağı belirtilmektedir.
Bu şekilde tasarruf edilmesi beklenen giderlerin
modern teknik ekipmanlar ve NSO personelinin
mesleki bilgi ve yeterliliğinin arttırılmasına yönelik
ek eğitim için harcanabileceği kaydedilmektedir.
NSO, 44 milyon levalık
bütçeye sahip ve yaklaşık

50 kişiye yönelik koruma
hizmeti vermektedir.
2015 yılı yaz aylarında
değişiklik yapılan yürürlükteki kanuna göre Cumhurbaşkanı, Başbakan,
Meclis Başkanı ve başka üst düzey görevliler,
devlet tarafından koruma
hizmeti alma hakkına sahiptirler.
Gerekli olduğunda NSO,
üst düzey görevlilerin aile
üyelerine, milletvekillerine
ve milli güvenlikle ilgili diğer görevlilere yönelik de
koruma hizmeti verir.
Kanuna göre koruma
hizmeti, somut bir tehdit söz konusu olduğunda NSO Başkanı, MVR
Genel Sekreteri ve Milli
Güvenlik Devlet Ajansı
(DANS) Başkanının yer
aldığı bir komisyon kararıyla sağlanmaktadır.
Kırcaali Haber

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, yardım
çağrısı üzerine Kırcaali Engelliler Kulübü’ne klima bağışladı. Noel Yortusu ve yılbaşı kutlamaları sırasında
bozulan klima, Kırcaali Engelliler Kulübü’nün üyeleri
soğukta kalmışlardı. Bulgaristan Engelliler Birliği Kırcaali İl Şube Başkanı Şenay Bekir, yerel medya kuruluşları aracılığıyla yardım çağrısında bulunmuştu.
Şenay Bekir,” Kırcaali Belediye Başkanı, engelli insanların sorunlarına karşı çok duyarlıdır. Üyelerimize
hareket etmeleri için yardımcı araçlar sağlamayı taahhüt etti. Engelliler Birliği Kırcaali İl Şubesi’nin Engelliler Birliği’nin kuruluşunun 30.yıldönümünü kutlama

