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15 Temmuz Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz!
15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ)
Türkiye'nin milli birlik ve beraberliğini hedef alan hain darbe

sına göre 03:00-06:00 saatleri
arasında yapılacak olan darbe,
Milli İstihbarat Teşkilatı'nın darbe girişimi istihbarat olarak bilgi

TÜRKİYE CUMHURİYETİ BÜYÜKELÇİSİ DR. HASAN
ULUSOY’UN 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ ANMA, MİLLİ
BİRLİK VE DEMOKRASİ GÜNÜ MAKALESİ
İki yıl önce, 15 Temmuz gecesi, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile bağlantılı darbeci teröristler, hayatına kastetmek suretiyle Cumhurbaşkanımızı ve Hükümetimizi devirmeye, demokratik
anayasal düzenimizi yıkmaya yönelik hain girişimde bulunmuşlardır.
Ulusal iradenin kalesi olan Meclisimizi bombalamışlar; kendilerine cesurca karşı çıkan sivil
halkımızı katletmiş, tanklar altında ezmişlerdir. Bu koşullar altında demokrasiyi savunma çağrıları yayınlayan bağımsız medya kuruluşlarını basmış,
yayınlarını kesmeye çalışmışlardır.

girişiminin ikinci yıldönümünde,
15 Temmuz şehitleri anılıyor ve
demokrasi nöbetleri tutuluyor.
Peki, 15 Temmuz gecesi ne
oldu? İşte 15 Temmuz'da yaşananlar...
15 Temmuz'da yaşananlar
15 Temmuz darbe girişimi, 15
Temmuz 2016 gecesinde Türk
Silahlı Kuvvetleri'ndeki kendilerini "Yurtta Sulh Konseyi" olarak
adlandıran Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerler
tarafından yapılmaya çalışılan
başarısız darbe girişimidir.
Darbeci askerlerin planlama-

edinmesiyle mecburi olarak erken saatlere çekildi.
15 Temmuz 2016 tarihinde
saat 22:00 sularında İstanbul
Boğaziçi Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bir grup
Jandarma Genel Komutanlığı
askeri tarafından trafiğe kapatıldı. Köprülerin trafiğe kapatılmasıyla eş zamanlı olarak
Ankara'da F-16 tipi savaş uçakları alçak uçuş yapmaya başladı.
Savaş uçaklarının uzunca bir
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Demokrasiye, hukuk devletine ve halkımızın temel
hak ve özgürlüklerine yönelik bu hain teşebbüs, halkımızın ve Türk devletinin demokrasiyi koruma yönündeki
ortak kararlılığı ve kahramanca direnişi sayesinde akim
bırakılmıştır. Akabinde, on yıllarca ülkenin ve devletin
çeşitli kesimlerine sinsice sızmış olan bu demokrasi
düşmanlarına karşı demokratik yollarla her türlü önlem
alınmaya başlamıştır.

Dr. Hasan ULUSOY

Bu önlemler, her zaman güvenlik-özgürlük dengesi
içinde, ülkemizin anayasası ve yasaları ile uluslararası
yükümlülükleri gözetilerek alınmıştır. Bu süreçte, başta
kurucu üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi olmak üzere,
ilgili uluslararası örgüt ve mekanizmalarla düzenli işbirliği içinde olunmuştur.

Geçen iki yılda, eli kanlı darbecilere, FETÖ mensup ve işbirlikçilerine yönelik sürdürülen
yargı süreçlerinin önemli kısmı sonuçlanmış olup, suçlular hak ettikleri cezaları demokratik ve
adil yargılama sonucunda almaktadırlar. 24 Haziran seçimleriyle tam olarak yürürlük kazanan
Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemi bu sürece de katkı sağlayacaktır.
Hain darbe girişiminin ikinci yılını doldurduğumuz bugünlerde, bu çetin sınamayla mücadelemizi demokratik meşruiyet temelinde evrensel hak ve özgürlüklere, hukukun üstünlüğüne ve
uluslararası yükümlülüklerimize halel getirmeden, titizlikle ve azimle sürdürüyoruz. Zorlu bir
sınama, metanet ve cesaret gerektiren bu mücadele, gelecek kuşaklarımıza olduğu kadar, 15
Temmuz gecesi hayatlarını feda eden 251 Şehidimize ve 2 binden fazla Gazimize olan borcumuzdur.
Bu süreçte, desteğini esirgemeyen dost ve müttefik ülkelere ve halklarına da teşekkür ederiz.
FETÖ yapılanması, sadece ülkemiz için değil, mensup ve işbirlikçileriyle faaliyette bulunduğu diğer ülkeler için de tehdit oluşturmaktadır. Gelinen aşamada, yabancı ülkelerdeki FETÖ
elebaşlarının hareket kabiliyetleri giderek kısıtlanmaktadır. Geçtiğimiz iki yıl içerisinde çeşitli
ülkelerdeki FETÖ yöneticileri Türkiye’ye sınırdışı edilmişlerdir. Oturma izinleri iptal edilerek
üçüncü ülkelere çıkartılan çok sayıda FETÖ mensubu da bulunmaktadır. Bazı devletler, kendi
ülkelerindeki FETÖ yapılanmalarına karşı adli süreçler başlatmışlardır. Ortak Avrupa değerlerine tehlike oluşturan FETÖ gibi akımlara karşı dost ve müttefik ülkelerle işbirliğimizin güçlenerek
devam etmesi beklentimizdir.
15 Temmuzun ikinci yıldönümünde, Milli Birlik ve Demokrasi Günümüzü kutluyor, Türk
demokrasisine kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını yitiren aziz Şehitlerimizi bir kez daha
rahmetle anıyor; Gazilerimize minnet duygularımızı sunuyoruz.

Dr. Hasan ULUSOY
T.C. SOFYA BÜYÜKELÇİSİ
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Mustafa Ali Çavuş: Ülkemiz Yunanistan Lozan’da
yüklendiği sorumluluğu yerine ne zaman getirecek?
19 2 3 L o z a n B a r ı ş
Antlaşması’yla Batı Trakya Türk toplumuna “azınlık” statüsü tanınmıştır.
Lozan Antlaşması’nın
37’den – 44’e kadar olan
maddeleri, Türkiye’deki
Müslüman olmayan Azınlıkların haklarına ilişkin
düzenlemeleri içermektedir. Lozan’ın 45. maddesi
ise, Türkiye’nin Müslüman
olmayan Azınlıklara tanıdığı bu hakların Yunanistan tarafından da, ülkesinde bulunan Müslüman
Azınlığa tanındığını belirtmektedir. Hal böyle iken
ülkemiz Yunanistan uzun
yıllar azınlığımızı sadece
azınlık haklarından değil,
aynı zamanda vatandaşlık
haklarından da mahrum
etmiştir.
Azınlık mensubu insanlarımızı yıllardır kamudan
uzak tutmuştur. Üniversite mezunu gençlerimiz
baba mesleği çiftçiliğe,
toprağa mahkûm edildiler
ve son dönemdeki ekonomik koşullar sebebiyle de umutsuzluk içinde
baba ocağını terk ederek, Avrupa’ya veya anavatana göç etmektedirler.
Bu gençlere, kimliğine
bakılmaksızın olanak verilseydi, bugün ekonomik
koşulların en ağır yaşandığı bölge azınlığımızın
yaşadığı bölge olmazdı.
Azınlığımıza, çiftçilerimiz
için AB’den gelen destekleme fonlarından yeteri
kadar pay verilmemiştir.
Bu ülkenin vatandaşı olan
azınlık insanına neden bu
imkânlar çok görülmüştür? Ayrıca Batı Trakya
Türkleri 1923’te toprakların % 84’üne sahipken,
bugün nasıl elinde var
olan topraklar % 25’lere
düşmüştür?
Günümüzün en büyük
azınlık sorunu eğitimdir.
Çift dilli Türkçe-Yunanca
eğitim verecek azınlık
anaokulları açılmasına
izin verilmemesi manidardır. Yeni çıkarılan eğitim yasası ile bir yıl olan
anaokul mecburiyeti iki
yıla çıkarılmaktadır. İki yıl
sonra azınlık ilkokullarında çift dilli eğitim alacak
çocuklarımıza iki yıl boyunca tek dilde hazırlık
yaptırmak, hangi mantıkla izah edile bilinir? Bu iki
yıllık anaokulu mecburi
ilköğretim kapsamına
alındığına göre, anaokullar azınlık okullarının
statüsüne alınarak çift
dilli ana sınıfları olarak
düşünülmeli ve azınlık ilkokullarının bahçelerine
veya yakınlarına açılmalı
ve eğitimde bir bütünlük

oluşmalıdır.
Azınlık ilkokullarının kapatılması ve birleştirilmesi, Lozan’ın bize verdiği
eğitim özerkliğini düpedüz hiçe saymaktır. Son
10 yılda çocuk azlığı ve
ekonomik koşullar bahane edilerek, 60 okulumuzu yitirdik. Bu bahanelerle haklarımız elimizden
alınmaya devam ediliyor.
Amaç çocuklarımızı devlet okullarına kaydırmak,
kimliğimiz ve geleceğimiz
olan azınlık okullarını boşaltmaktır. Buna mukabil
okul ihtiyacı olan noktalara yeni azınlık okulunun

