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Pekcan: "Bulgaristan ile ilişkilerimizi 
her alanda geliştirmek istiyoruz"
Türkiye Ticaret Bakanı Ruh-

sar Pekcan, başkent Sofya'da-
ki temasları kapsamında Baş-
bakan Boyko Borisov ile bir 
araya geldi.
Görüşmesinin ardından Bul-

garistan Ekonomi Bakanı Emil 
Karanikolov ile Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu (DEİK) organi-
zasyonu tarafından Ramada 
Oteli'nde düzenlenen Türki-
ye - Bulgaristan İş Forumu'na 
katılan Pekcan, burada yaptığı 
konuşmada, ticaret ve ekono-
mik ilişkilerin artırılmasına kat-
kı sağlayan iş forumuna 500'ü 
aşkın Türk ve Bulgar iş adamı-
nın katılmasının memnuniyet 
verici olduğunu dile getirdi.
Bulgaristan Başbakanı Bo-

risov ile yaptığı görüşmede, 
Türkiye ile Bulgaristan ara-
sında gümrük kapılarındaki 
geçişlerde yaşanılan sorunları 
ele aldıklarını anlatan Pekcan, 
şunları kaydetti:
"Borisov ile görüşmemiz biz-

leri cesaretlendirdi. Sınırdaki 
beklemeler, gecikmeler ko-

nusunda karşılıklı hemfikiriz. 
Kapıkule'ye alternatif olarak 
Hamzabeyli kapısını biraz 
daha genişletmek için inşaat 
çalışmalarına başladık, mayıs 
ayında bitirmeyi planlıyoruz. 
Lesovo kapısında da arazi 

tahsisi yapılmış, inşallah yükü 
dağıtacağız. 'Tek Durak Tek 
Pencere' uygulamasına geçip 
tek tarafta gümrük işlemi ya-
par hale getirebilirsek her şey 
çok daha hızlanacak. Sayın 
Bulgar Başbakanı da bunu 

destekledi. Umuyoruz daha 
hızlı yol alacağız. Bakanlıklar 
arası bir çalışma grubu kura-
cağız. Bu grupta bu çalışmayı 
aktif olarak izleyip sonuçlan-

dıracaklar."
"Bulgaristan ile ilişkileri-

mizi her alanda geliştirmek 
istiyoruz"
Bulgaristan ile ilişkileri her 

alanda geliştirmeyi istedikleri-
ni vurgulayan Pekcan, iki ülke 
arasında dengeli bir ticaret 
hacmi bulunduğunu, geçen 
yıl 2,8 milyar dolar ihracat, 2,8 
milyar dolarlık ithalat yapıldığı-
nı aktardı. Pekcan, "Ancak bu 

rakam dost ve komşu olan 
Bulgaristan ile Türkiye'nin 
potansiyelini yansıtmamak-
tadır." dedi.
Pekcan, "Yatırımları da 

karşılıklı olarak destekli-
yoruz. Bulgaristan'da yak-
laşık 2 milyar dolarlık bir 
Türk yatırımı bulunmaktadır. 
Bulgaristan'da daha fazla 
Türk yatırımcıyı görmekten 
memnun olacağız. Bulgar fir-
malarımızı da Türkiye'de yatı-
rımcı olmaya davet ediyoruz." 
ifadelerini kullandı.
İki ülkenin hükümetlerarası 

ekonomik iş birliği toplantıları 
gerçekleştirileceğini anlatan 
Pekcan, bir sonraki iş foru-
munu sektörel bazda düzen-
lemek istediklerini söyledi.
İş birliği anlaşması imza-

landı
Konuşmaların ardından 

Ticaret Bakanı Ruhsar Pek-

can ile Bulgar Ekonomi Ba-
kanı Karanikolov tarafından 
"Cumhurbaşkanlığı Yatırım 
Ofisi ile Bulgaristan Yatırım 
Ajansı Arasında İş Birliği An-
laşması" imzalandı.
Pekcan, Bulgar Ekonomi 

Bakanı Karanikolov tarafın-
dan onuruna verilen öğle ye-
meğinin ardından Bulgaristan 
Maliye Bakanı Vladislav Go-
ranov ile de görüştü.
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'Bulgaristan'da Asimilasyon Devam Ediyor'
Demokratik İnsan Hakla-

rı Ligi teşkilatının 30'uncu 
kuruluş yıldönümü dola-
yısıyla Edirne'de Balkan 
Rumeli Türkleri Konfede-
rasyonu, Edirne Balkan 
Türkleri Federasyonu ve 
Edirne Balkan Türkleri 
Kültür ve Dayanışma Der-
neği ortaklığında panel 
düzenlendi.

D e v e c i h a n  K ü l t ü r 
Merkezi'nde gerçekleşti-
rilen panelde 30 yıl önce 
kurulan teşkilatın kuruluş 
yıldönümü kutlanırken, 
geçmişten günümüze 
yaşanan asimilasyon po-
litikaları anlatıldı. Pane-
le Edirne İl Milli Eğitim 
Müdürü Ali Kemal Kurt, 
Bulgaristan Dost Parti-
si Genel Başkanı Lütfü 
Mestan, Kültür ve Turizm 
İl Müdürü Ahmet Hacı-
oğlu ve Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu 
Genel Başkanı Zülfettin 
Hacıoğlu'nun yanısıra çok 
sayıda vatandaş katıldı.

Panelin açılışında ko-
nuşan Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyonu 
Genel Başkanı Zülfettin 
Hacıoğlu; “Bizlerin bu-
gün bu toplantıyı burada 
yapma amacımızı başta 
ilettik, ancak bunun da-
hası da var. 6 ay sonra 
2019 yılı içerisinde mayıs 
ayı başında 1989 zorun-
lu göçün yani sürgünün 

30'uncu yıldönümü. Dedik 
ki biz Edirne'den 1988 yı-
lında kurulan Demokratik 
İnsan Hakları Ligi'ne baş-
layalım. Dalga dalga ülke 
çapında nerede hemşeri-
miz varsa bu toplantıları 
yapalım, en son da 2019 
yılının Mayıs ayında Allah 
nasip ederse yerinde, 30 
yıl önce Kırklareli ilinin 
Kavaklı ilçesinde göçmen 
kampında güzel bir anma 
töreni yapalım” dedi.

“Bu olaylar tarih kitap-
larına girmeli”

Bulgaristan Dost Par-
tisi Genel Başkanı Lütfü 
Mestan da panelin kendi-

leri için öneminin çok bü-
yük olduğunu belirterek; 
“Maalesef 1984-89 yılları 
arasında yaşadığımız acı, 
komünist rejimin asimilas-
yon politikası ve yaşadığı-
mız acılar tarih kitapların-
da şu anda yerini almadı. 
Gençler bunu yakın za-
manda unutacak. Bu olay-
lar tarih kitaplarına girme-
li. Çünkü tüm Avrupa'da 
yalnız Bulgaristan'da bir 
buçuk milyon Türk ve 
Müslüman asimile edildi, 
isimlerimiz değiştirildi, di-
nimiz yasak edildi. Yalnız 
Bulgaristan'da komünist 
rejimin sözde 'soya dönüş' 

adı altında asimilasyon 
politikası gerçekleştirdi. 
Niçin bu Bosna'da ya da 
Makedonya'da olmadı? 
Tek bir nedeni var. Çün-
kü; Bulgaristan'da yalnız 
Balkan yarımadasında 
değil, tüm Avrupa'da en 
çok sayıda yaşayan Türk 
ve Müslüman orada” ifa-
delerini kullandı.

“Asimilasyon politika-
sı gizliden gizliye de-
vam ediyor”

Asimilasyon politikası-
nın halen gizliden gizliye 
devam ettiğini söyleyen 
Mestan; “Asimilasyon 
politikası halen bitmemiş-

tir. Eskiden asimilasyon 
politikası açık bir şekilde 
yapılıyordu. Tanklarla, 
kaleşnikof denen silah-
larla askeri ve polisiyle 
yapılıyordu. Şimdiyse giz-
li yapılıyor. Bulgaristan'da 
bizim haklarımız halen 
yerine gelmiş değil. Son 
2 yıl içerisinde yalnız ana 
dilimde konuştuğumdan 
dolayı toplantılarda 19 
ceza yedim. Şimdi ben 
Türkçe konuştukça bana 
2 bin leva Türk parasıyla 
6 bin Lira para yapar, o 
kadar ceza yedim. Böyle 
19 ceza yedim, 6'şar bin 
liradan siz hesap edin. 
Milli dava devam ediyor. 
Ben bugün buraya propa-
ganda yapmaya gelme-
dim. 1 yıl önce 24 Mart'ta 

Kırcaali'de 20 bin kişinin 
önünde ilk olarak ana 
dilimde Mustafa Kemal 
Atatürk'ün sözlerini söy-
ledim; 'Ne Mutlu Türküm 
Diyene' dedim. Benden 
sonra halk da aynısı-
nı tekrarladı. Türklüğü, 
kimliğimizi genç nesile 
aktarmak bizim siyasi 
değil insanlık borcumuz-
dur” diye konuştu.
Açılış konuşmalarının 

ardından panel Trakya 
Üniversitesi Dr. Öğre-
tim Üyesi Bülent Yıldı-
rım, Araştırmacı Yazar 
Mehmet Türker ve Bul-
garistan Demokratik İn-
san Hakları Ligi Kurucu 
Üyesi Sabri İskender'in 
sunumlarıyla devam etti.

