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2016 Türkiye Bursları Başvuruları Başladı
Dünyanın hemen her yerin-

den öğrencinin yararlanmak 
için başvurduğu, Türkiye’yi 
dünyada bir eğitim üssü hali-

ne getiren Türkiye Bursları’nın 
bu yılki başvuruları 29 Şubat’ta 
başlattı. Lisans ve lisansüstü 
akademik eğitim için verilen 
burslara başvurular, 31 Mart 
2016 tarihine kadar internet 
üzerinden yapılacak. Türkiye 
Burslarını kazanan öğrenci-
lere programlarına göre 600 
TL’den, bin 200 TL’ye kadar 
burs verilecek.
Uluslararası öğrenci hareket-

liliğinde dünyada ilk sıralarda 
yer alan ABD, İngiltere, Kana-
da gibi ülkelerin ardından Tür-
kiye, yaptığı hamlelerle dünya-
nın her yerinden Uluslararası 
Öğrencileri kendine çekmeye 
başladı. Türkiye’deki Ulusla-

rarası Öğrenci hareketliliğini 
yürüten Başbakanlık Yurtdışı 
Türkler ve Akraba Topluluklar 
Başkanlığı (YTB), 2011 yılında 

marka haline getirdiği Türkiye 
Burslarıyla Türkiye’yi bir eğitim 
üssü haline getiriyor. Türkiye 
Burslarıyla Türkiye’ye gelen 
öğrenciler önce 1 yıllık Türkçe 
eğitimine tabi tutuluyor, daha 
sonra ise üniversiteye yerleş-
tiriliyor.
Her yıl belirlediği kontenjan 

miktarı kadar dünyanın her 
yerinden öğrenciye Türkiye’de 
eğitim alma imkânı sunan 
YTB, Türkiye Bursları için 
2016 başvurularını 29 Şubat’ta 
başlattı. İnternet üzerinden on-
line olarak gerçekleştirilecek 
olan lisans ve yüksek lisans 
burs başvuruları 31 Mart 2016 
gününe kadar devam edecek. 

Türkiye Burslarını kazanan 
lisans öğrencisine aylık 600 
TL, yüksek lisans öğrencisine 
850 TL, doktora öğrencisine 

ise bin 200 TL burs verilecek. 
Ayrıca öğrencilerin üniversite 
harcı, gidiş-dönüş uçak biletle-
ri, barınma ihtiyaçları ve sağlık 
sigortaları da YTB tarafından 
karşılanacak. Türkçe yeterlilik 
belgesi olmayan öğrencilere 
YTB tarafından 1 yıl Türkçe 
dil eğitimi de ücretsiz olarak 
verilecek.
Başvuru Şartları
Adayların lisans programları-

na başvuru yapabilmeleri için;
Türkiye dışında bir ülke va-

tandaşı olması (Şimdi ya da 
geçmişte Türk vatandaşlığı 
bulunan adaylar başvurama-
maktadır)
B a ş v u r d u ğ u  d ü z ey d e 

Türkiye'de bir üniversite ve 
programa kayıtlı olmaması,
Eğitim yılının sonu itibariyle 

lise veya dengi bir eğitim ku-
rumdan mezun olması,
Lisans başvurusu için 01. 01. 

1995 ve sonrası doğumlu ol-
ması,
Transkript notu, diploma 

notu, ulusal veya uluslararası 
sınav notu kriterlerinden en az 

Gedik Holding, Kırcaali’ye 
yatırım yapmak istiyor

Türk kaynak sektöründe lider 
konumda olan Gedik Holding’in 
Kırcaali’ye yatırım yapma niye-
ti var. Bu holding yönetiminin 
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis ve Kırcaali Ticaret 
ve Sanayi Odası Yönetim Ku-
rulu ve üyeleriyle yaptığı gö-
rüşmede açıklandı. Kırcaali’ye 
gelen heyetin başında Gedik 
Holding Yönetim Kurulu Başka-

nı Hülya Gedik. İstanbul Gedik 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Berrak Kurtuluş ve Üniversite-
nin Meslek Yüksekokulu Mü-
dürü Prof. Dr. Adnan Şişman 
heyette yer aldı. 

Temelleri, 1963 yılında, bugün 
Avrupa’nın en büyük kaynak 
firmalarından biri olan Gedik 
Kaynak ile atılan Gedik Holding, 
1967 yılında Gedik Döküm ve 
Vana firmasının kurulması ile 
Türkiye’nin ilk vana üreticilerin-
den birisi olarak kum döküm, 
hassas döküm ve vana olmak 
üzere üç farklı alanda faaliyet 
göstermeye başladı. Holding, 
kısa bir süre önce Türkiye’de 
kum döküm yapan en modern 

dökümhane tesisini hizmete 
açtı.

Gedik Holding Yönetim Kurulu 
Başkanı Hülya Gedik, Uluslara-
rası Kaynak Enstitüsü Üyesi-
dir. Gedik Üniversitesi sadece 
Türkiye için değil, tüm Avrupa 
için kadro yetiştiriyor. Şimdi-
ye kadar Üniversitenin Meslek 
Yüksekokulu’ndan 25 bin uzman 
mezun oldu. Bu okulda kaynak 

sektöründe çalışanları teftiş 
edecek müfettişler de yetiştiri-
liyor. 

Hülya Gedik, ziyaretlerinin 
amacı Kırcaali’de yatırım ola-
naklarını incelemek olduğunu 
paylaştı. Gedik Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Berrak Kur-
tuluş, holdinge ait üniversitede 
eğitim almak isteyen Kırcaali 
bölgesinden gençlere burs sağ-
lamaya hazır olduklarını belirt-
ti. Gedik Üniversitesi Meslek 
Yüksekokulu’nu bitirmek iste-
yen gençlere de burs verileceği 
açıklandı. 

Kırcaali Ticaret ve Sanayi 
Odası Yönetim Kurulu Üyesi 
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Tarihte Bu Hafta: 15 Şubat– 6 Mart
15 Şubat 1947:
 Paris Konferansında 

İngiltere ve Fransa’nın 
isteği doğrultusunda 
Rodos ve Oniki Ada-
lar İtalya’dan alınıp 
Yunanistan'a verildi. 
16 Şubat 1925:
 Bulgaristan’ın Sofya 

kentinde TC karşıtı bir 
yayın olan Koca Balkan 
adlı gazete Türkçe ve 
Bulgarca olarak çıkarıl-
maya başlandı.
18 Şubat 1451:
 Yedinci Osmanlı Pa-

dişahı Fatih Sultan 
Mehmet ikinci kez tah-
ta çıktı.
18 Şubat 1952:
 TBMM, Türkiye'nin 

NATO üyeliğini onay-
ladı. Böylece Türki-
ye, Kuzey At lant ik 
Paktı Örgütü'ne yani 
NATO’ya katılmış oldu. 
18 Şubat 1856:
 Büyük güçlerin de 

baskısıyla Osmanlı 
Devleti, Islahat Ferma-
nını ilan etmek zorunda 
kaldı. Fermanla yasalar 
önünde herkesin eşit-
liği kabul edildi. Fakat 
büyük devletlerin koru-
masında olan ve onlarla 
işbirliği yaparak ekono-
mik gücü eline geçiren 
azınlıklar, ülkenin ayrı-
calıklı vatandaşları ha-
line geldi. 
19 Şubat 1915:
 Çarlık Rusya’sına 

yardım götürmek iste-
yen İtilaf devletlerinin 
donanması Çanakkale 
Boğazına yöneldi. Ger-
çekleştirilen saldırıyla 
Çanakkale Muharebe-
lerinin ilk aşaması olan 
Deniz Savaşları da baş-
lamış oldu. Çanakkale 
Savaşları’nın tamamı 9 
Ocak 1916’da da Türk 
ordusunun zaferiyle 
noktalanmış ve düş-
man geldiği gibi gitmek 
zorunda kalmıştır. 
19 Şubat 1955: 
Türkiye ile Yunanistan, 

Meriç ve Tunca nehirle-
rinin ıslahı konusunda 
anlaştı. 
20 Şubat 1936:
 Romanya’nın Kösten-

ce ilinde Türkler, milli 
kimliklerini, kültürlerini, 
haklarını korumak ve 
geliştirmek amacıyla 
Halk adlı çocuk gazete-
sini çıkarmaya başladı.
20 Şubat 2006:
 Birleşmiş Milletler Gü-

venlik Konseyi’nin aldığı 
bir kararla Kosova’nın 
gelecekteki statüsü 
üzerine müzakereler 
başlatıldı.

21 Şubat 1992:
 Birleşmiş Milletler 

Güvenlik Konseyi 743 
Numaralı Kararıyla, 

barışı koruma misyonu 
UNPROFOR’un oluş-
turulmasına ve eski Yu-
goslavya Sosyalist Fe-
deral Cumhuriyeti’ndeki 
çatışma bölgelerinde 
görevlendirilmesine ye-
şil ışık yaktı.
22 Şubat 1985:
 Türkiye, soydaşlarımı-

za yapılan kötü muame-
lelerden ve asimilasyon 
uygulamalarından dola-
yı Bulgaristan’a bir nota 
vererek Türk azınlık 
sorununa müzakereler 
yoluyla çözüm bulun-
masını istedi.
22 Şubat 1898:
 Romanya’nın başkenti 