ğı beklemektedir. Ayıca
Yunanistan Parlamentosu, “240 İmam Yasası”
olarak bilinen, seçici bir
kurul kanalıyla camilere,
okullara, müftülüklere
“Din Görevlisi/Din Öğreticisi” görevlendirilmesini
öngören 3536 sayılı yasayı, azınlığımızın, inanç
özerkliğine müdahale
teşkil ettiği gerekçesiyle
karşı çıkmasına rağmen,
2013 yılında kabul etmiş
ve uygulamaya koymuştur. Bunu azınlık olarak
reddediyoruz.
1967 yılında yönetime
el koyan Cunta Yönetimi,

açıkça anlaşılmaktadır.
Ayrıca, mübadeleye tabi
olmayan kişilere verilen
“etabli” belgesinde “Türk”
ve “Rum” kelimeleri geçmek tedir. Yunanistan
makamları 1950’li yıllarda
“Müslüman” yerine “Türk”,
“Müslüman okulları” yerine ise “Türk okulları”
ifadelerini kullanmaya
başlamış, hatta dönemin
Rodop Valiliği, 1954 ve
1955 yıllarında, azınlık
için “Müslüman” yerine
“Türk” kelimesinin kullanılmasını zorunlu kılan
iki genelge yayımlamıştır.
Yunanistan, bu politika-

sorumlu merci olan Avrupa Konseyi Bakanlar
Komitesi’nin gündeminde yer almaya devam etmektedir. Azınlık bireyleri
kendilerini Türk olarak
tanımlamaktadır. Bu bireylerden müteşekkil bir
azınlığa pek tabi olarak
Türk Azınlık denir. Aksi
düşünülüyorsa, ülke yöneticileri demokratik bir
çözüm olan referandumu hayata geçirmeli ve
sandığı halkımızın önüne
koymaktan ürkmeme lidirler. Yakın zamanda
Kurban Bayramında büyükbaş kurban kesimine
dönük getirilmek istenen
uygulama insanlarımızı

üzmüştür. Bu durumun
azınlığımızın talepleri
doğrultusunda ivediklikle
çözümlenmesini bekliyoruz. Bu sorunların bir an
evvel çözüme kavuşturulması hem ülkemizin
hem insanımızın yararınadır. İnsanımız ülkesine
bağlıdır. Bugüne kadar
vatanına sadık birer vatandaş olarak üzerine düşeni fazlasıyla yapmıştır.
Sorunların çözümü onu
mutlu edecek, ülkesine
olan saygınlığı daha da
artacak ve bugüne kadar
olduğu gibi bundan sonra
da ülkesine her noktada
hizmet edecektir.
Kırcaali Haber

Her Avrupalı çocuk iki
yabancı dil öğrenecek

Mustafa Ali Çavuş
açılışına izin verilmemektedir. Asimilasyonu
hızlandıracak her eylem
Yunanistan hükümetleri
tarafından ustaca düşünülmekte, azınlığın fikri
dahi sorulmadan uygulamaya konmaktadır.
Azınlık okullarında nitelikli öğretmen kadrolarına ihtiyaç vardır. Mevcut
öğretmenlerimizin kendilerini meslek içi seminerleriyle geliştirmelerine
olanak sunulmamakta ve
Türkiye üniversitelerinin
eğitim fakültelerinden
mezun arkadaşlarımızın
çalışmalarına imkân verilmemektedir.
Azınlığımıza dini lideri
olan Müftülerini seçme
hakkı 1913 tarihli Atina
Antlaşması’yla öngörülmüş olup, ülkemiz Yunanistan yönetimince 1920
yılında kabul edilen bir
yasayla (“2345/1920”)
Yunan iç hukukuna dercedilmiştir. Yunanistan
yönetimi 1990 yılında bir
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile bu hakkımızı
da elimizden almıştır.
Müftü seçimini veya seçilen Müftülerimizin resmen
tanınmasını Batı Trakya
Müslüman Türk Azınlı-

Lozan Antlaşmasının 40.
maddesi gereği seçimle
iş başına gelmiş olan Batı
Trakya’daki Türk Cemaati
Vakıfları İdare Heyetlerini
azletmiş ve bu heyetlere
kendi belirlediği kişileri
tayin etmiştir. Azınlığımız,
bu vaziyetin son bulmasını ve azınlığın kendi malı
olan vakıflarının idaresini,
kendi iradesiyle seçeceği
yönetimlere bırakılmasını
istemektedir.
Etnik kimliğimizin tanınmaması hususunda Yunanistan yönetimleri, Cunta
Yönetiminin ileri sürdüğü
savları ve politikaları kararlılıkla sürdürerek, "Türk
Azınlık" ifadesinin Lozan
Barış Antlaşması’nda yer
almadığı gerekçesiyle,
Azınlığımızın etnik kimliğini tanımlama hakkını
kabul etmemektedir. Lozan Barış Antlaşması’nın
“Azınlıkların Korunması”
başlıklı maddelerinde
“Müslüman” tabiri kullanılmışsa da, Antlaşma’nın
diğer hükümlerinde geçen
“Türk” sıfatından ve Konferans tutanaklarında yer
alan beyanlardan, mübadele dışı bırakılan Batı
Trakya’daki Azınlık mensuplarının Türk oldukları

sını 1970’lerde değiştirerek, bu kez “Türk” yerine
“Müslüman” kelimesinin
kullanılmasını zorunlu
tutmuştur. Bu garip ve art
niyetli politikaya son verilmelidir.
1927’de kurulan ve Azınlığın en eski sivil toplum
örgütü olan “İskeçe Türk
Birliği’nin (İTB)” isminde
“Türk” kelimesi bulunduğu gerekçesiyle yasaklanması üzerine, dava
Avrupa İnsan Hakları
Mahkemesi’ne (AİHM) taşınmıştır. AİHM, söz konusu davada Yunanistan’ın
Avrupa İnsan Hakları
Sözleşmesi’nin (AİHS)
dernekleşme özgürlüğüne
ilişkin 11. maddesini ihlal
ettiğine, ayrıca, AİHS’nin
6. maddesinin (adil yargılanma hakkı) ihlal edildiğine hükmetmiş ve Yunanistan mahkûm edilmiştir.
Yunanistan, söz konusu
kararları uygulamaya yanaşmamaktadır. Bunun
yanı sıra isminde “Türk”
kelimesi bulunan yeni
derneklerin kurulmasına
da izin verilmemektedir.
Ülkemiz Yunanistan’ın
AİHM kararlarını uygulamaması nedeniyle AİHM
kararlarının icrasından

Avrupa Komisyonu'nun “Her Avrupalı çocuğun iki
yabancı dilde okuması gerekiyor” önerisi Varna Ekonomi Üniversitesi'nde AB Eğitim Konseyi'nin toplantısı
çerçevesinde tartışmaların ana konusuydu.
Eğitim Bakan Yardımcısı Denitsa Saçeva, “Artan dil
yeterlilikleri, Avrupa Birliği tüm üye devletlerinin eğitim
sistemlerine yaygınlaştırılmalıdır. Fikir, dillerini öğrenme fırsatına sahip olmaktır. Konu bizim için önemlidir,
zira Bulgar dilinin diğer AB ülkelerinin müfredatlarına
girmesi için yasal bir olasılık vardır” dedi.
Bakan Yardımcısı Saçeva’ya göre bu öneri gerçekleşirse, iş gücü piyasasını harekete geçirecek ve
Bulgaristan’ın eğitim sistemine engel olmayacağını,
çünkü şu anda okullarda 25 dil öğretildiğini kaydetti.
Toplantıda, uzmanlar aynı zamanda AB içindeki göçmen ailelerin çocuklarının durumunu da tartıştı. Diplomaların karşılıklı tanınmasıyla sorunun çözülebilir
olduğu dile getirdi.

Bulgaristan'da yaşamak
için en iyi şehir Burgaz

Darik Radyosunun her yıl yaptığı sıralamaya göre
2017 yılında Bulgaristan'da yaşamak için en iyi şehir Burgaz belirlendi. Artık 11.yıl Darik Radyosu
Bulgaristan’da yaşamak için en iyi şehir sorusunu
sordu ve 27 ili bir takım kriterlerle karşılaştırdı. Bu,
çağdaş insanların kendilerini en iyi nerede hissettik-

lerini ve hangi şehrin iyi ve perspektif bir yaşam tarzı
sunduğunu anlamayı amaçlayan yıllık bir ankettir.
Yarışmanın diğer dallarında ödül kazanan şehirler:
Yeşil şehir - Sliven,
Avrupa şehri - Sofya,
Yatırımlar şehri - Dimitrovgrad,
Bilim şehri - Smolyan,
Mali Sürdürülebilirlik şehri – Filibe.
Şimdiye kadar Bulgaristan'da yaşamak için en iyi
şehir tanınmasını Stara Zagora, Sofya, Varna, Burgaz
ve Veliko Tırnovo kazandı.
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15 Temmuz Şehitlerini Saygıyla Anıyoruz!
1. sayfadan devam

süre havada kalmasını
sağlamak için de İncirlik
Üssü'nden bir yakıt ikmal
uçağı görevlendirildi. Saat
22:30 sularında Emniyet
Genel Müdürlüğü tarafından bütün emniyet mensupları acil olarak göreve
çağrıldı.
Aynı dakikalar içinde
Milli İstihbarat Teşkilatı binasına askeri bir helikopterle ateş açıldı, teşkilatta
bulunan güvenlik görevlileri tarafından ateşe karşılık verildi. İstanbul'da
ise Atatürk Havalimanı,
sadece iniş yapacak olan
uçaklara izin verilme şartıyla hava trafiğine kapatıldı.
Yaşanan bu hareketlilikle eş zamanlı olarak Türk
Silahlı Kuvvetleri e-posta
adresinden basın mensuplarına "ülke yönetimine Yurtta Sulh Konseyi
tarafından bütünüyle el
konulmuştur" olarak bir
mesaj gönderildi. Mesajın
gönderildiği esnada TRT
1 canlı yayını kesildi, haber spikeri Tijen Karaş'a
Yurtta Sulh Konseyi adına
bir darbe metni okutuldu.
Askeri hareketlilik esnasında Marmaris'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CNN
canlı yayınına görüntülü
telefon görüşmesi ile katılarak, girişimin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ya-

