“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
Продажба на апартаменти,
гаражи и търговски

BULGARİSTAN
PROGRAMLARI

обекти

Tel.: 032 262232

Кърджали, ул. “Ст.Стамболов” № 7, www.kirciinsaat.com

KIRCAALİ HABER
05 Nisan 2017

Yıl: XI

Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete

Sayı: 370

Fiyatı 0,80 Lv.

Parlamento'ya 5 siyasi parti girdi
Bulgaristan'da 26 Mart’ta yapılan erken parlamento seçimlerinde 5 siyasi güç, yüzde 4
barajını aşarak parlamentoya
girdi.
Katılım oranının yüzde 51
olarak gerçekleştiği seçimin
resmi sonuçlara göre, eski
Başbakan Boyko Borisov'un
liderliğindeki merkez sağ
Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin vatandaşlar (GERB)
Partisi oyların yüzde 32,65'ini
aldı.
Eski Komünist Partinin devamındaki Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) yüzde 27,20 oy
oranı ile ülkenin ikinci büyük
siyasi gücü oldu.
Irkçı ve aşırı milliyetçi partileri bir çatı altında toplayan Birleşik Vatanseverler ise yüzde
9,07 oy oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Hak ve Özgürlükler Hareketi yerini korudu
Hak ve Özgürlükler Hareke-

ti (HÖH) de yüzde 8,99 oyla
parlamentodaki yerini korudu.
Petrol ve ilaç sektöründe fa-

Bulgaristan Müslümanaları Başmüftüsü
Dr. Mustafa Aliş Hacı’nın Mesajı
Değerli Müslüman
Kardeşlerim,
İslâm tarihinde özel
yeri olan mübarek üç
aylara kavuşmuş bulunuyoruz. Bu aylardan
olan Receb ayı “Haram aylardan” biri, Şaban ise Peygamerimiz
Muhammed’in (s.a.s)
en çok nafile oruç tuttuğu aydır. Her iki ay
da Ramazan ayının
habercisidir bu vesile ile Peygamberimiz
Muhammed (s.a.s) şu
duayı etmiştir:
“Rabbim, Receb ve
Şaban aylarında bizlere bereket ver, Ramazan ayına bizleri ulaştır”.
Müslümanların geleneğinde üç aylarda iyilik yapma
anlayışı vardır. Ülkenin farklı
bölgelerinde insanların örf
ve adetleri farklı olsa da,
sonuçta her yerde amaç bir-

aliyet gösteren iş adamı Veselin Mareşki'nin Volya (İrade)
Partisi de yüzde 4,15 oy alarak parlamentoda temsil hakkı
elde etti.
DOST Birliği barajın altında kaldı
Seçim sonuçlarına göre, ülkenin 240 üyeli parlamentosunda GERB 96, BSP 79, Birleşik Vatanseverler 27, HÖH
26 ve Volya 12 sandalyeye
sahip olacak.

Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların oylarına talip olan
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar (DOST)
Partisinin Hürriyet ve Şeref
Halk Partisi (HŞHP) ile kurduğu DOST Birliği ise parlamento dışında kaldı. Birlik oyların
yüzde 2,86'sını aldı.
Yurt dışı oyları
Merkez Seçim Komisyonu,
verilerine göre yurt dışındaki
oyların dağılımı şöyle: GERB
- % 24,52 - 27 509 oy, DOST
- % 17.32 - 19 430 oy, BSP % 12.75 - 14 299 oy ve HÖH
- %11.93 - 13 389 oy.
Merkez Seçim Komisyonunun, yurt dışında oy kullanımıyla ilgili getirdiği, kimseden
yardım almadan Bulgarca olarak beyanname doldurulması
zorunluluğuna DOST Partisi tepki göstermişti. DOST
Partisi lideri Lütvi Mestan, bu
uygulamayla yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının demokratik haklarının
sınırlandırıldığını, Bulgaristan
anayasasına göre tüm vatandaşların eşit haklara sahip olduklarını söylemişti.
Kırcaali Haber
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dir – iyilikte bulunmak. Bu
geleneğin dinî olduğu gibi
sosyal karakteri de vardır, o
da müslümanların kimliğidir.
Bu nedenle, üç aylarda ve
bu ayların içerisinde yer alan
mübarek gecelerde yapılan
ibadetlerin ve hayırların ge-

rekçesi aranmaz.
Yapılan hayırların ve ibadetlerin kabulü ve bizleri
Ramazan’a kavuşturması için
Allah’a dua ediyorum.
Dr. Mustafa Aliş Hacı
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü
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Ankara’da “Rumeli – Balkan Buluşması”
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Beştepe
Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı'nca düzenlenen "Rumeli - Balkan
Buluşması"nda Balkan
Federasyonu üyelerini
kabul etti.
Burada bir konuşma
yapan Erdoğan, sözlerine "Rumeli-Balkan
Buluşması'nın hayırlı olmasını diliyorum, organizasyonda emeği geçen
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu başta olmak
üzere, herkese teşekkür
ediyorum." diyerek başladı.
“MUSTAFA KEMAL DE
RUMELİLİYDİ”
Batı Trakya, Bulgaristan
ve Balkanlardan gelenlerin Türkiye'nin göçmeni
değil, asli evladı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, salonda
bulunanlara, şöyle seslendi: "Sizlerin dedeleri,
ataları başka bir yere değil, ana yurtlarına, baba
evlerine geldiler. Bir asır
önce yaşadığımız Balkan
faciası yüreğimizde öyle
derin bir yara açmıştır ki
Çanakkale'de askerimiz,
subayımız gözünü kırpmadan ölümün üzerine
yürümüştür. Kendisi de
Rumelili olan Gazi Mustafa Kemal, 'Balkan utancını bir daha görmektense,
burada ölmeyi tercih ettiğini' söylüyor."
Er d o ğ an'ın, " B u gün
hamdolsun Türkiye gibi
bir vatanımız, Türkiye gibi
bir sığınamız, Türkiye bir
geleceğimiz var." ifadesi
üzerine, salondaki konuklar, "Sizin gibi başkanımız
var." yanıtını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bugünlere gelmesini, Rumeli
ve Balkanlar başta olmak
üzere, ülkenin bulunduğu coğrafyanın dört bir
yanından hicret ederek,
kendilerine Türkiye'de
yeni bir hayat kuranların
emeklerine borçlu olduklarını kaydetti.
“KİMSENİN TOPR AĞINDA EGEMENLİĞİNDEN GÖZÜMÜZ YOK”
Ortak kader ve tarih birlikteliğinin önemine işaret
eden Erdoğan, şunları
söyledi: "2023 hedeflerimiz, kendimizle beraber
tüm kardeşlerimizin de
huzuru, güvenliği, refahı,
istikbali için 2023 ve 2071
vizyonlarımızı, coğrafyamızın her köşesindeki kardeşlerimizle ortak
hayallerimiz üzerine inşa
ediyoruz. Bizim kimsenin
toprağında, egemenliğinde gözümüz yok. Biz