Bükreş’te Sada-yı Millet 
adlı gazete, Türkçe ve 
Romence olarak yayın-
lanmaya başladı.
22 Şubat 1993: 
Birleşmiş Milletler Gü-

venlik Konseyi, eski Yu-
goslavya coğrafyasında 
işlenen bütün savaş 
suçlarının kovuşturula-
cağı eski Yugoslavya 
Üzerine Uluslararası 
Ceza Mahkemesinin 
kurulması konusunda 
bir karar aldı.
23 Şubat 1945: 
Türkiye, Mecliste oy 

birliğiyle kabul edilen 
bir yasayla Almanya ve 
Japonya’ya savaş ilan 
etti.
24 Şubat 1825:
 Mora valiliğine getiri-

len İbrahim Paşa, Yu-
nan isyanını bastırmak 
üzere Rodos’ta, Mısır 
donanmasını Osmanlı 
donanması ile birleş-
tirerek Mora’ya asker 
çıkardı. İsyan 1827 yı-
lında bastırıldı. Avrupa 
ülkeleri bu gelişmeye 
tepki gösterdi ve mü-

dahale etmek üzere bir 
donanma oluşturdu.
25 Şubat 1919:
 Sırp-Hırvat-Sloven 

Krallığı, daha çok Müs-
lümanlar ı  o lumsuz 
şekilde etkileyen ve 
demografik yapıyı de-
ğiştirmeyi amaçlayan 
“Tarım Reformu” politi-
kasını uygulamaya koy-
du. Bundan en olumsuz 
şekilde etkilenen Türk-
ler yani Müslümanlar 
bölgeden göç etmeye 
başladı.
25 Şubat 1969: 
Bulgaristan Komü-

nist Partisi politbürosu, 
Bulgarsitan’ın tek ulus 
ve tek devlet olduğunu 
bir kez daha vurguladı. 
Bu kararın anlamının 
asimilasyon olduğu kısa 
bir süre sonra Rodop-
larda gerçekleştirilen 
isim değişikliği ile orta-
ya çıktı.
25 Şubat 1992:
Azerbaycan’ın Dağlık 

Karabağ bölgesinde 
yaklaşık 613 sivil, Er-
meni silahlı kuvvetleri 
tarafından öldürüldü. 
Bu kıyım tarihe Hocalı 
katliamı olarak geçti.
27 Şubat 1948: 
Yugoslavya’daki Türk-

lerin mevcudiyetlerini, 
kimliklerini ve inançları-
nı korumayı amaçlayan 
“Yücelciler” derneğinin 
kurucuları ve yönetimi 
arasında yer alan Şua-
yip Aziz, Ali Abdurrah-
man Ali, Nazmi Ömer 
Yakup ve Adem Ali 
Adem adil olmayan bir 
yargılama sonucu idam 
edildi.
28 Şubat 1953: 
Türkiye, Yunanistan 

ve Yugoslavya arasında 
üçlü dostluk antlaşma-
sı Ankara’da imzalandı. 
Böylece Stalin’le arası 
açılan Tito, Batı blo-

ğundan gördüğü destek 
sayesinde biraz olsun 
rahatlamış oldu
28 Şubat 1998: 

Kosovalı militan Arna-
vutların 2 Sırp polisini 
öldürmesi üzerine Yu-
goslavya Cumhurbaş-
kanı Slobodan Milose-
viç, güvenlik güçlerine 
gereken yanıtın veril-
mesi için emir verdi. 
Bu olay üzerine Sırp 
kuvvetleri ile Arnavut 
direnişçiler arasındaki 
çatışmalar yoğunluk 
kazanmaya başladı.
29 Şubat 1992: 
Bosna-Hersek’te, bu 

ülkede yaşayan Sırpla-
rın boykot ettiği ve ka-
tılım oranının yüzde 63 
olduğu bağımsızlık hal-
koylaması yapıldı. Katı-
lanların yüzde 99,4’lük 
kesimi Bosna-Hersek’in 
bağımsızlığı lehinde oy 
kullandı.

1 Mart 1885: 
M u s t a f a  R a g ı p 

tarafından çıkarılan 
ve ağırlıklı olarak Sul-
t an  A bdü lhami t ’ i n 
politikalarını eleştiren 
haftalık siyasi gazete 
Balkan, Rusçuk’ta yayın 
hayatına başladı.
1 Mart 1894:
Bulgaristan Türklerinin 

çıkarlarını ve haklarını 
savunan İttifak adlı si-

yasi ve haftalık gazete 
Sofya’da çıkarılmaya 
başlandı.
1 Mart 1889:
 Türkler tarafından 

ç ı ka r ı l an  ha f t a l ı k 
ve siyasi bir gazete 
olan Kamer, Filibe’de 
yayınlanmaya başladı.
1 Mart 1913:
 Bulgaristan’ın Fi-

libe kentinde Türkler, 
haklarını, çıkarlarını 
ve milli kimliklerini ko-
rumak ve geliştirmek 
amacıyla Tunca adlı 
gazeteyi çıkarmaya 
başladı.
1 Mart 1919:
 Paris Konferansında 

başta İngi l tere ve 
Fransa olmak üzere 1. 
Dünya Savaşı’nın galip 
devletleri, Yunanistan 
Başbakanı Venizelos’un 
talepleri doğrultusunda 
Batı ve Doğu Trakya’nın 
Yunanlılara verilmesi 
konusunda tavsiye 
kararı aldı.
1 Mart 1925:
 Bulgaristan Türklerin 

hak, özgürlük ve milli 
kimliklerini savunmayı 
ve geliştirmeyi amaç 
edinen Rumeli adlı 
gazete Kırcaal i ’de 
yayınlanmaya başladı.
1 Mart 1932:
 Bulgaristan’ın Filibe 

ilinde Türkler, milli kim-
lik ve çıkarlarını savu-
nan İtisam adlı dergiyi 
çıkarmaya başladı.
2 Mart 1930:
 Türkiye Cumhuriyeti 

karşıtı bir gazete olan 
İntibah, Bulgaristan’ın 
Ş u m n u  ş e h r i n d e 

yayınlanmaya başladı.
3 Mart 1878:
 Osmanlı Devleti ile 

Rusya arasında Ayas-
tefanos yani Yeşilköy 
antlaşması imzalandı. 
Antlaşmayla Osmanlı 
D e v l e t i  B a l k a n 
topraklarının önemli 
bir kısmını kaybetti. 
Fakat Rusya’yı böl-
genin tek hâkimi haline 
getiren bu antlaşma, 

büyük devletlerin işine 
gelmediğinden kısa bir 
süre sonra yerini Berlin 
Antlaşması’na bıraktı.
3 Mart 1936: 
Arnavutluk’taki Müs-

lüman topluluklar, “İlahi 
Nur” adı altında örgüt-
lenmeye gittiler.
3 Mart 1972: 
Yunanistan’da b i r 

Hükümet genelgesiyle, 
daha önce okul isim-
lerinde kullanılan Türk 
ifadesi kaldırıldı.
3 Mart 1992:
 Sırplar tarafından 

boykot edilen referan-
dum sonuçlarından 
yola çıkılarak, Bosna-
Hersek’in bağımsızlığı 
ilan edildi.
4 Mart 1878: 
Rodoplarda yaşayan 

Tü r k l e r,  O s m a n l ı 
Dev let i  i le  Rusya 
arasında imzalanan 
Ayas te f an o s  yan i 
Yeşilköy antlaşmasıyla 
yeni kurulan Büyük 
Bulgaristan’ın sınırları 
içinde bırakıldıkları için 
durumu protesto ettiler. 
Dahası bölgede Bulgar 
ve Rus egemenliğini 
t a n ı m aya c a k l a r ı n ı 
b i l d i r d i l e r .  B a z ı 
araştırmacılara göre 
bu tarih aynı zaman-
da Rodop Hükümeti 
Muvakkatesi ’nin de 
kuruluş günüdür.
5 Mart 1905: 
Türk ler in  hak ve 

hukukunu savunan 
Türkçe ve Bulgarca 
olarak çıkarılan Efkar-ı 
Umumiye adlı gazete 
Bulgaristan’ın başkenti 

Sofya’da yayınlanmaya 
başladı.
6 Mart 1925: 
Günümüzde  Bu l -

garistan sınırları içinde 
bulunan Silistre kentin-
de Türkler, milli kim-
liklerini, haklarını ve 
kültürlerini korumak ve 
geliştirmek amacıyla 
Tuna adlı gazeteyi 
çıkarmaya başladı.
      Metin EDİRNELİ
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Kırcaali’de ebru kursu başladı
Kırcaal i  Ömer Lüt f i 

Kültür Derneği’nde ebru 
kursu başladı. Ücretsiz 
olan kurs, İstanbul Kültür 
Konseyi Derneği ve Kır-
caali Ömer Lütfi Kültür 
Derneği arasında imza-
lanan işbirliği protokolü 
ile ortaklaşa düzenleni-
yor. Kurs her hafta Cuma 
günü saat 17.30-19.30 
arasında Ömer Lütfi Kül-
tür Derneği’nin Kültür ve 
Eğitim Merkezi’nde ger-
çekleşecek. Ebru kursu 
üçer aylık devreler halin-
de talep olduğu sürece 
devam edecek. Ayrıca ilgi 
olması halinde hat kursu 
başlaması da planlanıyor. 
Her iki kursa katılımcıların 
yaş sınırı 11-50 arasıdır.

Ömer Lütfi Kültür Derne-
ği Müdürü Müzekki Ahmet 
bu vesileyle ilgili şunları 
söyledi: “İlk kez Güney 
Bulgaristan’da Kırcaali’de 
böyle bir kurs başlıyor. Bu 
kurslar ücretsiz ve Kültür 
Konseyi Derneği tarafın-
dan bizlere sağlanan gö-
nüllü çalışacak hocalar 
sayesinde oluyor. Ben ilk 
önce Ömer Lütfi Derne-
ği adına onlara teşekkür 
etmek isterim. Gazete 
aracılığıyla bir çağrıda 
bulunmak istiyorum: Hem 
ebru, hem hat kurslarına 
katılmak isteyenler Ömer 
Lütfi Kültür Derneğine 
başvursunlar. Ne kadar 
büyük ilgi varsa, kurslar 
o kadar sürede devam 
edecek”. 

