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Hitrino’da raydan çıkan tren felakete yol açtı
Hitrino köyü tamamen tahliye
edilirken, yetkililer kazanın trenin gar bölgesine aşırı hızla girmesi ve son vagonlarının yük-

Şumnu iline bağlı Hitrino
(Şeytancık) köyü bölgesinden
geçen doğalgaz taşıyan trende

meydana gelen patlama sonucu 7 kişinin yaşamını yitirdiği
bildirildi.
Başbakanlık tarafından oluşturulan kriz masasından yapılan açıklamaya göre, özel bir
şirkete ait iki lokomotif tarafından çekilen ve 26 vagondan

oluşan trenin doğalgaz dolu son
iki vagonunda meydana gelen
patlamada 7 kişi hayatını kay-

betti, 29 kişi yaralandı.
Olayda 7 vagon raydan çıkarken, şiddetli patlama sonucu
800 kişinin yaşadığı köyden
gara yakın binaların bir bölümü
yıkıldı. Yaralılar Şumnu, Varna,
Rusçuk gibi büyük şehirlerin
hastanelerine kaldırılırken, yüzü

aşkın itfaiye ekibi çıkan yangınla saatlerce mücadele verdi.
Kriz masasında, patlamada
zarar gören köylülere ilk aşamada kişi başına 160 avro para
yardımı yapılması kararı verildi.
Bir günlük ulusal yas
Geçen ay istifa eden ancak
yeni hükümet kurulana kadar
görevini devam ettiren hükümet, 12 Aralık Pazartesi günü
ülkede ulusal yas ilan etti.
Başbakan Boyko Borisov, bazı
kabine üyeleri ile kaza yerinde
incelemelerde bulundu.
Göreve 22 Ocak'ta başlayacak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı Rumen Radev de Hitrino’yu
ziyaret ederek, "En kısa zamanda insanların evlerini onarmamız gerekiyor. Kazazedelerinin
kışı vagon ve konteynerlerde
geçirmelerine izin veremeyiz."
dedi.
Radev, kazanın nedenini araştıran ekiplerin kısa sürede açıklama yapabileceğini umduğunu
söyledi.
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sek gerilim hatlarına dokunması
sonucu meydana gelme ihtimali
üzerinde duruyor.
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Osmanlı Padişahları
Geçen sayıdan
devamı -->

Fatih Sultan
Mehmed
(1451 - 1481)
Fat i h S u l t a n M e h med, 29 Mart 1432’de,
Edirne’de doğdu. Babası
Sultan İkinci Murad, annesi Humâ Hatun’dur. Fa-

Fatih Sultan
Mehmed
tih Sultan Mehmed, uzun
boylu, dolgun yanaklı,
kıvrık burunlu, adaleli ve
kuvvetli bir yapıya sahipti. Devrinin en büyük
âlimlerinden çok iyi eğitim görmüştü; yedi yabancı dil bildiği söylenir.
Âlim, şair ve sanatkârları
sık sık toplar ve onlarla sohbet etmekten çok
hoşlanırdı. İlginç ve bilinmedik konular hakkında makaleler yazdırır ve
bunları incelerdi. Hocalığını da yapmış olan Akşemseddin, Fatih Sultan
Mehmed’in en çok değer
verdiği âlimlerden biridir.
Fatih Sultan Mehmed,
gayet soğukkanlı ve cesurdu. Eşsiz bir komutan
ve idareciydi. Yapacağı
işlerle ilgili olarak en yakınlarına bile hiçbir şey
söylemezdi.
Fatih Sultan Mehmed,
okumayı çok severdi.
Farsça ve Arapça’ya
çevrilmiş olan felsef î
eserler okurdu. 1466
yılında Batlamyos Haritasını yeniden tercüme
ettirip, haritadaki adları
Arap harfleriyle yazdırdı. Bilimsel sorunlarda,
hangi din ve mezhebe
mensup olursa olsun
bilginleri korur onlara
eserler yazdırırdı. Bilime
büyük önem veren Fatih
Sultan Mehmed, yabancı ülkelerdeki büyük bilginleri İstanbul’a getirtti.
Nitekim Astronomi bilgini
Ali Kusçu, kendi döneminde İstanbul’a geldi.
Ünlü ressam Bellini’yi de
İstanbul’a davet ederek
kendi resmini yaptırdı.
Fatih Sultan Mehmed,
1481 yılına kadar hükümdarlık yaptı ve bizzat
yirmi beş sefere katıldı.

Azim ve irade sahibiydi.
Temkinli ve verdiği kararları kesinlikle uygulayan
bir kişiliği vardı. Devlet
yönetiminde oldukça
sertti. Savaşlarda çok
cesur olur, bozgunu önlemek için ileri atılarak
askerleri savaşa teşvik
ederdi.
20 yaşında Osmanlı Padişahı olan Sultan İkinci
Mehmed, İstanbul’u fethedip 1100 yıllık Doğu
Roma İmparatorluğu’nu
ortadan kaldırarak Fatih ünvanlını aldı. Hz.
Muhammed’in hadisi
şerif inde müjdelediği
İstanbul’un fethini gerçekleştiren büyük komutan olmayı da başaran Fatih Sultan Mehmed, yüksek yeteneği
ve dehasıyla dost ve
düşmanlarına gücünü
kabul ettirmiş bir Türk
hükümdarıydı. Ortaçağ’ı
kapatıp, yeniçağı açan
Cihan hükümdarı Fatih
Sultan Mehmed, nıkris hastalığından dolayı 3 Mayıs 1481 günü,
Maltepe’de vefat etti ve
Fatih Camii’nin yanındaki
Fatih Türbesi’ne defnedildi. O’nun Roma’yı fethedeceği düşüncesiyle zehirlendiği de kaynaklarda
yer almaktadır.

II. Bayezid
(1481 - 1512)
Sultan İkinci Baye zid, 3 Aralik 1448’de,

II. Bayezid
Dimetoka’da doğdu. Babası Fatih Sultan Mehmed, annesi Mükrime
Hatun adında bir Türk kızıdır. Uzun boylu, geniş
göğüslü ve kuvvetli bir
vücuda sahipti. Yüzü yuvarlak ve gözleri elâydı.
Cesur ve atılgandı.
Aynı z amanda ç ok
hâl i m - se l i m, d i ndar,
hoşgörülü bir Padişahtı. Babası Fatih Sultan
Mehmed ilme ilgi duyduğu için, oğlu Şehzade
Bayezid’e iyi bir eğitim
verdi. O’na devrin en
meşhur âlimlerinden ders
okutturdu, bütün İslâm
ilimlerini en iyi şekilde

öğrenmesini sağladı.
Sultan Ikinci Bayezıd,
yedi yaşında iken, Hadim Ali Paşa nezaretinde
Amasya valiliğine tayin
edildi. Amasya, Selçuklular devrinden beri önemli
bir ilim ve kültür merkeziydi. Padişah olacak
şehzadelerin yetişmesi
için, bu vilayette bütün
imkânlar vardı.
Sultan İkinci Bayezid,
dindar bir kimse olduğu
için kendisine Bayezid-i
Velî denildi. Sultan İkinci
Bayezid, şairleri saraya
toplar, onlarla sohbet
ederdi. Merhametli bir
Padişah olan Sultan İkinci Bayezid, sık sık fakirlere sadaka dağıtırdı.
Arapça ve Farsça’yı
gayet iyi biliyordu. Çagatay lehçesi ve Uygur
alfabesini de ögrendi.
Islâm ilimlerinin yanı sıra,
matematik ve felsefe tahsili de yaptı. 24 Nisan
1512’de Padişahlıktan
ayrılmak zorunda kalan
Sultan İkinci Bayezid, bir
ay kadar daha yaşadı ve
26 Mayıs 1512’de vefat
etti.
Erkek çocukları: Mahmud, Ahmed, Sehinsah,
Yavuz Sultan Selim,
Mehmed, Korkud, Abdullah, Âlimsah
Kız çocukları: Aynisah,
Gevher, Mülük Sultan,
Hatice Sultan, Selçuk ve
Hüma Hatun.

Yavuz Sultan
Selim
(1512 - 1520)
Yavuz Sultan Selim,
10 Ekim 1470’de doğdu.
Babası Sultan İkinci Bayezid, annesi Gülbahar
Hatun’dur. Gülbahar Hatun, Dulkadiroğulları Beyliği’ndendir. Yavuz Sultan
Selim, uzun boylu, geniş
omuzlu, kalın kemikli,
Omuzlarının arası geniş,
yuvarlak başlı, kırmızı
yüzlü, uzun bıyıklı ve yiğit
bir Padişahtı. Sert tabiatlı
ve cesurdu. Iyi bir eğitim
gördü.
Babası Sultan İkinci
Bayezid, Padişah olduktan sonra, askeri sevk ve
devlet idareciliğini öğrenmesi için, Şehzade
Selim’i Trabzon Sancağına vali olarak tayin etti.
Şehzade Selim,
Trabzon’da devlet işlerinin yanında, ilimle
uğraşır ve büyük âlim
M evlâna A bdülhalim
Efendi’nin derslerini takip
ederdi. Trabzon’u çok güzel idare eden Şehzade
Selim’in bu arada komşu
devletlerle de ilgilendi.