kardeşlerimizin, soydaşlarımızın tüm mağdur ve
mazlumların haklarının,
hukuklarının korunması
için mücadele veriyoruz.
Aslında bu mücadele bizimle birlikte tüm insanlığın ortak görevidir ama
söz konusu Müslüman
olunca, söz konusu Türk
olunca maalesef dünyanın pek çok yerinde
gözlerin yumulduğuna,

rak, konuşmasına şöyle devam etti: "Oradaki
soydaşlarımıza, kardeşlerimize sesleniyorum.
Bulgaristan seçimlerinin
huzur içinde geçmesini,
adil ve şeffaf bir şekilde
neticelenmesini temenni
ediyorum. Oradaki bazı
baskıların gerçekleştiğini
görmek, duymak bizi ciddi manada üzmektedir. Bir
taraftan 'demokrasi' diye-

Böylece ikamet izni ile
bu sıkıntılar büyük ölçüde
çözüldü. Çeşitli sebeplerle ülkemize giriş yaptıkları halde vatandaşlık
kazanamamış birinci derece akraba ve vatansız
statüsünde olanlar konusunda ise istisnai bir
uygulama yoluna gidildi.
Bu kişiler 5 yıllık ikamet
şartı aranmadan Türk vatandaşlığına kabul edildi.

kulakların tıkandığına,
kalplerin karardığına şahit
oluyoruz. Biz asla böyle
davranamayız. İnsan,
yüreğinin bir kısmından,
kolunun, bacağının, gözünün, kulağının birinden
vazgeçer mi? Biz de Rumeli ve Balkanlar başta
olmak üzere, hiçbir kardeşimizden vazgeçmeyiz,
vazgeçemeyiz."
“BALKANLAR’DA ALTIN GİBİ SOYDAŞLARIMIZ VAR”
Erdoğan, bir Rumeli türküsünün "Benim bugün
ahım var, gamım, efkarım
var. Bilmiş olsan, görmüş
olsan altın gibi yarim var."
şeklindeki sözlerini anımsatarak, "Gamımız, efkarımız da olsa biz biliyoruz
ki Rumeli’ de Balkanlar'da
ve hatta Avrupa'da altın
gibi soydaşlarımız, kardeşlerimiz var." dedi.
Son günlerde Hollanda başta olmak üzere,
Avrupa'da yaşanan hadiselere işaret eden Erdoğan, "Vatandaşlarımıza yönelik insanlık dışı
tutuma hep birlikte şahit
olduk. Türkiye ve Türk
milleti olarak bu vatandaşlarımızı nasıl sahipsiz
bırakabiliriz? Ne pahasına
olursa olsun elbette onların haklarını ve hukuklarını korumanın çabası
içinde olacağız." diye konuştu.
BULGARİSTAN SEÇİMLERİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 26 Mart Pazar günü
Bulgaristan'da seçimlerin
yapılacağını anımsata-

ceksin ama öbür taraftan
oradaki Türklere ciddi
manada baskı yapacaksın, bu olacak iş değil.
Bir taraftan 'Avrupa Birliği
müktesebatı' diyeceksin,
öbür taraftan Avrupa Birliği müktesebatının tam
tersini işleyeceksin, bu
olacak iş değil. Biz burada o soydaşlarımızın
hakkını talep ettik, onların
yanında yer alma hakkına
sahibiz. Her yerde ve her
zaman olduğu gibi Bulgaristan seçimleri konusunda da demokrasi ve hukuk
içinde hareket edileceğini
temenni ediyorum. Çeşitli
Balkan ülkelerinde yakın
zamanlarda yapılacak
seçimler konusunda da
aynı temennileri dile getiriyoruz."
VATANDAŞLIK, ÇALIŞMA İZNİ VE SOSYAL
GÜVENLİK HAKKI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rumeli ve Balkan
Türklerinin sorunlarının
çözümü konusunda, devlet olarak eskiden beri
çok önemli çalışmalar
yürüttüklerini belirtti. Son
dönemde Çalışma ve
Sosyal Güvelik Bakanlığının, beş ilde düzenlediği
çalıştaylar ve diğer kurumlarla gerçekleştirdiği
ortak faaliyetlerle, sorunların çözümü konusunda
önemli mesafe kat ettiğini
vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: "Bu çerçevede Türk vatandaşlığına
kabulle ilgili, önceden
başvuru süresinden sayılmayan vizeler, 5 yıllık
süre kapsamına alındı.