Daha sonra kursun açı-
lışında konuşan Müzekki 
Ahmet, birkaç ay önce 
planlanan kursların ho-
caların yaşadığı vize so-
runlarından dolayı iki ay 
gecikmeyle başladığını 
belirterek, “Kültür Kon-
seyi Derneği’ne teşekkür 
ederim. Kursların hayırlı 
ve devamlı olmasını dile-

rim” dedi. 
İstanbul Kültür Konseyi 

Derneği Balkan Projeleri 
Koordinatörü İsmail Yağ-
cı Kırcaali Haber gazete-
sine yaptığı açıklamada, 
“Kültür Konseyi Derneği, 
gönüllülük esasına dayalı 

Türk kültürünü dünyada 
tanıtmak amacıyla kurul-
du. Verdiğimiz kurslardan 
hiçbir şekilde ücret talep 

etmiyoruz, sadece gittiği-
miz ülkelerde Türk kültü-
rünün tanıtılmasını amaç 
ediniyoruz. Hocalarımız 
da gönüllülük esasına 
göre çalışıyorlar. Profes-
yonel hayatlarını başka 
işler yaparak kazanıyorlar 
ve senenin belli zamanla-
rını mesela bir, iki, üç ay 
kendi mesleklerine ara 
vererek, bu gönüllü ça-
lışmaya ayırıyorlar. Do-
layısıyla Kültür Konseyi 
hocalarına para vermiyor, 
malzemeleri yardım ola-
rak temin ediyor. Böylece 
kurslara katılanlardan her-
hangi bir para talep etmi-
yoruz. Bundan 6 ay önce 
Balkanlar’da çeşitli yer-
lerde İstanbul Kültür Kon-
seyi Derneği Başkanımız 
Dr. Metin Eriş ile beraber 
bir seyahat yaptık. Bir ön 
bilgi olarak geniş bir ilgi 
olduğunu hissettik. Ve 
bu ilgiye cevap verilmesi 
gerektiğini düşünerek, sa-

dece Bulgaristan’da değil, 
Yunanistan’da da, hatta 
Makedonya’da da aynı 
kursların devam edece-
ğini umuyoruz. Bu bütün 
Balkanları kapsayan bir 
proje. Kırcaali başta ol-
mak üzere Bulgaristan’da 

yedi ayrı şehir merkezin-
de kurslar açmayı plan-
lıyoruz. Kurs açtığımız 
her yerde de aynı esasla 

çalışacağız. Her hangi bir 
kursun kursiyerlere fayda-
lı olabilmesi için en az 6 
ay devam etmesi lazım. 
Bunu göze alarak, yapa-
cağımız kurslar en az 6 
ay olacak, daha sonra bu 
çıraklık safhasını atlatmış 
olacağız. Daha sonraki 
yıllarda 3 aylık bir kurs-
la kalfalık safhası temin 
edilecek. Çok yetenekli 
öğrenciler, hızlı ilerle-
yen öğrenciler olursa, 
İstanbul’da 2 aylık veya 
bazı öğrencileri 15 günlük 
bir kursa daha alacağız. 
İstanbul’da ebru olsun, 
hat olsun, alanlarında ön 
plana çıkmış hocaların 
atölyelerinde kısa süreler 
çalıştırarak, kursiyerle-
ri bu işten para kazanır 
hale de getirmeyi hedefli-
yoruz. Yani isteyenler için 
bir meslek edinme şansı 
doğacak”. 

Daha sonra katılımcıla-
ra hitaben İsmail Yağcı, 

“Daha önce Müzekki Bey-
le yaptığımız görüşmede 
bölgede nadir olarak daha 
önce workshoplar yapıl-
dığını, ama her hangi bir 
kursun düzenlenmediğini 
söylediler. Düzenlenirse 
de ilgi, alaka göreceğini 

düşündüğünü söylediler 
ve aramızda birer proto-
kol yaparak, hızla bu işe 
başlayalım dedik. Fakat 

ülkeler arası bir şey oldu-
ğu için o kadar da kolay 
olmuyor. En az 3-4 ay 

önce kursları başlatmayı 
hedefliyorduk, ama vize-
ler gecikti. Artık böyle bir 
problemimiz yok. Hoca-
larımızın 6 aylık vizeleri 
var, dolayısıyla kurs çok 
rahat sürecektir” diye 
belirtti. Sayın Yağcı, en 
yetenekli kursiyerlerin 
Türkiye’de usta sanatçı-
ların atölyelerinde ebru 
çalışmalarına katılma 
şansı olacağını açıkladı. 
Ebru Hocası Özlem Er-

gün, 9 yıldır ebru sanatı 
ile uğraştığını paylaştı. 
“Hobi olarak başladım, 
sonra çok sevdim ebru-
yu. Ebru üzerine daha 
fazla eğildim, çok fazla 
çalıştım. Son özellikle 4 
yıldır haftanın 4-5 günü 
neredeyse sürekli atölye-
de ebru yapıyordum” diye 
ifade etti. Özlem Hanım, 
evde çok zor çalışıldığı-
nı ve ebru sanatının ya-
pılması için mutlaka bir 
atölyeye sahip olunma-

sını gerektirdiğini söy-
ledi. Hoca ebruyu şöyle 
tanıttı: ”Ebru, bir kağıt 
süsleme sanatıdır. Kitre 
adını verdiğimiz geven 
otu bitkisi suya karıştırı-
larak, suya bir yoğunluk 
verilir ve o suyun üzerine 
boyaların içine sığır ödü 
koyularak, boyalar serpi-
lir o suyun üzerine. Daha 
sonra kağıdı onun üze-
rine yatırıp, boyaları ka-
ğıda alıyoruz. Tamamen 
suyun üzerinde yapılan 
ve toprak boyalar kulla-
nılarak yapılan bir sanat”. 
Özlem Ergün, açılıştan 

sonra ilk ders olarak ka-
tılımcıları ebru sanatıyla 
tanıştırdı, kullanılan mal-
zemeleri tanıttı. Önümüz-
deki bir hafta zarfında 
pratik çalışmalara geçi-
lecek. 
Kırcaali’deki hocalar 

Yunanistan’ın çeşitli böl-
gelerde ebru, hat ve dik-
siyon kursları verecekler. 

2016 Türkiye Bursları Başvuruları Başladı
1. sayfadan devam

birinden belirlenen (sağ-
lık bilimleri lisans prog-
ramları için % 90, diğer 
lisans programları için % 
70) asgari başarıyı sağ-
lamış olması,
Eğitime engel bir sağ-

lık sorunu bulunmaması 
gerekir. Adayların lisan-

süstü programlarına 
başvuru yapabilmeleri 
için;
Türkiye dışında bir ülke 

vatandaşı olması (Şim-
di ya da geçmişte Türk 
vatandaşlığı bulunan 
adaylar başvuramamak-
tadır)
Başvurduğu düzeyde 

Türkiye'de bir üniversite 
ve programa kayıtlı ol-
maması,
En geç 30 Temmuz 

2016 tarihi itibariyle bir 
lisans veya yüksek li-
sans programından me-
zun olması,
Yüksek lisans başvu-

rusu için 01.01.1986 ve 

sonrası doğumlu olma-
sı,
Doktora başvurusu için 

01.01.1981 ve sonrası 
doğumlu olması,
İlgili not sistemindeki 

azami not üzerinden as-
gari % 75 ağırlıklı genel 
not ortalaması veya dip-
loma notu ya da geçer-
liliği olan bir ulusal veya 

uluslararası lisansüstü 
sınavda % 75 oranında 
başarı göstermiş olması 
ve
Eğitime engel bir sağ-

lık sorunu bulunmaması 
gerekir.
Türkiye Bursları Baş-

vurusu için İstenilen 
Belgeler;
Pasaport,Kimlik (Pasa-

port Önerilir) 
Vesikalık Fotoğraf
Öğrenci Belgesi, Dip-

loma
Güncel Transkript (Not 

Dökümü)
Üniversite giriş sınavı 

notu (varsa)
Bitirme sınavı notu 

(varsa)
Uluslararası sınav notu 

(varsa)
Sertifika, Başarı, Proje 

Derece ve Ödüller (var-
sa)
Niyet Mektubu (Türki-

ye'deki yükseköğretim-
den beklentileriniz ve 
mezuniyet sonrası plan-
larınız hakkında kısa bil-

gi, Tercih Listesinde yer 
alacak bölümleri tercih 
etme sebepleriniz ve 
bu bölümler hakkında 
sahip olduğunuz bilgi-
ler, Yükseköğretim için 
Türkiye'yi neden tercih 
ettiğiniz konusunda kısa 
bilgi)
Referans (Size re -

ferans olan k iş inin 
adı,  soyadı,te lefon 
numarası,  e -posta 
adresi,çalıştığı yeri ve 
ünvanı)
Not: Başvuru sırasında 

istenilen belgeler orijinal 
dilde (tercüme edilme-
den) olmalıdırlar.
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Tütün ve Tütün Ürünleri Kanunu’nda değişiklikler kabul edildi 
Meclis, ikinci okumada 

Tütün ve Tütün Ürünle-
ri Kanunu’nda değişiklik 
yapılmasına ilişkin tasa-
rıyı kabul etti. Bununla 
ilgili Tarım ve Gıda 
Bakanı Desislava Ta-
neva, “Tütün ve Tütün 
Ürünleri Kanunu’nda 
değişikliklerle devletin 
tütüncülük sektöründe 
yer alan kişilerin bi-
linmesine yönelik bir 
adım atıyoruz. Branşta 
çalışanların ağır bir tü-
tün alım kampanyası ve 
sektörde yıllarca biriken 
problemler yaşadıkları 
bilinmesi gerekir. Son 
yapılan tütün pazarının 
liberalleşmesi de bran-
şa kötü yansıdı” dedi. 
Kanun tasarısını des-

tekleyen tüm meclis 
gruplarına teşekkür 
eden bakan, “Bu deği-
şiklikler uzun bir tartış-
ma sürecinden sonra 

Türkiye’ye Giriş Yasağı Ne Anlama Geliyor?
A r a l ı k  ay ın ın  o r-

t a la r ından  i t i ba ren 
Bulgaristan’da yaşanan 
gelişmeler soydaşlarla 
ilgili sıra dışı sonuçlar 
yaratmaya devam ediyor. 
Rus jetinin düşürülme-
sinin ardından Türkiye 
yanlısı açıklama yapan 
dönemin Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkanı Lüt f i 
Mestan’ı partiden ihraç 
eden Ahmet Doğan’a 
ve HÖH mi l letvek i -
li Peevski’ye 11 Şubat 
2016 tarihinde Türkiye’ye 
giriş yasağının getirilme-
si Türkiye’nin HÖH’e yö-
nelik bakış açısına dair 
ipuçları vermektedir. 11 
Şubat’tan günümüze ka-
dar geçen süre zarfında 
partiden ihraç edilen Lüt-
fü Mestan ve kendisiyle 
birlikte hareket eden 
mil letveki l ler i  DOST 
adında yeni bir siyasi 
parti kuracaklarını ilan 
ettiler. Buna bağlı olarak 
Peevski’nin sahibi oldu-
ğu medya kuruluşları 
Türkiye karşıtı propagan-
dalarını yoğunlaştırdı. 
Hatta HÖH Türkiye’nin 
Bulgaristan’ın içişlerine 
karıştığının araştırılma-
sına yönelik Meclis’e 
sunulan önergeye imza 
at t ı.  Ayr ıca Burgaz 
Başkonsolosluğu’nda 
görev yapan Türk ataşe 
“persona non grata” ilan 
edilirken, Türkiye ise 
Bulgaristan’ın İstanbul 