Valiliği sırasında Trabzon halkını rahat bırakmayan Gürcüler üzerine
üç sefer yaptı. En önemlisi olan Kütayis seferinde Kars, Erzurum, Artvin
illeri ile birçok yeri fethederek Osmanlı topraklarına kattı (1508). Buralarda
yaşayan Gürcülerin hepsi Müslüman oldular.
Çok güzel ata biner,
devrin en meşhur silahşörlerini alt edecek kadar
iyi kılıç kullanırdı. Güreşmekte, ok atmada ve yay
çekmede ustaydı. Savaştan hoşlanmakla beraber
çok ince bir ruha da sahipti. Mütevazi bir kişiligi
olan Yavuz Sultan Selim,
her öğün yemekte tek çeşit yemek yerdi ve agaçtan tabaklar kullanırdı.
Gösterişten hoşlanmaz,
devlet malını israf etmezdi. Babasından devral-

Yavuz Sultan
Selim
dığı tatminkâr hazineyi
agzına kadar doldurdu.
Hazinenin kapısını mühürledikten sonra, şöyle
vasiyet etti:
“Benim altınla doldurduğum hazineyi, torunlarımdan her kim doldurabilirse kendi mührü ile
mühürlesin, aksi halde
Hazine-i Hümayûn benim mührümle mühürlensin”.
Bu vasiyet tutuldu. O
tarihten sonra gelen Padişahların hiçbiri hazineyi dolduramadığından,
hazinenin kapısı daima
Yavuz’un mührüyle mühürlendi.
Yavuz Sultan Selim,
ataları hep sakal uzattıkları halde sakalını keserdi. Bunun sebebini
soranlara “Sakalımı ele
vermemek için kesiyorum” dedigi rivayet edilir.
22 Eylül 1520’de, “Aslan
Pençesi” denilen bir çıban yüzünden henüz elli
yaşında iken vefat etti.
Hayatının son dakikalarında Yasin-i Şerif okuyordu. Kanûnî Sultan Süleyman, Fatih Camii’nde
Babasının cenaze namazını kıldıktan sonra,
onu Sultan Selim Camii
avlusundaki türbeye defnettirdi. Tarihçiler, Yavuz

Sultan Selim’i, sekiz yıla
seksen yıllık iş sığdırmış
büyük bir Padişah olarak
değerlendirdiler.
Erkek çocukları: Kanuni
Sultan Süleyman
Kız çocukları: Hatice
Sultan, Fatma Sultan,
Hafsa Sultan, Sah Sultan

Kanunî Sultan
Süleyman
(1520 - 1566)
Kanûnî Sultan Süleyman, 27 Nisan 1495 Pazartesi günü, Trabzon’da
doğdu. Babası Yavuz
Sultan Selim, annesi Hafsa Hatun’dur. Hafsa Hatun Türk ya da Çerkez’dir.
Kanûnî Sultan Süleyman,
yuvarlak yüzlü, elâ gözlü,
geniş alınlı, uzun boylu
ve seyrek sakallıydı.
Kanûnî Sultan Süleyman devri, Türk hakimiyetinin doruk noktasına
ulaştığı bir devir olmuştur. Babası Yavuz Sultan
Selim, onu küçük yaşlardan itibaren çok titiz bir
şekilde yetiştirmeye başladı. Benzeri görülmemiş
bir terbiye ve tahsil gördü. İlk eğitimini annesinden ve ninesi Gülbahar
Hatun’dan (Yavuz Sultan Selim’in annesi) aldı.
Yedi yaşına gelince tahsil için İstanbul’a, dedesi
Sultan İkinci Bayezid’in
yanına gönderildi. Şehzade Süleyman, burada
KaraKızoglu Hayreddin Hızır Efendi’den tarih, fen, edebiyat ve din
dersleri alırken, savaş
teknikleri konusunda da
öğrenim görüyordu. On
beş yaşına kadar Babası
Yavuz Sultan Selim’in yanında kalan Şehzade Süleyman, kanunlar geregi
sancak istemesi üzerine,
önce Sarkî Karahisar’a
oradan da Bolu, kısa bir
süre sonra da Kefe sancakbeyliğine tayin edildi
(1509).
Yavuz Sultan Selim’in,
1512 de tahta geçmesi
üzerine İstanbul’a çağırılan Şehzade Süleyman,
Babasının kardeşleriyle
mücadeleleri sırasında
İstanbul’da kalarak Babasına vekâlet etti. Bu sırada Saruhan sancakbeyliğinde de bulundu. Babası Yavuz Sultan Selim’in
ölümü üzerine, 30 Eylül
1520’de, yirmi beş yaşındayken Osmanlı tahtına
geçti. Kendisinden başka
erkek kardeşi olmadığı
için tahta geçişi kolay ve
çatışmasız oldu. Çok ciddi ve kendinden emin bir
Padişah olan Kanûnî Sultan Süleyman, azim ve

irade sahibiydi. Yapacağı
işlerde hiç acele etmez,
gayet geniş düşünür ve
verdiği emirden asla geri
dönmezdi. İş başına getireceği adamlara, kabiliyet derecelerine göre
görev verirdi. Sigetvar
kuşatmasını idare ederken, 7 Eylül 1566 yılında
yetmiş bir yaşında vefat
etti.
Kendisine “ Kanûnî ”
denmesi, yeni kanunlar
icat etmesinden değil,
mevcut kanunları yazdırtıp çok sıkı bir şekilde tatbik etmesinden
dolayıdır. Kanûnî Sultan
Süleyman, adaleti seven
bir Padişahtı. Mısır’dan
gelen vergiyi haddinden

Kanunî Sultan
Süleyman

fazla bulup, yaptırdığı
araştırma sonunda halkın zulme uğradığını düşünmesi ve Mısır Valisini
değiştirmesi bunun açık
kanıtıdır.
Kanûnî Sultan Süleyman, tahta çıktığı sırada
Osmanlı Devleti dünyanın en zengin ve en güçlü devleti konumundaydı.
Babasının ölümü ve kendisinin Padişah olması,
“Arslan öldü, yerine kuzu
geçti” diye düşünen Avrupalıları sevindiriyordu.
Ancak Avrupalılar, çok
geçmeden hayal kırıklığına uğradılar.
Büyük bir devlet adamı
olan Kanûnî Sultan Süleyman aynı zamanda
ünlü bir şairdi. Meşhur
şiirlerinden birisi şudur:
“Halk içinde muteber bir
nesne yok devlet gibi,
Olmaya devlet cihanda,
bir nefes sıhhat gibi.
Saltanat dedikleri bir cihan kavgasıdır,
Olmaya baht ü saadet
dünyada vahdet gibi”.
Erkek çocukları: İkinci
Selim, Bayezid, Abdullah, Murad, Mehmed,
Mahmud, Cihangir, Mustafa
Kız çocukları: Mihrimah
Sultan, Raziye Sultan

Devamı gelecek
sayıda -->
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Kırcaali de üç sosyal hizmet merkezi açılacak
Kırcaali Vali Yardımcısı
Selviye Ahmet’in başkanlığında Çocukların Kurum
Dışına Çıkarılması Kırcaali İl Koordinasyon Mekanizması toplantısı yapıldı.
Resmi konuklar arasında
Birleşik Krallık Çocuklara
Umut ve Evler Örgütü Bulgaristan Şubesi Program
Koordinatörü Bor yana
Klimentova ve çocuk politikaları konusunda ulusal
uzman Kremena Stoyanova hazır bulundu.
Bor yana Klimentova,
13 Ekim 2016 tarihinde
kabul edilen Bulgaristan
Cumhuriyeti Çocukların
Kurum Dışına Çıkarılması Vizyonuna İlişkin Ulusal
Strateji ve Güncellenmiş
Eylem Uygulama Planı’nı
tanıttı. Klimentova, Eylem
Planı’nda aile merkezli
etkin erken müdahale ve
çocukların ebeveynleri
ve biyolojik ailelerinden
ayrılmalarının önlenmesi,
kendi ebeveynleri tarafından bakımı yapılamayan
çocuklara alternatif kali-

lum kuruluşu olarak Sofya Milli Çocuk Sarayı’na
teşekkürlerini dile getirdi.
Sosyal hizmetlerin başlatılmasında Kırcaali Belediyesinin, Bölge Eğitim
Müdürlüğünün, Bölge
Sağlık Müfettişliğinin ve
erken müdahale alanında sağlık uzmanlarının
önemli rol oynadığına

