“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски
обекти
Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

www.koch-imot.eu

GSM:+359(877) 257-777

KIRCAALİ HABER
06 Kasım 2019

(Çarşamba)

Yıl: XIII

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 494

Fiyatı 1 Lv.

Bulgaristan Okullarındaki Türkçe
Kitapları 27 Yıl Sonra Yenilendi
Filibe’de 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı Resepsiyonu
Türkiye, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı. Bu münasebetle
Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu tarafından Filibe Hristo
Botev Kültür Evi’nde Kırcaali, Haskovo (Hasköy), Smolyan (Paşmaklı)
ve ülkenin başka şehirlerinden siyasetçilerin, toplum önderlerinin,
dini, kültür ve sanat kuruluşların temsilcilerinin ve öğretmenlerin davet
edildiği resepsiyon verildi.
T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen resepsiyona yoğun katılım vardı.
29 Ekim 1923 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye
Cumhuriyeti’ni kurmuştur. Modern Türkiye’nin bugünkü ekonomisi

Bulgaristan genelinde bu yıl
"seçmeli" ya da "zorunlu seçmeli" ders olarak Türkçeyi tercih eden 5 bin 159 öğrenci, 27
yıl aradan sonra ilk kez yenilenen ders kitaplarına kavuşma-

nın mutluluğunu yaşıyor.
Bulgaristan Bilim ve Eğitim
Bakanlığı tarafından yenilenen
ve 10 kişilik uzman ekibin hazırladığı Türkçe ders kitapları,
yıllık müfredata uygun olarak

oluşturuldu.
Çalışma kapsamında en son
2012-2013 eğitim yılında güncellenen ve birinci sınıftan dördüncü sınıfa kadar kullanılan
Devamı 2’de

Sofya Büyükelçiliğinden Coşkulu
Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
Türkiye Cumhuriyetinin ilanının 96. yıldönümü vesilesiyle,
29 Ekim 2019 tarihinde Sofya
Ramada Otel’de 1000’in üzerinde davetlinin katılımıyla bir
Cumhuriyet Bayramı etkinliği
düzenlendi. Etkinliğe Büyükelçi Hasan Ulusoy ve eşi Didem
Ulusoy ev sahipliği yapmıştır.
Büyükelçi Hasan Ulusoy, bu
vesileyle konuklarla vedalaştığı etkinlikteki konuşmasında,
diğer hususların yanında şunları da kaydetmiştir:
“Değerli konuklar, ülkelerimiz
arasındaki ilişkiler ve işbirliğimiz iyi komşuluk ve karşılıklı

sevgi, saygı ve ortak yarar temelinde her geçen gün daha

da ileriye gidiyor ve biz bundan
Devamı 3’te

dünyanın en hızlı büyüyen ekonomileri arasında bulunuyor. Örneğin:
Yalnızca İstanbul’un Gayrisafi Yurt içi Hasıla'sı (GSYH) Macaristan’ın
veya Çek Cumhuriyeti’ninkisinden büyük! Bir diğer önemli gerçek,
ülke nüfusunun yarısının 29 yaşın altında olmasıdır.
Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, okuduğu 29 Ekim Cumhuriyet
Bayramı kutlama mesajında Mustafa Kemal Atatürk'ün 29 Ekim’in
Türk milleti için en büyük bayram olduğuna dair sözlerini anımsattı.
Başkonsolos, Türklerin ve Bulgarların kardeş halk olduğunu, iki kardeş halk arasındaki ilişkilerin her zamankinden daha iyi olduğunu
vurguladı. Ekonomideki ve özellikle de TürkAkım projesindeki ortaklığın yanı sıra Türk yatırımı olan Filibe'de fabrikaların açıldığını belirten
Hüseyin Ergani, Başbakan Boyko Borisov'un bu konuda duyarlılık
gösterdiğine işaret etti. Başkonsolos, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajını
okudu. Türkiye Cumhurbaşkanı, ülkenin 81 ilinde ve yurt dışında yaşayan Türklere hitap etmektedir. Erdoğan, mesajında Allah’ın ve milletin yardımıyla ülkeye yönelik kurulan bütün tuzakların bozulduğunu
vurgulamaktadır.
Türk ve Bulgar klasiklerinin eserlerinden oluşan büyüleyici bir konser programı, Filibe Kültür Evi salonunu hınca hınç dolduran izleyicilerin gönlünü fethetti. Konuklar, Edirne Trakya Üniversitesi Devlet
Konservatuarı Öğrenci Senfoni Orkestrası ve Filibe Dobrin Petkov
Müzik ve Dans Sanatları Akademisi Öğrenci Senfoni Orkestrası’nın
icra ettiği eserleri dinleme imkanı buldu. Virtüözler izleyicilerden büyük alkış aldı. Orkestra şefleri Başkonsolosu Hüseyin Ergani tarafından onur ödülü ile ödüllendirildi. Filibe Valisi ve Filibe Büyükşehir
Belediye Başkanı, Kirkovo ve Krumovgrad belediye başkanları tarafından sanatçılara çiçekler sunuldu.
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Bulgaristan Okullarındaki Türkçe
Kitapları 27 Yıl Sonra Yenilendi
1. sayfadan devam

kitaplar içerik bakımından
zenginleştirilirken, beşinci sınıftan yedinci sınıfa
kadar kullanılanlar ise 27
yıl sonra ilk kez yeniden
yazıldı.
Çağdaş Türkçe ile yazılan ve öğrencilerin ilgisini
çekecek renkli resimler
eklenen Türkçe kitaplarının edebiyat bölümünde
de Bulgaristan'daki Türk
yazar ve şairlerin eserleri
daha fazla yer alıyor.
Yeni kitapların yazım ekibinde yer alan Kırcaali'nin
Cebel ilçesindeki "Hristo
Botev" Lisesi Müdürü Neziha Hasan, AA'ya yaptığı açıklamada, yenilenen
kitaplarda öğrencilerin
daha rahat anlayabileceği çağdaş bir Türkçe kullanıldığını söyledi.
Çocukların eski kitaplarda gördükleri bazı
sözcükleri anlayamadığına dikkati çeken Hasan,
"Hatta eskimiş bu sözcükler artık pek kullanılamıyordu. Ders kitapların
dilbilgisi bölümlerinde de
yeni ve çağdaş kavramların kullanımına gayret
gösterdik." dedi.
Hasan yaklaşık 30 yıldır
kullandıkları eski kitapların artık bu işlevi göremez

hale geldiğini kaydetti.
Öğretmenler de öğrenciler de mutlu
Dili sadeleştirilmiş, görsel bölümü zenginleştirilmiş yeni Türkçe kitaplar
öğrencilerle birlikte Türkçe öğretmenlerini de mutlu etti.
Kırcaali'nin Fotinovo
(Çakırlı) köyünde 28 yıldır
Türkçe ve Bulgarca öğretmenliği yapan Zekiye
Hasan da yeni kitapların
edebiyat bölümlerinde
Bulgaristan'daki Türk edebiyatından şair ve yazarların eserlerinin daha çok
yer almasının çocuklarda
ayrı bir heyecan yarattığını söyledi.

Zekiye Hasan, yıllardır Türkçe kitap eksikliği yaşadıklarına işaret
ederek, "Bazen bir kitabı
iki öğrenci kullanırdı. Bu
durum hem öğrenciler,
hem de öğretmenler için
çok zordu. Okulumuzda
yıllardır kesintisiz Türkçe
öğrettiğimiz için bu açığı
en çok biz hissettik." diye
konuştu.
Aynı bölgedeki Benkovski (Killi) köyünde Türkçe
öğretmenliği yapan Sevinç Nakis de "Akıcı ve
canlı bir dilde yazılmış,
zengin ve renkli görsel
malzeme içeren bu kitaplar, çocuklarımızın anadiline olan ilgisini artıraca-

ğını ummuyorum." ifadelerini kullandı.
"Türkçe
dünyanın en
iyi dili"
Öğrenciler de
yıllardır bekledikleri yeni
ders kitaplarını heyecanla
k a r ı ş tır a r a k ,
mutluluklarını
saklayamadı.
Çakırlı köyünde yaşayan 12
yaşındaki Sevil
Yüksel Hasan,
Türkçenin kendisi için bütün
dillerin temeli olduğunu
kaydederek, "Ağabeyim
4 dil biliyor. Ben ise 2-3
dil konuşabiliyorum. Ağabeyimden daha da çok
dil öğrenmek istiyorum."
dedi.
Gizem Kenan Mustafa
da anadili Türkçeyi çok
sevdiğini ifade ederek,
"Türkçe dünyanın en iyi
dili. Yeni kitaplarımızın
sayesinde edebiyat ve
dilbilgisini daha da iyi öğreneceğiz." diye konuştu.
Elif Çalım da yeni ders
kitaplarında Kırcaali'de
yaşamış Türk yazarların
eserleriyle de tanışma imkanı bulacaklarını belirtti.

