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Filibe'de TÜRKSOY Gençlik 
Korosu'nun Konserine Büyük İlgi

Bulgaristan’ın Filibe kentinde 
Türk müziğinin seçkin eserlerin-
den oluşan bir programla sahne 
alan Uluslararası Türk Kültürü 
Teşkilatı (TÜRKSOY) Gençlik 
Korosu bir konser verdi.

Türk dünyası kültürünün mü-
zikal geleneklerini uluslararası 
alanına taşıyan TÜRKSOY’un 
Gençlik Korosu, 2019 yılında 
Avrupa’nın Kültür Başkenti ola-

rak seçilen Filibe’nin merkezin-
deki Roma Stadyumu’nda kon-
ser gerçekleştirdi.

Türkiye’nin Sofya Büyükel-
çiliği himayesinde ve Filibe 
Başkonsolosluğu’nun organi-
zasyonunda düzenlenen kon-
serde TÜRKSOY’un üyesi olan 
Türkiye, Azerbaycan, Kazakis-
tan, Kırgızistan, Özbekistan ve 
Türkmenistan’dan türküler ses-
lendirildi.

TÜRKSOY Genel Sekreteri 
Düsen Kaseinov, "Bugünkü kon-
serimizde, bu muhteşem yerde 
Bulgar sanatseverler bizi çok sı-
cak karşıladı. Yeni başladığımız 
turnemizin ilk konserinden çok 
memnunuz." dedi.

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Hasan Ulusoy da Avrupa’nın 

kültür başkenti olan Filibe’de bu 
etkinlikle birlikte yaşama kültü-
rünü, hem iki ülke arasında hem 
de bütün Türk dünyası ile ilişki-
leri geliştirmeyi amaçladıklarını 
belirtti.

Filibe halkı, yerli ve yabancı tu-
ristlerin ilgi ile izledikleri müzik 
şöleninin ardından, Türkiye’nin 
Filibe Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani’nin ev sahipliğinde bir 

resepsiyon düzenlendi.
Resepsiyona TÜRKSOY sa-

natçılarının yanı sıra kentin ye-
rel yönetim üyeleri, diplomatlar, 
iş, kültür ve sanat çevrelerinin 
temsilcileri katıldı.

Koro, turnesinin ilk uğrak yeri 
olan Filibe’nin ardından 1 Ağus-
tos 2019 tarihine kadar sırasıy-
la Novi Pazar, Budva, Cetinje, 
Dubrovnik, Trigor ve Lizbon şe-
hirlerinde sahne alacak.
TÜRKSOY Uluslararası 

Gençlik Oda Korosu
Türk dünyası orkestraları ara-

sında repertuar, şef, müzisyen 
değişimlerinin yapılabilmesi ve 
Türk müziğinin dünyaya tanıtıl-
ması amaçları doğrultusunda, 
Türk cumhuriyetlerinin önde ge-
len konservatuarlarından seçi-

len başarılı genç müzisyenlerin 
bir araya getirilmesiyle kurulan 
TÜRKSOY Uluslararası Genç-
lik Oda Korosu, kuruluşunu ta-
kiben gerçekleştirdiği konserler 
ve aldığı ödüllerle Türk dünyası-
nın gururu oldu.

Azerbaycan, Kazakistan, 
Kırgızistan, Türkiye ve (RF)
Tataristan’dan katılan öğrenci-
lerden kurulmuş koro Ankara’da 

bir araya gelerek 15 Haziran 
2015 tarihinde çalışmalarına 
başladı. 32. Dönem Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Kültür Bakan-
ları Daimi Konseyi Toplantısı 
sırasında alınan karar üzeri-
ne hayata geçirilen proje Türk 
halkları arasında koro müziğinin 
yaygınlaştırılması ve mevcut bi-
rikimin tüm dünyaya tanıtılması-
nı amaçlarken, TÜRKSOY çatısı 
altında bir araya gelen genç sa-
natçılar alanında uzman kişiler-
den aldıkları eğitimlerle birlikte 
inanılmaz başarılara imza attı-
lar. 

TRT Radyo Koro Şefi El-
nara Kar imova ve Kaza -
kistan Flarmoni Koro Şef i 
Kyttybadamova’dan eğitim alan 
TÜRKSOY Gençlik Oda Koro-

su sanatçıları Türkiye’de bu-
lundukları süre içerisinde TRT 
stüdyolarında ilk kayıtlarını da 
gerçekleştirme fırsatı yakaladı.

İlk büyük sınavlarını 2. Avrupa 

Koro Oyunları sırasında veren 
TÜRKSOY Gençlik Oda Koro-
su, 5-12 Temmuz 2015 tarihleri 
arasında tüm Türk dünyasını 

Büyükelçi Hasan Ulusoy: 
“FETÖ artık çok dar bir 
alana sıkışmış durumda”

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, "FETÖ artık çok 
dar bir alana sıkışmış durumda.” dedi.

Ulusoy, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıy-
la başkent Sofya'da basın toplantısı düzenledi. Bulgar basınının 
büyük ilgi gösterdiği toplantıda Büyükelçi Ulusoy, Fetullahçı Terör 
Örgütü'nün (FETÖ) gerçek yüzü hakkında bilgi paylaştı.

Türkiye’de FETÖ’nün ideolojisine bağlı eylemlerinden ötürü 

birçok kişinin yakalandığı, tutuklandığı ve yargılandığını belirten 
Ulusoy, terör örgütünün 40 yıldır sinsi bir şekilde Türkiye’de para-
lel devlet yaratmaya çalıştığını ancak bu yapılanmasının ortadan 
kaldırıldığını kaydetti.

"FETÖ artık çok dar bir alana sıkışmış durumda” diyen Ulusoy, 
Bulgar makamlarının terörle mücadele konusunda Türkiye ile yakın 
iş birliğini takdirle karşıladıklarını söyledi.

Büyükelçi Ulusoy, FETÖ’nün özellikle çeşitli ülkelerde kurduğu 
eğitim kuruluşların üzerinden sinsi bir şekilde öğrencilerin düşün-
celerini kendi lehinde yönlendirmeye çalıştığını belirterek tüm ül-
kelerin bu konuda çok dikkatli davranmaları gerektiğini ifade etti.

Bulgaristan-Türkiye ilişkileri
Toplantının ardından Ulusoy, AA muhabirine iki ülkenin yoğun 

ve memnuniyet verici olan karşılıklı ilişkilerini değerlendirdi. Ulu-
soy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen hafta Bosna 
Hersek'in başkenti Saraybosna’da Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov ile görüşmesinin öneminin altını çizdi. 

Ulusoy, FETÖ’nün darbe girişiminin 3. yılı çerçevesinde başta 
Sofya olmak üzere ülkenin çeşitli şehirlerde camilerde mevlit okun-
duğunu, helva dağıtıldığını kaydetti.

Bu arada, Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani ve 
Burgaz Başkonsolosu Nuray İnöntepe de 15 Temmuz darbe girişi-
miyle ilgili bölge basınına bilgilendirmede bulundu. AA

Devamı 4’te
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Fikriye Mehmed ile Yeni Türkçe Ders Kitapları Üzerine Mülakat
Fikriye Mehmed, Şumen Yüksek Pedago-
ji Enstitüsü Bulgar Filolojisi mezunudur. 
1992-1994 yılları arasında Şumen Üniversi-
tesinde ikinci ihtisas yaparak Türk Filolojisi 
Bölümünden mezun oldu. Birkaç yıl Şumen 
Üniversitesinde pedagojik formasyon ders-
leri verdi. Daha sonra Şumen Eğitim Müdür-
lüğünde Türkçe Müfettişi görevinde bulun-
du. Emekliliğe ayrılana kadar müfettiş olarak 
çalıştı. Bu yıl çıkan Türkçe ders kitaplarının 
hazırlanmasında önderlik yaptı.

Fikriye Hanım, 27 yıl 
sonra yeni Türkçe ders 
kitapları onaylanıp ya-
yınlandı. Kitapların ya-

yınlanma süreci nasıl-
dı?

Ders kitaplarının hazır-
lanma süreci, uzun yıllar 
beklediğimiz bakan tali-
matı ile başladı. Eğitim ve 
Bilim Bakanlığının РД09-
303/20.02.2018 sayılı ta-
limatı ile; okullarda birinci 
sınıftan yedinci sınıfa ka-
dar verilen Türkçe ders-
lerinde kullanılmak üzere 
ders kitabı ve defterden 
oluşan setlerin değerlen-
dirmesi ve onaylanmasına 
yönelik prosedür başlatıl-
mış oldu.

2017 yılında Türkçe 
dersleri için hazırlanan 
Türkçe Programları gün-
celleştirilip Eğitim ve Bilim 
Bakanlığınca onaylanmış-
tı.  

Bakan talimatı için uzun 
yıllar beklenen talimat 
dememin sebebi, Eğitim 
ve Bilim Bakanlığınca en 
son onaylanan kitapların 
1993 yılında yayınlanmış 
olmasıdır. 27 yıl önce ya-
yınlanan bu ders kitapla-
rının kullanım süreci 3 yıl 
olarak belirlenmişti. Oysa 
yıllardır kullanıldı ve hatta 
bazı yerlerde öğretmen 
ve öğrenciler kitapların 
fotokopyaları ile çalışmak 
zorunda kaldı.