Yetimler Haftası
münasebetiyle tartışma
toplantısı düzenlendi
teli bakım sağlanması ve
aşamalı olarak çocukların
bakıldığı kurumların kapatılmasına vurgu yapıldığını kaydetti.
Klimentova, Kırcaali ili
sınırları içinde Kamu Destek Merkezi, 18-21 Yaş
Arası Gençleri Gözetme
Evi ve sürekli tıbbi bakıma

muhtaç çocuklara yönelik
Engelli Çocuklar Sağlık
Sosyal Hizmetler Merkezi
olmak üzere kurulacak üç
merkezde sunulacak hizmetleri tanıttı.
Tartışmalar sırasında
Kırcaali İlçesi Sosyal
Yardımlar Müdürü Rositsa Stoyanova, Eylem

Planının başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için Çocuk Koruma
Kanunu’na göre sorumlu
tüm 11 kurumun çabalarını birleştirmesi gerektiğini
vurguladı.
Stoyanova, Çocuk Koruma Ajansı şubelerini
destekleyen tek sivil top-

cağımız tüm kararlarımızı
uluslarımızın çıkarlarımıza odakladığımız takdirde kendimizi ve Avrupa'yı
koruyabiliriz. Bulgaristan'ı
attığı adımlara anlaşmalar
zorlamıyor, bilakis tarihi
ve Hristiyan değerlerden

dolayı bunları yapıyor. Bugün yine Avrupa'nın güney sınırları korunmalı. Bu
görev ise sadece tarihleri
değil, aynı zamanda hafızaları da eski zamanlara
ulaşabilenlere düşüyor.''
Bulgaristan Başbakanı
Borisov'un Macaristan'ın
dostu olduğunu belirten
Orban, ''Macarlar için
Boyko Borisov'u ödüllendirmek şereftir. Bu aynı
zamanda Macar-Bulgar
dostluğunun da nişanesidir.'' ifadesini kullandı.
Borisov ise Avrupa'nın
durumunun her geçen
gün daha da kötüye gittiğini ve aldığı nişanın sınır
korumasına önem veren
kişilere güç vereceğini
düşündüğünü kaydetti.

Macaristan'dan Başbakan
Borisov’a Devlet Nişanı
B u l g a r i st a n B a ş b a kanı B oy ko B o r i sov,
"Avrupa'nın güney sınırlarını koruduğu ve
Macaristan'ın güvenliği
konusunda önemli adımlar attığı" için Macaristan
Liyakat ve Altın Haç Devlet Nişanına layık görüldü.
Macaristan Ulusal
M ec li si 'nde düzenle nen törende konuşan
Macaristan Başbakanı
Viktor Orban, ''Bugün
yine Avrupa'nın kaderi Bulgaristan'ın güney
sınırlarında belirleniyor.
Bulgarlar sadece kendi ülkelerini ya da Macaristan'ı
değil, tüm Avrupa'yı koruyorlar.'' dedi.
Bulgaristan'ın sınırlarını korumak için atılan

adımların aslında Hristiyan değerlerini korumayı
amaçladığını dile getiren
Orban, şöyle konuştu:
"Macaristan ve Bulgaristan bin yılı aşkın bir
süredir tarihin fırtınalarına meydan okuyor. Ala-

En az 10 kişilik işyeri açan yabancılara uzun süreli vize verilecek
Bulgar istan Mec lisi
Genel Kurulu’nda tasarının görüşmelerin ardından ikinci okumada
kabul edilen Yabancılar
Kanunu’nda değişiklikler
yapılmasıyla ticari faaliyet gerçekleştiren ve tam
zamanlı en az 10 iş po-

vurgu yapıldı.
Çocukların Kurum Dışına Çıkarılması Kırcaali İl
Koordinasyon Mekanizması toplantısında “Beni
Kabul Et-2015” projesi
kapsamında sunulan koruyucu aile hizmetinin
yönetimi ve sağlanmasına
ilişkin il modeli de tanıtıldı.
Kırcaali Haber

zisyonu açan yabancı uyruklu vatandaşlara uzun
sureli vize verilecek. Yapılan değişiklerle bu tür
vizelerin formalite icabı
değil, ancak gerçekten
faaliyet gerçekleştiren
yabancılara verilmesi
amaçlanıyor.

Yabancı ticari kuruluşların temsilcileri olarak vize
talep eden kişilere yönelik de daha sıkı gereklilikler getiriliyor. Her hangi
bir ülkenin vatandaşı olmayan kişilere vatansız
statüsü verilmesine ilişkin prosedür uygulanma-

sı kararı alındı. Her hangi bir ülkenin vatandaşı
olmayan kişilere ilişkin
vatansız kavramı kullanılacak ve onlara böyle bir
statü Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından verilecek.
Kırcaali Haber

Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi, 24 Kasım 2016
tarihinde bu yılki Yetimler Haftası münasebetiyle tartışma toplantısı düzenledi. Toplantıdan önce Başmüftü
Yardımcısı Birali Birali ve Sosyal Hizmetler Biriminde
görevli uzman Bahri İzzet, lisede okuyan tüm imamhatip öğrencileri ile görüştüler. Görüşmede okulda çalışan öğretmenler de hazır bulundu.
Ardından yapılan tartışma toplantısı, başlıca toplumda yetimlerin yeri ile ilgili algılar ve onlara karşı olan
sorumluluklarımıza ilişkin konuları kapsadı.
Birali Birali, “Yetimleri daha iyi anlayabilmemiz için
kendi içimize dönmeliyiz. Kendimizi yalnız ve baba
evimizden uzak olduğumuzu hissettiğimiz anları hatırlamamız gerekir” diye ifade etti.
Başmüftü Yardımcısı, 2013 yılında başlayan yetim

çocuklara yardım edilmesine ilişkin sosyal projeyi tanıttı. Bununla birlikte Müslümanların ulusal yardım kampanyalarına gösterdikleri duyarlılık ve hassasiyetine
de değindi.
Öğrenciler, kermesler düzenleyip, hayır amaçla mali
yardım toplama konusunda edindikleri mütevazi deneyimi de paylaşarak, tartışma toplantısına aktif olarak
katıldı.
Bu yıl Momçilgrad İlahiyat Lisesi öğrencileri, Yetimler
Fonu için topladıkları 5 bin levaya yakın yardım parasını Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet’e teslim
ettiler.

Kırcaali ili doğum oranında ülkede 17. sırada

Sağlık Bakanlığı’ndan verilen malumatlara göre
yılın başından bu yana Kırcaali ili doğum oranında
ülkede 17. sırada yer alıyor. Bu dönemde Kırcaali’de
925 bebek doğarken ülkede ise toplam 54 942 bebek doğumuitur. En çok sayıda 14 191 bebek başkent Sofya şehrinde ve ülkenin diğer büyük şehirleri Filibe, Burgas ve Varna’da dünyaya geldi.
Türklerin yoğun olarak yaşadığı iller sıralamasında
1040 bebekle Şumnu ve 1019 bebekle Silistre illeri
Kırcaali’nin önünde yer alıyor.
Doğum oranına göre iller sıralamasında Kırcaali
ilinden sonra 453 bebekle Yambol ve 384 bebekle
Vidin illeri yer alıyor. Türklerin yoğun olarak yaşadığı
iller sıralamasında ise Kırcaali’den sonra 813 bebekle Tırgovişte (Eski Cuma) ve 458 bebekle Razgrad
(Hazergrat) illeri yer alıyor.
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Uludağ ile Sofya Teknik Üniversitesi
Arasında İşbirliği Protokolü İmzalandı
Uludağ Üniversite si, Türk öğrencilerinin
yoğun ilgi gösterdiği
Bulgaristan'ın Sofya Teknik Üniversitesi ile karşılıklı işbirliği anlaşması
protokolü imzaladı.
Üniversiteden yapılan
açıklamaya göre, Rektörlük B Salonu'nda gerçekleştirilen protokol töreninde UÜ Rektörü Prof. Dr.
Yusuf Ulcay, Sofya Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof.
Georgi Mihov ile iki üniversitenin rektör yardımcıları ve akademisyenler
katıldı.
Törende konuşan Ulcay,
Türkler ile Bulgarların sadece iki komşu halk olmadığını, aynı zamanda
tarihsel bir dostluklarının
bulunduğunu vurguladı.
Tüm Balkan ülkeleriyle
sıkı ilişkilerinin bulunduğunu kaydeden Ulcay,
"Üniversiteler ülkelerin
çocukları gibidir. Bizler de
geçmişteki tarihsel birlikteliğimizi hatırlayacak ve
üzerimize düşen sorum-

ise Bursa olduğunu açıkladı.
Bursa'da çok sayıda Bulgaristan göçmeni Türkün
olduğunu bildiğini vurgulayan Mihov, şunları söyledi:
"Bulgaristan'da yaşadığım yerde de çalıştığım
üniversitede de çok sayıda Türk tanıdığım var.
Uludağ Üniversitesi ile
yapacağımız protokolün
hem üniversite arasındaki ilişkileri hem de milletimiz arasındaki ilişkileri
geliştireceğine yürekten

lulukları yerine getirmek
için çalışmaya devam
edeceğiz." açıklamasında
bulundu.
Ulcay, üniversitelerin
toplum üzerindeki etkilerinin oldukça fazla olduğunu belirterek, "Bu etkileri
pozitif yönde kullanabilirsek, sadece üniversite-

lerin değil toplumların da
birbirine yakınlaştırılması
fırsatını kullanmış oluruz.
Böyle bir anlaşmayı imzalayarak sadece üniversitelerimiz arasındaki ilişkileri değil toplumlarımız
ve ülkelerimiz arasındaki
ilişkileri de güçlendirmek
adına bir adım atacağız."

