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Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından
İlhan Küçük’e Onur Nişanı
töreninde yaptığı konuşmada
şunları kaydetti: “Azerbaycan,
yıllar geçtikçe kendisini AB'nin
stratejik bir enerji ortağı haline
gelen önemli bir AB müttefikidir.
Bulgaristan ile Azerbaycan arasındaki siyasi ilişkiler mükemmeldir ve üst düzey siyasi diyalog ile desteklenmektedir. Ülke,
Bulgaristan ve AB'nin Güney
Kafkasya bölgesinde ana dış
ticaret ortağıdır. Ancak şu anki
karşılıklı ticaret hacmi seviyesi,
ne ekonomik işbirliğimizin potansiyelini ne de ikili siyasi ilişkilerimizin stratejik karakterini
ve dostane oluşunu yansıtmamaktadır. Turizm, tarım, eğitim

ve kültür gibi birçok alanda işbirliği yapma potansiyeline sahibiz ve biz ilerde de bu yönde
çalışmaya devam edeceğiz”
diye kaydetti.
İlhan Küçük son yıllarda Ab ile
Azerbaycan arasındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi ve güçlendirilmesi için
çalışmıştır ve Avrupa Parlamentosu'ndaki Azerbaycan Dostları
Grubu Üyesi’dir. Küçük, 2015'te
Avrupa Parlamentosu'nda aynı
yıl içinde ülkede yapılan ilk
Avrupa Oyunları’nın tanıtıldığı
bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.
2019 baharında Azerbaycan
Parlamentosu ile Avrupa Parlamentosu arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik aktif
faaliyeti için Azerbaycan Milli
Meclisi Onur Nişanı ile onurlandırıldı.

Bulgaristan ve Türkiye, gençlik ve spor
alanında işbirliğini derinleştirecek
Hak ve Özgürlükler
Hareketi’nden (HÖH) Avrupa
Parlamentosu Avrupa’yı Yenile Grubu Üyesi İlhan Küçük,
Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Onur Nişanı
(Centenary Medal) ile onurlandırıldı. Resmi tören 12 Kasım

2019'da Brüksel'de gerçekleşti.
Azerbaycan Cumhuriyeti Diplomatik Hizmet Kurumları'nın
100. Yıl Dönümü Madalyası,
Bulgaristan'ın Avrupa Parlamentosu Milletvekili İlhan
Küçük'e Azerbaycan’ın Belçika
Büyükelçisi Fuad İsgandarov

tarafından takdim edildi. Azerbaycan Büyükelçisi Küçük’ü,
Azerbaycan Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasındaki
ikili ilişkilerin desteklenmesine
ve geliştirilmesine yönelik aktif
çalışmaları için ödüllendirdi.
İlhan Küçük, madalya takdim

Hükümet, Bulgaristan Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye
Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında gençlik ve spor alanında işbirliği anlaşması taslağını onayladı.
Gençlik alanında anlaşma, gençlik değişim programları düzen-

En büyük yolcu uçağını uçuran kadın pilot,
Şumen’in Mengişevo köyünde dünyaya geldi
Gökyüzü hayallerini gerçekleştirmeyi başaran Safiye Ademoğlu Türkyılmaz, dünyanın
en büyük yolcu uçağı Airbus
A-380’i uçuran ilk Türk kadın
pilot oldu.
Şumen’in (Şumnu) Varbitsa
(Varbiçe) ilçesine bağlı Mengişevo köyünde dünyaya gelen
Safiye Ademoğlu Türkyılmaz,
12 yaşındayken ailesiyle birlikte
Türkiye’ye göç etti.
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Ekonomi Bölümünü
bitirdi.
2011'de THY'nin eğitim için
ABD Florida'ya gönderdiği 39
pilot adayı arasındaki tek kadın
oldu.

16 aylık eğitim sonrası pilotluk lisansını aldı. THY’nin Air-

bus filosunda ikinci pilot olarak
göreve başladı. Ancak 2018’de
THY’den istifa etti.
İstifa sürecini sosyal medyada şöyle anlattı: “Hikayem
Ekip Planlama Başkanının

bana “seni joker olarak kullanıyorum” demesiyle başladı...
Mart ayının ilk haftası hiç
unutmam; Ben bana uygulanan haksızlıklardan
bahsedip karşı taraftan
yardım beklerken aldığım
bu cevabı asla gururuma
yediremedim...Ve sonuç
ortada!”
Kariyerine Emirates
Havayollarında devam
eden Safiye Ademoğlu,
dünyanın en büyük yplcu uçağı
olan çift kanatlı Airbus A-380’de
ikinci pilot olarak görev yapmaktadır. Bu uçağı uçuran ilk Türk
kadın pilot olarak tarihe geçti.

lemeyi ve karşılıklı gönüllülük projelerini teşvik etmenin yanı sıra,
yetkin gençlik kurumlarının ve uzmanlarının karşılıklı ziyaretler yapmasını ve ayrıca iki ülkede düzenlenen gençlik liderliği, girişimcilik,
yenilikçilik ve gençlik kamplarının gelişimi hakkında deneyim ve
bilgi değişiminde bulunulması ve gençlerin kurslara, gençlik konferanslarına, sempozyumlara ve akademik programlara karşılıklı
katılımının sağlanmasını amaçlamaktadır.
Spor alanında iki taraf antrenörler, uzmanlar ve yüksek performanslı spor, herkes için spor, spor bilimi, spor hekimliği ve spor
hukuku alanında çalışan araştırmacılar arasında deneyim değişimini ve işbirliğini teşvik edecektir. Spor turizmi potansiyelinin ve iki
ülkenin fırsatlarının karşılıklı olarak tanıtılmasının yanı sıra sporda
dopingle mücadelede işbirliği de desteklenecektir.
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Kurtuluş Savaşı’nın bilinmeyen bir boyutu:
Bulgaristan Türklerinin yardımları
XX. yüzyılın başlarında
İtilâf ve İttifak devletleri
arasındaki ihtilâflar artmıştı. Öyle ki, ihtilâfların
tırmanmasıyla 1914 yılında adım adım I. Dünya
Savaşı’na doğru gidilmişti. Avrupa’daki devletler
artık saflarını belirlemişlerdi. Bu kutuplaşma sürecinde Osmanlı Devleti ve
Bulgaristan, (Almanya ve
Avusturya-Macaristan’ın
yanında), Üçlü İttifak
Bloku’na dâhil olmuştu.
Osmanlı Devleti ve Bulgaristan, geleceğe yönelik plânlarını Üçlü İttifak
Bloku’nun galip geleceği
düşüncesine göre yapmışlardı. Ancak I. Dünya
Savaşı’nda, Osmanlı Devleti ve Bulgaristan ağır
mağlubiyete uğramıştı.
Mağlubiyetin sonucunda Bulgaristan 1918’de
Selânik Ateşkesi’ni ve
1919’da Neuilly (Nöyi)
B a r ı ş A nt l a ş m a sı’nı,
Osmanlı Devleti ise 30
Ekim 1918’de Mondros
Mütarekesi’ni ve 10 Ağustos 1920 tarihinde Sevr
Antlaşması’nı imzalamak
zorunda kalmışlardı. Bu
ateşkes ve barış antlaşmaları çok ağır şartları
içermekteydi. Osmanlı
Devleti ile Bulgaristan’ın
orduları dağıtılmış, bütün kurum ve kuruluşları
denetim altına alınarak
devlet sistemi adeta felce
uğratılmıştı. Ayrıca, bu iki
devletin, yüksek miktarda
savaş tazminatı vermesi
de öngörülmüştü. Bu yaptırımların yanı sıra Bulgaristan, Ege Denizi’ne

1918’den itibaren başkent
İstanbul dâhil olmak üzere, Osmanlı ülkesini işgal
etmeye başlamışlardı.
Bu çerçevede 4 Kasım

Sevr Antlaşması’nı tanımadığını açıklamıştı.
Ayrıca bu teslimnâmeleri
geçersiz kılmak, işgalcileri ülkeden çıkarabilmek

nılması ve Yunanistan’ın
yenilmesi sonucunda;
Mondros Mütarekesi’yle
Sevr Antlaşması’nın geçersiz kılınacağını, bu