programı sırasında yardımcı araçlar alınacak üyelerin
listesi hazırlanmıştı. Yardımcı araçlar artık sağlandı
ve dağıtımına sıra geldi” dedi. Şenay Bekir, Belediye
Başkanının Engelliler Kulübü’nün klima sorunundan
haberdar olunca hemen fiyatı 2 500 leva olan yeni bir
klima sağlamayı taahhüt ettiğini belirtti.
Yardım çağrısında ilk olarak Kırcaali Petko Raçov
Slaveykov Lisesi bünyesindeki Sneja Sirakova’nın yönettiği Yardım Eli Kulübü üyesi olan çocuklar cevap
verdi. Onlar, yeni bir klima alması için 100 leva toplayıp
kulübe bağışladı. Sadece bir gün içinde Bulgaristan
Engelliler Birliği Kırcaali İl Şubesi’nin banka hesabında
1 200 leva bağış toplandı.
Şenay Bekir, basına yaptığı açıklamada engelli insanlar, bağış yapanların isimlerinin kamuoyuna duyurulmasını istediklerini belirtti. Yardım Eli Kulübü 100
Leva, Petko Raçov Slaveykov Lisesi öğretmenler kollektifi 200 leva, Radoslav Hristov 100 leva, Bekir Salim
200 leva, EMS-TURS Şirketi Sahibi ve Ömer Lütfi Kültür Derneği Başkanı Seyhan Mehmet 200 leva, Rodopi
Et Fabrikası Sahibi Lyubomir Panayotov 100 leva, çalışan kulüp üyeleri H. Hristova, Bahtiyar Halil, Hasine
Mehmet ve Nadejda Vılkova 100’er leva ve Almanya’da
çalışan Bedriye Musa 100 leva bağışladı.
Banka hesabında toplanan 1200 leva, Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis’in klima bağışından
sonra bağışçıların isteği üzerine harcanacak.
Yılın başında örgütün banka hesabına Almanya’nın
Frankfurt am Main şehrinde yaşayan gurbetçilerimiz
tarafından toplanan 3500 leva yatırıldı. Bu para, bağışçıların isteği üzerine şehirde bulunan sığınma evleri ve
Ev Tipi Yerleştirme Merkezinde bakılan engelli çocukların ihtiyaçlarının karşılanması için harcanacak. Yardım parasıyla ilk önce elektrikli yemek sobası alındı.
Daha sonra bir sığınma evine koşu bandı alındı. Şenay
Bekir, ”Kış aylarında çocuklar dışarı çıkamıyorlar, fakat
hareket etmeye ihtiyaçları var” diye izah etti.
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Prof. Dr. Dinkov: Ermeni iddialarına
en iyi yanıt arşivlerde
Ba ğ cılar B e le di ye s i
Balkanlara Vefa Derneği
tarafından “Osmanlı’da
Gayrimüslimlerin Durumu ve Ermeni Meselesi”
konulu panel düzenlendi.
Panele katılan tarihçi yazar Prof. Dr. Stoyan Dinkov, sözde Ermeni Soykırımı iddialarıyla ilgili çok
çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ermeni iddialarına
en iyi yanıtın arşivlerde olduğunu söyleyen Dinkov,
“Osmanlı’nın yönetim tarzında toplum etnik olarak
ifade edilmiyordu. Etnik
ayrımcılık yoktu” dedi.
Stoyan Dinkov:
“Osmanlı’da etnik ayrımcılık yoktu”
“Bulgarlar Türk’tür” kitabını da kaleme alan Bulgar Tarihçi-Yazar Prof. Dr.
Stoyan Dinkov, Osmanlı
İmparatorluğu’nda etnik
kimlik bilincinin olmadığını ve o topraklardaki herkesin inanç, görüş, yaşam
tarzı yönünden özgür olduğunu söyledi. Dinkov,

Sultan Mehmet sayesinde
çok sayıda kiliseleri olduğunu da sözlerine ekledi.
“Osmanlı’da bütün etnik ve dini gruplar muhafaza edilmiş”
Sözde Ermeni Soykırımı iddialarına da açıklık
getiren Tarihçi Dinkov,
şunları söyledi: “Ermeni
iddiaları için de en iyi yanıt arşivlerde bulunuyor.
Osmanlının yönetim tarzında toplum etnik olarak
ifade edilmiyordu. Etnik
ayrımcılık yoktu. Osmanlı
devleti içinde bütün etnik
ve dini gruplar muhafaza
edilmiş, hiçbiri yok edilmemiştir.”

“Osmanlı İmparatorluğu
kendi içinde ırk ayrımı
yapmadı. Her ırk kendi
arasında eşitti ve iktidarda da her ırktan temsilci
yer alıyordu. Osmanlı
İmparatorluğu’nda etnik
kimlik bilinci yoktu. Osmanlı birliği kanun önünde herkesin eşit olması-

nı sağlıyordu. Osmanlı
döneminde Ortodokslar,
Katolikler ve bütün dinler
bir arada yaşıyordu. Modern Avrupa’da bu çok
kültürlülüğe başka hiçbir
yerde rastlanmamıştır.
Osmanlı İmparatorluğu
sınırları içinde, bugünün
60 devleti bulunuyordu

ve bunlarda 100’den fazla etnik grup yaşıyordu.
Ancak bu halkların hiçbiri
dilini ve kültürünü kaybetmedi” dedi. Osmanlı’nın
Balkanlar'a ilk ayak bastığında, Bulgar halkının
diline, dinine ve kültürüne
sahip çıktığını belirten
Dinkov, Bulgarların Fatih

heyecanlıyız ve her iki
maden ocağı işletmesinde yapılan altın üretiminin
yanı sıra üretim tesisimizin üretim kapasitesini
artırmamızdan da fayda-