ifadelerini kullandı.
Kendilerine gösterilen
ilgiden dolayı çok büyük
mutluluk duyduklarını
söyleyen Sofya Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof.
Georgi Mihov da 2 sene
önce göreve atandığında
ilk ziyaret ettiği ülkenin
Türkiye, ilk geldiği kentin

geçmişten kalan sanat
ve kültür bilgisinin taşıyıcılarıdır. Yerel halkın mirası koruma aracı değil,
kendilerinin birer miras

Kuret daha, turistlerin tatil yerlerini belirlemesinde
başka bir etken de, burada belli bir faaliyet veya
hobinin uygulanmasını

lara kim eşlik ettiği ve paralarını nerede harcadıklarını bilinmesi gerektiğini
belirtti. Rifai, bunun yanı
sıra reklam ve sloganların temelinde bir
geçmiş, bir hikaye
olması gerektiğini
de ilave etti.
Kendilerine göre,
sıfır zi yaretç i s i
bulunan bir bölge
yerel halkın katılımıyla bir hazineye dönüşebilir. Bu
sebepten dolayı
turistlerin de mutlu
olabilmesi için ilk
başta yerel topluluklarımıza sahip
çıkmalıyız.
Traklar mirasının
sırlarını açıklarken
Prof. Dr. Valeriya
Fol, Trakların kutsal saydıkları yerlerde seremoni
ve geleneklerini görmek
üzere yabancı turistlerden oluşan büyük gruplar
küçük şirketler tarafından
buralara getirildiğini belirtti. Fol, bu turistik merkezlerinin birçoğu sanat
turizmi uygulamalarını
karşılayacak bir altyapıya
henüz sahip olmadığını
da dile getirdi.
Kırcaali Haber

Turizm Bakanı: Bulgaristan’da geleneksel olan
yaz ve kış turizminin yerini kültür turizmi alabilir”
Dünya Medeniyetler ve
Modern Turizm Uluslararası Kongresi’nin kapanışında, İstifasını sunmuş
Turizm Bakanı Nikolina
Angelkova’nın belirttiğine göre, kültür turizmi
ülkemizin geleceğidir ve
geleneksel tatilin yerine
geçecektir.
Turizm Bakanı, “Şu anda
Bulgaristan’da geleneksel
olan yaz ve kış turizminin
yerini bu yeni turizm dalı
alabilir. Ürünün içeriğini
ise topraklarımızın tarihi,
kültürü ve efsaneleri oluşturmakta” diye açıkladı.
Bakan, Bulgaristan’ın bu
konuda sunabileceği çok
şey olduğunu ve şu anda
da doğan yıldızın kendi
ışığı ile parlayan bir yıldız
haline gelmesini umut ettiğini de ilave etti.
İspanya’daki Yaratıcı
Turizm Ağı’nın kurucusu
Caroline Kuret, sanat turizminin kültür turizmi ile
sanat endüstrileri arasındaki işbirliği olduğunu ve
bu sektörün yönetiminde
değişimler başlattığını
açıkladı. Kuret’e göre,
sanat turizminde gelişim
elde edilmesi için yerel
topluluklara özel bir ilgi
gösterilmesi gerektiğini, çünkü bu topluluklar

olduğunu da dile getirdi.
Uzman, sanat turistlerinin kendilerini turist olarak
görmediğini, yerel kültürel
deneyimlerine dahil olmak
isteyen birer gezgin olduklarını açıkladı. İşte bu
yüzden turistlerin etkinliği ve otantizm arasında
yeni bir ürün meydana
getirilmesi gerektiğini de
ilave etti. Bu ürünler ise
özel yemek kursları, müzik gösterileri vb. olabilir.

olduğunu belirtti. George
Washington Üniversitesi
profesörlerinden Donald
Hawkins, sanat endüstrilerinin 10 tane olduğunu, bunların arasında ise
sinema, mimarlık, müzik
vb. olduğunu dile getirdi.
Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü Genel
Sekreteri Taleb Rifai, iyi
bir yönetimin en önemli
unsur olduğunu ve turistlerin nereden geçtiği, on-

inanıyorum. Sofya Teknik
Üniversitesi olarak Uludağ Üniversitesi ile işbirliği içine girecek olmaktan
dolayı büyük memnuniyet
duyuyoruz. Bu ilişkiler
çerçevesinde gerek akademik gerekse de bilimsel
anlamda ciddi ilerlemeler
kaydedeceğimizi düşünüyorum."
Konuşmaların ardından
Ulcay ve Mihov, protokol
metnini imzaladı. Ulcay,
törenin sonunda misafir
akademisyenlere çini tabak hediye etti.

Organik Tarım Üretimi
Büyümeye Devam Ediyor
2015 yılında sertifika almış organik tarım üreticilerinin sayısı 6173, organik tarım üretimi gerçekleşen
alanların büyüklüğü 118,6 bin hektar olarak gerçekleşmiştir.
2010 yılında sertifika sahibi organik tarım üreticilerinin sayısı 820 olduğu açıklanmaktadır. 2006 – 2015
döneminde organik tarım üreticilerinin sayısı 28 kat
artmıştır.
Bulgaristan’da organik tarım için kullanılan araziler
toplam tarım arazilerinin % 2,4’ünü teşkil etmektedir
(118,6 bin hektar). Bu rakam 2006 yılına kıyasla 20
kat artmıştır. En fazla tarım sertifikası ceviz, fındık,
badem, kestane, uçucu yağlar, tıbbi bitkiler ve baharatlar üreten çiftçilere verilmiştir.
Veriler, Bulgaristan’ın organik gül yağı ve lavanta
ihracatında dünya lideri olduğunu göstermektedir.
Organik hayvancılıkta ise en fazla sertifika arıcılara
verilmiştir.
Bulgaristan’da arı kovanları sayısı 2010-2015 döneminde 46 binden 178 bine ulaşmıştır.

Kırcaali Tiyatro ve Müzik
Merkezinin yeni müdürü
Gılıb Boçukov
Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi Müdürlüğü sınavını geçici süreliğine müdür görevini yürüten ünlü
yönetmen Gılıb Boçukov kazandı. Kültür Bakanlığı tarafından ikinci kez düzenlenen sınava yönetmen Hristo Stoyçev Stoyçev, geçici süreliğine müdür görevini
yürüten Gılıb Kostadinov Boçukov, oyuncu Bojanka
Pavlova Varadinova,
oyuncu Mehmet Bilal Bilal ve yönetmen
Petır Ko st ad i n ov
Savçov katıldı.
Pozisyonun ge reklilikleri arasında
yönetsel yetkinliği ve
organizasyon becerileri, kültür alanında
Bulgar mevzuatından
haberdar olunup, onun uygulanması, Kültür Bakanlığı
ve birimlerinin yapısı ve işlevlerini iyi bilinmesi, iyi iletişim ve ekip halinde çalışma becerisine ve yenilikçi
çözümler sunma yeteneğine sahip olunması, yabancı
dil bilinmesi ve başka gereklilikler vardı.
Her bir müdür adayı, sınav komisyonu huzurunda
hazırladığı Kırcaali Tiyatro ve Müzik Merkezi Gelişim
Konsepti’ni savundu.
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Bakan Yardımcısı Stamatov: 2017 yılında
Bulgaristan’da ikili eğitim sistemi başlatılacak
Kırcaali Valiliğinde Vali
İliya İliev’in himayesi altında “Mesleki Eğitim”
konulu tartışma toplantısı yapıldı. Toplantıda
konuklar arasında Kırcaali Milletvekili Tsveta
Karayançeva ve Eğitim
ve Bilim Bakan Yardımcısı Diyan Stamatov hazır bulundu. Demografik
çöküş, maddi ve teknik
donanımın eskimesi,
öğrencilere uygulamalı
eğitim için bireysel iş pozisyonları sağlanmasında yaşanan zorluklar ve
yeni yetişenlerin makina
imalatı, inşaat ve hafif
sanayi gibi önde gelen
sektörlere ilgilerinin düşük olmasının mesleki
eğitimin gelişiminde karşılaşılan temel sorunlar
olarak belirlendi.
Kırcaali Bölge Eğitim
Müdürü Grozdan Kolev,

bölgede bulunan mesleki
okulların şu anki durumu
ve iş dünyası ile ilişkilerine ilişkin slayt gösterisi
sundu. Toplantıda yer
alan mesleki lise müdür-

