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Anadili eğitimi seçmeli olacak
Türklerin desteklediği HÖH partisi anadil
eğitiminin zorunlu ders
olmasını isterken, yeni
hükümetin Eğitim Bakanı
dersin seçmeli olacağını
söyledi.
Bulgaristan'ın yeni hükümetinde ilk tartışılan
sorunlardan biri de anadil
eğitimi sorunu oldu. Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi
(HÖH) anadil eğitiminin
zorunlu dersler arasında yer almasını isterken,
HÖH'ün de desteklediği
yeni hükümetin Eğitim

Bakanı Aneliya Klisarova,
dersin seçmeli olacağını
açıkladı. Anadil eğitimi
konusunda, geçen 28
Mayıs'ta göreve başlayan
Plamen Oreşarski hükümetinde iki bakandan
farklı açıklamalar geldi.
Eğitim Bakanı Klisarova, anadil derslerinin
müfredatta zorunlu dersler arasında yer almasına
karşı çıkarken, bunların
seçmeli olmaya devam
edeceğini dile getirdi.
Bulgaristan okullarında
Türkçenin yanı sıra Ermenice ve İbranice anadil eğitimi de yapıldığını

anımsatan Klisarova,
mevcut uygulamada değişiklik yapmayı öngörmediklerini ifade etti.
Klisarova, Bulgaristan'da
19 yıldır anadil eğitim için
yeni ders kitabı yayımlanmadığını kabul ederken,
“Bu kitaplar moralman ve
fiziksel anlamda yıpranıp
eskimiştir" dedi.
Anadile önyargı tepkisi
Son genel seçimde
HÖH ' ten milletvekili
adayı olan ancak seçilemeyen ve yeni hükümet-
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1984 – 1989 yılları arasında Bulgaristan devleti tarafından yürütülen
asimilasyon politikalarını
duymayan yoktur. O yıllarda Bulgaristan Türk
azınlığının yaşadıklarını
ateş düştüğü yeri yakar
misali tabi ki en iyi onlar
bilir. Yüzbinlerce Türk'ün
isimleri zorla değiştirilmesi, göçe zorlanılması,
toplama kamplarına gönderilmesi ve buna benzer
birçok akıl dışı şeyler yaşanmıştır.
Üzerinden 30 yıla yakın
zaman geçmiş olsa da o
yılları yaşayanlar acısını
hala içinde taşır. Yaşananların verdiği ateş topunu üzerinden atmak
zordur, atmak istediğinde
atamazsın ellerin yanar,
insanın kalbine bir kere
çizilen o acı resim hayat
boyunca unutulmaz. Belki
de bu yüzden Bulgaristan
Türk halkı birbirine sımsıkı sarılmıştır ve birlikten
kuvvet doğar sloganını
yüceltmişlerdir. O yıllarda yurdumuza büyük

bir ateş topu düşmüş ve
yaktığı yerin küllerini bir
bütünde birleştirmiş.
Geçmişini bilmeyen, geleceğine sahip çıkamaz.

Türk kızıyım. Maalesef
doğduğumda bana resmi
olarak bir Türk ismi verilememiştir. Türksün ama ismin değil, Bulgaristan’da

Bu yüzden genç nesillerin bunları bilmeleri çok
önemlidir, anne ve babaları, nineleri ve dedeleri
neler yaşamışlar, nasıl bir
çaba içinde dimdik durmuşlar öğrenmelidirler.
Örneğin ben 1989 yılının ilk ayında doğan bir

dünyaya geliyorsun ve
daha birkaç aylık bebek
iken büyük bir göç dalgasına kapılıp gidiyorsun.
İyi ki o yıllarda bebekmişim, çünkü bir bebek
bir şey hatırlamaz, gönül
yarasının acısını hissetmez, etrafındaki çaresiz

bakışlara ve çığlıklara
anlam veremez. Şimdi
büyüdüm, o yılların acısını yaşamış olmasam da,
büyüklerimin yaşadıkları
acıyı hissedebiliyorum.
O yıllardaki küçük bebek, şimdi artık bir Türk
genci.
Nasıl ki bazı kişiler geçmişteki 500 küsur yılın
edebi acılarını bize her
daim ve her fırsatta gözümüze sokuyorsa, bizim
o kadar geriye dönmemize gerek yok, sadece 30
yıl önce yaşananları ve
onları yaşatanları hatırlatmamız yeterlidir. Bu
yüzden geleceğimize ve
kendimize sahip çıkabilmemiz için geçmişimizi
çok iyi bilmemiz gerekir.
Birikimlerini bir çırpıda bırakarak, bayrak ve
vatan aşkı için yerinden
yurdundan bir battaniye
ile ayrılan, hiç görmediği
halde gelir gelmez ülkenin bayrağına toprağına
birlik ve beraberliğine
sahip çıkan böyle başka
bir millet var mı? Böyledir bizim milletimiz; birdir,
iridir, diridir.
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Metin EDİRNELİ
Geçen sayıdan devam

Alkesandır Stamboliyski gerçek anlamda
yurtsever bir insandır.
Dış politikasının temelini tam bağımsızlık ve
tarafsızlık oluşturmaktadır. Bunu da en iyi şekilde “Ben ne Rusofilim,
ne de Germanofil… Ben
sadece Bulgarofilim ve
ancak Bulgarofil olabilirim”. “Biz Bulgaristan’ın
Balkan Yarımadası’nda
gerçek İsviçre olmasını
istiyoruz” diyerek ortaya
koymaktadır. Ancak tarafsız, bağımsız ve barışçıl bir dış politikadan
yana olan Stamboliyski, ülkesinin Trakya ve
Makedonya konusundaki temel taleplerinden vazgeçmiş değildir.
Özellikle de Batı Trakya ve sıcak denizlere
çıkma isteğinden… O
kadar ki, Akdeniz’e çıkış, onun da olmazsa
olmazlarından, vazgeçilmezlerinden olmuştur. Gazeteci Rıdvan
Tümenoğlu bu konuda
şunları söylemektedir:
“Şöyle, yani şimdi bu
tabi ki vazgeçmiyor bir
potansiyeli olmadığı
için buna farklı şeyler,
farklı yollar benimseyebiliyor. Mesela Aleksandır Stamboliyski,
kendi doktrinini hazırlarken çok ilginç bir
madde koyuyor. Bütün
halkların açık denizlere
çıkışı sağlanmalı. Bu
sadece Bulgaristan’ı
ilgilendiren bir şeydir,
bu Bulgaristan’ın Ege
denizine yani Akdeniz’e
çıkışı için Aleksandır
Stamboliyski’nin ideolojisine yerleştirdiği,
söylevine yerleştirdiği
bir ifade.”
Stamboliyski sadece
sıcak denizlere çıkıştan değil, aynı zamanda Trakya ve Makedonya konularında da
Bulgaristan’ın temel
politikalarından vazgeçmiş değildir. Onu,

kendinden öncekilerden farklı kılan, ülkesinin çıkarlarını savaş ve
silahla değil barış ve diyalogla korumaya çalışıyor olmasıdır. Kısaca
Stamboliyski, gerçekleştirilmesi olanaksız
hayaller peşinde koşan
değil, ayakları yere basan akılcı ve realist bir
siyasetçidir. İktidarının
temelini, Bulgaristan
nüfusunun ezici çoğunluğunu oluşturan köylü
yani çiftçi oluşturmaktadır. Hal böyle olunca
ülkede daha çok kırsal kesimde yaşayan
ve çiftçilikle uğraşan
Türkler de Aleksandır
Stamboliyski’nin siyasal yaşamında önemli
bir yere sahip bulunmaktadır.
Evet… A leksandır
Stamboliyski’yi ve dönemini kısaca da olsa
tanımış olduk. İsterseniz şimdi gelin, tekrar
Türk - Bulgar ilişkilerine dönelim. Sofya, Türk
Kurtuluş Savaşı’na neden destek vermekte,
bu işbirliğinden ne beklemekte, ne ummaktadır? Doç. Dr. Esra Sarıkoyuncu Değerli’ye
göre bunun öncelikli
nedeni, iki ülkenin Birinci Dünya Savaşı’nda
aynı cephede, ortak
düşmana karşı omuz
omuza birlikte savaşmasının iki ulus arasında ortaya çıkardığı
yakınlıktır. Yrd. Doç. Dr.
Türkan Doğruöz Dingiloğlu aynı bu konuda
Sayın Sarıkoyuncu ile
aynı görüştedir. Yalnız
Sayın Dingiloğlu, iki
ülke arasında dostluk
ve işbirliğinin oluşmasında, Bulgaristan’ın
Nöyi Antlaşmasıyla Ege
Denizi’ne inme şansının
ortadan kalkmasının da
etkili olduğunu ilave olarak öne sürüyor. Gazeteci Rıdvan Tümenoğlu
ise konuyla ilgili olarak
şunları söylemektedir:
“Bulgaristan’ın Türk
Milli Mücadelesini desteklemesinin dostluktan öte, ileriye, kendisini doğrudan bağlayan bazı sebepleri
var. Bunlardan birincisi
Sevr’in de dâhil olduğu
Versay sisteminde bir
çatlak oluşturmak, yani
Türklerin kazanacağı
bir savaş Sevr’in yırtılıp
atılması demek aynı zamanda Nöyi’ye de yeni