Başkonsolosluğu’nda 
görev yapan bir diplo-
mata aynı işlemi uy-
gulayarak buna yanıt 
verdi. Mestan’ın liderli-
ğinde DOST partisinin 
kurulmasıyla Bulgaris-
tan Türkleri için siyasi 
arenada yeni bir sayfa 
açılmış olacak. Sıra dışı 
gelişmelerin yaşandığı 
ve azınlığın kaderinin 
önümüzdeki 25-30 yılı-
nın şekillenmekte oldu-
ğu ileri sürülebilir. Zira 
tarihsel süreç içerisinde 
Bulgaristan Türklerine 
bakıldığında her 20-25 
yıllık sürede kuvvetli bir 
dönüm noktası yaşandığı 
görülür.
Türkiye’ye Giriş Ya-

sağıyla Verilen Mesaj 
Nettir
Ahmet Doğan ve Del-

yan Peevski’ye getirilen 
Türkiye’ye giriş yasağı 
tahmin edilenin ötesinde 
anlamlar taşıdığını belirt-
mek gerekir. 11 Şubat’ta 
Star Gazetesi’nde çıkan 
bu habere ilişkin fazla-
sıyla yorumlar yapıldı, 
çeşitli senaryolar üzerin-
de duruldu, gerçek olup 
olmadığı sorgulandı. 
Hatta söz konusu yasa-
ğın bütün HÖH elitlerini 
kapsadığı da belirtildi. 
Esasen yasağın yasal 
dayanağına bakmanın 
daha nesnel sonuçlar 
vereceği kanaatindeyim. 
Hâlihazırda yürürlük-
te olan 6458 sayılı Ya-
bancılar ve Uluslararası 
Koruma Kanunu’nda 
konuya ilişkin hükümler 
yer almaktadır. Örneğin 
ilgili Kanunu’nun 9. mad-

desinin 1. fıkrası der ki 
“Genel Müdürlük (İçiş-
leri Bakanlığı Göç İda-
resi Genel Müdürlüğü), 
gerektiğinde ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının 
görüşlerini alarak, Türki-
ye dışında olup da kamu 
düzeni veya kamu gü-
venliği ya da kamu sağ-
lığı açısından Türkiye’ye 
girmesinde sakınca gö-
rülen yabancıların ülkeye 
girişini yasaklayabilir.” 
Dolayısıyla yasak getiri-
len kişinin Ankara tara-
fından nasıl algılandığı 
açıktır.
10. madde ise bunun 

yasak getirilen kişiye 
tebliğinin Türkiye’ye giriş 
yapmak üzere geldiğinde 
sınır kapısındaki yetkili 
makamca gerçekleştirile-
ceği yönündedir. Yasağın 
nasıl doğrulanacağı da 
bellidir.
Karşılıklı “Persona 

Non Grata” İlanları
1961 Viyana Sözleş-

mesi hükümleri esas 
alınarak yapılacak bir 
değer lendirmede bu 
durum daha netlik ka-
zanabilir. Neticede Bul-
garistan ilgili diplomatı 
kabul eden devlet olarak 
açıklama yapmaksızın 
bu yola gidebilir. Ege-
men bir devlet olarak bu 
hakkı vardır. Ancak bu 
hamlenin zamanlaması-
nı ve niteliğini sorgula-
mak gerek. Zamanlama 
açısından HÖH’ün de 

imzacı olduğu Bulga-
ristan Parlamentosu’na 
sunulan Türk iye’n in 
Bulgaristan’ın içişlerine 
karıştığının araştırılma-
sına yönelik önergeyle 
denk geldiği belirtilmeli-
dir. Burada bir mesaj var. 
Nitelik açısından da siya-
si bir hüviyeti çağrıştırı-
yor. İddia olarak ileri sü-
rülen gerekçe malumdur: 
Diplomatın görev kapsa-
mının dışına çıkması… 
Türkiye için Bulgaristan 
“dost, komşu ve mütte-
fik bir ülke” durumunda-
dır. Ancak Türkiye’nin 
Bulgaristan’da 1 milyona 
yakın soydaşının bulun-
duğu bir gerçek. Soydaş 
ile anavatan arasında 
akrabalık bağı var. Ay-
rıca Türkiye 93 Harbin-
den günümüze değin 
devam eden göçler var. 
Tarihsel süreç içerisinde 
Türkiye’nin Bulgaristan 
Türklerinin statüsünü 
güvence altına antlaş-
malara taraf olduğu da 
ortadadır. Dolayısıyla 
Türkiye’nin soydaşlarla 
ilgili gelişmelere kayıtsız 
kalmasını kimse bekle-
memelidir.
DOST Partisi Başarılı 

Olabilir
Anlık bir durum değer-

lendirmesi yapmak gere-
kirse, DOST hareketinin 
başarılı olacağına dair 
güçlü deliller mevcut 
olduğunu söylenebilir. 
Birincisi, artık kendi ta-
banlarını yaratma yolun-
da epey mesafe kat etti-
ler. İkincisi, Türkiye’deki 
göçmen dernekleri tara-
fından destekleniyorlar. 

Üçüncüsü, Avrupa’ya 
göç eden Bulgaristan 
Türkleri DOST hareketi-
ne sempatik yaklaşıyor-
lar. En azından sosyal 
medya ve çeşitli plat-
formlarda buna yönelik 
sinyaller var. Dördün-
cüsü, Ankara faktörü. 
HÖH’ün artık muhatap 
alınma durumu ortadan 
kalktığına göre DOST 
hareketi soydaş mese-
leleriyle ilgili bu boşlu-
ğu doldurmaya taliptir. 
Beşincisi, soydaşların 
beklentileri. Mestan ve 
ekibinin soydaş sorun-
larına olan duyarlılığı 
malumdur. Önceki ör-
nekleriyle beraber en 
son 21 Şubat tarihinde 
Uluslararası Ana Dil 
Günü etkinliklerinde bu 
teyit edildi. Hele ki HÖH 
internet sitesinde Türk-
çe bölümü kapatırken, 
DOST oluşumu farklı 
bir yönde politika izliyor. 
Altıncısı, Mestan’ın eki-
bi. Türkiye’de oldukça 
sevilen ve yıpranmamış 
kişilerden oluşuyor. Bu 
kişilerin ve partinin ülke-
nin geneline hitap eden, 
Bulgaristan siyasetine 
entegre olmuş bir çizgi-
de bulunmalarının mak-
ro önem taşıdığını belirt-
mek gerekir. Bir de Ka-
sım Dal faktörü var tabi. 
Kendisine Türkiye’de 
yoğun bir sempati ve 
saygının olduğu biliniyor. 
Onun da alacağı tutum 
oldukça önemlidir. Özetle 
şimdilik genel gösterge-
lerin DOST hareketi le-
hine olduğu söylenebilir.

kabul edildi. Mecliste ilk 
okumada kabul edilme-
sinden bugüne kadar 
oldukça uzun bir süre 
geçtiğini siz de biliyor-
sunuz. Değişiklikler, 
tütün üreticileri, tütün 
alıcıları ve tütün işleme 

tesisi sahipleri gibi sek-
törde tüm ilgili taraflar 
arasında varılan uzlaş-
ma sonucu kabul edildi. 
Kabul edilen değişiklik-
lerle devletin tütüncü-
lük sektöründe yer alan 
kişilerin bilinmesine ve 

daimi tütün komisyon-
ları oluşturarak, tütün 
alım kampanyalarında 
ürünün kalitesiyle ilgili 
tartışmalar çıktığında 
tesirli olmasına yönelik 
bir adım ileriye atıyoruz” 
diye yorum yaptı. Ba-

kanın ifadelerine göre 
kanun değişiklikleriyle 
tütün sektörünü temsil 
eden branş örgütlerinin 
faaliyeti düzenleniyor 
ve toplu sözleşmeler 
imzalanmasına imkan 
veriliyor. Bakan Tane-
va, “Tütüncülük sektö-
ründe yer alan kişilerin 
temsil edileceği bir sicil 
oluşturulacak. Öyle ki 
her iki taraf açısından 
problemler olmasın. Bu 
pazarda yer alan her 
iki taraf da güvenlik ve 
sürdürülebilirliğe ihtiyaç 
duyuyor” diye kaydetti. 
Bakanın ifadeler ine 
göre üretici ürettiği ma-
lın satın alınacağına, 
alıcı ise anlaşılan mik-
tarda ve kalitede tütün 
alacağının garanti edil-
mesine ihtiyaç duyuyor. 
Her yıl bu konularda 
anlaşmazlıklar çıktığını 
söyleyen Bakan, “An-

laşılan miktardan fazla 
olan üründen dolayı her 
yıl alım kampanyasında 
tütün üreticileri arasın-
da gerginlik yaşanıyor. 
Öte yandan sorunların 
birikmesi tütün işletme-
lerinde sürdürülebilirlik 
olmamasına yol açtı. 
Bu sorunlara hemen 
el atılmasını ve daha 
gelecek kampanyada 
tütün pazarının iyileş-
mesini sağlamasını 
umuyorum. Tüm tütün 
üreticileri, kabul edilen 
değişikliklerle alıcı fir-
malarla sözleşme im-
zalamaları şartı getiril-
diğini bilmelidirler” dedi. 
Bakan Taneva, devle-

tin bir ticari kuruluş ol-
madığının altını çizerek, 
“Biz tütünü ne alabiliriz, 
ne de işleyebiliriz. Dev-
letin bu süreçte doğru-
dan yer alması bekle-
nemez” diye belirtti.