Şüphesiz ki ders kitapla-
rının eksikliği, Türk öğren-
cilerinin Türkçe derslerine 
gittikçe az ilgi göstermesi-
nin sebepleri arasında yer 
almaktadır. Ülke genelin-
de Türkçe okuyan öğren-
cilerin 4.450 olduğunu da 
paylaşmak isterim.

Ders kitaplarının hazır-
lanması için belirlenen 
süre neydi? Ekibi nasıl 
oluşturdunuz?   

Ders kitapları ile çalışma 
defterlerinin hazırlanması 
için bir yıl süremiz vardı. 

Aslında ekibin oluşturul-
ması çok vaktimizi aldı. 
Birçok öğretmen ve bu 
alanda uzman kişiler eki-

bin bir parçası olmayı ka-
bul etmedi.

Reddetmelerini neye 
bağlıyorsunuz?

Sürenin çok kısa oldu-
ğu, ülke genelinde Türkçe 

okuyan öğrenci sayısının 
az olduğu, ders kitapla-
rının Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığı tarafından büyük 
olasılıkla ödenmeyeceği 
gibi sebepler öne sürüldü.

Kitapları yayınlayacak 
yayınevinin bulmasında 
zorluk çektiniz mi?

Evet, karşılaştığımız so-
runlardan biri de buydu. 
Prosveta ve Anubis gibi 
büyük yayınevleri, öğren-
ci sayısının küçük oldu-
ğu ve bu nedenle maddi 
yönden karlı bir iş olma-
yacağı gerekçesiyle red-
detti. Bize hayır demeyen 
Veliko Tırnovo’daki Faber 
Yayınevi’ne sonsuz teşek-

kürlerimizi sunmak istiyo-
rum. 

Türkçe ders kitaplarını 
hazırlayan ekibi tanıta-
bilir misiniz?

Kitapları hazırlama süre-
ci gerçekten çok çaba ve 
emek gerektiren bir süreç 
oldu. Ekipte 5 Türkçe öğ-
retmeni, Türkçe dersine 
giren 2 okul müdürü, 1 
eski öğretim görevlisi, 1 
doktora öğrencisi, 1 eski 
Türkçe müfettişi olmak 
üzere toplam 10 kişi yer 
aldı.

1.sınıf Türkçe ders kitabı 
ve çalışma defterini hazır-
layanlar: Emine Halil, Fik-
riye Mehmed ve Günel 
Salim;

2.sınıf Türkçe ders kita-
bı ve çalışma defterini ha-
zırlayanlar: Emine Halil, 
Fikriye Mehmed ve Ayan 
Mehmedova;

3.sınıf Türkçe ders kita-
bı ve çalışma defterini ha-
zırlayanlar: Emine Halil, 
Fikriye Mehmed ve Ayan 
Mehmedova;

4.sınıf Türkçe ders kitabı 
ve çalışma defterini hazır-
layanlar: Emine Halil, Fik-
riye Mehmed ve Sevim 
Yumerova;

5.sınıf Türkçe ders kitabı 
ve çalışma defterini hazır-
layanlar: Emine Halil, Fik-
riye Mehmed, Ruzie Halil 

ve Nacie Recebova;
6.sınıf Türkçe ders ki-

tabı ve çalışma defterini 
hazırlayanlar: Emine Ha-
lil, Fikriye Mehmed, İmren 
Murad, Neziha Hasan ve 
Hatice Mehmed;

7.sınıf Türkçe ders kitabı 
ve çalışma defterini ha-
zırlayanlar: Emine Halil, 
Fikriye Mehmed, İmren 
Murad, Neziha Hasan ve 
Hatice Mehmed.

Kitap ve defterlerin edi-
törlük işini üstlenen ve 
redaksyon işinde büyük 
emeği geçen Dr. Öğr. 
Üyesi Menent Şukrieva’ya 
en kalbi teşekkürlerimi 
sunmak istiyorum.

Hakem değerlendirmesi 
için de Nüvvab Okulunda 
Türkçe öğretmenliği ya-
pan Ridvanie Halil’e de 
teşekkür etmek istiyorum.

Türkçe ders kitapları-
nın içeriği hakkında bil-

gi verebilir misiniz?
Ekip olarak, müfredat 

dediğimiz ve 2017 yı-
lında onaylanan Türkçe 
Programlar ına har f i -
yen uymaya çalıştık. Bu 
programlara uyulmaması 
takdirde gerek değerlen-
dirme yapan öğretmenler 
gerekse Eğitim ve Bilim 
Bakanlığınca onay alma-
yabilirdik. Açıkçası böyle 
bir riski göze alamazdık.

İlkokul eğitimine yönelik 
kitap ve defterlerde ana 
dili Türkçede belli bir alt-
yapı oluşturacak konular 
mevcuttur. Kitap ve def-
terlerde özenle seçilmiş 

metinlere, farklı farklı ve 
eğlenceli alıştırmalara, 
şiir ve oyunlara yer verildi.  
Bunların yanı sıra öğren-
cilerin yaşına uygun olan 
folklor temalı metinler, 
Türk yazarlarının kale-

me aldığı eserler, Bulgar 
ve dünyaca ünlü yaban-
cı yazarlara ait eserlerin 
Türkçe çevirilerine de yer 
verildi.  Öğrencilerin ko-
nuşma, okuma ve yazma 
becerilerini en etkili şekil-
de geliştirebilmeleri için 
dil bilgisi konulu dersler 
hazırlandı.

1.’den 7.’ye kadar tüm 
ders kitaplarında ve ça-
lışma defterlerinde spiral 
yöntem uygulandı.  

Ders konularının çocuk 
dünyasına, evrensel de-
ğerlere ve insani gele-
neklere uygun olmasına 

dikkat edildi.
Edebi eserler tematik 

olarak sıralanmış olup 
farklı bölümler oluştu-
rulmadan mevsimler, 
takvim ve bayramların 
tanıtımı yapıldı. Türkçe 
Programı’nda öngörülen 
bilmece, sayışma, halk 
türküsü, fabl, fıkra, şiir ve 
öykü gibi edebi eserlere 
yer verildi.

5., 6. ve 7. sınıf ders ki-
taplarında dil bilgisi ve 
edebiyat olmak üzere iki 
bölüm oluşturduk.

Edebiyat bölümünde 
yer alan eserler, tematik 
olarak Folklor Dünyası, 
İnsan ve Dünya, İnsan 
ve Doğa, İnsan, Sanat ve 
Toplum adlı gruplara ay-
rılmıştır. Eserleri okuyarak 
öğrenciler iyiyi kötüyü, gü-
zeli çirkini, eğriyi doğruyu 
görebilecek. Zor durum-
da gerekli olan cesaret, 
zeka ve beceriklilik gibi 
kavramları tanıyacak. Her 
metin sonrasında bilinme-
yen sözcükler açıklanmış 
durumdadır.  

Dil bilgisi konulu ders-
lerde ise sözcük, tümce, 
sesler, iletişim gibi konu-
lar işlenmektedir.

Kitap ve defterlerdeki 
resim ve fotoğraflar renk 
katmaktadır.

Son olarak paylaşmak 
istediğiniz bir şeyler var 
mı?

Tüm öğrenci ve öğret-
menlere canı gönülden 
başarılar diliyorum. Bi-
zimgazete.bg okuyucula-
rına da sağlık, mutluluk ve 
esenlikler temenni ediyo-
rum.

Vakit ayırdığınız için 
teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim. 
Çok keyifliydi. 

           bizimgazete.bg

Resmi Murat'tan Kartal Belediye Başkanı 
Gökhan Yüksel'e tebrik ziyareti

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat, Kartal Belediye 
Başkanı Gökhan Yüksel’i 
ziyaret etti. Görüşmede 
her iki belediye arasında-
ki sıkı iş birliğinin devam 
etmesi yönünde temen-
niler dile getirildi.
Kartal Belediyesi'nin 

kardeş kent ler inden 
Bulgaristan’ın Ardino il-
çesinin Belediye Başka-
nı Resmi Murat, 31 Mart 
Mahalli İdareler seçim-
lerinde CHP'den Kartal 
Belediye Başkanlığını 
kazanan Başkan Gök-
han Yüksel'i makamında 
ziyaret etti. Ziyaret sıra-
sında Ardino Belediye 
Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram, Kartal Beledi-
ye Meclis Üyesi Olcay 
Özgön, Ardino Belediye 
Başkan Yardımcısı Nas-

ko Küçükov ve Ardino 
Belediye Meclis Başkan-
vekili Azis Murad hazır 

bulundu.
Ardino Belediye Baş-

kanı Resmi Murat, 31 
Mart Mahalli İdareler 
seçimlerinde elde ettiği 
başarıdan dolayı Kartal 
Belediye Başkanı Gök-
han Yüksel'i tebrik ede-
rek Ardino Belediyesinin 
amblemi olan Şeytan 
Köprü'nün bir siluetinin 

yer aldığı plaketi tak-
tim etti. Başkan Yüksel 
de ziyaretten duyduğu 

memnuniye-
ti dile getire-
rek Başkan 
Murat'a te-
şekkür etti.
Eğr idere, 

Bulgaristan-
da Kırcaali 
i l ine bağlı, 
Türklerin yo-
ğun olarak 
yaşadığı bir 

şehirdir. Osmanli döne-
minde Edirne Vilayeti'nin 
Gümülcine Sancağı'na 
bağlı bir kâza idi. Ardi-
no şehri Doğu Rodop 
Dağları'nın batısında, 
Kırcaali'nin güneybatı-
sında bulunur. Başkent 
Sofya'ya uzaklığı 300 
km'dir.
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Tımraş’la ilgili Türkiye’de yeni kaynak: 
“TIMRAŞ'IN AHMET AĞASI"