bir tadilat getirebileceği
düşüncesi.
Zorunlu dostluğun ve
Bulgaristan’ın Türk Kurtuluş Savaşı’na destek
vermesinin önemli bir
nedeni de Yunanistan’ın
kazanacağı bir savaşın, Bulgaristan’a Ege
Denizi’ne çıkış ve Batı
Trakya’yı ele geçirme
şansını tamamen kaybettirecek olmasıdır.
Evet, Birinci Dünya
Savaşı sona erdiğinde
Bulgaristan, Balkanlarda yalnızlığı oynayan bir

tisi kısaca böyle… Şimdi gelelim Türkiye’ye…
Peki, Mustafa Kemal
önderliğindeki Türk
Kurtuluş Hareketi’nin
Bulgaristan’la iyi dostluk ilişkilerinin kurulmasından ve bunun geliştirilmesinden beklentisi
neydi? Hangi neden ve
çıkarlarla Türk Bulgar
ilişkilerinin kurulmasını
ve geliştirilmesini istemişti?
A n k a r a H ü k ü m et i
Bulgaristan’la iyi ilişkiler
kurulmasına çok büyük

nin temelinde karşılıklı
çıkarlar yatmaktadır.
Ancak 1918–1923 arasında Türk-Bulgar ilişkilerinin kurulmasında
ve sağlıklı bir temele
oturmasında Atatürk’ün
kişiliğinin de çok büyük
önemi vardır. Özellikle,
Sofya’da görevde bulunduğu 1913 ile 1915
yılları arasında kurduğu
dostlukların ve oluşturduğu güvenin… Konu
ile ilgili olarak Doç. Dr.
Esra Sarıkoyuncu Değerli şunları söylemek-

Aleksandır Stamboliyski
ülkedir. Komşularından
Türkiye dışında hepsiyle sorunludur ve dahası
hepsiyle toprak ve tazminat sorunu bulunmaktadır. Doğal olarak
böyle bir ortamda, son
savaşta aynı cephede
yer aldığı Türkiye’nin
dostluğu, desteği ve
işbirliği büyük önem
taşımaktadır. Diğer taraftan Stamboliyski’nin
hem iktidarını meşrulaştırmak hem de oluşturmaya çalıştığı yeni
Bulgaristan’ın kabul
edilmesini sağlamak
için yine dış desteğe
ihtiyacı vardır. Ancak
daha da önemlisi, başarıya ulaşacak bir
Türk Kurtuluş Savaşı,
Bulgaristan için de Nöyi
Antlaşması ve onun
zincirlerinden kurtulması demektir. Sözün
özü, Bulgaristan’ın ve
Bulgarların Türk Kurtuluş Savaşı’na destek
vermesinin temelinde
asıl olarak bu beklenti
ve inanç yatmaktadır.
Evet, Bulgaristan’ın
Türkiye’den ve Türk Bulgar ilişkilerinden beklen-

önem verir. Çünkü bu
sayede tanınmak ve
Türk Kurtuluş Savaşı’na
destek sağlama konusunda önemli bir kazanım elde etmiş olacaktır. Yine bu sayede,
dış yardım ve bunların
iletilmesi konusunda
salt Sovyetler Birliği’ne
bağımlı olmaktan da
kurulanacaktır. Ayrıca
Trakya’daki özellikle de
Doğu Trakya’daki Milli Mücadeleye destek
elde edilmiş olunacaktır. Şöyle ki, İstanbul ve
boğazların işgali nedeniyle Doğu Trakya’ya
yardım gönder mek
zordur. Hal böyle olunca da dost bir Bulgaristan, Trakya’daki Milli
Mücadeleye önemli bir
yardım kapısı demektir.
Bu ise silahlı direniş ve
önemli sayıda Yunan
askerinin Trakya’da
saplanıp kalması ve bu
sayede Anadolu’daki
mücadelenin biraz olsun rahatlaması demektir.
Evet, iki ülkenin ilişki
kurmalarının ve birbirine destek vermeleri-

tedir:
“Mustafa Kemal’in bu
tanışıklığı daha sonra
milli mücadeleyi Mustafa Kemal önderliğinde
başlatılması sebebiyle
bu Bulgar siyasi ve askeri adamlarının Türk
milli mücadelesine daha
bir güvenle bakmalarına sebebiyet vermiştir.
Çünkü Bulgaristan’da
Mustafa Kemal’i tanımışlar onun askeri dehasına saygı duymuşlardır. Dolayısıyla burada kurduğu iyi ilişkiler
sıcak ilişkiler temaslar
daha sonraki dönemde
de Türk-Bulgar daha
rahat ilişki kurulmasını
sağlamıştır.”
Bir iddiaya göre Mustafa Kemal Paşa’nın Aleksandır Stamboliyski’yle
de Sofya’da görevde
bulunduğu döneme
dayanan tanışıklığı
bulunmaktadır. Bu kişisel dostluktan ve
Türkiye’nin uzat tığı
dostluk elinden Bulgar
yöneticiler de her zaman yararlanır. Pek çok
aydın ve yönetici başları sıkışınca, 1934’te as-

keri darbe sonrasında
olduğu önemli olaylardan sonra Türkiye’ye
kaçarlar. Prof. Dr.
Cengiz Hakov, konu
ile ilgili olarak “1934’te
askeri darbeden sonra, ekseriyetli yöneticiler Türkiye’ye kaçıyor.
Atatürk onlar kabul
ediyor, destek oluyor
ve bunlar da genellikle Bulgaristan-Türkiye
münasebetlerini müspet etkiliyor.”
Ortak çıkarlar, ortak amaçlar… Türk
Bulgar dostluğunun
temelinde yatan ana
etkenler. Peki, müttefikler ve onların işbirlikçileri Yunanistan’a
karşı ortak amaçlar
ve çıkarların birleştirdiği Türkiye ve Bulgaristan arasında hiç mi
sorun yoktu? Özellikle Trakya konusunda
iki ülkenin çıkarları
ve amaçları birbiriyle
her zaman uyuş muydu? Bu soruya yanıt
verebilmek için önce
Trakya’nın Bulgarlar
için ne anlam taşıdığına ve bu konuda geliştirdikleri tezlere bir
bakmak gerekir. Daha
doğrusu Trakya’da kim
ne bekliyordu, hangi
hesaplar peşindeydi? Araştırmacı-yazar
Nazif Karaçam konu
ile ilgili olarak şunları
söylemektedir:
“Bulgaristan’la Yunanistan Trakya üzerinde
öteden beri mücadele
vermektedirler. Büyük
Yunanistan’ın bir parçası olarak Trakya görünmekte. Bulgaristan
da Balkan Savaşında
kaybettiği Trakya’yı
Yunanistan’a kaptırmamak için bir mücadele halindeler. Bu itibarla Bulgarlar bize bu
Yunan işgali sırasında
yardımcı olmuşlardır
anlayış göstermişlerdir.”
Trakya, Sof ya’nın
Büyük Bulgaristan ve Akdeniz’e çıkış, Atina’nın Megali
İdea’yı hayalini gerçekleştirmek, Türklerinse hukuki haklarını
ve varlıklarını korumak
için mücadele ettikleri
coğrafya.
Devamı gelecek sayıda
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Göçmenler Rumeli Balkan Federasyonu'nun Pikniğinde Buluştu
Balkan Göçmenleri İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Derneği (BİSADER)
Genel Başkanı Mehmet
Cebeci ve yönetim kurulu üyeleri, Rumeli Balkan
Federasyonu tarafından
bu yıl 18’incisi düzenlenen pikniğe katıldı.
İstanbul Kemerburgaz’da
Ayvant Bendi Korusu’nda
düzenlenen pikniğe Rumeli Balkan Federasyonu
bünyesindeki 68 derneğin
başkanları, yöneticileri,
üyeleri ile Bulgaristan,
Yunanistan, Romanya,
Makedonya, Bosna Hersek, Kosova ve Arnavutluk kökenli 15 bin Balkan
Türk’ü katıldı. Katılımcılara hitaben bir konuşma
yapan Rumeli Balkan Federasyonu Başkanı Ayhan Bölükbaşı, “Bugün
burada Balkanların her
yerinden gelen vatandaşlarımızın bir arada olması
birlik ve beraberliğimizin
en önemli göstergesidir.
Babalarımız ve dedelerimiz göç ettikten sonra geçim mücadelesi ve hayat
gailesiyle, bu tür faaliyetlere fazla vakit ayıramadı-