Haziran ayında maden
işletmesinin açılışından
sonra yılın ikinci yarısında toplam 471 000 ton altın madeni üretimi yapıldı.
Bu demektir ki, şirketin

altın konsantresi, ikinci
çeyrekte 57 200 ons altın
olup yılın son çeyreğinde
26 500 ons altın miktarındadır.
Çelopeç’teki altın ocağında elde
edilen bakır,
2 019 ' u n t a mamı için 37
200 000 funt
olup, yılın son
çeyreğinde 10
000 000 funt
olarak gerçekleşti.
Adatepe’deki
altın madeni
ocağı işletmesinin haziran
ayında resmi
açılışı yapıldı.
Son 40 yıldan
sonra ülkemizde faaliyete açılan ilk altın madeni ocağı
işletmesine yapılan yatırım 164-166 milyon dolar
arasındadır.
DPM, ülkemizde faaliyet gösteren şirketlerinin
2018’de kar payının 116
800 000 dolar olduğunu
açıkladı. Çelopeç’teki
altın ocağı işletmesinin
gelirlerinin 213 600 000
dolar olduğu anlaşıldı.
Kırcaali Haber

Adatepe’de DPM 2019’da
rekor miktarda altın üretti
Kanada şirketi "Dundee
Precious Metals”(DPM)
, 2019’da rekor miktarda
altın üretimi gerçekleştirdi
Bulgaristan’da iki maden ocağı işleten şirket,
Bulgaristan’da faaliyet
gösteren şirketlerinin gerek 2019 yılının sonuncu
çeyreğinde gerekse yıllık
bazda rekor miktarda altın üretimi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Şirket tarafından yapılan
yazılı açıklamaya göre,
bu sonucun elde edilmesinin nedeni Krumovgrad
(Koşukavak) kasabası
yakınındaki Adatepe’de
bulunan altın madeni işletmesinin açılmasıdır.
DPM Sahibi ve Genel
Müdürü Rick House,
”2019, DRM için önemli
bir yıldı, çünkü ikinci bir
altın madeni işletmesini
açınca rekor miktarda
üretim gerçekleştirdik.
Adatepe’de altın üretimi etkileyici bir miktara
ulaştı. Üstelik bu üretim,
haziran ayında maden
işletmesinin açılışından
sonra yılın son iki çeyreğinde gerçekleşti” diye
belirtti.
House, ”Gelişme potansiyelimizden dolayı

lanacağız” diye sözlerine
ekledi.
DPM tarafından açıklanan verilere göre, geçen
yıl Çelopeç’teki maden
ocağında üretilen altın
madeni miktarı 2 203 000
tona ulaştı. Sadece dördüncü çeyrekte 548 000
ton altın madeni üretildi.
Adatepe’deki maden ocağında altın maden üretimi son çeyrekte 217 000
ton olarak gerçekleşti.

ülkemizdeki iki altın maden ocağı işletmelerinde
geçen yıl toplam 2 674
000 ton altın madeni üretimi gerçekleşmiştir.
Çelopeç’teki altın ocağında elde edilen altın
konsantresi, geçen yıl
173 400 ons altın olup
ekim ile aralık ayı arasındaki dönem için 43
000 ons altın miktarındadır. Adatepe’deki maden
ocağında elde edilen

Dinkov, incelediği bir
Rus generalin arşivinde
bu olayların farklı açıdan
yansıtıldığını gördüğüne
de özellikle vurgu yaptı.
Tarihçi Dinkov, “Bu generalin Rus imparatoruna ve
başkomutanına yazdığı
günlükler var. Doğu Anadolu’daki olayları farklı
açıdan yansıtıyor. Bunun
arşivine baktığımızda bu
olaylarda Türkler hiç yer
almamıştır, Osmanlı hükümeti de bu işlere müdahil olmamıştır” şeklinde
konuştu.
Programın sonunda Dinkov, dinleyicilerin sorularını da cevaplandırdı.