Bir başka önemli gelişme; birinci derece yakınları vatandaşımız olduğu
halde, ülkemizde ikamet
etmeyenlerin 53 lira gibi
cüzi bir prim ödemesiyle genel sağlık sigortası
kapsamına alınmasıdır.
Bu haktan, ülkemizde herhangi bir yakını olmadığı
halde, bakanlıktan muafiyet belgesi alanlar da yararlanabilecektir. Böylece
ülkemizle irtibatı olan tüm
kardeşlerimizin sağlık kuruluşlarımızın hizmetlerinden faydalanabilmesini de
sağlamış olduk."
“15 GÜN İÇİNDE ÇALIŞMA İZNİ”
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Batı Trakya, Bulgaristan ve Balkanlardan
gelenlere, talepleri halinde 15 gün içinde çalışma
izni verilerek bu konudaki
sıkıntıların da çözüldüğüne değindi. Türkiye
olarak 1992 yılından beri
Rumeli'den ve Balkanlardan Türkiye'ye gelip eğitim-öğretim gören 10 bin
üniversite öğrencisine
burs verdiklerini anımsatan Erdoğan, eğitim
ücretinden barınmaya,
sağlık sigortasından cep
harçlığına kadar her türlü
ihtiyaçları karşılanan bu
öğrencilere daha geniş
imkanları sağlamanın
çabası içinde olduklarına
işaret etti. "Kayıt ücreti,
denklik ve diplomalar konusunda yaşanan sorunların en kısa sürede çözüleceğini ümit ediyorum,
gerekli talimatları verdik."
diyen Erdoğan, tüm bu

çalışmalarda emeği olan
Başbakan Yardımcısına,
bakana ve ekip arkadaşlarına, ilgili tüm kurum ve
kuruluşlara şükranlarını
sundu. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, Türkiye büyüdükçe, güçlendikçe, zenginleştikçe bundan tüm
herkesin faydalanacağını
belirtti.
Erdoğan, bu arada, konuklarına, içinde bulundukları Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde
ilk defa bir konser verileceğini duyurdu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 16 Nisan'da ülkede
sandık başına gidileceğine dikkati çekerek, Cumhurbaşkanliği hükümet
sistemi konusunda bilgi
verdi.
BAŞBAKAN YARDIMCISI TUĞRUL TÜRKEŞ
Bu arada Türkiye Başbakan Yardımcısı Tuğrul
Türkeş, "Balkan-Rumeli
Buluşması"nda Balkan
Federasyonu üyelerini kabulünde bir konuşma yaptı. Balkanların Türkiye için
sıradan bir coğrafya olmadığını belirten Türkeş,
bazı Balkan şehirlerinin,
coğrafi olarak İstanbul'a,
çoğu Anadolu şehrinden
bile daha yakın olduğunu
vurguladı.
O smanlı D evlet i 'ni n
ölüm-kalım mücadelesi
verdiği "Fetret Devri"nde,
devletin toparlanıp yeniden kurulduğu yerin Balkanlar olduğuna işaret
eden Türkeş, bu coğrafyanın geleceğini şekillendiren Balkan Savaşları'nın,
Türkiye'nin de en büyük
dramlarından biri olduğunu dile getirdi. Türkeş,
Türkiye Cumhuriyeti'nin
kuruluşunda Balkanlardan
gelenlerin fikren ve bedenen ciddi emekleri olduğunu belirterek, "Türkiye
de başlı başına bir Balkan
ülkesidir ve tarihin şu güzel cilvesine bakınız ki,
uzun yıllardır Türkiye'ye
göç eden Balkanlı kardeşlerimizle, şimdi, başka coğrafyalardan gelen
göçleri birlikte göğüslüyoruz. Bugün Türkiye,
bağımsızlık, egemenlik ve
toprak bütünlüğüne saygı
ilkeleri çerçevesinde bütün Balkan ülkeleriyle ikili
ilişkilerini dostça bir şekilde sürdürürken, bu ülkelerle çoklu platformlardaki
işbirliğine de büyük özen
göstermektedir." ifadesini
kullandı.
"Siyasi diyalog", "herkes için güvenlik", "azami
ekonomik entegrasyon"
ve "bölgedeki kimlik çeşitliliğinin muhafazası"
konularının, Türkiye'nin
Balkanlara yönelik politikasının ana sütunlarını
teşkil ettiğine işaret eden

Türkeş, Türkiye ile Balkanlar arasındaki ilişkinin, sadece ortak tarihsel
bağlar ve coğrafi yakınlıkla izah edilemeyeceğini vurguladı.
Türkeş, Balkan coğrafyasıyla, bir yandan tarih
arşivlerinin pekiştirdiği
birlik duygusunu hissederken, bir yandan da
ekonomik ilişkilerin sağladığı karşılıklı bağların
güçlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.
ÇALIŞMA VE SOSYAL
GÜVENLİK BAK ANI
MEHMET MÜEZZİNOĞLU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet
Müezzinoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın,
özellikle 1990'lı yıllarda
Bosna'daki Müslümanların katliamıyla başlayan
süreçte Balkanlarda yaşanan acıyı en derinden
hissedenlerden biri olduğu söyledi. Göç ettiği topraklara, Cumhurbaşkanı
Erdoğan ile birlikte gitme
fırsatı yakalamasının tarif
edilemez bir duygu olduğunu dile getiren Müezzinoğlu, bu duyguyu
kendisine yaşattığı için
Erdoğan'a teşekkür etti.
Müezzinoğlu, Balkan
kökenlilerin merhametli,
mütevazi ve mert olduğunu belirterek, "Gerek Balkanların farklı köşelerinde gerekse son 150 yıldır Balkanlarda yaşanan
kan, gözyaşı, asimilasyon politikaları ve zulümler dolayısıyla anavatana
gelen ve anavatandaki
yaklaşık 61 ilde bulunan
Balkan göçmeni kardeşimiz kendilerini, daima
bu milletle ve bu milletin
bölünmez bir parçası gibi
hissediyor. Balkanlardaki
hangi kardeşimiz olursa
olsun Türkiye güçlüyse
bizde burada güçlüyüz
diyor." ifadesini kullandı.
Balkan göçmenlerinin
beklenti ve taliplerine
ellerinden geldiğince
cevap vermeye çalıştıklarına değinen Müezzinoğlu, "Bu anlamda ilgili
Balkan dernekleriyle son
üç aydır, Ankara'da başlayan İzmir, Bursa, Aydın,
İstanbul ve Adana'da yapılan çalıştay ve çalışmalarda önemli kararlar aldık. İnşallah gerek ikame
tezkereleri gerek oturma
izinleri gerek vatandaşlık
işlemleriyle ilgili gerekse
sağlık hizmetleri alma
anlamında bu milletin
unsuru olma gibi haklar,
onları bu ülkenin vatandaşları gibi hissettirmeye devam edecek." diye
konuştu.
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Tarım Bakanı Prof. Dr. Bozukov,
Kırcaali’de çalışma toplantısına katıldı
Tarım ve Gıda Bakanı
Prof. Dr. Hristo Bozukov,
Bulgaristan İşverenler
ve Sanayiciler Konfederasyonu (KRİB) Kırcaali
Şube Başkanı Fahri İdriz
tarafından düzenlenen
“Bulgaristan ve AB’nin Tarıma Yönelik Ana Politikaları. Tütün Üretimi Önündeki Perspektifler ”konulu çalışma toplantısına
katıldı. Forumda Bakan
Yardımcısı Doç. Dr. Svetla Yançeva, ilde belediye
başkanları ve yardımcıları, tarım müdürlükleri ve
tütün üretici temsilcileri
de hazır bulundu.
Çalışma toplantısından
önce gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan
Bozukov, “Bizden tütün
alan Yunanlılar, hile yapıyor. Çünkü bizden aldıkları tütünü dünyanın
en büyük Amerikan tütün
şirketi Philip Morris’e Yunan tütünü diye satıyorlar.
Ülkemizde yürürlükte olan
yasal düzenlemeler ve
Yunanistan’ın dev tütün
şirketi ile tütün rekoltesinin yüzde 50’sini satın almasına ilişkin sözleşmesi
olmasıyla böyle bir hileye