lar. Bizler ikinci ve üçüncü
nesil Rumelililer olarak,
sivil toplum örgütü olarak faaliyet göstermenin
önemini daha yeni yeni
öğreniyoruz. Sizlerin de

yoruz” dedi. Rumeli pikniğine katılan Bulgaristan Halk ve Özgürlükler
Hareketi’nin Avrupa Parlamentosu Milletvekili Çetin Kazak ve Kırcaali Mil-

şarkıcıların seslendirdiği
şarkılar eşliğinden oyunlar oynayıp halaylar çeken binlerce genç, birlik
ve beraberliğin en güzel
görüntülerini sergilediler.

kanı Raif Mustafa, Bulgar
Sosyalist Par tisi’nden
(BSP) milletvekili seçilen
Milko Bagdasarov’u tebrik
ederek, başarılar diledi.
Raif Mustafa, Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden

neticileri, Bulgaristan’dan
gelen misafir milletvekilleri ile bir araya gelerek
yapılabilecek çalışmalar
hakkında fikir alışverişinde bulundular. BİSADER
Genel Merkez yönetimi
daha sonra Kilikadılılar
Derneği’nin Velimeşe
Korusu’nda gerçekleştirdiği bahar pikniğine de
katıldı.
IHA

TV7 Genel Müdürüne
canlı yayında saldırı
Bulgaristan'ın kuzeybatısındaki Montana şehrinde TV7 adlı özel televizyonun Genel Müdürü
Nikolay Barekov, canlı yayın sırasında saldırıya
uğradı.
Barekov'a, "Sansürsüz Bulgaristan" adlı programı
sunarken, Montana meydanında kalabalık arasından
desteğiyle etkinliğimiz her
geçen yıl artmaktadır.
Önümüzdeki yıllarda 50
bin, hatta 100 bin insanımızın katılımıyla daha
büyük organizasyonlar
gerçekleştirmeyi hedefli-

let Vekili Mustafa Ahmet
de katılımcılara hitaben
konuşmalar yaptılar.
Daha sonra piknik alanında mehteran gösterisi
düzenlendi. Piknik süresince Rumeli kökenli

Özellikle ünlü ses sanatçı Murat Balkan, söylediği
Rumeli türküleriyle katılımcıları coşturdu.
18’inci Rumeli pikniğinde
Ak Parti İstanbul Milletvekili Gülay Dalman, Hüse-

Milletvekili Bagdasarov: “Kırcaali Belediye Meclis’inin
seviyesi yeni Halk Meclisinkinden daha yüksek”
Kırcaali Belediye
Meclis’inin genel seçimlerden sonra ilk oturumu
gerçekleşti. Oturuma toplam 41 Meclis Üyesi’nden
35’i katıldı. Gündemde
yer alan 45 madde görüşüldü.
Açılışı yapan Meclis Baş-

yin Bürge, CHP Genel
sekreteri Bilgül Tamaylıgil, belediye başkanları,
siyasi partilerin ilçe başkanları, misafir derneklerin yönetimleri de hazır
bulundu.
Etkinliklere katılan BİSADER Genel Başkanı
ve yönetim kurulu üyeleri, başta federasyon yönetimi olmak üzere, diğer
göçmen derneklerinin yö-

(HÖH) Mustafa Ahmet’in
de milletvekili seçildiğini
belirterek, Kırcaaliler yararına çaba sarf etmeleri
çağrısında bulundu.
Milko Bagdasarov kürsüden, “Kırcaali Belediye
Meclisinin seviyesi yeni
seçilen Halk Meclisinkin-

den daha yüksek. Sadece
iki gün başkentte çalışarak bu sonuca vardım”
diye konuştu. Bulgaristan
İçin Koalisyon’dan milletvekili, bir günlüğünde
Parlamento’nun oturum-

larına katılmayarak, Kırcaali bölgesinden seçilen
5 milletvekili adına Kırcaalilerin refahı için çalışacaklarını söylemeye
geldiğini ifade etti. Bagdasarov arkadaş dediği
Meclis üyelerine gerek iyi
anlar, gerekse tartışmalı

geçenler için teşekkür
etti. Milletvekili, 24 Mayıs
Bulgaristan Eğitim Kültür
ve Slav Alfabesi Günü’nü
kutlayarak bayramın neşeli geçmesini diledi.
M i l k o B a g d a s a r o v,

Bulgaristan İçin Koalisyon Yerel Meclis Grubu
Başkanı görevini Milan
Milanov’a devrettiğini
açıkladı.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis de yeni seçilen milletvekillerini tebrik etti. Başkan, “42. Halk
Meclisi’nde Kırcaali’nin
farklı siyasi güçlere mensup layık temsilcileri mevcut. Onlar Milko Bagdasarov, Mustafa Ahmet ve
Tsveta Karayançeva” diye
belirtti. Başkan, bugüne
kadar neredeyse her bir
Halk Meclisi’ne Kırcaali
meclis üyeleri arasından
milletvekili seçildiğini vurguladı.
Yerel Meclis’e Milko
Bagdasarov’un yerine iş
adamı Trayan Babunski,
Mustafa Ahmet’in yerine
ise Orhan Raif girdi. İkisi
Meclis Üyesi olarak sadece vatandaşların yararına çalışacaklarına dair
yemin ettiler. Povet köyünün yeni seçilen muhtarı
Orhan Mustafa da yemin
etti. Belediye Seçim Komisyonu Başkanı Bayram Bayram üçüne yeni
görevlerine ilişkin tasdik
belgelerini sundu.
Kırcaali Haber

aniden çıkan iki kişi saldırdı.
Roman kökenli saldırganlar, Barekov ve ekibine, içinde insan dışkısı bulunan iki naylon torbası attı. Eylem
sonucu canlı yayın durdurulurken, Barekov, saldırının
planlandığından önceden haberdar olduğunu, polisten
destek talep ettiğini ancak çağırısının ciddiyete alınmadığını söyledi.
Barekov, saldırının sorumluları olarak kişisel anlamda kavgalı olduğu eski Başbakan Boyko Borisov ve
eski İçişleri Bakanı Tsvetan Tsvetanov'u gösterdi.
TV Genel Müdürü, saldırganların 300'er leva (150'şer
avro) para karşılığı eylemi yaptıklarını öne sürdü.
Gazeteci Barekov, Borisov ve Tsvetanov ile yakın
olduğu dönemde iki politikacıya sıklıkla stüdyosunda
yer veriyordu. Ülkede 12 Mayıs'ta yapılan erken genel
seçimin arifesinde, Kostinbrod'de kaçak seçim pusulaların basıldığı bir matbaanın ortaya çıkarılması sonucu Barekov, Borisov'un lideri olduğu Bulgaristan'ın
Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB) partisinin
seçimleri etkilemek üzere 350 bin ek pusula bastırdığını iddia etmişti.