Bulgaristan, Almanya’ya ayda 300 
milyon avro değerinde mal ihraç ediyor

Ekonomi Bakanlığın-
dan verilen bilgiye göre 
Bakan Yardımcısı Alek-
sandir Manolev ile Al-
manya Federal Ekono-
mi ve Enerji Bakanlığı 
Devlet Sekreteri Oliver 
Witke arasında Berlin’de 
gerçekleştirilen görüş-
mede Bulgar istan’ın 
Almanya’ya ayda ortala-
ma 300 milyon avro de-
ğerinde mal ihraç ettiği 
açıklandı. 
Son birkaç yıldır ikili ti-

caretin istatistikleri, eko-
nomik ilişkilerin tarihin-
deki rekorları kırdı. 
Toplantıda iki ülke, ya-

kıt düzenleme, kayıt ve 
kontrol politikaları ve 
önlemleri alanında dene-
yim alışverişinde bulun-
ma konusunda anlaştı.
Manolev,”Alman şirket-

leri ülkemizde kendilerini 
iyi hissetmekte ve yatı-
rımlarını genişletmekte-
dir” dedi. Bakan Yardım-
cısı, ayrıca Bulgaristan-
Alman Ticaret Odası'nın 
verilerine atıfta bulu-
narak, Bulgaristan'daki 

faaliyet gösteren Alman 
şirketlerinin yaklaşık % 
90'ının, bu kararı tekrar 
almak zorunda kalmala-
rı halinde Bulgaristan'a 
yine yatırım yapacakla-

rını kaydetti. 
Manolev,”Bulgaristan'ın 

sunabileceği iş fırsatları 
tanıtmak için federal 
düzeyde ve eyaletlerde 
daha fazla etkinlikle-
re katılma fırsatımızın 
olması bizim için çok 
önemli” diye sözlerine 
ekledi.
Almanya Federal Eko-

nomi ve Enerji Bakan-

lığı Devlet Sekreteri,” 
Bulgaristan'ın elde ettiği 
ekonomik sonuçlardan 
çok etkilendik ve daha 
fazla Alman yatırımcı 
çekmek için size destek 

olmaya hazırız” diye vur-
guladı.
Görüşmede ayr ıca 

personel eğitimi ve Bul-
garistan'daki ikili eğitimin 
uygulanması konusunda 
işbirliği ve deneyim alış-
verişinin derinleştirilmesi 
konusuna da değinildi. 
Alman tarafı, ülkemizde 
bu alanda bir konsept 
geliştirilmesine katılma-

ları için birkaç uzmanın 
uzun süreli olarak gö-
revlendirilmesi olasılığı-
nın araştırılacağına dair 
taahhüt aldı. 
Almanya, Bulgaristan 

için giderek daha 
önemli bir ekonomik 
ortak haline geliyor. 
2017 yılında ihraca-
tımız 3,5 milyar av-
royu aştı, ithalat yak-
laşık 3,7 milyar avro 
oldu. 2018 yılının ilk 
6 ayına ait istatistik-
ler, daha da olumlu- 
ihracat % 20, ithalat 
ise % 12 arttı.
Ekonomi Bakan 

Yardımcısı Manolev, 
bölgedeki en önemli 

ve prestijli etkinliklerden 
biri olan Doğu Almanya 
Ekonomik Forumu’na ka-
tılmak üzere Almanya’yı 
ziyaret etti. Forum, Doğu 
Almanya'nın en önemli 
şirketleri için bir buluş-
ma yeri. Forum sırasında 
Bulgaristan, yatırım için 
cazip bir hedef olarak 
tanıtıldı.
              Kırcaali Haber

Bakan Mladenov: Bazı 
protestoculara trafik idari 

para cezası kesildi
Sliven (İslimye) şehrinde Bulgaristan Ulusal 

Radyosu’na (BNR) verdiği demeçte İçişleri Bakanı 
Mladen Marinov, ”Protesto eylemi yapan vatandaşlar 
arasında özel otomobilleriyle yolları kapatmaları ne-
deniyle adlarına trafik idari para cezası karar tutanağı 
tanzim edilenler var. Vatandaşlar, yasaların tanıdığı 
haklar çerçevesinde protesto eylemi yapsınlar” diye 
çağrıda bulundu. 

Bakan Marinov, kamu düzeni ve güvenliği sağlama-
da yerel yönetim ile polis arasındaki etkileşimi tartış-
mak üzere belediye başkanları ile bir araya gelmek için 
Sliven’de bulundu. 

Mladenov, polisin belediyelerden protesto izni alınan 
yerlerde trafiği düzenlemesini ve provokatörlerin ol-
maması için gözetlemesini ve izin alınmayan protesto 
eylemleri sırasında da polislerin aynı şekilde hareket 
etmesini istedi. Bakan’ın ifadesine göre protesto ey-
lemlerinin büyük bir kısmı, belediyelerden izin alınma-
dan yapılıyor. 

Geçen pazar günü ülkenin otoyolları ve ana yollarını 
kapatma eylemleriyle ilgili İçişleri Bakanı,” Yine her-
kese çağrı yapıyorum-protesto gösterileri kanunlara 
uyularak barışçıl bir şekilde yapılsın. Polise yönelik 
provokasyonlar olmasın. Polisin emirlerine uyulsun, 
bizler her bir barışçıl protesto hakkını kullanan kişinin 
bu hakkını garanti altına almak için oradayız” dedi. 

Bakan, altı polis sendikasından birisinin protestoları 
desteklemesiyle ilgili yorumda bulunmak istemedi. 

Bir hatırlatma yapmamız gerekirse kendileri hakkında 
“sözde hasta çocukları olan bağıran anneler” ifadeleri-
ni kullanan Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov’un 
istifa etmesinden sonra bile engelli çocukların anneleri, 
protestolarını sürdürüyor. 

Mladenov, Sliven’de belediye başkanlarıyla toplan-
tıdan sonra yaptığı açıklamada Başbakan Borisov’un 
ikinci hükümetinin istifasından sonra 2017 yılının başın-
da dediği gibi her bir köyde görevli polis olmayacağını, 
fakat video gözetim uygulaması, koruma şirketleriyle iş 
birliği ve yerel yönetimlerle etkileşim içinde olmak gibi 
çarelere başvurulacağını kaydetti. 
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Gazeteci Georgi Kulov’un “Köprü” 
isimli kitabının Türkçe çevirisi tanıtıldı

Kırcaali Ömer Lütf i 
Türk Kültür Derneği sa-
lonunda gazeteci Georgi 
Kulov’un “Köprü” isimli 
kitabının Türkçe çevirisi-
nin tanıtımı yapıldı. Bü-
yüklük bakımından ülke-
de ikinci olan prestijli Fa-
ber Yayınevi'nde basılan 
kitabı Türkçe ’ye çeviren 
Ülker Kornazova’dır. Ta-
nıtım etkinliği, Kırcaali 
Ömer Lütfi Kültür Der-
neği, Helikon Kırtasiyesi, 
Kırcaali Barış İçin Balkan 
Forumu Derneği tarafın-
dan organize edildi. 
Yazarın dostlarını ve 

yaratıcıları bir araya geti-
ren etkinliğe Kırcaali’den 
başka Momçilgrad (Mes-
tanlı), Ardino (Eğridere) 
ve Krumovgrad’dan (Ko-
şukavak) kitapseverler 
katıldı. 
Yeni çıkan kitabın, yeni 

bir doğan çocuk gibi ol-
duğunu ifade eden Ömer 
Lütfi Türk Kültür Derneği 
Müdürü Müzekki Ahmet, 
Kulov’un kitabını tebrik 
ederek, okurunun bol ol-
masını temenni etti. Şim-
diye kadar kültür merke-
zinde onlarca kitabın 
tanıtıldığını belirten Mü-
zekki Ahmet, bu kitabın 

asırlarca bir arada yaşa-
yan toplumlar arasında 
köprü kurduğunu söyledi. 
Ev sahipliği yapan der-

neğe teşekkür eden kita-
bın yazarı Georgi Kulov, 
kitabında olumlu enerji 
veren Doğu Rodoplar’da 
Müslüman ve Hıristi-
yanlar arasındaki temas 
noktalarına değindiğini 
kaydetti. Gazeteci,” Ki-
tap, Bulgarlar ve Türkler 
arasındaki komşu ilişki-
lerine temas ediyor. İki 
toplum arasında köprü 

kurduğu için Bulgarca ve 
Türkçe olarak basılmalıy-
dı” diye vurguladı. 
Faber Yayınevi sahi-

bi Neyko Gençev, Ve-
liko Tırnovo şehrinden 
Kırcaali’ye gelerek kita-
bın tanıtım programına 
teşrif etti. Gençev, adın-
dan dolayı hemen kitabı 
bastırmaya karar ver-
diğini söyledi. Gençev, 
“Köprüyü dünya ve ahi-
ret arasında da bir bağ-
lantı olarak görüyorum” 
dedi. Faber Yayınevi, 

kitabın ilk baskısını üc-
retsiz olarak yaptı. 1996 
yılında kurulan yayınevi 
10 000’den fazla kitap 
bastırdı. Onlar arasında 
onlarca Türkçe kitap bu-
lunuyor. Yayınevi, 2007 
yılında Avrupa çapında 
300 yayınevi arasından 
Avrupa Birliği'nin jübile 
yılı vesilesiyle çıkardığı 
kitabı basma hakkını ka-
zandı. 
Kitabın diğer sponsoru 

olan iş adamı ve toplu-
mun önde gelen isimle-

rinden Sebahattin Gök-
çe, “Hayatım köprüler et-
rafında geçti. Halihazırda 
Rotaryen dostlarımızla 
birlikte Bulgaristan, Tür-
kiye ve Yunanistan’dan 
çocuklar arasında gö-
nül köprüsü kuran “Bir 
Köprü’de Biz Olalım” 
projesini yürütüyoruz. 
Olumlu mesajlar verdiği 
için kitabın Türkçe çe-
virisinin yayınlanmasını 
destekledim” dedi. 
Kitabın satışını yapan 