Cebel ilçesi sakinleri, 2020
yılı bütçesi hakkında görüş
ve önerilerde bulundu
Cebel Belediyesi 2020 Yılı Bütçe Taslağı, ilçenin
her bir yerleşim yerinde görüşüldü. İlçe sakinleri bu
yıl için bütçede öngörülen gelir ve giderler hakkında görüş ve önerilerde bulundu. İlçeye bağlı tüm 38
muhtarlıkta bütçe görüşmeleri gerçekleştirildi. Cebel
Belediye Başkanı Necmi Ali ve ekibinin Pripek (Güneli), Kontil, Şterna (Havuzlu), Çereşka (Kirazsırtı) ve
Tütünçe (Arslanhoca) köylerinde yapılan görüşmelerle sona erdi.
Yapılan görüşmelerde Necmi Ali, yerleşim yerlerin-

de bütçe taslağının parametreleri hakkındaki tartışmalara paralel olarak, seçim kampanyası sırasında
üstlenilen tüm taahhütlerin uygulanması aşamasının
başladığını kaydetti. Bu amaçla teknisyenler, sokaklarda asfalt döşeme çalışması yapılacak her köyde
mesafe ölçüm çarkı ile ölçümler gerçekleştirmekteler.
Sokak onarımlarından başka vatandaşlar, oyun
alanları yapılması, ek olarak sokak lambaları kurulması, su temini sorunlarının çözülmesi konusunda
ısrar etmektedirler.
Cebel ilçesi sakinleri, 2020 yılı bütçe taslağı görüşmelerine büyük ilgi gösterdi.

Mart 2020’de nüfus ve konut
sayımı denemesi yapılacak
Hükümetin onayladığı 2020 Yılı Ulusal İstatistik
Programı’na göre ilkbaharda Ulusal İstatistik Enstitüsü
(NSİ) tarafından nüfus ve
konut sayımı denemesi yapılacak. Araştırma, 2021'de
Avrupa Birliği (AB) genelinde gerçekleştirilecek genel
nüfus sayımından önce
olacak.
2020 Yılı Ulusal İstatistik Programı, NSI ve istatistik
otoriteleri tarafından yürütülen düzenli 306 araştırmanın yanı sıra ulusal ve AB öncelikleri ile ilgili yeni faaliyetleri de içermektedir. Bazı araştırmaların organize
edilmesinde değişiklikler yapılmıştır ve vatandaşlara
istatistiki bilgi verilmesi için öngörülen süre kısaltılmıştır.
Kırcaali Haber
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Filibe’de Trakya bölgesinden şirketleri bir araya
getirecek Bulgar-Türk İş Forumu düzenlenecek
Bulgar-Türk İşadamları
Derneği (BULTİŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Donka Koleva, ”BULTİŞ, bu
yıl Filibe’de Trakya bölgesinde faaliyet gösteren
şirketleri bir araya getirecek olan Bulgar-Türk İş
Forumu düzenleyecek. Bu
konuda birkaç işveren örgütüyle ortaklık içerisinde
çalışacağız” diye bildirdi.
İş forumuna Güney Bulgaristan ve Türkiye'nin
Avrupa yakasında faaliyet gösteren şirketler
katılacak. Bundan başka
gelirleri anne baba şefkatinden mahrum büyüyen çocukların bakıldığı
bir kuruma bağışlanacak
olan bir yardım konseri de
planlanmaktadır. Forum,
BULTİŞ’in kuruluşunun
20.yıldönümünü kutlama
programı kapsamında
düzenleniyor. Derneğe
üye olan şirketler, makine
imalatı, otelcilik ve turizm,
tarım, ticaret ve hafif sa-

ya ile havayolu bağlantısı
kurmaktır.
BULTİŞ Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcısı Rıfat
Yakup, ”Türkiye’yi ziyaret
eden Bulgaristanlı turist
sayısı artıyor, ancak ilgilerine rağmen giderek daha
az Türk turist Bulgaristan’ı
ziyaret ediyor. Bunun nedeni Türk Lirası'nın değersizleşmesi, aynı zamanda
Bulgaristan'a girebilmek
için vize alma zorunluluğudur. Bulgaristan'a üç
günlük bir gezinin maliyeti 100 avro, tek girişli Bulgaristan turistik vizesinin

