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Bulgaristan'da dini özgürlüklere darbe
Ulusal güvenlik konusunda
şahıs ve akımların radikal eylemlerine karşı atılan birçok
adımın olumlu karşılandığına,
Bulgaristan'da da önlemlerin
alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, yasakların, kötülükleri ortadan kaldırmadığı,
başka bir ortamda ve başka bir
şekilde var olmalarını sağladığı
kaydedildi.
Bütün dini törenler Bulgarca
Bulgaristan'daki üç partili koalisyon hükümetine dışarıdan kilit
destek veren ırkçı ve aşırı mil-

liyetçi Vatansever Cephe (PF)
Koalisyonu tarafından parlamentoya sunulan "hangi amaçla olursa olsun yüzü kapatan
aksesuarların yasaklanması"
ve "aşırı dinci propaganda yapanların hapis ve para cezasına
çarptırılması" yasa tasarıları kabul edilmişti.
PF, geçen hafta son olarak
ülkedeki bütün dini törenlerin
Bulgarca yapılmasını öngören
yasa tasarısını parlamentoya
sunmuştu.
Anadolu Ajansı

Ülkemizde cumhurbaşkanlığı
seçiminin 6 Kasım'da yapılmasına karar verildi.
Bulgaristan Parlamentosu'nda
yapılan oturumda, cumhurbaşkanlığı seçiminin tarihi belirlendi. Oylamada, Avrupalı Gelişimi
İçin Vatandaşlar (GERB) partisinin önerdiği tarih olan 6 Kasım
karar kılındı.

hurbaşkanı yardımcısı adaylarını, ağustos sonunda açıklamayı
planlıyor.
Hükümet yanlısı ırkçı Vatansever Cephe (PF) koalisyonu
ve aşırı solcu muhalefet Ataka
Partisi ise görüş ayrılıklarını bir
kenara bırakarak, ortak aday
belirledi.
Bu partiler, PF eş başkanla-

Parlamento ayrıca, aynı tarihte
3 sorulu bir referanduma gidilmesini de onayladı.
Referandumda halka, "Milletvekillerin, partilerin belirlediği
listelere göre değil, kişisel aday
olarak seçilmelerini destekliyor
musunuz?", "Seçim ve referandumlarda zorunlu oy kullanımını
onaylıyor musunuz?" ve "Parti
ve koalisyonlara verilen devlet
maddi desteğinin son seçimde
alınan oy başına 1 leva olmasını
destekliyor musunuz?" soruları
yönetilecek.
Adaylar
Seçim tarihinin yaklaşmasına
rağmen siyasi partilerin büyük
kısmı, cumhurbaşkanı ve cum-

rından Krasimir Karakaçanov'u
cumhurbaşkanı, Ataka milletvekillerinden Yavor Notev'i cumhurbaşkanı yardımcısı adayı
olarak gösterdi.
Adaylar arasında, Başbakan Boyko Borisov ile eski
kral ve eski başbakanlardan 79 yaşındaki Simeon
Sakskoburgotski'nin de isimleri
geçiyor. Ancak her iki isim de
şimdilik aday olup olmayacakları konusunda net bir açıklama
yapmadı.
5 yıllık görev süresi sona ermek üzere olan Cumhurbaşkanı
Rosen Plevneliev ise ikinci kez
cumhurbaşkanı adayı olmayacağını duyurmuştu.
AA

Cumhurbaşkanı Seçimleri 6 Kasım'da

Bulgaristan'da Dini Önderler
Şurası, ülkede Müslümanların
dini özgürlüklerini kısıtlayan
yasa tasarılarının parlamentoda kabul edilmesinin, sosyal
huzura katkı sağlamayacağını
açıkladı.
Bulgaristan'da 1990 yılından

bu yana baş müftülük ve Yüksek
İslam Şurası başkanlığı yapan
din adamlarından oluşan Dini
Önderler Şurası'ndan yapılan
açıklamada; İslam’a uygun giyim ve cemaatlerle ilgili yasa tasarılarından duyulan rahatsızlık
dile getirildi.

Açıklamada, parlamentonun
gündemindeki bazı yasa tasarılarının, uluslararası hukuk ve
anayasa tarafından güvence altına alınmış dini özgürlükleri kısıtlama amacı taşıdığı belirtildi.
Yasaklar tamamen caydırıcı
değil

Bedenimiz Bulgaristan’da Kalbimiz Anavatan’daydı!
Vatan nedir?
Vatan milletin sahip olduğu
en yüce değerdir. Bir kimsenin doğup büyüdüğü; bir milletin hakim olarak üzerinde
yaşadığı, barındığı, gerekirse
uğrunda canını vereceği topraktır. Kısaca vatan kalbinin
attığı yerdir.
Anavatan ise atalarının
geldiği yerdir. Bulgaristan
Türklerinin anavatanı, kalplerinin attığı yer Türkiye’dir.
Türkiye ne kadar güçlüyse
bizler burada o kadar güçlüyüz. Bir gözümüz, kulağımız
Bulgaristan’da ise diğeri her
zaman Türkiye’de olmuştur.
Türkiye ile sevinir, Türkiye
ile ağlarız. Kısacası kalbimiz
her daim anavatanımız için
atmaktadır.

Sebahat NECİB
Türkiye’de 15 Temmuz 2016
tarihinde ordu içerisinde
ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan Fetullah Gülen’in

liderliğini yaptığı Fetullahçı
Terör Örgütü (FETÖ)’ye bağlı
bir grup tarafından, Türk SiDevamı 3’de
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15 Temmuz’da Türkiye’de yaşanan darbe
girişimi hakkında basın açıklaması
Ne oldu?
Türkiye’de 15 Temmuz
2016 tarihinde ordu içerisinde ABD’nin Pensilvanya eyaletinde yaşayan
Fetullah Gülen’in liderliğini yaptığı Fetullahçı
Terör Örgütü (FETÖ)’ye
bağlı bir grup tarafından,
Türk Silahlı Kuvvetleri
içindeki mensupları öncülüğünde askeri darbe
girişiminde bulunulmuştur. Şu ana kadar 240 kişinin hayatını kaybettiği
belirlenen darbe girişimi
milletimizin insanlığa örnek direnişi ve devletin
diğer unsurlarının karşı
koymasıyla başarısızlığa
uğratılmıştır.
FETÖ nedir?
Fetullah Gülen isimli ilkokul mezunu emekli bir
din görevlisinin başında
olduğu FETÖ, 1970’li
yıllarda, bu zatın sapkın
görüşleri etrafında toplanan ve genelde açtığı
özel okullar, kurslar, öğrenci ev ve yurtları gibi
faaliyetlerle öne çıkan
bir dini grup ve hareket
olarak ortaya çıkmıştır.
İllegal çalışmalarını tam
bir gizlilik içinde yürüterek ulusal ve uluslararası
alanda sadece sivil toplum ve eğitim faaliyetleri
yaptığı algısı oluşturmaya çalışmaktadır. Üyeleri sevgi ve hoşgörü gibi
mesajlarla kendilerini
demokrasi, dinler arası
diyalog, eğitim ve barış
gönüllüsü gibi gösterme
stratejisi izlemektedir.
Oysa örgütlenmelerine
bakıldığında; Türkiye’de
ve ilgili ülkelerde gerçek
kimliklerini gizleyerek çok
farklı kimliklerle (sol, sağ,
liberal, dindar) ordu, yargı, emniyet, istihbarat ve
bürokrasi gibi devletlerin
kritik yerlerine yerleşmektedirler. Bu durum,
faaliyet gösterdiği ülkelerde kendilerini Hizmet
Hareketi olarak tanıtan
örgütün gerçek amacını
ortaya koymaktadır.
Amacı nedir?
Örgütlendiği ülkelerde
okul, eğitim/kültür merkezi, meslek kuruluşu
veya STK gibi görünerek
gizlice stratejik kurumlara yerleşerek devletleri
ele geçirmektir. Çocukluğundan itibaren kontrol altında tutup etkin
yerlere getirdiği üyeleri
aracılığıyla, devletleri,
toplumları, hatta dünyayı “kâinat imamı” olarak
adlandırdıkları liderle-

rinin görüşleri ışığında
dizayn etmektir. Sapkın
dini inançları nedeniyle
amaçlarına ulaşmak için
her türlü takiye, iftira,
komplo, tuzak ve illegal

teren ve hoşgörü, diyalog
gibi kavramları kullanan
FETÖ, hiçbir şekilde o
alanlarda kalmayıp güvenlik, yargı ve istihbarat
alanlarında kadrolaşıp

karşı koymuşlardır. Gelinen noktada kanlı darbe
girişimi bastırılmış, devlet
kurumları büyük oranda
olağan işleyişine dönmüştür.