fırsat tanınmış olunuyor”
diye açıkladı.
Prof. Dr. Hristo Bozukov,
“Tütün üretiminde azalma
eğilimi devam ediyor. İşler
iyi gitmiyor. Tütün üretiminin çöküşüne tanık olabiliriz” dedi. Bunun temel
nedeni bu sektöre yönelik
devlet politikası yürütülmemesi olduğunu belirten
Bakan, tütün üreticilerinin
ürettiği tütünü satabile-

cekleri pazar sağlayan
Yunanistan’ı örnek gösterdi. Bakan, “Bulgaristan’da
tütün üreticileri için tek
şans Çin pazarıdır. Türkiye, Yunanistan ve Makedonya gibi başka Balkan
ülkeleri artık ürettikleri oryantal tütünü satmak için
Çin ile sözleşme yaptı.
Bilinmeyen nedenlerden
ötürü Bulgaristan’ın böyle
bir sözleşmesi yok” diye

vurguladı.
Bakan, Live Tobacco A.
Mihaylidis şirketini örnek
vererek, tütün üretiminin
azalmasından dolayı yabancı tütün şirketlerinin
Bulgaristan pazarından
çekildiğini söyledi.
Prof. Bozukov, üretimin
çeşitlendirilmesi için verilen devlet destekleme
ödemelerinin tütün üreticilerine Nisan ayının so-

Başmüftülük, “Hitrino İçin El Ele”
yardım kampanyasını sonlandırdı
Bulgaristan Başmüftülüğü, Şumnu’nun Hitrino (Şeytancık) köyünde
meydana gelen tren kazası olayından kısa bir
süre sonra mağdurlara
destek sağlamak üzere yardım kampanyası
başlattı. 23 Aralık 2016
tarihinde başlayan kampanyayı desteklemek
isteyen ülke çapındaki
Müslümanlar, yaşadıkları bölgelerde bulunan
müftülüklere başvurarak,
para veya uzun süre dayanan gıda ürünleri, mutfak aletleri ve gereçlerine
ve deterjan ve temizlik
malzemeleri şeklinde
bağışta bulunma imkanı
buldular. Bir ay sürmesi öngörülen kampanya
olumsuz hava koşullarından dolayı Şubat ayının
sonuna kadar uzatıldı.
Başmüftülüğe bağlı bölge müftülükleri aracılığıyla Bulgaristan’ın değişik
yerlerinden Müslümanlar
aktif olarak kampanyayı
destekledi.
Başmüf tülük Sosyal
Hizmetler Birimi’nin Şu-

bat ayında hazırladığı
rapora göre “Hitrino İçin
El Ele” yardım kampanyası kapsamında yapılan bağışlar sayesinde 7
bin levadan fazla yardım
toplandı. Bundan başka
bölge müftülüklerinde
toplam yaklaşık 6 500
kg temel gıda ürünleri toplandı. Ayrıca 300
kg’dan fazla deterjan ve
temizlik malzemeleri de

toplandı. Müslümanların
yaptığı bağışların az bir
kısmı da giysi, battaniye
ve mutfak aletleri ve gereçleri şeklindeydi.
Başmüf tülük Sosyal
Hizmetler Birimi, tüm
bölge müftülüklerine,
Müslüman encümenliklerine ve kampanyanın
organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinde emeği
geçen herkese şükranla-

rını arz ediyor. Bununla
birlikte Hitrino köyündeki
tüm kaza mağdurlarının,
bu olaydan sonra hızlı bir
şekilde psiko-duygusal
ve fiziksel durumlarının
iyileşmesi temennisinde
bulunuyor.
Kaza mağdurlarının ve
onlara yardım elini uzatanların Allah, yar ve yardımcısı olsun!
Kırcaali Haber

nuna kadar yapılacağına
söz verdi. Bakan, “Bu yardım tütüne alternatif olan
faaliyetler için yapılıyor.
Ovalarda yaşayan birçok
çiftçi, lavanta, melisa ve
başka bitki üretimine geçti. Saçmalık şu ki, çoktandır tütün üretimi yapmayan eski tütün üreticilerine
hala devlet desteği veriliyor” diye ifade etti.
Prof. Dr. Bozukov, Tütün
Danışma Konseyi toplantısı yapılacağını ve tütün
üreticilerine söz verileceğini bildirdi. Bunun nedeninin kısa süre önce yapılan konsey toplantısında
kabul edilen uzlaşmalardan üreticilerin memnun
olmamaları olduğunu dile
getirdi.
KRİB Şube Başkanı

Fahri İdriz, selamlama
konuşmasında, “Sadece
bir Bakan’ın değil, aynı
zamanda tarım alanında
mükemmel bir profesyonel ve uzman bir şahsiyetin Kırcaali’yi ziyaret
etmesi şansına sahibiz.
AB ve ülkemizde tarıma
yönelik yürütülen politikaları birinci ağızdan öğreneceğiz” diye kaydetti.
İşadamı, Bakan’a dönerek, “İl çapında tarımın
belkemiğini oluşturduğunuza ve görüşmenin çok
faydalı olacağı kanısındayım” dedi.
Meatsa
Otel
Kompleksi’nde düzenlenen çalışma toplantısı çok
büyük ilgi gördü.
Kırcaali Haber