1918’den Fransızlar ve
Ocak 1919’dan itibaren
Yunanlar da Trakya’yı işgale koyulmuşlardı. Fakat teslimiyetçi zihniyete
sahip olan İstanbul Hükümeti, görevini yapmayarak işgal hareketlerine
karşı direnmemiş, silâhlı
mücadeleden kaçınmış,
hatta diplomatik tepki
göstermemişti. Hâlbuki
bu işgaller, Türk milletinin kalbinde ve Osmanlı
Meclis-i Mebusanı’nda
derin üzüntü meydana
getirmişti.
Büyük Millet Meclisi ve
Ankara Hükümeti de Osmanlı Hükümeti’nin teslimiyetçi zihniyetine karşı

ve bağımsız bir Türkiye’yi
kurmak amacıyla Türk
Kurtuluş Savaşı’nı başlatmıştı.
Yunanlıların Trakya’yı
i şgale başlamasını,
Bulgaristan Millî Meclisi’ndeki Türk milletvekilleri de kararlı bir şekilde
kınamışlardı. Bulgar Hükümeti, Yunan işgalinin
Bulgaristan’ın çıkarlarına
düzenlenen bir saldırı olduğunu öne sürmüş ve
Yunanistan’ı İtilâf Devletleri Komutanlığı nezdinde
resmen protesto etmişti.
Aleksandır Stamboliyski
Hükümeti; Bulgaristan’ı,
Nöyi Barış Antlaşması’nın
esir edici hükümlerin-

çıkış koridorunu ve bazı
topraklarını kaybederken, İngiltere ve müttefikleri tarafından başkenti ve
önemli stratejik bölgeleri
işgal edilen Osmanlı İmparatorluğu ise tarihten
silinme aşamasına getirilmişti.
İtilâf Devletleri, 1 Kasım

gelerek işgalleri çok sert
bir şekilde protesto etmişti.
Mustafa Kemal Paşa’nın
başkanlığını yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi
ve Hükümeti, Osmanlı
Devleti’ni ortadan kaldıran
ve onur kırıcı nitelikte olan
Mondros Mütarekesi’yle

den kurtarmayı, bütün
Trakya’nın bir emrivakiyle Yunanistan’a verilmesi
gibi haksızlığı önlemeyi ve
Trakya’yı, (öncelikle Batı
Trakya’yı) almayı devlet
politikasının öncelikli hedefleri olarak belirlemişti.
Bulgar Hükümeti, Türk
Kurtuluş Savaşı’nın kaza-

gelişmenin etkisi sonucunda ise hakkaniyet
gözetmeden yapılan Versay Barış Antlaşması’nın
düzeltilmesine mecbur
kalınacağını, dolayısıyla İtilâf Devletleri’nin
Bulgaristan’a zorla imzalattıkları Nöyi Barış
Antlaşması’nın yeniden
ele alınarak buradaki ağır
hükümlerin de kaldırılacağını hesaplamıştı.
Bulgar yetkilileri, belirledikleri milli hedeflerini
gerçekleştirebilmek için
ise, öncelikle Türkiye’nin
Yunanistan’ı yenmesinin
gerektiği değerlendirmesini yapmıştı. Aynı zamanda Sofya’nın, Ankara’yla
birlikte hareket etmesinin
kendi menfaatine uygun
olduğu sonucuna varmıştı. Bu sebeple Bulgar Hükümeti, İtilâf Devletleri’nin
tepki ve baskılarına rağmen, 1919-1923 yılları arasında Türk Millî
Mücadelesi’ne askerî,
s t r a t e j i k , m a d d î ve
manevî yardımlarda bulunmuştu.
Söz konusu desteklerin
yanı sıra Stamboliyski
Hükümeti, Bulgaristan
Türklerinin, Türkiye’deki Kur tuluş Savaşı’na
maddî ve manevî destek
vermelerini teşvik etmişti.
Ayrıca Bulgar Hükümeti,
Bulgaristan Türklerinin,
yardım toplayabilmelerini sağlayabilmek için
her yerleşim biriminde
teşkilâtlar kurmalarına,
yardım komisyonları oluşturmalarına ve yardım
kampanyaları düzenlemelerine izin vermişti. Hatta
Anadolu’daki Türk millî
kuvvetlerine silâh, cephane ve her çeşit askerî

malzeme sevk eden ve
bu işlerin organizasyonunu yapan Bulgaristan’daki Türk milletvekillerinin
faaliyetlerini görmezden
gelmişti.
Bulgaristan Türklerinin Yardımları
Bulgaristan’da Türkçe neşredilen gazeteler,
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti vasıtasıyla Türk Millî
Mücadelesi’ne yardımların yapılmasını teşvik
etmiş ve bu maksatla
kampanyalar düzenlemişlerdi. Örneğin Deliorman
Gazetesi’nin 11 Aralık
1923 tarihli sayısında:
“Hilâl-i Ahmer, yetimlerin
gözyaşlarını siler, aç kalanları besler. Çıplakları
giydirir, mecrûhları tedavi
eder. Oraya i‘âne veriniz.”
şeklinde bir bildiri yayımlamıştı.
Özellikle Ahâli Gazetesi,
Türk İstiklâl Harbi’ne ciddi
bir şekilde destek vermiş
ve Türk milletinin haklı
davasının Bulgaristan’daki sesi olmuştu. Gazete,
yardım komisyonları kurmuş ve yardımları teşvik
etmek için kampanyalar
yürütmüştü. Örneğin 19
Mart 1922 tarihli Ahâli
Gazetesi’nde, Bulgaristanlı Türk kadınlarının
yardım etmeleri şu sözlerle teşvik edilmişti:
“… Vereceğiniz birer çift
çorab veya gömlek, yahûd
birer ikişer frank, Anadolu
gazilerinin yetimlerini doyuracak, yaralı kalblerine
merhem olacak, onlar
da düşmanı daha büyük
cesaretle karşılayacaklar, Anadolu’yu ve bütün
Türklüğü kurtaracaklardır.”
Başmüftülük, Müftülükler, Türk Vakıfları ve İslâm
Cemaati Teşkilâtları da,
Türk Kurtuluş Savaşı için
sürdürülen yardım kampanyasına, canla, başla
ve büyük bir özveriyle
katılmışlardı. Başmüftülük, bütün müftülere
gönderdiği genelgelerle; her kasabada yardım
teşkilâtlarının kurulmasını
istemiş ve toplanan bağışların Muhâcirîn Komisyonu Riyâseti adına yatırılmasını önermişti.
Müftülükler ve İslâm
teşkilâtları, başta camilerin kapıları olmak üzere,
Türklerin gittiği yerlere
yardımı teşvik edici bildiri ve afişler asarak “Bulgaristan Müslümanlarını,
Türkiye’deki mücahitlere
maddî destek vermeye”
davet etmişlerdi. Bulgaristan Türkleri bu çağrıya katılarak para yardımı yapmış, fitre, zekât ve kurban

derilerini Türkiye’ye yardım etmek maksadıyla,
Hilâl-i Ahmer’e bağışlamışlardı.
1923 Yılına Kadar Yapılan Yardımlara Dair Bazı
Örnekler
Bulgaristan Türkleri, I.
Dünya Savaşı yıllarından itibaren millî, dinî ve
insanî görevlerini yerine
getirmek üzere, anavatanlarıyla soydaşlarına
ellerinden gelen her çeşit
maddî-manevî desteği
ve yardımı sağlamışlardı.
Anavatana bağlı olan milliyetçi Türkler, Türkiye’ye
silâh ve cephane temin
etmiş, Bulgaristan’dan
gönderilen silâh ile askerî
malzemelerin sevkiyatında görev almış, hatta
anavatan aşkıyla yanan
bazı gençler Türk Kurtuluş Savaşı’na gönüllü olarak katılmıştı. Öyle ki bu
Türk gençleri, akıncı müfrezeler teşkil etmiş, Trakya ile Anadolu’ya geçmiş
ve Yunan ile diğer işgalci
kuvvetlere karşı aktif bir
şekilde mücadeleye katılmışlardı.
Bulgaristan Türkleri,
büyük miktarlarda para
bağışlarında da bulunmuşlardı. Süremizin sınırlı
olması sebebiyle yapılan
para yardımlarından sadece birkaçından özetle
söz edilecektir:
“Bulgaristan’ın Varna
Sancağı’na bağlı Pravadi
Kazası ve Pravadi Kasabası yardımsever halkı
tarafından 5 Şubat 1915
tarihine kadar 21.171,9
frank toplanmış ve bu
m ik t ardan 20.925,6 9
frank İstanbul Hilâl-i Ahmer Merkezi’ne teslim
edilmişti. Bu konuyla ilgili
hazırlanan cedvelde, para
bağışında bulunan 240
kişinin ismi ve bunların
verdikleri para miktarları
ayrıntılı bir şekilde kaydedilmiştir.
Doğu Trakya’nın Yunan
kuvvetleri tarafından işgal
edilmesi üzerine, esaret
ve mezâlimden kaçarak
25 Temmuz 1920’den
itibaren Bulgaristan’a sığınan 20.000 civarındaki
sivil ve askeri mülteciye
Bulgaristan Türkleri, sahip çıkmış, yiyecek ve
giyeceklerini temin etmiş,
maddî ve manevî destekte bulunmuşlardı.
1920 ve 1921 yıllarında
Şakir Zümre ve Salim Nuri
Beyler, şahsî teşebbüsleri
ile Bulgaristan Türklerinden temin ettikleri yiyecek ve giyecekleri mültecilere dağıtmışlardı. Aynı