tüm faaliyetleri meşru
görebilmektedirler. Uzun
yıllara dayanan gizli eğitim ve ikna faaliyetleriyle
bu konularda sıradan insanların çözemeyeceği
bir profesyonellik kazanmışlardır. Üyeleri, mesihvari bir “seçilmişlik ruhu”
ve “adanmışlık” içerisinde kimlikten kimliğe girebilmekte, yeri geldiğinde
cinayet de dahil, her türlü
illegal faaliyeti gerçekleştirebilmektedir.
Şimdiye kadar ne yaptı?
Özellikle son 10 yılda,
örgütün gizli amacına
adanmış hakim, savcı
ve emniyet mensuplarıyla, kendilerine engel
gördükleri çok sayıda
askeri, polisi, bürokratı,
gazeteciyi, akademisyeni
ve yazarı uydurma delillerle ağır hapis cezalarına mahkum ettirmişlerdir.
Böylelikle devletin bütün
makamlarını ele geçirmeyi amaçlamışlardır.
Sistemi ele geçirmek
için artık yeterince güçlü
olduğunu düşünen FETÖ
ilk darbe girişimini Şubat
2012 tarihinde MİT Müsteşarı Hakan Fidan’ın
Kürt Sorununun çözümü
için yürüttüğü çalışmaları
gerekçe göstererek yapmaya kalkmıştır. 17-25
Aralık 2013’te ikinci darbe denemesinde uydurma yolsuzluk iddialarıyla
hükümet üyelerini tutuklama girişiminde bulunmuştur. Kendisini barışçıl
dini bir hareket gibi gös-

yasa dışı faaliyetlerde
bulunmaktadır.
15 Te m m u z ’d a n e
oldu?
15 Temmuz 2016 tarihinde ordu içerisinde
örgütlenmiş olan FETÖ,
savaş uçakları, helikopter ve tanklarla kanlı ve
çılgın yeni bir darbe girişiminde bulunmuştur.
Sokakta darbeye karşı
çıkan vatandaşların üzerine tankları sürmüştür.
Ankara ve İstanbul’da,
Cumhurbaşkanlığı, parlamento, emniyet ve kamu
binaları ile darbeye karşı çıkan insanları savaş
uçaklarıyla bombalayan
FETÖ, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a
da suikast girişiminde
bulunmuştur. Darbe girişimi halkın ve devletin
diğer unsurlarının karşı
koymasıyla başarısız
olmuştur. Darbe girişimi
sırasında 173 sivil, 62
polis ve 5 asker hayatını
kaybetmiştir. Darbecilerin
saldırısında ayrıca 1491
kişi de yaralanmıştır.
Darbe girişimi başarılı
olsaydı, binlerce masum
insan hayatını kaybetmiş,
demokrasi ve özgürlükler ortadan kaldırılmış ve
Fetullah Gülen’in sapkın
dini görüşleri ekseninde
askeri bir diktatörlük kurulmuş olacaktı. Bu çağ
dışı darbe girişimine farklı düşünceden toplumun
bütün kesimleri; siyasal
partiler, sendikalar, sivil
toplum kuruluşları, medya ve iş dünyası şiddetle

FETÖ sadece Türkiyeyi mi tehdit ediyor?
Son darbe girişiminde

görüldüğü gibi sapkın
bir dini inanışa dayanarak askeri bir diktatörlük
kurmak isteyen FETÖ,
amacına ulaşmak için
hiçbir sınır, ilke ve kural tanımamaktadır. 15
Temmuz’daki girişimde
silahsız masum insanları
doğrudan öldürmeye yönelik saldırılarda bulunmuştur. Diyalog, hoşgörü
gibi kavramları kullanan
örgüt, bir STK/hareketin
hiçbir şekilde ilişkisinin
olmaması gereken stratejik alanlarda örgütlenmektedir. Uzun yıllara
dayalı aldıkları eğitim ve
öğrendikleri yöntemlerle
kendilerini gizlemekte ve
yaptıklarını hiçbir şekilde
sahiplenmemektedirler.
Örgüt, gizli sapkın dini
anlayışı, gizli ajandası,
amaca ulaşmak için her
türlü yöntemi kullanabilmesi nedeniyle sadece
Türkiye için değil faaliyet gösterdikleri bütün
ülkelerde devletler ve
insanlık için bir tehdittir.

Örgüt, çalışma yaptığı ülkelerde, Türkiye’de daha
önce izlediği stratejinin
oldukça benzerini izlemekte, şimdilik kitlelere
şirin görünecek faaliyetler gerçekleştirmektedir.
Ne yapılmalı?
Dini değerleri kendi
sapkın inanışlarına göre
yorumlayan FETÖ, IŞİD
ve Boko Haram gibi örgütlerle bütün insanlık ailesi olarak birlikte mücadele edilmelidir. Yurtdışı
vatandaşlarımızın, soydaş ve akrabalarımızın,
demokrasiye, milli iradeye, insan haklarına ve
özgürlüklere saygılı tüm
uluslararası kuruluşların
ve bireylerin, milletimizin
şanlı direnişine vereceği
destek unutulmayacaktır.
Bu vesileyle, bir kez
daha insanlık dışı bu
kanlı darbe girişimini lanetliyor, şehit düşen sivillerimize, polislerimize
ve askerlerimize rahmet,
yaralılara acil şifalar diliyoruz.
YTB

Büyükelçi Süleyman Gökçe: “Türkiye’ye
giriş ve çıkışlarda sınırlama yok”
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe,
FETÖ'nün darbe girişiminin ardından TBMM
Genel Kurulunda kabul
edilen Olağanüstü Hal
(OHAL) kararına ilişkin
yabancıların özgür dolaşım hakkı konusunda
hiçbir sorunun yaşanmayacağını söyledi.
Büyükelç i G ökç e,
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında,
"Türkiye'de OHAL ilan
edilmesine rağmen Bulgaristan ve diğer yabancı
vatandaşların, turist ve iş
adamlarının özgür dolaşım ve Türkiye ziyaretleri
konusunda hiçbir sınırlama yok" dedi.
Türkiye'yi gerek turizm
gerekse başka amaçlı ziyaret etmek isteyen Bulgaristan vatandaşlarına
net mesaj veren Gökçe,
"İş sektörü eskisi gibi faaliyet gösterecek. Sınırlamalar olmayacak. Giriş
çıkışlarda engelleme olmayacak. İstediğiniz gibi
seyahat edebileceksiniz,
istediğiniz yerleri ziyaret
edebileceksiniz" ifadesini
kullandı.
Türkiye'de ilan edilen

olağanüstü hal durumunun idari bir önlem olduğunu vurgulayan Gökçe,
bu önlemin amacının
başarısız darbe girişimini organize edenlerin ve
katılımcılarının tamamen
or taya çıkarılması ve
adaletin önüne getirilmesi olduğunun altını çizdi.
Gökçe, "Önlemler kesinlikle ülkemizin ekonomik
hayatı, iş sektörü, turizm
sektörü ile ilgisi yok. Parlamento çalışıyor, gazeteler çıkıyor ve her şey
eskisi gibi normale dönüyor" ifadesini kullandı.
Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ilişkilere
de dikkati çeken Gökçe,
"Biz komşuyuz. NATO'da
müttefikiz, ortağız. İlişki-

lerimiz oldukça yoğun ve
kapsamlıdır. Dolayısıyla
Türkiye, Bulgaristan'ın bu
konuda endişe duyduğu
tüm konularda uygun bir
tavır göstermeye çalışıyor. Tahminen bunun bedeli de oldukça yüksektir
ancak Bulgar makamları
ile bu alandaki işbirliğimiz
de oldukça yoğundur"
şeklinde konuştu.
Gökçe, "Türkiye, hem
kendi vatandaşlarının
hem de ülkemizde bulunan milyonlarca yabancının güvenlik ve huzurunu
sağlamak, garantilemek
ve sürdürmek üzere ülkemiz, bu köklü sorumluluğunu yerine getirmektedir" dedi.
Kırcaali Haber
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Prof. Dr. Ana Radunçeva: “Sırnitsa köyüne yakın
Yılan Tapınağı, Stonehenge Anıtı ile kıyaslanabilir”
Haskovo İline bağlı ulusal tatil yeri olan Mineralni Bani (Meriçler) ilçe
merkezindeki Bulgaria
Oteli’nde düzenlenen basın toplantısında kadim
tarih uzmanı ve ünlü Bulgar arkeoloğu Prof. Dr.
Ana Radunçeva, Sırnitsa
(Sarnıç) köyü yakınındaki Yılan Tapınağı ile ilgili,
“Sırnitsa köyünün üst tarafında bulunan taş kütlelerindeki yılan şeklinde
olan kaya oluşumları, kesinlikle doğa harikası değil, burada el emeği var.
Yılan figürleri yabancılara karşı bir nevi güvenlik
halkası oluşturuyor. Bu
insanların toplumu ikiliymiş-laik iktidar olmasına
rağmen gerçek hükümdarlar putperest rahiplermiş” diye bildirdi.
Bu tapınak, Birleşik
Krallık’ta bulunan Stonehenge Anıtı ile kıyaslanabilecek turistik potansiyele sahip ve her bir
durumda bu tapınak dünya ve Avrupa düzeyinde
arkeolojik bir değer.
Prof. Dr. Radunçeva’nın
ifadelerine göre Sırnitsa
yakınındaki Yılan Tapınağı, Rodop Dağları’nda bulunan sayısı 250’yi aşan

benzeri kültürel abidelerin
bir parçasıdır. Arkeolog,
kayalara oyulan figürlerin
benzerleri Anadolu’da efsanevi Antioch (Antakya)
şehrinde yapılan kazılarda elde edilen eserlerde görüldüğünü söyledi.
Yılan başlı kadın figürü
ve tahta oturmuş dev bir
yılan figürü gibi orada
da farklı görüntülerde yılan figürleri bulunmuştur.
Buna benzer tapınaklar
İtalya, İspanya ve tüm
Akdeniz boyunda rastlanı-

yor. Prof. Dr. Radunçeva,
“Sırnitsa yakınındaki bu
kültürel abideyi inşa eden
kişiler son derece gelişmiş bir topluma aittirler.
Bu toplum Milattan Önce
4. asırda kaybolmuştur”
dedi. Tarihçinin ifadelerine göre ikinci asırda gök
küresi değişikliğe uğruyor ve Yılan Tapınağı’nı
yarat anlar yıldızların
peşine düşüyorlar. Ve
konuşmasının sonunda Radunçeva,”Böylece
onlar belirli bir dönemde