Anadili eğitimi
seçmeli olacak
1. sayfadan devam
te Gençlik ve Spor Bakanı görevine getirilen Mariana
Georgieva ise HÖH'ün seçim mitinglerinde kullandığı
"Bulgarca ve Türkçe ders kitapları aynı çantada olmalı" sloganının arkasında durduğunu söyledi.
Georgieva, yazılı açıklamasında, "anadilin üzerinin
çizilmemesi gerektiğini" vurgulayarak, şunları belirtti:
"Anadil fenomeni, türlü önyargılar tarafından inkar
edilemez. Anadil eğitimi resmi dilin prestijine tehdit
olamaz. Hele Bulgaristan okullarında dil eğitimi söz
konusu olduğunda. Bu stresi anlayamıyorum. 21'inci
yüzyılda bu stresler hiç kimseye hizmet etmez."
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Lütfi Mestan: “Türkiye’deki oyların iptal edilmesi talebi asılsız”
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Başkanı
Lütfi Mestan, Türkiye’deki
oyların iptal edilmesi talebinin asılsız olduğunu
belirterek, 2009 yılında
HÖH partisine verilen 18
bin oyun çalındığı iğrenç
senaryonun tekrarı olarak
niteledi.
GERB partisi Anayasa
Mahkemesi’ne seçimlerin iptalini israr ettiği 3
şikayet dilekçesi sundu.
Birincisi parti adından ve
seçim öncesi günde ve
özellikle Türkiye’de olmak
üzere yurt dışında açılan seçim sandıklarında
kanun ihlallerine ilişkin.
Diğer iki şikayet ise yine
Türkiye’de yapılan seçimle ilgili RZS ve SKAT
TV’nin partisi olarak bilinen Bulgaristan’ı Kurtarmak İçin Milli Cephe tarafından verilen ihbarlar
üzere sunuldu.
Şikayetlerinde GERB
m i l l et ve k i ll e r i g e ç e n
dönemde Anayasa

Mahkemesi’nin çıkardığı bir karar üzere seçim
sürecinin normal akışın-

da sürmesi halinde bir
seçim sandığında 936
seçmenden fazla kişinin
oy kullanamayacağı tespitlenmişti. GERB partisinden, Bursa, İzmir ve İs-

tanbul gibi şehirlerde çok
daha fazla seçmenin oy
kullandığı,1500-1600 oy

pusulası toplanan seçim
sandıklarının olduğunu
izah ettiler.
Lütvi Mestan, “Aynı kıstas kullanılmasını rica
ediyoruz. Bu kadar insa-

nın bazı seçim sandıklarında oy kullanmasının
mümkün, başkalarında

ise mümkün olmaması
sizce doğru mu?” diyerek, “Öyleyse bu Bursa
için geçerliyse, Brüksel
ve Londra için de aynısı
geçerlidir” diye sözlerine

Bursa Şahin Yılmaz İlkokulu’ndan
bir heyet, Ardino’yu ziyaret etti
Güner ŞÜKRÜ

Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat makamında, Hristo Botev
İlkokulu’nun kardeş
Bursa Şahin Yılmaz
İlkokulu’ndan öğrenci,
öğretmen ve velilerden oluşan bir heyeti
karşıladı.
Türkiyeli konukların
Ardino ziyaretinin sebebi 24 Mayıs Bulgaristan Eğitim Kültür ve
Slav Alfabesi Günü
münasebetiyle yapılan
kutlama törenine katılmalarıydı. Heyetin başında Ardino doğumlu Bursa en başarılı
iş adamlarından biri
olan Aydın Yılmaz’ın
eşi Sebile Yılmaz bulunuyordu.
Sayın Sebile Yılmaz,
“Bulgaristan’a ilk defa
geliyoruz. Sofya, Pleven, Plovdiv gibi şehirlerde bulunan tarihi ve
kültürel yerleri, anıtları ve müzeleri ziyaret ettik. Tarihi Şipka
Tepesi’ne çıktık. Ardino ise çok güzel, sa-

kin ve huzur veren bir
kasaba. İnsanlar çok
misafirperver. Herhalde burada yaşamak
çok güzel olmalı” dedi.

zularının iki okul arasındaki bu temasların
daha uzun yıllar başarılı bir şekilde sürdürülmesi olduğunu

diye kaydetti. Başkan,
öğrenci sayısı yetersiz olduğu için Hristo
Botev İlkokulu Vasil
Levski Lisesi ile birleş-

Sayın Yılmaz, Başkan
Resmi Murat’a iki kardeş okul arasındaki
ilişkilerin güçlenmesi
için verdiği destekten
dolayı teşekkürlerini
sundu. “Bu dostluğun ileride de devam
etmesini umuyoruz”
diye ifade etti.
Kendi tarafından
Resmi Murat da, ar-

söyledi. “Sizlerin de bu
temasları devam ettirmek istediğinizi görüyorum. Önemli olan
çocuklar ve farklı etnik
mensubiyet ve kültüre sahip öğretmenler
arasında köprülerin
kurulmasıdır. Kültür,
tüm millet, milliyet ve
etnik azınlıkların ortak dilini oluşturuyor”

tirileceğini bildirdi.
Hristo Botev İlkokulu
ile Şahin Yılmaz İlkokulu arasındaki dostluk 2003 yılında başladı. Aydın Yılmaz’ın
mali desteğiyle inşa
edilen okulda şu
an 1- 4. sınıflarda
950’den fazla öğrenci
eğitim görmektedir.

ekledi.
H Ö H B a ş k a n ı , 12
Mayıs’ta yapılan seçime
ilişkin alınan malümata
dayanarak, Viyana’da 2
Nolu seçim sandığında
1551, Brüksel’de ise 9
Nolu sandıkta 1076 Bulgaristan vatandaşının oy
kullandığını örnek verdi.
Londra’da bir sandıkta
2085, Atina’da birinde ise
1443 kişinin oy kullandığı
anlaşıldı.
Sayın Mestan, “Bu sandıklarda oy kullanılabilen
yeni karanlık odaların açıldığını duyabilirsiniz. Aynısının Bursa ve İzmir’de de
yapıldığını söylemek istiyorum” diye kaydetti.

Lütfi Mestan, çok fazla
oy kullanılan sandıkların Türkiye’de değil de,
Brüksel, Londra ve Amerika Birleşik Devletleri’nde
(ABD) olduklarını belirtti.
HÖH lideri, “Bu defa 2009
yılında uygulanan senaryo geçerli olmayacak,
çünkü bu vatandaş haklarının çiğnenmesine sebep
olacak” diye uyardı.
Lütfi Mestan, dört yıl
öncesine dayanan mesele hakkında HÖH partisinin Strasburg’daki
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne başvurduğunu ve karar çıkmasını
beklediğini hatırlattı.
Kırcaali Haber

Kırcaalili öğrenciler,
Türkiyeli akranlarına
misafir oldular
Kırcaali Kapitan Petko Voyvoda Elektronik
Teknik Lisesi’nde Comenius sektörel programı
gereğince gerçekleştirilen „Wir lernen gesund
zu leben“ projesi sona ermektedir. 17-22 Mayıs
2013 tarihlerinde Türkiye Eskişehir ortak okullar
arasında son görüşme yapıldı.
Görüşmede, Kapitan Petko Voyvoda okulundan Zeki Bilal, Denis Belev ve Yuliya Kovaçeva
yer aldılar. Öğrenciler, ev sahipliği yapan okuldan akranlarının evlerine yerleştirildi ve böylece
Türkiye’de yaşayış tarzıyla tanışma fırsatı bulmuş oldular.
Farklı ülkelerden katılan öğrenciler Türkiye’nin
kültürü ve tarihi hakkında bilgi sahibi oldular.
Resmi karşılama töreninden sonra her bir okul,
“İşte ve Serbest Zamanda Sağlıklı Uğraşılar” konulu çalışmasını tanıttı. Workshop düzenlendi
ve katılımcıların cam figürleri yapımı süreçleriyle
tanışıp kendilerinin de cam figürleri yapma şansı
oldu. Görüşmeye yerel iktidar temsilcileri de katıldı. Grup yöneticileri ile Eskişehir Belediye Başkanlığı arasında resmi görüşme gerçekleşti.
Proje çerçevesinde Kırcaali Kapitan Petko
Voyvoda Meslek Lisesi öğrencilerine çeşitli ülkelerden akranları ve onların yaşam tarzıyla tanışmalarına fırsat verildi. Yaptıkları iş ve proje
faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katılmakla
öğrenciler tüm açılarından sağlıklı yaşam tarzını
tanımış oldular.
Avrupa’nın farklı kesimlerinden akranları arasında sürdürülebilir ilişkiler kuruldu. Ortak okullardan öğretmenler, yeni yetişenlerle çalışmaları
bakımından edindikleri profesyonel ve özel deneyim değişimi yapma imkanı buldular.
Projede ortak teşkilatların tüm temsilcilerine
katılım belgesi sunuldu. Görüşmeden elde edilen
sonuçlar tartışılıp değerlendirildi, projenin gerçekleştirilmesi açısından genel değerlendirme
yapıldı.
Çalışma programında İstanbul, Bursa ve
Eskişehir’deki kültürel ve tarihi yerlerin ziyareti
dahil edildi. Görüşme öğretmen ve öğrenci kabul
eden ailelerin katıldığı bir toplantıyla sona erdi.
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita Popova,
başörtü takıp, tarihi Selimiye Camiini gezdi
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita
Popova, Edirne’de, başörtü takıp, tarihi Selimiye
Camiini gezdi. Popova,
camilerin de, kiliselerin
de Allah’ın evi olduğunu
söyledi.
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita
Popova, Edirne'deki Aziz
Konstantin ve Elena Bulgar Ortodoks Kilisesi'nde
düzenlenen isim ayinine
katıldı. Popova, ayinde
Bulgar Ortodokslarla birlikte, mum yakıp dua etti.
Ardından da kilise bahçesine yeni konulan çanı
çalarak açılışını yaptı.
Popova, yaşları 50 ile 75
arasında değişen ve yöresel kıyafetlerini giyen ka-

