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Türkiye Devlet Çoksesli Korosu Sofya’da Konser Verdi
Türkiye Devlet Çoksesli Korosu, Türk, Bulgar ve dünya klasiklerinden eserler seslendirdi

Bulgaristan’da 29 Ekim Cum-
huriyet Bayramı dolayısıyla baş-
kent Sofya'da Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçiliği organizasyonunda 
konser düzenlendi.

Sofya'nın en önemli kültür 
merkezlerinden Bulgaria'da 
Koro Şefi Burak Onur Erdem'in 
yönettiği Devlet Çoksesli Koro-

su, Türk, Bulgar ve dünya kla-
siklerinden eserler seslendirdi. 

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Hasan Ulusoy, AA muhabiri-
ne yaptığı açıklamada, “Dost, 
komşu ve müttefik Türkiye ve 
Bulgaristan'ın halkları arasın-
da birlikte yaşama kültürünün 
yansıması olan konser reper-

tuvarı 29 Ekim Cumhuriyet 
Bayramı'mız için özel olarak 
hazırlandı." dedi.

Bulgar ve Türk müziğinde aynı 
veya yakın melodilerin farklı 
güftelerle her iki kültürde kulla-
nıldığına işaret eden Ulusoy, 93 
yıl önce Türkiye ile Bulgaristan 
arasında Dostluk Antlaşması'nın 
yine bir ekim ayında imzalandı-
ğını anımsattı.

Ulusoy, Bulgaristan'da yaşa-
yan soydaşların "bir gönül köp-
rüsü olduğunu" belirterek, "İki 
ülkenin dostluk ve iyi komşuluk 
ilişkilerini güçlendirerek daha da 
ilerlemek için çalışmaya devam 
edeceğiz." diye konuştu.

Koro şefi Erdem, Bulgaristan'a 
ilk kez geldiklerini ve çok özel 
bir program hazırladıklarını kay-
detti. 

Erdem, "Bizim için konserin en 
anlamlı kısmı bu. Türk-Bulgar 
dostluğunu ve Türk kültürüyle 
Bulgar kültürünün ne kadar ya-
kın olduğunu vurgulayan, müzik 
diliyle anlatan eserlerimiz var." 
dedi.

"Geleneğin Temelleri", "Ma-
kamsal Bir Duyuş", "Komşuluk 
ve Dostluk Üzere" ve "Kültür-
ler ve Renkler" başlıklı bölüm-
lerden oluşan konseri izleyen 
yüzlerce Bulgaristan vatandaşı 
koroyu ayakta alkışlarken, koro 
konser sonunda 3 eser daha 
seslendirdi. AA

Başbakan Borisov, yeni İstanbul 
Havalimanı’nın açılışına katıldı

Başbakan Boyko Borisov, İs-
tanbul Havalimanı’nın resmi 
açılış törenine katıldı. 

Törenden önce kendisini kar-
şılayan Türkiye Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan ile gö-
rüşmesinde, ”Komşu, dost ve 
müttefik Türkiye'nin 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı’nda ger-
çekleşen yeni İstanbul havali-
manının açılışına katılmaktan 
onur ve mutluluk duyuyorum" 

diye ifade etti. 
Başbakan Borisov, ”Yeni İs-

tanbul havalimanının, ulaşım 
altyapısının geliştirilmesine, 
insanlarla olan ilişkilere, ticaret 
ve ekonomik ilişkilerin gelişimi-
ne büyük bir katkı sağladığına 
inanıyorum. Bulgaristan'ın AB 
Konseyi Başkanlığı sırasında 

Bulgaristan’ın dış politikasının 
öncelikleri arasında yer alan 
AB ile bölgenin altyapı bağlan-
tısının gerçekleştirilmesinde 
önemli bir adımdır” diye vurgu-

ladı.
Bulgar is tan Başbakanı, 

Türkiye'nin Bulgaristan'ın yakın 
komşusu olmasından başka 
göç, terörle mücadele, ener-
ji, tarım ve hayvancılık, ticaret 
gibi alanlarda önemli bir ortak 

olmaya devam ettiğine kanaat 
getirdi. 

Başbakan Borisov, ”Yeni ha-
valimanının hizmete açılma-
sının hem geçmiş ortak başa-
rılarımızı hem de gelecekteki 
işbirliğimizi, karşılıklı güven, 
hoşgörü ve barışı simgelediği-
ne inanıyorum” diye ifade etti.
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Edirne Valisi Günay Özdemir, Filibe Valisi Zdravko Dimitrov ile görüştü
Edirne Valisi Günay 

Özdemir, Filibe’yi resmi 
ziyarette bulundu. Ziya-
ret kapsamında iki vali, 
Filibe ve Edirne valilikleri 
arasında işbirliği ve or-
tak faaliyet için niyet be-
yanı imzaladılar. Amaç, 
Türkiye Cumhuriyeti ile 
Bulgaristan Cumhuriyeti 
arasındaki ticaret, ekono-
mi, bilim, tarım, teknoloji 
ve kültürel ilişkilere ilişkin 
mevcut uluslararası ant-
laşmaları güçlendirmek 
ve geliştirmek, uygun ko-
şullar sağlamak ve Edirne 
ve Filibe illerinde işletme-
ler ve diğer kuruluşlar 
arasında ortak faaliyetler 
başlatmaktır. 

Görüşmede Türk iye 
Cumhuriyeti Filibe Baş-
konsolosu Hüseyin Er-
gani, Edirne İl Emniyet 
Müdürü Ali Kurt, Trakya 
Gümrük ve Ticaret Böl-
ge Müdürü Yaşar Yaman 
Ocak, Edirne Göç İdaresi 
Müdürü Musa Asılıoğlu, 
Edirne İl Kültür ve Turizm 
Müdürü Ahmet Hacıoğlu, 
Edirne İl Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Müdürü Atilla 
Bayazıt, Trakya Tarımsal 
Araştırma Enstitüsü Mü-
dürü Doç. Dr. Adnan Tü-
lek, Edirne İl Milli Eğitim 
Müdür Yardımcısı Cemal 
Turan, Edirne Ticaret Bor-
sası Genel Kurulu Başka-
nı Salih Baran ve Edirne 
Ziraat Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Cengiz 
Yorulmaz hazır bulundu. 

Bulgar tarafından top-
lantıda Bulgaristan Edirne 
Başkonsolosu Vasil Vıl-
çev, Filibe Vali yardımcı-
ları Evelina Apostolova ve 
Petır Petrov, Filibe Valiliği 

Genel Sekreteri Borislav 
Dimov, Özel Kuvvetler 68. 
Tugay Komutanı General 
Yavor Mateev, Filibe İl 
Emniyet Müdürü Kıdemli 
Komiser Atanas İlkov, Sı-
nır Polisi Genel Müdürü 
Svetlan Kiçikov, Hasko-
vo (Hasköy) İl Emniyet 
Müdürü Angel Tsankov, 
Ziraat Üniversitesi Rektö-
rü Prof. Dr. Hristina Yan-
çeva, Gıda Teknolojileri 
Üniversitesi Rektör Yar-
dımcısı Prof. Dr. Yordanka 
Aleksieva, Filibe İl Tarım 
Müdürü Tatyana Bogo-
eva, Filibe Orman Bölge 
Müdürü Müh. Miroslav Di-
mitrov, Filibe Bölge Eğitim 
Müdürü İvanka Kirkova ve 
Trakya Ekonomik Bölge-
si Kümelenmesi Yönetim 
Kurulu Başkanı Müh. Pla-
men Pançev hazır bulun-
du. Toplantıda ticaret ve 
tarım, kültür, eğitim alan-
larında işbirliği konuları 
ele alındı. Filibe ve Edirne 
valilikleri arasında işbirliği 

ve ortak faaliyet için niyet 
beyanı imzalandı. 

Niyet beyanında belirti-
len alanlar şunlardır: İki 
il arasındaki işbirliğinin 
daha da geliştir ilmesi 
için ortak girişimlerin, ey-
lemlerin ve programların 
uygulanması, ekonomik, 
eğitim ve kültür alışveri-
şi programları, turizm ve 
turizm alışverişinin geliş-
tirilmesi için faaliyetlerin 
uygulanması, ekonomi ve 
girişimciliğin geliştirilme-
si, eğitim, kültür, sağlık, 
spor ve turizm alanında 
işbirliğinin geliştirilmesi. 

Filibe Valiliğinde yapı-
lan görüşme sırasında iki 
vali, yasadışı göç, 13 Şu-
bat 2007 tarihli anlaşma 
protokolü ve Filibe - 2019 
Avrupa Kültür Başkenti de 
dahil olmak üzere iki ülke 
arasındaki iyi ortaklığa 
ilişkin bazı önemli konu-
ları ele aldı.

Konukları selamlayan 
Vali Zdravko Dimitrov, 

işbirliği mutabakat zaptı 
imzalanmasından duydu-
ğu memnuniyeti dile geti-
rerek, bu belgenin kalıcı 
iyi komşuluk ve ortaklık 
ilişkileri yaratmak için 
sağlam bir temel oluştur-
duğunu söyledi. Dimit-
rov, Vali Özdemir ile sıkı 
dostluk kurduklarını ve bu 
dostluğun daha bir buçuk 
yıl önce Edirne Valisi’nin 
Filibe ziyareti sırasında 
doğduğunu ve bu dostlu-
ğun meyvesinin, İşbirliği 
ve Ortak Faaliyet İçin Ni-
yet Beyanı imzalanması 
olduğunu dile getirdi.
Edirne Valisi Günay 

Özdemir, sıcak karşıla-
ma için teşekkür ederek 
İşbirliği ve Ortak Faaliyet 
İçin Niyet Beyanı imza-
lanmasının her iki tarafın 
iyi niyetlerinin açık bir 
işareti olduğunu kaydetti. 
Vali, ekonomik ve kültürel 
alanlarda, tarımda, eği-
timde ve turizmde pek 

çok projenin gerçekleşti-
rilebileceğinin altını çizdi.