Bedenimiz Bulgaristan’da Kalbimiz Anavatan’daydı!
1. sayfadan devam
lahlı Kuvvetleri içindeki
mensupları öncülüğünde askeri darbe girişiminde bulunuldu.
Yaşananlar biz Bulgaristan Türklerini bir hayli
derinden üzdü. Anavatanımıza kalkan eller çok
şükür kırıldı. Ancak 15
Temmuz gecesi uzun bir
geceydi. Sosyal medyada yayınlanan haberler,
televizyonlardan yapılan
yayınları gözümüzü kırpmadan izledik. Biz uzaktaydık ancak kalbimiz
hep orada attı. Televizyondan an be an canlı
görüntüleri izlerken, vatanı uğruna sokaklara
dökülen, canını hiçe
sayıp ateşlerin üzerine
giden kandaşlarımızı
gördükçe, insan keşke
ben de orada olabilsem
demeden geçemiyor.
Birliğin, beraberliğin,
tek yumruk olmanın,
vatan uğruna neler yapabileceğinin en büyük
kanıtını Türk milleti tüm
dünyaya göstermiştir.
Ancak batı medyala-

rında olduğu gibi, bazı
Bulgar medyalarında da
yapılan darbe girişimi
yalan yanlış haberlerle
yansıtıldı. Türk haberlerini izlediğimizde her şeyin normalleştiğini görüyorduk, Bulgar haberleri
ise tam tersi bütün gece
darbe girişiminin başarılı olduğunu yansıttı. Bu
kadar da olmaz dedirtecek haberlere yer veriyorlardı. İyi ki çağdaş
bir dünyada yaşıyoruz,
internetten ve televizyonlardan doğru haberleri izleyip yalanlar içinde boğulup kalmıyoruz.
Her çuvalda olduğu
gibi bizim de maalesef
içimizde çürük elmalar
var. Kanı bozuk, benliğini kaybetmişler o akşam
sosyal medyada saçma
sapan paylaşımlarda
bulundular. Anavatanımız kan ağlıyorken, bazı
kanı bozuklara sanki hiç
bir şey olmuyormuş gibi
tavırlar sergileyip, Bulgar medyalarında yayınlanan yalan haberlere
kendi yorumlarını katıp
paylaşımlarda bulundular. Onlara her seferin-

de, Bulgar medyasına
inanmayın, Türk medyasına bakın demekten
bütün gece dilimde tüy
bitti. Ancak insanın kanı
bozulunca gökten yıldız
bile indirsen fark etmez.
Benim için onların adı
Türk ama kendileri asla.
Farkında bile değiller o
kale ne kadar zayıflarsa
biz hepimiz o kadar zayıflayacağız.
Bir de anavatanı için
at an kalp l e r var dı,
Allah’a şükürler olsun
onlar çoğunluktaydı.
Onlardan birinin bana
söylediği bir cümleyi aktarmak istiyorum, “Dün
akşam Türkiye’mizi kurtarmadan yatmadım”.
İnsanın kalbi sıkıştığında nefes alamaz ya,
o gece de öyleydi. Nefesimiz çok şükür kesilmedi. O gece sabah çok
zor oldu, ancak her karanlığın ardından güneş
doğar. O güneş anavatanımız Türkiye için hiçbir zaman batmaması
dileğiyle.
Ne mutlu Türküm diyene!

buradan göç ediyor. Buraya Anadolu topraklarından gelen bu insanlar
2.asırdan sonra tekrar
güneye göç ediyor ve
Yunanistan’dan Mısır’a
geçiyor ve oradan da
tekrar Anadolu topraklarına gidiyorlar” diye

düşünüyor. Yıldızlı gökyüzünün taslağını takip
eden göçebe bir ırka ait
son derece gelişmiş bir
toplumun söz konusu olduğunu söyleyen tarihçi,
“Onlar son derece iyi denizcilermiş. Akdeniz’deki
neredeyse tüm adalarda
bulunan tapınaklar bunun işaretidir” dedi.
Profesörün teorisine
göre kadim yüksek gelişmiş göçmenler yerel
halkla karışmıştır. Daha
sonra bu toprakları mesken eden Traklar bazı
tapınakları kullanmaya
başlıyor. Daha sonraki
devirde bu topraklarda
Hıristiyanlara ait kiliseler de inşa ediliyor. Tapınak yerleri yaşamak için
uygun değilmiş, fakat
askeri açıdan stratejik
konumda oldukları için
çoğunda gözlem noktaları oluşturulup, askeri
kaleler inşa ediliyormuş.
Yılan Tapınağı ile il-

gili daha detaylı veriler
ve daha derin sonuçlar
sonbaharda ağaçların
yaprakları düşünce taş
kütleleri daha iyi göründüğü zaman ve yamaçlarda arkeolojik incelemeler yapıldıktan sonra
elde edilebilir.
Şimdi yılan figürleri
sadece havadan görülebiliyor, kaya tapınağının resimleri ise haziran
ayının başında drone ile
çekildi. Drone fotoğrafları Stara Zagora’dan İvan
Manuilov yaptı. Geziyi
düzenleyen Paulina Mihova, Mineralni Bani Belediye Başkanı Mümün
İskender’e desteği için
teşekkür etti.
Ayrıca Mihova, araştırmanın sponsoru Credit
YES Şirketi’ne ve destekte bulunan Bulgaria
Oteli ve Olympia-Roxanne Oteli’ne de teşekkür
sundu.
Kırcaali Haber

Ekonomi Bakanı: Türk yatırımcılar
büyük projelere ilgi duyuyor
Bulgaristan Ekonomi
Bakanı Bojidar Lukarski, "Türk yatırımcılar
Bulgaristan’daki büyük
altyapı projelerine ilgi
duyuyor" dedi.
Bulgaristan Ulusal

Türkiye ile ilişkin
açıklamalarda bulunan Lukarski, Türk
Lirasının düşüşünün
Bulgaristan'ın 6'ıncı
en büyük ticaret ortağı olan Türkiye'nin

Televizyonu'na (BNT)
konuşan Lukarski, Bulgar ekonomisinin yılın
ilk çeyreğinde yüzde
2,9 oranında bir büyüme kaydettiğini belirtti.
Lukarski, Bulgaristanı
yatırım için elverişli bir
yer olarak da nitelendirdi.
T L' d e k i
düşüş Tür k iye'nin
Bulgaristan'a olan ihracatını olumlu etkiler.

Bulgar ist an'a olan
i h r a c a t ını o l u m l u,
B u l g a r i s t a n'ın i s e
Türkiye'ye ihracatını
olumsuz etkileyebileceğini söyledi.
Türkiye’den çekilecek
yatırımcıların bir bölümünün Bulgaristan’a
yönelebileceğini belirten Lukarski, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Türkiye’de darbe
girişiminin ardından

yatırımcıların daha yoğun aktiviteleri ile ilgili
duyumlar geliyor. Türk
yatırımcılar Bulgaristan’daki büyük altyapı
projelerine ilgi duyuyor.
Türkiye'deki durum
her gün değiştiği için
genelleme
yapmaktan
kaçınmamız gerek.
Öte yandan Avrupa
Birliği'nde
(AB) en elverişli vergi
sistemine
sahip olduğunu göz
önünde bulundurarak,
komşu Türk işadamları
ülkemizi Avrupa’ya yatırım için hareket noktası olarak görebilir."
Bakan Lukarski, rezervasyon iptallerinin
yaşandığı Türkiye’den
çekilen turist akımının bir bölümünün
Bulgaristan'a yönlendirilmesinin mümkün
olduğunu savundu.
Kırcaali Haber
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Büyükelçi Süleyman Gökçe: “Türkiye’de yapılan
darbe girişiminde demokrasi kazandı”
NOVA TV’nin “Merhaba Bulgaristan“ programına konuk olan Türkiye Cumhuriyeti Sofya
Büyükelçisi Süleyman
Gökçe, darbe girişimiyle ilgili şunları söyledi: “Burada ciddi bir
şey oldu. Bu Türkiye’yi
de ilgilendiriyor, birçok
demokratik ülkeyi de ilgilendiriyor. Bulgaristan
da demokratik bir ülke,
demokrasiler birbirlerine dayanışırlar. Biz de
dayanışma bekliyoruz.
Demokrasi kazandı ve
bundan mutluluk duymak gerekir. Bundan
ötürü Bulgaristan’ın
resmi makamlarına
ayrıca teşekkür ediyoruz. Açıklamalarından
memnuniyet duyduk.
Olması gereken de budur. Bazı siyasetçilerden, ya da akademik
unvanlı bazı kişilerden
yapılan bazı yorumlar duydum. Bunlar
demokrasi adına çok
üzücü. Tiyatro filan
olduğunu söyleyenler
oldu. Hiçbir fikir sahibi olmadan yorum ve
fikir düşünülmesi son
derece yanlıştır. Önce
bileceksiniz, ondan

sonra konuşacaksınız. Bu Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin değil,
bir cuntanın işidir. Katılanlar şu an itibariyle
bakıldığında birkaç bin
kişi ile sınırlıdır. Yorum
yaparken bilgi sahibi
olmayan bazı kişilerin
de öğrenmesi için anlatayım da dinlerlerse,
öğrenirler. Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin mevcudu
650 bin kişi. Bu cuntacılar grubu birkaç bin
kişi. Katılan üst düzeyli
rütbeli personel, general sayısı zannediyorum