T. C. Burgaz Başkonsolosluğundan 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu
29 Ekim Cumhur iyet
Bayramı dolayısıyla T.C.
Burgaz Başkonsolosluğu
tarafından resepsiyon düzenlenerek Türkiye Cumhuriyetinin 96.yılı kutlandı.
28 Ekim 2016 pazartesi günü Pomorie Grand
Hotel'de düzenlenen resepsiyonda Başkonsolos
Senem Güzel, davetliler
kapıda karşıladı.
Et k i n l i k Tü r k i ye ve
Bulgaristan’ın milli marşalarının okunmasıyla başladı.
Selamlama konuşması
yapan Başkonsolos Senem Güzel, 2 Eylül itibariyle Burgaz’daki görevine
başladığını belirtti ve konuşmasına şöyle devam
etti:
“Bulgaristan’ın bu güzel
şehrine Başkonsolos olarak atandığım ilk günden
itibaren büyük bir heyecan ve onur duydum. Bulgaristan bizim komşumuz,

dostumuz ve müttefikimiz. Bizim için önemli
bir ülke. Şunu mutlulukla
söyleyebiliriz ki Bulgaris-

tan ile ilişkilerimiz bugün
her zamankinden daha
güçlüdür. İki ilişkileri daha
da geliştirmeye yönelik
siyasi irade her iki tarafta mevcuttur. Bulgaristan

Başbakanı Sayın Boyko
Borisov’u 2018 yılında
çeşitli vesilelerle 3 kez
ülkemizde ağırlamaktan
memnuniyet
duyduk. Keza,
Sayın Cumhurbaşkanımız ve diğer
Bakanlarımız
da 2018 ve
2019 yıllarında yine çeşitli
vesilelerle
Bulgaristan’ı
ziyaret etti ler. İlerleyen
dönemde bu
üst düzey ziyaretlerin artarak devam
edeceğine
inanıyor uz.”
dedi.
Güzel, Bulgaristan’da
yaşayan soydaşları iki
ülke arasında bir dostluk
ve kültür köprüsü ve Bulgar toplumunun bir zen-

ginliği olarak gördüklerini
belirtti.
İkili ticaret ve yatırımlara değinen Güzel, “İkili
ticaretimiz ve yatırımlarımız iyi bir tabloya işaret
etmekte ancak rakamları
arttırmak için daha çok
çalışmalıyız diye düşünüyoruz. Türkiye son dönemde büyük altyapı ve
enerji projelerini hayata
geçirmiştir. Bu projeler
şüphesiz Bulgaristan ekonomisine de fayda sağlayacaktır. Önümüzdeki
dönemde Türkiye-Bulgaristan ilişkilerinin komşuluğa yaraşır biçimde ortak
çabalarımızla her alanda
güçleneceğine inanıyoruz.” diye konuştu.
Resepsiyona belediye
başkanları, sanat ve kültür
dünyasından isimler, akademisyenler, sivil toplum
kuruluşları temsilcileri ve
çok sayıda davetli katıldı.

Aynı sınıftan Ali Atak ise
"Kitaplarımız çok güzel,
çok renkli. İnşallah bu
sene doya doya Türkçe
okuyacağız." ifadelerini
kullandı.
Türkçe öğrenmek isteyenlerin sayısı her yıl
azalıyor
7 milyon nüfusa sahip
Bulgaristan'da nüfusun
yüzde 10'unu oluşturan
Türklerin anadil eğitimindeki en büyük sorunlardan biri olarak gösterilen
yeni ders kitabı eksikliği
bu yıl çözülse de Türkçe
öğrenimindeki düşüş sürüyor.
Türkçe eğitimine ilk kez
başlanan 1992-1993 eğitim yılında Türkçe öğrenenlerin sayısı 114 bine
yakınken, bu rakam her
yıl azaldı.
Geçen yıl, Türkçe okumak için başvuran öğrenci sayısı 4 bin 488'e
kadar gerilerken, bu yıl
devlet okullarında toplam

5 bin 159 öğrenci Türkçe
öğreniyor.
Uzmanlar, Türkçeyi seçen öğrenci sayısındaki
azalmayı ülkedeki Türk
nüfusunun bir kısmının
Avrupa'ya göç etmesine,
Türk kökenli olmayan okul
yönetiminin seçmeli ders
tercihlerine, veli ve öğrencileri Türkçeden başka
derslere yönlendirmelerine bağlıyor.
Türkçe öğretmenleri, 27
yıl aradan sonra yenilenen Türkçe ders kitaplarının, öğretmenleri, velileri ve öğrencileri olumlu
yönde motive edeceğine
inanıyor.
Bu arada, Bilim ve Eğitim Bakanlığının "genel
eğitim dersleri" listesinde
yer almadığı gerekçesiyle finanse etmediği yeni
Türkçe kitapları, çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) tarafından bastırılarak dağıtıldı.

HÖH, Kırcaali İlindeki tüm Belediye
Başkanlıklarını kazandı

Kırcaali ilinde Belediye Başkanlığı seçimlerine
ilişkin yüzde 100 işlenmiş tutanaklara göre, Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin adayları yedi
ilçede de Belediye Başkanlığı seçimini kazandı.
Müh. Hasan Azis, oyların yüzde 53,02’si veya 16

182 oyla beşinci dönem için Kırcaali Belediye Başkanlığı seçimini kazandı.
Eski Avrupa Parlamentosu ve Bulgaristan Parlamentosu Miletvekili ve eski Savunma Bakan Yardımcısı Necmi Ali, oyların yüzde 59,07’si veya 3
085 oyla yeni Cebel (Şeyhcuma) Belediye Başkanı
seçildi.
Aydın Osman, oyların yüzde 72’sinden fazlası
veya 3 847 oyla altıncı dönem için Çernooçene (Yenipazar) Belediye Başkanlığı seçimini kazandı.
Sebihan Mehmet, beşinci dönem için Krumovgrad
(Koşukavak) Belediye Başkanı seçildi.
HÖH Kadın Kolları Momçilgrad (Mestanlı) İlçe Başkanı İlknur Kazım, oyların yüzde 73, 30’u veya 5
723 oyla Momçilgrad Belediye Başkanlığını kazandı.
Şinasi Süleyman, oyların yüzde 68,32’si veya 7
940 oyla ikinci dönem için Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı seçildi.
HÖH Kırcaali İl Başkanı ve Ardino (Eğridere) Belediye Başkan Yardımcısı Müh. İzzet Şaban, oyların yüzde 70, 63’ü veya 5 373 oyla Ardino Belediye
Başkanlığını kazandı.
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Resmiye Mümün, 7. Uluslararası İstanbulensis
Şiir Festivali’nde Bulgaristan’ı temsil etti
Kırcaalili gazeteci şair
Resmiye Mümün, 23-25
Ekim 2019 tarihlerinde
İstanbul Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl
'Balkan Esintileri' temasıyla 7'ncisi düzenlenen
Uluslararası İstanbu lensis Şiir Festivali’nde
Bulgaristan’ı temsil etti.
Festivale Türkiye, Kuzey
Makedonya, Bosna-Hersek, Kosova, Romanya,
Bulgaristan, Arnavutluk,
Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan ve Yunanistan’dan
şairler katıldı. Bosnalı
devlet adamı ve komutan
Aliya İzzetbegoviç’in yakın arkadaşı ve destekçisi, Bosna Milli Marşı’nın
şairi Cemalettin Latiç, festivale onur konuğu olarak
katıldı.
Festival, 23 Ekim’de
Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi’nde
görkemli bir açılışla başladı. Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin
Keskin, yaptığı açılış
konuşmasında, "Şiirin
kalbi Sultanbeyli'den,
medeniyetimizin hür yüreği İstanbul'dan, BosnaHersek'i, Hırvatistan'ı,
Kosova'yı, Romanya'yı,
Arnavutluk'u, Kuzey Makedonya'yı,
Yunanistan'ı, Sırbistan'ı,
Bulgaristan'ı ve gönül
coğrafyamızda olan gönül dostlarımızı muhabbetle selamlıyor, kıyamete kadar kardeşliğimizin
daim olmasını diliyorum”
diye ifade etti. Belediye Başkanı, “Bu yıl temamızı 'Balkan Esintisi'