'İslamofobi ve İslam karşıtlığı
Bulgaristan'a yansıdı'
Bulgaristan Başmüftülüğü Genel Sekreteri Celal
Faik, İslamofobi ve İslam karşıtlığının Bulgaristan'a
yansıdığını söyledi.
Faik, Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezinde düzenlenen "Bulgaristan Türklerinin, Eğitim,
Basın ve Dini Durumları" konulu panelin ardından
AA muhabirine yaptığı açıklamada, Balkanlar'daki Müslüman-Türk nüfusunun en yoğun olarak
Bulgaristan'da yaşadığını belirtti.
Bulgaristan'da eğitim ve dinle ilgili yaşanan sorunları panelde aktardıklarını ifade eden Faik,

"Bulgaristan'da son yasalarla başörtüsüne yasak
getirilmek istendi. Başmüftülüğümüzün girişimiyle
bu önlendi. Tabii onlar bunu burka kisvesi altına sokarak yapmak istedi. Mecliste gereken katkıyı sağlayarak başörtüsü yasağını engelleyebildik." dedi.
Suudi Arabistan'dan gelerek Bulgaristan'da burka
kullanan bir kadının cezalı duruma düşeceğini aktaran Faik, şöyle konuştu:
"Bulgaristan'da şu anda rafa kaldırılmış bir yasa
tasarısı var. Bu kanun tasarısına göre anadilde ibadet yasaklanıyor. Anadilde ibadet yasaklanırsa komünizm rejimine geri dönüyoruz demektir. Avrupa
süreciyle bazı haklar kazandık ancak şu an dünyada
yayılan İslamofobi ve İslam karşıtlığı Bulgaristan'a
yansıdı. Bulgaristan da bunu milliyetçilik politikasında kullanıyor. Maalesef bizde bunlara maruz kalabiliyoruz."
Türk Kültür Sanat Etkileşim Derneği Başkan Yardımcısı İsmail Köseömer ise Bulgaristan'daki Türklerin anadilde eğitim konusunda çeşitli sıkıntılar
yaşadığını dile getirdi.
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İşveren örgütleri, Cumhurbaşkanı Radev’e önceliklerini tanıttı
Cumhurbaşkanlık konutunda yapılan çalışma
toplantısında Bulgaristan
İşverenler Örgütleri Derneği (AOBR) temsilcileri
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev’e derneğin önceliklerini tanıttı.
Toplantı, 18 Mart Cumartesi günü ulusal düzeyde
temsil edilen Bulgaristan
Sanayi Sermaye Derneği
(AİKB), Bulgaristan Sanayi Derneği (SKB), Bulgaristan Ticaret ve Sanayi
Odası (BTPP) ve Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Konfederasyonu
(KRİB) olarak dört işveren
örgütü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.
AİKB ve 2017 Yılı AOBR
Dönem Başkanı Vasil
Velev, çözüm bekleyen
öncelikli sorunun ekonomide yaşanan işgücü
yetersizliği olduğunu belirtti. Bu bağlamda AOBR,
mesleki ve yüksek eğitim
sisteminde derin ve hızlı
reformlar yapılmasını ısrar etti. Nitelikli eleman
sorununun çözümüne
ilişkin başka bir önlemin
de devletin Avrupa Birliği
(AB) dışındaki ülkelerden,

özellikle Bulgar diasporasına sahip ülkelerden işçi
getirilmesini kolaylaştırması ve desteklemesi
olduğunu kaydetti. Velev,
iş dünyasının ülkemizin
Bulgaristan’ın ekonomik
çıkarlarına yönelik daha
pragmatik ve hesaplı bir
dış politika yürütmesi beklentisi olduğunu ifade etti.
Toplantıda gerekliliklerin
yerine getirilmemesin-

den dolayı ülkenin elektrik üretim kapasitesinin
üçte birinin kapatılması
tehdidi olduğu, Rusya
Federasyonu ve AB’nin
birbirine uyguladığı yaptırımların getirdiği zararlar
ve Kanada ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki Kapsamlı Ekonomi ve Ticaret
Anlaşması’nın (CETA) yararları belirtildi.
BSK Başkanı Saşo Don-

çev, kabul edilen kanunların sorunlara çözüm
getireceği yerine daha
çok vatandaşların ve iş
adamların haklarını saldırıya uğrattığı görüşünü
savundu. Donçev, ortak
görevin Bulgaristan’ın
eşitlik ilkesi ve yeteneklerin geliştirilmesinin engellenmediği koşullarda
yaşamak için daha iyi bir
yere dönüştürme olduğu-

Radev: Bulgaristan’ın Mayıs
ayında AB Komiseri olacak
Rumen Radev, Cumhurbaşkanı olarak ilk
Bulgaristan Ulusal
Televizyonu’na (BNT)
verdiği demeçte, “Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB)
Komiseri adayını Mayıs
ayında gösterecek. O
zamana kadar yeni bir
Meclis hükümeti kurulmazsa, Komiser adayı
teknokratlar hükümeti
tarafından gösterilecek”
diye kaydetti. Böylece
Cumhurbaşkanı, Ognyan
Gercikov’un açıklamalarını doğrulamış oldu. Cumhurbaşkanı, AB Komiseri
adayı seçiminin durumu
gerginleştirmesine ve
hükümet kurma çalışmalarını zorlaştırmasına
izin verilmemesi çağrısını
yaptı. Bulgaristan, Kristalina Georgieva 1 Ocak’ta
Dünya Bankası’nda yüksek bir görevi üstlenince
ve seçim öncesi bir durumda Boyko Borisov’un
başkanlığındaki ikinci
hükümet başka bir AB
Komiseri adayı göstermeyince Bulgaristan AB
Komisyonu’nda temsilcisiz kaldı.
Radev, AB’nin Rusya’ya
karşı uyguladığı yaptırımların daha çok Avrupa’nın
bütünlüğüne zarar verdiği görüşünü dile getirdi.
Cumhurbaşkanlık kurul-