dın halk oyunları ekibiyle
birlikte kilise bahçesinde

hora oynadı. Gazetecilerin, gelişiyle ilgili açıklama

istediği Popova, Selimiye
Camii'nin bahçesinde
konuşmak istediğini söyledi.
SELİ M İ Y E CA M İİ Nİ
GEZDİ
Kilisedeki ayinden sonra
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita Popova, tarihi Selimiye Camii'ni geçti. Başını
ör terek camiiye giren
Popova'ya, imam Hüseyin
Özpınar Mimar Sinan'ın
ustalık eseri hakkında bilgiler verdi. Popova, imamın camii içinde okuduğu
ezanı dikkatle dinledi.
Aziz Konstantin ve Elena Bayramı için Edirne'ye
geldiğini ve komşu ülkede olmaktan mutluluk
duyduğunu belirten Po-

Hollanda Büyükelçisi ile Belediye Başkanı Akif
Akif, bisiklet yarışması birincilerini ödüllendirdi
Hollanda’nın Sofya Büyükelçisi Karel van Kesteren Momçilgrad ziyareti
sırasında Belediye Başkanı Akif Akif ile Bisiklet
Üzerinde Mestanlı’yı Gezmek başlığı altında yapılan yarışmada dereceye
giren çocukları ödüllendirdiler. Yarışma, vatandaşların yoğun ilgisiyle kent
parkında gerçekleşti. Yarışmaya 12-18 yaş gruplarından 50 çocuk katıldı.
İki yaş grubunda birinci
olan Güray Tahir ile Ersin
Mustafa birer bisiklet kazandılar. İkinci Enis İsmail
ile Behti Çauş, üçüncü ise
Krasimir İvançev ile Krisiyan Sevdalinov oldular.
Yarışmada başarılı olan
diğer katılımcılara para
ödülü ile top verildi.

Bundan önce Hollandanın Sofya Büyükelçisi
Karel van Kesteren ile
Belediye Başkanı Akif

başlığı altında yapılan tur
Bulgaristan’da bisiklet
taşımacılığının popülarize edilmesini amaçlayan

Akif, Mestanlı şehrinde
yapılan bisiklet turuna
start verdiler. Bisiklet Üzerinde Mestanlı’yı Gezmek

Herkes Bisiklet Üzerinde adlı bir BulgaristanHollanda girişimi dahilinde gerçekleştiriliyor.

Girişim kapsamında
Momçilgrad’da iki bisiklet durağı hizmete açıldı.
Birisi Lıki kafeteryasına
yakın şehir merkezinde,
diğeri ise Belediye binası
yakınında bulunuyor. Onları tüm bisiklet sevenler
kullanabilir.
Herkes Bisiklet Kullanıyor girişimi, Bulgaristan’ın
Hollanda Büyükelçiliği tarafından finanse ediliyor.
Girişim üzere Bisiklet Evrimi ve Taofes dernekleri,
çevre danışmanlık firması çalışmalar yürütüyor.
Girişim Sofya Mimarlık,
İnşaat ve Jeodezi Üniversitesi ve Hollanda Bisiklet Camiası ile ortaklaşa
gerçekleştiriliyor.
Kırcaali Haber

Ardino Belediye’sinin
toplantı salonunda Vatandaşın Hizmetine Yetkili ve
Motiveli Belediye İdaresi
projesinin giriş konferansı
yapıldı. Belediye tarafından gerçekleştirilen proje,
İdari Kapasite Operasyonel Programı gereğince
Avrupa Birliği’nin Avrupa
Sosyal Fonu’nun mali
desteğiyle finanse edilmektedir.
Konferansta Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murat, Nina Petkova ve
Stoyan Stavrev, danışmanlık şirketi temsilcile-

ri, Belediye memurları,
Belediye’ye bağlı yerleşim

ve hedefli muhtarlıklarda
görevli memurların yetki ve motivasyonlarını
yükseltilmesi
hedeflendiği
açıklandı. Bu
amaçla va tandaş ve iş
dünyasının
hizmetinde
olacak yeterlilik sahibi için
eğitim gerçekleştirileceği anlaşıldı.
Projenin ana faaliyetleri
Ardino Belediyesi’nde görevli müfettiş ve uzman-

ların Sofya Kamu İdaresi
Enstitüsü’nde eğitim görmeleri ve ekip etkinliği ile
etkili liderlik için özel eğitim almalarını içeriyor.
Projenin süresi 12 ay
yönetim kadrosu yönetici, koordinatör ve muhasebeciden oluşuyor.
Başkan Resmi Mu rat, projenin Belediye
İdaresi’nde çalışanların
işinin iyileştirilmesine ve
yetkilerinin yükseltilmesine yol açacağını, vatandaşların ise daha iyi hizmet göreceklerine kanaat
getirdi.
KH

Memurlara hizmet içi eğitim verilecek

yerleri muhtarları ve vekilleri hazır bulundular.
Konferansa katılanlar
projenin amaçlarıyla tanıştılar. Ardino Belediyesi

pova, “Bugün 21 Mayıs,
Hıristiyan alemi, A ziz
Konstantin ve Elena bayramını coşkuyla kutluyor.
Bu nedenden dolayı biz,
Edirne'deki kiliseye geldik. Bu bayramı kutlamak
için geldik. Camii de kilise de Allah'ın evidir. İslam
alemi de, Hıristiyan alemi
de, her ikisinde insanlar
hep aynı şeyler için dua
eder. Barış, kardeşlik,
sağlık için dua eder. Han-

gi ırktan olursan ol önemli
değildir. İnsanlar aynı şey
için dua eder” dedi. Popova, Bulgaristan'da da
Müslümanların camileri
özgürce kullandığını söyledi.
Ardından, Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Margarita Popova,
Edirne'deki tarihi yeleri
de gezdi.
Focus Haber

Podkrepa Sendikası’nın
önerisi

Podkrepa Sendikası Başkanı Konstantin Trençev Nova TV’de, “İşsizlik sorununun ortadan kaldırılması için mecbur olarak devletin borç alması
gerekiyor” dedi. Trençev’e göre bu meselenin
yeni kabinenin de öncelikleri arasında olması
şart.
Sendika Başkanı’nın ifadesine göre ancak 2
milyar euro borç alındığında istihdam pazarında
artış olacak. Bu borçla iş dünyasına da yardım
edilmiş olunacak. Trençev, kredinin faiz oranı
yüzde 3 civarında olması nedeniyle İmar ve Kalkınma Avrupa Bankası’ndan (EBVR) çekilmesini
önerdi.
Sendikacı, genellikle sermaye enjeksiyonunun yaklaşık 20 bin şirketin teşvik edilmesine
yol açacağını öne sürüyor.
Bu şirketler yeni yeni istihdam yaratacak ve
bu şekilde mekanizma hareketlendirilecek.
Trençev’in bu yorumu yapması, yeni hükümeti