Bu kitapta iki unsur bir-
leşmektedir: Balkanlar ve 
Mehmet Türker… Birisi 
konu, diğeri müellif… 

Balkanlar… Budin’den 
Va r na ’ya ,  Tuna’dan 
Vardar’a, Şar Dağı’ndan 
Rodoplar’a kadar her ta-
şına, her damla suyuna, 
her çiçeğine, her milleti-
ne, her asrına; dilimizin, 
kültürümüzün, mimari-
mizin, geleneklerimizin, 
kısacası medeniyetimizin 
tüm yönleriyle yansıdığı 
coğrafya… 

M e h m e t  T ü r k e r… 
Balkanlar’da Şan Kızı 
Destanı i le başlayan 
edebî  serüven im iz i , 
Mestanlı’dan Belene’ye 
uzanan badireler zincirine 
rağmen birçok eser ile 21.           
yüzyıla bilinçle taşıyan bir 
kalem kahramanı…

Ve Balkanlar ve Meh-
met Türker’i birleştiren 
bir eser: “Tımraş'ın Ahmet 
Ağası" Balkanlar’ın her 
acısı ve her sevinci, her 
sadakati ve her ihaneti, 
her savaşı ve her barışı, 
kısacası her konusu bizi 
doğrudan veya dolaylı 
olarak ilgilendirir. Çünkü; 
“Türkiye’nin güneşi sizin 
olsun, gölgesi bize yeter!” 
diyenlerin, “Türkiye nez-

le olsa biz grip oluruz!” 
diyenlerin diyarıdır Bal-
kanlar… Nasıl alakadar 
olmayız!

Ed i r ne’den  Kars ’a , 
Hatay’dan Sinop’a kadar 
“Rodop” kelimesine aşina 
olmayan yoktur. Haritada-
ki yerini, hikâyesini bilme-
sek de türküsünü biliriz… 
İşte bu eser ile M.Türker, 
Rodoplar’ın Türkiye’de 

bilinmeyen bir hikâyesini 
daha bizimle paylaşıyor… 
Tımraş, Balkan Savaşı sı-
rasında yerle bir edilen 
ve bugün Bulgaristan ha-
ritasından silinmiş olan, 
Rodoplar’ın kalbinde bir 
Pomak köyüdür. Tarih-
ten silinmesine rağmen, 
internet ortamında araş-
tırıldığı zaman karşınıza 
“Tımraşlı Ahmet Ağa”, 

“Ahmet Tımırski”, “Tım-
raş Cumhuriyeti”, “Tımraş 
Pomak Cumhuriyeti” gibi 
kavramlar çıkar. Ancak 
Türkiye’de bu kavramlar 
ve konularla ilgili geniş 
bir kaynak bulamayız. 
Ayrıca “Tımraş” ve “Ahmet 
Tımırski”, yönetimler tara-
fından hakkında sipariş ve 
güdümlü kitaplar yazdırıl-
maya çalışılacak kadar 
önemli bir konudur. Kendi-
sine yöneltilen “katil” suç-
lamasıyla tüm Rodop böl-
gesi Müslümanları, zan 
altında bırakılmak isten-
miştir. Oysa M.Türker’in 
mevcut kaynaklar üzerin-
den yaptığı bu toparlayıcı 
çalışmadan da, aslında 
Tımraşlı Ahmet Ağa’nın, 
kısa bir süre de olsa hük-
mettiği coğrafyada hem 
dininin hem de insanlığın 
gerektirdiği şekilde adil 
olmuştur. 

“Devlet içinde devlet-
çik” olarak da tanımla-
nan “Tımraş” yönetimi, 
dönemin çalkantılı hava-
sına, hoyratça çizilme-
ye çalışılan sınırlara bir 
tepki olarak doğmuştur 
diyebiliriz. M. Türker bu 
kitapta, ulaşabildiği bü-
tün kaynaklardan yarar-
lanarak, Rodoplar’dan 
Türkiye’ye uzanan bir çiz-
gide tarihimizi yakından 
ilgilendiren bu oluşumun 
hikâyesini anlatmaktadır. 
Bu kaynaklardan birço-
ğuna ulaşırken yaşadığı 
zorluklara bizzat bende-
niz de tanık oldum. Hatta 
müellif, ulaşılması müm-
kün görünmeyen bazı bil-
gileri fedakarca girişim-
lerle edinmiştir. Böylelikle 
M.Türker, “Belene Adası” 
gibi “Kalem Kılıçlaşınca” 
gibi, “Sindelli” gibi, mut-
laka okunması gereken 

eşsiz çalışmaları roman 
üçlemesi gibi, Bulgaristan 
bölgesinin Türkiye’de ta-
nıtımında eşsiz bir boşluk 
dolduran bütün eserleri 
gibi, “Tımraş” konusunda 
da ufuk açan bir eser or-
taya koymayı başarmıştır.

Müellifin kendisinin de 
ifade ettiği gibi “akade-
mik bir çalışma olma 
iddiasında olmayan” bu 
araştırma, Balkanlar’ın 
sınırsız bilgi denizinde 
yüzen araştırmacılar için, 
“Tımraşlı Ahmet Ağa” 
ve “Tımraş” ile ilgili derli 
toplu bilgi bulunabilecek 
eşsiz bir çalışmadır. Hem 
eserin hem de müellifin 
yolu açık, okuyucusu bol 
olsun…

Doç. Dr. Ertuğrul KA-
RAKUŞ

Kırklareli Üniv. Balkan 
Araştırmaları Merkezi 
Müdürü

Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat: Gelenek ve 
göreneklere saygı gösterilmeli
Ardino’nun (Eğridere) 

Gırbişte (Sırtköy), Te-
menuga (Menekşeköy), 
Sinçets (Durabeyler) ve 
Nedelino (Uzundere) 
Belediyesine bağlı Gır-
nati, Burevo, Sredets, 
Kundevo ve İzgrev köy-

leri sakinleri, Türkiye ve 
Kanada’dan gelen göç-
menler, denizden 1243 
m yükseklikteki Aladağ 
Tepesi’nde Soğuk Çeş-
me adını taşıyan yerde 
bulunan meralarda ge-
leneksel olarak sağlık ve 
bereket için kurban kesi-
lerek düzenlenen mevlit 
merasimine katıldılar.
Mevlit merasimine ko-

nuk olarak katılan Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat, yaptığı konuşma-
da, ”Kötü hava koşulları-

na rağmen, hepiniz gele-
neklerinize saygı göster-
mek için deniz seviyesin-
den 1243 metre yüksekte 
bulunan bir yere geldiniz. 
Umarım, bu gelenek ve 
görenekler onları gelecek 
nesillere aktarmak için 

korunur” diye ifade etti. 
Asırlık tarihi olan dini 

merasim Gırbişte sa-
kinleri ve Türkiye’deki 
göçmenlerin katkılarıyla 
organize edildi. Mevlit 
programı Gırbişte köyü 
imamı Necdet Hüseyin 
başta olmak üzere yerli 
imamlar tarafından icra 
edildi.
Dini merasime katılan 

konuklar arasında Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat’tan başka Beledi-
ye Başkan yardımcıları 

Necmi Mümünhocov ve 
Nasko Kiçukov, Belediye 
Genel Sekreteri Kemal 
Aliev, köy muhtarları ve 
belediye meclis üyeleri 
yer aldı. Mevlitte ayrı-
ca Bursa Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma 

Derneği Başkan 
Yardımcısı Olcay 
Coşkun ve bera-
berindeki dernek 
heyeti hazır bu-
lundu. 
Mevlide katı-

lan herkese yerli 
usta aşçı Sami 
Mustafa tarafın-
dan hazırlanan 
8 kazan etli pilav 
ikram edildi.
Bu yılki mev-

l i t t e  de  t üm 
k a t ı l ı m c ı l a r a 
Temenuga’dan 

Ridvan Altınay’ın aracılı-
ğıyla Türkiye’nin Kırklare-
li şehrinden İsmet Kada-
yıfçı tarafından sağlanan 
Tatsan helva dağıtıldı.
Belediye Başkanı Res-

mi Murat, yerli halk adına 
Ridvan Altınay’ın aracılı-
ğıyla hayırsever davra-
nışından dolayı İsmet 
Kadayıfçı’ya teşekkür 
belgesi sundu. 
Gırbişte köyü muhtarı 