Edirne Valisi Özdemir, 
Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov'a verilmek 
üzere biri ballı diğeri şer-
betli Türk baklavası sun-
du. Vali Özdemir, Borisov 
ile Türk kahvesi içerek, 
dostluklarının başladığını 
anlatarak, "Bulgaristan 
Başbakanı Boyko Borisov 
ile bir Türk kahvesi içerek 
dostluğumuz başladı. Ben 
kendisine iki çeşit bakla-
va yaptırdım. Biri ballı 
diğeri şerbetli. Borisov'u 
Edirne'ye baklava yeme-
ğe davet ediyorum" dedi.

Filibe Valisi Dimitrov da 
Bakanlar Kurulu toplantı-
sında vereceğini söyledi-
ği Borisov'un sadece Türk 
kahvesi içtiğini ve gelen-
lere de ikram ettiğini be-
lirterek, teşekkür etti.

Filibe Valiliğinde ya-
pılan görüşmede yakın 
gelecekte hayata geçiri-
lebilecek diğer ortak pro-

jeler ele alındı. Yakında 
Edirne'de iki ülkenin iş 
dünyasının temsilcileri 
arasında toplantı düzen-
lenmesiyle bu yönde ilk 
adım atılmıştır. Edirne 
Valisi’nin Filibe ziyareti 
kapsamında Filibe Brat-
ya Miladinovi Lisesi ile 
Edirne Mustafa Kemal 
Atatürk İlköğretim Okulu 
arasında kardeş okul pro-
tokolü imzalandı. Protokol 
kapsamında öğretmen ve 
öğrenci değişimi, eğitim 
ile ilgili ortak temaların 
geliştirilmesi alanında iş-
birliği yapılacak. Bu, her 
iki kültürün karşılıklı ta-
nınmasını sağlayacaktır.

Ziyaretin sonunda Vali 
Özdemir, Filibe Valisi’ne 
İstanbul Balat’taki Demir 
Kilise Sveti Stefan’ın motif 
olarak kullanıldığı bir ağaç 
oyma eseri, Vali Dimitrov 
da kendilerine bir plaket 
ve Eski Filibe’nin çizildiği 
bir tablo armağan etti. 
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Bulgaristan PKK'lı 
teröristi iade etti!

Yasadışı yollardan Bulgaristan'a geçen PKK'lı 
terörist, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türk yetkililere 
teslim edildi. Terörle Mücadele Müdürlüğü ekipleri 
tarafından ifadesi alınan terörist, çıkarıldığı mahke-
mece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Fransa'ya gitmek için yasa dışı 
yollardan geçtiği Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da, 
polis denetimi sırasında "Haki Sedat" kod adlı Hakkı 
Gören'in, kimlik ibraz edememesi üzerine 2 bin avro 
parasına el konuldu. Terör örgütü PKK üyesi "Ares" 
kod adlı teröristle buluşmak için Sofya'dan Filibe'ye 
taksi ile geçen terörist Hakkı Gören, yanında parası 

olmadığı için taksi ücretini cep telefonunu vererek 
ödedi. 

Dört gün Filibe yakınlarında ormanlık alanda sak-
lanan Gören, daha sonra Filibe Başkonsolosluğu-
na giderek yardım istedi. Parasının çalındığını ve 
Fransa'ya gitmek istediğini ileri süren terör örgütü 
üyesi polis ekiplerine teslim edildi. Bulgaristan'daki 
işlemlerinin ardından Kapıkule Sınır Kapısı'na ge-
tirilen Gören, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü 
ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri ta-
rafından ifadesi alınan terör örgütü üyesi, çıkarıldığı 
mahkemece tutuklandı. 

Yapılan araştırmada Haki Sedat kod adlı teröristin 
2002-2010 yılları arasında PKK/KCK terör örgütü 
adına toplantı ve eylemlere katıldığı, 2014 yılında 
Suriye'ye geçerek, PKK /KCK/PYD ve YPG içeri-
sinde faaliyet yürütmek üzere kırsala geçtiği belir-
lendi. Ayrıca teröristin 2017 yılında illegal yollardan 
geçtiği Yunanistan'da, çatışma bölgelerinde sakat 
kalan örgüt üyelerinin Avrupa'ya geçişlerini koordine 
ettiği tespit edildi. AA

Balkan Rumeli Türkle-
ri Konfederasyonu Genel 
Başkanı Zürfettin Hacıoğ-
lu, "Fetullahçı Terör Ör-
gütü (FETÖ) denilen terör 
belası sadece Türkiye'de 
değil, maalesef soydaşla-
rımız arasına da sızmış ve 
orada da kökler salmıştır. 
Bazı Balkan ülkelerinin bu-
günkü idarecileri ülkemizle 
iş birliği yapmakla beraber 
Türkiye'nin beklentisi ölçü-
sünde FETÖ ile mücadele 
sürdürülemiyor." dedi.

Sakarya Balkan Göçmen-
leri Kültür ve Dayanışma 
Derneği'nin toplantısı için 
Sakarya'ya gelen Hacıoğlu, 
burada gazetecilere yaptı-
ğı açıklamada, bölgesel 
konular üzerine toplantılar 
düzenleyerek bazı kararlar 
aldıklarını söyledi.

Son iki aydır konfederas-
yon olarak Balkan turu dü-
zenlediklerini dile getiren 
Hacıoğlu, "Balkanlar 'da 
yaşanan olumsuz veya 
olumlu olaylara daha hızlı 
bir refleksle müdahale ede-

bilmemiz için Balkanlar'da-
ki soydaşlarımızdan tem-
silciler seçiyoruz. STK'lar, 
Türkleri temsil eden siyasi 
partiler veya Balkanlar'da 
yaşayan Türk ve akraba 

Müslüman topluluklarında 
saygınlığı olan, sözü dinle-
nen kişilerden temsilci se-
çebiliyoruz. Bulgaristan'da 
üç, Makedonya'da iki böl-
gede bu temsilcilerimizi 
belirledik. Önümüzdeki ay 
Kosova'da temsilcimizi be-
lirlemiş olacağız." diye ko-
nuştu.

Hacıoğlu, Batı Trakya'da 

da Türk azınlığının birbiri-
ne kenetlenerek hayatını 
idame ettirmeye çalıştığını 
anlatarak, oradaki soydaş-
larının dini ve milli aidiyet-
lerinin muhafazasına ve ge-

lişmesine katkı sağlamaya 
çalıştıklarını vurguladı.

"Balkanlar'da da kamuoyu 
oluşturmaya çalışıyoruz"

FETÖ ile mücadelede Bal-
kan ülkelerinin de hassas 
olması gerektiğinin altını 
çizen Hacıoğlu, konuşma-
sını şöyle sürdürdü:

"FETÖ denilen terör bela-
sı sadece Türkiye'de değil, 

maalesef soydaşlarımız 
arasına da sızmış ve ora-
da da kökler salmıştır. Bazı 
Balkan ülkelerinin bugün-
kü idarecileri ülkemizle iş 
birliği yapmakla beraber 
Türkiye'nin beklentisi ölçü-
sünde FETÖ ile mücadele 
sürdürülemiyor. Balkan Ru-
meli Türkleri Konfederasyo-
nu olarak şunu söyleyebili-
riz ki özellikle Kosova'da 
beklediğimiz ölçüde FETÖ 
ile mücadele verilmiyor. 
Bulgaristan bazı terör ör-
gütlerinin elemanlarını iade 
etmiştir ama bundan yakla-
şık bir ay önce tutuklanan, 
Almanya'dan gelen bir sol 
örgüt mensubu maalesef 
mahkeme kararıyla bize 
iade edilmedi. Herhalde 
Avrupa'ya iade edilecek. 
Bunlar bizleri üzmekte-
dir. Konfederasyon olarak 
Balkanlar'da da da kamuo-
yu oluşturmaya çalışıyoruz. 
Ülkemizi bir STK bilincinde 
temsil etmeye, Türkiye'yi 
anlatmaya çalışıyoruz."

Balkanlar'da Türkiye'nin beklentisi ölçüsünde 
FETÖ'yle mücadele sürdürülemiyor



  Kırcaali Haber 307 Kasım 2018 HABERLER

T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ile 
Türkiye’nin insani dış politikası hakkında söyleşi
S a y ı n  E r g a n i , 

Türkiye’nin Girişimci 
ve İnsani Dış Politikası 
hakkında bilgi verir mi-
siniz?

-İnsani yardımlar ko-
nusunda kültürümüzden 
kaynaklanan güçlü bir 
geleneğe sahibiz. Bu fa-
aliyet insanımızın insani 
konularda girişimci ve so-
rumluluk alan yaklaşımı-
nın da bir tezahürüdür. Bu 
sorumluluğu tüm ülkelerin 
ve tüm özel sektör kuru-
luşlarının benimsemesi 
halinde dünyadaki pek 
çok soruna hızlı ve kalıcı 
çözümler üretilebileceğini 
düşünüyorum. 