kurmayı ve kuran Bulgaristan İçin Koalisyon’un
politikasının 250 bin kişiye iş sağlanması yönünde olacağı vaatlerinden kaynaklanıyor.
Trençev, kapalı yerlerde sigara içme yasağını
da eleştirdi. İfadesine göre getirilen bu yasaklıktan dolayı yaklaşık 30 bin kişi işinden oldu.
Konstantin Trençev, Podkrepa Sendikası’nın
yeni hükümete enerji alanında önlemler alınmasını önereceğini de duyurdu. Öneri iki değil, sonuncusunun hafta sonları için geçerli olmasıyla
üç tarifenin uygulamaya girmesine ilişkin olacak.
Buna rağmen enerji dağıtım şirketlerinde çalışan
yıllardır görevlerinden yararlanmaya devam eden
orta kademe yöneticilerinden bazılarının adaletsizliği ortadan kaldırılmayınca gerileyen sektörde
sorunların çözülemeyeceğini düşünüyor.
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Bölgesel Su Temini ve Kanalizasyon Master Planı hazırlanıyor
Kırcaali Valiliği tarafından yapılan çalışma
toplantısında Kırcaali ili
için Bölgesel Su Temini
ve Kanalizasyon Master
Planı hazırlanması ele
alındı.
Master Planı’nın hazırlanması Bulgar ve Fransız şirketlerinden oluşan
bir konsorsiyum tarafından yapılacak. Girişim
Bölgesel Kalkınma ve
İskan Bakanlığı ile Dünya
Bankası’na ait.
Toplantıda belediye temsilcileri, Su ve Kanalizasyon Şirketi yöneticisi ve
konsorsiyumdan bir ekip
yer aldı. Güney Merkezi
Bölgesi için proje yöneticisi Loran Fan, su ve
kanalizasyon planlarıyla
sektörde Avrupa standartlarının uygulamaya
geçirilmesi, tüketicilerin
gereksinimlerinin belirlenmesi, teknik çözümler bulunması ve fiyat biçilmesi
amaçlandığını açıkladı.
Bunun gereken yatırım

ve uygulama programının
planlanmasıyla olacağı
anlaşıldı.
Su temini ve kanalizasyona ilişkin bölgesel mas-

tüm illerde hazırlanacak.
Planlar 2 binden fazla
eşdeğer kişiye sahip en
büyük kentsel aglomerasyonlar odaklanacaklar.

konusu oluyor.
Toplantıda bölgedeki
tüm yerleşim yerlerinden
ancak yarısına Su ve
Kanalizasyon şirketinin

ter planları ülke genelinde yeknesaklık sağlamak
için Sofya olmaksızın

İlde Kırcaali, Momçilgrad,
Cebel, Krumovgrad, Ardino ve Benkovski köyü söz

konser verdi.
UNESCO'nun kültürel miras listesine daha
önce alınan Bistritsa
Nineleri'nin müzik tarzının milattan önce çok
eski bir geleneğe dayan-

dığı belirtiliyor.
Kültürel miras listesine,
"Maddi Olmayan Miras"
dalında, Nedelino şehrinde popüler olan "çifte
sesli" koroları ve Satovça
kasabasından "Şarkının

Bulgaristan'da, İsrail uçağı paniği
Uluslararası "Collector's
Item” tatbikatı için
Bulgaristan'da bulunan
bir İsrail askeri uçağının
alçak uçuş yapması, halk
arasında paniğe yol açtı.
Bulgaristan Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan
yapılan açıklamaya göre,
Filibe bölgesindeki “Trakya” (E-79) uluslararası
otoyolu üzerinde 300 metre yükseklikte uçuş yapan
askeri uçak, Bulgaristan

Şu anda Kırcaali ve
Momçilgrad belediyelerinin atıksu arıtma tesisleri
kurulmasına ilişkin projeleri mevcut. Kısa vadede
diğer belediyelerin de
atıksu arıtma tesisi projeleri olması öngörülüyor.
Çünkü atık suların nehir
ve derelere boşaltılması
kirletme riski taşıyor.
Kırcaali Haber

Arda 1 küçükler futbol
takımı il birincisi oldu

hizmet verdiğini, yüzde
40’nın ise kanalizasyon
sistemine sahip olmadı-

Bulgaristan UNESCO'nun Kültürel
Miras Listesi İçin 6 Aday Gösterdi
Bulgaristan Kültür Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür
Örgütü'nün (UNESCO)
kültürel miras listesine
alınmasını istediği adayların tanıtımını yaptı.
Kültür Bakanı Vladimir
Penev, törende yaptığı
konuşmada, Bulgaristan
Bilimler Akademisi (BAN)
uzmanlarının yardımı ile
hazırlanan adaylık dosyalarının UNESCO'ya
ulaştırıldığını bildirdi.
Törende, Bistritsa Nineleri olarak tanınan polifonik türküler seslendiren
yaşlı kadınların korosu ve
onların yetiştirdiği genç
nesil sanatçılar kısa bir

ğı rapor edildi. Su kaybı
açısından da bölgenin
ülke için ortalama seviyenin altında olduğu kaydedildi. Su ve kanalizasyon
ağında eksiklikler arasında atık su arıtma tesislerinin bulunmaması, çok
eskimiş bir kanalizasyon
sistemi ve şiddetli yağmur
yağışları sırasında aşırı
yüklenen dar borular belirtildi.

ile İsrail hava kuvetlerinin yer aldığı "Collector's
Item” adlı ortak manevralara katıldı. 23 Mayıs'ta
başlayan ve 9 Haziran'a
kadar süreceği ifade edilen tatbikatta, 13 İsrail askeri uçağı yer alıyor. İsrail
uçağının alçaktan uçuşu
nedeniyle paniğe kapılan
bazı vatandaşlar, siyah
dumanlar gördüklerini idida ederek 112 acil servis
numarasını arayıp kaza

ihbarında bulundu.
Sof ya Merkez Uçuş
Kontrol Kulesi basın yetkilileri ise paniğe yol açacak herhangi bir durumun
söz konusu olmadığını,
ilgililerin konu hakkında
geniş bilgi vereceğini
kaydetti. Ancak Ulaştırma Bakanlığı bir açıklama
yapmadı.
Uçağın geçişinin yakından görüldüğü Eski Zağara bölgesinin emniyet

Geçmişi, Bugünü ve Geleceği” projesi sunuldu.
UNESCO'nun geleneksel zanaatlar dalında koruma altında bulundurduğu örnekler listesi için
Çiprovtzi şehrinde dokunan halıları, "Geleneksel
Bayramlar" dalında ise
Pernik şehrinde kutlanan
"Surva" adlı bir bayram
aday gösterildi.
Örgütün "Olumlu Uygulamalar" dalında Koprivştitsa kasabasında 2015'te
50'nci yaşına girecek
Halk Sanatları Kutlamaları sunuldu. Aynı dalda
ayrıca, "Aydın Ocakları"
da aday gösterildi.
Kırcaali Haber

müdürü Aleksi Aleksiev
de Bulgaristan Ulusal
Radyosu'na, uçağı gören çok sayıda vatandaşın panik içinde acil servis numarasını aradığını
ancak bölgede herhangi
bir uçak kazası olmadığını söyledi. Bu arada,
"Collector's Item” tatbikatının 11-20 Haziran
arasında gerçekleşecek
ikinci bölümüne, İsrail savaş uçakları ve 100 kişilik
personelin katılmasının
öngörüldüğü belirtildi.
Kırcaali Haber