olarak belirledik. Elbette
bunun bir sebebi var. Ülkemizin en önemli sınırları Balkanlar'dan başlar.
Balkanları koruyamazsak
ülkemizi koruyamayız.
Son zamanlarda şunu
daha iyi idrak ediyoruz ki
Balkanlar’da huzuru, kardeşliği ve tüm zenginlikleri bir arada tutabilecek
tek ülke Türkiye'dir. Bunun
sebebi ise evlatlarımıza
bırakacağımız en önemli
miras olan şanlı tarihimizde yatar“ dedi. Festivali
Balkan coğrafyasına ve
Barış Pınarı Harekatı'na
ithaf ettiklerini ifade eden
Keskin, "Şehitlerimizi
rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize şifalar
diliyorum. Tüm dünyaya
ülkemizin ve ordumuzun
gücünü sahada da, masada da gösterdik. Ülkemiz

güçlü olacak ki gönül coğrafyasında bulunan bütün
kardeşlerinin dertlerini
kendi derdi olarak bilsin
ve çözümü için gayret
göstersin” diye belirtti.
Keskin’in ardından Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay da selamlama
konuşması yaptı.
Konuşmaların ardından festivalin onur konuğu Cemalettin Latiç,
Makedonya'dan Leyla
Şerif Emin, Romanya'dan
Hayat
Memiş,
Arnavutluk'tan Jolanda
Lila Tusku, Sırbistan'dan
Milica Lilic ve Türkiye’den
Cengizhan Orakçı, Şadiye
Kılıç, Mehmet Özger, Selim Sina Berk ve Ali Sali
vatan şiirlerini okudu.
Program, repertuvarında
birçok Rumeli türküsü barındıran Şükrüye Tutkun

Fikri Emurla ilk kişisel sergisini açtı
Aynı z amanda,
rahmetli Cemal
Emurlov'un da kardeşi olan 74 yaşındaki Fikri Emurla'nın
i lk re s i m ser g i s i
Kırcaali Krıg Sanat
Galerisi'nde açıldı.
Sergi’de, "Çünkü İki
Kanadım Var" başlığı altında ve yazarın
yıllar içinde yaşadığı
yerlerden 40 yağlı
boya resim sergileniyor. Sergi, Kırcaali
belediyesi yönetimi adına tebriklerini
sunan Kırcaali Belediye
Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova tarafından
açıldı.
Tihomirova, “İlk kişisel
serginizi sergilemek için
Kırcaali'yi seçtiğiniz için
çok mutluyuz. Hepimiz
burada bize getirdiğiniz
güzelliği paylaştığımız

için mutluyuz ve başarılarınızın devamını diliyoruz, çünkü sanatçının yaşı
yoktur” diye konuştu.
İlk k i ş i sel serg i s i ni
Kırcaali’de açtığından
dolayı Fikri Emurla’yı kutlayan KRIG Sanat Hareketi Başkanı Radost Nikolaeva konuşmasında,
“Fikri Emurla’nın burada

açmış olduğu sergisi için
kendisine tüm Kırcaalililer adına tebrik ediyorum.
Bunun eşsiz bir olay olduğunu söyleyebilirim” dedi.
Son derece heyecanlı
olan Fikri Emurla herkese
teşekkür etti ve ilk sergisini Kırcaalililere adadığını
ifade etti.
Kırcaali Haber

konseriyle son buldu.
Yurt içi ve yurt dışından
katılan şairler, festivalin
ikinci ve üçüncü gününde okulları ziyaret ederek
öğrencilerle söyleşiler
gerçekleştirdi. Resmiye Mümün, Türkiye’den
Mehmet Özger ve Zeynep
Tuğçe Karadağ ile birlikte Kadir Ünal’ın moderatörlüğünde Nilüfer Hatun
Kız Anadolu İmam Hatip
Lisesi’nde gerçekleştiri-

len söyleşi programına
katıldı, şiir kitaplarını okul
kütüphanesine hediye
etti. Aynı gün Sultanbeyli
Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, Aydos Sosyal
Tesisleri’nde düzenlediği
akşam yemeğinde şairleri
ağırladı.
Festival, 25 Ekim’de
Marmara Üniversitesi Sultanahmet Yerleşkesi’nde
düzenlenen programla
sona erdi. ‘3 Hisar’ müzik
grubunun konseri ile başlayan programda Cumhurbaşkanlığı Kültür ve
Sanat Politikaları Başkan
Vekili Prof. Dr. İskender
Pala, Sultanbeyli Belediye
Başkanı Hüseyin Keskin,
Sultanbeyli Kaymakamı
Metin Kubilay ve Cemalettin Latiç katılımcılara
hitap ettiler. Şiirin yerinin
çok önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Pala, "Şiir
başka bir şeydir. Şöyle
düşünün, ayrıcalıklı olduğunuzun farkında olarak
yaşayan sizin gibi kaç
mutlu insan vardır ki şu
dünyada? Ben ömrüm
boyunca hep şairleri kıskanarak yaşadım. Kendim
şair olamadım, hep şiirin
işçiliğini yaptım. O işçiliği

yaparken, şair olmanın,
şiirle yaşamanın, şiirlerle
dolu bir hayat yaşamanın
bahtiyarlık olduğunu gördüm" ifadesini kullandı.
P r o g r a m d a
Bulgaristan’dan Resmiye Mümün, Kosova’dan
İbrahim
Arslan,
Yunanistan’dan Maria
Koulouri, Karadağ’dan
Flutur Mustafa, BosnaHersek’ten Asmir Kujoviç, Hırvatistan’dan Ervin
Yahiç ve Türkiye’den Arif
Dülger, Eray Sarıçam,
Talip Işık, Murat Saldıray,
Zeynep Tuğçe Karadağ
ve Rıdvan Tulum şiirlerini
okudu. Programdan sonra
Resmiye Mümün, Sultanbeyli Belediye Başkanı
Hüseyin Keskin’e “Medine Gülü” ve “Ömrümün
Sonbaharı” şiir kitaplarını
ve Kırcaali şehrini tanıtan
bir broşür hediye etti.
Festivale katılan herkese İstanbulensis Şiir Festivali kitabı hediye edildi.
Kitapta yer alan şairlerin
biyografisi ve festivalde
okudukları şiirlerin İngilizce ve bazılarının Türkçe
tercümesine de yer verilmiştir.
Kırcaali Haber

Sofya Büyükelçiliğinden
Coşkulu Cumhuriyet
Bayramı Resepsiyonu
büyük memnuniyet duyuyoruz. Soydaşlarımız
da gönül köprüsü olarak

dostluğunu, yakınlığını
esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Kendimizi
evimizde hissettik. Komşumuz dost ve müttefik

ülkelerimiz arasındaki bu
sağlam dostluğun temel
taşlarından. Bildiğiniz
gibi, eşimle birlikte, yakında bu güzel ülkeye
veda edeceğiz. 2 yıl
dolu dolu geçti. Bizden

Bulgaristan’la ülkemiz
arasındaki sağlam bağlara ve işbirliğine katkı
yapabildiysek ne mutlu
bizlere.”
Etkinliğe, Bakanlar,
Bakan Yardımcıları, par-

1. sayfadan devam

lamenterler, siyasi parti
liderleri, Başmüftülük,
Bulgar kilisesi ve çeşitli
makamların temsilcileri
katıldı. Aynı zamanda
yabancı ülke
B üy üke l ç i lerinin, T.C.
vatandaşlarının, soydaşlar ve iş
çevrelerinin
de katıldığı
etkinlikte,
Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi
Oda Korosu
tarafından iki
ülke marşları
seslendirilmiş, ayrıca
anılan koro
tarafından Gazi Mustafa
Kemal Atatürk'ün sevdiği
Türkçe ve Bulgarca halk
şarkılarından oluşan
kısa bir dinleti sundular.
Kırcaali Haber
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Avrupa Komisyonu, Denetim
Mekanizmasını Kaldıracak
Av r u p a Ko m i syo nu,
Bulgaristan’ın 2007’de
AB’ye kabul edilmesinden
bu yana ülkedeki yargı
reformu, yolsuzlukla ve
organize suçla mücadele
üzerine uygulanan izlemeyi kaldırmak için bütün
şartları yerine getirdiğini
ilan etti.
Denetimlerin Avrupa Komisyonu (AK) tarafından
uygulandığı göz önünde
bulundurulduğunda izlemenin artık kaldırıldığını
söyleyebiliriz. Ancak Avrupa Komisyonu, kararın
Avrupa Parlamentosu ve
AB Konseyi tarafından
da onaylanmasını bekleyeceğini bildirdi. Buradan
da izlemenin henüz kaldırılmadığı sonucu ortaya
çıkıyor.
AK'nın görüşü kabul
edilse dahi, Bulgaristan
ve Romanya’ya yönelik
işbirliği ve denetim mekanizmasının yerine Macaristan ve Polonya’yı da
kapsayacak yeni tipten
bir izleme getirilmesi gündemde.
Olayların bu şekilde
gelişmesi durumda, Bulgaristan 2007’den bu
yana olduğu gibi denetlenen ülke olmaya devam edecek.Konu ile ilgili
Brüksel’den gelen son haberler Bulgaristan'da farklı yorumlara neden oldu.