Helikon Kır tasiyesi’ni 
temsilen tanıtım etkin-
liğinde hazır bulunan 
İvanka Pençeva, kitabın 
Türkçe çevirisinin Kırca-
alililer ve şehrin misafir-
leri tarafından arandığını 
söyledi. Pençeva, bu ki-
taptan ötürü kırtasiyede 
Türkçe eserlere veya 
Türk yazarlarından Bul-
garcaya çevirisi yapılmış 
kitap standı kurulduğu-
nu kaydetti. 1992 yılına 

kurulan Helikon Şirketi, 
ülke çapında en büyük 
zincir kırtasiye mağaza-
larına sahiptir. 
Şair Vildan Sefer, “Ki-

tap doğru yayınevini, 
doğru sponsorunu ve 
tercümanını bulmuş. 
Okurlarını da bulacak. 
Bu kitap çok değerli 
ve okurlara ulaşacak. 
Kitap, başarılı olmaya 
mahkûm, çünkü Doğu 
Rodoplar’da yaşanan 
olayların gerçek bir de-
ğerlendirmesini sunuyor” 
diye konuştu. 
Toplumun önde gelen 

ismi Selahattin Karaba-
şev, “Köprü” kitabının 
doktora tezi olabileceğini 
söyledi. Müellifi, yayıncı-
yı, tercümanını ve spon-
sorlarını tebrik eden Ka-
rabaşev, müellif ve ya-
yıncı ile yaşadığı Ardino 
(Eğridere) kasabasında 
tanıştıklarını anımsattı.
       Resmiye MÜMÜN

Dünya Güreş Şampiyonu Taybe 
Hüseyin’e Meclis Onur Plaketi

16 Kasım 2018 Cuma günü Halk Meclisi Genel Ku-
rulu salonunda düzenlenen törenle Dünya Şampiyonu 
olan milli güreşçimiz Taybe Hüseyin ve antrenörü Petır 
Kasabov, Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva tarafın-
dan tebrik edilerek Meclis adına birer onur plaketiyle 
ödüllendirildi. 

Meclis Basın Merkezinden verilen bilgiye göre Mec-
lis Başkanı Tsveta Karayançeva, Dünya Güreş Şam-

piyonu Taybe Hüseyin ve antrenörü Petır Kasabov ile 
görüştü Karayançeva, konuklarını “Bulgaristan küçük 
bir ülke, ama büyük şampiyonları var” sözleriyle kar-
şıladı. Meclis Başkanı, Taybe Hüseyin’e gösterdiği 
üstün başarı ile ülkemizin adını dünyaya duyurduğu 
için teşekkür etti. Karayançeva,”Kendinizi bir kişi ve 
sporcu olarak geliştirmenize yardımcı olan antrenörü-
nüz Petır Kasabov’a da teşekkür etmeyi borç biliriz” 
diye vurguladı. 

Taybe Hüseyin, ”Mecliste bulunmaktan ve göster-
diğim çabalara ve başarılarıma değer vermenizden 
dolayı çok mutluyum” diye ifade etti. Meclis Başkanı 
ile yaptığı görüşmede Dünya Güreş Şampiyonu, gü-
reşçi olmayı nasıl seçtiğini, yeteneklerini geliştirmeye 
ve sıkı antrenman yapmaya nasıl devam ettiğini ve 
ödül törenlerinde Bulgaristan marşını dinlerken ne 
hissettiğini anlattı.

Dünya Güreş Şampiyonu Taybe Hüseyin, Milletvekili 
Desislava Atanasova’nın girişimiyle Meclisin konuğu 
oldu. Mecliste konuklar, Bulgaristan’ın Avrupalı Gele-
ceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis Grubu Başkanı 
Tsvetan Tsvetanov ile de bir araya geldi.

Köy muhtarlarının sessiz protestosu
Kırcaali Belediyesi 

Basın Merkezinden ve-
rilen bilgiye göre Kırca-
ali ilçesinde görevli 90 
muhtar, Kırcaali Devlet 
Orman İşletme Müdür-
lüğü önünde toplanarak 
yakacak odunların yerli 
nüfusa adaletli bir şe-
kilde dağıtılmamasına 
karşı sessiz protesto 
gösterisi yaptı. Kırcaali 
Belediye Başkanı Ha-
san Azis ve Yardımcıla-
rı Mümün Ali ve Tuncay 
Şükrü de protestoya 
katıldı. Protestocula-
rın temsilcileri, Kırcaali 
Devlet Orman İşletme 
Müdürü Müh. Nikolay 
Yançev ile görüşme 
gerçekleştirdi. 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis,” Taleplerimiz, 
yakacak odunların yerli 
nüfusa adaletli bir şe-
kilde dağıtılmamasına 
yöneliktir, aynı sorun 
birkaç yıldır tekrarlanı-
yor. Şu anda yakacak 
odunların dağıtımı, bir 
siyasi gücün temsilci-
lerinin aracılığıyla va-

tandaşların siyasi ter-
cihlerine göre yapılıyor. 
Belirli haneler odun için 
daha düşük fiyat öde-
mektedirler ve bu tür 

olaylara dair kanıtımız 
var. Odunların dağıtımı 
muhtarların aracılığıyla 
olmalıdır” dedi. 
Köy muhtarları tara-

fından hazırlanan lis-
telere göre sipariş ve-
rilen odun miktarının 

4256 metreküpü teslim 
edilmemiştir. Belediye 
Başkanı Hasan Azis, 
yakacak odun dağıtımı 
konusunda sabrın sını-

rının aşıldığını belirtti. 
Belediye yönetimi, 

köy muhtarları ve va-
tandaşlar tarafından 
verilen odun siparişle-
rine göre yapılan tesli-
matlar ve Devlet Orman 
İşletme Müdürlüğü’nün 

siparişleri karşılayıp 
karşılayamama imkan-
ları hakkında malumat 
vermesini bekliyor. Ya-
kacak odun dağıtımının, 

yerel nüfusun belirli bir 
siyasi parti üyeliğine 
göre yapılmasına son 
verilmediği halde Dev-
let Orman İşletme Mü-
dürlüğü önünde kitlevi 
protesto gösterileri ya-
pılacak.
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Necmi Ali, Göbekli Tepe - Kültürlerin 
Buluştuğu Dünya Konferansına katıldı
7 Kasım'da Brüksel’de 

Avrupa B i r l i ğ i  (AB) 
Parlamentosu’nda "Gö-
bekli Tepe - Kültürlerin 
Buluştuğu Dünya" konulu 
konferans yapıldı. Konfe-
rans, Türkiye Araştırma 
ve İş Dünyası Kuruluşları 
(TuR&Bo) Brüksel Ofisi 
ve Türkiye'nin AB Nez-
dindeki Daimi Temsilcili-
ği tarafından düzenlendi. 
Konferansın açılışında 
Türkiye’nin Brüksel Büyü-
kelçisi Zeki Levent Güm-
rükçü, AP - Türkiye Foru-
mu Başkanı ve AP Sos-
yalistler ve Demokratlar 
Grubu Üyesi İsmail Ertuğ 
ve Avrupa Liberal ve De-
mokratlar İttifakı (ALDE) 
Grubu Üyesi Milletvekili 
Necmi Ali konuşma yaptı. 
Necmi Ali yaptığı ko-

nuşmada, Güneydoğu 
Türkiye’de Şanlıurfa ilin-
de bulunan insanlık tari-
hinin ilk tapınaklarından 
birine sahip en eski arke-
olojik alanlardan biri olan 

Neolitik Çağından kalma 
Göbekli Tepe adını taşı-
yan yeni keşfedilen tarihi 
yerleşim yerinin tarihin-
den kısaca bahsetti. Bu-
rası, eşsizliği ve bilinen 
en eski mimari eserleriyle 
tüm uygarlıklar için olağa-

nüstü bir kültürel mirastır. 
Göbekli Tepe, 1 Temmuz 
2018'de UNESCO Dünya 
Mirası Listesine eklendi.
Bulgaristan’ın AP Millet-

vekillisi, Göbekli Tepe’nin 
21. yüzyılın en önemli 
arkeolojik keşiflerinden 

biri olduğu yönünde cid-
di argümanlar or taya 
koydu. Her şeyden önce 
yerleşim yeri, 12 000 yıl 
öncesine tarihlenmiştir. 
Başka bir deyişle Göbekli 
Tepe, Mısır Piramitlerin-
den 4 bin, İngiltere'deki 

Stonehenge'den 7 bin 
yıl daha eskidir. Şimdiye 
kadar bilinen atalarımızın 
sedanter (hareketsiz) ya-
şam tarzına geçiş yaptık-
ları dönemden öncesine 
aittir. Yaygın görüşün ak-
sine bu keşif, aynı zaman-
da bilinen ilk yerleşimlerin 
oluşturulmasından önce 
dini inanç ve uygulama-
ların varlığını kanıtlamak-
tadır.