nayi olmak üzere çeşitli
sektörlerden yaklaşık 40
şirkettir.
BULTİŞ temsilcileri 20
yıl önce Bulgaristan ile
Türkiye arasındaki ticaret hacminin birkaç yüz
milyon dolar iken şimdi
5 milyar dolara ulaştığını

belirttiler. Türk iş dünyasının temsilcileri, ikili ticari
ilişkilerini büyük ölçüde
kolaylaştıracak Filibe ile
Bursa arasında düzenli
uçak seferleri başlatılmasının tam zamanı olduğuna inanıyorlar. Bu 7 yıl
öncesine ait bir fikirdir. Bu

arada Türkiye tarafı Filibe
Havalimanı'nın sunduğu
yolcu ve nakliye hizmetlerinin imtiyaz hakkına
sahip olmayı istedi. Müzakereler halen devam etmektedir. Amaç, İstanbul
hava trafiğini hafifletmek
ve Bursa üzerinden Antal-

tarafından imzalandı.
İki belediye farklı alanlarda işbirliği anlaşması

imzaladı. İmza sonrası
konuşan Şinasi Süleyman: ‘’Kirkovo ve Tavşanlı arasındaki ortak
girişimlerin ve kamusal
yaşamın farklı alanlarında deneyim ve bilgi
alışverişinin olumlu ve
gerçek sonuçlar üreteceğine inanıyorum.Bunun ticari ilişkilerimizde
de gözle görülür etkisi
olacağına inanıyorum’’
şeklinde konuştu.
Kırcaali Haber

Macaristan, Çekya Cumhuriyeti ve Polonya temsilcilerine galibiyet elde

ederek birinci sıraya yükseldi. Yarı finalde Sidelya,
turnuva şampiyonluğunu
elde eden Ukrayna’dan
Singenson’a karşı oynadığı tartışmalı maçı kaybetti.
Yunak 2005 Masa Tenisi
Kulübü antrenörü Beyhan
Emin, Sidelya’nın turnuvada gösterdiği performanstan son derece memnun
olduğunu paylaştı. Beyhan Emin, ” Tüm yaş
gruplarına yönelik final
turnuvalarına ciddi şekilde hazırlanmaya başlıyoruz” dedi.

Kırcali bölgesinden öğrencilere
Türkiye'de üniversite eğitimi imkanı
Kırcali'den 10 genç,
Kütahya Dumlupınar
Üniversitesi'nde 4 yıl
ücretsiz eğitim görecek. Üniversite adayları
birçok bölüm arasında
tercih yapapabilecek.
D umlupınar D ev let
Üniversitesi'ne bağlı 3
enstitü, 10 fakülte ve 2
kolejde yaklaşık 50 bin
öğrenci öğrenim görmekte.
Buna dair anlaşma
Tavşanlı Kaymakamı
Yüksel Kara ve konuk

Kirkovo heyetinin başını çeken Belediye Başkanı Şinasi Süleyman

Sidelya Mutlu, uluslararası
turnuvada bronz madalya kazandı
Ardino (Eğridere) Yunak
Masa Tenisi Kulübünün
yetenekli oyuncusu Sidelya Mutlu, Macaristan’da
düzenlenen prestijli Uluslararası Çocuklar Masa
Tenisi Açık Turnuvasında
bronz madalya kazandı.
Sidelya, mükemmel bir
performans sergiledi ve
onlarca tenisçinin mücadele ettiği turnuvada
bronz madalya sahibi
oldu.
Sidelya, üçüncülük karşılaşmasında
Av ustur ya’dan r ak i b i
Punchorder Kerlin karşı-

sında 3:2’lik skorla mutlak
galibiyet elde etti. Sidelya, ön eleme maçlarında

fiyatı 100 avrodan fazla”
diye izah etti.
Donka Koleva,” Türk şirketlerinin ülkemize olan
yatırım ilgisi süreklidir.
Aktaş Holding Yönetim
Kurulu Başkanı Şahap
Aktaş, ilk önce fabrikalarını Romanya'da kurma
niyetlerine rağmen Türk
meslektaşlarını Filibe yakınlarındaki bir kalıp fabrikasına yatırım yapmaya
ikna etti. Bu aynı zamanda ana hedefimizdir - iki
ülke arasındaki ikili ticari
ilişkilerini geliştirmek”
diye vurguladı.
KH