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Hasan Ulusoy, Fetullahçı Terör
Ö r g ü t ü ' n ü n (FE TÖ)
15 Temmuz 2016'daki
darbe girişimine ilişkin
Bulgar basınına yönelik
bilgilendirme toplantısı
yaptı.
Büyükelçi Ulusoy, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'de 2 yıl
önce yaşanan darbe
girişimi ve sonrasındaki
gelişmeleri değerlendirdi, basın mensuplarının
sorularını yanıtladı.
Türkiye’deki demokrasinin son 2 yılda pekiştirildiğini, demokrasi
düşmanlarının adalet
yoluyla nasibini aldığını
söyleyen Ulusoy, "Bu
darbe girişimi ordunun
yapısına sızmış olan
FETÖ örgütü üyeleri tarafından yapılmış olmasına rağmen, girişimin
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait olduğunun iddia
edilmesi kesinlikle doğru
değildir" dedi.
FETÖ’ye karşı de mokratik yollarla alınan
önlemlerden söz eden
Ulusoy, bu önlemlerin
yasa ve kurallara uygun

pılmadığını belirterek tüm
halkı meydanlara, köprülere ve hava limanlarına
davet etti. Tüm ilçelerde
camiilerden Diyanet İşleri Başkanlığı'nın emriyle

balandı ve aynı saldırı
belirli aralıklarla yapıldı.
Saat 02:00 civarında
Ankara'da darbe teşebbüsünde bulunan askerlerin kontrolünde bulunan

yan Erol Olçak dahil olmak üzere birçok vatandaş hayatını kaybetti.
Aynı dakikalarda
Türkiye Büyük Millet
Meclisi'nde darbe giri-

sela okundu.
Saat 01:00 itibariyle darbe girişiminde bulunan
tüm kişilere Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca Türk Ceza Kanununun 309, 311, 312 ve 313.
maddelerine dayanılarak
resmen soruşturma başlatıldı ve gözaltı kararı
alındı.
Birkaç dakika içerisinde de Ankara Emniyet
Müdürlüğü darbeci askerlerin kullandığı savaş
uçakları tarafından bom-

iki helikopter, Türk Hava
Kuvvetleri'ne ait iki F-16
savaş uçağı tarafından
vurularak düşürüldü.
O esnada İstanbul'da
Cumhurbaşkanı'nın ve
diğer tüm siyasi kişilerin
halkı sokağa davet etmesiyle evlerinden çıkan
halk ile darbe girişiminde
bulunan askerler arasında arbede ve çatışma
çıktı. Çıkan çatışmalarda Adalet ve Kalkınma
Partisi'nin (AKP) reklam
kampanyalarını hazırla-

şimi konusu tüm siyasi
parti milletvekilleri tarafından görüşülürken, Türkiye Büyük Millet Meclisi
bombalandı ve meclise
yapılan bombalama saldırısı 4 defa tekrar edildi.
Saat
03:20'de
İstanbul'da da darbecilerin kontrolündeki savaş
uçakları alçak uçmaya
başladı. 03:30 sularında darbeci askerler tarafından Doğan Medya
Merkezi basılarak CNN

Türk'ün yayını kesildi,
Hürriyet'in basımı durduruldu, Digiturk'un yayını
durduruldu, TÜRKSAT
Gölbaşı tesisleri bombalandı.
Yine o dakikalarda eş
zamanlı olarak Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nı ele
geçirmeye çalışan darbeci askerler, polisler
tarafından etkisiz hale
getirilerek tutuklandı.
Saat 04:00 civarında
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan, savaş
uç aklarından gizlen mek için yolcu uçağıyla
İstanbula'a indi ve Atatürk Havalimanı'nda bir
basın açıklaması düzenledi.
Saat 05:00'ten sonra İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı darbeyi
planlayanlara ve içinde
bulunanlara darbeye teşebbüs suçundan soruşturma başlattı ve Ankara
Cumhuriyet Başsavcılığı
da darbecilerin darbe başarılı olduğunda kullanacakları sıkı yönetim planından harekete geçerek
birçok kişi hakkında yakalama kararı çıkarttı.
İstanbul Vezneciler'de
bulunan Belediye binasını kontrol altına alan askerler ile polis arasında
sabaha kadar çatışmalar
sürdü. Çatışmalar sonucunda emniyet mensup-

Büyükelçi Ulusoy'dan Basına
FETÖ Bilgilendirme Toplantısı
olduklarına işaret ederek
"Darbeciler, yaptıkları bu

düzenimizi yıkmak istemişlerdir." diye konuştu.

ülkelerin doğal misafirperverlik ve nezaket

hain teşebbüsle demokrasimize, hukuk devletimize ve halkımızın temel
hak ve özgürlüklerine
yönelik bir eylemde bulunup sistemi, anayasal

FETÖ’nün "metastazları"
B ü y ü ke l ç i U l u s oy,
FETÖ’nün sinsi tavrıyla dünyanın her yerine
yayılmaya çalıştığını,

anlayışından yararlanıp
kanser hücreleri gibi
olan metastazlarını yaymak üzere ortam aradığını belirtti.
B ü y ü ke l ç i U l u s oy,

"FETÖ gittiği ülkelerin
iyi niyetini kullanarak
bu ülkelere girmiş durumda. Bizler de dost
ve müttefik ülkelerle bu
konuda her zaman yakın bir iş birliğinin içerisindeyiz. Bulgaristan
makamları ile çok iyi bir
iş birliğimiz var. Düzenli bilgi akışımız oluyor.
(Bulgaristan’a kaçan
FETÖ mensuplarının)
iade süreçlerinde Bulgar makamları ile iş birliğimiz sürüyor." ifadesini
kullandı.
Ulusoy, A A muhabirine yaptığı açıklamada, Bulgaristan’ın darbe girişimi gecesinde
Türkiye’nin yanında yer
aldığını, Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan’a
ve tüm ülkeye başsağlığı
dileyerek desteğini gösteren ilk Avrupa Birliği
ülkeleri arasında bulunduğunu anımsattı.
Büyükelçi Ulusoy, "Her

ları darbeci askerlerden
binanın kontrolünü ele
geçirdi.
Saat 06:40 sularında
Boğaziçi Köprüsü'nde
bulunan yaklaşık 50 kişilik darbeci askerler ellerindeki silahları bırakarak polislere teslim oldu.
Boğaz Köprüsü emniyet
güçleri tarafından ele
geçirildiğinde, Türk Telekom binasında bulunan
darbeci askerler teslim
oldu, aynı zamanda Kuleli Askeri Lisesi'nden 80
öğrenci gözaltına alındı.
Jandarma Genelkurmay
Başkanlığı yerleşkesini
elinde tutan 250 asker
gözaltına alındı, 17 darbeci asker öldürüldü.
En son olarak da Genelkurmay Başkanlığı'nı
kontrolü altında bulunduran darbeci askerlere
yapılan operasyonla beraber 700 silahsız er ve
erbaş teslim oldu.
Darbe girişiminin başarısız olmasının ardından siyasiler, yaptıkları
açıklamalarda tehlikenin
tam olarak geçmediğini
ve ikinci bir darbe girişimine karşı halkın sokak
ve meydanlardan evlerine girmemesi söylendi.
Yaklaşık 1 aylık bir süre
boyunca halk geceleri
meydanlarda nöbet tuttu.
Kırcaali Haber