Devamı sayfa 3’te
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Acil tıp servislerine 25 yeni ambulans sağlandı
S a ğ lık Bakanı K i r i l
Ananiev, Sof ya Aleksandrovska Üniversite
Hastanesi'nde düzenlenen törenle “Acil Tıp Hizmetleri Sisteminin Geliştirilmesine Destek” isimli
proje kapsamında satın
alınan 25 yeni ambulansın anahtarlarını acil tıp
servislerinin temsilcilerine
teslim etti.
Yeni ambulanslar, Kırcaali, Tırgovişte, Haskovo (Hasköy), Sofya, Varna, Blagoevgrad, Loveç
(Lofça), Dobriç (Hacıoğlu
Pazarcık), Vidin, Montana, Gabrovo, Vratsa, Pazarcık, Veliko Tırnovo ve
Plevne'deki acil tıp merkezleri için alındı.
Bakan Ananiev, ”Şimdiye kadar proje kapsamında 82 yeni ambulans sağlandı. Yıl sonuna kadar 70
ambulans daha sağlanacak” diye bildirdi. Proje
kapsamında toplam 400
yeni ambulans alınmasının öngörüldüğünü anımsatan Ananiev, tüm ambulansların Ekim 2021’e
kadar teslim edileceğine
dair güvence verdi. Proje
farklı yerleşim yerlerinde

lanan kaynakların miktarının “50 milyona kadar”
şeklinde belirtildiğine dikkat çekti.
Bakan, bu 86 milyon levalık kaynağın, maaşların

Çamdere’den Kerime nine
82 yaş gününü kutladı

bulunan acil tıp merkezlerinin ve şubelerinin onarımını öngörmektedir.
Bu arada Bakan Ananiev, sağlık sektöründe
çalışanların maaşlarının
azaltıldığına dair bilgiyi
doğruladı.
Bakan, hemşerilerin maaşlarının artırılması için
öngörülen 50 milyon leva
kaynağın 6 milyon levaya
azaltıldığını söylendi.
Ananiev, sağlık personelinin maaşlarını artırmaya

ve her türlü tedavi kurumunda yürütülen tedavi
faaliyetlerine yönelik toplam 86 milyon leva tahsis
edildiğini belirtti.
Bakan, “Bu 86 milyon
levalık kaynağın 50 milyon levalık tutarı, Ulusal
Sağlık Sigorta Kasası rezerv kaynaklarından klinik
yollar çerçevesinde karşılanan sağlık hizmetlerinin
maliyetlerini artırmak için
sağlandı. Ulaşılması Zor
Sağlık Kuruluşları Hak-

kında Yönetmelik kapsamında 30 milyon leva ve
Sağlık Bakanlığı bütçesinden 6 milyon leva daha
sağlandı” diye izah etti.
A n a n i e v, B a k a n l a r
Kurulu’nun aldığı kararla
hemşerilerin maaşlarının
artırılması için öngörülen
50 milyon leva kaynağın
6 milyon levaya azaltıldığına dair açıklama ile ilgili
izahat verdi.
Söz konusu açıklamada
devlet bütçesinden sağ-

Kurtuluş Savaşı’nın bilinmeyen bir boyutu:
Bulgaristan Türklerinin yardımları
2. sayfadan devam

zamanda, Doğu Trakya
mültecilerinin Türkiye’ye
dönüşlerinde kullanmaları
için 5.000 lira para yardımında da bulunmuşlardı.
Anadolu’daki şehit ailelerine ve savaşta evsiz
ve yurtsuz kalan binlerce
Türke yardım olarak 20
Kasım 1922 tarihinde,
Razgrad ve civarındaki
köylerden 69.579 frank,
Türkiye Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti Riyâset-i’ne ilk
taksit olarak gönderilmişti.
Yeni Zagra kasabasının
Müslüman ahalisi, kahramanca mücadele eden
Türk Ordusu’nun yaralı
askerlerine ve şehit ailelerine yardım etmek maksadıyla, Hilâl-i Ahmer’e
9.455 lev ve 187,5 kuruş
bağış yapmıştı. Konuyla
ilgili hazırlanan cetvelde,
bağışta bulunan şahısların isimleri ve miktarları
ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.
1 Mart 1922’den 15 Eylül
1923 tarihine kadar sadece Şumnu ve çevresindeki Türkler, Hilâl-i Ahmer
Cemiyeti’ne 349.362 lev
para yardımında bulunmuşlardı. Şumnu ve çevresinden yardımda bulunan köylerin isimleri ayrıntılı bir şekilde yansıdaki
cetvelde sunulmuştur.
Eski Cuma Kazası’ndan

artırılmasına dahi tüm
devlet ve belediye hastanelerinin yürüttüğü tedavi
faaliyetlerine yeteceğini
kaydetti.
Kırcaali Haber

toplanan yardımın ikinci
taksidi, 20 Temmuz 1923
tarihinde, 62.000 levlik
bir çekle Ankara Hilâl-i
Ahmer Temsilciliği’ne
gönderilmişti. Yansıda

taksidi olarak 121.193 levi
Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’ne
havale etmişlerdi. Yansıda bağışta bulunan köylerin isimleri ve bağış miktarları ayrıntılı bir şekilde

ruhlarına atfen “mevlid-i
nebevî” okumuştu.
26 Mart 1922 tarihinde
Tatarpazarcık halkı da,
Türkiye’de vatanı için şehit düşen kahramanların

bağışta bulunan köylerin
isimleri ve bağış miktarları ayrıntılı bir şekilde görülmektedir.
Ekim 1923’te Razgrad
ve çevresindeki Türkler,
topladıkları 80.000 levi bir
çekle Hilâl-i Ahmer Cemiyeti Riyaseti’ne göndermişlerdi. Yansıda Hilâl-i
Ahmer’e bağışta bulunan
köylerin isimleri ve bağış
miktarları görülmektedir.
Ekim 1923’te bazı Türk
köyleri yardımın üçüncü

görülmektedir.
Bulgaristan Türkleri,
yaptıkları para yardımlarının yanı sıra, mevlidler
okumuş, şiirler yazmış ve
gösteriler düzenlemişlerdi. Böylece Türkiye’deki
mücadeleye manevî destek vermişlerdi. Örneğin:
1922 Şubat’ının ilk günlerinde Plevne Türkleri,
kadın, çocuk ve katılan
bütün Müslüman cemaatinin gözyaşları arasında, Anadolu şehitlerinin

mübarek ruhlarına mevlit
okumuştu.
İzmir’in kurtarıldığı günün gecesinde, Rahva’da,
Anadolu mücahitlerinin
adına mevlidü’l-nebi ve
çifte ezanlar okunmuş,
öğrenciler tarafından da
millî ilahiler söylenmişti.
Lozan Barış Antlaşmasının imzalanması münasebetiyle Burgaz Türkleri,
kazanılan zaferin şerefine, İslâm şehitlerinin ruhları için mevlit okumuş ve