duktan sonra, hükümet
ve Halk Meclisinin konuyla ilgili karar alarak,
Bulgaristan’ın tüm kurumlarının dış politikasında
ortak pozisyon belirlemesi
çağrısında bulundu. Radev, “Kendi görüşümüzü
kaybetmememiz için ken-

di çıkarlarımız doğrultusunda hareket etmeliyiz.
Ne Batı, ne Rusya gerçeğin üzerinde tekel hakkına sahip değildir” dedi.
Dış politika faaliyetleriyle ilgili Cumhurbaşkanı,
Mayıs ayında Amerika
Birleşik Devletleri (ABD)
Cumhurbaşkanı Donald
Trump, önümüzdeki yıl
Mart ayında ise Rusya
Cumhurbaşkanı Vladimir
Putin ile görüşmeye hazırlandığını açıkladı.
Kanada ile AB arasın-

daki Kapsamlı Ekonomi
ve Ticaret Anlaşması’nın
(CETA) ile ilgili görüşüne ilişkin soru üzerine
Radev, yasallığına itiraz
etmek üzere Anayasa
Mahkemesi’ne başvuracağını yineledi, çünkü
kendi ifadelerine göre

bu anlaşma Bulgaristan
Anayasası’nda değişiklik
yapılmasını gerektirecek.
Son sözü onaylanmasına
ilişkin karar verecek gelecek Halk Meclisi söyleyecek. AB Konseyi toplantısına katılımı sırasında
neden itiraz etmediği sorusuna şöyle cevap verdi:
“SETA meselesi, önceki
hükümetin imzalayarak,
onay vermesi ve AB Parlamentosu tarafından
Şubat ayında onaylanmasıyla daha Ekim 2016

tarihinde sona erdi”. Kendi ifadelerine göre, SETA
anlaşmasını tebrik ettiği,
kabul oyu kullandığı ve
belgeyi imzaladığı olarak
birkaç saat içinde şahsı
adına üç yalan üretilmiştir. Cumhurbaşkanı, “Kim
benin imzamı ve oyumu
aramak isterse, boş zamanı varsa bunun için
harcasın” dedi.
Hükümet üyelerinin çoğunun Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) ile bağlı
olduklarına dair eleştirilerle ilgili Radev, “Teknokratlar hükümetinde yer alan
tüm bakanları ben atadım. Onları bu göreve
seçerken profesyonellik,
dürüstlük, bağımsızlık
gibi yüksek kriterleri gözettim. Onların çoğu bilimsel unvana sahiptirler.
Pek azının geçmişte parti
bağlantıları olmuştur. Onları seçerken arkadaşlarla, meslektaşlarımla,
ekibimle danıştım. Kesinlikle partilerle bu konuda çalışmadım. Benim
temel amacım buydu-bu
hükümetin her hangi bir
partiye bağlı olmaması”
diye izah etti. Teknokratlar hükümetinin yaptığı
kadro değişiklikleri ile ilgili
olarak Radev, hiç kimsenin sürekli bir makamda
oturmayacağını söyledi.

nu belirtti.
BTPP Başkanı Tsvetan
Simeonov, işveren örgütlerinin önemli önceliğinin
AB’nde gerekli minimum
düzeyde olması gereken
kontrolsüz düzenleyici
rejimlerin uygulaması
sorununu çözümleye cek elektronik yönetimin
uygulamaya girmesinin
hızlandırılması olduğunu
kaydetti. Simeonov’un tanıttığı başka bir önceliğin
Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’na
hazırlıklar ve 2018 yılında dönem başkanlığının
gerçekleştirmesi olduğu
anlaşıldı.
KRİB İcra Müdürü Evgeniy İvanov, işveren örgütlerinin devletin, Bulgaristan Enerji Stratejisi’nin
güncellenmemesinden
önce büyük enerji projelerini başlatmaması, garanti vermemesi ve fiyat
farklarını ödemeyi üstlenmemesini ısrar ettiklerini
vurguladı. İvanov, şimdiye
kadar tüm siyasi güçlerin
enerjiye yönelik piyasa
dışı yaklaşımlar uyguladığını ve bunun iş dünyası-

nı engellediğini belirtti. İş
dünyasının nihai üretimin
maliyetinin oluşturulmasında önemli bir unsur
olan ülkede elektrik enerjisinin yüksek fiyatından
dolayı endişe duyduğu
belli oldu.
Cumhurbaşkanı, eğitim
sistemi ve iş dünyası arasındaki ilişkilerin derinleştirilmesine ve bu bağlamda ekonomi için nitelikli eleman sağlanmasına
yönelik gerekli reformların
yapılmasını desteklemeye
hazır olduğunu söyledi.
Eşlik eden iş adamları heyetlerinin belirlenmesinde
ortaklık yapılması dahi firmalara destek verecek bir
dış politika yürütülmesinden yana olduğunu dile
getirdi. Toplantıda Yuncker Planı olarak bilinen
AB’nin ekonomik programının sunduğu imkanlar
üzerine de konuşuldu.
İşveren örgütleri, ele alınan konuların analiz edilmesi ve olası çözümler
üretilmesini desteklemek
için uzman potansiyeli
sağlamaya tamamen hazır olduklarını ifade etti.

Çin Demiryolu Araçları
Şirketi’nden Niyet Mektubu

Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanı
Hristo Aleksiev, dünyanın en büyük tren üreticisi Çin
Demiryolu Araçları Şirketi’nden (CRRC) ülkeye yatırım
için niyet mektubu aldı. Niyet mektubu Bakan’a dünya
çapındaki en büyük sanayi kuruluşlarından biri olan
CRRC temsilcileri tarafından sunuldu.
Niyet mektubunda ileri teknoloji ürün paketi, finansman, yatırımlar, eğitim ve hizmetler içeren stratejik ortaklık işbirliğine ilişkin çözümler belirtilmiştir.