ülkede olduğu gibi,
Bulgaristan’da da yaşanan FETÖ ilişkili olaylarda Bulgaristan makamları ile her zaman iyi bir
iş birliğimiz oluyor. Bunun da gelecekte daha
da ileriye gitmesini temel olarak bekliyoruz."
dedi.
Bulgar basının büyük
ilgi gösterdiği basın
toplantısı dolayısıyla
Türkiye’nin Sofya Büyükelçiliğinde, 15 Temmuz
darbe girişimi gecesinde
çekilen Anadolu Ajansının fotoğraflarından oluşan sergi düzenlendi.
Bulgaristan'da
1992'den itibaren "Zaman Bulgaria" adıyla Bulgarca ve Türkçe gazete çıkaran
FETÖ'nün Bulgar üyeleri, Türkiye'nin girişimleri
sonucu güç kaybederek
yayınlarını internet ortamına taşıdı.
Eski adından vazgeçen
gazete, internet ortamında sınırlı okuyucu kitlesine hitap eden "Haftaya
Bakış" adlı siteden propagandasını sürdürmeye çalışıyor. AA
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Dini Liderler Meclisi: Savcı Popova’ya karşı
tepkisiz kalmak tüm Bulgar toplumunun zararına
Demokrasiye geçiş döneminde Başmüftülerin
ve Yüksek İslam Şura
Başkanlarının üyesi olduğu Dini Liderler Meclisi,
Bulgaristan Müslümanları
Yüksek İslam Şurası’nın
çağrısı üzerine oturum
gerçekleştirdi. Mevcut
müftü tarafından yönetilen konsey, Başmüftülük kurumunun en yetkili
organlarından biridir ve
olağanüstü durumlarda
toplanır. 28 Haziran'da
Sofya'daki Başmüftülük
Merkez Ofisi’nde gerçekleşen toplantıda Başmüftü Dr. Mustafa Hacı,
Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, eski
başmüftüler Fikri Sali ve
Selim Mehmet, eski Yüksek İslam Şura başkanları Hüseyin Karamolla
ve Ridvan Kadyov hazır
bulundu. Dini Liderler
Meclisi’ni toplamanın
nedeni, Başmüftülüğün
gündeminde yer alan son
derece önemli konulardır.
Bunlar, yetkili kurumların
gereken tepkiyi vermediği 13 imamın yargılandığı
davanın savcısı Nedyalka
Popova’nın İslam karşıtı söylemleri ve Millet
Meclisine sunulan Dinler
Başbakan
Boyko B o r i s ov, Av r u p a
Parlamentosu’nda Bulgar istan AB Konseyi
Başkanlığı sonuçlarının
sunumunu yaptı. Borisov,
sunumunu şu sözlerle tamamladı:” Hiçbir zaman
mükemmel ve kusursuz
olduğumuzu iddia etmedim. Yeni fırsatlar sunan
yeni bir yolsuzlukla mücadele yasası kabul ettik
ve bu konunun gündemimizden düşeceğini umuyorum”.
Ülkemizin yolsuzlukla
mücadelede göstereceği
daha çok şey olduğunu
söyleyen Yeşiller Grubu
milletvekillerinin eleştirilerine böyle cevap verdi.
Yeşiller Grubu Başkan
Yardımcısı Ska Keller,
”Son 6 ayda çözülmeyen
sorunlar olduğunu düşünüyorum, ama siz suçlu
değilsiniz. Diğer alanlarda, özellikle Batı Balkanlar açısından başarı sağlanmıştır” dedi ve tekrar
“Yolsuzlukla mücadele
konusunda daha çok şey
yapabilirsiniz” diye konuştu.
Borisov,”Dört ana önceliği belirledik ve her birinde başarıya ulaştık” dedi.
Altı ay önce ülkemizin
yapıcı ve diyalojik bir şe-

Yasası’nda değişiklikler
yapılmasına ilişkin tasarılardır. Oturumda ayrıca
geçen Ramazan ayında
Başmüftülüğün çalışmaları da ele alındı.
Oturumun gündeminin
ana maddelerini oluşturan konularla ilgili Dini
Liderler Meclisi, Bulgaristan Müslümanlarının
vatandaşı olduğu Bulgaristan devletinin çıkarlarını korumak için devlet
gücüne sahip olan Savcı Nedyalka Popova'nın
i f ad e l e r i n d e n d o l ayı

endişe duyduğunu dile
getirdi. Bu tür ve benzer
ifadeler ülkemizde bütün Müslümanlar tarafından onaylanmamakta
ve üzüntüyle karşılanmaktadır. Bununla ilgili Dini Liderler Meclisi,
Yüksek İslam Şurası’nın
görüşünü ve Başmüftülük tarafından başlatılan
yasal girişimleri destekledi. Aynı zamanda Dini
Liderler Meclisi, şu ana
kadar şikayette bulunulan ve aslında şikayete
gerek olmaması gereken

yetkili kurumların, sadece
Müslümanların değil, tüm
Bulgar toplumunun zararına olan ve milli güvenliği
ilgilendiren savcının söylemlerine karşı gerekeni
yapmamasından dolayı
endişesini dile getirdi.
Dinler Yasası’nda değişiklikler yapılmasına ilişkin tasarılar konusunda
Dini Liderler Meclisi, dini
kuruluşların faaliyetlerinin normatif düzenlenmesinin kamusal yaşam
için çok önemli olduğunu
düşünüyor. Ülkemizin

demokrasiye geçiş döneminde Başmüftülük,
bugün sonuçlarına şahit
olduğumuz bu konuda
acı bir deneyim biriktirdi.
Son yaklaşık otuz yılın Bulgaristan Müslümanları liderleri, Dinler
Yasası’nda değişiklikler
yapılmasına ilişkin tasarıların Bulgaristan Ortodoks Kilisesi dışında
tüm dinlere karşı ayrımcı
özellikler taşıdığını düşünüyorlar.
Ay nı z amanda son
15 yılda sosyal hayatta
çok ciddi değişiklikler
olmuştur. Bütün bunlar,
yasada ciddi değişikliklere de ihtiyaç olduğunu
göstermektedir. Ancak
değişiklikler, din özgürlüğünü garanti altına alan
uluslararası düzeyde belirlenmiş normlara uygun
olarak sorunları çözmeyi
hedeflemelidir. Bu durum,
cemaatlerin tam işleyişine imkanların sağlanmasına ve yasal normlara
uygun olarak devletin dini
kurumların işine karışmamasını gerektirir.
Gündemdeki ana konulardaki tar tışmalardan sonra Dini Liderler
Meclisi, geçen Ramazan

Borisov Brüksel’de: Yolsuzlukla mücadelenin
gündemimizden düşeceğini umuyorum
kilde çalışacağını söylediğini hatırlatan Başbakan,
”Devralmış olduğumuz
105 sözleşmeden Avrupa Parlamentosu ile 41

kü AB'ye katılımımızı Avrupa çapında daha iyi bir
kalkınma ve güvenlik şartı olarak görüyoruz. Tüm
Avrupa ülkeleri birleşene

anlaşmaya vardık” diye
belirtti.
Bulgaristan’ın Avrupa
Konseyi Başkanlığı'nın en
büyük başarısının, Batı
Balkan ülkelerinin Avrupa perspektifi konusunun
AB gündemine taşınması olduğuna işaret eden
Borisov, şunları kaydetti:
“Buna bel bağladık, çün-

kadar kıtada barış ve refah olamaz”.
Borisov,”17 Mayıs' ta
Sofya'da yapılan zirve
Atina ve Üsküp'ün isim
anlaşmazlığını çözmesine yardımcı oldu. Bu
hepimizin gurur duyması gereken tarihi bir an
ve başarıdır. Bir sonraki
büyük adım, Konseyin

Kuzey Makedonya Cumhuriyeti ve Arnavutluk'un
katılımı için ne zaman ve
nasıl müzakerelere başlayacağına karar vermesi oldu. Tabii
ki, bu süreci
başlatan ve
konuyu açan
Bulgaristan
ile Makedonya Arasındaki
Dostluk ve İyi
Komşuluk Anlaşması oldu”
dedi.
Türkiye ile
diyaloğun yeniden canlandır ılmasıy la
da övünen
Borisov,” Sınırlarımızda göç baskısı
sıfır düzeyde. Aldığımız
destek için çok teşekkür
ederim” diye ifade etti.
Başbakan, „Sofya’da yapılan toplantıda bağlantı,
Balkan Dijital Programı
için 11 ulaşım projesi,
enerji bağlana bilirliği,
Erasmus + Programı aracılığıyla gençlere yönelik

projeler için ek finansman sağlanması konusunda anlaştık” dedi.
Ülkemizin düşük dış
borcuna, önemli banka
rezervine ve sıfır düzeyde mali açığa sahip olduğunu kaydeden Borisov,”
Avro Bölgesi üyeliği yolunda sadık bir partner
ve sabırlı olduğumuzu
gösterdik” dedi.
B a ş b a k a n , Av r u p a
Başkanlığı'nın başarılı
bir şekilde yürütülmesine
yardımcı olan tüm teknik
ekiplere ve çevirmenlere
teşekkür etti.
Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker,” Her bir saniye ve dakika Bulgarlarla çalışmak
bir zevkti” diye kaydeden.
Juncker, Başbakan’a dönerek, “Çok iyi, harika iş
çıkardınız. Bunun için teşekkür ederim” dedi.
Avrupa Parlamentosu
Genel Kurulu'nda konuşmadan önce Başbakan
Borisov, Avrupa Parlamentosu Başkanı An-

ayında Başmüftülüğün
çalışmalarını takdir ettiğini ifade etti. Camilerde dini görevlerin yerine
getirilmesi için yapılan
organizasyon ve iftarlar,
Ramazan programları,
bayram kutlamaları ve
diğer benzer programlar gibi birçok etkinlik,
Müslüman cemaatinin
kaynaşmasına, manevi
düzeyinin yükseltilmesine ve tüm Bulgar halkının, Bulgar toplumunun
önemli bir parçası olan
Müslümanların gelenekleri ve inançlarıyla tanışması için fırsat sunmaktadır.
Dini Liderler Meclisi,
camilerde Yaz Kur'an
Kursları düzenleyerek,
çocukların yaz tatilini
değerlendirmelerine yönelik Başmüftülük ve alt
birimlerinin çabalarını
sevinçle karşılamaktadır.
Tam bir Müslüman kimliği
oluşturulmasına katkıda
bulunacak daha etkin bir
organizasyona doğru bir
eğilim vardır ve bu aşırı
uçların önlenmesine ve
dinsel hoşgörü ortamı
yaratılmasına yardımcı
olacaktır.
Kırcaali Haber