Kerime Nine, uzun yaşamanın sırrını doğal yaşamaya bağlıyor.
Ardino’nun Çamdere köyünden Kerime İbryam 82.
yaş gününü kızları Gülümser Tuna, Selver Fevzioğlu,
damatları İsmail Tuna
ve Yılmaz Fevzioglu,
gelini Seynur Mümün
İbryam ve torunu Fatme Emin ile birlikte
evinde kutladı. 82'nci
doğum günü pastasına üfleyen Kerime
nine, üç kız ve bir erkek annesi.
„Sağlıklı ve uzun ömürlü olmayı doğal yaşamaya
bağlıyorum. Hareket ve bol bol yoğurt yemek. Her gün
bir kavanoz yoğurt yerim. Bir de yatmadan önce, her
gece bir bardak süt içerim. Çalışmak da sağlıklı ve
uzun ömürlü olmamın nedenlerindendir. Bilirsiniz işleyen demir pas tutmaz. İnsan da öyledir. Ömrüm tütün
tarlalarında geçti. Güneş doğmadan tarlada olur, akşam geç saatlerde eve toplanırdım“, diyor Kerime nine.
Nice nice sağlık, neşe dolu seneler dileklerimizle
Kerime Nineye.
şerbet dağıtmışlardı.
Razgrad Türkleri de Kurtuluş Savaşı’nda vatan ve
Türklük uğrunda canlarını
feda eden kahraman şehitlerin mübarek ruhlarına
ithaf ederek mevlit okutmuşlardı.
Afyon’da Yunan kuvvetlerinin bozguna uğratılması ve İzmir’in kurtarılması
üzerine, Bulgaristan’daki
Türk şairleri de Rumeli
Türklerinin sevinçlerini
şöyle dile getirmişlerdir:
“Zafer Tarihi
Bir ziyâ’ yükseldi Turan
yolundan,
Atlılar belirdi sağ u solundan,
‘Afyon’ önlerinden kaçan
Yunanı,
‘İzmir’den attılar tutup
kolundan.”
Sonuç olarak;
Bulgaristan Türkleri,
1912-1913 Balkan Savaşları ve 1914-1918 I. Dünya
Savaşı yıllarında çok ağır
siyasî, malî ve iktisadî
şartların altında ezilmiş ve
tükenmişti. Buna rağmen,
millî şuurları gelişmiş olan
Bulgaristan Türkleri, I.
Dünya Savaşı, Türk Milli
Mücadelesi ve Türkiye
Cumhuriyeti Devleti’nin
teşkil edilmesi süreçlerinde, bütün imkânlarını zorlayarak büyük fedakârlıkta
bulunmuş ve ellerinden
gelen siyasi, maddî ve
manevî yardımları içtenlikle sağlamışlardı.
Bulgaristan Türklerinin,
Türkiye’ye gönderdikleri
toplam yardım miktarlarını kesin rakamlarla belirlemek adeta imkânsızdır.

Bununla birlikte, kaynaklardaki bilgilerden tespit
edilebildiği kadarıyla;
Bulgaristan Türkleri toplam olarak;
3.500.000 lev,
2.000.000 kuruş,
13.000 lira,
5.000 altın,
100.000 frank bağışta
bulunmuştu.
Hilâl-i Ahmer şefkat
pullarının satımından da
300.000’den fazla lev,
1.400’ün üzerinde Türk
lirası temin etmişlerdi.
(Paranın yanı sıra eşya ve
yiyecek maddeleri yardımında da bulunmuşlardı).
Türkiye’nin 1920 yılı
bütçesi 63.018.358, bütçe açığı ise 11.629.732
liraydı.
Bulgaristan Türklerinin
verdikleri bu yardımlardan
bile, bütün zor günlerde
olduğu gibi, Millî Mücadele döneminde de, Rumeli
ve Anadolu Türklerinin
arasındaki kardeşliğin,
işbirliğin ve dayanışmanın
güçlü olduğu görülmektedir ve en zor şartlarda
dahi Anadolu ve Rumeli
Türklerinin birbirine her
çeşit yardım ve desteği
sağladıkları anlaşılmaktadır. Özetle; Millî Mücadele sürecinde Rumeli
Türkleri, Anadolu Türkleri
ile birlikte üzülmüş ve birlikte sevinmiştir. Rumeli
Türklerinin kalbi, Anadolu
Türklerinin kalbiyle birlikte
atmıştır.
Trakya Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker ALP
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Ardino Belediyesi’nin yeni Başkanı Müh. İzzet
Şaban, yemin ederek görevine başladı
Ardino (Eğridere) Belediye Meclisinin ilk oturumunda yeni seçilen
Belediye Meclis üyeleri,
Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban ve köy muhtarları, tüm hareketlerinde
ilçenin vatandaşlarının çıkarlarını rehberlik edineceklerine ve refahları için
çalışacaklarına dair yemin
ederek yemin belgelerini
imzaladı. Yemin töreni,
Belediye Meclis salonunda gerçekleştirildi. Törende Kırcaali Valisi Nikola
Çanev, Ardino İlçe Seçim
Kurulu Başkanı Ruska
Çauşeva, yeni seçilen belediye meclis üyeleri, köy
muhtarları, muhtar vekilleri ve vatandaşlar hazır
bulundular.
Geleneksel olarak ve
Yerel Yönetim Kanunu
doğrultusunda Ardino Belediye Meclisi’nin ilk oturumu en yaşlı Meclis Üyesi
olarak Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis
Grubu’ndan Mümün Bekir
tarafından yönetildi. Ardino İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ruska Çauşeva, yeni
seçilen Belediye Başkanı
Müh. İzzet Şaban’a, Belediye Meclis üyeleri ve köy
muhtarlarına seçim tasdik belgelerini takdim etti.
Ruska Çauşeva, seçimleri

kazanan HÖH adaylarını
tebrik ederek, başarılı bir
döneme imza atmalarını
temenni etti, seçimlere
katılan tüm siyasi güçlere
teşekkürlerini sundu.
Vali Nikola Çanev, yeni
seçilen belediye meclis
üyelerini, belediye başkanını ve köy muhtarlarını tebrik ederek, Ardino
ilçesi adına verimli çalışmalarını, diyalog ve uzlaşı içinde olmalarını diledi.
Çanev, yaptığı konuşmasında, ”Devletin bir temsilcisi olarak faydalı ve yapıcı olan herhangi bir yerel
yönetim kararını destek-

lemeye devam edeceğim. Şahsımda devlet
yardımına ve desteğine
bel bağlayabileceğiniz bir
partneriniz olacak” dedi.
Önceki dönem Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat, yeni seçilen Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban’a iktidarın sembolleri olan belediyenin sembolik anahtarını ve bayrağının yanı sıra gerdanlığı
teslim etti. Resmi Murat,
konuşmasında belediye
meclis üyelerine ve köy
muhtarlarına belediyenin
birliğini her ne pahasına
olursa olsun korumaları

ve çalışmalarında sürekliliği sağlamaları çağrısında bulundu.
Yeni Ardino Belediye
Başkanı Müh. İzzet Şaban da seçilmiş belediye meclis üyelerini ve
köy muhtarlarını tebrik
etti. Müh. Şaban, ”Sizler, seçmenler tarafından
Ardino ilçesi vatandaşlarının çıkarları ve refahları için özenle çalışmak
için seçildiniz. Umarım,
bunu ortak çabalarımızla hep birlikte görevimiz
döneminde yapacağız.
Önümüzdeki dört yıllık
dönemde ilçemizin gele-

Momçilgrad’ın yeni Belediye Başkanı İlknur
Kazim, yemin ederek görevine başladı
Momçilgrad’ın (Mestanlı) yeni Belediye Başkanı
İlknur Kazim, belediye
meclis üyeleri ve köy
muhtarları yemin ederek,
resmi olarak göreve başladı. Belediye Meclisinin
özel oturumu, Nov Jivot
Halk Kültür Evi salonunda gerçekleşti. Belediye
Meclisi’nin özel oturumu
Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisinden
en yaşlı Meclis Üyesi
olarak Sali Şaban tarafından yönetildi. Meclis özel
oturumunda Kırcaali Valisi Nikola Çanev, Momçilgrad ilçesi sakinleri ve
misafirleri hazır bulundu.
Oturum, yeni seçilen belediye meclis üyeleri, yeni
belediye başkanı ve köy
muhtarları için düzenlenen yemin töreni ile başladı.
Vali Nikola Çanev, yeni
seçilen belediye meclis
üyelerini, belediye başkanını ve köy muhtarlarını tebrik ederek, şunları

söyledi: “Yeni görev döneminde yerel yönetimin
insanların ihtiyaçlarına
anlayış göstereceğini ve
idari kapasiteyi geliştirmeye yönelik çalışacağını

umuyorum. Hepinizin toplumun geleceği hakkındaki kararlarınızda mantıklı
ve diyalog içinde hareket
etmenizi bekliyorum”.
Yeni Momçilgrad Belediye Başkanı İlknur Kazim, yaptığı konuşmada,
“Umarım ortak çabalarla
ilçemizi daha yaşanabilir

bir yer yaparız. Seçmenlerimizin belediye yönetimine dahil edilmesi için
mümkün olan her şeyi
yapacağım. Gayret ve
sebatla çalışarak başarı-

larımızı artıracağımıza ve
Momçilgrad'ı fırsatlar şehrine dönüştüreceğimize
inanıyorum” dedi.
Oturumun gündeminde Momçilgrad Belediye
Meclis Başkanı seçi mi de vardı. Bu göreve Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Meclis