60 civarında. Türkiye’de
400’e yakın general ve
amiral var”.
Son birkaç günde yüzlerce hakim ve savcının
tutuklanmasıyla ilgili
Gökçe, “Bu hakim ve
savcılara karşı zaten
bir tutuklama hazırlığı
vardı. Bu darbe neden
tam o gün oldu? Çünkü
böyle bir şeye mani olmak için ön almak istediler ve darbe yaptılar.
Burada bir terör örgütünden bahsediyoruz.
Öyle bir terör örgütü
ki, devleti ele geçir-

meye çalışıyor. Daha
önce bunu istihbarat
teşkilatına karşı yaptılar, hakim ve savcılara
karşı denediler. Şimdi
de orduda. Dünyanın
hiçbir yerinde askeri
darbe yapılırken parlamentoya saldırılmaz.
Parlamento bombalandığında içeride milletvekilleri toplantı halindeydi. Sivil halkın üzerine ateş açıldı. Eminim
görüntüleri görmüşsünüzdür. Birçok başka
yere saldırıldı. Cumhurbaşkanı Sarayı’na

Başbakan Borisov: “Sağduyulu hiçbir
politikacı darbeyi desteklemez”
Başbakan Boyko Borisov, Türkiye’de Fetullahçı Terör Örgütü'nün
(FETÖ) darbe girişimine ilişkin, Bulgar medyasına açıklamalarda
bulundu.
Türkiye’deki darbe
girişimine ilişkin Borisov, "Sağduyulu hiçbir
politikacı bir hükümet
darbesini desteklemez"
dedi.
Dünyada gittikçe artan bir huzursuzluktan söz eden Borisov,
"Orta vadede dünyaya
huzur getirecek iyi bir
şey görmüyorum. Dünyanın durumu iyi değil.
İyi şeyler beklenmiyor"
diye konuştu.
Sığınmacı krizi
Avrupa'daki sığınmacı

krizine de değinen Borisov, "Göç dalgası ile
ilgili ağır sorunlar bekliyoruz" dedi.
Borisov, Bulgaristan'ın
iç bölgelerinde her gün
100-200 kaçak göçmen
yakalandığını söyledi.
Ordu, jandarma ve sınır polisinin Türkiye sı-

nırında güvenlik önlemlerine destek verdiğini
belirten Borisov, ancak
Avrupa Birliği (AB) ile
Türkiye arasındaki sığınmacılar konusunda
daha önce varılan anlaşmaların hiçbirinin
uygulamaya getirilmediğini savundu.

"Bundan dolayı ordu,
polis ve jandarma oradadır (sınırda) ve göç
dalgası ile ilgili ağır sorunlar bekliyoruz" diyen Borisov, sığınmacı
krizinin Bulgaristan'ın
gündeminde önemli bir
yer işgal ettiğini ifade
etti.
"Geçmişteki Soğuk
Savaş'ın gerçekleri
günümüzde daha da
karamsar renklerde
tekrarlanıyor" diyen
Borisov, Rus savaş
uçaklarının son günlerde Bulgaristan'ın
sınırlarına yaklaşıp dönüş yaptıklarını ve her
seferinde Bulgar jetlerinin kalkmak zorunda
kaldığını kaydetti.
Anadolu Ajansı

saldırıldı. Marmaris’te
bulunduğu yere saldırıldı. Cumhurbaşkanı’nın
dönüşü hakkında da
son derece saçma
bir yorum duydum.
İstanbul’a dönüşü görkemli olmuş filan. Böyle bir şey gerçekten
yok. Cumhurbaşkanın
İstanbul’a dönüşü hiç
de kolay olmadı. Hayatına kastedildi, aynı
milletvekillerin hayatına
kastedildiği gibi. Gazeteler basıldı, televizyonlar basıldı, basılan
televizyon ve gazeteler
arasında hükümete muhalif olanlar da var. Biri
devlet televizyonuna
girdi. Bu açıkça bir terörist kalkışmadır aslında.
Basit bir askeri cunta
hareketinin ötesinde,
onu anlatmaya çalışıyorum. Bunu da sadece
Türkiye’nin Büyükelçisi
olduğum için söylemiyorum. Türkiye’yi takip
eden, bilgi sahibi olan
biri olarak söylüyorum.
Çünkü bu kadar geniş
kapsamlı bir hazırlık
hemen olmaz. Bu birkaç yıla gidiyor muhakkak. Bu hakim, savcı
meselesi de bunlarla
alakalı zaten. Ama en
önemli olan şey şudur:
Bu bizim yıllarca uğraştığımız bir terörist organizasyonu olan Fethullah Gülen terörist örgütünün geniş kapsamlı
bir harekatı. Bütün veriler bunu gösteriyor. Ve
son olarak da demokrasi kazandı”.
Darbeden sonra idam
cezasının geri getirilmesi talepleriyle ilgili
Büyükelçi, “Sayın Cumhurbaşkanın bu konuda
ne düşündüğünü bilmiyorum. Ben siyasetçi
değilim. Bu siyasi bir
karar. Cevabı da spekülatif olur. Talepler var
ama Türkiye’nin de yükümlülükleri var” dedi.
Gökçe, sunucu Viktor
Nikolaev’in darbe girişiminin Türkiye- Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) ilişkilerine nasıl
etkileyeceği sorusu
üzerine şunları söyledi:
“ABD, Türkiye’nin dostu
ve müttefikidir. Biz bütün demokratik ve dost,
müttefik ülkelerin bir

dayanışma, yardımlaşma içerisinde olmasını
bekliyoruz. Dört gün
önce Nice’de Fransa’da
neler olduğunu biliyorsunuz? Biz de aynı şeyleri yaşadık. Benzeri
şeyler her yerde olabilir.
Siyaset biliminde temel
postulat şudur: Demokrasiler birbirleriyle
savaşmazlar. Benden
önce bu stüdyoda yapılan karışık yorumları
biliyorum, hiçbir bilimsel değeri yok. Daha
kötüsü maksatlı. Az
önce de söyledim, bir
Büyükelçi olarak değil, bir siyasi gözlemci
olarak size bunları anlatıyorum. Fakat buna
saplanmayalım. Burada
önemli bir konu var. Bir,
demokrasinin korunması adına çok önemli
ders verilmiştir. Bunun
yansımaları ve sonuçları olacak. Ben mesela sizin şunu demenizi
tercih ederdim: Geçmiş
olsun! Tebrik ediyoruz,
çok önemli bir başarı
kazandınız”.
Darbeden sonra
Bulgaristan’da olası bir
mülteci sorunu yaşanacağına dair endişeyle ilgili, “Türkiye’de yağmur
yağsa, burada sığınmacı sorunu konuşuluyor.
Türkiye’de güneş açsa,
burada sığınmacı sorunu konuşuluyor. Türkiye
ve Bulgaristan arasında
konuşulması gereken
pek çok başka konu da
var” dedi.
Büyükelçi son olarak şunları ifade etti:
“Resmi makamların
tutumları için teşekkür
ettiğimizi en başta söyledim. Bulgaristan da
bir demokrasi olduğuna
göre demokrasinin korunmasından mutluluk
duyması kadar doğal
bir şey olamaz diye düşünüyorum. Bakın açık
bir şey söyleyeyim, bu
korku tellallığına artık
bir son verelim. Yaratılmış korkular, algılar
üzerinden değil, gerçekler üzerinden konuşalım. Çünkü gerçeklerin konuşması her iki ülkenin de menfaatinedir.
Biz dostuz, komşuyuz
ve ortağız”.
Kırcaali Haber
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DOST Partisi’nin Tescili Onaylandı
Üye l e r i n i n ç o ğ unun
Türklerden oluşan Sorumluluk Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar
(DOST) partisinin tescili
onayladı.
Temy iz M ahkemes i,
üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin ihraç
edilen eski Genel Başkanı
Lütvi Mestan'ın kurduğu
DOST partisi ile ilgili kararını açıkladı.
Temyiz Mahkemesi, etnik temelli bir parti olduğunu iddiasıyla DOST'un
tecilini onay vermeyen
Sofya İl Mahkemesinin
kararını bozdu. Üst mahkeme, gerekçeli kararında, DOST’un dini veya
etnik temelli bir oluşum
olduğunu gösteren herhangi bir kanıta rastlanmadığını belirtti.
Parti lideri Mestan, Bulgaristan Ulusal Radyosuna yaptığı açıklamada,
"Partimizin yasal tescili
Bulgaristan için iyi bir haber" dedi. Karar sayesinde Bulgaristan yargısının
güven tazelendiğini ifade
eden Mestan, "Türkiye'deki Bulgaristan vatandaşları için siyasi meydan herkese açıktır. Bu ülkedeki
soydaşımızın oyu sadece
bu veya şu partiye ait
olabileceğini ileri sürmek
yanlıştır" diye konuştu.
Mestan, DOST partisinin
Bulgaristan'da 6 Kasım'da
yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde AvrupaAtlantik değerlerini net bir
şekilde savunan bir adaya

destek verebileceğini dile
getirdi.
DOST lideri Mestan,

Demokratik, sorumluluk
sahibi, özgür ve hoşgörü dolu Bulgaristan için

berdir.
Birincisi siyaset üstüdür.
Yargıtay kendi anayasal

HÖH'ün 2,5 yıllığına genel başkanlığını yapmıştı.
Rus uçağın düşürmesinin ardından parlamentoda Türkiye ve NATO'yu
destekleyen bir konuşma
yapan Mestan, partinin
onursal başkanı Ahmet
Doğan'ın tepkisi ile karşılaşmış, ardından partiden
ihraç edilmişti.
Lütvi Mestan partinin
kaydı ile ilgili ifadeleri: “Yargıtay tarafından
Sorumluluk Özgürlük ve
Hoşgörü İçin Demokratlar Partisinin (DOST)
tescil kararı, aylar önce
gerçek eşitliğe ve gerçek
demokrasiye susamış
binlerce Bulgaristan yurttaşının yüreğinde oluşan
bir olgunun resmi olarak
tanınmasıdır.