Tursun Hüsnü sponsor-
lara teşekkür etti.
             Güner ŞÜKRÜ

Kitnitsa köyü mevlidine 
yüzlerce kişi katıldı
Ardino (Eğridere) ilçe-

sinin Kitnitsa (Yatacık) 
köyünde düzenlenen 
geleneksel sağlık ve be-

reket mevlidine Kitnitsa 
ve civar köyler Borovit-
sa (Çamdere), Rusalsko 
(Hotaşlı), Lübino (Ömer-
ler) sakinleri ve yurdun 
iç kesimlerinde bulunan 
Asenovgrad (Stanimaka) 
Kuklen ve Aytos kasaba-
ları, Türkiye ve Batı Av-
rupa ülkelerinden gelen 
göçmenlerle birlikte yüz-
lerce kişi katıldı. Mevlit 

programı Türkiye Cum-
hurbaşkanlığı Diyanet İş-
leri Başkanlığı tarafından 
Aytos’ta imam hatip ola-

rak görevlendirilen Hıfzı 
Akyüz başta olmak üzere 
yerli imamlar tarafından 
icra edildi.
Mevlide katılan herkese 

usta aşçı Şaban Yakup 
tarafından hazırlanan 10 
kazan keşkek ikram edil-
di. Tüm mevlit masrafları, 
ailesinin kökenleri Kitnit-
sa köyüne dayanan İzmir 
şehrinde yaşayan Durcan 

Vatansever tarafından 
karşılandı.
Mevlide katılan konuklar 

arasında Ardino Belediye 
Başkanı Resmi 
Murat, Beledi-
ye Başkan yar-
dımcıları Necmi 
M üm ün h o c ov 
ve Nasko Kiçu-
kov, Belediye 
Genel Sekreteri 
Kemal Aliev, Pa-
dina (Makmulu), 
Dolno Prahovo 
(Amatlar), Levtsi 
(Solaklar), Çer-
nigovo ((Kara-
musollar), Tırna, 
Golobrad (Köse-
hasanlar), Dedi-
no (Dedeler), 

Ardino Belediye Meclis 
Üyesi Şahin Bayramov 
yer aldı. 
Kitnitsa köyü muhtarı 

Sali Mümün sponsorlara 
teşekkür etti. 
Dini merasim, yerel 

muhtarlık ve cami encü-
menliği tarafından orga-
nize edildi.
             Güner ŞÜKRÜ
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Filibe'de TÜRKSOY Gençlik 
Korosu'nun Konserine Büyük İlgi

1. sayfadan devam

Almanya’da gerçekleş-
tirilen yarışmada temsil 
ederek kazandıkları 3 Al-
tın Madalya ile tüm Türk 
dünyasının gurur kaynağı 
oldular.

Avrupa’nın en yeşi l 
şehirlerinden biri olan 
Magdeburg’da bir araya 
gelen dünya koroları fark-
lı kategorilerde gerçek-
leştirilen yarışmalarda 
kıyasıya yarıştı. Yarışma 
sonuçları açıklanırken 
grupların coşkusu görül-
meye değerdi.

TÜRKSOY Gençlik Oda 
Korosu, etapların tamam-
lanmasının ardından seçi-
ci kurul tarafından 3 Altın 
Madalya’ya layık görüldü. 
Ekibin seslendirdiği folk-
lorik ezgiler dinleyenlerin 
büyük beğenisini kazandı.

2016 yılında ise TÜRK-
SOY Uluslararası Gençlik 
Korosu Almanya’nın Bay-
reuth kentinde düzenle-
nen Festival Junger Küns-

tler Bayreuth adlı festivale 
katıldı. Dünyanın çeşitli 
ülkelerinden koroların 
katıldığı bu festival Türk 
Dünyasının genç sanatçı-

ları için tecrübe alışverişi 
açısından da çok önemli 
bir deneyim oldu.

TÜRKSOY Uluslararası 
Gençlik Korosu, festival 

kapsamında 10 farklı şe-
hirde konserler vererek 
Avrupa’nın ve dünyanın 
farklı ülkelerinden ge-
len dinleyicilere de Türk 
kültürünü tanıtmış oldu. 
TÜRKSOY Uluslararası 
Gençlik Korosu ayrıca, 

festival kapsamında tüm 
katılımcı koroların birleş-
tirilmesiyle oluşturulan 
Harmony International 
korosunda da yer aldı ve 
başarılı konserlere imza 
atarak Türk dünyasının 
gurur kaynağı oldu.

Bulgaristan Meclisi, ABD'den 8 
F-16 savaş uçağı alımını onayladı 
Dört saat süren tartış-

malardan sonra ABD ile 
yapılan 8 adet F-16 Block 
70 tipi savaş uçağı, uçak 
silahları ve donanımının 
satın alımına ilişkin dört 
sözleşmenin onaylan-
masını içeren teklif ler 
Meclis Genel Kurulunda 
birinci ve ikinci tur oyla-
mada onaylandı. İkinci tur 
oylamada 123 milletvekili 
kabul oyu kullanırken 78’i 
ret oyu kullandı, 2’si ise 
çekimser kaldı. 
Teklifler, Bulgaristan’ın 

Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaşlar (GERB) 
partisi, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
milletvekilleri ve İç Ma-
kedon Devrimci Örgütü 
(VMRO) partisi mensubu 
bazı milletvekillerin oyla-
rıyla kabul edildi. Birleşik 

Vatanseverler İttifakı’nda 
yer alan diğer Ataka ve 
Bulgaristan'ın Kurtuluşu 

İçin Ulusal Cephe (NFSB) 
partisi teklife karşı çıktı. 
Milletvekilleri, 2019 Yılı 

Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapılmasına dair kanun 
teklifinin birinci tur oy-

laması yapılması üzere 
çalışmaya devam etti. 
Savaş uçaklarının alımı 

için bütçenin güncellen-
mesi gerekiyor. 
Hükümet, Savunma 

Bakanlığı bütçesine 2,1 
milyar leva ilave kaynak 
tesis edilmesini öneri-
yor. Bütçenin güncellen-

mesiyle bu yılki bütçede 
öngörülen Bulgaristan 
Ordusu'nun moderni-
zasyonuna yönelik diğer 
projeler için toplam 271 
milyon levalık ödeneğin 
yıl içinde harcanmaması 
planlanıyor. Savaş uçak-
larının fiyatı bir kerede 
ödenecek, teslimatı ise 
aşamalı olarak 2023 yı-
lının ikinci yarısında ve 
2024 yılında yapılacak. 
Bütçenin güncellenme-

si sonucunda hükümet bu 
yılki bütçe açığını dört kat 
artırdı. Bütçe açığı gayri 
safi yurtiçi hasılanın yak-
laşık % 2'sine kadar arttı 
ya da 2, 228 milyar le-
vaya yükseldi. Hükümet, 
ticari anlaşmadan dola-
yı 500 milyon levalık iç 
borçlanmaya gidecek. 
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Gorubso Şirketi, Sedefçe köyü yolunu yeniden asfaltlayacak
Kırcaali Gorubso Şir-

keti, Momçilgrad (Mes-
tanlı) Belediyesi’ne bağ-
lı Sedefçe (Saruhanlı) 
köyü yolunu yeniden 
asfaltlayacak. Gorub-
so Şirketi İcra Müdü-
rü Jivka Kovaçeva ve 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı Sunay Ha-
san, bu konuda anlaş-
tılar. Gorubso şirketi, 

Sedefçe köyü arazile-
rinde bulunan maden 
ocağından cevher elde 
etmeye başlayacak ve 
bölgedeki yol altyapı-
sını buna hazırlamaya 
başlıyor. Şirket, yolun 
yeniden asfaltlanma-
sı tahhüdünü üstlendi. 
Bundan başka menfez-
ler onarılacak, hendek-
ler temizlenecek ve yol 

kenarı düzenlemeleri 
yapılacak. 
Belediye Başkanı Su-

nay Hasan, görüşme-
den sonra yaptığı açık-
lamada, “Sayın Jivka 
Kovaçeva ile iyi bir iş-
birliğinin başlangıcını 
yaptığımızı düşünüyo-
rum. Ekibimiz, yerli hal-
kın yararına olunca her 
zaman iş dünyası ile 

ortak girişimlere açık 
olmuştur. Kırcaali Go-
rubso Şirketi ile yapılan 
anlaşma, Momçilgrad 
Belediyesi’nin büyük ve 
küçük yerleşim yerleri 
arasındaki dengesizli-
ğin üstesinden gelmeye 
yönelik politikasına tam 
olarak uyuyor” diye kay-
detti. 
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Kardeş kent Ardino'dan 
Bursa Nilüfer Belediye 
Başkanı Erdem'e ziyaret
Bursa Nilüfer Belediyesi'nin ilk kardeş kenti olan, 

Bulgaristan'ın Ardino Belediye Başkanı Resmi Mu-
rat, Başkan Turgay Erdem'i ziyaret etti. Görüşmede 
iki belediye arasındaki sıkı iş birliğinin devam etmesi 
yönünde temenniler dile getirildi.