Kırcaali Arda 1 küçükler futbol takımı, hiçbir maçı kaybetmeyerek il birincisi oldu. İl
Birinciliği Şampiyonası’nın 16. aşamasında
antrenör Yaşar Durmuşev’in öğrencileri 1:0
ile Krumovgrad Levski 2005 takımına galip
geldiler. Birinci yarının yarısında takımın gol
ustası Alican Halil maçta atılan tek golü gerçekleştirdi. Maç sonrasında Arda 1 takımının
kaptanı Üseyin Stefanov hakkıyla il kupasına
sahip oldu. Kupa, Bulgaristan Futbol Federasyonu (BFS) Kırcaali İl Kurulu Başkanı Turgay
Ali tarafından sunuldu. Küçükler Futbol İl Bi-

rinciliği Şampiyonası’nda takımına toplam 16
gol kazandıran Alican Halil gol ustası oldu.
Böylece Kırcaali çocukları Cumhuriyet Kupası Şampiyonası’nın daha yüksek aşamasına katılmaya hak kazandı.
BFS Kırcaali İl Kurulu Başkanı Turgay Ali,
“Bu kupa geçen futbol sezonunda gösterdiğiniz başarılar ve çabaların bir nevi tanınmasını işaret ediyor. Sizlere gelecekte de büyük
başarılar dilerim” dedi. Sayın Ali, bu yılki Küçükler Futbol İl Birinciliği Şampiyonası’nın çok
ilginç ve tartışmalı geçtiğini vurguladı. Konuşmasının devamında “Arda 1 takımının oyuncuları futbol oynama hakkında iyi bir bilgi sahibi
olmalarıyla ve iyi bir gelecek vaat eden çok
teknik oyuncularıyla farklıydı” diye sözlerine
ekledi.
Arda 1 takımının antrenörü Yaşar Durmuşev, şampiyonada takımın kendini temsil etmesinden çok memnun olduğunu kaydetti. O,
“Çocuklar artık oyun tekniklerini benimsediler
ve bunun sayesinde mükemmel sonuçlar elde
ettik” dedi.
Kırcaali yetenekleri, Arda 1 Futbol Kulübü
Başkanı Ramadan Yaşarov’dan futbol pastası
ve tişörtlerden ibaret özel hediye aldı.
Kırcaali Haber
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Rodop Milletvekili Ayhan Karayusuf’un Kırcaali temasları
SYRIZA Rodop Milletvekili Ayhan Karayusuf, Kırcaali Belediye Başkanı ile
görüştü.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, Rodop Milletvekili Ayhan
Karayusuf’u makamında
kabul etti. Kırcaali Belediye Başkanı milletvekili A.
Karayusuf’un kendisini
ziyaret etmesinden duyduğu memnuniyeti dile
getirerek, bu tür ziyaretlerin karşılıklı olarak sık sık
yapılmasını arzuladığını
ve bu tür ziyaretler her
zaman iki taraf açısından
dostluk bağlarını güçlendirerek, Rodop dağlarının
her iki tarafında yaşayan
insanlarımıza kalkınma
yönünde fayda sağlayacağını vurguladı.
Milletvekili Ayhan Karayusuf da, komşu ülkelerle,
özellikle de sınır bölgele-

rindeki belediyelerle işbirliği yapılması gerektiğini,
sınır bölgelerinin yalnızca

tiğini söyledi.
Milletvekili Ayhan Karayusuf, Kırcaali Belediye

alışverişinde bulundu.
Ayhan Karayusuf ’la
birlikte Kırcaali’ye giden

askeri bölge olarak değil,
aynı zamanda turizm bölgeleri olarak da değerlendirilmesi ve insanların
rahatlıkla seyahat edebilmesi için gerekli tüm yatırımların yapılması gerek-

Başkanı ile yapmış olduğu temaslar esnasında
bölgedeki arıcılık ve arı
üretimi kooperatifleriyle
de bir araya gelerek, arıcılık konusunda yapılabilecek işbirliği ile ilgili görüş

Rodop Arıcılar Kooperatifi Başkanı Dimitris Zahos da Rodoplar’ın her
iki tarafında arıcılığın geliştirilmesi için kooperatif
olarak her zaman işbirliği
yapmaya ve arıcılığın al-

Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği’nin düzenlediği 9. Çocuk Şenliği 18
Mart 2013 akşamı Yalımlı
köyü Stadı'nda gerçekleşti. 9. Çocuk Şenliği’ne T.C.
Gümülcine Başkonsolosu
Osman İlhan Şener, Batı
Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami
Toraman, Türkiye’den

ler Birliği Başkanı Koray
Hasan, İskeçe Müf tü
Yardımcısı Fatma İmam,
Rodop milletvekili Ahmet
Hacıosman, İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek,
Rodop milletvekili Ayhan
Karayusuf adına Hakan
Mümin, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
adına Asbaşkan Bekir

olduklarını, kınadıklarını ve Mustafa Kemal’in,
“Yur tta sulh, cihanda
sulh”, derken ne kadar
doğru söylediğini bir kez
daha anlıyoruz.
Bu köyde tam 39 yılımı
geçirmiş bir eğitimci olarak, bu insanların zeki,
çalışkan, sporu ve ülkesini seven insanlar ola-

Sevgili çocuklar, barışık
bir dünya için çalışın. Bu
çabanız karşılıksız kalmaz. Muhakkak becerirsiniz. Bu çabanızda bizleri her zaman yanınızda
bulacaksınız. Dünya barışını sizler kuracaksınız.
Bunu başaracak güçte ve
yetenektesiniz” sözleriye
açılışı gerçekleştirdi.
Etkinlikte, Yassıköy –
İasmos Belediye Başkanı İsmet Kadı, EğitimciYazar Mercan Civan, Batı
Trakya Azınlığı Yüksek
Tahsilliler Derneği Başkanı Mehmet Emin, İskeçe Türk Birliği Başkanı
Ahmet Kurt, M.M.M.M.
Cemiyeti Başkanı Asım
Çavuşoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği
Başkanı Koray Hasan,
İskeçe Müftü Yardımcısı Fatma İmam, Rodop
milletvekili Ahmet Hacıosman, İskeçe milletvekili Hüseyin Zeybek,
Rodop milletvekili Ayhan
Karayusuf adına Hakan
Mümin, Batı Trakya Türk
Azınlığı Danışma Kurulu
adına Asbaşkan Bekir
Mustafaoğlu, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Ahmet
Arif, yaptıkları konuşmalarda Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği’ni,
öğrencileri ve velileri tebrik ettiler. Son olarak T.C.
Gümülcine Başkonsolosu
Osman İlhan Şener, etkinliği düzenleyen Sami
Toraman’a, öğretmenlere ve katılımcılara teşekkür ettiğini belirtti, Yalımlı

Azis arasında Gümülcine
Nimfea – Bulgaristan karayolu ele alındı. Belediye
Başkanı Hasan Azis söz
konusu karayolunun bir
an önce açılmasını istediklerini söyledi.
Azınlıkça

Yenilenen parkta modern
fitness alanı açıldı

Batı Trakya’da 9. Çocuk Şenliği Düzenlendi

eğitimci yazar Mercan Civan, D.E.B. Partisi İskeçe
İl Teşkilatı Başkanı Ozan
Ahmetoğlu, Yassıköy –
İasmos Belediye Başkanı İsmet Kadı, Batı Trakya
Azınlığı Yüksek Tahsilliler
Derneği Başkanı Mehmet
Emin, Gümülcine Beleidyesi “Eşitliğe İlk Adım”
Listesi Başkanı Sibel
Mustafaoğlu, İskeçe Türk
Birliği Başkanı Ahmet
Kurt, M.M.M.M. Cemiyeti
Başkanı Asım Çavuşoğlu, Gümülcine Türk Genç-

ternatif bir gelir kaynağı
olarak geliştirilmesi için
her türlü yardımlaşmaya
hazır olduklarını söyledi.
Ayrıca, görüşmeler esnasında milletvekili Ayhan Karayusuf ile Kırcaali
Belediye Başkanı Hasan

Mustafaoğlu, Batı Trakya
Camileri Din Görevlileri
Derneği Başkanı Ahmet
Arif’in yanı sıra çok sayıda soydaş katıldı.
Yapılan protokol konuşmalarında, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
Başkanı Sami Toraman,
9. Çocuk Şenliği’ne Anavatan Hatay’ın Reyhanlı
ilçesinde meydana gelen
terörün gölgesinde girdiklerini; terörün nereden ve
kime karşı yapılırsa yapılsın tamamen karşısında

rak yetişmiş olmalarından
duyduğum onur ve gurur
sonsuzdur. İyi ki varsınız,
iyi ki varız…
Çok kültürlü bir bölge
olan Batı Trakya’da bu
çocuk şenliklerinin Azınlık ve çoğunlukla birlikte
kutlanabilmesi daha etkili olurdu. Hatta bu şenliklerin tüm Balkanlar’ı
ve Balkan çocuklarını
kapsaması ne kadar iyi
olurdu. Temennimiz ileriki
yıllarda bunun da gerçekleşmesidir.