davamıza inanan yeni
partinin ilk yandaşlarına
can-ı gönülden teşekkür
ederim.
Düşünce olarak bizimle
olan ama bugüne değin
kendilerine saldırgan bir
biçimde DOST partisinin
tescil alamayacağı fikrinin aşılanması istenen
herkese samimi çağrıda
bulunuyorum, demokrasi,
gerici güçlerden ve onların büyülerinden çok daha
güçlüdür ve bu yüzden
iradenizi özgür kılmanızı,
enerjinizi serbestlemenizi bekliyorum ki yeni ve
güçlü bir seçeneğin birlik
parçası olalım.
Yargıtay’ın kararı DOST
için iyi haber olmaktan ziyade Bulgaristan için iki
nedenden dolayı iyi ha-

ve yasal sorumluluk duygusu yüceliğindedir ve
aldığı bu kararla Sofya
Şehir Mahkemesi yargıcının reddetmesi sonucu,
binlerce DOST üye ve
yandaşının hukukun üstünlüğüne ilişkin yitirdiği
güveni onardı. Yargıtay’ın
bu kararı kayıtsız şartsız
Bulgaristan’ın kendi vatandaşlarının siyasi örgütlenme özgürlüğü anayasal hakkını güvence altına alan bir hukuk devleti
olduğuna bir işarettir.
İkincisi siyasi derinliğe
sahiptir. DOST’un kurulması Bulgaristan’ın
dürüst ve tutarlı bir Avrupa-Atlantik devleti olarak
gelişmesi için yeni, güçlü
bir demokratik kaynaktır.
Bu DOST için önceliklerin

7. Dünya Mestanlılar Buluşması,
görkemli bir konserle sona erdi
“Mestanlı Daima Kalbimde” sloganı altında
düzenlenen 7. Dünya
Mestanlılar Buluşması,
görkemli bir konserle
sona erdi.
Bu yıl yedincisi düzenlenen Dünya Mestanlılar
Buluşması, dünyanın
dört bir yanına dağılan
yüzlerce Mestanlıyı bir
araya getirdi. İlçenin ve
komşu ilçelerin binlerce sakini kutlamaların
zirve noktasına ulaştığı
final konseri izlemek için
Momçilgrad kasabasının
merkez meydanına akın
ettiler. 7. Dünya Mestanlılar Buluşması kapanış
konserinde resmi konuklar arasında Kırcaali Milletvekili Erdinç Hayrulla
ve Bursa Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma

Derneği Başkanı Hasan
Öztürk hazır bulundular.
Kalabalığa hitaben
yaptığı selamlama konuşmasında Momçilgrad Belediye Başkanı
Müh. Sunay Hasan,
“Momçilgrad kasabasını özel kılan birşey var.
Bu tabiatından değil, in-

sanından kaynaklanıyor.
Mestanlılar geleneklerine bağlı, şeref ve onur
sahibi kişilerdir” dedi.
Ardından Milletvekili
Erdinç Hayrulla da bir
selamlama konuşması
yaptı.
D ünya M e st anlılar
Buluşması’na adanmış

konser, Balkan halk
oyunları ve türküleri tanıtan Stara Zagora (Eski
Zağra) Tantsıt na Vyatıra
Grubu’nun gösterisiyle
başladı. Ardından sahne
alan Mestanlı Zeybekler
Grubu ve grubun solisti
Rositsa Maksimova seyircilerden bol bol alkış
aldı. Daha sonra ünlü
pop-folk sanatçısı Desislava verdiği konserle
hayranlarını coşturdu.
Mestanlılar, konser boyunca sanatçıya eşlik
ettiler. Desislava, ikisi
birlikte şarkı söylemesi
için Momçilgrad kasabasından büyük hayranı Esi’yi sahneye davet
etti. Görkemli konser
gece yarısına kadar
sürdü.
Kırcaali Haber

önceliğidir çünkü uygar siyasetin bütün değerlerini
içerir ki bunlardan başta
etnik ve dini ayrımcılığın
olmadığı gerçek eşitlilik
gelir. Bizler gelecekte de
cesaretle tam ve etkin
bir eşitlik elde etmek için
mücadelemize devam
edeceğiz ancak bunlar
bütünleşme mekanizmaları yoluyla olacaktır.
Bu süreç Bulgar yurttaş
ulusunun birliğine dayalı
anayasal ilkesi çerçevesinde yaşama geçirilmelidir, bu da DOST Partisini
gerçek bir ulusal liberal
parti yapmaktadır.
Dışlayan yerine içeren
yeni, çağdaş yurttaş yurtseverliği anlayışımız, ciddi
zorluk teşkil eden ve dünya demokrasisinin karşı
karşıya kaldığı acımasız
terör bağlamında daha
anlamlı hal almaktadır.
Terör tırmanışını önleyecek etkin koruma olarak
ulusal güvenlik sisteminin
güçlendirilmesinin yanı
sıra DOST çevre çizgisi-

ne sahip partiler özellikle
önemli bir kaynaktır çünkü her şeyden önce bizler nefret
söylemiyle bölünmeden
ziyade hoşgörüyle bütünleşmeye güven duyuyoruz.
Sorumluluk Özgürlük
ve Hoşgörü İçin Demokratlar Bulgar toplumunda
tüm NATO karşıtı, Avrupa karşıtı, aşırı sağcı ve
oligarşik güçlere karşı bir
seçenektir. Demokratik
değişikliklerin başlamasından 26 yıl geçmesine
rağmen, bu gerici güçler
Bulgar demokrasisi için
gerçek bir tehdit oluşturmaktadır. Birleştirilmiş
önlemler gerekmektedir
ve tam da burayı yerimiz
olarak belirliyor ve de siyasi amaçlarımız bu yönde olacaktır.
Yolun başında olduğumuzu biliyoruz. Doğru
yol olduğu için de başaracağız.”
Kırcaali Haber

Mleçino’da Köy Şenliği

Ardino’nun (Eğridere) Mleçino (Sütkesiği) köyünde
muhtarlık ve yerel Lüben Karavelov Toplum Merkezi
tarafından düzenlenen geleneksel şenlik yapıldı. Köy
şenliğine civar köylerin sakinleri de katıldı.

Şenliğe başta Belediye Başkanı Resmi Murat olmak
üzere Ardino Belediye yönetimi teşrif etti.
Belediye Yönetimi ve Belediye Meclisi adına Resmi
Murat, tüm katılımcılara hitaben selamlama konuşması
yaptı.
Mleçino sakinleri ve konukları, şenlik kapsamında

sunulan çeşitli kültürel, spor ve müzik etkinliklerinden
oluşan bir program sayesinde zevkli anlar yaşadı.
Şenlik programı Lüleburgaz’dan 5 yaşındaki Özge’nin
söylediği popüler bir Türkçe şarkıyla başladı. Minik yetenek, seyircilerden bol bol alkış aldı. Ardino Rodopska
İskra Halk Toplum Merkezi’nin çatısı altındaki Folk Ritim Balkanika Halk Oyunları Kulübü Grubu, programın
özel konuk grubu oldu. Programda sahne alan yerli
müzik yeteneği Erdan Çavuş seyircilere neşeli anlar
yaşattı. Köy meydanında kıvrak horalar tepildi.
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Batı Trakya Türkleri Efsane Liderini Unutmadı
Batı Trakya Türklerinin
unutulmaz lideri ve Dostluk Eşitlik Barış (DEB)
Partisi’nin kurucusu merhum Dr. Sadık Ahmet’i
Batı Trakya Türk Halkı 24
Temmuz Pazar günü rahmetle hasretle ve minnetle yad etti.
DEB Partisi’nin ve Sadık
Ahmet ailesinin müşterek
organizasyonu ile merhum Dr. Sadık Ahmet’in
kabri başında bir anma
töreni gerçekleştirildi.
Törene T.C. Gümülcine
Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı, muavin konsoloslar Davut Ocak ve
Osman Şahin, üyesi olduğumuz Avrupa Hür
İttifakı (EFA) Temsilcisi
Jorgos Papadakis, AK
Parti Bursa Milletvekili
Hakan Çavuşoğlu, AK
Parti Manisa Milletvekili
Doç. Dr. Selçuk Özdağ ve
AK Parti 24. Dönem Ağrı
Milletvekili Ekrem Çelebi,
Bulgaristan’dan DOST
Partisi’ni Temsilen Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmed, Şumnu Milletvekili
Aydoğan Ali ve Kırcaali
bölgesinden yedi belediye
başkanı, Makedonya Türk
Milli Birlik Hareketi Genel
Başkanı ve Eski Milletvekili Erdoğan Saraç, Denetim Kurulu Başkanı Cevat
Yakup, Genel Sekreter
Edin Yakupoviç ve Gostivar Teşkilatı Meclis Üyesi
Cevat Şare, BTTDD Genel Başkan Yardımcısı
Dr. Mehmet Hasanoğlu, BTTDD İzmir Şubesi