Göbekli Tepe bulguları, 
nüfus içinde dini bir sını-

fın var olduğunu kanıtla-
maktadır. Nüfusun sos-
yal gruplara bölünmesi, 
şimdiye kadar sanılan 
tarihlerden çok önce var 
olmuştur. Aynı zamanda 
insanlık medeniyetinin 
başlangıcında ilk tarım fa-
aliyetlerinin muhtemelen 
bu bölgede gerçekleştiril-
diği anlaşılmaktadır. Tüm 
yeni tespit edilen bilgiler, 
insanlığın başlangıcı hak-
kındaki genel bilgiye kat-
kıda bulunuyor.

AB, hava kirliliğinden dolayı Bulgaristan’a 
yaptırım uygulayabilir

Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu, ülkemizin Hava 
Kalitesi Direktifi kapsa-
mındaki yükümlülüklerini 
ihlal ettiğini tespit eden 
AB Adalet Divanı’nın 5 
Nisan 2017 tarihli kararı-
nı, tam olarak uygulama-
ya çağırdı. 
Mahkeme, Bulgaristan’ 

da havadaki ince parti-
kül madde değerlerine 
ilişkin sınır değerlerinin 
korunması ve değerlerin 
aşıldığı sürenin asgariye 
indirilmesi için şartların 
karşılanmadığına karar 
verdi. 
Bazı ilerlemeler kay-

dedildiğine dikkat çek-
mesine rağmen Avrupa 
Komisyonu, yavaş de-
ğişimler, ulusal ve yerel 
düzeyde çevrenin korun-
masıyla ilgili makamlar 
ile diğer makamlar ara-
sında tutarlı bir yaklaşı-
mın olmaması konusun-
da endişe duymakta.
Avrupa Komisyonu’ndan 

yapılan açık lamada, 
“Bulgaristan, henüz iyi-
leştirme için gerekli tüm 
önlemleri almadı. Ülke, 
ömrünü tamamlamış 
araçlardan gelen atık-
ların denetlenmesi ve 
teknik denetimler dahil 
karayolu trafiği ile ilgili 

hükümleri değiştirerek 
önlemler aldı. Bu, doğru 
yönde bir adım olsa da, 
evlerde ısıtmak için kul-
lanılan kömürde ve briket 
kömürlerde sülfür ve kül 
içeriği için yeni gereksi-
nimler gibi hava kalitesi-

nin iyileştirilmesine kat-
kıda bulunabilecek diğer 
önlemler hala planlama 
aşamasındadır” denildi.
Bulgaristan, gerekli ön-

lemi almazsa ve dava-
nın AB Adalet Divanı’na 
havale edilmesi halinde 
para cezası verilebilir. 
Komisyon, Bulgaristan’ın 
yanıt vermesi için iki ay 

zamanı olduğunu belirtti. 
Çevre ve Su Baka-

nı Neno Dimov, AB'nin 
hava kirliliğinden dolayı 
bize yaptırım uygulaya-
bileceğini, ancak hükü-
metin bunun olmaması 
için çaba sarf ettiğini 
açıkladı. 
Bakan Dimov, Fokus 

Haber Ajansı’na verdiği 

demeçte, ”Çevre ve Su 
Bakanlığı ve hükümetin 
yaptığı şey, uzun vadede 
yaptırımları ertelemeye 
çalışmak ve bu arada 
sonuçlar elde ederek Ko-
misyonu sorunun çözül-
mesine yatırım yapmanın 
daha iyi olacağına ikna 
etmektir. Neredeyse aynı 
miktarda mali kaynağa el 

konulacak, ancak etkisi 
daha az olacaktır” diye 
konuştu. 
Dimov’un ifadesine göre 

bakanlık, Bulgaristan’da 
bir çok şehrin Avru-
p a  Ko m i syo n u ’n u n 
Bulgaristan'dan beklediği 
hava kalitesinin iyileştiril-
mesi konusunda olumlu 
sonuçlar aldıklarını gös-

teren bir rapor tanıtacak. 
Bakan, bu yüzden yap-
tırım olmayacağını umut 
ediyor. 
Dimov, sorunun ulusal 

bir sorun olarak kabul 
edilmesinin ve tüm so-
rumlu kurumların çözü-
mü için seferber olması-
nın çok önemli olduğunu 
vurguladı.

Mestanlılardan 
Çifte Bayram

Bursa’nın en aktif ve dayanışmanın en güzel ör-
neğini sergileyen Mestanlı ve Yöresi Derneği’nin 
12.Geleneksel Dostluk Yemeği ve Cumhuriyet 
Bayramı kutlaması çifte bayram yaşattı.

Podyum Davet te gerçekleştirilen özel geceye 
bu yıl da Türkiye’nin farklı illerinin yanı sıra yurt 
dışından konuklar katıldı. Hem geleneksel daya-
nışma yemekleri hem de Cumhuriyet Bayramını 
kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten 
Dernek Başkan Hasan Öztürk, geceye katılmak 
için binlerce kilometre yol kat eden hemşerilerine 
özellikle teşekkür etti. Hasan Öztürk, “Bursa'dan, 
İzmir'den, Mestanlı'dan, Ankara'dan, İngiltere'den 
ve bir çok ilden her sene olduğu gibi bu yılda 
kalplerinde Mestanlı sevgisi olan ve unutulmayan 

dostların buluşmasını; en büyük bayramımız Cum-
huriyet Bayramı’mız ile birleştirdik. Bu gecede biz-
leri bir araya getiren göçle, tutunma mücadelesi 
ile geçen onca yıla rağmen, Mestanlı daima kal-
bimizde özlemdir. Bu gece 1 yaşından 90 yaşına 
tüm Mestanlı insanının bir araya geldiği, Cumhu-
riyet Bayramı’nın coşku ile kutlandığı, anıların ve 
hatırların yeninden canlandığı unutulmaz bir gece 
olarak belleklerimizde yerini almıştır.” dedi.

Geceye geçen dönem Başbakan Yardımcısı, Ak 
parti milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Cumhuriyet 
Halk Partisi Milletvekili Erkan Aydın, İYİ Parti mil-
letvekili Ahmet Erozan, Bulgaristan Bursa Konso-
losu Veselin Bojilov, Naim Süleymanoğlu'nun kar-
deşi Muharrem Süleymanoğlu, Mestanlı Belediye 
Başkanı Sunay Hasan, Mestanlı Meclis Başkanı 
Ömer Hüseyin, Mestanlı Belediyesi eski Başkanı 
Erdinç Hayrula, Mestanlı Belediyesi eski Başkanı 
Akif Akif, MHP İl Yönetim Kurulu üyeleri, geçmiş 
dönem milletvekili Hayati Korkmaz, RUMELİSİAD 
Başkanı Ömer Kumova, Balkan Türksiad Başka-
nı Berat Tunakan, ve Yöresel Dernek Başkanları 
katıldı.
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Sofya’da Bulgaristan -Türkiye Hükümetlerarası Turizm 
İşbirliği Komisyonu 1. Dönem Toplantısı Yapıldı

Forumun açılışında 
Turizm Bakanı Nikolina 
Angelkova yaptığı konuş-
mada,” Bulgaristan ve 
Türkiye arasında turizm 
ve diğer alanlarda ikili or-
taklık bizim için son dere-
ce önemlidir. İki ülke ara-
sındaki iyi ilişkiler zaten 
bir gelenek haline gel-
miştir. Karma Turizm İş 
birliği Komisyonu’nun bi-
rinci dönem toplantısının 
gerçekleştirilmesi bunun 
kanıtıdır” diye kaydetti. 
Bakan, turizmin yatay bir 
politika olduğunu ve tüm 
hükümetin ortak çalış-
masına bağlı olduğunu 
belirterek, özellikle Baş-
bakan Boyko Borisov'un 
sektörün önceliğe dö-
nüştürülmesi konusun-
daki desteğini vurguladı. 
Angelkova, “Geçtiğimiz 
yıl ikili ilişkiler derinleşti 

ve iki hükümetin başkan-
ları arasında mükemmel 
ilişkiler kuruldu. Bunun 
güçlü bir işareti, İstan-
bul’daki “Demir Kilise” 

olarak da bilinen Sveti 
Stefan Kilisesi’nin resto-
rasyonudur. Restore edil-
mesinden sonra binlerce 
Bulgar İstanbul’u ziyaret 

etti” dedi. 
Foruma katılan Türkiye 

heyeti, Kültür ve Turizm 
Bakanı Yardımcısı Ömer 
Arısoy’un başkanlığın-
daydı. Forum, iki yıldır 
Bulgaristan’ın ev sahipli-
ğinde Birleşmiş Milletler 
Dünya Turizm Örgütü 
tarafından düzenlenen 
Dünya Medeniyetleri ve 
Tarihsel Yollar Uluslara-
rası Kongresi'nin arife-
sinde yapıldı. 
Angelkova, ik i ülke 