Sofya’da 20 Ocak
Trajedisinin 30.
Yıldönümü Anıldı
1. sayfadan devam

dan verildiğini söyleyerek
Haydar Aliyevin 21 Ocak
1990'da Azerbaycan'ın
Moskovadakı Daimi Temsilciliğine geldiğini ve si-

birlikte, Azerbaycan’ın
bağımsızlık ve toprak
bütünlüğü uğrunda mücadele tarihinde kahramanca bir sayfa olduğunu söyledi.
Etkinlikte, 20 Ocak olay-

lahsız insanlar için Sovyetler Birliği'ni suçlayan
ve trajedinin faillerini ifşa
eden bir basın toplantısı düzenlediğini bildirdi.
Haydar Aliyev'in Azer-

larını tanıkların ifadeleriyle canlandıran "Çalışma
Sayısı 2. Kara Ocak" adlı
bir belgesel yayımlandı.
Daha sonra Bulgar piyanist Ani Lincheva tarafın-

baycan'daki hükümete
dönmesinin ardından,
Parlamentonun 1994'te
onun inisiyatifiyle 20
Ocak trajedisinin siyasi
ve yasal değerlendirmesini yayınladığı belirtildi.
Daha sonra, N. Gurbanova, 1990 trajedisinin ulusal bir yas günü olmakla

dan Azerbaycan, Bulgar
ve dünya klasiklerinin
eserlerini ifa olundu. Etkinliğin sonunda, 20
Ocak gecesi hayatlarını
feda eden Azerbaycanlıların anısına saygı göstermek için ihsan masası
açıldı.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan'da 1989 yılına dek
iktidarda kalan komünist rejimin
kurduğu Belene toplama kampında yaşananlar, Büyükşehir
Belediyesi tarafından Bursa

dan Merinos Atatürk Kongre
ve Kültür Merkezi'nde organize
edilen '89 Göçünün 30. Yılına
Özel Kimlik Sergisi' isimli etkinlik, bundan 30 yıl önce ya-

Büyük göç
Müslüman Türklere ait kimlikler ile eşyaların da sergilendiği
etkinliğin açılışını yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur

Göç Müzesi'nde açılan sergiyle
tekrar gözler önüne serildi.
'89 Göçünün 30. Yılına Özel
Kimlik Sergisi' ismiyle organize
edilen etkinliğin açılışı, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur
Aktaş tarafından yapıldı.
18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü, Bursa'da farklı
bir organizasyonda kutlandı.
Büyükşehir Belediyesi tarafın-

şanan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yüzbinlerce
ailenin Türkiye'ye göçmesine
neden olan olayları yeniden
gözler önüne serdi. 1989 yılında gerçekleşen ve 350 bin
aileye hayatın türlü zorluklarını
yaşatan büyük göç, Bursa Göç
Müzesi'nde düzenlenen Belene
toplama kampı canlandırmasıyla tekrar hafızalara kazındı.

Aktaş, 18-19 yaşında bir delikanlı olarak o yılları çok iyi bildiğini ifade etti. Bulgaristan'dan
Türkiye'ye 1900'lu yılların başından itibaren farklı tarihlerde
göçlerin yaşandığını fakat bunların en önemlisinin 1989 yılında gerçekleşen ve 350 bin insanın ana vatana dönmesiyle sonuçlanan büyük göç olduğunu
hatırlatan Başkan Aktaş, "O in-