Yunanistan Müdürü Utku
Yazan, Trakya Üniversitesi Balkan Araştırmaları
Enstitüsü’nü temsilen Yrd.
Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu,
Sadık Ahmet ailesi adına
eşi Işık Sadık Ahmet, oğlu
Levent Sadık Ahmet, gelini Şerike Sadık Ahmet,
kızı Funda Sadık Ahmet
Alp ve akrabaları, Batı
Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete, Gümülcine
Seçilmiş Müftüsü İbrahim
Şerif, Kozlukebir Belediye Başkanı Rıdvan Ahmet, Mustafçova Belediye Başkanı Cemil Kabza,
Yassıköy Belediye Başkanı İsmet Kadı, BTTADK
değerli üyeleri, Kurum ve
Kuruluş Başkanları, yöneticileri ve üyeleri, Belediye Başkan Yardımcıları,

dın Kolları Başkanı Duygu Mustafa, Gençlik Kolları Başkanı Murat Ahmet,
DEB Partisi MYK üyeleri,
AP adayları ve çok sayıda
Batı Trakya Türkü katıldı.
DEB Partisi MYK üyesi
ve İskeçe Gençlik Kolu
Koordinatörü Mustafa
Şargo’nun sunduğu program, Ahmet Arif ve Mehmet Hafız hocaların Salâ
ve Aşr-ı Şerif’i okumalarıyla başladı. Dua Gümülcine Seçilmiş Müftüsü
İbrahim Şerif tarafından
yapıldı ve protokol konuşmalarına geçildi.
İlk olarak DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa Ali Çavuş söz alarak,
tüm katılımcılara törene
katılımlarından dolayı teşekkür etti. Genel Başkan rahmetli liderimiz Dr.
Sadık Ahmet’i rahmetle

leştirdiklerini, bu mücadeleyi hakları verilene kadar
sürdüreceklerini ifade etti.
Ayrıca törende BTTDD
Genel Başkan Yardımcısı Dr. Mehmet Hasanoğlu, ABTTF Başkanı Halit
Habipoğlu, DOST Partisi
Kırcaali Milletvekili Şabanali Ahmed, Makedonya
Türk Milli Birlik Hareketi
Genel Başkanı Erdoğan
Saraç, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, BTTADK Başkanı ve
İskeçe Seçilmiş Müftüsü
Ahmet Mete, AK Parti
Bursa Milletvekili Hakan
Çavuşoğlu, AK Parti Manisa Milletvekili Doç. Dr.
Selçuk Özdağ, EFA İletişim Başkanı Jorgos Papadakis ve T.C. Gümülcine Başkonsolosu Ali Rıza
Akıncı birer konuşma yaptılar.
Yapılan konuşmalarda
rahmetli liderimiz Dr. Sadık Ahmet’in mücadele
aşkına, fikirlerine, halkına karşı duyduğu sorum-

luluğuna işaret edilerek,
onun ölümsüzlüğünün
altı çizildi. Tarihte böylesi
dava adamlarının hiçbir
zaman unutulmadığını ve
bu dava insanlarını her
zaman gönüllerde yaşatıldığına dikkat çekildi.
Ayrıca anavatanda darbe
kalkışması lanetlenerek,
birlik ve beraberlik vurgusu yapıldı ve anavatana geçmiş olsun dilekleri
iletildi.
Son olarak teşekkür konuşmasını rahmetli liderimizin eşi ve DEB Partisi
Onursal Başkanı Işık Sadık Ahmet yaptı. Rahmetli eşi Dr. Sadık Ahmet’in
Batı Trakya Türkleri için
önemli bir lider olduğunu,
Batı Trakya Türklerinin
kendisine artan bir sevgiyle sahip çıktıklarını,
bundan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Kendileri için çok kıymetli bir
hatıra olan eşinin içinde
vefat ettiği arabanın çalınmasını hazmedemediklerini, bu aziz hatırayı
ait olduğu yere teslim
edilmesini beklediklerini,
bunu yapanların da adalet önüne çıkarılmasını
istediklerini belitti. Tüm
katılımcılara teşekkür etti.
Kabirde sona eren anma
töreninin ardından topluca DEB Partisi Genel
Merkezi’ne geçildi. DEB
Partisi Genel Merkezi’nde
rahmetli liderimiz Dr. Sadık Ahmet adına Mevlid-i
Şerif okundu ve iştirak
eden katılımcılara yemek
ikram edildi.
Genel Başkan Mustafa Ali Çavuş burada bir
selâmlama konuşması
yaptı. Genel Başkan bu-

gün 28 yıl aradan sonra
bir HAK Arama Yürüyüşü
gerçekleştirdiklerini, kabri
başında rahmetli liderimiz
Dr. Sadık Ahmet’i hürmetle ve minnetle andıklarını
söyledi. Onun anısına düzenlenen tüm bu törenlere
iştirak eden katılımcılara
çok teşekkür etti. Hak
Arama Yürüyüşü’nü engellemek için milliyetçi
Altın Şafak’çıların kendilerini mahkemeye verdiğini, ancak bu tür baskıların kendilerini yıldırmayacağını ve bu hak arama mücadelesinin haklar
alınıncaya kadar devam
edeceğini ifade etti.
Mevlid-i Şerif sonrası
Genel Başkan Mustafa
Ali Çavuş, Genel Başkan
Vekili Ahmet Kara ve rahmetli liderimizin Dr. Sadık Ahmet’in oğlu Levent
Sadık Ahmet 8. Dr. Sadık
Ahmet Turnuvasının final
maçına katıldılar.
Batı Trakya A zınlığı
Yüksek Tahsilliler Derneği çatısı altında faaliyet
yürüten Genç Akademisyenler Topluluğu (GAT),
Gümülcine’deki Campionato halı sahasında
düzenlediği 8. Dr. Sadık
Ahmet Turnuvasının final
maçı GAT Serez ile GAT
Tekirdağ arasında yapıldı.
Kazanan taraf GAT Serez oldu. Genel Başkan
Mustafa Ali Çavuş, Genel
Başkan Vekili Ahmet Kara
ve İşadamı Levent Sadık
Ahmet hem şampiyon
takıma kupasını hem de
tüm oyunculara madalyalarını takdim ettiler. DEB
Partisi olarak tüm takımların oyuncularını yürekten
kutluyoruz.

Boyko Borisov, “Bulgarlar rahat uyusun
diye elimizden geleni yapıyoruz”

Başkanı Mümün Durmuş,
BT TDD Keşan Şube si Başkanı İsmail Beyli,
ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu, Genel Başkan
Yardımcıları Mesut Küçük
Hasan ve İbrahim Yusuf
Hüseyin, Genel Sekreter
Aydın Ahmet, BALGÖÇ
Genel Başkan Yardımcısı
Günaydın İzmirli ve Yönetim Kurulu üyesi İbrahim
Alagöz, Balkan Rumeli
Türkleri Konfederasyonu
Genel Başkanı Zülfettin
Hacıoğlu, THY Kuzey

Eyalet ve Belediye Meclis üyeleri, DEB Partisi
Genel Başkanı Mustafa
Ali Çavuş, Genel Başkan
Vekili Ahmet Kara, Genel
Başkan Yardımcıları Ozan
Ahmetoğlu, Raif Usta, Bekir Mustafaoğlu, Ramadan Duban, Burhan Hasan, Refika Adem, Leyla
Salihoğlu, Mutlu Osman
Mustafa, Erdi Şerif, İsmet Tüccar, DEB Partisi
Genel Sekreteri Aydın
Ahmet, Yönetim Kurulu
üyesi Yeşim Hasan, Ka-

anarak, mekânının cennet olmasını diledi. Rahmetli liderimiz Dr. Sadık
Ahmet’in davasına sahip
çıktıklarını, onun ilkeleriyle devraldıkları bu davayı
daha ileriye taşımak için
çalıştıklarını, vefatından
21 yıl geçmesine rağmen onun düşünceleriyle, haklarımız için verdiği
amansız mücadelesiyle
yüreklerde ve hafızalarda
yaşadığını belirtti. Kendilerinin bugün bir hak
arama yürüyüşü gerçek-