Yrd. Doç. Dr. Kader ÖZLEM
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Dostlukların zirvesi
Daha iyiye, daha güze-

le, daha doğruya daha 
hayırlı olana imza atmak 
amacıyla Bursa’da yaşa-
yan Eğridereliler yine bir 
örnek dayanışma ruhu 
içinde oldular. Bugün her 
zamankinden daha faz-
la dayanışmaya, dostluk 
ve kardeşlik kanaatinde 
olan Eğridereliler hiç bir 
zaman dostluk ve kar-
deşlik vasfını kaybetme-
yecek. 
2001 yılında Bursalı iş 

adamı Ali Durmaz ve ar-
kadaşları tarafından kur-
dukları Eğridereliler Kül-
tür ve Dayanışma Der-
neği, her yıl olduğu gibi 
bu yıl da gelenek hale 
getirdikleri Dostluk ge-
cesi buluşmasının 18’in-
cisini Dernek Başkanı iş 
adamı Aydın Yılmaz ve 
yönetiminin organizas-
yonluğunda 20 Şubat 
2016 gecesi Bursa Hil-
ton Convention Center & 
Spa da gerçekleştirdiler.
Bursa’nın Nilüfer be-

lediyesiyle kardeş şehir 
olan Ardino Belediye-
si Derneğimizin daveti 
üzere gecemizin konu-
ğu olarak onur buldular. 
Bursa’da yaşayan Eğri-
dereli kökenli göçmenler 
ve dahası Türkiye’nin 
dört bir yanında olan 
Eğridereli kardeşlerimizi 
ve Ardino Belediye Baş-
kanı Resmi Murad ve 
heyetiyle beraber geçen 
Dostluk Gecesi farklı 
duygular içerisinde ger-

çekleşti. Çeşitli kuruluş-
ların, derneklerin, siyasi 
parti temsilcileri ve millet 
vekillerinin katılımıyla si-
yasi ayrıma girilmeden 
Dostluk Gecemiz farkın-
dalık aldı. Farklı kültürleri 
ve etnikleri içinde barın-
dıran Rodopların guzide 
şehri Eğridere (Ardino) 
bu kültürlerin bir arada 
yaşana bilirliğine örnek 
bir şehir. 
Buluşma gecesi bu 

kültürlere ve ona ait halk 
oyunları dans ve müzik 
gösteriyle açılışa su-
nuldu. Türkülerimizi ve 
şarkılarımızı söylemek 
adına Ardino belediye-
si kültür evi “Rodopska 
iskra”ya bağlı Balkani-
ka Folklor Grubu bizleri 
onurlandırdı, göçmen 
camiasını büyüledi. On-
ların bu per formansı 

gecemizi oldukça renk-
lendirdi ve alkış aldı. 
Ardinolular bu gecede 
ülkeler ve kültürler hiç 
bir zaman çatışmalara 
sebep değildir imasını 
ve mesajını canlı örnek 
olarak verdiler. Ve bu ne-
denle eğer dünyada ba-
rışı sağlamak istiyorsak 
dostlukları genişletmek 
istiyorsak toplumlarda 
dayanışma kardeşliğini 
tekrar benimsemek ol-
duğunu ilettiler. 
Programda oldukça 

duygulu anlar yaşandı. 
Ankara’da terör nedeniy-
le hayatını kaybeden şe-
hitlerimiz saygıyla anıla-
rak birlik ve barış mesajı 
verildi. Bizleri oldukça 
duygulandıran ise kısa 
bir zaman arayla rah-
metli olan derneğimizin 
kurucularından kendile-

ri de birer Ardinolu olan 
dernek birinci başkanı-
mız Sayın Ali Durmaz ve 
ikinci başkanımız Ahmet 
Kahraman için dernek 
tarafından hazırlanan 
sinevision gösterisiydi. 
Sinevision gösterisi sı-
rasında oldukça hüzün-
lendik. Ebediyete intikal 
eden her iki başkanımızı 
da rahmet ve saygıyla 
anıyoruz.
Aydın Yılmaz konuş-

malarının sonunda her 
iki başkana katkıların-
dan dolayı teşekkür etti 
ve kendileri adına her 
iki aileye şükran plaketi 
sundu. Çeşitli konuşma-
ların ardından Eğridere-
liler Derneğinin simgesi 
olan “Şeytan Köprüsü” 
figüran dostluk pastası-
nı hep beraber kestiler 
ve oluşturan simge ma-

ketini önünde fotoğraf 
çekinme fırsatı buldular. 
Türkülerimizi, şarkıları-

mızı söylemek adına gö-
remediklerimizi görmek, 
hasret gidermek, genç-
lerimizin ve çocuklarımı-
zın tanışmalarını sağla-
mak, dostluğumuzu pe-
kiştirmek sohbet etmek, 
ekmeğimizi, soframızı 
paylaşmak için bizleri bu 
günde buluşturan derne-
ğimize teşekkür ve şük-
ranlarımızı sunarız. 
Kardeşliği ve dostluğu 

görmek adına sunulan 
bu gece bizlerde guzi 

izlenim bırakmıştır. Bu 
gün Dünya’da yeniden 
güç dengesi çalışıldığı-
nı görüyoruz neredeyse 
insanlık hedef alınmış 
sırada Eğridereliler Der-
neği her zaman birlik 
ve beraberlik vurgusu 
yapmıştır. Dostlukta aki-
de ve inanç birliği için-
de söz konusu olan biz 
Eğridereliler, insanlık 
dostluk ve barış adına 
biz yine göz göze ve gö-
nül gönüle olduğumuzu 
bütün göçmenler adına 
göstermiş bulunuyoruz..
        Reşat ALTINDİŞ

Aşırı hız yapan sürücülere 3 yıl hapis cezası 
Meclis, Ceza Kanunun-

da değişiklik öngören ta-
sarıyı ilk okumada kabul 
ederek, aşırı hızlı araç 
kullanan sürücülere 3 yıl 
hapis cezası verilmesini 
onayladı. Bu ceza azami 
hız sınırı saatte 60 km'nin 
üzerinde aşıldığında uy-
gulanacak.

Fakat milletvekillerin 
bir kısmı, aşırı hız yapan 
sürücüye öngörülen ağır 
cezanın toplumsal teh-
dit düzeyine uymadığını 
ileri sürerek, tasarının 
ikinci okunmasına kadar 
cezanın değiştirilmesini 
isteyeceklerini açıkladı-
lar. Vatansever Cephesi 
Milletvekili İskren Vesel-
nov, “Bu değişiklik kabul 
edilirse, dikkatsizlikten 
dolayı her sürücü suç-
lu durumuna düşebilir” 
dedi. Bulgaristan Sosya-
list Partisi Milletvekili İvan 
İvanov, “Eğer bu kanun 
değişikliği yürürlüğe gi-
rerse birçok milletvekili ve 

bakan da hapse girebilir” 
diye kaydetti. 

Ceza Kanunu’nda deği-
şiklik öngören tasarıyı ilk 
okumada kabul ederek 
milletvekilleri, savcıların 
ağır yaralanmaya sebep 
olan trafik kazalarına ne-
den olan sürücülerin eh-
liyetlerine el koymalarına 
imkan verilmesine karar 
verdiler. Şu anda bu tür 
kazalara neden olan sü-
rücülerin ehliyetlerine an-
cak mahkeme kararıyla el 

konulabilir. 
Milletvekilleri, Karayol-

ları Trafik Kanunu’nda 
da değişiklik öngören ta-
sarıyı ilk okumada kabul 
etti. Tasarıda yüksek hız 
yapılan otoyollarda karşı 
yöne geçen sürücülere 3 
bin leva ceza kesilmesi ve 
6 ay süreliğine ehliyetleri-
ne el konulması öngörülü-
yor. Şu anda trafik kuralını 
ihlal edenlere 20-150 leva 
arasında ceza kesiliyor. 
Bir araç sahibi Karayol-

ları Taşımacılığı Kontrol 
Dairesi’ne olan trafik ce-
zalarını ödemediği veya 
bir yerleşim yerinde aza-
mi hız sınırını saatte 50 
km’nin üzerinde aştığı 
takdirde bir aylığına araç 
plaka numarasına da el 
konulacak. Sürücüler, 
trafik cezalarını ödeme-
diği takdirde ödeyinceye 
kadar ehliyetlerine el ko-
nulacak.

Ceza puanı verilmeyen 
trafik ihlallerinde ceza 
fişi kesilecek. Sürücülere 
ulaşılamadığı durumlar-
da elektronik ortamda da 
ceza fişlerinin teslim edil-
mesi kolay olacak. 

Başka bir kanun deği-
şikliği 1 Kasım-1 Mart 
tarihleri arası araçlara kış 
lastiği takma zorunluğu 
getirilmesi öngörülüyor. 

İlk defa sürücü belgesi 
alanlar için “yeni sürücü” 
kavramı da kullanıma gi-
riyor. 

             Kırcaali Haber

Yunan çiftçileri sınır 
kapılarından çekildi
Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki Kulata-Proma-

hon Sınır Kapısı’nı bir aydan fazla abluka altında tutan 
Yunan çiftçileri traktörleriyle geri çekildiler. Böylece 
uzun süre beklenilen abluka kaldırıldı. Yunan çiftçile-
rinin bu yılki protesto eylemleri Bulgar taşımacılarının 
öfkesine yol açtı ve birkaç günlüğüne onlar da sınır 
kapılarında protesto eylemleri yaptılar.

Geçen hafta taşımacıların istişare toplantısından 
sonra sınırda ablukanın kaldırılması için Yunan çiftçi-
lerine ültimatom verildi. Yunanlılar, tarım makinelerini 
sınır kapılarından geri çekmemiş olsaydı, Bulgar taşı-
macıları yeni bir protesto başlatacaklardı. 

Şu anda Kulata-Promahon Sınır Kapısı’nda ve diğer 
sınır kapılarında trafik normal akışına döndü. 