İyilik bulaşıcıdır. Müteva-
zı ama anlamlı bu faaliye-
tin katılımcılara, özellikle 
özel sektöre ilham kayna-
ğı olmasını ve daha iyileri-
nin yapılmasına vesile ol-
masını temenni ediyorum.

Esasen doğal afetler, sa-
vaş, yoksulluk ve toplum-
sal çatışmalar nedeniyle 
zor durumda kalan ülke-
lere yardımda bulunmayı 
insani bir görev ve ulusla-
rarası toplumun istikrarın-
da önemli bir unsur olarak 
görmekteyiz.

Ülkemiz geçmişte ol-
duğu gibi bugün de ırk, 
din, dil, cinsiyet farkı gö-
zetmeksizin ihtiyaç du-
yulan yerlere, süratle ve 
imkânların elverdiği ölçü-
de insani yardım ulaştır-
maya gayret etmekte bu 
doğrultudaki uluslararası 
çabalara da katkıda bu-
lunmaktadır.

Türkiye, uluslararası 
insani hukuktan kaynak-
lanan yükümlülükleri çer-
çevesinde, ülkelerindeki 
şiddetten kaçan Suriyeli-
lere yönelik izlediği açık 
kapı politikasına devam 
etmekte, uluslararası hu-
kuk çerçevesinde zorla 
geri göndermeme ve sı-
nırdan geri çevirmeme 
ilkelerini titizlikle uygula-
yarak, Suriyelilere, ayrım 
gözetmeksizin, “geçici ko-
ruma” sağlamaktadır. Ço-
ğunluğu Suriye’den olmak 
üzere yaklaşık 4 milyon 
mülteci için milli kaynak-
larımızdan 33 milyar dolar 
harcanmıştır.

Türkiye, aynı zamanda, 
uluslararası toplumun BM 
eşgüdümünde Suriye için-
de sürdürdüğü yardımla-
rın da ana geçiş noktası 
konumundadır. Ülkemiz-
den Suriye tarafına geçen 
BM yardım kamyonu sa-
yısı 30 Ağustos 2018 iti-
bariyle 17.069’a ulaşmıştır 

1980’li yılların ortaların-
dan itibaren gıda sevkiyatı 
şeklinde sistemli şekilde 
başlayan ve 12 yıl önce 

85 milyon Dolar düzeyin-
de bulunan insani yar-
dımlarımız, son yıllarda 
ciddi bir ivme kazanarak 
dünyanın birçok bölgesi-
ne yayılmış, ayrıca nice-
lik ve nitelik bakımından 
da çeşitlenerek, gıda dışı 
alanları da kapsar hale 
gelmiştir. 

Bu bağlamda, 2015 yı-
lında 3,1 milyar, 2016 yı-
lındaysa 6 milyar Dolar 
olan insani yardımlarımız 
"Global Humanitarian As-
sistance" (GHA) progra-
mınca hazırlanan Küresel 
İnsani Yardımlar 2018 Ra-
poruna göre 2017 yılında 
8,07 milyar ABD Dolara 
yükselmiştir. Bu meblağ 
ile Türkiye insani yar-
dımlarda dünyada birinci 
sıraya yükselmiştir. Gele-
neksek olarak en büyük 
bağışçı ülke olarak bilinen 
ABD ise 6,68 milyar ABD 
Dolarla ikinci sıradadır. 

Raporda, insani yardım-
ların milli gelire oranı te-
melinde yapılan sıralama-
da da Türkiye yüzde 0,85 
ile birinci sırayı almış ve 
dünyanın “en cömert ülke-
si” unvanını korumuştur. 
Ülkemizi yüzde 0,17 ile 
Norveç ve Lüksemburg 
izlemiştir.

Küresel insani yardım 
sisteminde Türkiye’nin 
yeri nerededir?

-Ülkemiz, ikili temelde 
gerçekleştirdiği insani 
yardımların yanında, BM 
kuruluşları aracılığıyla 
yaptığı yardımları da ar-
tırarak sürdürmekte ve 
Türkiye’nin küresel insa-
ni yardım sistemindeki 
konumu yükselmektedir. 
Bir taraftan yükselen bir 
bağışçı ülke, diğer taraf-
tan dünyada en fazla mül-
teciye ev sahipliği yapan 
ülke konumunda olma-
mızla zenginleşen ulusal 
tecrübelerimiz ışığında 
küresel insani yardım po-

litikalarının belirlenmesine 
katkılarımız artmaktadır. 

Türkiye, uluslararası in-
sani yardım alanındaki 
tecrübeleri ışığında, kü-
resel insani sistemin için-
de bulunduğu tıkanıklığın 
aşılmasına ve daha adil 
ve etkin bir sistemin inşa-
sına yönelik BM liderliğin-

deki çalışmalara da des-
tek vermektedir. Nitekim 
BM Genel Sekreteri Ban 
Ki-moon’un şahsi girişimi 
çerçevesinde bu amaçla 
düzenlenen Dünya İnsa-
ni Zirvesi (DİZ) ülkemizin 
ev sahipliğinde 23-24 
Mayıs 2016 tarihlerinde 
İstanbul’da gerçekleştiril-
miştir.

Son Dönemdeki Ya-
pılan İnsani Yardımlar 
nelerdir?

-Türkiye sadece böl-
gesinde değil, dünyanın 
hemen her coğrafyasın-
da ihtiyaç sahiplerine 
yardımlarını ulaştırmaya 
gayret göstermektedir. 

En güncel olaylardan, 
Endonezya’da yakın geç-
mişte yaşanan deprem 
ve tsunamiden etkilenen 
insanlara 2 uçak dolusu 
çadır ve battaniye sağ-
lanmıştır. 

Sudan’da süregelen 
insani krizin hafifletilme-
si amacıyla AFAD tara-
fından bu yıl 10 bin ton 
buğday ve 15 bin ton 
mazot hibe edilmiştir. Ay-
rıca Sudan/Darfur’da ve 
Sudan’da bulunan Güney 
Sudanlı mültecilerin ihti-
yaçlarına yönelik çeşitli 
kuruluşlarımızca ayni ve 
nakdi yardım sağlanmış-
tır. 

Kuraklık nedeniyle, Kı-
zılay tarafından AFAD iş-
birliğiyle Somali’ye 2016 
yılında yaklaşık 20.000 
ton gıda yardımı ulaştırıl-
mıştır. 

Afrika Boynuzu’nda ku-
raklıkla mücadeleye des-

tek amacıyla Sayın Cum-
hurbaşkanımız tarafından 
Mart 2017’de “Umudu Ol” 
başlıklı yardım kampan-
yası başlatılmış ve bu ül-
keye 15 bin tonluk insani 
yardım malzemesi taşıyan 
gemimiz 17 Haziran 2017 
tarihinde Mogadişu’ya 
ulaşmıştır.

Libya’da bulunan çe-
şitli hastane ve sağlık 
merkezlerinin ivedi tıbbi 
malzeme ve ilaç ihtiya-
cı üzerine Türk Kızılay’ı 
tarafından tedarik edilen 
22 ton ağırlığında ilaç 
ve tıbbi sarf malzemesi 
AFAD eşgüdümünde Ma-

yıs 2017’de Libya’ya sevk 
edilmiştir. 

Gürcistan’ın Borjomi ve 
Abastumani bölgelerinde 
Ağustos ve Eylül 2017’de 
çıkan orman yangınlarına 
destek kapsamında iki 
adet helikopter ve bir adet 
yangın söndürme uçağı 
tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, Moldova'da Ni-
san 2017’de yaşanan 
yoğun kar yağışına bağlı 
olarak meydana gelen 
hasarlar, Arnavutluk’ta 
ise Aralık 2017’de mey-
dana gelen sel baskınları 
sebebiyle oluşan zararın 
karşılanmasına ülkemizce 
destek sağlanmıştır.

Türk Kızılay’ı tarafın-
dan Romanya’ya Mayıs 
2018’de Köstence’de 210 
yetime iftar yemeği ve-
rilmiş, ayrıca 200 ihtiyaç 
sahibine gıda kolisi da-
ğıtmıştır. Bazı ilçelerde 
toplam 800 kişiye gıda 
kolisi dağıtımı gerçekleş-
tirilmiştir.

Yemen halkının acil ih-
tiyaçlarının giderilmesine 
katkı sağlamak üzere, Ko-
lera tedavisinde kullanılan 
yaklaşık 50 ton ilaç ve tıb-
bi malzemenin yansıra un, 
gıda ve giyim malzemesi, 
tekerlekli sandalye ve iki 
adet sahra hastanesinden 
oluşan yardımımız deniz 
yolundan 20 Temmuz 
2017 tarihinde Aden'e 

ulaştırılmıştır. 10,560 ton 
olan yardımlarımızın de-
ğeri 8,839,381.77 ABD 
Doları tutarındadır.

Ağustos 2017’den bu 
yana Bangladeş’e sığı-
nan Rohingalara toplam 
7.362.786,11 ABD Doları 
tutarında yardım sağlan-
mıştır. Eylül 2017’den bu 
yana ise günde 25 bin 
kişiye sıcak yemek dağı-
tılmaktadır. 50 yatak ka-
pasiteli sahra hastanesi 
kurulup 30 kişilik sağlık 
ekibi görevlendirilmiştir.