arasındaki güvenin ka-
nıtı olan bu işbirliğinin 
desteklenmesi için tu-
rizmin özel bir önem ta-
şıdığını söyledi. Bakan, 
”Bulgaristan’ın Türkiye’de 
destinasyon olarak daha 
aktif bir şekilde tanıtıl-
masının yanı sıra güney 
komşumuza geziler yap-
ması için vatandaşlarımı-
zın daha fazla fırsatının 
olacağına inanıyorum. 
Sınır ötesi işbirliği yapa-
rak ve ortak güzergahlar 
oluşturarak hep birlikte 
Çin, Orta Doğu, Ameri-
ka Birleşik Devletleri ve 
başka uzak ve gelecek 
vaat eden turizm pazar-
larından tüketicileri çeke-
bileceğiz ve bu bakımdan 
Türk Hava Yolları ile iş-
birliğine de güveneceğiz” 
diye izah etti.
Bakan Angelkova, Bul-

garistan' ın Avrupa Birli-
ği (AB) Konseyi Dönem 
Başkanlığı kapsamında 
şubat ayında düzenlenen 
Turizm Gelişimine İlişkin 
Uluslararası Yuvarlak 
Masa Toplantısı’nda tar-
tışılan Balkan Ortak Tu-
rist Rotası oluşturma fik-
rini hatırlattı. Güzergâh, 
bö lgedek i  ü lke le r in 
kültürel ve tarihi mira-
sı olan yerleri ve daha 
fazla turist çekecek olan 
UNESCO'nun somut ol-
mayan kültür mirası liste-

sinde bulunan tarihi yer-
leri kapsamaktadır. 
Angelkova, geçtiğimiz 

yıl Bulgaristan'ı ziyaret 
eden Türk turist sayısı-
nın 636 000’in üzerinde 
olduğunu ve bu rakamın 
bir önceki yıldan yüzde 
12,5 daha yüksek oldu-
ğunu bildirdi. Bakan,” 
Türkiye, ülkeye gelen 
turist sayısına göre dör-
düncü sırada yer aldı. 
Bu yılın ilk dokuz ayında 
tekrar turist sayısında ar-
tış kaydedildi. Potansiyel 
daha da büyüktür” diye 
belirterek, komisyon ça-
lışmalarının uzmanlar 
düzeyinde alınacak ted-
birlerin ele alınmasını ve 
iki ülke arasında turist 
değişimini arttırmak için 
uygulanabilir kararlar ve-
rilmesini sağlayacağının 
altını çizdi. 
Angelkova,” Türkiye, kış 

turizmi için ana pazarı-
mızdır ve turist akışını 
arttırmak için özel tatil 
merkezlerimizin temsil-
cilerinin yanı sıra gerekli 
detayları paylaşma konu-
sunda Türk iş adamlarına 
da bel bağlıyoruz. Bizim 
ve Dışişleri Bakanlığı 
yetkililerimiz için önce-
likli konulardan biri de 
vize rejimidir. Avrupa ve 
Bulgaristan yasalarına 
uyma bağlamında olan 
her şeyin vize verilme-
sini kolaylaştırmak için 
yapıldığından emin olabi-
lirsiniz. Londra'daki WTM 
Uluslararası Turizm Fuarı 
kapsamında bu konuları 
Türkiye Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Ersoy ile 
görüştük” diye ifade etti.
Angelkova, “Karadeniz 

markasının turizm ala-
nında sunduğu fırsatları 
tanıtmak da bizim ça-
lışmamızda çok önemli 
bir odak noktasıdır. Bu 
yönde girişimleri hız-
landırmaktan mutluluk 
duyacağım” diye belirte-
rek, Türkiye'nin şu anda 
Karadeniz Ekonomik İş 
birliği Tematik Grubu’na 
başkanlık ettiğini kay-
detti. Bakan’ın ifadesine 
göre kruvaziyer turizmin 
ortak tanıtımı ve Kara-
deniz bölgesinin gurme 
spesiyallerinin yaygın-
laştırılması için fırsatlar 
da var.
Bakan Angelkova, Bul-

garistan hükümetinin ön-
celiğinin turizm hizmet-
lerini ve ürünlerini kul-
lanmasını teşvik edecek 
idari yükü azaltmak ol-
duğunu kaydetti. Turizm 
Bakanlığı kayıt düzeni-
ne tabi tüm hizmetlerin 

elektronik ortamda su-
nulmasını sağlamaktadır. 
Bakan,” Turizm Bakanlı-

ğı ile Çalışma ve Sosyal 
Politikalar Bakanlığı ara-
sında imzalanan turizm 
sektöründe çalışan ele-
manların eğitimine iliş-
kin anlaşma yapıldığını 
açıkladı. Türkiye ortak-
lık, personel eğitimi için 
çok yararlı olabilir, çünkü 
bu alanda güçlü bir tec-
rübeye sahiptir. Uzman-
larınızın bilirkişiliğine 
güveniyoruz ve öğretim 
üyelerinizi gerçekleştire-
ceğimiz eğitim program-
larına davet etmek için 
komisyonun ilk toplantı-
sından yararlanmak isti-
yoruz” diye açıklamada 
bulundu .
T.C. Sofya Büyükelçisi 

Dr. Hasan Ulusoy, top-
lantıda Bulgaristan’dan 
giden turistlerin en fazla 
ziyaret ettiği ikinci ülke-
nin Türkiye olduğunu, 
keza Bulgaristan’a gelen 
yabancı turistler arasında 
Türklerin de ikinci sırada 
olduğunu ifadeyle, turiz-
min iki ülke halklarının 
birbirini daha iyi tanıma-
larına önemli katkı yaptı-
ğını vurguladı.
Türkiye Kültür ve Turizm 

Bakan Yardımcısı Ömer 
Arısoy, komisyonun top-
lanmasını memnuniyetle 
karşıladı ve Bulgaristan’a 
ev sahipliği için teşekkür 
etti. Arısoy,”Birçok ülke 
ile bu tür oturum format-
ları oluşturduk, ancak 
komşu ve dost bir ülke 
ile çalışmak çok önemli. 
Ana hedefimiz iki ülke 
arasındaki turist akışını 
artırmaktır” diye kaydetti. 
Arısoy, ortak girişimlerle 
her iki ülkede de kültürel 
ve tarihi eserlerin resto-
rasyonunun turistlerin 
akını teşvik edecek olum-
lu bir uygulama olduğunu 
belirtti. Ömer Arısoy, tu-
rizm sektöründe çalışan 
elemanların Türkiye’de 
staj eğitimi almalarının 
yanı sıra Türkiye’de Bul-
garistan Kültür ve Turizm 
Günleri ve Bulgaristan’da 
Türkiye-Bulgaristan Kül-
tür ve Turizm Günleri dü-
zenlenmesini önerdi.
Bulgar istan-Türk iye 

Hükümetlerarası Turizm 
İşbirliği Komisyonu 1. 
Dönem Toplantısı’nda iki 
ülkede turizm alanında 
faaliyet gösteren önde 
gelen kuruluşların tem-
silcileri yer aldı.
Toplantı sonunda muta-

bakata varılan konularda 
protokol imzalandı. AA

Bulgaristan’da halk sokağa 
döküldü: Mafya istemiyoruz!
Bulgaristan’da son gün-

lerde hayat pahalığı, yok-
sulluk ve yapılan zamlar 
nedeniy le Başbakan 
Boyko Borisov başkanlı-
ğındaki hükümet aleyhine 
ülkenin çeşitli kentlerinde 
gösteriler düzenlenerek, 
hükümet yetkililerinin is-
tifası isteniyor.
Hükümetin ortağı olan 

aşırı mil l iyetç i i t t i fa-
kın eş başkanı Başba-
kan Yardımcısı Valeri 
Simeonov'un hafta içi 
protestolar üzerine istifa 
etmesinin ardından ülke 
genelinde yine protesto 
eylemleri düzenlendi.
Sosyal medya üzerin-

den örgütlenen Bulgarlar, 
başkent Sofya başta ol-
mak üzere ülkenin büyük 
şehirlerinde protestolarda 
bulunup, komşu ülkelere 
giden kara yollarını ka-
pattı. Sofya'da protesto-
lar, başbakanlık ve par-
lamento binaları önünde 

gerçekleştirildi.
Bulgarlar; yoksulluk, 

araç sigortası, akaryakıt 
zammı nedeniyle hükü-
metin istifasını ve politik 
siyaset sisteminin değiş-
mesini isterken, başkent-
te trafik kilitlendi; bazı 
yollar ise kesildi.
Başbakan Yardımcısı 