leri ve işveren örgütlerinin temsilcileri konuyla
ilgili yapılan tartışmalara
aktif olarak katıldı.
Vali İliev, “Bu formatta
ikinci bir toplantı yapı-

yoruz. Amacımız eğitim
ve iş dünyasının görüşlerinin yakınlaştırılması
ve aralarındaki iletişimi
kolaylaştırmaktır, çünkü
bu hem onların, hem de

safra, böbrek ve idrar yolları, endokrinoloji ve metabolizma hastalıklarının
yanı sıra meslek ve işle
ilgili hastalıklara dayalı
toplamda 25 çeşit hastalığa deva olduğu bilgisini

liklerine sahip olduğu belirtilmekte.
Gazetecilerin sorularını
yanıtlayan belediyenin
Bölgesel ve Kentsel Dönüşüm Dairesi başkanı
Veska Dimirova projenin

olduğunu belirtti. Dimitrova kaynak suyunu çıkaran mevcut su pompanın değişeceğini, suyun
depo çizgisinden alınıp
kent merkezinin kuzeyinde, kaynaktan 2230

verdi. Ayrıca proje gerçekleşince girişimcilerin
sayesinde bölgenin banyo
ile tedavi ve SPA merkezine dönüşebileceği belirtti.
Tören Cebel Merkez
Camii imamının duası
ile başladı. Eski bir Türk
geleneği gereği Belediye
Başkanı Bahri Ömer işlerin su gibi gitmesi için
bakraçla yere su septi.
Sağılık Bakanlığının tıbbi değerlendirme onaylı
raporunda suyun çok iyi
sağlık ve kimyasal özel-

geçekleşmesi için hükümet temsilcilerinin yanı
sıra Bulgaristan Yeraltı
Su Birliği temsilcilerinin
çok büyük katkıları oluğunu söyledi. Bu bağlamda Birliğin Yönetim
Kurulu Başkanı hidrobiyoloji uzmanı Prof. Dr.
Müh. Pavel Pençev, İcra
Müdürü Yük. Müh. Veliçko Veliçkov ile projenin Su
ve Kanalizasyon kısmını
gerçekleştiren Müh. Vasil
Yordanov’un desteğinin
esirgenemez büyüklükte

metre uzaklığa kurması
planlanan pompalı depoya taşınacağını, oradan
da yer çekimi gücüyle
kente verileceğini söyledi. Su debisinin 1,658 ile
6,58 litre bölü saniyede
değişebileceğini söyledi.
Proje dâhilinde halka açık
bir çeşmenin de hibe edileceğini söyleyen belediye temsilcisi bu konuda
gerekli altyapı çalışmalarının da tamamlandığını
söyledi.
İsmail KÖSEÖMER

Ilıca suyu Cebele geliyor

Rodopların ç am ve
meşe ormanları arasında kalan Cebel kasabası 20 yılı aşan bir düşü
gerçekleşmek üzere. 25
Kasım 2016 Cuma günü
ilçe merkezinden 1440
metre uzaklıkta bulunan
şifalı ılıca suyunu şehre
taşıyacak projenin temel
atma töreni yapıldı. İki buçuk ay gibi bir sürede yapılması planlanan çalışma
345 bin leva değerindedir.
Paralar hükümet tarafından amacı tahsis edilmiş
devlet bütçesi ile sağlandı. Proje Cebel 2016 Birlikteliği yüklenicisi tarafından gerçekleştirecek.
Eski Cebel banyolarının
bulunduğu alanda yapılan
törene Cebel’in DOST
Partisi Belediye Başkanı
Bahri Ömer’in yanı sıra
ilçenin belediye başkan
yardımcısı, belediyenin
sekreteri, İlçe meclisi başkanı, köy muhtarları ve
halk katıldı. Bahri Ömer
uzun yıllar uğraşın, dış
ve iç engellerin aşılması
sonunda bir hayalin gerçek olduğunu, bölgede
bugüne kadar yapılmayan işlerin ve girişimlere
olanak sağlayacak çalışma sonunda, sosyal ve
ekonomik açıdan bu projenin çok olumlu faydaları
olacağını söyledi. Sağlık
Bakanlığı raporuna atıfta
bulunan belediye başkanı ılıca suyunun mide ve
bağırsak, karaciğer ve

devletin yararına olup,
yerel ekonomiyi de teşvik etmiş olacak” dedi.
Vali, konuyla ilgili toplantının farklı branşlar
çerçevesinde yapılan
tar tışmalar la devam
edeceğini açıkladı.
Milletvekili Tsveta Karayançeva, iyi mesleki eğitim ve kadroların mesleki
yeterliliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin iş dünyasının sırtını
dayadığı güç olduğunu
ve onlarsız yüksek kaliteli üretim yapılmasının
mümkün olmadığını ve
Eğitim ve Bilim Bakanlığının desteğiyle düzenlenen bu tür forumların
sorunların ortaya koyulması gibi onların çözümüne yönelik ufukların
da çizilmesine katkı sağladığını vurguladı.
Bakan Yardımcısı Diyan Stamatov lise mezuniyet sınavlar ının
hafifletilmesi ve teorik
derslerin pahasına uygulamalı derslerin artırılması gibi Mesleki Eğitim
Kanunu’nda yapılan değişikliklerle bu yönde iki
olumlu adımın atıldığını
hatırlattı. Çağdaş gerçekçilik göz önüne alındığında mesleki okullar
çocukların ve ebeveynlerin en çok tercih ettiği,
başlıca yabancı dil liseleri olmak üzere ağırlıklı
olarak çeşitli derslerin
okunduğu bölümlerin
bulunduğu düz liselerle
rekabet içinde oldukları
ortama maksimum derecede esnek ve uyarlanabilir olması gerektiği
kanaatinde olduğu anlaşıldı. Stamatov, mesleki
okulların firmalarla uzun
sureli ortaklık kurması,
maddi ve teknik donanımın yenilenmesine
ilişkin proje başvurusunda bulunması, daha
cazip mesleki bölümler
ve uyarlanabilir eğitim
planları sunması, işgücü
piyasasını dikkate alması ve ürününün daha agresif reklamını yapmaları
gerektiğini düşünüyor.
Avrupa modeli örnek
alınan ikili eğitim (çalışarak öğrenme) iyi bir
örnek olarak gösterildi.
Diyan Stamatov, “2017
yılının başında Akıllı Büyüme İçin Bilim ve Eğitim Operasyonel Programı kapsamında 100-200
bin leva arasında mali
kaynakla Bulgaristan’da
da ikili eğitim sistemini

başlatacağız. Bu eğitim
sistemine göre öğrenciler haftada üç gün ücret
karşılığında çalışacaklar,
iki gün ise okulda eğitim
görecekler” diye bildirdi.
Toplantıda verilen bilgiye göre Kırcaali bölgesinde 10 mesleki eğitim
ve mesleki eğitim verilen sınıfların bulunduğu
2 ilköğretim okulu mevcut. Son 4 yıl içinde bu
okullardan mezun olan
öğrencilerin sayısı üçte
bir oranında azaldı. Bu
okulların müdürleri ise
öğrenci kabulüne ilişkin
planı yerine getirmekte
son derece zorlanıyor.
Bazı katılımcılar, “Öğrenci sayısı az olan sınıflar
oluşturuluyor, meslek
bölümlerinin isimlendirilmesi zor değiştiriliyor,
yeni alet ve makinalar
alımı için mali kaynaklar
yeterli değil. Küçük yerleşim yerlerinde öğretim
gören öğrencileri kabul
edip, iş ortamı sağlamaya razı olan firmalar bulunmuyor. Aynı zamanda kurslar düzenleyen
eğitim merkezleri 3 veya
4 yıl yerine birkaç ayda
meslek sahibi olma fırsatı sunuyor. Ortada bir
çelişki var, işsizlik olup,
iş dünyası kadro eksikliği yaşamasına rağmen
yabancı dil liseleri pahasına mesleki okullar
boşalıyor” diye yorumda
bulundular.
Stamatov, “Eğitim sistemi idari yaptırımlarla
değil, daha iyi yönetim,
daha çok uygulamalı dersler, talep edilen
mesleklerin itibarının
yükseltilmesi ve iş dünyası ile sıkı bağlantılar
içinde onun gerçek ihtiyaçlarını karşılayacak
şekilde olmasıyla düzenlenebilir” diye özetledi.
Stamatov’un ifadelerine
göre 2017 yılı mesleki
eğitime ivme kazandıracak, çünkü son kez hem
7. sınıftan, hem 8.sınıftan sonra öğrenciler
kabul edilecek. Bakan
Yardımcısı, iş dünyasının
sadece okulda tamamen
işe hazır kadrolar yetiştirilmesinin mümkün olmadığının farkına varıp,
yeni yetişenlerin mesleki
beceriler edinmesi sürecinde aktif olarak yer
alıp, onların ülkede kalmasını sağlamayı başarması gerektiğini belirtti.
Kırcaali Haber
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Milli Güvenlik Danışma Konseyinde
siyasi krizin çözümü için plan sunulmadı
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliev’in
topladığı Milli Güvenlik
Danışma Konseyinde siyasi partiler siyasi krizin
çözümü için bir çözüm
planı ortaya koyamadı
ve muhtemelen erken
Parlamento seçimlerine
gidilecek. Ancak partiler
Seçim Yasası’nda ciddi
değişiklikler yapılmaması
konusunda görüş birliğine
vardı.
Toplantıdan sonra Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra Başbakan
görevinden istifa eden
Boyko Borisov, bu 43.
Halk Meclisi kapsamında
kurulan yeni bir hükümetin başına geçmeyeceğini bir kez daha yeniledi,
fakat diğer partilerin hükümet kurmayı denemek
istediklerini belirtti.
Borisov, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile birlikte “Slavi Şov” programı
ekibinin girişimi sonucunda gerçekleştirilen seçim
sisteminin değişimine ilişkin ulusal referandum sonuçlarını yansıtan Seçim
Yasası’nda değişiklikler