Ülkemiz, Filistin halkına 
ikili bağlamda sürdürmek-
te olduğu yoğun yardım ve 
destek faaliyetlerinin yanı 
sıra, Filistinli mültecilere 
yardım ajansı UNRWA’ya 
da destek vermekte -
dir. UNRWA’ya 2017’de 
2.1 milyon ABD Doları, 
2018’de 11.5 milyon ABD 
Doları katkı sağlanmıştır. 
Gazze Şeridi'ndeki trav-
ma yaralanmalarına ve 
acil tıbbi yardım gerekti-
ren durumlara müdahale 
amacıyla Dünya Sağlık 
Örgütüne (DSÖ) 1,2 mil-
yon ABD Doları hibe ön-
gören anlaşma ülkemiz 
ve DSÖ arasında 27 Ma-
yıs 2018’de imzalanmış, 
bahsekonu hibenin trans-
feri gerçekleşmiştir.

Söyleşi: 
Sebahat NECİB

Çernooçene’de geleneksel 
güreş turnuvası düzenlendi
Kirkovo (Kızılağaç) kö-

yünden Asen Tabakov, 
Çernooçene’de (Yenipa-
zar) düzenlenen gelenek-
sel güreş turnuvasında 
başpehlivanlık unvanı-
nı kazandı. Sofya Vasil 
Levski Ulusal Spor Aka-
demisi mezunu olan Has-
kovolu (Hasköy) güreşçi 
Georgi Dimitrov, ikinciliği 
elde etti. Köy şenliği prog-
ramının en dikkat çekici 
kısmı güreş oyunlarıydı. 

Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
başpehlivana turnuvada 
en büyük ödül olan koçu 
takdim etti. 

Yerel İskra stadında 
yapılan turnuvada 35’in 
üzerinde genç yarıştı. 
Hakemler Mustafa Cafer 
ve Behçet Receb profes-
yonelliğini gösterdi ve tur-
nuvayı mükemmel yönetti.

Güreşler, özel müzik eş-
liğinde üç saatten fazla 
sürdü. 

Bir grup coşkulu genç, 
10 takım halinde briç tur-

nuvasına katıldı. Günün 
geç saatlerine kadar sü-
ren turnuvayı kazanan 
takıma Çernooçene Be-

lediyesi tarafından kupa 
ve para ödülleri verildi. 

Buket Kadın Koro Gru-
bu, seslendirdiği Rodop 
türküleriyle Çernooçene 
halkına ve misafirlerine 
neşeli anlar yaşattı. 

Köy şenliği programında 
selamlama konuşması ya-
pan Belediye Başkanı Ay-
dın Osman, bu şenliklerin 
barış içinde yaşamanın 
ve doğup büyülen yerlere 
bağlılığın sembolü oldu-
ğunu vurguladı. 

Aydın Osman, ”Uygu-

lanan projeler sayesinde 
Çernooçene ilçesi yaşa-
mak için daha iyi bir yer 
haline geliyor” dedi. Be-

lediye Başka-
nı, geçtiğimiz 
d ö n e m d e 
ilçedeki yol 
ağı, yerleşim 
bir imlerinde 
sokaklar, su 
temini ve ka-
nalizasyonla 
ilgili önemli 
s o r u n l a r ı n 

çözüldüğünü ifade etti. 
Aydın Osman, “Samimi 
olan Çernooçenelilerin 
bizim çabalarımıza değer 
verdiklerinden şüphem 
yok” dedi. 

Şenliğin ikinci gününde 
spor etkinlikleri yapıldı. 
Çocuk futbol turnuvasının 
ardından program, Çerno-
oçene İskra Futbol Kulü-
bü takımı ile Krumovgrad 
(Koşukavak) Levski 2005 
Futbol Kulübü takımı ara-
sında oynanan futbol kar-
şılaşmasıyla devam etti. 
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Yetim ve öksüz çocuklara 
yeni bir yardım ödeneği 
Meclis Genel Kurulunda ikinci okumada Aile Yardımı 

Kanunu’nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi 
kabul edildi. Değişiklikler, vefat eden ebeveyninin veya 
ebeveynlerinin emekli maaşlarını alma hakkına sahip 
olmayan yetim çocuklara yardım almalarına imkân 
veriyor. 

Buna ilişkin yapılan oylamada Meclis Genel Kurulu 
salonunda hazır bulunan Bulgaristan Kamu Denetçisi 
Maya Manolova, daha sonra basına yaptığı açıklama-
da, “Bu yardımı alabilmek için gelir kriteri kaldırıldı” 
diye belirtti. 

Meclis bu paranın çocuğa bakan diğer ebeveynine 
veya vasisine verilmesi kararı aldı. Ebeveynin veya 
vasisin sürekli olarak ülkede ikamet etme şartı var. 
Yeni aile yardımını alabilmek için çocukların düzenli 
bir şekilde anaokuluna veya okula gitmeleri gerekir. 

Hesaplara göre yeni sosyal yardımdan 5600 çocuk 
faydalanabilecek. Onlardan 2900’ü kesin olarak bu 
yardımı alacak. Kalan diğer 2700 çocuk, vefat eden 
ebeveyninin emekli maaşı ile yeni sosyal yardım ara-
sında seçim yapacak. Yeni sosyal yardım için gelecek 
yılki bütçede ek olarak 4 milyon levanın öngörülmesi 
gerekecek. Yetimlere verilen yardım parası yıl sonuna 
kadar ödenmeye devam edecek. 

Meclis Genel Kurul toplantısının başında Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı görevine 
atanan eski Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı 
Nikolay Nankov’un yerine Meclise giren Kalin Vasilev, 
milletvekili olarak yemin etti. KH

Turizm sektörü, turizm 
reklamcılığı için 32 milyon 

leva talep ediyor
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, düzenlediği basın 

toplantısında turizm sektörünün, hükümetten 2019'da 
reklam için daha fazla para sağlamasını istediği bil-
dirildi. 

Ulusal Turizm Kurulu İcra Müdürü Poli Karastoya-
nova, “İlk olarak bir önceki yıldaki turizm gelirlerinin 
yüzde 0,5'i veya gelecek yılki bütçeden 32 milyon leva 
talep ediyor” diye bildirdi. 

Poli Karastoyanova,” Nihai hedef, daha saldırgan 
turizm reklamcılığı olmakla birlikte yurtdışında turizm 
temsilcilikleri ve turizm müşavirliği açılmasıdır” diye 
konuştu. Karastoyanova, bu amaçla turizm sektörünün 
Başbakan, Turizmden Sorumlu Başbakan Yardımcısı, 
Maliye, Ekonomi ve Turizm Bakanlarına talebini içeren 
bir mektup gönderdiğini bildirdi. 

Karastoyanova’nın ifadesine göre uluslararası odaklı 
sektörün Ekonomi Bakanlığı gibi yurtdışında bir temsili 
bulunmamaktadır.

Bakan Angelkova, 2018 yılı devlet bütçesinden rek-
lam için ayrılan mali kaynakların 14 milyon leva oldu-
ğunu bildirdi.KH

Filibe’de “Bakü - Eski ve Modern 
Arasındaki Uyum” fotoğraf sergisi açıldı 

Azerbaycan Demokratik 
Cumhuriyeti'nin 100. ku-
ruluş yıldönümü vesile-
siyle Azerbaycan’ın Sof-
ya Büyükelçiliği ve Filibe 
Belediyesi, “Bakü - Eski 
ve Modern Arasındaki 
Uyum” başlığında bir fo-
toğraf sergisi düzenledi. 

Sergi, Bulgaristan hal-
kına yetenekli bir Bulgar 
ressam ve fotoğrafçı olan 
Tanya Uzunova'nın objek-
tifinden Azerbaycan baş-
kentinin güzelliğini, tarihi 
ve kültürel çeşitliliğini su-
nuyor.

S e r g i n i n  a ç ı l ı ş ı n ı 
Azerbaycan’ın Sofya Bü-
yükelçisi Dr. Nargiz Gur-
banova yaptı. Açılış töre-
ninde Filibe Büyükşehir 
Belediye Başkanı İvan 
Totev, Belediye Meclis 

Başkanı Savina Petkova, 
Büyükşehir Belediye Baş-
kan Yardımcısı Aleksandır 
Dırjikov, Belediye Meclis 
üyeleri, bölge belediye 

başkanları ve konuklar da 
hazır bulundu. 

Resimler, Demeter Şa-
dırvanı yakınındaki Çar 
Simeon Bahçesinin so-

kaklarından birinde yer 
almaktadır. Daha sonra 
Lucky Sinema Evi’nde 
Oscar ödüllü yönetmen 
Asif Capadia'nın "Ali ve 

Nino" adlı filmin gösterimi 
yapıldı. Film, Azerbay-
can halkının bağımsızlık 
mücadelesi sırasında 
yaşanan bir Müslüman 
Azerbaycanlı genç ve bir 
Hıristiyan Gürcü kızının 
aşk hikâyesini anlatıyor.

B e l e d i y e  B a ş k a n ı 
Totev,”Azerbaycan bizim 
için bilinmemektedir. Ke-
sinlikle bu sergi yurttaşla-
rımızın birçoğu tarafından 
ilgiyle karşılanacaktır. Halı 
müzesinin fotoğrafından 

çok etkilendim” diye ifade 
etti. 