Bulgar taşımacılarını temsilen Kiril Markov, Bulgar 
Telegraf Ajansı’na (BTA) verdiği demeçte, “Yunan 
çiftçileri traktörlerini geri çekmezlerse, Yunanistan’da 
üretilen tarım ürünleriyle yüklü kamyonları ve minibüs 
trafiğini engellemeye hazırız. İsterse ülkeye sevkiyat 
yapsın, isterse transit geçiş yapsın taşıma araçlarının 
Bulgaristan’a giriş yapmalarına izin verilmeyecek” dedi. 

Mümün Durmuş Ali HÖH  
Kırcaali İlçe Başkanı seçildi 

27 Şubat Cumartesi günü Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Kırcaali İlçe Konferansı düzenlendi. 
Yaklaşık 300 delegenin katıldığı konferansta konuklar 
arasında HÖH Eşbaşkanı Ruşen Riza, HÖH Avrupa 
Milletvekili Necmi Ali, Milletvekilleri Erdinç Hayrullah, 

Saliha Emin, Ayhan Etem ve Mustafa Ahmet yer aldı. 
İlçe başkan adayları Lülyakovo (İdirizli) köyü muhtarı 

Mümün Durmuş Ali ve şu ana kadar HÖH İlçe Başkanı 
olan Muharrem Muharrem arasında yapılan oylama-
da 162 delegenin oyunu alan Ali ilçe başkanı seçildi. 
Muharrem Muharrem 131 oy alarak başkanlığı Mümün 
Ali’ye devretti. 

Mümün Ali Lülyakovo köyünün 3. dönem muhtarlığını 
yapmaktadır. Aynı zamanda HÖH Gençlik Kolları İlçe 
Yönetimi üyesidir. 
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Yüksel İsmail, yeniden Ardino Rodopska 
İskra Halk Toplum Merkezi Başkanı seçildi

Geçen hafta Çarşam-
ba günü Ardino (Eğri-
dere) Belediye Meclis 
Salonu’nda düzenle -
nen Olağan Genel Ku-
rul toplantısında Yüksel 
İsmail,oybirliğiyle yeniden 
Rodopska İskra (Rodop 
Kıvılcımı) Halk Toplum 
Merkezi Başkanı seçildi. 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, Meclis Baş-
kanı Sezgin Bayram, Be-
lediye Başkan Yardımcıla-
rı İzzet Şaban ve Nasko 
Kiçukov toplantıya konuk 
olarak katıldı. 

Yüksel İsmail, dördün-
cü kez üç yıllık süreliğine 
kendisine verilen güven 
için teşekkür ederek, halk 
toplum merkezinin doğ-
ru yönde gelişim yoluna 
devam edeceğine dair 
söz verdi. Konuşmasın-
da Yüksel İsmail, “Ekipte 
yer alan meslektaşlarımla 
birlikte kasabada kültürel 
hayatın zenginleştirilme-
si için çalışmaktan şe-
ref duyuyorum ve aynı 
zamanda büyük bir so-
rumluluk taşıyorum. Son 
10 yıl içinde halk toplum 
merkezinin çatısı altındaki 
amatör sanatçı grupları ve 
folklor ekipleri 371 gösteri 
gerçekleştirdi. Bunu hep 
birlikte başardık ve gerek 
yurt içinde, gerekse yurt 
dışında Ardino’nun ününü 
arttırdık”dedi.

İsmail, Belediye Başkanı 
Resmi Murat’ın şahsında 
kapsamlı kültürel etkin-
liklerin organizasyonuna 
destek veren belediye 
yönetimine teşekkür etti. 

Serbest zamanlarından 
vakit ayırarak, merkezin 
faaliyetlerine katılan tüm 
amatör sanatçıların yanı 
sıra kültür ocağına des-
tek veren ve aktif olarak 
gerçekleştirdikleri hayır 
girişimlerine katılan spon-
sorlara da teşekkürlerini 
sundu. 

Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi Sekre-
teri Leman Koçeva, Ocak 
2013-Aralık 2015 döne-
mine ilişkin faaliyet ra-
porunu tanıttı. Merkezin 
kütüphanesi yaklaşık 23 
bin cilt edebiyat kitabı-
na sahip. Koçeva, “Son 
üç yılda koleksiyona 400 
cilt civarında yeni eser 
eklendi. Onların bazıları 
bağış edildi” diye bildirdi. 
Kitap bağışında bulunan 
Türkiye’den Nihat Altınok, 
Ahmet Emin Atasoy, Mer-
can Civan’a, Ardino’dan 

Hristo Uzunov ve Marina 
Yaneva’ya kalbi şükran-
larını ifade eden Leman 
Koçeva, Ardinolu rahmetli 
şair Naci Ferhadov’un ev 
kütüphanesinin mirasçı-
ları tarafından tamamen 
merkeze bağışlandığını 
belirtti. 

Faaliyet raporunda ge-
çen dönemde halk toplum 
merkezinin çatısı altında-
ki amatör sanatçı grupları 
ve folklor ekiplerinin yurt 
içi ve yurt dışında dü-
zenlenen 115 etkinlikte 
yer aldıkları kaydedildi. 
Rapordan 2014 yılın-
da Rodopçanka Folklor 
Grubu’nun, Nedelino’da 
düzenlenen 2.Balkan 
Folklor Festivali’nde altın 
madalya kazandığı, so-
listliğini Yüksel İsmail’in 
yaptığı Türk Folklor Or-
kestrası ve müzisyen 
Er gün  M ümün ov ’un 

Edirne’de göçmen der-
nekleri tarafından düzen-
lenen bir gecede konser 
sundukları anlaşıldı. Ro-
dopçanka Folklor Grubu 
ve Folk Ritım Balkanika 
Halk Oyunları Grubu’nun 
toplum merkezini Rojen 
ve Koprivştitsa’da dü-
zenlenen ulusal folklor 
grupları buluşmalarında 
temsil ettikleri belli oldu. 
Üç türküye çekilen vi-
deo kliplerin 12 ülkede 
yayınlandığı Türk Folklor 
Orkestrası’nın “Ardino 
Yolları” adlı ilk albümünü 
çıkardığı da belirtildi. 

Geçen dönemde merke-
zin onlarca yıldan beri sa-
dece bölgede değil, tüm 
ülkede türküleri söylenen 
ünlü orkestra şefi ve bes-
teci Rujdi Şükrü’nün do-
ğumunun 80.yıldönümüne 
adanan sanat gecesi gibi 
önemli kültürel etkinlikler 

düzenlendiği kaydedildi. 
Ardino kökenli ünlü müzis-
yen ve orkestra şefi Mel-
tun Kadıoğlu’nun 40.sanat 
yılının kutlanmasının yanı 
sıra edebiyat şölenine dö-
nüşen belediye ile ortak-
laşa düzenlenen 4.Ulusla-
rarası Bratstvo (Kardeşlik) 
Edebiyat Forumu’nun ger-
çekleştirildiği de kayde-
dildi. Bulgaristan, Türkiye 
ve Yunanistan’dan şair ve 
yazarların katıldığı forum 
kapsamında bölgeden 
yaratıcıların eserleri de 

tanıtıldığı hatırlatıldı.
Multimedya gösterisi ile 

geçen üç yıl zarfında mer-
kezin gerçekleştirdiği tüm 
faaliyetin tanıtımı yapıldı. 

Üç yıllık gelecek dönem 
için Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi ‘ne bağlı 
derneğin 9 kişiden olu-
şan yeni Yönetim Kurulu 
seçildi. Toplantıda ayrıca 
2016-2019 dönemine iliş-
kin faaliyet planı ve Ro-
dopska İskra Halk Toplum 
Merkezi’nin 2016 bütçesi 
kabul edildi. 

Raif Mustafa, yeniden 
Kırcaali Belediye 
Meclis Başkanı

Kırcaali’de Meclis Başkanı krizi çözüldü. 25 Şubat 
Perşembe günü gerçekleşen oturumda Raif Mustafa, 
yeniden Belediye Meclis Başkanı seçildi. Meclis Baş-
kanlığı için yapılan ikinci tur oylamada Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Grubu’ndan aday Raif Mustafa 
22 oy alırken, GERB Grubu’ndan aday Ognyan İvanov 
13 oy aldı. Gizli yapılan oylamada atılan 6 boş pusula 
geçersiz oy sayıldı. Böylece Raif Mustafa ikinci dönem 

Meclis Başkanı seçildi. 
Bundan önceki oylamada Raif Mustafa 19 oy alır-

ken, Ognyan İvanov 14 aldı. 8 oy geçersiz sayıldı. 
Raif Mustafa’nın seçilmesi sürpriz olarak nitelen-

dirildi. HÖH Eşbaşkanları Mustafa Karadayı, Çetin 
Kazak ve Rüşen Riza’nın imzasını taşıyan ve Halil 
Apti’nin aday olması gerektiğini bildiren bir faksın ol-
masına rağmen meclis üyeleri bu karara uymayıp Raif 

Mustafa’yı tercih etti. 
Seçilmesinden hemen sonra Raif Mustafa, oturumu 

yönetmeye başladı. Mustafa, “2016 Yılı Belediye Büt-
çesi ve 2015 Yılı Bütçesi Gerçekleşme Raporu’nun 
kabulü gibi en hızlı şekilde çözülmesi gereken sorun-
lar mevcut” dedi.                              Kırcaali Haber

Resmi Murat, Bursa Şahin Yılmaz İlkokulu’nu ziyaret etti
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Başkanı Resmi Mu-
rat, Vasil Levski Lisesi’nin 
kardeş okul olduğu 
Bursa Şahin Yıl-
maz İ lkokulu’nu 
ziyaret etti. Beledi-
ye Başkanı, Okul 
Müdürü Ergül Ak-
pınar tarafından 
karşılandı. Ziyaret, 
geleneksel Eğri-
dereliler Buluşma 
Gecesi münasebe-
tiyle Ardino’dan bir 
heyetin üç günlük 
Bursa ziyareti kapsamın-
da gerçekleşti. Heyette 
Ardino Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram, Belediye 
Başkan Yardımcıları İzzet 
Şaban, Nasko Kiçukov, 
Meclis Üyeleri, köy muh-
tarları ve işadamları yer 
aldı. 