Vatansever Cephesi,
Reformcu Blok koalisyonları ve Bulgaristan
Demokrasi Merkezi partisi
uzmanlardan oluşan teknokrat hükümeti kurulmasından yana olduklarını
resmi olarak açıkladı.
Şimdilik Plevneliev’in
teknokrat hükümeti kurmak zorunda kalmaması için partilere hükümet
kurma görevine ilişkin
prosedürü geciktirip, geciktirmeyeceği belli değil.
Ancak kesin olarak bilinen şu ki, Plevneliev’in

yapılmasından yana olduğunun altını çizdi.
Toplantıdan sonra Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) Başkanı Korneliya
Ninova, partisinin hükümet kurma girişiminde
bulunmayacağını ve bu
Meclis kapsamında kurulan bir hükümeti desteklemeyeceklerini söyledi.
Erken Parlamento seçim-

lerine gidileceğini ifade
eden Ninova, BSP’nin
seçimlerin 26 Mart 2017
tarihinde yapılmasını istediğini açıkladı.
N inova, referandum
sonuçlarını dikkate alan
Seçim Yasası değişikliği
yapılmasından yana olan
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) partisinden farklı

olarak BSP’nin çoğunluk
ve nispi temsil sistemlerinin birlikte kullanıldığı karma seçim sistemine ilişkin
yasa tasarısı sunacağını
bildirdi.
Yeni Cumhurbaşkanı
Rumen Radev de yapılan
Milli Güvenlik Danışma
Konseyi toplantısına davet edildi, ancak Radev
bu davete icabet etmedi.

garistan katılımı ALOS
İnformal Eğitim ve Kültürel Faaliyet Merkezi
tarafından özel olarak
öğrencilerin yaratıcılığının desteklenmesi üzere tasarlanmış SEKTOR
ART girişimi kapsamında organize edildi.
Kermeste SEK TOR
ART ağaç oymacılık, seramik, tekstil, oyuncak,
resim ve heykel atölyelerinde yapılan çalışma-

lar da ye r
alan genç
sanatçıların eserleri
sergilendi.
Sofya Sveti
Luka Ulusal
Uygulamalı
Sanat Lisesi, Trtavna
Tr y a v n a
Okulu, Troyan Prof.
Venko Kolev Ulusal
Uygulamalı
Sanat Lisesi, Smolyan Uygulamalı
Sanat Lisesi ve Kunino
Taş İşleme Meslek Lisesi öğrencilerinin eserleri
gösterildi.
Berlin’de öğrencilerin
sergilediği eserler büyük
ilgi gördü. Genç yetenekler, Milano, Paris ve
başka Avrupa şehirlerine davet edildi.
Kırcaali Haber

Yetenekli öğrenciler,
Berlin’de eserlerini tanıttı
Smolyan (Paşmaklı)
Uygulamalı Sanat Lisesi ve ülke çapından
daha dört sanat okulundan öğrenciler, 16-20
Kasım 2016 tarihlerinde
Berlin’de Bulgar Kültür
Enstitüsü tarafından
düzenlenen sergide ve
Berlin Kermesi’nde kendi eserlerini tanıtı.
Smolyan Uygulamalı
Sanat Lisesi öğrencileri
SEKTOR ART Atölyesi
kapsamında 75 keçe
ürünü yaptı. Keçeleme tekniği, dokunmamış kumaş veya Batı
Avrupa’da çok iyi bilinen
keçe Almanya’da da çok
iyi bilinir. Öğrencilerin
yaptığı keçe duvar panoları, broşlar ve aksesuarlar keçe severler
tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.
Almanya’nın başkenti
Berlin’de Noel Yortusu
öncesi yapılan kermes,
beş kıtadan 65 ülkenin

temsilcisini bir araya getirdi. Geleneksel olarak
bu kermeste tüm dünyadan eşsiz benzersiz ve
egzotik sanat ürünleri
tanıtılıyor. 1962 yılında
başlatılan bu kermes organizasyonuyla Almanya başkenti yerel mallar
için küresel bir pazar
haline geliyor.
Bu yılki kermesin ziyaretçilerinin sayısı 40
bin civarındaydı. Bul-

Anayasa’ya göre 43. Halk
Meclisini feshetme yetkisi
yok.
Bu durumda Meclis en
erken 22 Ocak 2017 tarihine kadar çalışmaya
devam edecek. O tarihte
görevine başlayacak olan
yeni Cumhurbaşkanı Rumen Radev, kararname
ile resmi olarak erken
Parlamento seçimlerinin
yapılacağı tarihi belirlemesi gerekir. Plevneliev’in
ise bir teknokrat hükümeti
oluşturması gerekir.
Kırcaali Haber

Başıboş dolaşan ev hayvanlarının sahipleri ceza

Kırcaali Belediye Meclisi oturumunda alınan kararla Kırcaali İlçesi sınırları içinde başıboş dolaşan ev
hayvanları barınaklara götürülecek, sahiplerine ise
ceza kesilecek. Kamu Düzeninin Korunması Hakkında Yönetmelik’te değişiklikler yapılması her şeyden
önce başıboş otlayan ve dolaşan hayvanlara ilişkin
vatandaşlardan alınan ihbarlardan kaynaklanıyor.
Başıboş otlayan ve dolaşan hayvanlar kamuya açık
dinlenme yerlerinde, apartman arası alanlarda, okul,
çocuk ve sağlık kurumu binalarının bahçelerinde,
şehir parklarında ve köy mezarlıklarında tespit edilmişlerdir.
Yönetmelikte yapılan değişikliklere göre başıboş
dolaşan hayvanlar tespit edildiğinde belediye kuruluşu olan Kırcaali Yeşillendirme, Temizlik ve İskan
(OÇB) Şirketi çalışanları tarafından geçici olarak

bir barınağa yerleştirilmeleri öngörülüyor. Barınakta kaldıkları her bir gün için hayvanın türüne göre
büyükbaş hayvan için 50 leva, küçükbaş hayvan
için ise 15 leva olmak üzere OÇB kasasına ceza
ödenmesi öngörülüyor. Yedi gün içinde sahipleri tarafından aranmayan hayvanlar Kırcaali İl Gıda Güvenliği Müdürlüğüne teslim edilecek. Ayrıca hayvan
sahiplerine yönetmeliğin ilk kez ihlali için 100-250
leva arasında, ikinci ihlal için ise 500 leva para cezası kesilecek.
Yasallık ve Kamu Düzeni Daimi Komisyonu Başkanı Ognyan İvanov, yönetmelikte yapılan değişikliklere şu metnin de eklenmesini önerdi: ”İhlal tespit
edildiğinde hayvanlara belediye başkanının emriyle
el konuluyor ve buna ilişkin tutanak hazırlanıyor. El
konulan hayvanlar barınağa yerleştiriliyor, sahipleri
ise Kırcaali İl Gıda Güvenliği Müdürlüğünün desteğiyle tespit ediliyor. Sahiplerinin kimliği tespit edilmemiş olduğunda anında Veteriner Hekim Hizmetleri Kanunu gerekliliklerinin yerine getirilmesi üzere
veteriner hekime bildiriliyor”. Bu öneri de Belediye
Meclis Üyeleri tarafından oybirliğiyle kabul edildi.
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250 Afgan sığınmacı, ülkesine geri gönderilecek
Başbakan Borisov’un
yetkili kurumların temsilcileriyle gerçekleştirdiği
çalıştayda BulgaristanTürkiye sınırında sığınmacı baskısının artması sonucunda olağanüstü hal
ilan edilmesi durumunda
uygulanacak eylem planı ele alındı. Çalıştayda
yasa dışı yollardan ülkemize giren 50 Afganistan
uyruklu yabancının kendi
rızaları ile ülkelerine geri
gönderme işlemlerine
başlandığı, diğer 200 Afganistanlının ise başvuruların işlenmesinden sonra
geri gönderileceği rapor
edildi.
Çalıştaya Devlet Mülteciler Ajansı Başkanı Petya Pırvanova, İçişleri Bakanlığı, Sınır Polisi Genel
Müdürlüğü ve güvenlik
kurumlarının operasyonel
yönetimleri katıldı. Onlar,
güvenliğin ve yabancılara
verilen sağlık hizmetlerinin kapasitesinin artırılmasına ilişkin önlemler
alınması sonucunda Harmanli’deki Sığınmacı Kabul Merkezinde durumun
normalleştiğini rapor et-

de uygulanıyor. Buraya
50 seyyar ev ve 400 kişi
için yatak odası takımları sağlandı. BulgaristanTürkiye sınırında bulunan
eski karakolların sığınmacıların yerleştirilebileceği
merkezlere dönüştürülmesi imkanları üzerine
konuşuldu. Bu merkezler
kapalı tipten olacak ve
korunması emniyet gö-