Sergi açılış törenin-
den önce Filibe Büyük-
şehi r  Belediyes i ’nde 
Azerbaycan’ın Sofya Bü-
yükelçisi Dr. Nargiz Gur-
banova ile gerçekleştirdiği 
görüşmede Totev, 2019 
Avrupa Kültür Başkenti 
seçilen Filibe kentinin ge-
lecek yıl için yaptığı hazır-
lıklarla ilgili bilgi verdi. 
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Kayseri'de Hocalı Şehitleri Anıtı açıldı
Kayseri'de, 1992 yı-

lında Azerbaycan'ın 
Hocalı şehrinde Erme-
niler tarafından katledi-
len 613 kişinin anısına, 
Hocalı Şehitleri Anıtı 
açıldı.
Talas Hocalı Par-

kı'ndaki anıtın açılışı 
nedeniyle düzenlenen 
tören, Azerbaycan ve 
Türkiye milli marşlarının 
okunmasıyla başladı.
Azerbaycan Cumhur-

başkanı Yardımcısı Ali 
Hasanov, Hocalı'da 
kalanların çoğunluğu-
nu kadınların ve ço-
cukların oluşturduğunu 
belir terek, şehirden 
kaçanların ise Ermeni 
askerleri tarafından ya-
kalanıp katledildiklerini 
hatırlattı.
Hasanov, sözlerine 

şöyle devam etti:
"Bizler dünyaya bu 

soykırımı yapanları ta-
nıtmak istiyoruz. Böyle 
kanlı sayfalar bir daha 
tarihte yer almasın. Bu 
kişiler layıkıyla ceza-
larını alsın istiyoruz. 
Biz Ermeni halkıyla iç 
içe yaşamışız, yaşıyo-
ruz bundan sonra da 
yaşayacağız. Biz bu 
coğrafyada barış için 
en çok çalışan milletiz, 
biz kimsenin toprağına 
göz dikmedik, dikmeye-
ceğiz. Ama Azerbaycan 
topraklarını, hala işgal 
altında tutuyorlar. Bu-
gün de biz sulh yoluyla 
toprakları geri almak is-
tiyoruz. Bu facianın kur-
banlarına buradan rah-

met dilediğiniz, bu anıtı 
yaptırdığınız için sizlere 
çok teşekkür ediyoruz. 
Türkiye var olsun, sağ 
olsun."
- Dönemin Hocalı Va-

lisi
Azerbaycan Milletveki-

li olan dönemin Hocalı 
Valisi Elman Memme-
dov ise katliamın yaşan-
dığı geceyi duygulana-
rak anlattı.
Hocalı halkının tek 

amacının ailesini ve top-
rağını korumak olduğu-
nu vurgulayan Memme-
dov, şunları kaydetti:
"O dönemin yöneti-

cisi olarak katliamı en 
ağır yaşayanlardanım. 
Annemi ve iki büyü-
kannemi bu katliamda 
kaybettim. Bu soykırımı 
yapanlara çok iyi yer-
lerde görevler verdiler, 
Ermenistan'da yönetim-
de yer aldılar. Bu çocuk 

katillerine uluslararası 
alanlarda da görevler 
verdiler. Biz ümitsiz de-
ğiliz. Günden güne ülke 
olarak güçleniyoruz. Bu 
güçlenmede bizim çok 
yakın destekçilerimiz 
var, Türkiye gibi büyük 

kardeşimiz var, bugün 
bizim Rusya gibi strate-
jik ortağımız var. Hocalı 
Katliamı hakikati gittikçe 
dünyaya daha iyi anlatı-
lıyor. Biz topraklarımızı 
işgalden kurtaracağız. 
Çocuklara işkence ya-
pan böyle vahşi insan-
lar bu dünyada serbest 
geziyor."
Rusya Devlet Duması 

Temsilcisi Ramin Gasi-
mov da bu kanlı olayın 
unutulmaması gerektiği-
ni, yapanların da gerekli 
cezayı almasını diledik-
lerini belirtti.
Gasimov, konuşma-

sının ardından herkesi 

şehitler anısına saygı 
duruşuna davet etti.
Türkiye-Azerbaycan 

Par lamento lararası 
Dostluk Grubu Başkanı 
AK Parti İstanbul Mil-
letvekili Şamil Ayrım da 
Hocalı Katliamına tüm 

dünyanın seyirci kaldı-
ğını belirtti.
Katliamın dünya açı-

sından utanç verici 
olduğunu ifade eden 
Ayrım, bir daha tarihte 
böyle kanlı olayların ya-
şanmamasını diledi.
Konuşmaların ardın-

dan bir anne ile kuca-
ğındaki çocuğun tasvir 
edildiği Hocalı Şehitleri 
Anıtı, Azerbaycan ve 
Rus milletvekillerinin de 
yer aldığı katılımcılar ta-
rafından açıldı.
Törene katılanlar, anı-

tın önüne kırmızı karan-
fil bıraktı. AA
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Dr. Atanas Dafovski, ölümünden sonra Kırcaali 
Fahri Vatandaşı unvanı ile onurlandırıldı

21 Ekim Kırcaali Günü 
münasebetiyle düzen-
lenen Kırcaali Belediye 
Meclisinin özel oturu-
munda ölümünün ardın-
dan ülkede adını duyu-
ran Dr. Atanas Dafovski, 
Kırcaali Fahri Vatandaşı 
unvanıyla onurlandırıl-
dı. Oturuma katılan 39 
Meclis Üyesi oybirliğiyle 
Dr. Dafovski’nin Kırcaali 
Fahri Vatandaşı unva-
nıyla onurlandırılmasına 
ilişkin teklifi onayladı. Be-
lediye Başkanı Müh. Ha-
san Azis, unvanın bir kez 
daha Kırcaali'nin manevi 
ve maddi yükselmesine 
sayısız ve önemli katkılar-
da bulunan bir şahsiyete 
verildiğini belirtti. 1939 
yılından beri var olan bu 
gelenek üzerine yeni za-
manlarda 39 kişi Kırcaali 
Fahri Vatandaşı unvanıyla 
onurlandırıldı. 

Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, plaket ve 
diplomayı Dr. Dafovski 
adına yeğeni Slaveyko 
Dafovski’ye takdim etti. 

Dr. Atanas Dafovski, 8 
Nisan 1919 yılıdda Smol-
yan (Paşmaklı) ilinin Pet-
kovo köyünde dünyaya 
geldi. Savaşlara katıldı. 
İkinci Dünya Savaşı’ndan 
sonra en büyük hayali 
olan tıp okudu. Tam pu-
anla mezun oldu. Kırcaali 
bölgesine geldi ve böl-
ge doktoru olarak çalış-
tı. Kırcaali Hastanesi İç 
Hastalıklar Bölümü Baş-

kanı oldu. 1961 yılında 
Kırcaali Hastanesi Baş-
hekimi görevine atandı. 
23 yıl boyunca hastaneyi 
yöneten Dr. Dafovski’nin, 

hastanenin yeni binası-
nın inşası konusunda çok 
emeği geçti. O dönemde 
hastanede 320 000 hasta 
tedavi edildi. Tıp Doktorlu-
ğu Ustası Ödülü ile ödül-
lendirilen Dr. Dafovski’nin 
ölümünden sonra adı has-
taneye verildi. 

Heyecanlı bir sesle ka-
tılımcılara hitaben konuş-
masında Slaveyko Da-
fovski, Dr. Dafovski’nin 
bölgede sağlık alanında 
öncü bir doktor olduğu-
nu kaydetti. Yeğeni Dr. 
Dafovski’nin Sofya’da ça-
lışmaya davet edildiğini, 

ancak Kırcaalililere yar-
dımcı olmak istediği için 
burada çalışmayı tercih 
ettiğini söyledi. 

Belediye Başkanı’nın 

kararıyla bölgede eğitim 
ve kültüre büyük hizmet 
veren Teofana Tekelieva 
ve Kırcaali Hastanesi Göz 
Hastalıkları Bölümü Baş-
kanı Dr. İvanka Ovçarova 
Kırcaali’nin Altın Şeref Ni-
şanı ile ödüllendirildi. 

Yaptığı konuşmasında 
Teofana Tekelieva,”Tarih 
unutulmamalıdır. Anne-
sini herkes seviyor, ama 
özellikle vatanını sevme-
si lazım” dedi. Tekelieva, 
Kırcaalilileri aralarındaki 
ilişkileri dengelemek için 
çaba göstermeye çağırdı.

Dr. İvanka Ovçarova’nın 

ödülünü alan oğlu Dr. İvan 
Tanev, ödül için Kırcaali 
Belediyesi yönetimine te-
şekkür etti. 

Belediye Başkanı Müh. 

Azis, konuşmasında, ”Be-
lediyenin yönetimi olarak 
amacımız, daha yüksek 
yeterlilik ve hizmet kalitesi 
için vatandaşlara yönelik 
idari hizmetleri optimize 
etmektir. 1 Mart 2018'de 
ilçe sakinlerine yönelik 
44 elektronik hizmet sağ-
lamaya başladık. Bu hiz-
metler, sivil kayıt, belediye 
mülkiyeti, bölgede yerle-
şim birimleri, yerel vergi-
ler alanında vatandaşlar 
tarafından en sık kullanıl-
maktadır. Elektronik hiz-
met uygulanmasıyla dün-
yanın neresinde olurlarsa 

olsunlar, ilçe sakinlerine 
hizmet verilmesi kolaylaş-
tırıldı. An itibariyle Kırcaali 
Belediyesi, ülkede en çok 
elektronik hizmet sunan 
belediyedir” dedi. 

Belediye Başkanı, 26 
Mart 2018 tarihinde şehri-
mizde ülkedeki bu tip mo-
dern spor tesislerinin üç 
mücevherinden biri olan 
yenilenen Arena Arda 
Stadı’nın açılışı yapıldığını 
anımsattı. Müh. Azis,”Bu 
komple tadilat, 1961 yı-
lında inşasından bu yana 
stadyumun komple tadila-
tının ilkiydi. Tadilat için 2 
milyon levayı aşkın para 
harcandı. Tadilat proje-
sinin ikinci aşamasına 
geçilecek. Belediyenin, 
müteahhit firmanın, dev-
let tarafından verilen mali 
destek sayesinde bugün 
modern bir tesise sahip 
olduğumuz için gururlana-
biliriz. Harika uygulanan 
bir projeyle inşa edilen 
stadyum, en üst düzeyde 
futbol karşılaşmaları ya-
pılmasına yönelik çağdaş 
ulusal kriterlere uymakta-
dır” diye kaydetti. 