Grubu’ndan Ersin Ömer
ve Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis
Grubu’ndan Dimitır Kadiev aday gösterildi. Gizli
yapılan oylamada Ersin Ömer,
29 Meclis Üyesinden 22’sinin
oyunu alarak
Momçilgrad Belediye Meclis
Başkanı seçildi.
Önceki dönem
Momçilgrad Belediye Başkanı
Sunay Hasan,
belediyenin
sembolik anahtarını İlknur
Kazim’e takdim
etti.
27 Ekim 2019 tarihinde
yapılan yerel seçimlerin
birinci turunda oyların
yüzde 73,57’sini alan İlknur Kazim, Momçilgrad
Belediye Başkanı seçildi.
İlçede 5 811 seçmen oyunu İlknur Kazim’e verdi.
Kırcaali Haber

ceği için güvenoyu almam
benim için bir şeref ve sorumluluktur. Vatandaşları
belediye yönetimine dahil
etmek için elimden geleni
yapacağım. Ardino'nun
refahı için çalışmaya söz
veriyorum” diye kaydetti. Müh. Şaban, şahsı ve
belediye idaresi adına üç
dönem Ardino Belediye
Başkanlığı yapan Resmi
Murat’a uzun yıllar belediye faaliyetlerini yönettiği için teşekkür mektubu
takdim etti.
Önceki dönemde Ardino
Belediye Meclis Başkanı
olan Sezgin Bayram, tekrar Meclis Başkanı seçildi. HÖH Meclis Grubu
tarafından bu göreve
aday gösterilen Sezgin
Bayram, 23 oyla seçildi.
GERB Meclis Grubu tarafından Ardino Beledi-

ye Meclis Başkan adayı
gösterilen Sıbi Uzunov ise
ancak 6 oy alabildi.
Sezgin Bayram, ”Çalışmalarımda ortak yararımız, ortak değerlerimiz
ve Ardino ilçesini bizim
ve çocuklarımız için daha
iyi bir yer yapmak için
çalışmaya devam etmek
adına tarafsız ve objektif
olacağım konusunda size
güven veriyorum” diye
kaydetti.
GERB Meclis Grubu
Üyesi Sıbi Uzunov, konu ş masın da H Ö H ’ün
adayını seçimi kesin bir
şekilde kazanmasından
dolayı tebrik etti. Uzunov
”Belediye Meclisinin ilçe
vatandaşlarına refah ve
selamet getirecek her bir
kararını destekleyeceğiz”
dedi.
Güner ŞÜKRÜ

Cebel’in yeni Belediye Başkanı
Necmi Ali: Tüm Cebel halkının
Belediye Başkanı olacağım

Yeni seçilen Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı Necmi Ali, yeni belediye meclis üyeleri ve köy
muhtarları düzenlenen meclis özel oturumunda
yemin ederek görevlerine başladı. Meclis özel
oturumunda Kırcaali Valisi Nikola Çanev de hazır
bulundu.
Önceki dönemde Cebel Belediye Meclis Başkanı olan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin adayı Seyfi Mehmedali, 23 oyla yeniden
Meclis Başkanı seçildi. Buna ilişkin yapılan gizli
oylamada Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin
Vatandaşlar (GERB) partisinin adayı Ervin Hasan

6 oy aldı.
Yeni Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali, yaptığı
konuşmasında, ”Ben bir işkoliğim, tempo yüksek
olacak. Umarım devlet destek verecektir” diye
kaydetti ve tüm Cebel ilçesi halkının belediye
başkanı olacağını vurguladı. Necmi Ali, ”Mecliste
çoğunlukla yöneteceğim, ancak muhalefet partilerle yapıcı bir diyalog yürüteceğim. Elimi uzatıyorum ve umarım havada kalmaz. Cebel için yeni
bir başlangıç istiyorum” dedi.
Cebel Belediye Meclis Başkanı Seyfi Mehmedali, ”Güven zor kazanılıyor ve her gün çalışmakla
pekiştiriliyor. Önümüzde yapılacak çok işimiz ve
aşmamız gereken zorluklar var. İnsanların beklentileri yüksek, bu yüzden onlara çok çalışmakla
cevap vermeliyiz” diye ifade etti.

HABERLER

20 Kasım 2019

Kırcaali Haber 5

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan
Azis beşinci dönemine başladı
Yeni seçilen beşinci
dönem Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan Azis, belediye meclis üyeleri ve
köy muhtarları Kırcaali
Kültür Evi salonunda düzenlenen meclis özel oturumunda yemin ederek,
resmi olarak görevlerine
başladı.
Bulgaristan ulusal marşı ve Avrupa Birliği marşıyla başlayan meclis
özel oturumunun açılışını Kırcaali Valisi Nikola
Çanev yaptı. Oturum,
kanun doğrultusunda en
yaşlı meclis üyesi olan
Sorumluluk, Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar (DOST) partisinden
Mehmet Hoca’nın başkanlığında gerçekleşti.
Beşinci dönemine başlayan Kırcaali Belediye
Başkanı Hasan A zis,
salonda büyük alkışlar
ve çiçeklerle karşılandı.
Belediye Başkanı, yeni
seçilen belediye meclis
üyeleri ve köy muhtarları,
yemin edip yemin belgelerini imzaladı.
Kırcaali İlçe Seçim Kurulu Başkanı Aleksandır
Stavrev, Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis’i,
belediye meclis üyelerini
ve köy muhtarlarını tebrik
ederek, onlara seçim tasdik belgelerini takdim etti.
Vali Nikola Çanev, yeni
seçilen belediye meclis
üyelerini, belediye başkanını ve köy muhtarlarını
tebrik ederek, başarılı bir
döneme imza atmalarını
temenni etti. Vali, zorlama, ilkesiz anlaşma, saldırgan söylemler ve diğer
demokratik olmayan uy-

gulamaların bu yönetim
organında kullanılmayacağına, diz çökertmek için
kararlar alınmayacağına,
tek partili yönetim modelinin hükmetmeyeceğine,
kasıtlı olarak veya yetersizlik nedeniyle yasaların
ihlal edilmeyeceğine dair
güvenini dile getirdi.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis, yaptığı
konuşmada, Kırcaali ilçesi halkından aldığı destek

için teşekkür etti. Müh.
Azis,”Hep birlike destek
istedik ve destek aldık.
Hepimiz teşekkür ettik
ve teşekkürlerimiz kabul
edildi. Kırcaali, şehrimiz
için birlikte çalışmamız
konusunda bize tarihi bir
sorumluluk yükledi. Ben
Kırcaalililerin yaptığımızı
gördüğünü, yapamadıklarımız için bizi affettiğini ve
işimize not verdiğini düşünüyorum. Yaptığımız hizmetleri geliştireceğiz. Ne

Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi
Süleyman ikinci dönemine başladı
Yeni seçilen ikinci dönem Kirkovo (Kızılağaç)
Belediye Başkanı Şinasi
Süleyman, yeni belediye meclis üyeleri ve köy
muhtarları yemin ederek,
resmi olarak görevlerine
başladı.
K i r kovo B e l e d i ye s i
konferans salonunda
gerçekleştirilen meclis
özel oturumunun açılışını Kırcaali Valisi Nikola
Çanev yaptı. Oturum, Tihomir (Terziören) köyünden Meclis Üyesi Bonço
Georgiev’in başkanlığında gerçekleşti.
Yemin ettikten sonra ilk
önce belediye başkanı,
ardından alfabetik sıraya göre belediye meclis
üyeleri ve köy muhtarları yemin belgelerini
imzaladı. Geçici olarak
Kirkovo Belediye Başkanı görevini yürüten Tasim Hacıveysal, Şinasi
Süleyman’a belediyenin
sembolik anahtarını ve
mesaj eşliğinde büyük bir
çiçek sepeti takdim etti.

Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman,
yaptığı konuşmasında
ikinci dönem Belediye
Başkanı olması için ken-

disine güvenoyu veren
seçmenlere teşekkür
ederek ilçenin refahı ve
halkın iyiliği için daha
fazla enerji ile çalışmaya
söz verdi.
Vali Çanev, yeni seçilen
belediye meclis üyelerini,
belediye başkanını ve
köy muhtarlarını tebrik

ederek, başarılı bir döneme imza atmalarını
temenni etti.
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis Gru-

bu adına Sali Ramadan,
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis Grubu
adına ise Rumen Mladenov birer selamlama konuşması yaptı.
Oturumun gündeminde
Belediye Meclis Başkanı seçimi de vardı.