Katıldığı uluslararası projeler, kardeş kentlerle kur-
duğu iyi ilişkiler nedeniyle Avrupa Konseyi tarafından 

"Avrupa Diploması" ardından "Avrupa Şeref Bayrağı" 
ile onurlandırılan Nilüfer Belediyesi, bu konuda iyi 
ilişkileri sürdürüyor. Nilüfer Belediyesi'nin ilk kardeş 
kenti olan Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi 
Murat, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e teb-
rik ziyaretinde bulundu.

Görüşmede yeni dönemde de iki belediye arasında-
ki sıkı iş birliğinin devam edeceği vurgulandı. Samimi 
bir havada geçen görüşmede, iki kent arasında 1996 
yılında başlayan kardeş kent ilişkilerinin, özellikle sos-
yal, kültürel, sportif alanlarda ulaştığı düzeyin mutluluk 
verici olduğu belirtildi.

Ardino Belediyesi Başkan Yardımcıları, Ardino Be-
lediye Meclisi Üyeleri, Eğridereliler Kültür ve Daya-
nışma Derneği Başkanı Aydın Yılmaz'ın da katıldığı 
ziyarette konuşan Resmi Murat, "Kardeş kentlerimizi 
önemli günlerinde kutlamak, zor günlerinde ise yanla-
rında olduğumuzu hissettirmek gerekir. Bizim hem zor 
günümüzde yanımızda olan ilk kardeş belediyemizin 
yeni başkanını kutlamak için buradayız. Biz, kurumlar 
üzerinden çalışmayı doğru buluyoruz, aramızda köprü 
görevini üstlenen Eğirdereliler Derneği'nin katkıları ile 
ilişkilerimizin artarak süreceğine inanıyoruz. Varlıkla-
rını sürekli yanımızda hissettiğimiz bu kent ile yeni iş 
birliklerine hazırız" dedi.

Erdem: Örnek iş birliklerini hayata geçireceğiz
Ardino'da, Nilüfer Belediyesi'nin destekleri ile bir 

park yapılması konusunun da gündeme geldiği ziya-
rette konuşan Başkan Turgay Erdem de "Geçmiş dö-
nem belediye başkanımız Mustafa Bozbey'in özel ilgi 
ve destekleriyle sürdürdüğü kardeş kent ilişkilerimizi 
aynı samimi duygularla devam ettireceğiz. Sınırları 
aşan dostluk ve kardeşliğimiz kuşkusuz ki sürecek. İlk 
kardeş belediye olarak ayrıca önemsediğimiz Ardino 
ile yeni dönemde farklı birçok alanda proje gerçekleş-
tirip örnek iş birliği uygulamalarını hayata geçireceğiz. 
Hem Ardino'da, hem Türkiye'deki seçim süreçlerinden 
dolayı araya belli bir süre girmiş olsa da bu arayı hızla 
kapatacağımıza inanıyorum" dedi. KH
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Kırcaali Hacı Dimitır Meydanı’nda 
yenileme çalışmaları başladı 

Kırcaali Üreticiler Pazarı 
yanındaki dönel kavşak-
ta bulunan Hacı Dimitır 
Meydanı’nın yenilenmesi 
çalışmalarına başlandı. 
İnşaat, onarım ve montaj 
işleri için güvenlik önlem-
leri alındı, trafik yeniden 
düzenlendi, hız sınırı dü-
şürüldü.

29 Mayıs 2019 tarihinde 
yenilenecek beş yapı ara-
sında Hacı Dimitır Meyda-
nı da bulunan “Kırcaali’de 
Sokak ve Kaldırımların 
Onarımı ve Rehabilitasyo-
nu ” projesinin temel atma 
töreni yapıldı. Hacı Dimitır 
Meydanı’nda düzenlenen 
törene katılan konuklar 
arasında Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan 
Azis, Kırcaali Belediye 
Meclis Başkanı Raif Mus-
tafa ve projeyi yüklenen 
Pıtstroy Engineering ve 
Lighting Engineering şir-
ketlerinin yer aldığı “P K 
Light” inşaat kuruluşunun 
temsilcisi Borislav Markov 
yer aldı. Projenin yöneti-
cisi olan Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı Müh. 
Katya Mitovska, açılış 

kurdelesinin kesilmesinin 
hemen ardından tesisin 
hayırlı uğurlu olması için 
su serpti.

2014-2020 dönemine 
ilişkin Büyümedeki Böl-
geler Operasyonel Prog-
ramınca desteklenen pro-
jenin toplam değeri 5 052 
148 leva. Bu kaynağın, 4 
294 326 leva tutarındaki 
kısmı, Avrupa Birliği (AB) 
tarafından finanse edildi, 

757 822 leva ulusal bütçe-
den ödendi. Proje süresi, 
18 Nisan 2018-18 Ekim 
2020 tarihleri arasında 
30 aydır.

Proje yüklenicisi, Pıts-
troy Engineering ve Ligh-
ting Engineering şirketle-
rinin yer aldığı “P K Light” 
inşaat kuruluşu olup proje 
uygulama denetçisi Eco-
engineering Şirketi’dir. 

Proje çalışmaları kapsa-

mında altyapı ve kaldırım-
ların onarımı yapılacak ve 
şehrin eski kısmında bulu-
nan Hacı Dimitır Meydanı, 
İvan Vazov, Kliment Oh-
ridski ve Dobruca sokak-
larında enerji tasarrufu 
sağlayan Led aydınlatma 
sistemleri kurulacak. İn-
şaat ve montaj işlerinin 
maliyeti 1709 086 leva. 
Proje kapsamında bu 
sokaklarda enerji tasar-

rufu sağlayan aydınlat-
ma sistemleri kurulacak, 
kaldırımlar, bordürler, 
eski asfalt yüzeyleri ye-
nilenecek, drenaj hattı 
çalışmaları yapılacak. 
Dobruca Sokağı’nda ay-
rıca bir bisiklet yolu yapı-
lacak. Projeye göre Hacı 
Dimitır Meydanı, tama-
men yeniden yapılandırı-

lacak. Yeni dönel kavşak 
oluşturulacak, eski asfalt 
yüzeyleri yenilenecek, so-
kak aydınlatma sistemleri 
yenilenecek, drenaj hattı 
yapılacak ve meydanlık 
alanda dikey planlama 
uygulanacak. Dönel kav-
şak yanındaki park alanı 
da yenilenecek.
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Başkan Hasan Azis,  Ekrem 
İmamoğlu’nu Kırcaali’ye Davet Etti

Kırcaali Belediye Baş-
kanı ve Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkan Yar-
dımcısı Müh. Hasan 
Azis, kardeş belediye 
olan Edirne Belediye 
Başkanı Recep Gür-
kan ve yeni seçilen 
İstanbul Büyükşehir 
Belediye Başkanı Ek-
rem İmamoğlu ile 658. 
Tarihi Kırkpınar Yağlı 
Güreşleri'nin finalinde 
bir araya geldi. 
Ziyaret sırasında çok 

sayıda Cumhuriyet Halk 
Partisi (CHP) Milletveki-
li, Trakya bölgesinden 
belediye başkanları, 
Çorlu Belediye Baş-
kan yardımcısı ve HÖH 
Trakya temsilcisi Güner 
Çetin, HÖH Marmara 
temsilcisi Lütfi Özgür’ün 
katıldığı bir iş toplantısı 
ve kahvaltı yapıldı. 
Görüşmede Bulga-

ristan heyetinde HÖH 
MYK üyesi  Erdinç 
Hayrulla, HÖH Burgas 
Milletvekilli Sevim Ali, 

HÖH Burgas İl Başka-
nı Ahmed Süleyman, 
HÖH Kırcaali İlçe Baş-
kanı Latif Rasim, HÖH 
Gençlik Kolları Kırcaali 
İlçe Başkanı Ahmed 
Mollahasan, Kırcaali 
Belediye Meclis Baş-
kan Yardımcısı Kadir 
Mustafov ve belediye 
memuru Bayram Bay-
ram yer aldı. 

Başkan Hasan Azis 
basına yapmış olduğu 
açıklamasında, “İstan-
bul Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Ekrem 
İmamoğlu ile görüştük. 
Yerel seçimlerin zaferi-
ni tebrik ettik ve İstan-
bul Büyükşehir yöne-
timinde başarılar dile-
dik. Planlamış olduğu 
Balkan ülkeleri ziyareti 

çerçevesinde Kırcaali’yi 
de programına dahil et-
mesini diledik. Bölge-
mizi ziyaret etmesi biz-
leri memnun edecektir” 
dedi. 
Ziyaret, Kırcaali bele-

diyesinin kardeş Edirne 
belediyesinin 658. Tari-
hi Kırkpınar Yağlı Gü-
reşlerine daveti üzerine 
gerçekleşti.

Başkonsolos Hüseyin Ergani 
15 Temmuz 2016 darbe 
girişiminin yıldönümünde, 
FETÖ ile mücadeledeki 
gelişmeleri değerlendirdi
Türkiye'nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Fe-

tullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki 
hain darbe girişimine ilişkin Bulgaristan basınına yö-
nelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Başkonsolos, hain darbe girişiminin 3. yıldönümün-
de FETÖ mensuplarına karşı yapılan yargılama süreci 
hakkında bilgi verdi. 