Bulgaristan Sosyalist
Partisi’ne göre, Avrupa
Komisyonu’nun izleme
mekanizmasının kaldırılma yönündeki tavsiyesi
izlemenin sonu anlamına
gelmediği için gurur ve
sevinç vesilesi değildir.
Avrupa Parlamentosu’nda
Sosyalist ve Demokratlar
İlerici İttifakı’ndan Bulgar
milletvekilleri çelişkili yorumlarda bulundu.
Elena Yonçeva’ya göre,
Denetim Mekanizması,
Bulgaristan’a daha fazla
adalet ve düzen sağladığı için değil, bu görevini
yerine getiremediği için

sonlandırılıcak.
Av r upa S o syal i st ler
Partisi (PES) lideri Sergey Stanişev, bu görüşü paylaşmıyor. Ancak
Stanişev’e göre, Avrupa
Komisyonu’nun son raporu iyi bir haber olup Avrupa Parlamentosu’nda
Sosyalistler ve Demokratlar İlerici İttifakı grubundan Bulgar milletvekillerinin izleme mekanizmasının kaldırılması gerektiği
yönündeki görüşü ile tamamen uyumludur.
“ Yenilenmiş Avrupa”
partisinden Avrupa milletvekili İlhan Küçük, de-

netim mekanizmasının
kaldırılması uzun zamandan beri bir çok kez Avrupa Komisyonu Başkanı
Jean Claude Juncker tarafından önceden haber
verildiğini hatırlatarak,
bu kararın büyük ölçüde
politik olduğunu, ancak
Bulgaristan’ın yıllar içerisinde yerine getirdiği objektif kriterlerin de olduğunu, bu nedenle ülkenin lehine çalıştıkları yorumunu
da paylaştı. “Yenilenmiş
Avrupa” grubundan AP
milletvekilleri kesin olarak, başka ülkelere bakıldığında Bulgaristan’ın

Rusya Dışişleri Bakanı, ”Davetimizi kabul ettiğiniz için, ikili ilişkilerin
tüm alanını tartışabilme
ve tabii ki Avrupa'daki ve

Zaharieva, “Geçen yıl
bir dizi üst düzey ziyaret
gerçekleştirdik ve sizinle
olan diyaloğumuzun devam etmesinden dolayı

ziyaretidir. Bu yıl Bulgaristan ve Rusya arasında
ikili diplomatik ilişkilerin
kurulmasının 140. yıldönümü kutlanıyor.
Rusya, Bulgaristan'ın
ana dış ticaret ortaklarından ve Bulgaristan'a
en çok turist gönderen
ülkelerden biridir. 2018’de
511 000 Rus turist ülkemizi ziyaret etti ve bu
da Bulgaristan’a en çok
turist gönderen ülkeler
sıralamasında Rusya’yı
altıncı sıraya yerleştiriyor.
Rusya tarafından açıklanan verilere göre yaklaşık
300 000 Rusya vatandaşı ülkemizde gayrimenkul
sahibidir. Bulgaristan'ın
Moskova Büyükelçiliği
her yıl yaklaşık 200 bin
vize vermektedir. Bu
sayı, Bulgaristan’ın diğer
tüm yurtdışı temsilcilikleri tarafından verilen vize
sayısının yarısı kadardır.
Kırcaali Haber

tamamen normal bir ülke
olduğu için izlemenin kaldırılması yönünde hiçbir
sorun olmadığını belirttiler.
Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, konu ile
ilgili yaptığı açıklamasında AB Konseyi ve Avrupa
Parlamentosu’nun görüşlerinin bekleneceği için
denetim mekanizmasının
kaldırılmasına yönelik resmi bir kararın gerçekten
henüz alınmadığı yorumunda bulundu.
Zaharieva, buna rağmen nihai kararın Avrupa
Komisyonu’nun olması
gerek tiğini, Bulgar is tan ile ilgili son raporun,
Komisyon’un denetim
mekanizmasını kaldırma

kararı vereceği inancını
ortaya koyduğunu söyledi.
Yeni izleme mekanizması beklentilerine gelince, Dışişleri Bakanı,
Bulgaristan’ın AB’nin bütün 28 üyesi için geçerli
olacak “hukukun üstünlüğü ve insan haklarına
yönelik kapsamlı yatay
izleme mekanizması” getirilmesini savunacağını
söyledi.
Bunun dışında, Zaharieva, gelişmeler ne yönde
seyrederse seyretsin, işbirliği ve denetim mekanizmasının kaldırılıp kaldırılmamasına bakılmaksızın, Bulgaristan’da adalet
ve iç düzen sistemlerinde
reform sürecinin devam
edeceğini belirtti.

Müh. Hasan Azis’ten
teşekkür mesajı

Saygıdeğer Kırcaali ilçesinin sakinleri,
27 Ekim 2019 tarihinde yapılan Belediye Başkanlığı
seçimlerinde oy pusulasında 55 sırada yer alan partiyi
seçerek, siz Kırcaali ilçesinin sakinleri, akıllıca bir seçim yaptınız. Refah ve hoşgörü içerisinde Kırcaali’mizi
ortak evimiz olarak inşa etme yolunda hep birlikte devam edebilmemiz için ilçemizin son 16 yıldır yaşadığı
gelişmesi için sağlam ve açık bir destek verdiniz.

Bulgaristan ve Rusya dışişleri
bakanları Moskova’da bir araya geldi
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov,
Moskova’ya ziyarette bulunan Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva ile görüşmesinin
başında Rusya ve Bulgaristan arasındaki diyalog
sürecinde başarılar elde
edildiğini kaydetti.
Lavrov,
“Sizi
Moskova'da ağırlamaktan ve son zamanlarda
sürdürülebilirlik ve dinamizm kazanan diyalogu
sürdürmekten dolayı mutluyuz. Bize göre bu, iki
ülke halkının çıkarınadır.
Aramızdaki ilişkiler derin
tarihsel ve kültürel geleneklere dayanıyor. Geçtiğimiz yıl 1877-1878 RusTürk savaşının bir sonucu
olarak Bulgaristan'ın kurtuluşunun 140. yıldönümünü kutladık ve bu yıl
da diplomatik ilişkilerin
kurulmasının 140. yıldönümünü kutladık” dedi.

dünyadaki durumla ilgili
görüş alışverişinde bulunabilme imkanı verdiğiniz
için size minnettarız” diye
konuştu.
Sofya ve Moskova arasındaki diyalogun yoğunlaşmasını memnuniyetle
karşıladığını ifade eden

sevinçliyim” diye sözlerine ekledi.
Dışişler i Bakanımız
Moskova'daki Bulgar topluluğu ile de görüştü. Ekaterina Zaharieva’nın Moskova ziyareti, 2011'den bu
yana Bulgaristan Dışişleri
Bakanı’nın ilk Moskova