Resmi Murat, okul ders-
liklerini gezerek, okulun 

durumuyla ilgili bilgi aldı. 
Okulun fuayesinde bulu-
nan bir fotoğraf sergisi iki 

kardeş okulun ortak faali-
yetlerini gösteriyor. 

Vasil Levski Lisesi ile 
Şahin Yılmaz İlkokulu ara-
sındaki ilişkiler daha 2003 
yılında başladı. 

Türk okulu 2001 yılın-
da Aydın Yılmaz’ın mali 
desteğiyle inşa edildi. Şu 
anda burada 1-4.sınıflar-
da 1 200’ü aşkın çocuk 

eğitim görüyor. 
Resmi Murat, Eğride-

reliler Kültür ve Dayanış-
ma Derneğ i 
Başkanı Ay-
dın Yılmaz ile 
de görüş tü. 
G ö r ü ş m e d e 
eğitim, kültür, 
spor ve sağlık 
alanlarında iyi 
uygu lamalar 
değ iş imi  ve 
ortak işbirliği 
imkanları ele 
alındı. 

Resmi Murat, Aydın 
Yılmaz’a geçen asrın orta-
larında çekilen Ardino’nun 
kasabasının merkezini 
yansıtan eşsiz bir fotoğraf 
hediye etti. 

Ardino heyeti, ağır bir 
hastalıktan sonra 2015 
yılı ağustos ayında haya-
ta veda eden Eğridereli-
ler Kültür ve Dayanışma 

Derneği’nin Kurucu Baş-
kanı Ahmet Kahraman’ın 
mezarını ziyaret etti. Kah-
raman, rahmetli anne ve 
babasının arzusu üzerine 
Yıldırım İlçesi Baruthane 
Mezarlığı’nda onların me-
zarları yanına defnedildi. 

Ziyaret kapsamında 
Resmi Murat, Bursa'da 
tel, yay ve yatak minde-
ri üretimi yapan Yılmar 
Fabrikası’nı da ziyaret 
etti. Belediye Başkanı, 
Bursa’da en başarılı Eğ-
ridereli işadamları olan 
fabrikanın genel müdür-
leri Eyvaz ve Aydın Yıl-
maz tarafından karşılandı. 
Evsahipleri multimedya 
gösterisiyle aile şirketleri 
olan Yılmazlar Holding’in 
faaliyetini tanıttı. Tekstil 
(kumaş) ve minder üreti-
mi gerçekleştiren holding, 
çok milyonluk ciroya sa-
hip.
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Gönüllü itfaiye teşkilleri oluşturulması görüşüldü
Momçilgrad (Mestanlı) 

meclis salonunda yapı-
lan çalışma toplantısında 
doğal afetlerin ve fela-
ketlerin önlenmesi veya 
önüne geçilmesine destek 
amaçlı belediyeye bağlı 
gönüllü itfaiye teşkilleri-
nin oluşturulması imkan-
ları görüşüldü. Toplantıya 
belediye temsilcileri, afet 
ve acil durumlarda sivil 
savunma ile ilgili görevler-
de bulunan memurlar, köy 
muhtarları ve Yangın Gü-
venliği ve Sivil Savunma 
Kırcaali Bölge Müdürlüğü 
temsilcileri katıldı. 

Yangın Güvenliği ve Sivil 
Savunma Kırcaali Bölge 
Müdürü Komiser Sergey 
Zaimov, Önleyici Kontrol 
Faaliyetleri Şube Müdürü 
Başmüfettiş Valentin Ka-
rev ve Yangın Güvenliği 
ve Sivil Savunma Mom-
çilgrad İlçe Müdürü Vak-
lin Tihov, gönüllü itfaiye 

teşkilleri oluşturulmasına 
ilişkin stratejiyi izah ettiler. 

Toplantıda gönüllü itfai-
yeciler, gönüllü itfaiye teş-
killeri, ilgili mevzuat, faali-
yetleri, finanse edilmeleri, 
sigorta ettirilmeleri, teknik 

ve maddi donanımlarına 
değinilen konu üzerine 
vurgu yapıldı. 

Gönüllü itfaiye teşkilleri 
oluşturulmasıyla olay yer-
lerinde acil durumdaki in-
sanlara yardım yapılması 

üzere harekete geçilme-
sinde Avrupa’da orta tep-
ki oranlarının sağlanması 
hedefleniyor. 

Komiser Zaimov, ”Gö-
nüllü it faiye teşkilleri, 
profesyonel olanların 

yerini tutamaz, fakat 
faydalı olabilirler, çün-
kü tepki verme zamanı 
büyük önem arz ediyor” 
diye konuştu. Mevzuatta 
değişiklikler yapılmasın-
dan dolayı bunun zorunlu 
olduğu için er veya geç 
gerçek olacağını belirt-
ti. Bu yüzden ne kadar 
daha tez gönüllü itfaiye 
teşkilleri oluşturulsa, o 
kadar nüfus açısından 
iyi olacağının altını çizdi.
İlçe sınırları dahilinde 

toplam 35 kişiye gönüllü 
itfaiyeci olarak devlet ta-
rafından ücret ödenecek. 
Onlar Yangın Güvenliği 
ve Sivil Savunma İlçe 
Müdürlüğü’nden uzak-
lıklarına göre mikro böl-
gelere dağıtılacak. 
Bu göreve adayların 

cinsiyeti fark etmeksizin 
18 yaş üstü olup, daha 
önce her hangi bir mah-
kemeden ceza almamış 
olmaları şart.
             Kırcaali Haber

Her vatandaşa devlet 
tarafından elektronik 

posta adresi 
Elektronik hükümetin uygulamaya girmesi için en 

önemli projelerden biri elektronik kimlik gelişim pro-
jesinde her bir Bulgaristan vatandaşına devlet tara-
fından elektronik posta adresi verilmesi öngörülüyor.

Elektronik Yönetim Stratejisini uygulamaya ilişkin 
yol haritasında bu e-mailin kimlik kartlarının kimlik 
tanımlayıcı bulunan kartlarla yenilenmesi sırasında 
verilmesi öngörülüyor.

Projeye göre kimlik kartlarının yenilenmesi önü-
müzdeki yıl başlayacak ve maliyeti 500 milyon le-
vaya yakın proje ihalesi açıldı. 

Devlet tarafından verilen e-mail kimlik kartın çipine 
dahil edilecek. Bu e-mail ile internet üzerinden idari 
hizmetlere erişebilmeleri için vatandaşların kimlikleri 
tespit edilecek. Başvurular üzerine idari kurumlar-
dan gelecek tüm cevaplar, hazır belgeler ve başka 
mesajlar otomatikman bu e-maile gönderilecek. 

Pilot uygulaması yapılacak Elektronik Kimlik Geli-
şim projesinde vatandaşların elektronik idari hizmet-
lere ilişkin mailleri kendi özel e-maillerine yönlendi-
rebilmeleri ve hatta mesaj alabilmeleri öngörülüyor. 
Bu özel olarak oluşturulacak bir tüketici portalı ara-
cılığıyla mümkün olacak. Fakat özel e-mail adresi-
ne yönlendirilen mesajlar alınsın alınmasın, ancak 
devlet tarafından verilen e-maille bir idari hizmetin 
görüldüğü doğrulanacak. 

Başbakan Yardımcısı Rumyana Bıçvarova’nın eki-
bi tarafından hazırlanan projenin maliyeti 24 milyon 
leva. Proje, İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma, Bilişim 
Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı tarafından 
uygulanacak. 

Yapılan açıklamada devlet tarafından verilen email 
adresine önemli etkinliklerle ilgili mesajlar gönderi-
leceği belirtildi. 

Bıçvarova’nın ekibinin topladığı ver i ler in 
Bulgaristan’da vatandaşlar ve işadamlarının devlet 
memurlarından çeşitli belgeler almaları için her yıl 
400 milyon leva ödediklerini gösterdiği anlaşıldı.

Telefon Dolandırıcılarına 
Dikkat!

İçişler i Bakanlığı Kırcaali Bölge Basın 
Merkezi’nden verilen bilgiye göre telefon dolan-
dırıcıları 73 yaşında bir kadını 5000 leva dolan-
dırdı. Ev telefon numarasını arayan bir kişi, ken-
dini hekim olarak tanıtarak sözde aileye yakın bir 
kadının yangında ağır yaralandığını söyleyerek, 
gerekli ameliyat için kadından para istedi. Telefon 
dolandırıcıları daha üç Kırcaaliliyi arayıp, dolan-
dırmaya çalıştıkları bildirildi. 

Emniyet, tekrar vatandaşların bu tür aramalarda 
ilk önce yakınlarıyla iletişime geçerek, olayı öğ-
renmeye çalışmaları ve hiçbir durumda tanımadık-
ları kişilere para vermemeleri uyarısında bulundu. 

Siyasal sistemin değişimi için 
referandum imzaları meclise sunuldu

Şovmen Slavi Trifonov, 
ülkede siyasal sistemin 
değişimine ilişkin refe-
randum düzenlenmesi 
için gerekli imza dilekçe-
sini Bulgaristan Meclisi’ne 
sundu. Şovmen, ulusal re-
ferandum için imza kam-
panyasını birkaç ay önce 
başlatmıştı. Kampanyada 
toplanılan 673 481 kişinin 
imzasını taşıyan dilekçe 
Slavi Show programının 
tüm ekibi tarafından mec-
lise sunuldu. Trifonov yap-
tığı açıklamada, “Ulusal 
referandum yapılacak. 
Bu imzalar gerçek insan 
kaderlerine ait ve devlet 
talep edilen referandumu 
düzenlemek zorunda. Re-
ferandum soruları siyasi-
ler tarafından değiştirile-
mez” diye kesin görüşünü 
beyan etti. Şovmen, refe-
randumun düzenlenme-
sinin engellenmesi veya 

yarım milyondan fazla 
vatandaşın altına imzası-
nı attığı soruların değiş-
tirilmesi halinde bunun 
sorumluluğunu siyasile-
rin taşıyacaklarının altını 
çizdi. 

Slavi Show programının 
ekibi ülkede siyasal siste-
min değiştirilmesini ısrar 
ediyor. Bu amaçla refe-
randum düzenlenmesi 

için gerekli imza dilekçe-
sinde 6 soru yer aldı. 