Başkonsolos Ergani, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
omurgasının Türkiye’de büyük ölçüde kırıldığını, mü-
cadelenin belli bir aşamaya geldiğini belirtti. Ergani de-
vamında, “Yargılamalarda artık birinci derece mahke-
melerden kararlar çıkmaya başladı. Bu süreçte olağan 

üstü koşullarda bir mücadele gerçekleştirdik ve bunda 
da başarılı olduk. Kanun Hükmündeki Kararnameler 
(KHK) ile görevden alınanlar, mağdur olmuş olabilecek 
şüphelilerin durumunu yeniden itirazı olanların, bu iti-
razları değerlendirebileceği bir mekanizma kuruldu. Bu 
olağan üstü hal işlemlerini inceleme komisyonu adı ile 
kurulan komisyon itiraz başvuruları aldı ve bu başvu-
ruların şu ana kadar yarısından fazlası değerlendirildi. 
İtirazları haklı görülen şahısların da tekrar kendiişlerine 
ve mesleklerine dönmelerinin önü açıldı. Darbe süreci 
sonucunda bu mücadeleyi yürütmek konusunda birçok 
hukuku işlem KHK ile gerçekleşmişti. İlerleyen süreçte 
bu KHK’lar Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin onayına 
sunulmuş ve onaylanmıştır.” diye belirtti. 

Başkonsolos Ergani basın mensuplarına üç yıl önce 
meydana gelen hain ve kanlı darbe girişimi hakkında 
bazı bilgiler verdi. Hain darbe girişiminin Türkiye tari-
hinde gerçekleşen en kanlı terör saldırısı niteliğinde 
olan bir eylem olduğunun altını çizdi. 

FETÖ’nün yurtdışındaki yapılanması ile ilgili girişim-
lerin devam ettiğini belirten Ergani, iki ülkenin (Pakis-
tan ve KKTC) FETÖ’yü terör örgütü olarak tanıdıklarını, 
18 ülkede örgüte ait okulların Türkiye Maarif Vakfına 
devrettiğini ve 36 ülkede de terör örgütüne ait okul ve 
kursların kapatıldığını belirtti. 

Başkonsolos, hain darbe girişiminin yaşandığı gün-
den hemen sonra Bulgaristan hükümetinin ve Bulgar 
halkının, Türk halkının yanında olduğunu ve Türk de-
mokrasisinin yanında olduklarını belirtti, dolayısıyla 
kendilerine teşekkür etti.
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Parti finansmanı modelinin değişmesi 
yeni ayrım çizgileri oluşturdu

AP seçimlerinden kısa 
süre sonra ve sonbaharda 
yapılacak yerel seçimlere 
üç ay kala partilere sağ-
lanan sübvansiyonların 
önemli ölçüde kısıtlanma-
sı fikri bir kez daha gün-
deme geldi. Yapılan finan-
sal denetim sonucu sade-
ce Parlamentoda temsil 
edilenler değil, temsil 
edilmeyen partilerin yasal 
şekilde belirlenen tutarın 
üzerinde sübvansiyon al-
dıkları ortaya çıktı.

Maliye Bakanlığı’nın ya-
yımladığı listeye göre oy 
başına 11 yerine 13 leva 
alarak sübvansiyonlardan 
en çok nemalanan partiler 
5, 7 milyon leva ile GERB, 
4, 3 milyon leva ile BSP 
ve 1, 6 milyon leva ile 
DPS oldu.

Parlamentonun alınan 
fazla miktarın 2020 yılı-
na kadar iade edilmesini 
kararlaştırması üzerine 
siyasi partilerin devlet 
bütçesinden finanse edil-
mesinin azaltılmasına yö-
nelik adımlar atıldı.

Daha 2015 yılında şov-
men Slavi Trifonov tara-
fından gündeme getirilen 
ve yine onun tarafından 
düzenlenen referandum-
da 2, 5 milyon kişinin des-
teğini alan bu fikir,. hayata 
geçirilmesi için 12 bin oy 

yetmeyince gerçeğe dö-
nüşmedi.

2015’te bu fikre karşı çı-
kan iktidar partisi GERB, 
bu yılın haziran ayın-
da fikri kucakladı, hatta 
DPS’nin partilerin şirketler 
ve özel kişiler tarafından 
sınırsız şekilde finanse 
edilmesi talebini bile des-
tekledi.

Ana muhalefet partisi 
BSP için bu “Bulgaristan 
demokrasisinin temel 
başarılarına karşı düzen-
lenen suikasttır”. Bazı 
gözlemciler ise zamanın 
partilerin finanse edilme 

modelini değiştirmek için 
uygun olmadığına dair 
uyardı.

Buna rağmen, haziran 
ayının başında GERB, 
DPS, “Ataka” ve “Volya” 
partilerinin oyları ile Par-
lamentoda 2019 devlet 
bütçesine değişikliklerin 
getirilmesine ilişkin yasa 
tasarısı kabul edildi.

Buna göre par tiler in 
sübvansiyonu oy başına 
11’den 1 levaya düşü-
rüldü. Subvansyonların 
düşürülmesini genelde 
kabul eden BSP, destek 
tutarının 1 leva kadar 

cuzi olmasının siyasete 
dış çıkarların veya mafya 
menfaatlerinin girmesine 
yol açacağını öne sürdü. 
İktidar ortağı olan VMRO 
ve NFSB de buna benzer 
görüş belirtti.

Konu ile ilgili tartışma-
lar, Bulgaristan’ın siyasi 
yaşamında yeni bölünme 
çizgileri oluşturdu.GERB 
partisi, partilerin finanse 

edilme modelinin değiş-
tirilmesi fikrini HÖH’ün 
teklifi üzerine kabul etti. 
Bu değişikliği iktidarda 
yer alan “Birleşmiş Va-
tanseverler” koalisyonun-
dan sadece “Ataka” par-
tisi destekledi. “Birleşmiş 
Vatanseverler” grubun-
daki diğer iki parti VMRO 
ve NFSB, BSP ile birlikte 
karşı tarafta yer aldılar.
Çelişkiler Bulgaristan sı-

nırlarını aştı, çünkü BSP 
Avrupa Komisyonu, Av-
rupa Güvenlik ve İşbirliği 
Teşkilatı, Avrupa Konseyi 
Parlamenter Meclisi, Av-
rupa Sosyalistler Parti-
si, Bulgaristan’daki AB 
ve ABD büyükelçilerine 
mektuplar göndererek 
değişikliklere karşı çıktı.
BSP, mektubunda daha 

düşük sübvansiyon kara-
rının siyasi sistemin işle-
vini kökten değiştirdiğinin 
alarmını veriyor.
Uluslararası Şeffaflık 

Örgütü'ne göre partile-
rin şirketler tarafından 
finanse edilmesi, ülkeyi 
“bölünmüş” bir avluya 

dönüştürecek ve berabe-
rinde birçok olumsuzluk 
getirecek.
27 Ekim ve 3 Kasım’da 

düzenlenecek yerel se-
çimlerden önce Bulgaris-
tan seçmenleri, karmaşık 
bir değişiklik ile karşı kar-
şıya kalmış bulunuyor.
Seçmenlerin bundan 

üç yıl önce doğrudan de-
mokrasi kurallarına uyup 
referandumda 2,5 milyon 
"evet" oyu vererek sağ-
layamadığı değişiklik, 
şimdi temsili demokrasi 
kurallarına göre parla-
mentoda verilen toplam 
206 oydan 119'u ile ger-
çek oldu .
Bu hususun sonbaharda 

yapılacak yerel seçimlere 
yansıyıp yansımayacağı-
nı tahmin etmek zor olsa 
da seçimleri kaybeden-
lerin gösterdikleri zayıf 
per formanstan dolayı 
seçimi kazananları suçlu 
gösterip onları oy ticare-
ti yapmakla suçlayacağı 
şimdiden belli.
                           BNR

Alman şirketi, Rusçuk şehrinde 
13 milyon avro yatırım yapacak
Rusçuk Belediyesi’nden 

verilen bilgiye göre, is-
kele kurulumu ve izolas-
yon işleri hizmeti sunan 
Almanya’nın dev şirketi 
Lindner Group, Rusçuk 

şehrinde 13 milyon avro 
yatırım yapacak. Yatırım 
projesiyle 200 kişilik is-
tihdam yaratılması ön-
görülüyor.
Lindner Group’a bağlı 

Bulgaristan’daki şirket, 
67 000 metrekare alan 
üzerine üretim tesisi ku-
racak. Şirket temsilcileri, 
yeni üretim tesisi kurmak 

için Rusçuk şehrinin se-
çi lmesinin nedenler i 
arasında Romanya sınırı 
yakınında, Tuna Nehri 
kıyısında yer alması ve 
şehirde Angel Kınçev 

Üniversitesi’nin bulun-
masını belirttiler. 
Bundan başka Lindner 

Group, tüm dünya ça-
pında Lindner’in uzman-
larından oluşan ekiplerin 
artırılmasını sağlayacak 
Bulgaristan’da bir eğitim 
programı gerçekleştiril-
mesini önerecek. 
Birkaç gün önce Alman 

şirket, Lozen Residenti-
al Park konut kompleksi 
inşaatının temel atma tö-
renini gerçekleştirdi. Yatı-
rım miktarının 300 milyon 
leva olması öngörülüyor. 