Başbakan Boyko Borisov kuvvet komutanları
ile birlikte Rezve Deresi
bölgesinde Bulgaristan
-Türkiye sınırını ziyaret
ederek, "Bulgarlar rahat
uyusun diye elimizden
geleni yapıyoruz, gerekli olan her türlü güvenlik
önlemlerini de alıyoruz"
dedi.
Borisov, Karadeniz kıyısına yakın bulunan
bölgede yaptığı teftiş ile
ilgili yaptığı açıklamada,
"Deniz Kuvvetleri ve Kara
Kuvvetlerinden tam destek alarak, olası bir göç
dalgasının çıkması durumunda çok kısa sürede
güçlerimizi seferber edebiliriz" diye konuştu.
Dünyadaki güvenlik sorunları konusunda daha
önce bulunduğu tüm "kehanetlerin" gerçekleştiğini

belirten Borisov, sözlerini
şöyle sürdürdü:
"Şu anda yaşadıklarımıza bakılırsa daha iyi
olacak hiç bir şey beklenmiyor. Avrupa ülkelerindeki korku gittikçe artıyor. Sadece bir kaç günde
devletlerarası ve insanlar
arasındaki ilişkiler değişiyor. Siyaset gittikçe kişileştiriliyor. Biz, dengeli
bir siyaset sürdürmeye
çalışıyoruz."
Son günlerde deniz sahasında sığınmacı taşıyan botların izlendiğine
işaret eden Borisov, "Elimizdeki teknoloji ile bunları uzaktan tespit ederek,
kısa sürede müdahale
edebiliyoruz" diye konuştu. Yasadışı göç ile ilgili
önlem olarak fırkateyn,
helikopter ve devriye botların devreye girebileceği-

ni söyledi.
Getirdiği eleştirilerin politikacılara yönelik olduklarına işaret eden Borisov,
"Bu politika iyi bir sonuç
getirmez. Sadece roketlerle huzur yaratılmaz"
diye konuştu.
Borisov, Avrupa'nın iç
değil dış sınırlarının bloke
edilmesinin şart olduğunu
belirterek, "(Yasadışı göç)
Sadece Balkan yolu değil,
AB'nin tüm sınırları bloke
edilmeliydi. Geçişler sadece yasal kapılardan
sağlanmalıydı." ifadesini
kullandı.
Borisov, Bulgaristan'ın
Türkiye kara sınırındaki
tel örgünün yapımını tüm
hızı ile sürdürdüğünü,
bölgeye personel takviyesi yapmaya daima hazır olduğunu da sözlerine
ekledi.
AA
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Resim ustası İdris Özdoğan’ın
hayatı ve yaratıcılığı tanıtıldı
Ardino Belediye Meclis toplantı salonunda
Bursa’da ikamet eden üç
boyutlu resim ustası İdris
Özdoğan’ın hayatı ve yaratıcılığına adanmış sanat
gecesi düzenlendi. Etkinlik, Ardino Rodopska İskra Halk Toplum Merkezi
tarafından organize edildi.
Resmi konuklar arasında Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat başta
olmak üzere Belediye
yönetimi, Belediye Meclis
Başkanı Sezgin Bayram,
Momçilgrad’dan (Mestanlı) ünlü ressam Kamber
Kamber, Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri
Derneği Yönetim Kurulu
Üyesi Şair Haşim Semerci, Osman Osman’ın
yönetimindeki Kırcaali
Dostlar Saz Grubu, eski
Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü ve Bursa
Sevgi Korosu Şefi Meltun
Kadıoğlu yerlerini aldılar. Gecede kültür işçileri, toplumun önde gelen
isimleri, yerli yaratıcılar,
öğretmen ve vatandaşlar
hazır bulundu.
“Sanatın Yüksek Seviyelerine Ulaştıran bir Hobinin İlginç Hikayesi” başlıklı multimedya gösterisiyle
Bursa’dan Ardino’ya teşrif
eden sanatçının hayatı tanıtıldı.
6 Mayıs 1959 yılında
Bursa’da doğan İdris
Özdoğan’ın kökenler i
Bulgaristan’da Sviştov
(Ziştovi) şehrine bağlı
Tsarovets köyüne dayanıyor. Büyük dedeleri
19’uncu asrın sonunda
Türkiye’ye göç etmişlerdi. Uzun yıllar nüfusu 50
bin kişiyi aşan Bursa Nilüfer İhsaniye Mahallesi
Muhtarlığı’nı yaptı. Bundan beş yıl önce üç boyutlu resim yapmaya başladı. Şu anda Ardino’nun
kardeş Nilüfer İlçesi Halk
Eğitim Merkezi’nde yetenekli kişilere üç boyutlu
resim yapmayı öğretiyor.
Şimdiye kadar 20’nin
üzerinde resim sergisine
imza attı.
İdris Özdoğan, uzun
yıllardan beri Ardino’nun
dostudur. Birçok kez kasaba kütüphanesine kitap bağışında bulunan
sanatçı, Ardino Hastanesinin ihtiyaç duyduğu tıbbi malzeme bağışı yapılmasına da aracılık yaptı.
Smolyan’a (Paşmaklı)
bağlı Borino, Devin ve
Dospat belediyelerinin
Türkiye’de çeşitli belediyelerle kardeş belediye

olmalarına katkıları oldu.
Evli olan Özdoğan, üç kız
babası ve bir torun sahibidir.
Ardino’da kültürel hayata ve hayır işlerine
katkılarından dolayı İdris
Özdoğan’a Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat
tarafından sunulan tebrik
mesajı ve teşekkür plaketi
verildi.
Resmi Murat, ”Bir kültür gecesi gerçekleştiriyoruz. Seyirciler birçok
kez bu salonda bir araya
gelip, heyecanlı anlar yaşamışlardır. Bu akşam da
çok heyecanlıyız” dedi.
İdris Özdoğan’ın dostu ve
Ardino’da toplumun önde
gelen isimlerinden Mehmet Gülestanov, İdris’in
hayatı belirgin bir örnek
olduğunu ve bir insan
arzu ettiğinde hayatının
her bir anında yaratıcı ve
yenilikçi olabileceğini ispatladığını ifade etti.
Ardino Rodopska İskra Halk Toplum Merkezi
Başkanı Yüksel İsmail,
kültürel etkinliğin temel
amacının İdris Özdoğan’ın
sanatını devam ettirebilecek yeteneklerin keşfedilmesi olduğunu kaydetti.
Yüksel İsmail, “İlk kıvılcımı yaktık” dedi.
Momçilgrad’dan usta
ressam Kamber Kamber, geceye katılıp, İdris
Özdoğan’ın eserleriyle tanışma imkanı bulmaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade
etti. Kamber, sanatçıya
Bulgaristan’da Türk kökenli ressamlara yer verilen bir fotoğraf albümü
hediye etti.
Kendi deyişiyle her bir
yaratıcının yaşayamadığı
heyecan duymasına sebep olan gece için organizatörlere içten teşekkürle-

rini sunan İdris Özdoğan,
heyecanlı bir şekilde 15
yıl önce Ardinolularla ilk
görüşmelerini anlattı.
Sanatta alternatif arayış-

lar konusunda kendisini
destekleyen Ardinolu tüm
dostlarına teşekkür etti.
İdris Özdoğan’ın Ardino
Belediye Başkanı Resmi

Murat’a ve Vasil Levski
Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Gülestanov’a
Özgürlük Havarisi Vasil
Levski’yi resmettiği, eşi
benzeri olmayan birer üç
boyutlu resim tablosunu
hediye etmesi tüm katılımcılara sürpriz oldu.
Sanatçı aynı zamanda
Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram ve Ardino Rodopska İskra Halk
Toplum Merkezi Başkanı
Yüksel İsmail’e Bulgaristan haritasının üzerinde
ulusal bayrağın renklerini
yansıtan filografi tabloları hediye etti. Sanatçı
ayrıca Ardino Belediye
Çocuk Kompleksi’nin çatısı altındaki Resim Okulu Yöneticisi Müzeyyen
Delihüseyin’e de Ardino
Belediyesi’ni sembolize
eden Şeytan Köprüsü’nü
resmettiği üç boyutlu bir
resim takdim etti.

İdris Özdoğan, “Atalarımın kökenleri Kuzey
Bulgaristan’da olmasına
rağmen ben oraya karşı
sıla özlemi duymuyorum,
çünkü aradığımı burada,
Rodoplar’da buldum. Sahip olduğum tüm bilgi ve
birikimimi yaşları farketmeksizin Ardino’da bu
sanatı öğrenmek isteyen
herkesle paylaşmaya tamamen hazır olduğumu
ifade etmek isterim” dedi.
Sanata yönelen kişilerin
ruh dünyasındaki düzenin, uyumun ve çevresindeki estetik değerlerin
farkındalığına sahip olup,
kavramayı ve benimsemeyi becerebilen kişiler
olduğunu vurguladı. İdris
Özdoğan, “Bütün bunlar
insanın ruh güzelliğinin
dışa yansımasıdır” diye
konuşmasını özetledi.
Güner ŞÜKRÜ