Siz, değerli vatandaşlar, son yıllarda yapılan hizmetleri geliştirmek zorunda olan Belediye Başkanı’na
yeniden güvenoyu verdiniz. Aynı zamanda belediye
yönetiminin şimdiye kadarki çalışmalarına ilişkin değerlendirmelerinizi yaptınız. Kırcaali'nin dinamik gelişimi
için oy kullandınız ve bizi bölmeye ve karşı karşıya getirmeye çalışanlara sıradaki birlik beraberlik ve hoşgörü
dersini verdiniz.
Bu güçlü destek beni, önceki dört dönemde olduğum gibi, tüm ilçemiz vatandaşlarının Belediye Başkanı
olarak yerine getireceğim sorumluluğu yüklüyor. Sizi
temin ederim ki, birlik politikası önümüzdeki yıllarda
da devam edecek, çünkü biz ancak birlikteyken güçlüyüz. Kırcaali'yi hayallerimizin şehrine dönüştürmek için
hâlâ yapacak çok işimiz var. Onu gerçekten modern ve
çağdaş bir şehir yaparak her bir vatandaşımızın hep
beraber Kırcaali için yapacağımız değişiklikten gurur
duyacağı şekilde çalışmaya devam edeceğim. Söz
veriyorum ve bunu yapacağım, çünkü Kırcaali benim
davam.
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T.C.Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel İle Mülakat
Sayın Başkonsolos,
kısaca kendinizi tanıtmanızı rica ederiz.
1972 yılında İstanbul’da
d o ğ d u m. İs t a n b u l ’d a
Fransızca eğitim veren
Notre Dame De Sion
Lisesi’nden 1991 yılında, Marmara Üniversitesi Kamu Yönetimi
Bölümü’nden 1995 yılında
mezun oldum. Fransa’da,
Nice Üniversitesi’nde
uluslararası hukuk yüksek
lisansı yaptım. Fransızca,
İngilizce ve İspanyolca bilmekteyim.
1997 yılında girdiğim Dışişleri Bakanlığı’nda Avrupa Konseyi, Orta Asya ve
Doğu Afrika Genel Müdür
Yardımcılıklarında çeşitli
düzeylerde görev aldım.
Yurtdışında ise Havana
Büyükelçiliği, Paris Başkonsolosluğu ve Varşova
Büyükelçiliğinde görev
yaptım.
Başkonsolosluğun görev çevresi, Malko Tırnovo sınır kapısından,
ta Tuna boyuna kadar,
oldukça geniş bir alanı
kapsıyor. Bu bölgenin
mutlaka kimi özellikleri
olmalı. Bu konuda ilk izlenimleriniz nedir, paylaşır mısınız?
Başkonsolosluğumuzun
görev bölgesi Burgaz’ın
yanı sıra İslimiye, Yanbolu, Varna, Şumnu, Hacıoğlu Pazarcık, Rusçuk,
Silistre, Hezargrad ve
Eski Cuma illerini kapsıyor. Ayrıca Hamzabey ve
Dereköy Sınır Kapıları da
Başkonsolosluğumuzun
görev alanında.
Ben 2 Eylül itibariyle
Burgaz’daki görevime
başladım. Tabiatıyla tüm

görev çevremi tanıyacak vaktim olmadı. Ancak şunu söyleyebilirim,
Bulgaristan’ın güzel şehri
Burgaz’a Başkonsolos
olarak atandığım ilk günden itibaren büyük bir heyecan ve onur duydum.
Bulgaristan bizim komşumuz, dostumuz ve müttefikimiz. Bizim için önemli
bir ülke. Tarihi ve kültürel bağlarımız mevcut.
Bulgaristan’ın güzide vatandaşları olan soydaşlarımız bu ülke ile aramızda
bir dostluk ve kültür köprüsü oluşturuyorlar. Tüm
görev çevremi daha yakından tanımak için gerçekten sabırsızlanıyorum.
Görev bölgenizde
mukim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına
hizmetlerin yanısıra,
Bulgaristan yetkilileriyle, soydaş Bulgaristan vatandaşlarıyla
ilişkiler, yatırım im-

kanları gibi, Burgaz
Başkonsolosluğu’nun
başlıca faaliyet alanları
hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Yerel makamlarla, dostluk ve iyi komşuluk hukuku çerçevesinde temasları sürdürerek potansiyel
işbirliği alanlarını bulup
geliştirme ve iki komşu
halk arasındaki dostluk
bağlarının geliştirilmesi
başlıca faaliyet alanımızı oluşturuyor. İkili ilişkilerin gelişmesinde girişimcilerin önemli bir yeri
olduğunu düşünüyoruz.
Görev bölgemizde Avrupa pazarını hedefleyen
kaydadeğer Türk yatırımları mevcut. Bu işletmeler
bulundukları yerlerde ciddi istihdam da sağlamaktalar. Biz Başkonsolosluk
olarak yatırımları ve iki
ülke arasındaki ticaretin
artmasını teşvik ediyoruz.
Öte yandan, kültür, sanat,

Müh. İzzet Şaban: HÖH partisi, Kırcaali
ilinde yedi ilçeyi kazanma hedefine ulaştı

Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Partisi Kırcaali İl Başkanı
ve yeni seçilen Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban, "HÖH partisi,
Kırcaali ilinde yedi ilçede Belediye Başkanlığı

seçimlerini kazanma
hedefine ulaştı. İl sınırları içerisinde bulunan toplam 240 muhtarlıktan daha ilk turda
225’ini kazandı. Pazar
günü dört muhtarlık için
ikinci tur seçime katılacağız” diye kaydetti.

Müh. Şaban,
HÖH partisinin
Belediye Başkanı, Belediye
Meclis Üyesi
ve Köy Muhtarı
adaylarına oy
vererek destekleyen tüm il
sakinlerine en
içten teşekkürlerini ifade etti.
Müh. Şaban,
”HÖH, her zaman yetkin ve
açık yönetime
bel bağlıyor. Yapacak
çok işimiz var. İnsanlara
ciddi taahhütler verdik
ve daha yemin töreni
yapılacak günde onları
yerine getirmeye başlayacağız” dedi.
Güner ŞÜKRÜ

sağlık, eğitim gibi alanlarda da proje geliştirmeye
gayret ediyoruz.
Bulgaristan’ın güzide
vatandaşları olan soydaşlarımız ile Bulgar toplumunun birlikte yaşama
kültürünün geliştirilmesi
için çaba sarfediyoruz.
Soydaş gençlerimizin
anadillerini layıkıyla öğrenmelerinin ve Türk kültürünü unutmamalarının
içinde yaşadıkları toplum
için de bir zenginlik unsu-

ru olduğunu düşünüyoruz.
Sınır kapılarında yaşanan sorunlar hepimizin
malumu. İki ülke makamları bu sorunların aşılması için çalışıyorlar. Biz de
sorunları yakından takip
ederek çözüm süreçlerine elimizden gelen katkıyı vermeye çalışıyoruz.
Dereköy Sınır Kapısının
modernizasyonu için çalışmalar son hızla sürüyor.
Başkonsolosluğumuzda
ayrıca, vatandaşlarımızın
konsolosluk işlemleri ile
bağlantılı olarak pasaport, askerlik, nüfus, doğum, evlilik, vatandaşlık,
noterlik gibi konularda
hizmet verilmektedir. Görev çevremizde bulunan
vatandaşlarımız, öğrencilerimiz, girişimcilerimiz
ve Bulgaristan vatandaşlarının konsolosluk işlemlerini en iyi şekilde yerine
getirmek için elimizden
gelen gayreti gösteriyoruz.
Türkiye Cumhuriyeti
ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasındaki ilişkilerin barış ve işbirliği ilkeleri temelinde gelişmesi
için sizce daha neler yapılabilir?
İki ülkenin ve Türk ve

Bulgar halkları arasındaki
dostluk bağlarının komşuluğa yaraşır biçimde daha
da güçlenmesini arzu ediyoruz.
Esasen son dönemde
iki ülke ilişkilerinde büyük ilerleme kaydedildi.
Bundan memnuniyet duyuyoruz. İlişkileri ilerletmek için her iki tarafta en
üst düzeyde siyasi irade
mevcut. Karşılıklı üst
düzey ziyaretler ilişkileri
güçlendirdi. Bu ivmenin
devam etmesini diliyoruz.
İkili ilişkilerimiz; karşılıklı
ziyaretlerin sürdürülmesi,
her alanda ortak işbirliği
projeleri ve yatırımların
artmasıyla gelişmeye devam edecektir.
Sayın Başkonsolos, teşekkür eder, görevinizde bizzat size ve Başkonsolosluk çalışanlarına başarılı çalışmalar
dilerim.
Ben teşekkür ediyorum.
Bu vesileyle, Başkonsolosluğumuzun kapılarının
değerli vatandaşlarımız,
soydaşlarımız ve Bulgar
dostlarımıza daima açık
olduğunu vurgulamak isterim.
bizimgazete.bg