tonio Tajani ile görüştü.
Tajani, “Bulgaristan, Avrupa Konseyi Başkanlığı
önceliklerini başarılı bir
şekilde yerine getirdi”
dedi. Başkanlık sırasında iyi bir işbirliği için
teşekkür eden Avrupa
Parlamentosu Başkanı,
“Bizzat seninle, ekibinle
ve bakanlarınla çok başarılı bir şekilde çalıştık”
diye vurguladı.
Başbakan Bor isov,”
Başkanlığımızın başlangıcında söz verdik ve
bunu da yaptık- büyük
çelişkiler olsa bile devletler ve kurumlar arasında
konsensüs sağlamaya
çalıştık” dedi.
Batı Balkan ülkelerinin
kalkınması temasının
AP'nin öncelikli politikaları arasında kalacağına
dair güvence veren Borisov,” Başarılarımız, sizin
de başarılarınızdır, çünkü
birlikte çalışmazsak, bu
asla olmazdı” diye altını
çizdi. Altyapı, ulaşım ve
dijital bağlantı projelerinin önemini vurgulayarak, bunun göç de dahil
olmak üzere bölgede
güvenlik ve barışın güvencesi olacağını belirtti.
Kırcaali Haber
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Momçilgrad-Krumovgrad-İvaylovgrad
karayolunun onarımı törenle başladı
İkinci sınıf Momçilgrad
(Mestanlı)-Krumovgrad
(Koşukavak)-İvaylovgrad
(Or taköy) yolunun 32
km’lik kesiminde bakım
ve onarım çalışmaları
başladı. Yatırım maliyeti,
katma değer vergisi dahil
20 milyon levanın üzerindedir. Proje, 2014 – 2020
Yunanistan-Bulgaristan
İNTERREG V-A Sınır
Ötesi İşbirliği Programınca ve ulusal bütçeden finanse edilmektedir.
Bakım ve onarım çalışmaları, sembolik olarak
ilk kazmanın vurulmasıyla resmi bir törenle başladı. Temel atma töreninde
Bulgaristan Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, Bölgesel Kalkınma
ve Bayındırlık Bakanı Nikolay Nankov, Karayolu
Altyapısı Ajansı Yönetim
Kurulu Üyesi Müh. Donço
Atanasov, bölgeden milletvekilleri ve köy muhtarları hazır bulundu.
Momçilgrad-Krumovgrad-İvaylovgrad yolunda
onarım iki kesimde yapılacak. Birinci kesim, km:

Yunanistan, Bulgaristan, Sırbistan ve Romanya liderleri, Yunanistan’ın
Selanik kentindeki dörtlü
zirvede buluştu.
Yunanistan Başbakanı
Aleksis Çipras, Sırbistan
Devlet Başkanı Aleksandar Vucic, Romanya
Başbakanı Viorica Dancila ve Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un
katılımıyla düzenlenen
toplantıda, Balkanlar’daki gelişmeler, bölgesel
istikrar, mülteci meselesi
ve Batı Balkan ülkelerinin
Avrupa Birliği (AB) perspektifiyle ilgili konular ele
alındı.
Zir ve kapsamında
Yu n a n i s t a n , B u l g a r i st an, Sır b i st an ve
Romanya’nın altyapı ve
ulaştırma bakanları da
bir araya gelerek taşımacılıkla ilgili bölgesel
konuları görüştü.
Liderler, dördüncü kez
bir araya geldikleri toplantının sonunda ortak
basın toplantısı düzenledi.
Yunanistan Başbakanı
Çipras, yaptığı açıklamada, dörtlü zirvenin bölgede önemli gelişmelerin
yaşandığı bir dönemde
gerçekleştirildiğini belirterek, “Son zamanda
Balkanlar'da olumlu bir
dinamiğin oluşmaya baş-

24+548 – 30+439 arasında 6 kilometre uzunluğunda, ikincisi ise km:
30+439 – 56+861, 68
arasında 26 kilometre
uzunluğundadır. Karamfil (Kulfalı) köyüne yakın
olan 6 kilometrelik kesimde yapılacak bakım ve
onarım çalışmaları, Pıtsroy Engineering Şirketi,
PSK Viastroy Şirketi, Yol-

lar Şirketi, BSK “Gorna
Oryahovitsa” Şirketi ve
Atlas Balkan Şirketi’nin
yer aldığı “İZTOÇNİ RODOPİ 3” isimli kuruluş tarafından gerçekleştirilecek. Sözleşmenin değeri,
KDV dahil 8 398 995,72
leva, uygulama süresi
ise 8 aydır. Yapı denetimi, STROL 1000 Şirketi
tarafından yapılacak. Bu

şirketle imzalanan sözleşmenin değeri, KDV
dahil 51 000 levadır. Bu
yok kesimi Gorna Kula
(Madanlı) köyünden geçmektedir. Asfalt bakım ve
onarım çalışmaları yapılması, toplam 25 metre
uzunluğunda iki beton
istinat duvarı yapılması
ve Krumovitsa (Burgaz)
Nehri ve karayolunun

29.km’si yanındaki derenin üzerindeki köprülerin
onarımı planlanmaktadır.
Diğer yaklaşık 26 kilometre uzunluğundaki
kesimde bakım ve onarım çalışmaları yapmak
için JP Grubu Şirketi
ve Kontratas Inglesias
Şirketi’nin yer aldığı II-59
Karayolu Birliği ile sözleşme imzalandı. Sözleşmenin değeri, KDV dahil
17 989 382,71 levadır.
Yapı denetimi, PLAN INVEST PLOVDIV Şirketi
tarafından yapılacak. Bu
şirketle imzalanan sözleşmenin değeri, KDV
dahil 220 056 levadır.
Uygulama süresi 14 ay.
Aynı karayolunda
Krumovgrad ve Popsko köyüne ayrılan kolu
arasındaki Krumovgrad
kasabası ve Polkovnik
Jelyazovo (Karademirler)
köyüne giden kesimde
yol yeniden inşa edilecek
ve asfalt yenilenecek.
Krumovgrad kasabası,
Polkovnik Jelyazovo,
Rogaç (Eseköy) ve Pelin

Dört komşu ülke arasında zirve
ladığını” söyledi.
Çipras, Yunanistan ve
Makedonya arasında
isim sorununun çözümüne yönelik imzalanan
anlaşmanın önemli bir
meselenin çözümü için
temel oluşturduğunu, tüm
bölgeye yeni bir perspektif kazandırdığını ifade
ederek, “Bugün olumlu
bir dönem sona eriyor ve
daha umutlu yeni bir dönem başlıyor.” dedi.
Zirvede, dört ülkenin
gelecekte gerçekleştirmeyi planladığı projelerin ele alındığını anlatan
Çipras, bu kapsamda
mülteci meselesi, bölgesel güvenlik, enerji ve
taşımacılıkla ilgili konuların değerlendirildiğini
aktardı.
Çipras, zirve kapsamında ilk kez dört ülkenin
altyapı ve ulaştırma bakanlarının da bir toplantı
yaptığına işaret ederek,
ülkeleri birbirine bağlayacak kapsamlı bir ulaşım ağı oluşturulmasının
planlandığını söyledi.
Toplantıda, Selanik
-Üsküp-Belgrad arasında demiryolu bağlantısı
oluşturulması, IGB boru
hattı gibi enerji mesele-

leri ve Yunanistan'ın Selanik ve Aleksandropolis
(Dedeağaç) limanlarının
iyileştirilmesi gibi konuların konuşulduğunu
belirten Çipras, "Kısaca,
bakanlarımız, dört ülke-

alınan konular arasında
olduğunu dile getiren
Çipras, şunları kaydetti:
“Önümüzde Balkanlar
için yeni ve dinamik bir
gelecek bulunduğunu
düşünüyorum. Yeter ki

yi birbirine bağlayan ve
Çanakkale Boğazı’nın
uzağından geçen bir plan
hazırladı. Bu proje bölgeye jeopolitik bir rol kazandıracak.” diye konuştu.
Zirvede, başta Sırbistan
olmak üzere Batı Balkan
ülkelerinin AB perspektifinin yanı sıra Bulgaristan
ile Romanya’nın Schengen bölgesine dahil edilmesi probleminin de ele

bizler kendi gücümüze
inanarak bölgemiz için
vizyon sahibi olalım ve
çoğu kez akıma karşı
olsa da ileriye yönelik
adımlar atabilelim. Sadece bu şekildeki adımlarla
Balkanlar için, her çeşit
milliyetçilikten, içe dönüklükten, korkulardan,
ya da ataletten eziyet
çekmeyen ancak ortak
kalkınma ve iş birliğine

odaklı demokratik, Avrupai temelleri atabiliriz.”
Sırbistan Devlet Başkanı Vucic de böyle toplantıların Sırbistan açısından büyük önem taşıdığını ifade ederek, ülkesinin
AB üyeliğine
desteği için
Yunan i st an,
Bulgaristan ve
Romanya’ya
teşekkür etti.
Vuc ic, “ Bu
toplantılar dört
ülkeyi daha
yakınlaştırarak ekonomik
yarar sağlayacak. BelgradÜsküp-Selanik demiryolu
hattı bizim için
ç ok önemli.
O n l a r c a yıl
yapamadığımızı şeyleri
yapacağız.” dedi.
Bulgaristan Başbakanı Borisov da ülkesinin
AB Dönem Başkanlığı
görevini başarıyla yerine getirdiğini ifade
ederek, Bulgaristan’ın,
Sırbistan’ın AB üyeliğine
destek verdiğini ancak
gerekli kriterlerin de yerine getirilmesi gerektiğini
kaydetti.