Belediye Başkanı, “Bu 
yıl Nisan ayında 2,2 
milyon levaya mal olan 
komple tadilatından son-
ra Belediye Kapalı Yüzme 
Havuzu tekrar hizmete 
açıldı. Şehrimiz neredey-
se çeyrek asır aradan 
sonra yeniden modern bir 
spor tesisine sahip oldu. 
Sıradaki bu spor tesisinin 

hizmete açılmasının şeh-
rimizin bir sonraki büyük 
sportif başarılarına, ge-
leceğin şampiyonlarının 
yetişmesine katkı sağla-
yacağından, Kırcaali’nin 
ülkede ve Balkanlarda su 
topu merkezi olarak ünü-
nü yeniden canlandırma-
sına koşullar sağlayaca-
ğından eminim” dedi. 
Hasan Azis, “Son yıllar-

da eğitim, belediye yöne-
timinin temel önceliğidir. 
Son 50 yıl içinde eğitim 
altyapısına en büyük ya-
tırımı yapmaktayız. Bele-
diyenin yatırım programı 
için öngörülen 21 milyon 
levadan 14 milyonu eği-
tim için ayrıldı” diye dik-
kat çekti. 
Özel oturumda konuk 

olarak Meclis Başkanı 
Tsveta Karayançeva, mil-
letvekilleri Adlen Şefket 
ve Aleksandır Simov, Kır-
caali Valisi Nikola Çanev, 
Kırcaali Kamu Denetçisi 
Rasim Musa ve başka 
davetliler hazır bulundu. 
Meclis Başkanı Raif 

Mustafa, Cumhurbaşka-
nı Rumen Radev tara-
fından gönderilen tebrik 
mesajını okudu. Mesajın-
da Radev,”Kırcaali, farklı 
kültürlerin beşiği ve eşi 
benzeri olmayan bir gü-
zelliğe sahip. Kırcaali’yi 
daha da güzel ve çekici 
hale getireceğinize inanı-
yorum” diyor.
            Kırcaali Haber

Kırcaali Hıristiyanlar Cemaati Başkanı Petır Garena’nın 
“İnsanların Türküleriyle” türkü albümü tanıtıldı

20 Ekim akşamı Kır-
caali Tiyatro ve Müzik 
Merkezi salonunda Kır-
caali Hıristiyanlar Ce-
maati Başkanı Peder 
Petır Garena’nın “İn-
sanların Türküleriyle” 
isimli türkü albümünün 
tanıtımı yapıldı. Fark-
lı nesillerden ve din 
gruplarından Kırcaalili-
ler ve şehrin misafirleri, 
orkestrasıyla akordeon 
üstadı Neşko Neşev ve 
Trakya Orkestrası’nın 
en genç folklor şarkıcı-
sı Polina Stefanova’nın 
kendisine eşlik ederek 
ses yeteneğine sahip 
bölge papazının ses-
lendirdiği türküleri din-
lemeye geldi. 
Konsere katılan res-

mi konuklar arasında 
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
Kırcaali Bölge Müftüsü 
Beyhan Mehmet, Edir-

ne Sveti Georgi Bulgar 
Kilisesi Papazı Ale-
xander Çıkrık, İstanbul 
Balat semtindeki Sveti 

Stefan Kilisesi’nin (De-
mir Kilise) restorasyo-
nu ve onarımını yapan 

Türk mimar Fikriye Bu-
lunmaz, ülkenin başka 
şehirlerinden ve ku-
rumlarından temsilciler, 

Türkiye, Yunanistan ve 
Makedonya’dan davet-
liler, kültür adamları ve 

ulusal basın temsilcileri 
yer aldı. 
Programın açılışını 

yapan Kırcaali Beledi-

ye Başkanı Müh. Ha-
san Azis şunları belirtti: 
”Elimde tuttuğum, 10 
şarkı kaydı yapıp albüm 
çıkarmaya ve kamuo-
yuna tanıtmaya cesaret 
eden herhangi bir şar-
kıcının sıradaki albümü 
değil. Duygularımı dile 
getirmekte zorlanıyo-
rum, çünkü af ile ceza 
arasında kalmıştık. Çün-
kü bu akşam bu salon-
da kimse olmayabilirdi. 
O zaman ceza olacak-
tı, ama bu olmadı. Di-
ğeri oldu. Bu demektir 
ki, vermek istediğimiz 
mesaj alındı. Hepimizin 
üstlendiği riske değdi. 
Bu albümde yer alan 
türküler pek çok vatan-
daşımızın kalbine do-
kundu ve ben bunun için 
size teşekkür ediyorum”. 

Programda Peder Petır 
Garena, albümünde yer 
alan Bulgarca, Türkçe 
ve Romanca türküler 
seslendirdi. 
Akordeon üstadı Neş-

ko Neşev, sürpriz ya-
parak kendi deyişiyle 
şimdiye kadar hiç kim-
senin dinlemediği akor-
deonuyla “Rüya” ismini 
verdiği ilham verici bir 
parça çaldı. 
Sanatçıya eşlik eden 

dans grupları arasında 
Kırcaali Kültür Evi’nin 
çatısı altındaki folklor 
grupları, Pırvi Na Horoto 
Foklor Grubu ve Kırcaali 
tiyatrosunun çatısı altın-
daki bale grubu yer aldı. 
Programın sunuculu-

ğunu BAN Sanat Araş-
tırmaları Enstitüsü’nde 

Devamı sayfa 6’da
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İngilizce yarışmasını 
kazananlar ödüllendirildi
Kırcaali N. Y. Vaptsarov 

Bölge Kütüphanesi ve 
Nea Germanika Eğitim 
Merkezi, Kırcaali’de ilk 
kez „Ñreative me” baş-
lığı altında düzenlenen 
İngilizce yarışmasında 
dereceye giren öğren-
cileri ödüllendirdi. Ödül 
töreni Nea Germanika 
Erken Çocukluk Gelişim 
Akademisi binasında 
gerçekleştirildi. 
Yarışma Bölge Kü -

tüphanesi ve Nea Ger-
manika Eğitim Merkezi 
tarafından Avrupa Dil 
Günü dolayısıyla düzen-
lendi. Yarışma, çocukla-
rın birkaç dakika içinde 
İngilizce olarak ilginç ve 
yaratıcı bir şekilde kendi-
sinden bahsetmelerinden 
ibaretti. 
Birincilik ödülü olan tab-

letin sahibi Kırcaali P. R. 
Slaveykov Lisesi 5.sınıf 
öğrencisi Sezin Fıngırli-
eva oldu. İkincilik ödülü 
elektronik kitap okuyu-

cunun sahibi Momçilgrad 
(Mestanlı) Dr. Petır Beron 
İlköğretim Okulu 6.Sınıf 
öğrencisi Seray Sadulla, 
üçüncülük ödülü müzik 
dinleme kulaklıklarının 
sahibi Kırcaali Kliment 
Ohridski İlköğretim Oku-
lu 5.sınıf öğrencisi Tunç 
Ahmet oldu. 

Kırcaali Yordan Yovkov 
Lisesi 6.sınıf öğrencisi 
Vladislava Vızgeçeva’ya, 
Momçilgrad Dr. Petır 
Beron İlköğretim Okulu 
6.sınıf öğrencisi Onur 
Halil’e, Kırcaali Kliment 
Ohridski İlköğretim Oku-
lu 6.sınıf öğrencileri Ra-
litsa Büyüklieva ve Silvi-

ya Georgieva’ya ve aynı 
okulda okuyan 7.sınıf öğ-
rencisi Ceyda Salif’e ya-
rışmada iyi performans 
gösterdikleri için teşvik 
ödülü verildi. 
Nea Germanika Eğitim 

Merkezi tarafından sağ-
lanan dereceye girenle-
re ve teşvik ödülü verilen 

yarışmacılara ödülleri 
Nea Germanika Eğitim 
Merkezi Akademi Mü-
dürü Svetla Jelyazkova 
takdim etti. Ayrıca Bölge 
Kütüphanesi tarafından 
tüm yarışmacılara bir yıl-
lık okuyucu kartı hediye 
edildi. 
Nea Germanika Eğitim 

Merkezi Akademi Mü-
dürü Svetla Jelyazkova 
ve Kırcaali Bölge Kü-
tüphanesi Müdürü Ulya-
na Ganeva, kendilerini 
onurlu bir şekilde temsil 
ettikleri için çocukları 
tebrik ederek, yarışma-
lara katılmaktan vazgeç-
memeleri ve daima her 

şeyde birinci olmak için 
mücadele etmelerini teş-
vik ettiler. Jelyazkova ve 
Ganeva, bunun hemen 
olmayıp zamanla çok 
emek vererek elde edil-
diğini belirttiler. Organi-
zatörler, önümüzdeki yıl 
da böyle bir yarışmanın 
yapılacağını ve tüm ço-
cukların okulda ve okul 
dışında edindikleri ya-
bancı dil becerilerini 
gösterip Nea Germanika 
Eğitim Merkezi ve dost-
ları tarafından sağlanan 
enteresan ödüllerden bi-
risini kazanma imkanına 
sahip olacakları sözünü 
verdiler.