Krumovgrad Belediyesi’nin 24 Mayıs Bulgaristan
Eğitim Kültür ve Slav Alfabesi Günü kutlamaları
kapsamında ünlü Bulgar sporcu ve Spor Bakanı
Yardımcısı Yordan Yovçev yenilenen kasaba
parkında modern fitness alanının açılışını yaptı.
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, tüm belediye
sakinlerini selamlamasında gençlerin resmi dil
Bulgarcaya değer verip korumalarını ve hayallerinin
peşinden koşmalarını diledi. Bu eğitim öğretim
mezunlarından başarılı 6 lise öğrencisine takdir
belgesiyle para ödülü verildi. Ünlü jimnastikçi ile
Belediye Başkanı parkta açıkta hizmete sunulan
modern fitness makineleri alanının açılış kurdelesini
kestiler.
Açılışa katılan Krumovgradlılara hitaben Yovçev,
“Yeni edinim, sağlıklı bir vücut korumak isteyen
herkese sevilen bir yer olacak” dedi.
Kısa bir zamanda kurulan spor alanı Krumovgrad
Belediyesi’nin Herkese Spor Derneği ile ortaklaşa
çalışmaları sayesinde gerçekleşti. Proje, Beden
Eğitimi ve Spor Bakanlığı tarafından finanse edildi.
Fitness alanı, çocuk, yetişkin ve engelli kimselerin
de kullanabileceği 9 çok fonksiyonlu spor aleti ile
donatılmıştır.
Kutlama programı halk sanatçısı Nikolina
Çakırdıkova’nın konseriyle devam etti.
köyünün kendisi için çok
özel olduğunu ve Rodop
ilinde ziyaret ettiği ilk köy
olduğunu vurguladı. Şener, “Bugün Batı Trakya
Türk Azınlığı’nın eğitim
alanında sorunları var,
hepiniz farkındasınız.
Lozan Antlaşması’nın
42. Maddesi’ni açıp bakıp
okuyunuz. Derki, “Azınlık
kendi masraflarını karşılamak kaydıyla her türlü
eğitim kurumunu açabilir.”
Okullarla ilgili sorunlar
var, ancak her şeyi milletvekillerinden, belediye
başkanlarından beklemeyiniz. Azınlık okullarına
önce siz sahip çıkınız.”
Görüşlerine yer verdi.
Protokol konuşmalarından sonra etkinliğin kültürel bölümüne geçildi.
Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği'nin
Şahin Çocuk Kulübü,
Ruşenler Çocuk Kulübü,
İlhanlı Çocuk Kulübü,
Yahyabeyli Çocuk Kulübü, "İskeçe Özel Eğitim"
Kulübü, Gümülcine 1. Çocuk Kulübü, Gümülcine 2.
Çocuk Kulübü, Satıköy
Çocuk Kulübü, Gökçeler
Halkoyunları ekibi, İskeçe

Türk Birliği Ova Minikler
ve Merkez Halkoyunları
ekibi, Gümülcine Türk
Gençler Birliği Küçükler Halkoyunları ekibi ve
Büyükler Halkoyunları
ekibi, Batı Trakya Azınlığı Güney Meriç Eğitim
ve Kültür Derneği ile Rodop İli Aşağıköy Azınlık
Kültür ve Folklor Derneği Halkoyunları ekipleri,
Bağlar Mahallesi Etüd
Grubu Batı Trakya Türk
Öğretmenler Birliği İskeçe Etüd Grubu öğrencileri
birbirinden güzel şiirleri,
skeçleri ve halkoyunlarını
sergilediler.
Etkinlik sonunda, Batı
Trakya Türk Öğretmenler
Birliği Başkanı Sami Toraman, Yalımlı köyünün
eğitim hayatlarında unutulmaz bir yeri olduğunu
ve 39 yıl burada görev
yaptığını belirtti ve katılımlarında dolayı herkese
teşekkür etti.
9. Çocuk Şenliği, Yassıköy Belediye Başkanı
İsmet Kadı’nın protokol
üyelerine verdiği yemekle
son buldu.
Kırcaali Haber
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Türk Dili Bölümü Öğrencilerinin Edirne ve İstanbul Ziyareti
Çamlıklı eşlik etti. Heyet, 31
Mayıs günü Edirne'de, Trakya
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Duymaz
tarafından karşılandı. Trakya
Üniversitesi'nde Türk Dili ve
Edebiyatı bölümünün eğitim
programı ve müfredatı hakkında
heyete bilgiler verdikten sonra,
Sayın Duymaz Yeni Türk Edebiyatı üzerine kısa bir sunum
yaptı. 31 Mayıs günü Edirne'de
konaklayan heyet, ertesi gün
İstanbul'a günübirlik bir ziyaret
gerçekleştirdi. Ayasofya Müzesi ile Yerebatan Sarnıcı ziyaret
edildi. Heyet, İstanbul programı
çerçevesinde, Boğaz turuna da
katıldı. Heyet, 2 Haziran günü
Edirne'de Selimiye Camii, Bul-

Filibe Üniversitesi Filoloji Fakültesi bünyesinde yer alan
Türk Dili Bölümü öğretim görevlileri ve öğrencilerinden oluşan 31 kişilik bir grup, Edirne ve

İstanbul’u ziyaret etti.
Filibe Başkonsolosluğu tarafından hazırlanan bir program
çerçevesinde, 31 Mayıs-2 Haziran tarihleri arasında Edirne

ve İstanbul’un tarihi ve turistik
mekânları ziyaret edildi. Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Jorjeta
Çolakova başkanlığındaki heyete, Muavin Konsolos İmren

Yunanistan Rodop ilinin
Maronya-Şapçı belediyesi ile
Bulgaristan’ın Uzundere (Nedelino) belediyeleri arasında
(31 Mayıs 2013) kardeşlik anlaşması imzalandı.
Uzundere ile Şapçı belediyeleri arasındaki kardeşlik anlaşması Şapçı Belediye Başkanı
İlias İonakis ile Uzundere Belediye Başkanı Stoyan Beşirov
tarafından törenle imzalandı.
Şapçı Belediyesi Konferans
Salonu’nda düzenlenen törene
Bulgaristan’dan ve Şapçı belediyesinden bazı meclis üyeleri
de katıldı.
Tö ren B ul g ar i st an ve
Yunanistan’ın milli marşlarının
çalınmasıyla başladı. Daha
sonra da bir grup tarafından
Yunanca ve Bulgarca şarkılar

söylendi. Şapçı Belediye Başkanı İonakis kürsüye geldi, kardeşlik, işbirliği anlaşmasını imzalayacaklarını belirtti ve tarihi
bir gün yaşadıklarını söyledi.
Uzundere Belediye Başkanı
Beşirov ise yaptığı konuşmada
her iki bölgenin de kalkınması,
ilerlemesi için kardeşlik anlaşmasını imzaladıklarını belirtti.

Beşirov, sözlerinin sonunda
Gümülcine-Kırcaali yolunun
açılmasıyla bölge ilişkilerinin
daha da gelişeceğini söyledi.
Etkinliğin sonlarına doğru
İonakis ve Beşirov kardeşlik
andını kendi dillerinde okudular. Tören karşılıklı hediyelerin
takdimi ile sona erdi.
İbrahim BALTALI

Şapçı ile Nedelino Belediyeleri Kardeş Oldu

gar Kilisesi ve Sultan II. Bayezit
Külliyesi Sağlık Müzesi'ni gezdi.
Büyük bölümü itibar iyle
Türkiye’yi ilk defa ziyaret eden
öğrenciler geziden duydukları
memnuniyeti ifade etti. Üniversite öğrencileri, bu tür organizasyonlar sayesinde Türk kültürünü daha yakından tanımak
ve öğrendikleri dilde pratik yapmak için imkan bulduklarını aktardılar. Öğrenciler böyle bir gezinin düzenlenmesinden dolayı
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu
Şener Cebeci’ye teşekkürlerini sunarak benzer ziyaretlerin
önümüzdeki yıllarda da düzenlenmesini istediler.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın dış politikasında
büyük değişiklik olmayacak
Yeni Dışişleri Bakanı Kris- büyük bir değişikliğin oltian Vigenin,Bulgaristan mayacağını belirtti.
Bulgaristan, daha
fazla Balkanlar ve Karadenize yoğunlaşacak.
Ortodoğu’ya ilişkin
ise, Bulgaristan’ın
mevcut imkanlarını
hesap edip kendisini aşan görevleri üstlenmemesi
gerekiyor. Bakan
V igenin, bunun,
Bulgaristan’ın AB
üye ülke olarak bölgeye ilişkin taşıdığı
Ulusal Radyosu’na verdiği siyasi sorumluluğundan
demeçte, Bulgaristan’ın geri çekildiği anlamına
yürüttüğü dış politikada gelmediğini ekledi.
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