(Karabeyli) köyleri olmak
üzere güzergâh dört yerleşim yerinden geçmektedir. Drenajın iyileştirilmesi için beton bordürlerin döşenmesi, drenaj
kanalları açılması, yeni
hendekler yapılması, tüm
menfezlerin temizlenmesi ve var olanların genişletilmesi öngörülüyor.
Karayolunun 41.km’sinde
betonarme donatı duvarı
inşa edilecek. 32 kilometrelik tüm bu kesimde
yeniden trafik işaretleme
çalışmaları yapılacak ve
hız sınırlama sistemleri
yerleştirilecek.
2007-2013 programlama döneminde Momçilgrad – Krumovgrad
karayolunun km: 6+230
– 24+548 arasındaki 18
km’den fazla olan kesimi
yenilendi. Bugün başlatılan projelerin başarılı bir
şekilde uygulanmasıyla
ikinci sınıf karayolunun
toplam 50 km'den fazla
bir kesimi onarılmış olacak.
Kırcaali Haber
Bulgaristan, Sırbistan,
Yunanistan ve Romanya
arasındaki ulaşım ağıyla ilgili alt yapının geliştirilmesinin önemine
değinen Borisov, yeni
yollar inşa edildiğinde
sınırlardaki yığılmaların
azalacağını ve ülkeler
arasındaki ticaretin gelişeceğini vurguladı.
Borisov “Dört ülke arasındaki demiryolu ve
otoyolları bağlantısı kurulması bir ihtiyaç. Bugün ayrıca doğalgaz taşınması konusunda çok
ciddi bir görüşme yaptık.”
diye konuştu.
Romanya Başbakanı
Dancila da zirvenin dört
ülke için yararlı sonuçları olduğunu ifade ederek,
“Yunanistan’ın kalkınma
alanında bölgede önemli
rol oynayan bir ülke olduğunu” söyledi.
Toplantılarda alınan karaların hayata geçirilmesi için dört ülkenin daha
sık görüşmesi gerektiğini
belirten Dancila, ülkesinin Sırbistan’ın AB üyeliğine tam destek verdiğini
kaydetti.
Dört ülkenin liderleri
daha önce Bükreş, Belgrad ve Varna'da bir araya
gelmişti.
Kırcaali Haber
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Almanya Başsavcısı Sofya’da: Savcılığın amacı,
adil bir karar verilmesine yardımcı olmaktır
Almanya Federal Cumhuriyeti Başsavcısı Dr.
Petır Frank'ın Bulgaristan
Cumhuriyeti Başsavcısı
Sotir Tsatsarov ile yaptığı görüşmede “Savcılığın
amacı, adil bir karar verilmesine yardımcı olmaktır”
dedi.
Dr. Frank, Bulgar meslektaşı davetlisi olarak
Bulgaristan'a iki günlük bir
ziyarette bulundu. Yapılan
görüşmede konuşmanın
ana odağı terör, organize
suç ve yolsuzlukla mücadele olduğunu belirterek,
“Terörizm, 10-15 yıllık dönemde Batı toplumları için
en büyük zorluktur. Tek
etkili karşı önlem istihbarat servisleri ve devlet
savcılık ofisleri tarafından
yapılabilir” diye konuştu.
Sözlerinin devamında
Dr. Frank, “Organize suç
devletin durumunu zayıflatır ve çoğu kez, suçlu
gruplar bir ülkenin toprak-

arasındaki iyi ilişkilerin
gelecekte hukukun üstünlüğüne yönelik ortak
tehditlere karşı etkili bir
şekilde mücadele etmek
için bir temel olarak devam edeceğinden emin
olduğunu ifade etti.
Petır Frank, Başbakan
Boyko Borisov ile de görüştü. Başbakan, konuğuna hükümetin kaçakçılıkla
mücadele konusundaki
çabalarını ve devletin Avrupa Birliği Konseyi Başkanı olarak verdiği vaatlerini anlattı.
Parlamento Kamu Dü-

larında teröristlere sızmak
için bir kanal olarak kullanılır” dedi.
Başsavcı Sotir Tsatsarov, Bulgar Savcılığı, AB
Üyesi ülkelerinin meslektaşları ve Balkan komşu
ülkeleri ile yakın bir şekil-

de çalışmakta olduklarını
belirterek, “Terörist grupların kabul edilmemesi ve
radikal oluşumların engellenmesi bizi ilgilendiren
başlıca zorluklar arasındadır” dedi.
Başsavcıya göre, mev-

zuattaki son değişikliklerin ardından, terörle
mücadele, organize suçla mücadele, yolsuzluk
ve gri ekonomi, öncelikli
alanlar olarak belirlendi.
Başsavcı, Bulgar ve
Alman savcılık ofisleri

Yaz Kur’an kurslarına çocuklarımızı ve torunlarımızı
gönderelim, hayırlılar kervanına dahil olalım
Kıymetli Müminler! Yüce
Allah bizlere, İnsanlığın
yararına olan, hayırlı ve
faydalı işlerde birlikte
hareket etmemizi, günah
içerikli ve nahoş işlerde
de birbirimizi uyarmamızı
emrediyor.
Sevgili Peygamberimiz
Hz. Muhammed Mustafa
(s.a.s) ise hayırlı insanları
şu hadisi ile ifade ediyor,
“Sizlerin en hayırlıları
Kur’an-ı Kerim’i öğrenen
ve başkalarına öğretenlerdir”.
Bu hadis-i şerif bizlere
din eğitiminin ehemmiyetini beyan ediyor, ya
öğreten ya da öğrenen
olmamız gerektiğini işaret ediyor. Esasında ilim
beşikten mezara kadar
öğrenilir. İlahiyat veya
imam hatipte eğitim gören kardeşlerimiz, eğitimi esnasında öğrenendir
(öğrencidir). Yaz tatilinde
köyünde veya kasabasında Başmüftülüğün çatısı
altında yürütülen Kur’an
Kursu hocasıdır, dolayısıyla da öğretendir.
Değerli Müslümanlar!
Bizlerin her dönemde
insanlığın yararına olan
projelerimiz ve anlamlı
çalışmalarımız olmalı!
Henüz yeni gönderdiğimiz mübarek Ramazan
ayında halkımız ile iftar ikramları sayesinde
buluşmalar düzenledik,
zekât ve sadaka-i fitrele-

rimiz ile ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi sevindirdik,
Başmüftülük “İslam Eğitimine destek” kampanyasına katkı sağladık, yar-

sağlamış ve bayramlarını tebrik etmiş olabiliriz.
“Genç aile yılı” projemiz
sayesinde 25 yeni oluşacak olan ailenin toplu

dımlaşma ve dayanışma
ilkeleri ile hareket ettik
Mevlam kabul buyursun.
Başmüf tülüğümüzün
çatısı altında yürütülen
yaz Kuran Kurslarına
maddi ve manevi katkı
sağlamalı, çocuklarımızı
ve torunlarımızı yaz tatili
döneminde kurslarımıza
göndermeli, daha verimli
olmaları adına seferber
olmalıyız. Kurban bayramı günlerinde “Başmüftülük vekâlet yolu ile
kurban” projesine katılarak ihtiyaç sahibi kardeşlerimize ulaştırılacak olan
kurban hisseleri için katkı

düğünlerini organize ederek, muhtelif hediyelikler
sağlayarak mutlulukların
artmasına vesile olabiliriz. “Başmüftülük yetimler
projesi“ ile yardım elimizi
babası olmayan şu an
itibariyle 240 yetimimize
uzatabilir, dualarına nail
olabiliriz. Vakıflar birimi
sayesinde bir camiyi tamir ettirebilir, kapalı olan
bir camiyi ibadete açtırabiliriz.
Hangi projeyi seçersek
seçelim hedefimiz her
daim Allah’ın rızası olmalıdır. Zira Müslüman yaratandan ötürü yaratılanı

sever ve hayırda mesafe
kat eder.
Duyarlı mü’minler!
Kırcaali ilimizde şu an
elli noktada Yaz Kur’an
Kursları ile hizmetinizde olmaya çalışıyoruz.
Kurslarımız sayesinde,
yavrularımıza Temel Dini
bilgiler kazandırmayı, helal- haram hassasiyetini
öğretmeyi, ana- babaya
olması gerekli saygınlığı bildirmeyi, sağlıklı
Allah inancı ve peygamber sevgisi gibi pek çok
önemli konuyu öğretmeyi
hedefliyoruz.
Gayret ve yardımlarınız
ile temennimiz Kur’an
kurslarımızın sayısını
arttırmak, kurs yapılmayan köy ve mahalle
kalmamasını sağlamak,
kurslarımızın çoğunluğunu merkezi hüviyete
taşımak, yaz kurlasrımızı da senelik statüsüne
taşımak.
Mevlam cümlemizi Peygamberimizin (s.a.s) müjdesine nail eylesin.
Hayat kitabımız Kur’an-ı
Kerim’i öğrenmeyi ve
başkalarına da öğretmeyi nasip eylesin.
Dünyada Kur’an ve Hadisler rehberimiz modelimiz olsun, ahirette şefaatçımız olsun.
Beyhan Mehmed
Kırcaali Müftüsü

zeni ve Güvenliği Komisyonu Başkanı Tsvetan
Tsvetanov ile yapmış
olduğu görüşmede, Dr.
Frank, “Bulgaristan'ın aldığı yolsuzlukla mücadele
tedbirleri doğru yöndedir.
Zaman onların etkinliğini
gösterecektir” ifadesini
kullandı.
Tsvetanov konuğunu,
terörle mücadele, kara
para aklama ve yolsuzlukla mücadele faaliyetleri
alanında Millet Meclisi'nin
yasama girişimleri hakkında bilgi verdi.
Kırcaali Haber