Valeri Simeonov, engelli 

çocuklara daha iyi ya-
şam, sosyal erişim ve 
hizmet isteyen annele-
re yönelik "Çocuklarını 
spekülasyon amacı ile 
kullanan, bağırgan ka-
dınlar" açıklamasında 
bulunmuştu. Engellilerin 
hükümet aleyhine protes-
tolarını artırması üzerine 
Simeonov'un "Bağırıp, 
çağıran kadınlar, toplayın 
sözde hasta çocuklarınızı 
ve onları maymun gibi so-
kaklarda dolaştırmayın" 
demesi ise büyük tepki 
çekmişti.
Tepkiler üzerine Bulga-

ristan Başbakan Yardım-
cısı Simeonov, istifa etti. 
Simeonov'un istifasına 
yol açan engelli aileleri 
yine sokaklara çıkıp, hü-
kümetin de istifa etmesi 
için gösterilerde bulundu.
Yunanistan yolunu ka-

pattılar
Bulgaristan'ın Türkiye 

ile Yunanistan sını-
rındaki protestocu-
lar ise Haskovo ve 
diğer şehirlerden 
gelenlerin toplan-
masıyla Türkiye'ye 
20, Yunanistan'a 
3 kilometre uzak-
lıktaki Svilengrad 
ilçesinde toplandı. 
Belediye önünde 
protesto yapan 
göstericiler, daha 
sonra Haskovo'dan 
gelenlerle birlikte 
Yunanistan'a gi-
den kara yolunu 

araçlarla trafiğe kapattı. 
Bulgar polisinin geniş 
güvenlik önlemi aldığı ve 
göstericilere müdahalede 
bulunmadığı gözlendi.
Ailelerin soğuk hava-

ya rağmen çocuklarıyla 
katıldığı protestolar sıra-
sında Bulgar bayrakları 
taşınırken, sık sık düdük-
ler çalındı. Protestocular 
'Hükümet istifa, 'Mafya 
istemiyoruz', 'Çocukları-
mızın geleceğini istiyo-
ruz' yazılı dövizler taşıdı. 
Protestolar, akşam saat-
lerinde kadar sürdürüldü.
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Başbakan Borisov ile Türkiye Ticaret Bakanı 
Pekcan, ikili iş birliğinin derinleştirilmesini ele aldı

Başbakanlık Basın Mer-
kezinden verilen bilgiye 
göre Başbakanlık konu-
tunda bir araya gelen 
Başbakan Boyko Bori-
sov ve Türkiye Ticaret 
Bakanı Ruhsar Pekcan, 
ikili ticaret ilişkilerinde iş 
birliğinim genişletilmesi 
imkanlarını ele aldılar. 

Görüşmenin odak nok-
tası, Bulgaristan ve Tür-
kiye arasındaki ticaret 
ve ekonomik iş birliğinin 
geliştirilmesi ve yoğun-
laşması oldu. Görüşme-
de ikili ticaret, yatırım ve 
inşaat gibi farklı sektörler-
deki ilişkilerin derinleştiği 
vurgulandı.

Başbakan Borisov ve 
Türkiye Ticaret Bakanı 
Pekcan, Bulgaristan-Tür-
kiye İş Konseyleri kapsa-
mında iyi çalışmalar yapıl-
dığını ve Bulgar-Türk Hü-
kümetlerarası Ekonomik 
İş birliği Komisyonu'nun 

başarılı çalışmalar yaptı-
ğını kaydettiler. 

2017 yılında Türkiye'ye 
yapılan ihracat 2,077 mil-
yar avro tutarında olup, 
%10'luk bir artışla toplam 
ihracatın %7,8'ini oluştur-

du. Türkiye'den yapılan 
ithalat ise 1, 906 mil-
yar avro tutarında olup, 
%17,3'lük artışla toplam 
ithalatın %6,3'ünü oluş-
turdu. Aynı dönemde 
ikili ticaret hacmi, 3,984 

milyar avrodur. Türkiye, 
Bulgaristan’ın en fazla ih-
racat yaptığı ülkeler ara-
sında Almanya, İtalya ve 
Romanya'dan sonra dör-
düncü ve en fazla ithalat 
yaptığı ülkeler arasında 

Almanya, Rusya, İtalya 
ve Romanya’dan sonra 
beşinci sırada yer almak-
tadır.

2017 yılında Türkiye’nin 
Bulgaristan’daki yatı-
rımları 81,1 milyon avro 
tutarında gerçekleşti. 
Bulgaristan’da faaliyet 
gösteren Türk firmalarının 
ilgisi, ülkemizin ulaşım ve 
enerji altyapısının, konut, 
ticaret ve ofis binalarının 
inşaatına ilişkin projelerin 
yanı sıra bankacılık sek-
törü ile ilgili projelere yo-
ğunlaşmıştır. Gıda, kim-
ya ve tekstil endüstrileri 
de geniş yatırım fırsatları 
sunuyor. Türkiye'nin çok 

güçlü bir geleneğe sahip 
olduğu ve dünya üreti-
minde pay sahibi olduğu 
bir sektör olan otomotiv 
yedek paça üretimi ya-
pan daha fazla şirketin, 
ülkemiz pazarına girme 
potansiyeli var.

2017 yılında Bulgaristan 
636 046 Türkiye vatanda-
şı tarafından ziyaret edil-
di ve bununla Türkiye’den 
gelen turist sayısında 
% 12,5 oranında artış 
kaydedildi. Türkiye, Yu-
nanistan, Romanya ve 
Almanya'dan sonra turist 
sayısında dördüncü sıra-
da yer aldı.
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İşitme engelli çocuklar ve gençler, Filibe 
Başkonsolosu ile birlikte ekmek hamuru yoğurdu

Türkiye Cumhuriyeti 
Filibe Başkonsolosu Hü-
seyin Ergani’nin, Ekmek 
Evi Etkinliği kapsamında 
işitme engelli çocuklar ve 
gençlerle heyecan dolu 
buluşmasının sonunda 
çekilen toplu hatıra fo-
toğrafı hafızalara kazındı. 
Başkonsolos, 10 Kasım 
2018 Cumartesi günü 
Türkiye Cumhuriyeti Fili-
be Başkonsolosluğu Re-
zidansına gerçekleştirilen 
etkinliğe ev sahipliği yap-
maktan başka aktif olarak 
yer aldı. 

Çocuklarla birlikte unla 
resim yapan Hüseyin 
Ergani’nin çizdiği ters dö-
nük ve iç içe geçmiş at 
nalları, somun ekmek, bir 
simge, hatta eski bir bina-
ya benzetildi.

Başkonsolos,” Zaman 
kısıtlı. Yapılacak işlerimizi 
sıraya koyarsak her şeye 
zamanımız olacak” dedi 
ve çocukların ne çizdiğine 
dair cevaplarını gülümse-
me ile karşıladı.

Dani unla bir kedi çiz-
mişti, çünkü kedisine 
daha çok zaman ayırmak 
isterdi. David, bir orto-
doks kilise ve yanında bir 
ev çizdi. Babasının Pe-
der Teodor olduğunu ve 
onunla evindeki sevdiği 
insanlarla daha çok birlik-
te zaman geçirmek iste-
diğini izah etti. Çekya’da 
düzenlenen işitme engel-
lilere yönelik bir güzellik 
yarışmasında birinci olan 

güzel Dani, resim okumak 
istediğini ve tasarımla 
uğraşmak söyledi. Onun 
gibi insanların güçlü hayal 
gücüne sahip olduklarını 
ve yetenekli olduklarını 
göstermeye azimli biri-

dir. Başarılı olmak istiyor. 
Dans etmeyi çok seviyor, 
ama bunun için zama-
nı kalmıyor. Lili, un ile 
büyük bir voleybol topu 
çizdi. Kız, sevdiği voley-
bol sporunu yapmak için 
zamanı kalmadığını ifade 
etti. Lıçezar, bir köy evi 
çizdi, nine ve dedesiyle 
daha fazla zaman geçir-
meyi diledi. Kızlardan biri 
badminton raketi çizdi ve 
antrenör eksikliğinden 
dolayı Filibe’deki bad-
minton takımının bozul-
duğunu, oysa kendisinin 
bu sporda ilerlemek iste-
diğini dile getirdi. Hemis, 
büyük bir kelebek çizdi. 
Kız, gezmek için zama-

nı olmasını istiyor. Kısa 
bir süre önce Türkiye’de 
Nemrut Dağı’na çıkan 
Bogomila’nın yaptığı re-
simden bu gezinin etki-
sinden hala kurtulamadı-
ğı anlaşıldı. Kız, yeni yeni 

doruklara ulaşmayı diledi. 
Mario, kitap çizmeyi seçti. 
Küçüklüğünden beri kitap 
okumayı seviyor, ancak 
eğitim ve öğretim yılı içe-
risinde kitap okumak için 
zaman bulamıyor. Mario, 
daha önce Başkonsolos 
Hüseyin Ergani’ye bir 
suluboya resmi hediye 
etmişti ve diplomat, bu 
görüşme vesilesiyle ken-
disine teşekkür etti. 

T.C. Filibe Başkonso-
losluğunda işitme engelli 
çocuklar ve gençlerin ek-
mek hamuru yoğurmala-
rına yönelik Ekmek Evi 
Etkinliği ’ne Göz Doktoru 
Vırbanova ve psikolog 
Sıbka Dyakova-Çehoviç 

konuk olarak katıldı. 
İşitme Engelli Çocuk 

Ebeveynleri Birliği Başka-
nı Julieta Peykova,” Bu tür 
ortaklıklar, çocuklarımız 
için son derece önemlidir, 
çünkü onların sosyalleş-

mesi üzerinde olum-
lu bir etkisi vardır ve 
benlik saygısını arttı-
rır” diye kaydetti.

Bulgaristan İşaret 
Dili Tercümanları 
Ulusal Birliği Baş-
kanı Milena Gırko-
va-Kalinova, işitme 
engelli bir ressam 
ve kulakları duy-
mayan bir çocuğun 
ebeveyni. Çocukla-
rımızın lehine yasal 
bir değişiklik isteyen 
son derece olumlu 

ve mücadeleci biridir. 
T.C. Filibe Başkonsolos-

luğunun daveti üzerine 
işitme engelli çocuklar, 
mart ayında düzenlenen 
ebru gösterisine katıl-
dı. Akdeniz Üniversitesi 
Güzel Sanatlar Fakültesi 
Grafik Bölüm Başkanı 
Doç. Dr. Şemsettin Ziya 
Dağlı’nın yönetiminde 
çocuklar, su üzerine re-
sim yapma tekniğinin ilk 
adımlarını attı. 