Referandumda şu soru-
ların yöneltilmesi önerili-
yor: 

1. Milletvekillerin iki tur-
da salt çoğunluğu ile ço-
ğunluk oylama sistemi ile 
seçilmesini destekliyor 
musunuz?

2. Milletvekili sayısının 
120’ye düşürülmesini 

destekliyor musunuz? 
3. Genel seçimlerde ve 

milli referandumda oy kul-
lanmanın zorunlu olması-
nı destekliyor musunuz?

4. Seçimler ve referan-
dumlar düzenlendiğinde 
uzaktan elektronik yolla 
da oy kullanıla bilinmesini 
destekliyor musunuz?

5. Siyasi parti ve koa-
lisyonların finanse edil-
mesine yönelik devlet 
tarafından sağlanan yıllık 
sübvansiyonun son se-
çimlerde alınan bir geçerli 
oy başına 1 leva tutarında 
olmasıyla oluşmasını des-
tekliyor musunuz? 

6. İçişleri Bakanlığına 
bağlı kurumların İl ve İlçe 
Müdürlerinin iki turda salt 
çoğunluğu ile çoğunluk 
oylama sistemi ile seçil-
mesini destekliyor musu-
nuz?

              Kırcaali Haber

Ardino Hastanesi hekimlerine teşekkür mesajı
Ardinolu Nazif Sadettin 

basın aracılığıyla Ardino 
Hastanesi’nde görevli 
hekimlere teşekkür etti. 
Sadettin’in teşekkür me-
sajında şu ifadeler yer 
aldı: “Eklem ağrıları çe-
kiyordum ve Ardino’da-
ki Çok Yönlü Aktif Te-
davi Hastanesi Cerrahi 
Bölümü’ne gitmek zorun-
da kaldım. Dr. Sebahattin 
Hacıseid ve hemşire Yuli-
ya Arnaudova tarafından 
yüksek profesyonel ve na-

zik muamele gördüğümü 
ifade etmek isterim. Teda-
vi kurumunda hoş ortam-

la karşılaşmam güzel bir 
sürpriz oldu. Her bir has-
taya gösterilen ilgiden de 

çok etkilendim.
Bana iyi bir tedavi uy-

gulayan Dr. Hacıseid ve 
hemşire Arnaudova’ya en 
içten ve kalbi teşekkürle-
rimi sunuyorum. Ayrıca 
beni cerrahi doktora yön-
lendiren nöroloji uzmanı 
Dr. Mevlan Mehmet’e de 
özel teşekkürlerimi ilet-
mek isterim. Hastanenin 
tüm personeline sağlık ve 
hastalara hep böyle say-
gılı ve fedakar davranma-
larını dilerim”.
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КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Bulgaristan'da İş ve Yatırım Fırsatları Paneli

Bulgaristan merkezli Delior-
man Girişimciler Derneği Baş-
kanı Mustafa Ahmedov, "Türk 
yatırımcılar Bulgaristan'da kon-

servecilik işine girerse dünyada 
bilinirliği olan bu ülkenin kredi-
bilitesini kullanarak önemli bir 
satış hacmine ulaşabilir" dedi.

Müstakil Sanayici ve İşadam-
ları Derneği’nin (MÜSİAD) ge-
nel merkezinde düzenlediği 
"Bulgaristan'da İş ve Yatırım 
Fırsatları" panelinde ülkede iş 
hayatı ile ilgili bilgiler verildi.

Ahmedov, moderatörlüğünü 
MÜSİAD Yönetim Kurulu Üye-
si Ahmet Selvi'nin yaptığı pa-
nelde, Bulgaristan'daki tarım 
alanlarının Doğu Avrupa'nın en 
verimli ve en ucuz arazileri nite-
liğinde olduğunu söyledi.

Ahmedov kendisi, evinde 
Türkiye'den gelen domate-
si tükettiğini, buna karşın 
Bulgaristan'da üretilen organik 
sebze ve meyvenin Avrupa ül-
kelerine ihraç edildiğini kaydetti.

Ülkede konserveciliğin dünya-
da örnek gösterilecek seviyede 
olduğunu anlatan Ahmedov, 
"Türk yatırımcılar Bulgaristan'da 

konservecilik işine girerse dün-
yada bilinirliği olan bu ülkenin 
kredibilitesini kullanarak önemli 
bir satış hacmine ulaşabilir" bil-

gisini verdi.
YPK Bulgaria ve Yetkin Pala 

Orman Ürünleri Türkiye Yö-
netim Kurulu Başkanı Gökhan 
Yetkin ise Bulgaristan'da yatı-
rım yapmanın sosyal yönlerini 
ele aldı.

Bulgaristan ile en az 1 yıl ti-
caret yapılması, sonrasında 
ülkeye girerek iş yapılması ge-
rektiğini söyleyen Yetkin, "Falan 
vekil tanıdığım, işlerini kolayca 
hallederim' diyenlere kesinlikle 
inanmayın. İlk geldiğinizde her 
şey ayağıma kadar geldi his-
sine kapılabilirsiniz. Zamanla 
bunların ne kadar boş olduğu-
nu göreceksiniz. İş yapacağınız 
insanların daha önce başarılı 
olan işlerine bakın, ona göre 
referans kişilerle iş yapın" tav-
siyelerinde bulundu.

"Saat 5'i 1 geçe kimseyi bula-
mazsınız iş yerinde"

Bulgaristan'da iş yapmanın 
maddi ve manevi bir karşılığı 
bulunduğunu anlatan Yetkin, 

"Bulgaristan'a gidip yatırım ya-
pan fakat başarılı olamayan o 
kadar çok insan var ki… Bun-
ların çoğu ticari ya da birey-

sel zaaflar nedeniyle oluyor 
benim görebildiğim kadarıyla. 
Bulgaristan'da iş yapmak daha 
çok işi yapanla ilgili" ifadelerini 
kullandı.

Bulgar vatandaşların lükse ve 
rahatına düşkün olduğunu be-
lirten Yetkin, "Bulgarların kon-
for anlayışını değiştiremezsiniz, 
söz gelimi bir elektrik ustası, 
'arkadaşlarımla kahve içece-
ğim' deyip ücret alacağı işi eli-
nin tersiyle itebiliyor. Saat 5'te 
mesai bitti mi,5'i 1 geçe kimseyi 
bulamazsınız iş yerinde. Türk 
çalışanların fedakarlığını bekle-
meyin, bulamazsınız. Bunu de-
ğiştiremezsiniz. Bulgaristan'da 
iş yapmak mümkün ama belli 
zorlukları da var" ifadelerini 
kullandı.

Türkiye ve Bulgaristan ara-
sındaki tarihi süreçlerin Bulgar 
toplumunu ister istemez, "Türk-
leri potansiyel tehdit unsuru" 
olarak görmeye sevk ettiğini 
anlatan Yetkin "Son yıllarda 

Türklere mesafeli duruş de-
ğişti. İşini doğru yapan insan-
lar Bulgaristan'a gittikçe Türk 
algısı değişti. Türkiye'nin son 
yıllarda kazandığı prestijin de 
bunda rolü var. İnanıyorum ki 
işini doğru yapan, dürüst insan-
lar ülkeye geldikçe bu algı iyice 
düzelecektir" değerlendirmesini 
yaptı.

Ülkeye Türk işçi götürme im-
kanının çok kısıtlı olduğunu ak-
taran Yetkin, "Ülke için doğru 
ama iş adamı için çok sıkıntılı 
bir politikaları var. Bulgaristan'a 
Türk işçi götüreceğiniz zaman 
bu işi yapabilecek bir Bulgar 
işçi bulamadığınızı kanıtlamak 
zorundasınız" bilgisini verdi.

"Bulgaristan'da 700'ün üzerin-
deki termal kaynak var"

Türk-Bulgar Ticaret Sanayi 
Odası Eski Müdürü Timur Ha-

lilov da Bulgaristan'ın sahip 
olduğu termal su kaynaklarına 
dikkati çekerek, "Toplam 700'ün 
üzerindeki termal kaynaklarda 
37 derecede sıcak su bulunu-
yor. İnsan vücuduna çok iyi 
gelen su türleri var ve insan 
sağlığı için çok faydalı. Burası 
yatırım için cazip" ifadelerini 
kullandı.

Türk turistin kayak turizmi için 
Bulgaristan'ı seçtiğini aktaran 
Halilov, 250 kilometre piste sa-
hip ülkenin Türk turizm şirketle-
rinin de ilgisini çektiğini söyledi.

Panelde, Bulgaristan'da tarım 
ve hayvancılığın en ideal sek-
tör olduğu konuşulurken turist 
olarak gidildiğinde konserve-
lik ürünlerin tercih edilmesinin 
doğru olacağına vurgu yapıldı.

                       Kırcaali Haber

Cevdet Adem, “Kırcaali’de or-
taklar bulmanızı umarız. Kırca-
ali Ticaret ve Sanayi Odası’na 

üye olan firmaların sayısı 896. 
Birkaç yıl önce tekstil şirketle-
ri şehre yatırım yapınca işsiz 
kadınlara iş imkanı sağlandı. 
Kırcaali Ticaret ve Sanayi Oda-
sı ve Belediye Başkanı Hasan 
Azis, erkeklere istihdam sağlan-

masını öncelik olarak belirledi. 
Kurşun ve Çinko Fabrikası’nın 
kapatılmasından sonra şehirde 
erkeklerin istihdamı konusunda 
sorunlar yaşanıyor” diye ifade 

etti. 
Belediye Başkanı 

Müh. Hasan Azis, 
Gedik Holding’in 
olası yatırımının 
şehir açısından 
son derece büyük 
önem arz ede -
ceğini kaydett i. 
Türkiye’den gelen 
heyet in bu se -
beple Kırcaali’yi 
ziyaret ettiğini ve 

Kırcaali’deki ev sahipleriyle yap-
tığı görüşmede ana konunun bu 
olduğunu ifade etti. Müh. Azis, 
“Gedik Holding, Kırcaali’de üre-
tim tesisi kurmaya hazır” diye 
açıkladı.             Kırcaali Haber

Gedik Holding, Kırcaali’ye 
yatırım yapmak istiyor

1. sayfadan devam