Bu göreve HÖH Meclis
Grubu’ndan Sali Ramadan ve GERB Meclis
Grubu’ndan Rumen Mladenov aday gösterildi.
Gizli oylamada
Sali Ramadan,
21 oyla ikinci
dönem Kirkovo
Belediye Meclis
Başkanı seçildi.
Sali Ramadan,
bir dönem Kirkovo Belediye
Başkanlığı ve
iki dönem Belediye Başkan
Ya r d ı m c ı l ı ğ ı
görevler inde
bulundu. Kirkovo Belediye
Meclis Başkanı
adayı Rumen
Mladenov ise 8 meclis
üyesi tarafından desteklendi.
Yeni Kirkovo Belediye
Meclisi’nde HÖH partisi
14, GERB 8 ve Bulgaristan İçin Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) İttifakı
1 koltuğa sahip oldu.

belediye meclis üyelerine
ne köy muhtarlarına ne
Vali’ye tavsiyelerde bulunmaya cüret edemem.
İnsanların bize verdiği
nottan daha mutlak bir
not yoktur. Not ise seçimlerde verilir. Kırcaali’nin
birliğe ihtiyacı var” diye
konuştu.
Birer dönem Belediye
Meclis Başkan Yardımcılığı ve Belediye Başkan
Yardımcılığı görevlerinde
de bulunan, dördüncü
dönem Kırcaali Belediye
Meclis Üyesi seçilen Hüseyin Ahmet, gizli yapılan
oylamada Belediye Meclis Başkanı seçildi. HÖH
Meclis Grubu tarafından
bu göreve aday gösterilen Hüseyin Ahmet, 22
oyla seçildi. GERB Meclis Grubu’nun adayı Ognyan İvanov 12 oy, Bul-

garistan İçin Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
İttifakı’nın adayı Georgi
Küçükov ise 6 oy aldı. Bir
oy geçersiz çıktı.
Meclis özel oturumunda
HÖH Meclis Grubu adına Sezgin Bekir, GERB
Meclis Grubu adına Ognyan İvanov, BSP İttifakı
Meclis Grubu adına Georgi Küçükov, Demokratik
Bulgaristan Birliği İttifakı
adına Radoslav Milev ve
DOST partisi adına Mehmet Hoca birer selamlama yaptılar.
Yeni seçilen Kırcaali Belediye Meclisi’nde HÖH
partisi 23 koltuk, GERB
11 koltuk, BSP İttifakı 5
koltuk, DOST ve Demokratik Bulgaristan Birliği
İttifakı 1’er koltuk sahibi
oldu.
Kırcaali Haber

Krumovgrad Belediye
Başkanı Sebihan Mehmet,
beşinci dönemine başladı

Yeni seçilen beşinci dönem Krumovgrad (Koşukavak) Belediye Başkanı Sebihan Mehmet, belediye
meclis üyeleri ve köy muhtarları, 7 Kasım 2019 Perşembe günü düzenlenen meclis özel oturumunda
yemin ederek, resmi olarak görevlerine başladılar.
Meclis özel oturumunun açılışını Kırcaali Vali Yardımcısı Sevda Kamburova yaptı. Oturum, kanun
doğrultusunda en yaşlı Meclis Üyesi olan Hasan
Hasan’ın başkanlığında gerçekleşti.
Krumovgrad Belediye Başkanı Sebihan Mehmet,
beşinci dönemine başlıyor. Yemin belgesini imzaladıktan sonra Krumovgrad ilçesi ve Kırcaali ilinin
tarihinde ilk kadın Belediye Başkanı olan Sebihan
Mehmet, seçimlerde kendisine büyük oranda güvenoyu veren seçmenlere teşekkür etti. Sebihan Meh-

met, yeni bir dönem daha tüm ilçe halkının Belediye
Başkanı olacağını ve Krumovgrad ilçesinin yeni bir
görünüme kavuşması için çalışmaya devam edeceğini belirtti.
Belediye Başkanı, yeni seçilen köy muhtarlarını ve
belediye meclis üyelerini tebrik ederek, Krumovgrad
ilçesi sakinlerinin yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik çalışmalarını temenni etti.
Metin Bayramali, 22 oyla yeniden Krumovgrad Belediye Meclis başkanı seçildi. Belediye Meclis Başkanı, belediye meclis üyelerine ve köy muhtarlarına
ilçenin daha iyi geleceği için birlikte çalışmalarını
diledi. KH
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Kasıtlı cinayet vakalarında adli
soruşturma süresi kısaltılmıyor
C e z a M a h ke m e s i
Kanunu’nda değişiklik yapan kanun teklifi,
Meclis Genel Kurulunda
kabul edilerek yasalaştı. Yapılan değişikliğe
göre, adli soruşturma
süresinin kısaltılması
sadece kasıtlı cinayet
vakalarında uygulanmayacak.
İlk okumada onaylanan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP),
Birleşik Vatanseverler
İttifakı ve Volya partisi tarafından sunulan
kanun tasarısında ciddi yaralanmalarda da
yargı sürecini kısaltma
uygulamasının kaldırılması öngörülüyordu.
Ancak Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin
Vatandaşlar (GERB)
par tisi milletvekilleri, bu tür suçlarda adli
soruşturma süresinin
kısaltılması uygulan-

kullanırken Birleşik
Vatanseverler İttifakı
milletvekilinin büyük bir
kısmı çekimser kaldı.
Kanun tasarısı görüşmelerinde iktidar
ve muhalefet partileri arasında karşılıklı atışmalar yaşandı.
Milletvekilleri, yargı
sürecini kısaltma uygulamasının kaldırılıp
kaldırılmamasını veya
adil ceza verilip verilmemesini tar tıştı.
Birleşik Vatanseverler

masının korunmasını
önerdi. GERB’in kanun
teklifinin gerekçesi, ciddi yaralanmalarda adli
soruşturma süresini kısaltma uygulamasının
kaldırılmasının mahkeme sürecinin uzamasına yol açacağı ve adil

ceza verileceğinin garantisi olmamasıdır.
Sonuçta GERB’in ciddi yaralanmalarda adli
soruşturma süresinin
kısaltılması uygulanmasının korunmasına
yönelik teklifi, GERB
milletvekillerinden baş-

ka 1 Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
milletvekili ve 3 Birleşik
Vatanseverler İttifakı
milletvekili tarafından
desteklendi.
Yapılan oy lamada
BSP ve Volya partisi
milletvekilleri ret oyu

Beş yılda bir karayolu trafik güvenliğinin
değerlendirilmesi yapılacak
Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, en az 5 yılda bir yol
ağının karayolu trafik güvenliğinin değerlendirmesini yapmak zorundadır.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi, birlik için stratejik bir
amaç olan yollardaki ölüm
ve ciddi yaralanmaların
azaltılması amacıyla güvenli bir karayolu altyapısı
sağlamak için yeni kurallar kabul etti.
Direktif, AB Resmi Gazetesinde yayınlanmasının ardından yürürlüğe
girecek. Üye devletlerin
daha sonra direktifi uygulaması üzere ulusal mevzuatına uyarlaması için 2
yıllık bir süre tanınacak.
Karayolu Trafik Güvenliği Ajansı’nda uzman olarak görevli İvan Petkov,
“Ülkemiz zaten direktifi
kendi mevzuatına uyarlama yapma konusunda
çalışıyor” diye kanaat getirdi. Uzmanın ifadesine
göre, direktif hükümleri
Bulgaristan mevzuatına
uyarlanırken geliştirilecek.
Petkov,” Yalnızca kapsamlı bir karayolu trafik
güvenliği değerlendirmesi yapmakla kalmayacağız. Değerlendirme aynı
zamanda tüm karayolu
ağını kapsayacak, hem

yerel hem de ulusal yolları
kapsayacak” dedi.
Şimdiye kadar yol ağımızın kapsamlı bir incelemesi yapılmamıştır.
Petkov, “Şimdiye kadar

Bulgaristan'da böyle kapsamlı bir yol ağı incelemesi yapılmadı, AB ülkelerinin yapması da istenmedi.
Buna ek olarak bu denetimlerden kaynaklanan
önlemlerin izlenebilirliği
gerekliliği getirildi” diye
konuştu.
Petkov,” Süreci planlamak için çalışmalar yapı-

lıyor, 40 bin kilometre yoldan bahsediyoruz” diye
sözlerine ekledi.
Karayolu trafik güvenliğinin evrensel kriterleri
yoktur.