Etkinlik, Filibe Bulgar-
Türk Edebiyat Kulübü ta-
rafından 13 Kasım Dünya 
İyilik Günü münasebetiyle 
düzenlendi. 
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Haskovolu Sara Şaban'a Hafızlık 
İcazet Merasimi düzenledi

Haskovo Bölge Müftülüğü, Edirne Hüma Hatun 
Kız Kur'an kursunda hafızlığını tamamlayan Sara 
Şaban'a Hafızlık İcazet Merasimi düzenledi. 

Program 11.11.2018 Pazar günü Haskovo Çarşı 
Camii’nde çok sayıda davetlinin ve misafirin katılımı 
ile gerçekleşti. 

Etkinliğe katılan konuklar arasında, Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftüsü Mustafa Hacı, T.C. Sofya 
Büyükelçiliği Sosyal İşler Müşaviri, Başmüftü Yardım-
cısı Birali Birali, T.C. Filibe Başkonsolosluğu Sosyal 
İşler Ateşesi, Mısır Büyükelçiliği Ateşesi, Endonez-
ya Büyükelçiliği Sekreteri, Edirne İl Müftüsü, Kırcaali 

Bölge Müftüsü ve Vekilleri, Filibe Bölge Müftüsü, Ple-
ven Bölge Müftüsü, Tırgovişte Bölge Müftüsü, Stara 
Zagora Bölge Müftüsü, Hac ve İrşad daire Başkanla-
rı, Yüksek İslam Enstitüsü öğretim görevlisi, Mestanlı 
İlahiyat Lisesi müdürü ile yardımcısı ve çok sayıda 
davetli katıldı. 

Program Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Selam-
lama konuşmaları ve Yıllık Kuran Kursu öğrencile-
rinin ilahileri ve şiirleri ile devam etti. Başmüftü Dr. 
Mustafa Hacı'nın sertifika takdimi ve Edirne Duahanı 
Nuri Böcekbakan hocanın dua yapması ile sona erdi.

Haskovo Bölge Müftüsü Basri Eminefendi uzaktan 
ve yakından gelerek merasime katılan tüm misafirlere 
ve cemaate teşekkür etti.
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Başbakan Borisov: İki kere görevimden 
istifa ettim, şimdi durum farklı

BTV’nin Bu SABAH 
programına konuk olan 
Başbakan Boyko Bori-
sov, engelli çocukların 
annelerinin protesto ey-
lemleriyle ilgili olarak, 
“Hiç hoş birşey değil. 
Üstelik annelerle olduk-
ça çalışmalarımız oldu, 
değişiklikler, kanunlar 
ve süre konusunda da 
anlaştık. Meclise girdi-
ler ve yeni bütçede onlar 
için 150 milyon leva fazla 
kaynak öngörülüyor, fa-
kat Valeri Simeonov’un 
ölçüsüz, hakaret içeren 
ifadeleri onları tekrar so-
kağa döktü. Bu yüzden 
hem üzülüyorum hem 
kızıyorum, çünkü gerek 
Maliye Bakanı gerekse 
Çalışma ve Sosyal Poli-
tikalar Bakanı ile bu ko-
nuda gerçekten çok çaba 
harcadık. Onun adına 
birkaç kez özür diledim, 
ama hoş birşey değil” 
dedi.
Borisov,” Umarım o da 

“Sözde hasta” ifadesinin 
yalnış olduğunun far-
kında varmıştır. Hasta 
oldukları gözle görülen 
bir şey, zaten bu yüzden 
yeni bütçede öngördü-
ğümüz bu kadar kaynak-
la onlara destek vermek 
istiyoruz” diye ifade etti. 
Valer i Simeonov’un 

kendisinin özür dileme-
ye zorlayıp zorlamadığı 

sorusuna Borisov,şöyle 
cevap verdi: ”Koalisyon 
Kurulu toplantımız vardı 
ve ben bile onun adı-

na özür dilediğime göre 
hepimiz onun bunu yap-
ması gerektiğine karar 
verdik. Bunun üzerine o 
gazetecilerin karşısına 
geçip kamuoyu önünde 
özür diledi. Sadece ben 
değil, Koalisyon Kurulu 
olarak hepimiz kendisin-
den bunu rica ettik”. 
Borisov, “Bence bunu 

samimi bir şekilde yap-
tı, çünkü onun da aile-
sinde engelli biri var ve 
bu durumun kendisi için 
ne kadar zor olduğunu 
biliyorum ve bu yüzden 
ona, “Çözmeye çalıştı-
ğımız bir soruna el attık 
ve onlar açısından en iyi 

kararlar son yıllarda alın-
dı” dedim. Üstlendiğim 
taahhütler yerine getiri-
liyor ve ileride de böyle 

olacak. Tekrar özür di-
l iyorum ve üzgünüm, 
başka ne diyeyim?” diye 
soru yöneltti ve engelli 
çocukların annelerinin 
protestolarını bitirmeye 
gücü olmadığını söyledi. 
Borisov,”Bu kadar çaba 

sarf ettikten sonra böyle 
bir sorunla karşı karşıya 
olduğumuz için üzgü-
nüm” dedi. 
Borisov, protestoların 

devam ettiği bir sırada 
görevinden istifa edip 
edemeyeceğine ilişkin 
soruya,” Ben bunu iki 
kez yaptım, ama şimdi 
muhataplarımız başka, 
akaryakıtların fiyatları 20 

stotinka düştü, pazardan 
bahsediyoruz. Akaryakıt 
fiyatlarını düşürme konu-
sunda büyük çabalar sarf 

ediyoruz, ancak fiyatlar 
bize değil, pazara bağlı 
bir şey. Onların fiyatları 
şu anda düşmekte, an-
cak bu düşüş protesto 
gösterilerinden değil, 
petrol fiyatının düşme-
sinden kaynaklanıyor” 
cevabını verdi. 
Başbakan, akaryakıt 

fiyatlarının düşmesiyle 
birlikte protesto eylemle-
rinin biteceğine dair umu-
dunu ifade etti. 
Borisov, devletin bu 

kadar çok sosyal öde-
me yapıldığı halde özel 
tüketim vergisini azalta-
mayacağına dikkat çe-
kerek, Rekabeti Koruma 

Komisyonu’nun (KZK) 
şirketlerin günlük olarak 
fiyatlarını nasıl belirle-
diklerini kamuoyunu bil-
gilendirmelerine izin ver-
mesi gerektiğini söyledi.
Boyko Borisov’un ifa-

delerine göre şu anda 
erken seçime gitmek için 
bir neden yok. 
Başbakan,” Akaryakıt 

fiyatları düştüğüne göre 
protestoların bitmesini 
umarım” dedi. 
Borisov, “Yeni bütçenin 

temel özelliği gelirlerin 
arttırılmasıdır. Belediye-
lere 500 milyon levanın 
üzerinde fazla kaynak 
vererek, maaşların yüz-
de 10 artırılması öngörü-
lüyor. Öğretmenlerin ma-
aşlarının artırılması için 
380 milyon leva, sağlık 
alanı için 5 milyarı aşkın 
leva, engelliler için 150 
milyon leva, kültür alanı 
için 20 milyon leva fazla 
kaynak ayırdık. Daha çok 
sayabilirim. Her bir alan-
da gelirler artmaktadır. 
Ve ne zaman yoksulluk 
sorunundan söz edilse-
Belene Nükleer Enerji 
Santrali inşaatına ilişkin 
sözleşmeyi kim imzala-
dı? 3 milyar levanın har-
candığı iki reaktör ekip-
manları öylece duruyor. 
İnsanların elektrik sayaç-
larını Maritsa Doğu-1 ve 
Maritsa Doğu-3 elektrik 

santrallerine hangi par-
ti bağladı? Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP)” 
diye konuştu. Borisov 
tekrar şöyle bir soru sor-
du:” Korporatif Ticaret 
Bankası'nın (KTB) hangi 
hükümet döneminde iflas 
etti? Bu iflas devlete 3, 7 
milyar levaya mal oldu! 
Üç rakamı toplayın ve 7 
milyar levaya yakın bir 
miktar olacak. Bu 7 mil-
yar levayı insanlara da-
ğıtsak kaçar leva düşe-
cek? Bu iki yıl önceydi. 
O zaman onlara, “Gelin 
buyurun, hükümet ku-
run” dedim. Şimdi seçim 
için bir neden yok. Bunu 
bininci kez tekrarlıyorum. 
Akaryakıt fiyatları düştü-
ğüne göre umarım, pro-
testolar durur. Demokra-
tik değerlere saygı du-
yuyorum ve protesto bir 
insanın fikrini ifade etme 
biçimidir” diye vurguladı. 
Başka bir yönetim şek-

linin mümkün olup ol-
madığı sorusu üzerine 
Başbakan, seçim yapıl-
madan bunun mümkün 
olmadığını söyledi. 
Borisov,” Devletin pa-

rametrelerinden biri iyi 
seviyede olmasaydı, is-
tifa etmekten bahsedile-
bilirdi. Her türlü öneriler 
var, ancak buna gerek 
olmadığını düşünüyo-
rum” dedi.