Kırcaali’de Ulusal Görme
Hakkı Kampanyası

tiler. Merkeze gönderilen
sağlık ekiplerinin tehlikeli bulaşıcı hastalıklar
saptamadıkları ve tedavi
tavsiyesinde bulundukları kronik hastalıklar
teşhis ettikleri bildirildi.
Harmanli’deki Sığınmacı
Kabul Merkezi binasının
çevresine tel örgü çekilmesi ve mevcut duvarda
tamir çalışmalarının plan

doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi. Kapasitesinin artırılmasıyla ülkede
bulunan başka sığınmacı
kabul merkezlerine de
sığınmacılar yerleştirilmesine yönelik tedbirler
alınıyor.
Konseptte Pıstrogor köyündeki Sığınmacı Kabul
Merkezinin kapalı tipten
olacak şekilde yeniden

yapılandırılması ve Elhovo kasabasında Sığınmacılar Dağıtım Noktasındaki sığınmacılardan
bir kısmının buraya yönlendirilmesi öngörülüyor.
Lübimets kasabasında sığınmacıların geçici
olarak barınmaları için
hazırlanan konutların
kapasitesinin genişletilmesine yönelik tedbirler

lere yardım edilmesine
ilişkin sosyal projenin,
toplumsal duyarlılık
sayesinde Başmüftülüğün gerçekleştirdiği

diyeler verildi.
Şu anda Kırcaali Bölge Müftülüğü, 13 yetim
çocuğa destek sağlıyor.
Bu hayır işinde müftülü-

dan organize edilen
hayır kermesi yapıldı.
Cuma nama zın dan
önce başlayan kermes
ikindi namazına kadar

Kırcaali Bölge Müftülüğünden
yetimlere destek için iki aktivite
Kırcaali Bölge Müftülüğü, Başmüftülük tarafından gerçekleştirilen
Yetimler Haftası kapsamında iki aktivite gerçekleştirdi. 25
Kasım Cuma
günü 2016 tarihinde Kırcaali
bölgesinde yetim çocuklar ve
velileri ile görüşme düzenlendi. Görüşmede Başmüftü Yardımcısı
Birali Birali ve
Sosyal Hizmetler Biriminde
görevli uzman
Bahri İzzet hazır bulundular.
Yetim çocuklara ve velilerine hitaben konuşan Birali
Birali,”Dünya hayatı hepimiz için bir imtihandır
ve başımıza gelen musibetlere karşı sabretmeliyiz. Müslümanların
birbirleriyle kaynaşarak aile gibi olup, zor
durumlarla karşılaştıklarında birbirlerine yardımcı olmaları gerekir”
dedi. Birali Birali, yetim-

revlileri tarafından gerçekleştirilecek. Yemek,
yaşam koşulları ve sağlık
hizmetleri sağlanması ve
bu merkezlere yerleştirilen yabancılara ilişkin
işlemlerin yapılması için
Devlet Milli Güvenlik
Ajansı (DANS) ve İçişleri
Bakanlığının ihtiyaç duyduğu işgücü ve gelirlerin
hesabı yapıldı.

Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi bu yıl ikinci kez “Görme Hakkı” başlığı altında gerçekleştirilen
ulusal kampanyaya katıldı. Mart ayında düzenlenen
kampanyaya 40 civarında Kırcaalili katılmışken geçen
hafta ücretsiz yapılan göz muayenelerine ilgi daha büyüktü ve önceden randevu alan vatandaşların sayısı
50’ye çıktı.
Kampanya koordinatörü Yuliya Andreeva, “Ülkede
kampanyamızın hoş karşılanmadığı bir il merkezi şehir hemen hemen yok. Burada, Kırcaali’de Göz Hastalıkları Bölümünde çalışan hekimler ve hastanenin
icra müdürü Dr. Todor Çerkezov’n şahsında hakiki
destekçilerimizi bulduk” dedi. Hastane çalışanlarına
müteşekkirliğini ifade eden Andreeva, Göz Hastalıkları Bölümü Başkanı Dr. Erhan Murat’a “Ulusal Görme
Hakkı Kampanyası Ortağı” plaketini sundu.
Göz muayenelerinden önce Dr. Murat, kampanyaya
katılan vatandaşlara körlüğe yol açan en sık rastlanan
katarakt ve glokom hastalıklarının belirtileri ve tedavisine ilişkin güncel bilgiler verdi.
Dr. Murat, “Göz hastalıkları arasında katarakt ve glokoma en sık rastlanıyor. Her şeyden önce dünya çapında körlüğün başlıca nedeni katarakttır, glokom ise
ikinci bir nedendir. İki hastalık arasındaki fark katarakt
başarılı bir şekilde günümüzde tedavi edilirken glokom
tedavi edilemiyor. Bu yüzden de hiç zaman kaybetmeden ilk belirtiler olduğunda hekime başvurulmalıdır”
diye vurguladı.
Daha sonra göz muayeneleri gerçekleştirildi ve iki
hastalığın belirtileri gözlenen hastalar ikinci bir muayeneden geçtiler. Kırcaali’de ulusal kampanya kapsamında yapılan ücretsiz göz muayenelerine Dr. Erhan Murat
ve Dr. Eray Durmuş gönüllü olarak katıldılar.
Ulusal Görme Hakkı Kampanyası, vatandaşların en
önemli iki hastalık katarakt ve glokoma hakkında bilgilerinin artırılmasına yönelik gerçekleştirilen kapsamlı
bir program. Kampanyanın organizatörleri Ulusal Hasta Örgütü ve Sağlık Eğitim Enstitüsü.

Mleçino sakinlerinden EVN
görevlilerine teşekkür
başarılı projelerinden
biri olduğunu ifade etti.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmet,
Müslümanların sadece
sözle değil, amelle de
yardıma muhtaç olan
din kardeşlerine destek olmalarından dolayı
duyduğu memnuniyeti
dile getirdi. Görüşmenin sonunda tüm yetim
çocuklara Başmüftülük
tarafından sağlanan he-

ğün en sadık yardımcıları Momçilgrad İlahiyat Lisesi yönetimi ve
öğrencileri ve Kırcaali
Kuran Kursu’na giden
bayanlardır.
Yetim çocuklar ve
velileriyle yapılan görüşmenin yanı sıra bölgede yetimlere destek
için başka bir aktivite
daha gerçekleştirildi.
Kırcaali Bölge Vaizesi
Sibel Mehmet tarafın-

devam etti. Kermeste
ev yapımı çeşitli tatlı ve
hamur işleri, el emeği,
göz nuru kartpostallar
ve dini kitaplar satışa
sunuldu.
Aktif olarak hayır kermesine katılan Müslümanlar sayesinde yapılan satışlardan elde
edilen gelir 700 levayı
aştı.
Kırcaali Haber