Bakan Rusinova: “Ücretsiz paramedik eğitimi
Kırcaali’de gençler için büyük bir şans”
Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Zornitsa Rusinova, paramedik adayları, milletvekili Tsveta
Karayançeva ve Kırcaali
Acil Yardım Servisi Müdürü Dr. Atanas Mitkov
ile Kırcaali’de gerçekleştirdiği görüşmede “İşgücü
Piyasasında Aktif Olmak”
isimli proje kapsamında
Kırcaali ilinde gençlerin
ücretsiz paramedik eğitimi almalarına imkan
verilmesini onlar için büyük bir şans olarak değerlendirdi. Paramedik
mesleğinin asil bir meslek olduğunu vurgulayan
Bakan, şunları dile getirdi: “Kırcaali rastgele seçilmedi. Kıracali’den başka ülkede daha yedi Acil
Yardım Merkezlerinde
görevlendirilmeleri üzere 35 gence paramedik
eğitimi verilip, iş imkanı
sağlanacak”.
Bakan Rusinova, ülkemizin 2014-2020 program döneminde sadece
gençlere istihdam sağlanması için 235 milyon
avro anlaşması yaptığını
bildirdi. Bakan, “15-29
yaş arası gençlere işgücü piyasasında kendilerini gerçekleştirmelerine
şans veriliyor. Sadece
paramedik eğitimi verile-

cek “İşgücü Piyasasında
Aktif Olmak” isimli proje
kapsamında 26 milyon
leva sağlanıyor. Kırcaali ilinde okumayan ve
son 4 ayda çalışmayan
70 gence iş imkanı verilecek. Son yıl içinde İş
Bürosu’na kayıtlı olmayan gençler tercih edilecek. Onların arasından
6 ay boyunca paramedik
eğitimi görecek 35 kişi
seçilecek. Eğitim ücretsiz olmakla kalmıyor, bu
eğitime katılan gençlere
burs da verilecek. Paramedik kursunu başarıyla tamamlayan gençler
6 aylığına Kırcaali Acil
Yardım Merkezi’nde görevlendirilecek. Kaliteli
gençlerin angaje olmaları
için yerel yönetimlerin ve
sivil toplum kuruluşların
desteğine güveniyoruz.
Paramedik mesleğinin
düzenlenmesi önemli.
Bu bakanlığın işidir. Paramedikler, Acil Yardım
Servislerinde görevli acil
yardım hekimlerine yardımcı olacaklar” dedi. Bakan, program kapsamında eğitim görüp de paramedik olarak çalışmaya
devam etmeyen kişilerin
İş Bürosu aracılığıyla iş
bulmalarını umduğunu
dile getirdi.

Bakan Rusinova, sadece Kırcaali’de paramediklerin eğitimi ve onların
önümüzdeki iki yıl zarfında işe alınmaları için
250 bin leva sağlandığını
belirtti. Devletin Acil Yardım Servislerine özel ilgi
gösterdiğine dair gençleri
haberdar etti. “Acil Yardım Servislerinde görevli
3 bin kişi bu yıl ek bir eğitim alacaklar, altyapı ve
ambulanslara yatırım yapılıyor. Bununla gençlerin
görevde kalmalarının teşvik edilmesi amaçlanıyor.
540 genç hekime uzmanlaşma imkanı verilecek”
dedi.
Kırcaali Acil Yardım
Servisi Müdürü Dr. Atanas Mitkov, “Acil Yardım
Servisleri kadro sıkıntısı
çekiyor. Gelecek paramediklerin elindedir” diye
ifade etti. Burada paramedik eğitimi alınmasına
imkan verilmesinin Kırcaali için bir şans olduğunu
söyleyen Dr. Mitkov, “Bu
paramedik adaylarının
gelişiminin takip edilmesine, nasıl çalıştıklarının
yer inde gör ülmesine
imkan verecek. Bu proje gençler için büyük bir
şans. Bu ücretsiz bir eğitim görme, burs alma ve
iş sahibi olma imkanıdır”

dedi.
Tsveta Karayançeva’nın
ifadelerine göre her bir
gencin liseden sonra
eğitimine devam etme
imkanı yok. Milletvekili,
“Ücretsiz olan bu paramedik eğitimi böyle bir
şanstır. Kalıcı işsiz gençlere yardımcı oluyoruz”
diye konuştu. Paramedik
mesleğin geleceği olduğu kanaatini getiren Karayançeva, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere
ve Almanya gibi ülkeleri
örnek verdi.
K ırc aal i ’d e n Ö zl e m
Kasab, ekonomi eğitimi
gördüğünü, fakat mesleğinde iş bulamadığını aktardı. Ücretsiz paramedik
eğitimi alıp iş sahibi olma
imkanı veren projenin
kendisi için son bir şans
olduğunu söyledi. Küçük
yaştaki çocuğuna bakan
Özlem, paramedik alanında kendisini ispatlamayı umuyor.
Tütün uzmanı olan
Cebel’den (Şeyhcuma)
Nikolay Vasilev, tütün
üretiminin çöküşünden
dolayı yeni bir mesleğe
yönelmek zorunda olduğunu dile getirdi. Vasilev,
paramedik mesleğinde
başarılı olacağına inanıyor.
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Anadolu Üniversitesi Bulgaristan Programları İçin Yeni Kayıtlar Başladı
Türkiye’nin Eskişehir şehrinde bulunan Anadolu
Üniversitesi eğitim teknolojilerini ve öğrenme ortamlarını zamanın ruhuna uygun
bir biçimde şekillendiren
bir devlet üniversitesidir.
Kısa zamanda yalnızca
Türkiye’nin değil dünyanın
en büyük üniversiteleri arasında çağdaş, dinamik ve
yenilikçi bir üniversite olarak
yerini almıştır. Anadolu Üniversitesi ayrıca pek çok ilke
imza atmış bir devlet üniversitesidir. Bu ilklerin başında
uzaktan eğitim sistemini
hayata geçirmenin başarısı

gelmektedir. Üniversitenin
uzaktan öğretim yapan üç

fakültesinin toplam öğrenci
sayısı 2 milyonun üzerin-

DANS Genel Müdürü: “İslam fevkalade güzel bir din”

B u l g a r i s t a n C u m h u r i ye t
Başsavcısı Sotir Tsatsarov,
İslamiyet'in radikalizm ile ilişkilendirilmesinin tamamen yanlış
olacağını belirtti.
Bulgaristan Parlamento Başkan Yardımcısı, ırkçı ve aşırı
milliyetçi Vatansever Cephe (PF) Eş Başkanı Krasimir

Karakaçanov’un inisiyatifinde,
parlamentoda "Bulgaristan'ın
Milli Güvenliğini Tehdit Eden
Radikal İslam" konulu toplantı
düzenlendi.
Cumhuriyet Başsavcısı Tsatsarov, forumda yaptığı konuşmada İslam'ın tek başına radikallik içermediğini belirterek,

"İslamiyet ile radikalizm arasında eşitlik kurulması tamamen
yanlış olur" dedi.
Tsatsarov, 140'ı aşkın din ve
dini akımının kayıtlı olduğu
Bulgaristan'da yeni dinlerin kaydı konusunda daha titiz olması
gerektiğini bildirdi.
"İslam fevkalade güzel bir
din"
Açık oturuma katılan Devlet
Milli Güvenlik Ajansı Genel
Müdürü Dimitır Georgiev ise
İslamiyet'in gayet güzel barışçıl
bir din olduğuna dikkati çekerek,
"Radikallik İslam'a bağlanamaz"
ifadesini kullandı.
İslam dininin "fevkalade güzel
bir din" olduğunu vurgulayan
Georgiev, "Sorun varsa, o da
radikalleşmeden kaynaklanır.
Taslak olarak parlamentoda
onay bekleyen Terörle Mücadele Yasasında bunlar ele alınmalı" dedi.
Anadolu Ajansı

dedir. Bu sistemin geliştirilmesinde gösterilen başarı,
farklı ülkelerde birçok kuruma örnek olmaktadır.
Açıköğretim Sistemi sayesinde Anadolu Üniversitesi
Bulgaristan’da da Türkçe
bilen herkese yüksek eğitim
hizmeti sunmaktadır.
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bulgaristan Programlarında eğitim görmek isteyen öğrenci
adayları Türkçe ve Genel
Yetenek bazlı seçme sınavına katılarak seçtiği bölüme
kayıt yapabilir. Seçme sınavı için başvuruda bulunmak
isteyen adaylar internet üzerinden https://kayit.anadolu.
edu.tr/Giris.aspx adresinden
Bulgaristan bayrağını seçerek veya Anadolu Üniversitesi AÖF Filibe irtibat bürosuna gelerek başvuruda
bulunabilirler veya yardım
alabilirler.
Sınavı başarı ile geçen
öğrenci adayları önlisans
programları: Dış Ticaret,
İlahiyat arasında ve lisans
programları: İşletme, İktisat, Sağlık Yönetimi, Halkla

İlişkiler ve Reklamcılık, Türk
Dili ve Edebiyatı, Sosyoloji,
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi, Kamu Yönetimi
ve Uluslararası ilişkiler arasında seçim yapabilirler.
Bölümler ve ders içerikleri hakkında detaylı bilgiye
https://www.anadolu.edu.tr/
acikogretim/yurtdisi-programlari linkinden ulaşabilirsiniz.
Anadolu Üniversitesi AÖF
Bulgaristan Programları
2016-2017 Eğitim yılı için
seçme sınavı başvuru tarihleri 1 Ağustos – 2 Eylül.
Sınav 2 Ekim tarihinde Filibe
ve Kırcaali’de düzenlenecektir ve tamamen ücretsizdir.
Dönem harcının sadece 90
euro olduğu bu lider devlet
üniversitesinin sunduğu eğitim fırsatlarından gelin sizde
yararlanın.
Daha fazla bilgi için:
Tel. ( +359) 32 262 232
E-mail: bulgaristan@anadolu.edu.tr
Adres: Filibe /Plovdiv /
Hristo Dyukmedzhiev Sok.
No:25
Kırcaali Haber
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