Alman şirketi BADER, Rusçuk’ta fabrika açıyorEkonomi Bakanlı -
ğından verilen bilgiye 
göre Ekonomi Bakan 
Yardımcısı Aleksandır 
Manolev’in otomobil bi-
leşenleri üreten Alman 
şirketi BADER’in yöne-
timiyle Bulgaristan’ın 
Berlin Büyükelçiliği’nin 
Ekonomi ve Ticaret 
Ofisi’nde gerçekleştirdi-
ği görüşmede şirketin, 
Rusçuk şehrinde 700 
kişiye istihdam sağla-
yacağı açıklandı.
BADER, bizde lüks oto 

koltuk kılıfı ve ıstampa-
lama aletleri üretecek 
bir fabrika açmayı plan-
lıyor. Şirket, 2019 yılının 
ikinci yarısında üretime 
başlamayı amaçlıyor. 
Tam kapasite çalışma 
ile işletme bölgede 700 
ile 800 arasında kişiye 
istihdam sağlayacak. 
Şirket, araba iç tasarı-

mında dünyanın ilk üçü 
arasında bulunuyor, 
müşterileri ise BMW, 
Mercedes, Audi gibi 
önde gelen otomobil 

üreticileridir. 
Manolev,” Ülkemize 

yatırım yapmayı tercih 
ettiğinizde idari açıdan 

tam bir destek alacaksı-
nız ve stratejik yatırım-
cılara yönelik bir dizi 
teşvik tedbirlerinden 

de faydalanacaksınız” 
dedi. 
Bakan Yardımcısı, 

otomobil inşaat sektö-

rünün Bulgaristan eko-
nomisinin en hızlı geli-
şen sektörleri arasında 
bulunduğunu vurguladı. 

Manolev,” Bu sektörde 
çalışanların sayısı 50 
000’i aşıyor ve üretimi 
artırmak için ciddi bir 

potansiyel ve yeni is-
tihdam yaratma imkânı 
var” diye konuştu. 
Manolev’in ifadelerine 

göre yüksek tekno-
loji ile yapılan üretim 
sektörler i arasında 
en çok yabancı yatı-
rımlar çeken sektör 
budur. Son yıllarda 
önde gelen otomobil 
markaları için otomo-
bil bileşenleri üreten 
tesislerin genişletildiği 
ve yeni üretim tesisleri-
nin açıldığı gözleniyor. 
Görüşmede Almanya, 
Fransa, Belçika, Ja-
ponya, Birleşik Krallık 
ve daha birçok başka 
ülkelerden yatırımcılar 
tarafından bu tür ba-
şarılı projelerin hayata 
getirildiği belirtildi. 
Bakan Yardımcısı, 

Alman yatırımcıya ida-
ri işlemler konusunda 
yardımcı olmayı üst-
lendi ve bir sonraki 
görüşme için şirket yö-
netimini Bulgaristan’a 

davet etti. 
BADER, otomobil iç 

tasarım alanında dün-
yadaki en eski ve iti-
barlı üreticidir. Şirketin 
çalışan sayısı 11 300 
kişiye ulaştı ve 5 kıta-
da da üretim gerçek-
leştiriyor. 
BADER, Rusçuk şeh-

rinde fabrika sahibi 
olacak otomotiv sektö-
ründe faaliyet gösteren 
ikinci büyük Alman ya-
tırımcıdır. Diğer şirket 
VITTE Otomotiv, 2014 
yılından beri Tuna 
Nehri kıyısında bulu-
nan şehirde başarılı bir 
faaliyet yürütüyor. 
İşletme, Volkswagen, 

BMW ve başka otomo-
bil devleri için anahtar-
lar, menteşeler ve kapı 
kolları üretmektedir. 
Şirket, ülkemizde 700 
elemana sahip ve bu 
sayının önümüzdeki 
5 yıl içerisinde 1200’e 
çıkması bekleniyor.
         Kırcaali Haber
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НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

Naim Süleymanoğlu, mezarı başında anıldı
Dünya halterinin efsane ismi 

Naim Süleymanoğlu için, ölü-
münün birinci yıldönümünde 

kabri başında anma töreni 
düzenlendi.
Edirnekapı Mezarlığı'nda 

Türkiye Halter Federas-
yonu tarafından düzen-
lenen törene, federasyon 
başkanı Tamer Taşpınar, 
Süleymanoğlu'nun ailesi, se-
venleri ve halter dünyasından 
birçok isim katıldı.
Anma töreninde açıklama-

larda bulunan Tamer Taşpı-
nar, Naim Süleymanoğlu'nun 
asrın sporcusu olduğunu vur-
gulayarak, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir sporcuydu. 
Time dergisine kapak olmuş 
bir sporcu. Naim Süleyma-

noğlu, herkesin gönlüne taht 
kurdu. 50 yıllık ömrüne çok 
büyük işler sığdırdı. Halterin 
takım sporu olmamasına, fer-
di bir spor olmasına rağmen, 
kitleleri peşinden sürükledi. 
Naim'in hayatı bir film ola-
bilir. Bulgaristan'da Türk-
lere zulmedilirken, Naim'in 
Türkiye'ye gelmesiyle bütün 
dünyaya bu zulüm duyu-
ruldu. Orada yaşayan Türk 
kardeşlerimizin öz güvenleri 
arttı. Sporun dışında böyle 
bir yönü de vardı. Şampiyo-

nalardan döndüğü zaman, 
binlerce insan onu karşılardı. 
Allah rahmet eylesin."

Naim Süleymanoğlu'nun 
kardeşi Muharrem Süley-
manoğlu, ağabeyinin ismi-
nin yaşatıldığını belirterek, 
"Ağabeyimizi kaybedeli 1 
sene oldu. Ruhu şad olsun. 
Naim Süleymanoğlu adına 
25'in üzerinde kültür merkezi 
ve spor salonu var. Ülke ge-
nelinde ve dünyada ismi ya-
şatılıyor." ifadelerini kullandı.
Olimpiyat şampiyonu eski 

milli halterci Halil Mutlu ise 
Naim Süleymanoğlu'nu öz-
lediklerini dile getirerek, 
"Sanki dün gibi. Bizim yolu-
muzu açan değerli bir ağa-
beyimizdi, büyüğümüzdü. 
Mekanı cennet olsun." diye 
konuştu.
Naim Süleymanoğlu'nun 

annesi Hatice Süleymanoğ-
lu da anma töreninde yer 
aldı. Oğlunun mezarı başın-
da dua eden ve göz yaşı dö-
ken Hatice Süleymanoğlu, 
tören alanında kısa bir süre 
kalabildi.
Anma töreni,  okunan 

Kur'an-ı Kerim ve dualarla 
sona erdi.
Kariyerinde, üst üste 3 

olimpiyat, 7 dünya şampi-
yonluğu, Avrupa şampiyo-
nalarında 7 altın madalya 
kazanıp, 46 dünya rekoruna 
imza atan "Cep Herkülü", 
18 Kasım 2017 tarihinde 50 
yaşında karaciğer yetmezliği 
nedeniyle vefat etmişti.

Naim Süleymanoğlu, Vefatının 
1. Yıl Dönümünde İzmir’de Anıldı 

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (İzmir 
Bal-Göç) ve Şubeleri, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu Türkiye 
Milli Kahramanı Naim Süleymanoğlu’nun vefatının 1. yıl dönü-
münde kendisini anmak, hatırlamak ve şükran duygularını be-
lirtmek için 17-18 Kasım 2018 Cumartesi- Pazar günleri anma 
etkinlikleri gerçekleştirdi.

17 Kasım 2018 Cumartesi Günü Milli Kahramanın ruhu için 

Bornova Evka-4 Camisinde, 18 Kasım 2018 Pazar Günü Buca 
Çamlıkule Camisinde Mevlidi Şerif okundu, Bornova Atatürk 
Mahallesi Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi, Sarnıç Hür-
riyet Mahallesi Nursoy AVM, Görece Göçmen Konutları Eko-
mar AVM Özikizler bilet satışı ofisi, Buca Bal-Göç Şubesi ve 
Menderes Gazipaşa Mahallesi Bal-Göç Lokali önünde lokma 
dökümü yapıldı.

İzmir Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği’nden 

yapılan açıklamada, “Anma etkinliklerimizde bizleri yalnız bırak-
mayan Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila, Gaziemir CHP 
İlçe Başkanı Kasım Özkan ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Gazie-
mir İyi Parti İlçe Başkanı Av. Leman Emin Bayındır ve Yönetim 
Kurulu Üyeleri ,Gaziemir CHP Kadın Kolları Başkanı Bengü 
Sayköse, CHP Gençlik Kolları Başkanı Baran Manav ,Hürri-
yet Mahallesi Muhtarı Emin Gözeci ve temsilcilerine teşekkür 
ediyoruz. Anma etkinliğinde emeği geçen Genel Başkanımız 
Abdurrahim Nursoy’a, Buca Bal-Göç Şube Başkanımız Gülizar 
Akın’a, Bornova Bal-Göç Şube Başkanımız Nihat Yağbasan’a, 
Görece Bal-Göç Şube Başkanımız Kasım Alenbey’e, Mende-
res Gazipaşa Mahallesi Bal-Göç Temsilcisi Gürkan Altıntaş’a, 
Bal-Göç Merkez ve Şube Yönetim Kurulu üyelerine, Allah kabul 
etsin duaları için hocalarımıza ve katılımlara ile tüm üyelerimize 
teşekkür ediyoruz.” diye ifade ediliyor. KH