Yatırım önerisinde şu üç temel noktaya değiniliyor:
- Bulgaristan Devlet Demiryolları (BDJ) şirketinin 130
milyon avro değerindeki eski borçların finanse edilmesi
ve 170 milyon avro değerinde yeni elektrikli ve dizel
çoklu birim trenleri satın alımının finanse edilmesi.
- Avrupa standartları ve Bulgaristan’da sertifikasyon
gereklilikleri doğrultusunda yeni lokomotif ve vagon
tedarik edilmesi. Lokomotif ve vagonlar BDJ’nin acil
ihtiyaçlarını zamanında karşılayacak şekilde tedarik
edilecek ve yüksek fiyat performans oranına sahip
olacak.
- Bulgaristan’da kurulacak elektrikli ve dizel çoklu
birim treni montaj tesisine yatırım yapılması.
İkili ilişkilerde bir sonraki adım Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Bakanlığı, BDJ ve CRRC ve
Çin’de finans kurumlarının temsilcilerinin yer aldığı bir
çalışma grubu oluşturulmasıdır.
Ulaştırma, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme
Bakanlığı’nın temel önceliklerinden biri ulusal demiryolu taşımacılığı yapan BDJ’nin sunduğu demiryolu
ulaştırma hizmetinin iyileştirilmesidir.
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İlhan AHMET, “Yanıkköy - Makas sınır kapısında
turist otobüsleri engeli devam edecek mi?”
Yunanistan Demokratik
İttifak Rodop Milletvekili
İlhan AHMET, Yanıkköy
(Nimfea) - Makas (Makaza) sınır kapısından turist
otobüsü geçişiyle ilgili talebi bir kez daha meclis
gündemine taşıdı.
Milletvekili İlhan AHMET, Trakya halkının
yıllardır talebi olan ve
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen proje
kapsamında 2013 yılında
açılan sınır kapısının önemine vurgu yaparak, “Kuzey Yunanistan’ın Balkan
ülkelerine bağlanmasına
katkı sağlaması ve geçişleri arttırarak ulaşımdaki
ulusal gelişim stratejisini
güçlendirmesi açısından
Yanıkköy (Nimfea) - Makas (Makaza) sınır kapısı son derece önemlidir.
Bugüne kadar 4,5 milyon
kişinin giriş - çıkış yaptığı söz konusu sınır kapısında gelecek yıllarda bu
rakamın daha da artması
beklenmektedir. Bu hareketlilik, özellikle de Trakya
bölgesi ve halkı için önem
taşımaktadır” diye belirtti.
“Herhangi bir açıklama yapılmaksızın turist
otobüsleri engeli devam
ediyor”
Hareketliliği arttırmaya

köy (Nimfea) - Makas
(Makaza) sınır kapısından
turist otobüslerinin geçiş
yasağının kaldırılmasıyla
ilgili olarak bir plan var
mı?” diye de soran milletvekili, özellikle yaz turizm sezonu yaklaşırken,
konuyla ilgili kamuoyuna
duyurulabilecek bir tarih
olup olmadığının da cevabını istedi.
“Bulgar polisinin tutumu gümrük işlemlerinde aksamaya ve uzamaya sebep oluyor”
Ayrıca, Yanıkköy (Nimfea) - Makas (Makaza)

ciddi katkı sağlayacağı
düşüncesiyle, söz konusu sınır kapısının turist
otobüslerinin geçişlerine
açılması yönündeki taleple ilgili hala herhangi
bir düzenlemeye gidilmediğini belirten İlhan AHMET, “Yılda 3 milyon özel
aracın geçtiği Yanıkköy
(Nimfea) - Makas (Makaza) sınır kapısından, herhangi bir açıklama yapılmaksızın ve sebep belirtmeksizin hala otobüs ile
3,5 ton üzeri yük taşıma
kapasitesi olan araçların

geçişine izin verilmemektedir” dedi.
“Yanıkköy - Makas sınır kapısından turist
otobüslerinin geçiş iznine engel durumlar mı
var?”
Dışişleri ile Altyapı, Ulaşım ve Ağları bakanlarına hitaben yatırdığı soru
önergesinde Milletvekili
İlhan AHMET, “Yanıkköy
(Nimfea) - Makas (Makaza) sınır kapısından turist
otobüslerinin geçiş iznini
engelleyecek durumlar mı
var? Var ise bunlar neler-

dir?” diye sordu.
Konuyla ilgili 27.02.2016
tarihinde yatırdığı soru
önergesini de hatırlatan
milletvekili, her iki ülkenin turizm, ekonomi ve
sosyal ilişkilerine katkı
sağlanması hedeflenen
söz konusu sınır kapısıyla
ilgili talep edilen düzenlemenin bir an önce hayata
geçirilmesini istedi.
“İlgili bakanlar, turist
otobüslerinin geçiş izni
için bir tarih belirleyecek mi?”
İlgili bakanlara, “Yanık-

lerin Kalkınması Programı 10-Tarım Ekolojisi ve
11-Biyolojik Tarım tedbirlerine ilişkindir. Bu tedbirler çerçevesinde proje

Bakan, kaynaklarla başvuruları kabul edilen proje sahiplerine ödeme yapıldığını ve kalan miktarın destek ödemeleri için

başvurularının durdurulması emrinin nedeni mali
kaynakların tükenmesidir. Biyolojik tarım için
ayrılan kaynaklar tamamen tükenmiş olup, tarım
ekolojisi için ise yaklaşık
14 milyon leva miktarında
finansman bulunuyor.