Eski arabaların vergileri artıyor
Meclis Genel Kurulun-

da, Kurumlar Vergisi Ka-
nunu’ndaki değişiklikler 
ilk okumada kabul edildi. 
Değişikliklere göre gele-

cek yıldan itibaren binek 
otomobillerin motorlu ta-
şıtlar vergisi, aracın ne-
den olduğu kirliliğe bağlı 
olacak, 15 yaş üstü ara-
baların vergisinin artma-
sı ve yenilerinin düşmesi 
bekleniyor.
Meclis Bütçe Komis-

yonu Başkanı Menda 
Stoyanova,” Birinci oku-
mada Kurumlar Vergisi 
Kanunu’nda yapılan de-
ğişikliklerle Yerel Vergi 
ve Ücretler Kanunu da 
değişiyor. Böylece araba 
vergisi iki unsurlu özel 
bir formülle belirlenecek- 
mülkiyet ve çevre. Mülki-
yet unsuru, aracın gücü 
ve üretim yılını ve çevre-
sel olanı çevre kategorisi-
ni dikkate alacaktır. Euro 
3 altı standartlarına uyan 
daha eski otomobillerin 
vergileri, daha yeni olan 
Euro 5 ve 6 standartla-
rına göre daha yüksek 
olacak.” diye yorum yaptı.
Sürpriz bir şekilde ko-

nuyla ilgili kimse söz al-
mak istemedi ve birinci 
okumada kanun deği-
şikliği teklifi kabul edildi. 
Bulgaristan Sosyalist 

Partisi (BSP) Milletvekili 
İvan İvanov, yapmış ol-
duğu konuşmasında, bu 
kararın 15 yıldan fazla 

süredir araba süren en 
savunmasız sosyal grup-
ları bir kez daha imtihana 
tabi tutacağını kaydetti. 
Milletvekili, ”Kaç Bulga-
ristan vatandaşı, öngör-
düğünüz indirimlerden 
faydalanmak için yeni bir 
ekolojik araba satın ala-
bilir” diye soru sordu.
Mecliste gazetecilere 

açıklama yapan Büt-
çe Komisyonu Başkanı 
Menda Stoyanova, deği-
şikliklerin ne öngördüğü-
nü açıkladı. Stoyanova, 
”Euro 3 altı standartları-
na uyan daha eski ara-

baların vergi yükü, daha 
yeni olan Euro 5 ve 6 
standartlarına uyanlar-
dan daha fazla olacak” 

diye yorum yaptı. Bütçe 
Komisyonu Başkanı, bu-
nun ılımlı bir karar oldu-
ğunu ve eski araba vergi-
sinin artış oranının %20
-30’dan fazla olmayaca-
ğını ve onların vergisinin 
genelde düşük olduğu 
düşünüldüğünde insan-
ların vergi yükünü ağır-
laştıran büyük bir artış 
olmayacağını vurguladı.
Stoyanova, ”Öte yan-

dan bir toplum olarak, 
bizim ve çocuklarımızın 
soluduğu hava ile zehir-
lenmeye devam etmek 
isteyip istemediğimi -

ze, sağlık için giderek 
daha da fazla para ve-
rip vermeyeceğimize ve 
Avrupa'da ikinci el araba 

pazarı haline 
gelip gelme-
ye c e ğ i m i ze 
karar verme-
miz gerektiğini 
düşünüyorum. 
Vergi kanun-
ları ile buna 
t a h a m m ü l 
etmek bana 
yanlış geliyor. 
Toplumda bü-
yük ve küçük 
kasabalarda 
havanın iyi -
leştirilmesi için 
kapsamlı ted-
birlerin olması 

gerektiği konusunda bir 
konsensüs olduğunu dü-
şünüyorum ve çevre un-
surunun dikkate alınması 
bu karmaşık önlemlerin 
bir parçasıdır” dedi. 
Ayrıca birden fazla 

konutun temel ev be-
yan edildiği durumlarda 
vergiye tabi kişiye ait 
tüm konutlar için emlak 
vergisinin tam miktarda 
ödenmesi öngörülüyor. 
Kanunda yapılan değişik-
liklerin gelecek yılın ba-
şından itibaren yürürlüğe 
girmesi amaçlanıyor.
             Kırcaali Haber

görevli etnomüzikolog 
ve Sofya Kliment Oh-
ridski Üniversitesi’nde 
hocalık yapan Doç. Dr. 
Ventsislav Dimov yaptı. 
Filibe Paisiy Hilen-

darski  Üniversi tesi 
Rektörü Dr. Zapryan 
Kozludjov da bir ko-
nuşma yaparak Pe-
der Garena’ya tebrik-
lerini sundu. Ayrıca 
Kırcaali’de farklı kurum-
lar tarafından papaza 
çiçek sunuldu. 
Peder Petır Garena, 

“Tanrı bana Bulgar mı-
yım, Türk müyüm, Ro-
man mıyım, ne olduğu-
mu unutmamı istediği 
bir bölgede papaz yap-
ma görevi verdi. Burayı 
karıştıran siyasetçilere 
inat tüm etnik grupların 
barış ve huzur içinde 
yaşadığı bir bölge söz 
konusudur. Siyasetçi-
ler, halk arasında her 
türlü gerginlik yaratıyor. 
Buna rağmen bölge 
halkı el ele, yan yana 
yaşıyor ve bu şekilde 
kendini muhafaza edi-
yor” dedi. 
Kırcaali’nin merkez 

kısmında bulunan Sve-
ti Georgi Pobedonosets 
Kilisesi’nde görevli Böl-
ge Papazı Garena, 

“Bulgaristan’da kötü 
bir şey oldu ve bu kö-
tülük şehrimize yak-
laşıyor. En kötü olan 
oldu, yoksulluğa, siyasi 
çalkantılara, savaşlara 
ve başımıza gelen her 
türlü kötülüğe rağmen 
Bulgar halkı, Türk hal-
kı, çadırlarda yaşayan 
Çingeneler, hep türkü 
söyledi. Bugün de halk 
yoksul, ama türkü söy-
lemiyor. İşaret bu. Kötü 
bir şey oldu. Ben kilise-
de, imam camide, in-
sanlar türkü söyleyerek 
yüzyıllar boyunca ha-
yatta kaldı. Bu türküler 
Türkçe olsun, Bulgarca 
olsun, Çingenece ol-
sun fark etmez, hepsi 
Bulgaristan’da söyle-
niyor ve bu türkülerin 
hepsi Bulgaristan tür-
küleridir. Ben de biliyo-
rum ki, Bulgaristan’da 
folklor, nasıl millete ait 
olursa olsun Bulgaris-
tan folklorudur” dedi. 
Etkinliğin sonunda pek 

çok izleyicinin katıldığı 
Belediye Başkanı’nın 
başında bulunduğu 
hora oyunu tepildi. Kon-
serden sonra her katı-
lımcıya Petır Garena’nın 
“İnsanların Türküleriyle” 
isimli türkü albümü he-
diye edildi. 

Kırcaali Hıristiyanlar Cemaati 
Başkanı Petır Garena’nın 
“İnsanların Türküleriyle” 

türkü albümü tanıtıldı
5. sayfadan devam
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Başmüftü Mustafa Hacı, 
Başbakan Borisov ile görüştü

Bulgar is tan Müslü -
manları Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Hacı, Başbakan 
Boyko Borisov ile yaptığı 
görüşmede Mecliste birin-
ci okumada kabul edilen 
Dinler Kanunu’nda deği-
şiklik yapılmasını istedi. 
Başmüftü, görüşmenin 
başında yaptığı açıkla-
mada kanunda önerilen 
birkaç metnine dikkat 
çekmek istediklerini be-
lirtti. Dr. Hacı, ”Yüksek 
İslam Enstitüsü meselesi, 
yabancı bir ülkenin etkisi 
altında olmaması ve ça-
lışması için akreditasyon 
önemlidir” dedi ve ayrıca 
yurt dışından hoca temin 
etme imkanı verilmesini 
istediklerini de sözleri-
ne ekledi. Yüksek İslam 
Enstitüsü, yeterli sayıda 
öğretim elemanlarına sa-
hip olmadığını ve bu yüz-
den şu aşamada başka 
üniversitelerden hocaların 
davet edilmesi gerektiği-
ni söyledi. Başmüftü’nün 
ifadesine göre onlar, bu 
hocaların AB üyesi olan 
ülkelerden temin edilmesi 

yönünde çalışacaklar. 
Dr. Hacı, “Bizim için 

devlet tarafından finan-
se edilecek ülkedeki dini 
azınlıklara mensup olan-
ların genel nüfus oranının 
alt sınırı önemlidir. Bence 
nüfusun yüzde 1’inin al-
tında olan dini cemaatlere 
de destekte bulunulması 
gerekir, çünkü onlar biz-
den daha az Bulgaristan 

vatandaşı değiller ve bu 
toplumun bir parçası ola-
rak içindeki yerini bulma-
lılar” dedi. 

Başmüftü, Meclis tara-
fından yasa tasarılarının 
birinci ve ikinci tur gö-
rüşmelerine Başmüftülük 
temsilcisinin davet edil-
mesini beklediğini belirtti. 