BNR Genel Müdürü Svetoslav
Kostov’un görevine son verildi

Elektronik Medya Kurulu (SEM), oybirliği ile Bulgaristan Ulusal Radyosu
(BNR) Genel Müdürü
Svetoslav Kostov’un görevine son verilmesi kararı
aldı.
Geçici olarak BNR Genel Müdürlüğü görevinin
BNR Arşiv Fonu Müdürü
Anton Mitov tarafından
yürütülmesi kararı alındı.
BNR Genel Müdürü Svetoslav Kostov’un görevine
son verilmesine ilişkin
prosedürün başlatılması
kararı 9 Ekim’de alındı.
SEM, görüşlerini belirtmek için Kostov’a 5 gün
süre tanıdı.
Eğer bir hatırlatma yapacak olursak, 13 Eylül
2019’da BNR Horizont
programının yayınının,
bugüne kadar görülmemiş
bir biçimde 5 saat kesilmesinin ardından Başsavcı Sotir Tsatsarov, olayın
incelenmesini emretti.
16 Eylül’de BNR Genel
Müdürü Svetoslav Kostov, BNR Horizont programının yayınının yaklaşık
5 saat kesilmesinin ciddi
bir teknik problemden
kaynaklandığını açıkladı. Savcılıktan yapılan
açıklamada BNR yayının
kesmekle suçlanan kişinin
bir teknik eleman olduğu
bildirildi. Daha sonraki in-

celeme, BNR’nin önleyici
bakımının yapılmasının
gerekli olmadığını ortaya
koydu.
SEM, 27 Eylül'deki olağanüstü toplantısında
BNR’de durumu ele aldı.
O zaman SEM üyeleri,

Svetoslav Kostov’a görevinden istifa etmesi için
bir hafta süre tanıdılar,
aksi takdirde 7-11 Ekim tarihlerini kapsayan haftada
gerçekleştirecekleri olağan oturumda Kostov’un
erken görevine son verilmesine ilişkin prosedür
açılması konusunu ele
almaya karar verdiler.
Kostov, o zaman BNR
Genel Müdürlüğü görevinden istifa etmeyeceğini
açıkladı.
Eğer başka bir hatırlatma yapacak olursak,
Bulgaristan Ulusal Meclisi oybirliğiyle BNR’nin
Sayıştay tarafından denetlenmesine karar verdi.
Mecliste BNR Horizont

programının yayınının kesilmesi olayını araştırmak
üzere geçici bir komisyon
kuruldu. Buna ilişkin teklif, sol partiler tarafından
yapıldı.
SEM, savcılığa da başvurdu ve Devlet Milli Güvenlik Ajansı (DANS),
SEM
ve
İletişim Düzenleme
Ko m i syo nu
(KRS) Başsavcı Sotir
Tsatsarov’un
e m r i y l e
BNR’yi incelemeye aldı.
Daha sonra DANS'ın orada işini bitirdiği açıklandı.
Hala inceleme sonuçları
açıklanmamasına rağmen, Başsavcı, BNR’nin
önleyici bakımının yapılmasının gerekli olmadığını kaydetti.
SEM, BNR’ye bireysel
kullanım lisansının ihlalinden dolayı 7 bin leva
ve bilgi edinme hakkının
güvence altına alınması
ilkesini ihlal etmesinden
dolayı 20 bin leva tutarında ceza uygulama kararı
aldı.
Daha sonra BNR, ceza
kararına itiraz edeceğini
açıkladı.
Kırcaali Haber
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Asırlar sonra Bulgaristan’da doğal ortamda
yaşayan yaban öküzleri görülebilir
Bulgaristan Avcılar ve
Balıkçılar Birliği’ne bağlı Studen Kladenets Av
Hayvanları Çiftliği’nde
bakılan Avrupa bizonu
olarak da bilinen yaban
öküzleri, kapalı alanın
dışında kontrollü olarak
yetiştiriliyor.
Hayvanlar bakılmaya
devam ediliyor ve günlük
davranışları izleniyor. Yaban öküzü sürüsüne yazın doğan bir yavru bizon
eklendi. Nadejda ismi verilen yavru, Orta Çağ'dan
bu yana Tuna Nehrinin
güneyindeki topraklarda
doğal ortamda doğan ilk
yavru bizondur.
Bulgaristan Avcılar ve
Balıkçılar Birliği ve Rewilding Rodop Vakfı’nın
ortak inisiyatifi ile gerçekleştirilen yaban öküzlerinin Rodoplar’da yeniden
diriltilmesine yönelik çabalar, Doğu Rodoplar’da
büyük otobur hayvanların yeniden üretilmesine
yönelik faaliyetlerin bir
parçasıdır. Ekim 2013 yılında Almanya’dan Studen
Kladenets Av Hayvanları
Çiftliği’ne getirilen ilk bizonlar, ilk baştaki zorluk-

ki yaban öküzü türünün
vahşi doğada yetişen son
temsilcileri de kayboldu.
Geçen yüzyılın ortasında
hayvanat bahçelerinde
yetiştirilen az sayıdaki
bizonlardan doğal ortamda yaşayan türü yeniden
diriltme çabaları başlamıştır.
Avrupa bizonu yavaş
yavaş Avrupa’nın doğal
yaşam alanlarına geri dönüyor. Avrupa bizonu soy
ağacı kitabına göre, 2018
sonu itibariyle dünyada
bu türden 7532 hayvan
bulunur, onların 5 368’i
İskandinavya’dan Balkanlara ve İspanya’dan

lara rağmen başarılı bir
şekilde buradaki doğal
ortama adapte oldu. 2015
yılında Rodoplar’da yüzyıllardan sonra ilk kez bir
yavru bizon doğdu.
Üç yıl sonra ise daha
iki yavru bizon dünyaya
geldi. 2017 yılında ise
Almanya’nın Zul şehrinde
bulunan hayvanat bahçesi tarafından bağışlanan
iki yaban öküzü daha sü-

rüye eklendi.
Yaban öküzü, Avrupa'nın
en büyük otobur hayvanıdır ve açık orman ekosistemleri için kilit bir türdür.
Bu hayvan, Antik çağda
Avrupa ve Balkanlar’da
yaygın bir türmüş. Aristo
ve Pazavian, Trakya topraklarında yaşamış olan
bizonları ayrıntılı bir şekilde tasvir etmişlerdir. Tarih
Öncesinden Orta Çağ'a

kadar olan döneme ait
arkeolojik kazılarda edilen
bulgular, Bulgaristan topraklarındaki dağılımlarına
tanıklık etmektedir.
Uygarlığın gelişimi, habitatların parçalanması,
yok edilmesi ve türlerin
doğrudan yok edilmesi
ile yaban öküzünün yaşam alanı önemli ölçüde
daralmıştır. Yirminci yüzyılın başlarında dünyada-

büyük bir gıda merkezine
ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Bir noktada, eğer

rinde ve 2023 yılına kadar
yaklaşık 400 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.
Ülkemize yaptığı yatırım için
şirket Ekonomi
Bakanlığı'ndan
A Sınıfı Yatırımcı
Sertifikası aldı.
Odelo Bulgaria Ltd. geçtiğimiz günlerde
Sof ya'da, oto motiv endüstrisi
için ön ve arka
farları tasarlamak için yaklaşık
40 mühendisin
işe alınacağı bir
geliştirme merkezi açtı. Filibe
ve S of ya'dak i
şirketler birbiriyle ilişkili
iki faaliyette bulunuyoraraba ışıklarının tasarımı
ve üretimi.
Şirketin son 7 yılda dünya çapında yaptığı yatırımlar 253 milyon Euro
değerinde, toplam 6 fabrikası bulunmaktadır. 2018
yılı için 383 milyon Euro
ciro ile dört bin kişi istihdam etmektedir.
Kırcaali Haber