AB, yaz saati uygulaması
için anket başlattı
Avrupa Komisyonu, vatandaşların yaz saati uygulamasının sürdürülmesini isteyip istemediğini veya
saatlerin altı ay için bir saat ileri geri çekildiği sıkça
sorgulanan bu uygulamayı kaldırmayı tercih edip etmediğini araştırmaya başladı.
Anket araştırması, 16 Ağustos 2018 tarihine kadar sürecek.
O zamana
kadar AB
vatandaşları
yaz saati uygulanmasının
sürdürülmesini isteyip
istemediğini
yanı sıra yaz
saati mi, yoksa kış saati uygulamasını mı tercih ettiğini açıklayabilirler.
Avrupa Komisyonu, anketi şubat ayında Avrupa Parlamentosu, vatandaşlar ve bazı AB üyesi devletlerden
gelen talepler sonucunda başlattığını söyledi.
Avrupa Komisyonu, vatandaşların yaz saatlerini
nasıl geçirdiklerini, uygulamayı sürdürmek ya da kaldırmak isteyip istemediklerini ve bunun nedenlerini
ve saatlerin bir saat ileriye ya da geriye alınmasını
sürekli olarak uygulanmasını tercih edip etmediklerini
belirtmeleri gerektiği beş soru soruyor.
Mart ayında yapılan bir anket, Almanların yüzde
73'ünün yaz saati uygulamasını kaldırılmasını tercih
ettiğini gösterdi. Ancak az kişi uygulamanın önümüzdeki beş yıl içinde kaldırılmasını bekliyor.
Yaz saati uygulaması, Birinci Dünya Savaşı sırasında enerji tasarrufu sağlamak için birkaç Avrupa
ülkesinde başladı. AB mevzuatına göre, AB ülkelerinde saatler mart ayının son pazar günü bir saat ileriye
alınıyor ve ekim ayının son Pazar günü tekrar geri
alınıyor.

Firmaların yüzde 70'i
işçi bulmakta zorlanıyor

Bir işçi bulma danışmanlık firmasının araştırmasına
göre, ülkemizdeki şirketlerin yaklaşık yüzde 70'i işçi
bulmakta zorlanıyor. İşgücü piyasasının temel sorunu
mühendis ve şoför bulmaktır.
Bunun ana nedeni bu pozisyonlarda çalışma isteği
olmaması, adayların yeterli becerilere ve deneyime
sahip olmamasıdır. Her onuncu aday ise teklif edilenden daha yüksek maaş istiyor. Ve yine her onuncusu,
ekip halinde çalışamıyor ve belirli sorunlara çözüm
bulamıyor.
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Uluslararası turizm gelirleri, yılın ilk
çeyreğinde 400 milyon avroya ulaştı
Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) verilerine göre
uluslararası turizm gelirleri, bu yılın ilk üç ayında
yaklaşık 400 milyon avroyu buldu.
Raporlanan büyüme
verilerine göre, kaydedilen artış 2017 yılı OcakMart dönemine göre yüzde 10,7'dir. İlk çeyrekte
Bulgar istan'a yapılan
yabancı turist ziyaretleri,
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,8 artışla
1,196 milyona ulaştı.
Turizm Bakanı Nikolina
Angelkova'nın ifadesine
göre, veriler çok olumlu.
Turizm hizmetlerinde yüksek kalite arayışında olan,
daha fazla yabancı turisti
çekmek için sıkı çalışmalarının sonuç verdiğini
gösteriyor.
Bakan, olumlu istatistik-

bekliyor. Bakan, ”Bulgarların seyahatleri ve yılın
ilk aylarına ait veriler, artışın sağlanacağına dair
ümit vericidir” diye izah
etti.
Geçtiğimiz kış sezonunda yapılan uluslararası
seyahatlerden elde edilen gelirler, bir önceki yıla
göre yüzde 11,4 artmıştır.

Kosova’da 500 Bulgar resmen
tanınmalarını talep etti
lerin Bulgaristan'ı tanıtma
politikasını aktif hale getirme politikasını sürdürmek ve ülkeye daha fazla

turist çekebilmek için yeni
ve çekici destinasyonlar
geliştirmek için bir teşvik
olduğunu ifade etti.

Angelkova, bu yıl, 2017
yılında elde edilen başarıya dayanarak yabancı
turist sayısını artırmayı

Prof. Aleksandır Tasev, “Bulgaristan'ın daha
hızlandırılmış ekonomik büyümeye ihtiyacı var”
B u l g a r i s t a n Eko n o mi Enstitüsü Bilimler
Akademisi’nin yıllık raporunun sonuçlarına göre
son üç yıldaki ekonomik
büyüme, AB için ortalamaya göre daha yüksek
görünebilir, ancak yine
de yakalamak için gerekli olan seviyelerden çok
uzak.
Ekonomistler, Bulgaristan ekonomisinin yabancı yatırıma çok bağımlı
olduğunu, yüksek ve
sürdürülebilir bir büyüme
sağlayamayacağını vurgulamaktadır. En önemli
amaç, yılda en az% 5'lik
uzun vadeli ve kalıcı ekonomik büyüme elde etmektir.
Raporu hazırlayan ekibin yöneticisi Doç. Viktor
Yotsov, “Avrupa'da %2

-%3'ü aşmak için hızlandırılmış büyümeye ihtiyacımız var” dedi. Yotsov,
“Bulgaristan'daki büyüme
Avrupa için ortalamanın

üzerinde olmasına rağmen, bizden daha düşük
büyüme gösteren iki ülke
var. Bu hoş değil çünkü
yakınsama hızını yavaş-

latıyor” diye sözlerine ekledi.
Sadece ekonominin büyümesini beklemek, gelir
ve refahta somut bir artı-

şa yol açacak, bu da yıllar
boyunca biriken toplumsal
gerilimde bir azalmaya
neden olacaktır.
Raporda ayrıca or ta

vadede maliye politikasının ciddi zorluklarla karşı
karşıya olduğu belirtiliyor.
Herhangi bir hükümetin
önceliği, aşırı bütçe harcamalarından kaçınmak
ve ekonominin borç spiraline girmesini önlemek
olmalıdır.
Ayrıca, mal ihracatının
%66,1'inin AB ülkeleri
için, %17,9'unun Balkan
ülkeleri için olduğu netleşti. Bulgaristan’ın en büyük
ticaret ortağı Almanya olduğu belirtildi.
Prof. Aleksandır Tasev,
Bulgaristan'ın daha iyi
ekonomik büyüme yakalaması gerektiğini ve
ekonominin %3 -%4'lük
büyümesinin Avrupa standartlarına yaklaşmak için
yeterli olmadığını söyledi.
Kırcaali Haber

Başbakan Borisov: Çin ile tarım alanında
işbirliği için muazzam bir potansiyelimiz var
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile Çin
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Han Changfu
arasındaki müzakerelerin
ana konusu tarım alanında işbirliğinin derinleştirilmesi oldu. Sektördeki
ortaklığın gelişimi de,
temmuz ayı başlarında
Sofya'da Çin ve Orta ve
Doğu Avrupa ülkeleri liderlerinin buluşması sırasında önemli bir odak

Böylece Aralık 2017 ile
Mart 2018 döneminde gelirler yaklaşık 540 milyon
avroya ulaştı.
2017/2018 kış sezonunda toplam yabancı ziyaret
sayısı 1,653 milyondan
fazla olup 2016/2017 kış
sezonuna göre yüzde 12
artmıştır.
Kırcaali Haber

noktası oldu.
Boyko Borissov ve Han
Changfu, son yıllarda

tarım alanında ikili ilişkilerin yoğunlaştığını ve
Sofya’da toplantıdan so-

mut düzenlemeler beklediklerini söylediler.
Daha yakın bir işbirliği
örneği olarak, Başbakan geç en yıl
Bulgaristan Tarım,
Gıda ve Orman Bakanlığı ile Çin Halk
Cumhuriyeti Kalite
Denetimi, Denetimi
ve Karantina Genel
İdaresi arasında imzalanan protokolü anımsattı.

Plovdiv’de yeni açılan
Lojistik Merkezi 16+1 ve
tarım ve diğer ürünlerle
e-ticaret bayileri de başarılı bir işin göstergesi oldu.
Bakan Han Changfu,
"Cumhurbaşkanı ve Çin
Başbakanı ile olan iyi ilişkileriniz ikili ilişkiler geliştirmeye yardımcı oluyor"
dedi ve Bulgar hükümetinin 16+1 projelerini canlandırmaya devam edeceğini dile getirdi.

Kosova’da yaşayan yaklaşık 500 Bulgar, Kosova
Parlamentosuna sundukları dilekçeyle Bulgar toplumunun resmen tanınmasını talep etti. Belge, “Gora’dan
Kosova’daki Birleşik Bulgarlar” Örgütü tarafından Kosova yetkililerine resmen sunuldu. En kısa zamanda
Parlamento’nun ele alması ve karar vermesi bekleniyor.
Avrupa Milletvekili Andrey Kovaçev bu girişimi adil
ve demokratik bir eylem olarak tanımlıyor. Kovaçev ,
“Bu tanımayla ülkenin siyasi sınıfı Kosova'nın Avrupa
entegrasyonuna doğru ilerlediğini gösterecek. Yüzyıllardır bu insanlar kendilerini özgürce tanımlayamadılar”
diye açıkladı.
Kovaçev, resmi statünün Kosova’daki Bulgarlara
medya hakları, anadili eğitimi ve siyasi temsilciliği
hakkı sağlayacağını belirtiyor.