Ardino’nun (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyü
muhtarı Gülistan Sadula, köy halkı adına EVN Kırcaali Müşteri Hizmetleri Merkezinde görevli elektrik
tamircileri Şenol Dikmov ve Müh. İvan Çavdarov’a
yeterli müdahaleleri ve elektrik iletim şebekesinde
oluşan arızaların giderilmesine yardımcı olmalarından dolayı sonsuz müteşekkirlerini dile getirdi.
Gülistan Sadula, “EVN şirketinin aboneleri olan
köy sakinlerinin elektrik kablolarında ve elektrik
iletim şebekesinde sorunlar vardı. EVN Şirketi’nde
görevli elektrik tamircilerin hızlı tepki vermesi sayesinde arızalar giderildi” diye belirtti.
Şenol Dikmov ve Müh. İvan Çavdarov, uzun yıllardır EVN Elektrik Dağıtım Şirketi’nde çalışıyor.
Onlar her türlü hava koşullarında elektrik iletim
şebekesinde ve zayıf akım hatlarında oluşan sorunları gideriyor.
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Sinan’a Yardım Edelim!
Asenovgrad (Stanimaka) kasabasından 16 yaşındaki Sinan
Murat, ölümcül bir hastalığı yenip, yaşamaya devam etmesi
için hayırsever insanların yapacağı yardıma muhtaç. Çar
II. İvan Asen Meslek Lisesinde
okuyan delikanlı artık bir yıldır
zor imtihanlardan geçiyor. 2015
yılı Kasım ayında doktorlar delikanlıya sol ön kolda osteosarkom (kemik kanseri) tanısı
koydu. Tümörün büyümesinin
önlenmesi ve ampütasyon yapılmasına gerek kalmadan ortadan kaldırılması için Sinan,
Filibe Sveti Georgi Üniversite
Hastanesi’nde kemoterapi tedavisi görmeye başladı. Fakat ne
yazık ki, hastalık beklendiği şekilde gelişmedi-tedavi işlemleri
tümörün büyümesini önlemesi
yerine onu beslemeye başladı.
Bunun üzerine Sinan, Gorna
Banya Hastanesi’nde çalışan
ortopedi uzmanı Dr. Patrikov’a
yönlendirildi. Doktor ona uzak
metastaz oluşması riski olduğu için dirseğin üst kısmında
acilen sol ön kol ampütasyonu
yapılması gerektiğini söyledi.
Geçen yıl 23 Aralık’ta kol ampütasyonu yapıldı ve Sinan kemoterapi tedavisine devam etti.
22 Temmuz 2016 tarihinde yapılan bilgisayarlı tomografi incelemesinde Sinan’ın akciğerinde
metastaz açısında şüpheli birkaç lezyon oluştuğu saptandı.
Ailesine bu lezyonların ameliyat

yapılarak ortadan kaldırılması tavsiye edildi. Bir ay içinde
Sinan’a iki ameliyat yapıldı.
Ekim ayının sonunda yapılan
PET taramasının Kasım ayında elde edilen sonuçları yeni
lezyonlar oluştuğunu gösterdi, hastalığın agresif seyrettiği
anlaşıldı. O zaman hekimler
ailesine Sinan’ın yurt dışında ameliyat edilmesini tavsiye
ettiler. Hekimlerden biri Barselona şehrinde San Juan de
Dios Hastanesi’nde çalışan bir
meslektaşı ile irtibata geçti ve
kendisine Sinan’ın tıbbi evraklarını gönderdi. İspanyol hekim
Sinan’ı tedavi etmeyi kabul etti
ve hazırladığı bireysel tedavi
planına göre tedavi 81 302 avroya mal olacak.
H ay ı r s eve r va t a n d a ş l a r,
Sinan’ın okul arkadaşları, dost-

ları ve başka iyiliksever kişiler,
para toplamak için çeşitli aktiviteler düzenleyerek ve girişimlerde bulunarak Sinan’a destek
olmaya çalışıyor. Onun adına
bankada bağış hesabı da açıldı. Bir miktar para toplandı, ama
tedavi için hala yeterli değil.
Sinan’ın tedavisi için yardım
etmek isteyenler Birleşik Bulgar
Bankası’nda (OBB) Sinan Şenol
Murad adına açılan banka hesabına bağışta bulunabilir.
Ya r d ı m l a r i ç i n İ B A N :
BG96UBBS80021052645440
BIC kodu: UBBSBGSF
PayPal: mahmure.bg@gmail.
com
Yardım etmek isteyenlerin ulaşabileceği telefon numaraları:
0534 055 77 40, 0551 709
2525

HŞHP Yeni Genel Başkanı
Orhan İsmailov Oldu
Dört yıl önce kurulan ve üyelerinin çoğunluğunu Türklerin
oluşturduğu Hürriyet ve Şeref
Halk Partisinin (HŞHP) ilk kurultayında, Savunma Bakan
Yardımcısı Orhan İsmailov oy
birliği ile genel başkanlığa seçildi.
Sofya'da bir otelde 600 delegenin katılımıyla düzenlenen kurultayda oy birliğiyle
HŞHP'nin genel başkanının
yanı sıra, partinin yeni tüzüğü
onaylandı, 17 kişilik yönetim
kurulu üyeleri seçildi. Oylamada HŞHP Genel Başkanlığına
Orhan İsmailov seçildi.
İsmailov kurultay sonrası AA
muhabirine yaptığı açıklamada,
“Birleştirici olmak istiyorum ve
değerlerimizi paylaşan tüm vatandaşlarımıza partimize hoş
geldiniz diyorum” dedi.

Siyasetin sağında yer alan
HŞHP'nin, yaklaşık 10 bin üyesiyle ülkede beklenen erken seçim sonrası parlamentoda daha
geniş bir temsile sahip olacağını belirten İsmailov, “Değişim
bizden başlamalı. Daha iyi bir
gelecek isteyen insanlar onu
kendileri tesis etmeli” diye ko-

nuştu.
Partinin Başkan Yardımcısı Kasım
Dal da açıklamasında,
Tür k i ye'n i n
ana vatanları
olduğunu belirtti, 15 Temmuz darbe
girişimini ve
Avrupa Parlamentosunun
aldığı son ka-

rarı eleştirdi.
Öte yandan, HŞHP'nin eski
lideri Korman İsmailov, kurultayın açılışında Bulgaristan'daki
siyasi ve ekonomik gelişmelerinin yanı sıra partinin kuruluşundan bu yana evrimini değerlendiren bir konuşma yaptı.

Брой: 356

Цена 0,80 Лв.

Kobilyane köyündeki Halk
Toplum Merkezi 60 yaşında
Geçen Kasım ayı Kırcaali’nin Kobilyane (Maşkılı) köyünde
bulunan Nikola Vaptsarov Halk Toplum Merkezinin kuruluşunun 60.yılı idi. 1956 yılının güneşli bir kasım gününde, artık
rahmetli olmuş birkaç yaşlı insan Rodop köyünde onlarca
kitabın bulunduğu bir odayı belirleyip, “Bizim halk toplum
merkezimiz burada olacak” demişler.
Hizmete açıldıktan sonra Kobilyane’deki Halk Toplum Merkezi kültür ve eğitim faaliyetlerine başlıyor. Bu merkezde gerek Müslümanların gerekse Hıristiyanların çeşitli bayramları
ve günlerinin kutlamaları yapılıyor, çeşitli amatör sanatçı
gruplarının gösterileri ve tiyatro temsilleri sunuluyor. Halk
Toplum Merkezi, o zaman okulda eğitim gören öğrencilerin
de gösteriler sunduğu sahneye dönüşüyor.
Geçen asrın 80’li yıllarında Halk Toplum Merkezinde sekreterlik yapan şair Habibe Hasanova, “O yıllarda yerli öğretmenler yokmuş,
yurdun iç kesimlerinden buraya gelen öğretmenler de
köyde Halk Toplum
Merkezi kurma fikrini desteklemişler
ve herkes bundan
memnuniyet duyup, mutlu olmuş.
O zamanki aydın
ve entelektüel kişiler arasında yer
alan Mehmet Mümün, Mümün Feyzula, Şevket Ahmet ve daha genç
kuşaktan Beysim
Şaban, Sabri Mahmut, Basri Mahmut
gibi muhteşem insanların isimlerini
anmadan geçemeyeceğim” diye anlattı. Kobilyane Nikola
Vaptsarov Halk Toplum Merkezinin kuruluşunun 60.yılı münasebetiyle şair, merkezin kütüphanesine kendi evinde oluşturduğu kütüphanede yer alan onlarca Bulgarca ve Türkçe
kitap bağışında bulundu. Ve konuşmasının devamında “O
güneş gibi parlak yürekli akıllı insanlara teşekkür ederiz ki,
bundan 60 yıl önce, “Burada Halk Toplum Merkezi olacak”
demişler. Onların cesareti karşısında baş eğiyorum. Kim bilir,
belki de 60 yıldan sonra da hala kitaba değer veren insan
bulunur. Çünkü kitap, bilgiyi, insanda insanlığı simgeliyor,
kitap okumak ise düşünmeyi geliştiriyor” diye ifade etti.
Halk Toplum Merkezi, günümüzde sadece Doğu Rodoplar bölgesinde nüfusun yaşam tarzı ve kültürüne has değil,
çeşitli kültür ve toplu etkinlikleri ve geleneksel bayramlarda
kutlama etkinlikleri düzenleyerek faaliyetine devam ediyor.
Nikola Yonkov Vaptsarov Halk Toplum Merkezi Sekreteri
İsmigül Mümün, şu anda Noel ve Yılbaşı kutlamalarına hazırlık yaptıklarını kaydetti. “Köyde artık ne çocuk, ne okul,
ne de anaokulu var. Başka yerleşim yerlerinde okula giden
çocuklarla gösteri hazırlama imkanı arıyorum ki, Kobilyane
halkına bir gösteri sunalım” dedi. Onun ifadelerine göre bu
şekilde özellikle köyde yaşayan kadınlar için sosyal yaşam,
bir çeşit eğlence ve çeşitlilik sağlanıyor.
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