Borisov Filibe’de Türk Odelo Bulgaria
Ltd. Şirketi’nin Açılışını Yaptı
Başbakan Boyko Borisov, Plovdiv (Filibe) yakınlarında bulunan Organize
Sanayi Bölgesindeki otomobil farları üretecek bir
fabrikasının açılış töreninde, yaptığı konuşmasında
“4-5 yıl önce Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (GSYİH) 50
milyar levaydı ve bu yıl
120 milyar levayı geçecek. Bulgaristan'da katma
değer bırakan yatırımların
olması güzel” dedi. Borisov, “Bulgar işçilerine ve
mühendislerine iyi çalışmaları ve nitelikleri ile bu
tür yatırımcıları getirdikleri için teşekkür ediyorum”
diye konuştu. Başbakan,
Bulgaristan'da kurulan ve
çok hızlı bir şekilde doldurulan sanayi bölgelerine
vurgu yaptı.
“Buraya geldiğinizde,
kaç tane fabrika kurulduğunu gördünüz” diye
konuşan Borisov, “Belediyenin ve devletin tüm
şartları sağlaması benim
için önemlidir. Bunlar iş
yerleri, bu GSYH’dir” dedi.
Başbakana göre, yüksek
nitelikli Bulgar personelinin yurt dışından dönme-

ye başlaması önem arz
ediyor.
Borisov ayrıca ülkemiz-

deki altyapının yapımına
dikkat çekti; Botevgrad
– Mezdra, Filibe - Assenovgrad yollarına ve Plovdiv kentinin çevre yolunun
genişletilmesine özellikle
dikkat çekti. Başbakan,
“Şehr in büyümesi ve
gözle görülür ekonomik
patlamasıyla Plovdiv Havaalanı da bir kenara bırakılamaz. Buradan ihracat
yapılması için Balkanların

gruplandırma yapılırsa
malları uçaklarla göndermek, tırlardan daha ucuz
olabilir. Bu konuda çalışıyoruz” diye belirtti.
Otomotiv endüstrisi için
aydınlatma üretimi yapan
Odelo Bulgaria Ltd. Bayraktarlar Türk Holding'in
bir parçası olan bir şirkettir. Filibe yakınlarındaki
fabrika için yapılan yatırım 40 milyon Euro değe-

Rusya’ya kadar uzanan
doğal yaşam alanlarında yetişmektedir. Bizon,
Avrupa'da yaban hayatının sembollerinden biri
haline geldi. Bu türün tarihçesi 100 yıl içinde bir
hayvan türünün yok olma
eşiğine geldikten sonra
nasıl büyük emek sonucunda yeniden üremeye
başladığının bir örneğidir.
Bizon popülasyonunun
yavaş ve kesin bir şekilde artmasına rağmen, bu
hayvan türünün korunması, vahşi doğaya geri
döndürülmesine yönelik
çabalar devam etmektedir. KH

Madan, Asenovgrad ve
Momçilgrad hastanelerine
kuvözler bağışlanacak
İhtiyacı olan hastanelere kuvöz alınması amacıyla
“Gelecek İçin Kapaklar” başlığı altında yürütülen plastik kapak toplama kampanyasının organizatörleri tarafından yapılan açıklamada, “Sizin ve bizim, hepimizin
çabasıyla sağlamayı başardığımız bir sonraki kuvözleri
nereye bağışlayacağımızı açıklayabileceğimiz her seferinde yaşadığımız neşeyi tarif etmekte zorlanıyoruz.
Sıradaki üç kuvözü Madan, Asenovgrad (Stanimaka)
ve Momçilgrad (Mestanlı) kasabalarındaki hastanelere
bağışlayacağız” denildi.
Açıklama şöyle devam ediyor: “Bilmeyenler için söylüyoruz - Madan, Rodop Dağları’nın eteklerinde kurulu
bir ilçe olup nüfusu 50 000’in üzerindedir. Bu insanlar, genelde ulaşılması zor olan birçok dağınık köyde
yaşıyor. Hastanede mevcut olan kuvöz 1990'dan bu
yana kullanılmakta ve şimdi neredeyse tamamen kullanılamaz durumda. Bu yüzden bebekler sadece bir
battaniyeye sarılmış halde bir binek otomobilinin arka

koltuğunda başka bir hastaneye taşımak zorunda kalınıyor, veya en yakın il hastanesinden seyyar kuvözün getirilmesi bekleniyor. Bazen 3-4-5 saat boyunca bekleniyor. Sizin sayenizde hastanenin yepyeni
bir modern seyyar kuvöz sahibi olması harika bir şey.
Asenovgrad hastanesinde halihazırda dört kuvöz
bulunuyor. Ancak bunlardan üçü yalnızca müze sergileri içindir, çünkü ikisi 1975'ten, biri 1981'den kalmadır. Tanrı’ya şükür ki, 2000 yılından sonra bağışlanan bir kuvözleri var. Hastaneye de yakında yeni
bir kuvöz bağışlayacağız.
Ve yeni bir kuvöz sahibi olacak üçüncü hastane de
Momçilgrad’daki hastanedir. Orada bulunan seyyar
kuvöz 1990 yılından beri kullanıldığı için artık bebeklerin taşınması açısından güvenli değildir. Ancak bu
durum da yakın zamanda değişecek”.
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TürkAkım doğalgaz boru hattının
Bulgaristan kısmının açılışı yapıldı
Başbakan Boyko Borisov, “Balkan Akım” olarak adlandırdığı TürkAkım
doğal gaz boru hattı projesinin Bulgaristan-Türkiye sınırından Istranca
kompresör istasyonuna
kadar olan 11 kilometrelik ilk kısmının açılışını
yaptı. Borisov, açılış töreninde yaptığı konuşmada, “Bulgaristan'da iki
otoyolun boyunca doğal
gaz boru hattı bulunacak,
Bulgaristan ülke ekonomisi için en ucuz doğal
gaz satın alma şansına
sahip olacak ve komşularımız bu gaz boru hatları
ile gaz alabilecekler. Bu
aynı zamanda politik bir
otoyol. Büyük ekonomik
çıkarların olduğu, gaz
boru hatlarının olduğu
yerlerde, savaş yok, bu
yüzden daha hızlı bir şekilde inşa ediyoruz” diye
kaydet ti. Türk Akım’ın
Bulgaristan’dan geçen
kısmının “Balkan Akım”
olarak adlandırılmasının
projeye dahil olan tarafları
birleştirici bir unsur olduğunu da ifade etti.
Başbakan, ayrıca kompresör istasyonlarının geri

celiğidir. Projenin amacı,
çeşitli kaynaklardan doğal
gaz arzı güvenliğini artırmak ve doğal gaz piyasasında rekabeti ve şeffaflığı
arttırmak ve bunun, doğal
gaz tüketicileri üzerinde
olumlu bir etki yaratmasıdır.
İhale sonucunda belirlenen Istranca doğal
gaz ölçüm istasyonunun
tasarımı, inşaatı ve devreye sokulmasına ilişkin
sözleşmeyi uygulayan
“BGS-Transgaz” isimli
kuruluş ile imzalanan ihale sözleşmesinin maliyeti
katma değer vergisi hariç
27,7 milyon levadır. Bulgaristan-Türkiye sınırından Istranca kompresör

dönüşümlü olarak değiştirildiğini ve böylece
gazın her iki yönde de taşınabileceğini vurguladı.
Borisov,” Alman filtreler,
Amerikan kompresörleri,
Rus gazı ve Bulgar inşaatçılar” diye özetledi.
Yunanistan- Bulgaristan doğal gaz bağlantı
hattının inşaatını incel eye c e ğ i n i aç ık layan
Borisov,”Diğerleri konu-

şurken, bizler inşa ediyoruz ve Bulgaristan’ın ana
gaz dağıtım merkezi haline gelmesini sağlıyoruz”
diye konuştu. Başbakan,
inşaatçılara doğal gaz
boru hattı kesiminin yapımına yönelik 7 gün 24
saat aralıksız çalıştıkları
için teşekkür etti.
Mevcut gaz iletim sisteminin genişletilmesi ve
genel olarak Balkan Do-

ğal Gaz Dağıtım Merkezi
konsept tasarımı uygulama projesi, bölgenin ve
Avrupa Birliği'nin önde
gelen ticari gaz dağıtım
merkezi olarak Bulgaristan Cumhuriyeti'nin rolünü korumayı amaçlamaktadır.
Gaz iletim altyapısının
genişletilmesine ilişkin
Balkan Akım projesi, Bulgaristan hükümetinin ön-