Брой: 504

sanların çektiği sıkıntıları düşünebiliyor musunuz? Evinizi, barkınızı, akrabalarınızı, eşinizi ve
evlatlarınızı bırakarak, göç ediyorsunuz. Geçmişinizi siliyor ve
hayata yeniden başlıyorsunuz"
dedi. Büyükşehir Belediyesi olarak o yıllarda yaşanan zorlukları
'farkındalığın artırılması adına'
görselleriyle birlikte tekrar ortaya koyma kararı aldıklarını ve
bu nedenle sergiyi düzenlediklerini ifade eden Başkan Aktaş,
"O psikolojiyle gezmek lazım bu
sergiyi. Kırcaali, Türklerin yoğun
yaşadığı bir bölge. Bugün bile 1
milyondan fazla Türk var orada.
Eğer bu göçler yaşanmasaydı,
bugün Bulgaristan'ın Türk bir
cumhurbaşkanı, Türk bir başbakanı olurdu. Maalesef benzer nedenlerle insanlar hayatını
devam ettirdikleri bölgeleri terk
etmek zorunda kaldı. Belene
kamplarında ölenler, ömrünü
çürütenler oldu. Allah, bir daha
bu acıları yaşatmasın" diye konuştu.
Başkan Alinur Aktaş, konuşmasında, Bulgaristanlı Türklere sahip çıkan dönemin devlet

Цена 1 Лв.

adamı Turgut Özal'ı da rahmetle
andı.
Belene günlerini anlattı
Etkinliğin açılışına, Belene toplama kampında türlü işkencelere maruz kalan Muhammet Gölcüklü isimli Bulgaristan göçmeni
Türk de katıldı. Bulgaristan'da
eski komünist diktatör Todor
Jivkov'un ülke nüfusunun yüzde
10'unu oluşturan Müslümanlara
karşı asimilasyon politikası başlattığını ve Türklerin isimlerini
zorla değiştirdiğini kaydeden
Gölcüklü, bu baskılara karşı
çıktığı için ömrünün bir kısmını Belene toplama kampında
geçirdiğini, burada türlü işkencelere maruz kaldığını söyledi.
Tek suçlarının Müslüman olmak
olduğunu ifade eden Gölcüklü,
"Bir gün gece saat 23.00 sularında polis arabası bizi topladı.
Ardından Avusturya'ya sınır dışı
etti. Oradan da Haziran 1 gibi,
Türkiye Cumhuriyeti'ne giriş
yaptık. Allah'a çok şükür. Burada çok mutluyum. 15 sene de
muhtarlık yaptım, Görükle Göçmen Konutları'nda. Çok huzurluyum" şeklinde konuştu.

Borisov, Davos’ta Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi
Başbakan Boyko Borisov,
İsviçre’nin ünlü kayak merkezi Davos’ta gerçekleştirilen
Dünya Ekonomik Forumu 50.
Yıllık Toplantısı kapsamında
Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya
geldi.
İkili, güncel uluslararası
konuları tartıştı. Görüşmenin odak noktası Berlin’de
düzenlenen Libya Barış
Konferansı’nın sonuçları
oldu. Borisov,”İyi iş çıkarmışsınız. Başbakan Merkel'in
Berlin ile Moskova arasında
mekik dokuması, Cumhurbaşkanı Putin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dışişleri
Bakanı Pompeo, Merkel,
Macron'un da hazır bulunma-

larından dolayı ben bu konuda iyimserim” diye kaydetti.
Türkiye Dışişleri Bakanı
Mevlüt Çavuşoğlu, Berlin’de
düzenlenen Libya Barış
Konferansı’nın tüm katılım-

cılarının Libya'daki askeri
harekatın durması gerektiği
konusunda
anlaşmaya
vardıklarını vurguladı.
Çavuşoğlu,
”Silahları bir
kenara bırakıp siyasi görüşmeler yapmalıyız” diye
iifade etti.
Başbakan
Boyko Borisov ve Türkiye
Dışişleri Bakanı, görüşmede
Çavuşoğlu'nun önümüzdeki
ay Sofya’ya yapacağı ziyareti
de ele aldılar.
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