Şirket, Sofya’nın Mladost 
semtinde bulunan Sofya 
Biznes Parkı’nı kurdu. 

Lindner Group, 1993 yı-
lından beri Bulgaristan’da 
faaliyet göstermektedir. 
Lindner Group Genel 
Müdür Yardımcısı Helmut 
Lang’ın ifadesine göre, 
şirket bu zaman zarfında 
ülkemize 500 milyon leva-
dan fazla yatırım yaptı.

Varna'da NATO tatbikatı! 
Türk gemisi dikkat çekti
Karadeniz sahilinde 

bulunan Varna limanı 
açıklarında, NATO orga-

nizasyonu ve komutan-
lığında "Breeze 2019" 
Deniz Tatbikatı yapıldı.
Tatbikata ilişkin Varna 

Belediyesi'nde düzenle-
nen basın toplantısında 
konuşan Bulgaristan De-
niz Kuvvetleri Komutan 
Yardımcısı Amiral Georgi 
Penev, tatbikatta kriz or-
tamında deniz güvenliği 
sağlama çalışmalarının 

yapılacağını ve müttefik 
ülkelerin güçlerinin ara-
sındaki koordinasyonun 

artırılmasının amaçlandı-
ğını kaydetti.
Aralarında Türkiye'nin 

de bulunduğu 12 ülke-
den 27 savaş gemisi, 5 
savaş uçağı ve 5 heli-
kopterin katılacağı tat-
bikatta 2 bin 250 askeri 
personel görev yaptı.
Öte yandan, Bulga-

ristan karasularında 21 
Temmuz'a dek süren tat-

bikat öncesi Varna lima-
nına demir atan savaş 
gemileri ziyarete açıldı.
Tatbikata Türkiye'den 

Deniz Yarbay Burak 
Akgül'ün komutanlığın-
da F241 numaralı TCG 
Turgutreis fırkateyni ve 
Deniz Yüzbaşı Gökhan 
Bektaş'ın komutanlı-
ğındaki M262 numaralı 
TCG Enes mayın avlama 
gemisi, 211 askeri perso-
nel ile iştirak etti.
Varna sakinler i  ve 

kentte bulunan yüzlerce 
turist, Turgutreis gemisi-
ninin güvertesine çıka-
rak geminin teknik para-
metreleri ve denizcilerin 
çalışmaları konusunda 
bilgi aldı, hatıra fotoğraf-
ları çektirdi.
Turgutreis ve Enes 

gemileri, tatbikat kap-
samındaki görevlerini 
tamamladıktan sonra 
22 Temmuz'da Varna 
Limanı'ndan ayrıldı. AA
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E-TOLL otoyol ücreti sisteminin 
devreye sokulması ertelendi

K a r ay o l l a r ı  Tr a f i k 
Kanunu’nda değişiklik 
yapan kanun teklifi, Mec-
lis Genel Kurulunda kabul 
edilerek yasalaştı. Deği-
şiklikerle E-TOLL otoyol 
ücret sisteminin devreye 
sokulması 1 Mart 2020 
tarihine ertelendi. Kam-
yonlar, otobüsler ve aza-
mi yük ağırlığı 3,5 tondan 
fazla olan araçların öde-
yeceği E-TOLL otoyol üc-
reti uygulaması Bakanlar 
Kurulu’nun en geç 1 Mart 
2020 tarihinde alacağı 
kararın Resmi Gazete’de 
yayınlanarak halka duyu-
rulmasından sonra başla-
yacak. O zamana kadar 
ağır yük kamyonları aylık, 
haftalık veya günlük elekt-
ronik vinyet ücreti ödeme-
ye devam edecek. Deği-
şikliklerle birlikte Meclis, 
bu ücretlerin tutarlarını da 
belirlemiştir. Ağır kamyon-
ların karayolu altyapısını 
kullanmak için ödeyece-
ği günlük tavan ücret 12 
Euro tutarında olacak.

16 Ağustos 2019 tari-
hinden itibaren E-TOLL 
otoyol ücreti uygulaması 
başlayıncaya kadar kam-
yonlar, otobüsler ve aza-
mi yük ağırlığı 3,5 ton-
dan fazla olan araçların 
sürücüleri, ücretli yol ağı 
kullanımı için vinyet ücre-
ti ödemedikleri takdirde 

2000 leva cezaya çarptı-
rılacaklar.
Bulgaristan İçin Bulga-

ristan Sosyalist Partisi 
(BSP) İttifakı Meclis Gru-
bu Başkan Yardımcısı 
Dragomir Stoynev, yol 
ücretleri tahsil edilmesine 
ilişkin E-TOLL sisteminin, 
16 Ağustos 2019 tarihin-
de devreye girmeyecek 
olmasının nedeninin, üc-
ret tarifelerini izah etme 
yoluna gitmedikleri için 
tamamen iktidardakilerin 
hatasından kaynaklandı-
ğını düşünüyor. Stoynev, 
iktidardaki parti grubuna 

dönerek, ”Birden bire ta-
şımacılar yol ücreti tutar-
larından dolayı memnuni-
yetsizliğini dile getirince 
hemen geri adım attınız” 
dedi.
Bulgaristan’ın Avrupalı 

Gelişimi İçin Vatandaşlar 
(GERB) Partisi Milletve-
kili Aleksandır Nenkov, 
sosyalistlere E-TOLL sis-
teminin devreye sokulma-
sını isteyip istemediklerini 
sordu. Nenkov,”Paydaşlar 
arasında gerekli dengeyi 
bulmak ve sistemi test et-
mek için birkaç ay gecik-
me söz konusudur” dedi. 

Milletvekili, değişiklikler 
yapılmazsa, iş dünyası-
nın daha fazla zarara uğ-
rayacağını söyledi.
Bulgaristan İçin BSP İt-

tifakı Meclis Grubu Baş-
kan Yardımcısı Georgi 
Svilenski, “Bizler, E-TOLL 
sisteminin devreye sokul-
masından yanayız, ancak 
sizler onu devreye soka-
mıyorsunuz, sizler başa-
rızlığa imza attınız” dedi. 
Svilenski, E -TOLL siste-
minin 16 Ağustos 2019 
tarihinde devreye sokul-
ması gerektiğini kaydede-
rek, birinin üstlendiği bu 

işi yerine getirmemesinin 
hesabı sorulmadığını ve 
sonunda taşımacıların 
zarar gördüğünü belirtti. 
Milletvekili, “Şimdi iki üç 
misli daha yüksek ücret 
ödeyen taşımacıların za-
rarlarını kim telafi ede-
cek” diye soru yöneltti.
GERB Milletvekili Mla-

den Şişkov, elektronik 
vinyet ücreti toplama 
sistemi ile ilgili sorun ya-
şandığını ve birkaç gün 
içerisinde çözüleceğini, 
ancak bunun hiçbir şe-
kilde taşımacılara ek yük 
getirmeyeceğini kaydetti.
Kabul edilen değişik-

likler ayrıca beyan edi-
len veri sağlayıcılarının 
E-TOLL sistemi kapsa-
mında gerçekleştireceği 

işlevlere ilişkin konsepti 
de değiştirmektedir. Be-
yan edilen veri sağlayı-
cısının, elektronik ücret 
toplama hizmetleri sağ-
layıcısı ile sözleşme im-
zaladığı tüketicilere ait 
karayolu taşıtlarının coğ-
rafi konumlandırması ve 
kat ettiği mesafeye ilişkin 
verilerin aktarılması için 
sözleşme imzalaması ön-
görülmektedir.

Karayolu Altyapı Ajansı, 
beyan edilen veri sağlayı-
cılarının belirtilen gerek-
lilikleri karşılayıp karşıla-
madığını takip edecek ve 
halka açık bir liste oluştu-
rarak veri sağlayıcılarının 
faaliyetlerini kontrol edip 
denetleyecek.