Görüşme Bulgaristan’da 
farklı dinlerin f inanse 

edilmesini düzenleyen 
Dinler Kanunu’nda de-
ğişiklikler yapılmasına 
ilişkin kanun tasarılarıyla 
ilgili olarak Mustafa Hacı 
tarafından talep edildi. 
Başmüftü  milletvekillerin 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB), Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
ve Bulgaristan Sosyalist 

Partisi (BSP) tarafından 
Meclise sunulan kanun 
tasarısı ile İslam karşıtı 
tavırlarıyla bilinen “Birle-
şik Vatanseverler” koalis-
yonunun sunduğu kanun 
tasarısını birleştirme ka-
rarı almalarından sonra 
böyle bir görüşme talep 
etti. İki kanun tasarısı da 
ülkede dinlerin finanse 
edilmesi konusunda kı-
sıtlamalar getirilmesini 
öngörüyor. Yurt dışından 
bağış kabul etmek yasak-
lanacak. 
Ülkedeki temel dini ce-

maatlere yönelik finans-
man desteği sağlanması 

öngörülüyor. Devlet tara-
fından sağlanacak mali 
kaynaklar, din görevlile-
rinin ve dini kurumlarda 
çalışanların maaşlarının 
ödenmesi, eğitim, sosyal, 
ibadet yerlerinin bakımı 
ve başka faaliyetler için 
harcanacak. Kanun tasa-
rısında öngörülen destek 
miktarı siyasi partiler için 
finansman modeline göre 
belirlenecek. Dini cemaa-
te yönelik destek miktarı 
en fazla 15 milyon leva 
olup din görevlilerinin 
maaşı öğretmen maaşı 
ile eşit miktarda olacak.
              Kırcaali Haber

Başmüftü, Eğitim Bakanı ile Yüksek İslam 
Enstitüsü’nün akreditasyon sorununu görüştü 
15 Ekim 2018 Pazartesi 

günü Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftüsü Dr. 
Mustafa Hacı, Eğitim ve 
Bilim Bakanı Krasimir 
Vılçev ile görüşme ger-
çekleştirdi. 
Eğitim ve Bilim Bakan-

lığında yapılan görüşme 
Başmüftlük tarafından 
talep edildi. Görüşme 
istemenin nedeni, Mec-
lis Genel Kurulunda bi-
rinci okumada Dinler 
Kanunu’nda değişiklik 
teklifleri kabul edilmesi 
ve Sofya Yüksek İslam 
Enstitüsü’nün akreditas-
yon sorununu çözme ih-
tiyacı olmasıdır. 
Görüşmede Dr. Mus-

tafa Hacı, Yüksek İslam 
Enstitüsü’nün akreditas-
yon meselesine açıklık 
getirilmemesinden dolayı 
endişelerini dile getirerek 
çabaların birleştirilme-
siyle karmaşık durumun 
üstesinden gelineceğine 
dair umudunu ifade etti. 
Başmüftü, Yüksek İs-

lam Enstitüsü’nün din 
dersi öğretmenliği hakkı 

veren Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığı tarafından onay-
lanan lisans diploması 
veren uzmanlaşmış bir 
yüksek öğretim kurumu 
olarak kabul edilmesi se-
çeneğini teklif etti. Yük-
sek İslam Enstitüsü’nün 
akredite edilmesini des-
teklediğini ifade eden 
Bakan, Dinler Yasası’nda 
değişiklik yapılmasına 
ilişkin kanun tasarısının 

birinci ve ikinci tur görüş-
meleri arasındaki sürede 
oluşturulan komisyonun 
oturumlarında Yüksek 
İslam Enstitüsü’nün ak-
reditasyonu meselesine 
açıklık getirilmemesini 
ısrar edeceğini söyledi. 
Vılçev, Dr. Hacı’nın Baş-

müftülüğün ülkede farklı 
dini topluluklar arasında 
hoşgörü ve anlayışa da-
yanan çok kültürlü bir or-

tamda birlikte yaşamanın 
garantörleri olacak kad-
rolarını eğitmeye ihtiyaç 
duyduğu yönündeki gö-
rüşünü destekledi. 
Görüşmenin sonunda 

Başmüftü Dr. Hacı, nazik 
karşılama için teşekkür 
ederek Eğitim ve Bilim 
Bakanı Krasimir Vılçev’e 
Bulgarca Kur’an-ı Kerim 
Meali’ni hediye etti. 
             Kırcaali Haber

Yeni su kuyuları açılıyor
Çernooçene (Yenipazar) Belediyesi, müteahhit fir-

ma ile ilçe merkezinde su kuyularının yeniden inşası 
ve içme suyu yatay drenaj çalışmaları yapılması için 
proje sözleşmesi imzaladı. Proje kapsamında başla-
tılan inşaat ve montaj işleri tüm hızıyla devam ediyor.

Proje faaliyetleri, Perperek Deresi boyundaki, Ya-
bılçeni (Almalık) köyü yakınındaki mevcut drenaj ku-
yularının yenilenmesini ve mevcut olanların yanına 
daha yeni altı su kuyusun inşasını içerir.

Bu su kuyularından Çernooçene ilçe merkezi ve 
civarındaki Srednevo (Ortamahalle), Pryaporets 
(Bayraklar Mahalle), Novi Pazar (Yenipazar), Kab-

leşkovo (Şabanlar) ve Draganovo (Şabanköy) gibi 
yerleşim yerlerine içme suyu temin ediliyor. 

İlk drenaj çalışması bundan 35 yıl önce 1983 yı-
lında yapılmıştır. 2001 yılında mevcut olan su kuyu-
suna yenileri eklendi. 

An itibariyle çalışır kısmı saniyede 11 litre su temin 
ediyor. Bu miktar yaz ve sonbahar aylarında yeter-
siz. Bundan sonra saniyede daha 7 litre su temin 
edilecek. 

Bu karar yeni konutların inşa edildiği alanlarda 
ikametgâhların artması ve üretim tesislerinin faa-
liyete geçmesinden sonra su tüketiminin artması 
beklendiği için alındı. 

Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman, ilçe 
merkezinde konut binalarından başka sanayi tesis-
lerinin de inşaatının hızla devam ettiğini vurguladı. 
Aksi takdirde içme suyu yetersizliği giderek daha da 
büyük bir sorun haline gelecekti.

Aydın Osman, ”Yeni drenaj kuyuları temin edilen 
içme suyunun miktarını önemli ölçüde artıracak ve 
su yetersizliği sorununu giderecek. Çernooçene Be-
lediyesi yönetiminin gelecek ödevi, yeni bir ek su 
deposu inşa etmek olacak” diye ifade etti. 
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Sofya'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu

Türkiye Cumhuriyeti'nin 
kuruluşunun 95. yıl dönü-
mü dolayısıyla Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçiliğince re-
sepsiyon verildi. 
Başkentteki Ramada ote-

linde düzenlenen resep-
siyona Bulgaristan İçişleri 
Bakanı Mladen Marinov, 
Tarım Bakanı Rumen Poro-
janov, Turizm Bakanı Niko-
lina Angelkova, Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü 
Mustafa Aliş Haci, Ortodoks 
ve Katolik kiliselerin ruhani 
liderlerinin yanı sıra çok sa-
yıda diplomat ve siyasetçi 
katıldı.
Resepsiyonda, iki ülkenin 

milli marşlarının ardından 
Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı mesajı 
okundu. 

Resepsiyonda konuşan 
Büyükelçi Hasan Ulusoy, iki 
halk ve devlet arasındaki iyi 

komşuluğun ötesine varan 
dostluk ve NATO'daki müt-

tefiklikten duyulan memnu-
niyeti dile getirdi.
Konuşmanın ardından 

Koro Şef i Burak Onur 
Erdem'in yönettiği Devlet 
Çoksesli Korosu, Türkçe ve 

Bulgarca Rumeli türküsü 
seslendirdi.
Resepsiyon, Türk mutfa-

ğının seçkin lezzetlerinin 
ikram edilmesiyle sona erdi.
                   Kırcaali Haber

Türkiye Devlet Çoksesli 
Korosunun, Filibe’deki 
Cumhuriyet Konserine 

Büyük İlgi 
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilanının 95. yılı dolayısıyla 30.10.2018   

akşamı Filibe Başkonsolosluğu Türkiye Devlet Çoksesli Koro-
sunun katılımıyla cumhuriyet konseri ve resepsiyonu düzenledi.

Filibe merkezinde bulunan Dram Tiyatrosu salonunda düzen-
lenen konserde Koro Şefi Burak Onur Erdem'in yönettiği Türki-
ye Devlet Çoksesli Korosu, Türk, Bulgar ve dünya klasiklerinden 

oluşan eserleri seslendirdi. 
Salonu tıklım tıklım dolduran davetliler korunun okuduğu eser-

leri ayakta alkışladı. 
Başkonsolos Hüseyin Ergani selamlama konuşmasında tüm 

Türk halkının Cumhuriyet Bayramı’nı tebrik etti. Devlet Çokses-
li Korosunun Sofya’da düzenlediği muhteşem konserlerinden 

sonra Filibe’de de kendilerini ağırlamaktan memnuniyet duy-
duklarını belirtti. 

Başkonsolos konserin gerçekleştirilmesinde katkıları olan 
Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sofya Büyükelçiliğine 
teşekkür etti. 

Başkonsolos Ergani törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan’ın Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy’a göndermiş 
olduğu kutlama mesajını okudu.

***İŞ  İLANI ***
Almanya’da faaliyet gösteren Türk Şirketi Blauzaun 
Günal GmbH   inşaat, çatı ve demirci-kaynakçı 
ustaları aramaktadır.
Bilgi için:
Blauzaun Günal GmbH
Gutenbergstr. 12 -  53359 Rheinbach
GSM.: +49 172 2176 943 * Fax: 0 22 26 – 89 58 249
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