Ulaştırma Bilimsel
Teknik Birliği Derneğinde uzman Müh. Hristo
Slavçev,”Karayolu trafik
güvenliğinin evrensel kriterleri yoktur. Avrupa karayolu trafik güvenliği kriterlerinden bahsediliyor.
Böyle kriterler yok. Hiçbir
yerde birleşik ölçütler yok.
Hepsi ilgili yolun teknik

İttifakı milletvekilleri,
teklifin görüşüldüğü
Hukuk Komisyonu oturumuna katılmadıkları
için GERB’in sunduğu
kanun teklifinin kabul
edildiği yönünde BSP
milletvekillerini eleştirdi. Onlar ayrıca ağır
suçlarda yargı sürecini
kısaltma uygulamasının kaldırılması kimin
tarafından önerildiği
konusunda da tartışmaya girdiler.
Kırcaali Haber

Emeklilik yaşının artması
öngörülmüyor
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığından yapılan açıklamada, 2016'dan beri yürürlükte olan
mevzuatta belirtilen tedbirler dışında emeklilik
yaşının yükseltilmesinin öngörülmediği belirtildi.
Bakanlığın bu açıklamayı kamuoyunda tartışılması üzere internet sitesinde yayınladığı güncellenmiş 2012-2030 dönemi Ulusal Demografik
Gelişim Stratejisi’nin uygulanmasına ilişkin 2018
Raporu ile ilgili basında çıkan haberlerden dolayı
yapmaktadır.
Yapılan açıklamada kamuoyunda tartışmaya
açılan taslak raporun, gerçekleştirilen karmaşık

özellikleri ve parametrelerinin, ilgili yol sınıfının ve
ilgili yol bölümlerinin bir
sonucudur. Büyük ölçüde,
karayolu güvenliği standartlarımız Almanlardan

alınmıştır” diye konuştu.
İvan Petkov,”Yolların
kışlık bakımı için aktif hazırlık çalışmaları sürdürülmektedir. Şu anki hazırlık
seviyesi çok iyi. Şimdilik
yolların kışlık bakımı için
hazırlık çalışmaları konusunda endişe olduğunu
söyleyemeyiz” dedi.
Kırcaali Haber

eylemleri, alınan önlemleri, demografik zorlukların
üstesinden gelinmesi ve sektörel politikaların demografik değişime uyarlanması konusunda ilkeli
görüşleri içerdiği belirtildi. Taslak rapor, emeklilik
yaşı ve hizmet süresinin artırılması, erken emekliliğin sınırlandırılması veya emeklilik sisteminin
ikinci ve üçüncü ayağına yönelik çok fonlu bir sistem getirilmesi için yeni önlemler önermemektedir.
2015 yılında Meclis Genel Kurulunda emeklilik
sistemini finansal olarak güçlendirmek ve emekli maaşlarının yeterliliğini artırmak için Sosyal
Güvenlik Sigortası Kanunu'nda değişiklikler yapılması onaylandı. Onaylanan tedbirler arasında
kademeli bir artış yapılarak emeklilik yaşının 2037
yılında kadın ve erkek için 65 yaş olması bulunuyor. Bu hükümler 1 Ocak 2016 tarihinden beri
yürürlükte ve mevzuatta düzenlenen yıllık plan
doğrultusunda uygulanmaya devam edilmektedir.
Kamuoyunda tartışmaya açılan taslak raporun,
2015'te kabul edilen mevzuatın ötesinde emeklilik
yaşının ve hizmet süresinin daha da artması için
yeni önlemler ve teklifler içermemektedir.
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Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman:
Büyük destek için herkese teşekkürler
Yeni seçilen altıncı
dönem Çernooçene
(Yenipazar) Belediye
Başkanı Aydın Osman,
yeni belediye meclis
üyeleri ve köy muhtarları yemin ederek
görevlerine başladı.
Bedriye Gaziömer, yeniden Belediye Meclis
Başkanı seçildi.
Çernooçene Probuda
1952 Halk Kültür Evi
salonunda gerçekleştirilen meclis özel oturumuna Kırcaali Valisi
Nikola Çanev, resmi
konuk olarak katıldı.
Çernooçene Belediye
Başkanı Aydın Osman,
yaptığı konuşmada,
“Geçen yıllarda oluşturulan ekip başarılı
sonuç verdi ve vermeye devam ediyor.
Bu ekip, vatandaşlara

mak benim için büyük
bir şeref” dedi. Bedriye
Gaziömer, seçmenlere,
HÖH Çernooçene ilçe
yönetimine ve belediye
meclis üyelerine kendisine verdikleri güvenoyu için teşekkür etti.
Bedriye Gaziömer,
”Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) partisi
belediye meclisinde nitelikli çoğunluğa sahip.
Bu, geçen dönemde
yapılan çalışmaların
büyük takdir topladığını, seçmenlerin gü-

güven, huzur, güvenlik ve özgüven veriyor,
rutinliğe ve deneyime
sahip. Büyük destek
için herkese teşekkür
ediyorum. Verdiğiniz

destek ekibime güç ve
belirlenen uzun vadeli
program doğrultusunda her alanda çalışmaya devam edeceğimize
dair güvence veriyor”

diye kaydetti.
Bedriye Gaziömer,
”Yeni bir dönem için yeniden seçilen Belediye
Meclis Başkanı olarak
huzurunuzda bulun-

çokları gibi o da, 19841989 döneminde gerçekleştirilen sözüm ona

yıllar zor değildi, çünkü
1971-1980 döneminde
Çernooçene (Yenipazar)

köyünde ilk defa muhtar
seçimi yapıldı. Halibram
Halil’in komşuları hiç
tereddüt etmeden onu
muhtar adayı çıkardı.
Bir dönem Bojurtsi köyü
muhtarlığı yaptı.
Geçen yıllarda Jeleznik
ve Svobodinovo köylerinde 5 muhtar ve 5 Çernooçene Belediye Başkanı
değiştirdiğini anlatan Halibram ağabey, ”Benim
de görevi devretme zamanım geldi” diye heyecanlı konuştu. Gençlere
doğup büyüdüğü yerleri
ve insanlarını sevmelerini tavsiye etti.
Çernooçene belediye
yönetimi, önceki dönem
Bojurtsi Köyü Muhtarı
Halibram Halil’e uzun
yıllar gerçekleştirdiği faaliyetlerinden dolayı teşekkür etti.
Halibram ağabey, dostların yıldızlar gibi olduğunu biliyor. Onları sürekli
yanında göremezsin,
ama orada olduklarını
bilirsin. Gerçek dostlar
güneş gibidirler, vazgeçilmezdirler.
Halibram Halil’in mesai arkadaşları ve dostları ona sağlık, huzur,
mutluluk, başarı ve nice
güzellikler dolu bir hayat
diliyor. Kırcaali Haber

Halibram Halil: Muhtarlık görevimi
onurlu bir şekilde devrediyorum
Söylemesi kolay. En
verimli 36 yılını topluma
hizmetle geçirdi. Bojurtsi
(Keneler) köyünden Halibram Halil'in faaliyetleri böyle özetlenebilir.14
Şubat 1954 tarihinde
dünyaya gelen Halibram
Halil, emeklilik yaşına
gelince onurlu bir şekilde Bojurtsi Köyü Muhtarlığı görevini Embiye
Muradova’nın devralmasına imkan verdi. Gururla ve temiz bir vicdanla
onun adaylığını destekledi.
Halibram Halil, “Yıllar
içinde bana inanıp güvenerek oy veren herkese
teşekkürler” diye kaydetti. Duayen muhtar,
insanların verdiği destek
ve cesaret olmadan kendini aşmanın hiçbir yolu
olmadığına işaret ederek görevin bilançosunu
yaptı.
Dürüst çalışma ile hayatını kazandığını ve
çocuklarını okuttuğunu
söyleyen muhtar, “Boş
elle geldim, boş elle gidiyorum, ama çok tecrübe
kazandım” dedi.
Halibram Halil iş hayatına 1984 yılında o zamanki Jeleznik (Karademir) köyü muhtarlığında
başladı. 10 ay sonra bir-