Hüsniye Kaşif Vakfı, Çayka
Anaokuluna yeni çocuk
oyun alanı bağışı yaptı
Kırcaali Çayka Anaokulu 3-7 yaş arası çocuklar için
yeni bir çocuk oyun alanına sahip oldu. Yeni çocuk
oyun alanı Hüsniye Káşif Vakfının maddi desteğiyle
yapıldı.
Sibel Káşif ve Káşif Káşif Vakfının temsilcileri tarafından teslim edilen bağış, çocuklar, öğretmenler
ve anaokulu müdürü Fatme Mustafa tarafından kabul edildi. Açılış törenine, Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis ve yardımcısı Veselina Tihomirova
katıldı.
Belediye başkanı, açılış konuşmasında, “Çocuklar
Bizim Geleceğimizdir” ifadesinin içeriği sadece kurumların çabalarıyla değil, aynı zamanda ebeveynlerin, vatandaşların, işletmelerin çabalarıyla da dolu
olması gerektiğinin altını çizdi.
Başkan Azis, “Hüsniye Káşif Vakfına yapmış oldukları bağış ve ilgilerinden dolayı bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Eminim ki, yapmış oldukları
bu jest yardım etmek isteyen başka kişiler tarafından
görülüp örnek alınacaktır. Herkesin oyun alanı yapmasını veya onarımını beklemiyoruz. Ebeveynlerden
ve toplum temsilcilerinden daha fazla aktif olmalarını
bekliyoruz. Yapacakları bağış kitap, oyuncak veya
maddi durumu olmayan ailelerin çocuklarının anaokulu ücretlerini karşılayacak türden olabilir. Bütün
bunlar çocukların iyiliği ve mutlu çocukluk dönemi
geçirmelerine yararı olacak” diye belirtti.
Vakıf temsilcilerinden Sibel Káşif, çocuk oyun alanının yapım sürecinde anaokulu ekibi ile çalışmaktan
duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sibel Káşif, “En
önemli şey çocuklardır. Bir şekilde herkes az veya
çok onların daha sağlıklı ve güzel ortamda büyümelerine katkı sağlayabilir” dedi.
Oyun alanının açılışından sonra, çocukları okul öncesi gruptan birinci sınıfa göndermeye yönelik tören
düzenlendi.
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Başkonsolos Ergani, Fetullahçı Terör Örgütü’nün
15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin
Bulgar basınına yönelik bilgilendirme yaptı
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosluğunca, Fetullahçı Terör
Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine
ilişkin Bulgar basınına yönelik
bilgilendirme yapıldı.
Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, Başkonsoloslukta düzenlenen toplantıda, Türkiye’de
ve Bulgaristan’daki FETÖ yapılanması ve FETÖ’ye karşı
alınan önlemleri Bulgar basın
mensuplarıyla paylaştı.
Ergani, toplantının ardından A A muhabirine yaptığı açıklamada, FETÖ’nün
Bulgaristan’da daha çok eğitim
ve medya alanındaki faaliyetleriyle ön plana çıktığını aktardı.
Bu örgütün ülkede iki okul ve
bir internet sitesine sahip olduğunu söyleyen Ergani, başkent
Sofya ve Filibe şehrinde Bulgar
müfredatına bağlı eğitim veren
iki özel okulda okuyan çocukların velilerinin “dikkatli olması ve
yapılan uyarılara duyarlı davranmaları gerektiğini” belirtti.
Ergani, FETÖ’nün varlığını
sürdürebilmek için şekilden
şekle girmeye hazır olduğunu
ve aldatıcı tavrı ile hayatta kalmaya çalıştığını anlattı.
Medya alanında da
Bulgaristan’da FETÖ’nün haber içerikli bir internet sitesini işlettiğini belirten Ergani,

“Faaliyetleri sınırlandı, onlara
karşı ilgi azaldı ama maalesef
çalışmaları devam ediyor.” diye
konuştu.
15 Temmuz öykü ve şiir yarışması
Öte yandan, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yılı dolayısıyla
Filibe Başkonsolosluğu girişinde AA’nın 15 Temmuz ile ilgili
çektiği fotoğraflarından oluşan
bir sergi düzenlendi.
Ayrıca Filibe Başkonsolosluğu
inisiyatifinde Türk-Bulgar Ede-

biyat Derneğinin desteğiyle şiir
ve öykü yarışması organize
edildi. Yarışma kapsamında Filibe Başkonsolosluğuna öğrencilerin Türkçe ve Bulgarca kaleme aldığı 42 eser gönderildi.
Gençlerin Türkiye’deki demokrasi süreci ile ilgili sözlü
çalışmalarını değerlendirecek
jüri, 15 Temmuz’da yapılacak
özel törende en başarılı eserlerin sahiplerine ödül verecek.
Filibe’ye bağlı görev bölgesinde, Bulgaristan Müslümanları

200 yıllık Caminin restorasyonu başladı
Ardino (Eğridere) Belediye
Başkanı Resmi Murat, Lübino
(Ömerler) köyünde bulunan,
ilçedeki en eski caminin onarımı için Girişim Komitesi’nin
temsilcileriyle görüştü. Yapılan
toplantıda Hak ve Özgürlükler
Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet Şaban, Ardino
Belediye Meclisi Başkanı Sezgin Bayram, Lübino Köyü Muhtarı Sıdkı Ahmet ve cami imamı
Rafet Mustafa da hazır bulundu.
Girişim Komitesi Başkanı
Salih Bahtiyar,” Caminin restorasyonu için gerekli para toplamak için açılan bağış hesabına
yaklaşık 5 000 leva yatırıldığını
kaydetti. Toplanan miktarın büyük olmadığını, ancak onarımları gerçekleştirmek için yeterli
olduğunu söyledi. Bu aşamada
en acil olarak binadaki tüm çatı
yapısının restorasyonu ve otantik görünümünün bozulmasına

yol açmadan yapılacak. Restorasyonun amacı, caminin korunması, tamir edilmesi ve kullanılmasıdır.
Belediye Başkanı Resmi Murat, hayırseverlik girişiminden
dolayı ekibi tebrik etti.”Lübino

çok güzel ve şirin bir Rodop
köyü. İçindeki manevi değerleri
korumak için çaba gösterdiğinize sevindim” diyen Resmi Murat, Girişim Komitesi’ne caminin
taş çatısının korunmasını önerdi. Belediye Başkanı, “Camiler
dinimizin sembolleridir. İnşallah,

ilçede diğer yerleşim yerlerine
örnek olacağınızı umuyorum”
dedi.
Lübino Camisi, iki katlı bir
bina, ikinci kat kadınlar için
öngörülmüştür. Caminin, kendi
girişine sahip 20 metrelik minaresi var. Eşsiz mimari eser,
1808 yılına doğru Rodoplu
inşaat ustaları tarafından inşa
edilmiştir. Doğu Rodoplar’da
namaz kılınan mekanın altında bodrum katı bulunan tek
camidir. Hemen cami girişinin
yanı peşinde eski medresenin
kalıntıları var. Eskiden burada
hoca, imam gibi din görevlileri
yetiştiriliyormuş, daha sonraki
yıllarda ise ilahiyat okuluna dönüştürülmüştür.
Bağışlar İçin IBAN:
Bulgar Levası
BG88STSA93000024707607
BIC: STSABGSF

Başmüf tülüğü nün desteğiyle 15
Temmuz şehitleri
için mevlit okutulacak.
Bulgaristan’daki FETÖ
yapılanması
Bulgaristan’da
1992’den itibaren, “Zaman Bıgaria” adıyla Bulgarca ve Türkçe
g a zete b a s a n
FETÖ’nün Bulgaristan vatandaşı temsilcileri,
Türkiye’nin girişimleri sonucu
güç kaybederek
yayınlarını internet ortamına taşıdı.
Eski adından vazgeçen gazete, internet ortamında sınırlı
okuyucu kitlesine hitap eden
“Haftaya Bakış” adlı siteden
propagandasını sürdürmeye
çalışıyor.
FETÖ okullarının prestij
kaybı
Öte yandan FETÖ’nün işlettiği Sofya ve Filibe’deki iki özel

okul, resmi müfredata göre
eğitim vermesine rağmen velilerin ilgi ve güvenlerini yitirmesi
nedeniyle son iki yıldır önemli
ölçüde prestij kaybına uğradı.
Bulgaristan’ın kuzeydoğusunda, Müslümanların yoğun yaşadığı Şumnu şehrinde kurulan
yurtlu lise düzeyindeki diğer
bir okul ise, FETÖ’ye ait olduğu
şüphesiyle hizmete açılmadan
belediye tarafından kapattırıldı.
Ülkede, FETÖ yanlısı işadamların sayısının ise oldukça azaldığı tahmin ediliyor.
Bulgaristan’da 15 Temmuz öncesi uzunca bir süre “konforlu”
bir yaşam sürdüren, FETÖ’nün
“kasa sorumlusu” olarak gösterilen Abdullah Büyük, 2016’da
Türkiye’ye teslim edilmişti.
Bulgaristan’ın 15 Temmuz
sürecinde Türkiye’ye verdiği destek nedeniyle FETÖ
yanlısı Türk vatandaşlarının
Bulgaristan’a kaçma girişimleri
bir anda son bulmuş oldu.
Bulgaristan, darbe girişiminin hemen sonrasında Avrupa Birliği üyelerinin arasında
Türkiye’ye başsağlığı dileyen
ve dayanışma gösteren ilk ülkelerden biri olmuştu. AA
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70 yaşındaki Annemize
Edirne ve İzmir’de
normal günlük ev
işlerinde bulunacak,
yemek yapabilecek,
seyahat edebilecek,
onunla sohbet edecek 45
- 60 yaş arası refakatçi
hanım arıyoruz.
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