               Kırcaali Haber

BULTİŞAD, Ankara ve İstanbul’da Temaslarda Bulundu
Bulgar-Türk Ticaret ve 

Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD) Yönetim Kurulu 
Başkanı Edis Emre, 
Başkan Vekili Ömer 
Eren ve Odanın Genel 
Müdürü Ventsislav Ven-
kov, geçen hafta Ankara 
ve İstanbul’da bir dizi te-
maslarda bulundular.
Ankara’da Türk iye 

Odalar ve Borsalar Bir-
liğinin (TOBB) ev sa-
hipliğinde Başkanı Rifat 
Hisarcıklıoğlu ile yapı-
lan toplantıda, geleceğe 
dönük ortak çalışmalar 
ve iş birliği konuları ele 
alındı.
Toplantıya TOBB Yö-

netim Kurulu Başkan 
Yardımcısı ve Kocaeli 
Sanayi Odası Başkanı 
Ahmet Zeytinoğlu ve 
TOBB Genel Sekreteri 
Mustafa Saraçöz katıldı.
Ankara ziyareti kap-

samında heyet, Anka-
ra Odasını ziyaret edip 
ASO Genel Sekreteri 
Doç. Dr. Yavuz Cabbar 
ve başka temsilcileri ile 

bir araya geldi.
Heyet, Türkiye Sağ-

lık Bakanlığı bünyesin-
de uluslararası sağlık 

h izmet ler i  a lanında 
Türk iye’de sunulan 
hizmetlerin tanıtımını 
yapmak, kamu ve özel 
sektörün sağlık turizmi-
ne yönelik faaliyetlerini 
desteklemek ve koordi-
ne etmek amacıyla bu yıl 
faaliyete geçmiş USHAŞ 
Genel Müdürü Mehmet 
Ali Kılıçkaya ile bir araya 
gelip toplantıda yapıla-
bilecek ortak çalışmalar 

görüşüldü. 
Heyetin bir durağı da 

OSTİM Organize Sana-
yi Bölgesi oldu. OSTİM, 

6.200’den fazla işletme, 
60.000’den fazla çalışa-
nın faaliyet gösterdiği bir 
KOBİ kentidir. 
BULTİŞAD heyet i , 

Bulgaristan’ın Ankara 
Büyükelçiliğini zitaret 
ederek geçici olarak 
misyon şefi görevini yü-
rüten Krasimir Tsenovski 
ile bir araya geldi.
Heyetin İstanbul’da-

ki temasları DEİK (Dış 

Ekonomik İlişkiler Kuru-
lu) bünyesindeki Türkiye 
- Bulgaristan İş Konse-
yi ile başladı. Konseyin 

Başkanı Osman 
Ak’ın ev sahip-
liğinde gerçek-
leşen toplantıda 
eylül ayının so-
nunda Plovdiv’de 
yapılması öngö-
rülen forum dahil 
olmak üzere yılın 
sonuna kadar ya-
pılabilecek etkin-
likler belirlendi. 
Bulgaristan’ın 

İstanbul  Baş -
konsolosluğun-

da gerçekleşen toplantı 
son derece verimli geçti. 
Toplantıya Başkonsolos 
Yardımcısı Petar Ara-
baciev, Vize Konsolosu 
Nina Simeonova ve Ti-
cari Ataşe Toşko Tomov 
katıldı.
Ziyaret kapsamında 

gerçekleşen tüm toplan-
tılarda geleceğe dönük 
yapılabilecek çalışmalar 
ele alındı.

BNT’nin yeni Genel 
Müdürü Emil Koşlukov 

Elektronik Medya Konseyi (SEM) tarafından ya-
pılan yazılı açıklamaya göre, Bulgaristan Ulusal 
Televizyonu’nun (BNT) yeni Genel Müdürü Emil Koş-
lukov seçildi. Konseyde yapılan oylamada Koşlukov, 2 
oya karşı 3 oyla BNT Genel Müdürü oldu. 

Oyunu Koşlukov’dan yana kullananlar SEM Başkanı 
Sofiya Vladimirova ve SEM üyeleri Betina Joteva ve 
Rozita Elenova’ydı. 

Müdürlük sınavının final aşamasında katılan diğer 
adaylar Saşo Yovkov, Nikola Todorov, Yavor Simov, 

Saşo Dikov ve Stoil Roşkev idi.
BNT’nin yeni Genel Müdürü Emil Koşlukov, göreve 

BNT yönetimi sözleşmesi imzaladıktan sonra başla-
yacak.

1965 yılında Pazarcık şehrinde dünyaya gelen Koş-
lukov, komünist rejime karşı çıktığı için askerlik hizmeti 
sırasında 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezaevinden 
çıkınca yine komünist rejime karşı aktif faaliyetlerde 
bulunan gazeteci, Bağımsız Öğrenci Toplulukları Fe-
derasyonu Başkanı seçildi. 

Koşlukov, Eski Bulgaristan Komünist Partisi’ne 
(BKP) muhalefet eden ülkedeki ilk demokratik parti 
olan Demokratik Güçler Birliği’nin (SDS) kurucuları 
arasında yer aldı. ABD Kaliforniya Üniversitesi’nde 
siyaset bilimi okudu. Geçen asrın 90. yıllarında sivil 
kontrol ve yürütme ve yasama makamlarının izlenmesi 
alanında projeler gerçekleştiren ilk sivil toplum örgüt-
lerinden birini kurdu. 39.Ulusal Mecliste milletvekilliği 
yaptı. 2004 yılında kurduğu Yeni Zaman Partisi’nin 
Genel Başkanlığını görevlendi. TV program yapım-
cısı ve sunucusudur. 2017 yılının aralık ayında BNT 
1 Programı Müdürü, 2018 yılının ocak ayında BNT’de 
yayınlanan "Bugün Olup Bitenlerin Bazıları Hakkında" 
programının sunucusu, 2019 yılı nisan ayında geçici 
süreliğine BNT Genel Müdürü görevine atanan Koş-
lukov, Sveti Vlas TV Gazeteciliği Ödülü yarışmasında 
büyük ödülün sahibi oldu.
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

“Bulgaristan AB’ye Açılış Kapısı Olarak Görülmeli”
Bulgar-Türk Ticaret ve 

Sanayi Odası (BULTİŞAD) 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Edis Emre, Türk yatırımcı-
lara “Bulgaristan pazarını 
düşünerek yatırım yapıl-
ması doğru bir adım değil. 
Nüfusu 6 milyon civarında 
olan ülke, Avrupa Birliği’ne 
açılış kapısı ve lojistik mer-
kezi olarak görülmeli.” me-
sajı verdi.
BULTİŞAD Yönetim Ku-

rulu Başkanı Edis Emre, 
Başkan Vekili Faruk Ömer 
Eren ve Genel Müdür 
Ventsislav Venkov OSTİM’i 

ziyaret etti.
BULTİŞAD Yönetim Ku-

rulu Başkanı Edis Emre, 
2013 yılında faaliyetlerine 
başladıklarını anlattı. Emre, 
Türkiye ve Bulgaristan ara-
sındaki ticaret hacmini ar-
tırmak ve her iki ülkeye de 
yatırım yapmak isteyen iş 
adamlarına yeterli ve doğ-
ru bilgiler vermek için ça-
lıştıklarını kaydetti.
Türkiye ve Bulgaristan 

arasındaki ticaret hacmi-
nin 2013 yılında 2 milyar 
dolardan 2018 yılında 4 
milyar dolara ulaştığına 

dikkat çeken Emre, “Bu yıl 
hedefimiz iki ülke arasında 
5 milyar dolar ticaret hac-
mine ulaşmak.” dedi.
Türk yatırımcıların Bul-

garistan ekonomisinde 
önemli bir noktada oldu-
ğunu vurgulayan deneyimli 
yönetici, “Türk yatırımcılar, 
Bulgaristan’da resmi ra-
kamlara göre dördüncü 

sırada. Ancak başka Av-
rupa ülkeleri üzerinden 
Bulgaristan’a yatırım yapan 
yatırımcılarla birlikte sırala-
mada Türkler daha önlerde 
yer alıyor.” değerlendirme-
sini yaptı.
AB ülkelerine 1 günde 

ihracat
Bulgaristan’a yapılacak 

yatırımlar hakkında bilgi 

veren Edis Emre, “Bulga-
ristan şu anda en düşük 
yatırım maliyetine sahip 
olan ülkelerden. Şirket kur-
mak ve yatırım yapmak çok 
kolay. Bulgaristan pazarını 
düşünerek yatırım yapıl-
ması doğru bir adım değil. 
Nüfusu 6 milyon civarında 
olan ülke, Avrupa Birliği’ne 
açılış kapısı ve lojistik mer-
kezi olarak görülmeli. Baş-
ka evrak ve işleme gerek 
olmadan, tek bir faturayla 
ürettiğiniz ürünü bir günde 
Avrupa Birliği’nin herhangi 
bir ülkesine teslim edebili-
yorsunuz.” dedi.
Bulgaristan’da kazançlı bir 

yatırım için doğru kurum-
larla iş birliğinin önemine 
dikkat çeken Emre, “Türk 
sanayicisi, Bulgaristan’a 
yetersiz bilgiyle gelebiliyor 
ve yatırımlarından bek-
lediğini bulamayabiliyor. 
Amacımız onlara yeterli ve 
değerli bilgi vermek.” me-
sajını verdi.
OSTİM OSB Bölge Mü-

dürü Adem Arıcı, heyete 
OSTİM’i tanıttı. Bölgenin 
Ankara ve Türkiye sana-
yisi için önemli bir kuluçka 
merkezi işlevi gördüğünü 
belirten Arıcı, “OSTİM An-
kara’daki hatta Türkiye’de-
ki sanayileşmenin önemli 
mihenk taşlarından. Bugün 
Ankara’daki pek çok büyük 
ölçekli firma, iş hayatına 
OSTİM’de başladı.” dedi.