“Soya Dönüş Süreci”ni
acıyla geçirdi.
1990-2015 döneminde
tam 25 yıl Svobodinovo
(Mürsemler) köyü muhtarlığı sekreterliğini yaptı. Bu 25 yıllık dönemde
her gün kendi Bojurtsi
köyünden Svobodinovo
köyündeki işyerine kadar yaklaşık 15 km yolu
kat etti. Halibram Halil,
”Çoğu zaman yaya gittim” diye anlattı.
Halibram ağabey, ”Bu

İskra futbol takımında savunma oyuncusuydum.
Oradan kalma bir alışkanlığım var. Üç çocuğumdan biri olan Necatin
(Cayçi) aynı takımda savunma oyuncusu ve benim hobimi kendine hobi
edindi” diye ifade etti.
2015 yılında Seçim
Yasası’nda değişiklikler
yapılması sonucunda nüfusu 100 kişiyi aşan köylerde muhtarlıklar oluşturuldu. Böylece Bojurtsi

venini kazandığımız
anlamına geliyor. Aynı
zamanda aldığımız
yüksek oranda destek,
seçmenlerimizin büyük
beklentileri olduğu anlamına geliyor. İlçenin
refahı, tüm sakinlerinin
refahı için ve onların
sorunlarını çözmek
için çalışacağız. Gerekli deneyime sahibiz. Doğru ve gerekli
kararları almak için
sorumluluk içinde hareket etmeyi biliyoruz”
diye ifade etti. KH

Hüseyin Ahmet, Kırcaali
Belediye Meclis Başkanı
Seçildi
Düzenlenen meclis özel oturumunda Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) Meclis Grubu tarafından Belediye Meclis Başkanı aday gösterilen
Hüseyin Ahmet, gizli yapılan oylamada 41 Meclis
Üyesinden 22’si tarafından desteklendi. Bu göreve aday gösterilen diğer isimler, Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB)
Meclis Grubu’nun adayı Ognyan İvanov ve Bulgaristan İçin Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP)

İttifakı’nın adayı Georgi Küçükov idi.
Kırcaali Belediye Meclis Başkanı Hüseyin Ahmet, yaptığı konuşmada,” “Beni destekleyen ve
şahsımda bu makama layık birini gören herkese
teşekkür ediyorum. Belediye meclisi kolektif bir
organdır ve mecliste sık sık biz kelimesi duyulacak” diye belirtti. Hüseyin Ahmet, konuşmasında hem Belediye Meclis Üyesi hem de belediye
yönetim ekibinde yer almış biri olarak deneyim
sahibi olduğunu kaydetti. Müh. Ahmet,” Her iki
açıdan bakabiliyorum diyebilirim. Vatandaşlarımızın iyiliği için herkes arasında mümkün olan
en iyi uyum olması için çalışacağım. Seçimler
geçti, halk notunu verdi. Umarım bu, siyasetin
sağduyuya üstün geleceği son toplantı olur” dedi.
Hüseyin Ahmet, gelecek 4 yıllık dönemde Belediye Meclis Başkanı’nın makam odasının kapısının sadece meclis üyelerine değil vatandaşlara
da açık olacağını vurguladı.
Yeni seçilen Belediye Meclis Başkanı Hüseyin
Ahmet, beşinci dönem Kırcaali belediye başkanı Hasan Azis ve yeni Belediye Meclis üyelerini
tebrik ederek, 2019-2023 döneminde başarılar
diledi.
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Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu 22 Kasım’da Sinemalarda
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesince düzenlenen 4.
Uluslararası Kısa Film Festivali
için kente gelen Yapımcı Mustafa Uslu, 22 Kasım'da vizyo-

Süleymanoğlu'nun dolu dolu bir
film olduğunu ve 22 Kasım'da
vizyona gireceğini kaydeden
Uslu, sözlerine şöyle devam
etti:

her şeyi emin olun bu filmde
bulacak. 1,51 metre boyundaki
bir adam... Masada otururken
ayakları yere değmiyor ama
Amerikan rüyasını elinin ter-

na girecek Cep Herkülü: Naim
Süleymanoğlu filmine ilişkin
açıklamada bulundu.
Filmin, Türk sinema tarihinin
en büyük filmi olduğunu savunan Uslu, çekimlerin 8 ülkede
gerçekleştirildiğini ve filmde
334 sahne bulunduğunu belirterek, "Bulgaristan, diğer ülkeler ve Türkiye'den aşağı yukarı
20 bin yardımcı oyuncu kullanıldı, 20 bin yardımcı oyuncu
giydirildi, bir yerden bir yere
nakledildi. Çok kilometreler
yapıldı, herhalde milyonlarca
kilometre yapmışızdır. İnşallah
Naim abiye ve ülkemize yakışır" ifadelerini kullandı.
Amerikan rüyasını elinin tersiyle itiyor"
Cep Herkülü: Naim

“Filmde beni etkileyen aslında
bir çok sahne var. Birisi Naim
Süleymenoğlu'na Amerikalılar
bir teklifte bulunuyor ve Naim
onlara insanlık dersi veriyor.
Özellikle de günümüzdeki
konjonktürle de çok örtüşüyor.
Naim Süleymanoğlu onlara,
her şeyin para, mülkiyet, servet olmadığını gösteriyor. Annesiyle ayrıldığı bir sahne de
beni çok etkiledi. KGB ajanları,
Rusya ve Bulgaristan'ın Naim'i
tekrar yakalamak için gösterdikleri çaba var, çok etkileyici"
ifadelerini kullandı.
Uslu, izleyicinin filmde gurur,
inat ve inancı bulacağına dikkati çekerek, sözlerini şöyle
tamamladı: "İzleyici, tam da
şu günlerde ihtiyacımız olan

siyle itiyor. 30 yaşında değil,
henüz 18 yaşındayken bunu
yapıyor. O yüzden Türk milleti
çok şey bulacak, her şeyden
önce kendinden parça bulacak.
Hele hele birlik ve beraberliğe
ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde, gerçekten insanları kemik
gibi birbirine kilitleyecek bir film
olduğunu düşünüyorum. Çünkü Naim Süleymanoğlu'nun
kendisi öyleydi. Herkesin sevdiği biriydi. Alevi'si, Sünni'si,
Çerkez'i, Kürt'ü, Türk'ü, biz bir
mozaiğiz. Biz bir çiçek aranjmanının ayrı birer çiçeğiyiz.
İşte Naim Süleymanoğlu da
o aranjmandaki herkesin çok
sevdiği, herkesi çok gururlandıran bir insandı."
Kırcaali Haber

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

Kırcaali Haber Gazetesine Abone Olalım, Türkçemize Sahip Çıkalım!
Değerli okuyucularımız,
Bulgaristan Türklerinin sesi
Kırcaali Haber gazetesi 13 yıldır kesintisiz siz değerli okuyucularımızın hizmetindedir.
Yıllar içerisinde iyi ve kötü
günlerin olmasına rağmen gazeteniz bağımsızlık ve doğru
haber sunma ilkelerinden hiçbir zaman ödün vermemiştir
ve vermeyecektir. Türk dilinin
Bulgaristan’da yaşatılması ve
soydaşlarımızın ana dilinde
haber alma imkânları sunma
amacı olan gazetemiz gelecek yıl da Allah’ın izniyle sizlerle olmaya devam edecektir.
Haftalık yayınlanan Kırcaa-

li Haber Gazetesinin günlük,
aktüel ve güncel haberlerin
yer aldığı internet sitesi (www.
kircaalihaber.com) her gün
yaklaşık 30 bin kişi tarafından
ziyaret edilmektedir.
Gazeteler okuyucuları (aboneleri) olursa ayakta kalabilir.
Ne kadar çok abonesi olursa
o gazete o kadar güçlü olacaktır.
Değerli soydaşlarımız,
Kırcaali Haber Gazetesinin
2020 yılı için abone kampanyası devam etmektedir.
Bulgaristan’ın her yerinden
Postaneler aracılıyla gazetemize abone olabilirsiniz. Kır-

caali Haber Gazetesi Posta
Katalog Abone Numarası
2454’tür. Yıllık abone fiyatı
sadece 50,00 levadır. Abone
olmak için son tarih 15 Aralık
2019.
Ayrıca gazetemize Kırcaali’deki ofisimizde de abone
olabilirsiniz ve ya bizlere telefon ile ulaşabilirsiniz. GSM:
+359 887 53 40 41.
Unutmayalım! Gazetemizin
aboneleri ve reklam gelirleri
ne kadar fazla olursa gazete
ve internet sitemizde o kadar
fazla ve kaliteli haber olacaktır.
Kırcaali Haber

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти
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