AB, Makedonya ve Arnavutluk ile tam üyelik
müzakerelerine başlanma kararı alamadı
AB bakanları, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk
ile üyelik müzakerelerine
başlamak için uzlaşma
sağlayamadı. Neredeyse
gün boyu süren uzun bir
toplantının ardından Fransa, iki ülkenin kabulü konusunda tarih belirlemeyi
reddetti ve Arnavutluk'ta
yolsuzlukla ilgili çekinceleri olan Hollanda'dan
destek aldı.
Lüksemburg'da top lantıya başkanlık eden
Finlandiya’nın Avrupa
İşleri Bakanı Tuti Tupurainen, basına yaptığı
açıklamada, “Ne yazık ki,
Konsey oybirliği ile karar
alamadı” bildirisini yaptı.
Tupurainen, tereddüt
eden birkaç ülke ve kesinlikle karşı çıkan bir ülke
olduğunu bildirdi.
Konu, Brüksel 'deki AB
Liderler Zirvesinde yeniden ele alınacak. O zaman AB liderleri Fransa
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron' u veto kararından vazgeçmeye ikna
etmeye çalışacaklar. Bu
olursa ilk müzakere fasılları gelecek yıl açılacak.
Macron, iki ülkenin en-

tegrasyonuna karşı olmadığını, ancak AB'nin yeni
üyeler kabul etmeden
önce kendini reform etmesi gerektiğini söyledi.
Tupurainen,”Finlandiya
AB Konseyi Dönem Baş-

kanlığı, uzlaşıya ulaşmak
için çok çaba sarf etti,
çünkü Batı Balkanlar’a
taahhütlerimiz var ve bu
bölgeyi Avrupa’nın arka
bahçesi olarak görmüyoruz” diye izah etti.
Tupurainen, “Bölgeye
en azından bir sinyal göndermek için mümkün olan
tüm seçenekleri denedik,
ancak başarısız oldu” diye
konuştu.
Finlandiya AB Konseyi
Dönem Başkanlığı’nın,
Fransa, H ollanda ve
Danimarka’nın Tiran’ın

müzakerelere hazır olmadığı kaygılarının üstesinden gelmek için
Kuzey M a ke d o nya’yı
Arnavutluk’tan ayırmayı
önerdi, ancak yine taviz
verilmedi.

AB Komisyonu'nun Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Han,” AB, bununla şeref kazanmadı, yani
gurur duyacağımız bir şey
değil” diye yorum yaptı.
Han, üye ülkelerin ezici
çoğunluğunun Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile
üyelik müzakereleri başlatmayı kabul etmesine
rağmen son 16 ay içinde
AB’nin bu konuda üçüncü
kez karar veremediğini
belirtti.
AB Komiseri, “Herhan-

gi bir yeni erteleme, Batı
Balkan ülkelerinin bize
duyduğu güvene ve daha
güçlü bir küresel oyuncu
olma hedefimize zarar verecek. Bunu kendi bölgemizde yapamazsak, onun
dışında nasıl başarabileceğimizi bilmiyorum” dedi.
Han, Avrupalı liderlerin
Batı Balkanlara genişleme sürecinde güveni geri
getirecek siyasi bir karar
vermelerini umduğunu
söyledi.
AB Komiseri, AB’nin
davranışlarının, Çin ve
Rusya'nın ilgisini çeken
bölgede diğer güçlerin
konumlarını güçlendirdiği
konusunda uyardı.
Han, özellikle Kuzey
Makedonya’nın ve aynı
zamanda Arnavutluk’un,
bazı üye ülkelerde muhtemelen mümkün olmayan
acı verici reformları yaparak ev ödevini yaptıklarını
ve müzakerelerin kesinlikle bazı politikacıları değil, arzu ve hayalleri olan
insanları memnun etmek
için yürütüldüğünü söyledi. AB Komiseri, hatta her
iki ülkenin vatandaşlarından özür diledi.

istasyonuna kadar doğal
gaz boru hattının tasarımı, teslimatı ve inşaatının
toplam maliyeti katma
değer vergisi hariç 47,9
levadır. Bulgartrans Şirketi, bu tesisleri kendi mali
kaynaklarıyla inşa etti.
Açılış töreninde Borisov
ile birlikte Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev,
Enerji Bakanı Temenujka
Petkova, Suudi Arabistan
Enerji Bakanı Yardımcısı
Dr. Aabed Abdullah Alsaadun, Macaristan Bilgi ve
Uluslararası Temsilciliği
Devlet Sekreteri Tamad
Menzer ve Rusya Federasyonu Sofya Büyükelçisi Anatoly Makarov hazır
bulundu. KH

Borisov: Bulgaristan,
Türkiye'ye silah ihraç
etmekten vazgeçmeyecek
Borisov, Türk askeri operasyonu neticesinde Suriye’deki durumun gündem konularından biri olan
Avrupa Konseyi’ne katılan Başbakan Boyko Borisov,
toplantıdan sonra basına yaptığı açıklamada,” Bulgaristan, Türkiye'ye silah ihraç etmekten vazgeçmeyecek” diye bildirdi.
Bir gazetecinin sorusu üzerine Başbakan, ”Silahlar çatışma olan yerlere ihraç edilir. Fransa, Almanya veya ABD’ye silah ihracatı yapmayacağız. Ne,

askeri sanayiyi öldürmek mi istiyorsunuz şimdi? İşçiler protesto ederlerse, nedenini size soracağım.
Türkiye'ye ihracatı durdurursak, çatışmaların yaşandığı diğer yerlere de durdurmalıyız. Silahlandırmamak ya da silah satmamaktan hoşlandığınız savaş
hangisidir?" diye soruyla karşılık verdi.
Başbakan, Bulgaristan’da bu şekilde öldürülen
sektörlerin hiç de az olmadığını sözlerine ekledi.
AB Konseyi’nin her üye devletin Türkiye’ye silah
ihraç edip etmeme konusunda kendisinin karar vermesine karar verdiği hatırlatılınca Borisov, "Konuyu
görüşüp kararımızı size bildireceğiz" dedi.
Borisov, Bulgaristan’ın Türkiye’ye silah ambargosu uygulayan diğer ülkelere katılmayacağını ima
etti. O zaman Başbakan, şunları ifade etti: “Bakın,
Türkiye ile 5 milyar doları aşkın ticaret hacmine sahibiz ve bu ülke, bizim komşumuz. Çok daha az
ticaret hacmine sahip olduğumuz Rusya’ya yönelik
yaptırımlardan dolayı yarım-bir milyar leva kayba
uğradık, Türkiye’ye yaptırım uygulandığı halde milyarlarca leva kaybımız olacak” dedi. KH
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Sofya'da "Anadolu Uygarlıkları ve Göbeklitepe'den İzler" Sergisi

Türk sanatçıların seramik, resim ve heykel alanındaki çalışmalarının yer aldığı "Anadolu
Uygarlıkları ve Göbeklitepe'den
İzler" sergisi başkent Sofya'da
açıldı.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçiliği organizasyonunda ve Türkiye Kültür Bakanlığı desteğiyle
düzenlenen sergi, Sofya'da bir
otelde sanatseverlerle buluştu.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi
Hasan Ulusoy, AA muhabirine açılışta yaptığı açıklamada,

"Amacımız Göbeklitepe Yılı olması vesilesiyle Göbeklitepe'yi
de tanıtmak ve aynı zamanda
Cumhuriyet Bayramı'mızın olduğu bu güzel haftayı böyle güzel etkinliklerle kutlamak. Bulgar dostlarımızla ve tabiatıyla
soydaşlarımızla olmaktan çok
mutluyuz." diye konuştu.
Serginin küratörü Siret Uyanık da serginin İstanbul ve
Ankara'dan sonra Sofya'ya
geldiğini belirterek, "22 sanatçı, Anadolu'dan, eşsiz kültürel

zenginliğe sahip ülkemizin topraklarından aldıkları ilhamla,
çağdaş sanat yorumlarıyla eserler oluşturdular ve çok güzel bir
koleksiyon hazırladık." ifadesini
kullandı.
Sergide, Türkiye'den sanatçıların Anadolu uygarlıkları ve
Göbeklitepe'den esintiler içeren
seramik, resim ve heykel alanında 23 çalışması yer alıyor.
Bulgar ressam Peter Mitchev
de eserleriyle sergiye konuk
ressam olarak katılıyor.

Bulgar yazardan “Sofya’daki
Camiler” Kitabı
Bulgaristan’da Osmanlı mirası ile ilgili çok sayıda bilimsel araştırmaya imza atan
yazar Lübomir Mikov, “Sofya’daki Camiler” isimli son
kitabını tanıttı.
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğü'nün himayesinde düzenlenen tanıtımda
konuşan yazar Mikov, 17.
Yüzyıl Sofya'sında çok sayıda Osmanlı tarihi mirası bulunduğunu söyledi.
Günümüzde sadece Banyabaşı Camisi'nin ibadete açık
bulunduğunu belirten Mikov,
"Farklı kaynaklara göre 17.
yüzyılda burada 150 ile 300
arasında cami ve mescit bulunuyordu.” dedi.
Mikov, Avrupa'ya yönelen
Osmanlılar için Sofya'nın
önemli bir idari, askeri, ticari
ve dini merkeze dönüştüğünü
söyledi.
Kırcaali Haber
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