öngörüldüğünü belirtti.
Bozukov, kaynakların
öngörülen süreden önce
harcandığını doğruladı.
Bakan, tarım ekolojisi
için toplam 150 milyon
leva ayrıldığını ve yüzde
42’sinin veya 65 milyonun koruma altındaki kuş

türlerine yönelik faaliyetlere olup, zarara uğramış
buğday üreticilerine tazminat olarak ödendiğini
söyledi. Finansmanın
47,5 milyon levalık bir miktarının hayvan
üreticilerine
otlak yerlerin
korunması ve
bakımı yapılması ve yüzde
23 oranındaki miktarın ise
toprak aşınmasının kontrolü
için ödendiğini
aktardı.
Bozukov, göreve başladığında sübvansiyon
ödemelerine
ilişkin veriler talep ettiğini
ve rapora göre sübvansiyonların ödenmesinin garanti edilemez olduğunun
altını çizdi.
Bozukov, “Bu yıl sübvansiyonları bir ay daha
erken ödeyeceğiz” dedi.
Kırcaali Haber

Tarım Bakanı Hristo Bozukov: AB’nin
mali yardımları durdurulmuş değil
Tarım ve Gıda Bakanı
Hristo Bozukov, çiftçilerin gerçekleştirdiği ulusal
protesto eylemlerinin seçim öncesi kasıtlı olarak
yapıldığını söyledi. Bakanın ifadelerine göre gösteriler, kendileriyle görüştüğü halde seçim öncesi
kasıtlı olarak yapılan kampanyanın bir parçasıdır.
Bozukov, sorunların grev
ve mitinglerle değil, bir
araya gelip görüşmelerle
çözülebileceğini düşünüyor. Bakan, “Ben üreticilerle ve örgütlerle her gün
görüşüyorum. Hayvan
üreticileriyle görüştüm,
onlara durumu izah ettim,
bu yüzden beni çok şaşırttılar” diye belirtti.
B o z u k o v, Av r u p a
Birliği’nin hibe ve yapısal
fonlarının finanse ettiği
programlar kapsamında
sağlanan finansmanın
durdurulması beklentisi
olduğunu reddetti. Hayvan üreticilerinin öfkesine
neden olan bakanın emri
2014-2020 Kırsal Kesim-

sınır kapısında gümrük işlemlerindeki sıkıntıları da
dile getiren İlhan AHMET,
“Bulgar gümrük memurları ve polisler tarafından,
yolcular sebepsizce geciktirilmekte, Yunan yolculara kimlik kontrolünün
yanısıra, ehliyet ve ruhsat
kontrolü de yapılmaktadır.
Ki normalde bu, trafik polisinin yapacağı bir kontroldür ve sınır kapısında
yapılmamaktadır. Yunanistan da bu kontrolün
söz konusu sınır kapısında yapılmamasını talep
etmelidir” dedi.

Üniversitelilere Kamu
Kurumlarında Yaz Staj Programı
Başvuruları Başladı

20 Mart 2017 tarihinde Üniversitelilere Kamu Kurumlarında Yaz Staj Programı, üniversite öğrencilerine yönelik 43 mesleki uzmanlık alanında 1200’ün üzerinde
staj pozisyonu açılmasıyla başladı.
Program Bulgaristan’da eğitim gören yetenekli üniversitelilerin devlet idaresinin her kademesinde tüm
ülkede doludizgin staj yapmalarına imkan sunuyor. Staj
programında pratik deneyim, yeni mesleki beceriler ve
devlet idaresi
hakkında bilgi
edinilmesine
odaklanılıyor.
En çok sayıda staj pozisyonun açıldığı
ilk beş sırada
bulunan talebin en büyük
olduğu mesleki uzmanlık alanları şunlardır: Ekonomi-432 staj, İdare ve Yönetim-169 staj, Hukuk-138,
Mimarlık, İnşaat ve Jeodezi-72 staj, Siyaset Bilimleri
ve Sosyal Faaliyetler-28 staj.
En çok staj pozisyonu duyurusunda bulunan idari
kurumları arasında Milli Gelirler Ajansı-221, Dışişleri
Bakanlığı-56, İstihdam Ajansı-53, Ulusal Sigorta Enstitüsü ve Ulusal Sağlık Sigorta Kasası-43’er ve Filibe
Belediyesi 35 stajla ilk beşte bulunuyor.
Başvuru prosedürü tamamen internet ortamında
gerçekleştiriliyor. Bunun için http://staj.government.
bg portalında kayıt şarttır. Her bir üniversite öğrencisi
en fazla beş staj pozisyonuna başvuruda bulunabilir.
Pozisyon seçimi nihaidir ve daha sonra değiştirilemez.
İlk eleme turu portal ziyaret edildiğinde ilk staj pozisyonu seçiminde yenilenen on-line testin çözülmesinden ibarettir. Test, öğrencinin eğitim gördüğü mesleki
uzmanlık alanı ve başvuruda bulunduğu staj pozisyonuna uygundur. Başvurusu onaylanan üniversiteliler
arasından yapılacak nihai seçim mülakat veya başka
bir uygun yöntemle yapılacak, yurt dışında eğitim gören üniversitelilerle ise mülakatın telefon, e-mail veya
başka bir araçla da yapılması mümkündür.
Başvuru sıralaması ve staj başvuruların onaylanması portal üzerinden on-line gerçekleştirilecek, staj
başvurusu onaylanan her bir öğrenci ise kendi profil
sayfası üzerinden staja başlayıp başlamayacağını doğrulayabilir. Staj süreleri 10-45 gün arasında değişiyor.
Staj eğitimi üniversite öğrencilerin yaz tatili döneminde
Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında gerçekleşecek.
Şimdiye kadar program kapsamında 2500’ün üzerinde üniversiteli ülke çapında staj yaptı.
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Balkan kadınları Kırcaali'de buluştu
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği,
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve Trakya
Balkan Türkleri Kültür ve
Dayanışma Derneği tarafından her yıl dönüşümlü
olarak düzenlenen “Kadınlar Günü” kutlamasının yedincisi Kırcaali’de
yapıldı.
12 . 0 3 . 2 017 a k ş a m ı
Kırcaali’de düzenlenen
etkinliğe; Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği Başkanı
Harun Bekir, Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Sami Toraman, Kırcaali Ömer Lütfi
Kültür Derneği Müdürü
Müzekki Ahmet, Trakya
Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
eski başkanı Dr. Esma
Gündoğdu’nun yanı sıra
diğer davetliler katıldı.
Yapılan konuşmalarda,
Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenleri Derneği
Başkanı Harun Bekir, Gümülcine, Kırcaali ve Edirne olarak, Dünya Kadınlar
Günü vesilesiyle etkinliği
daha yıllarca devam ettireceklerini söyledi ve
emeği geçenlere teşekkür
ettiğini belirtti.
Bekir, “Böyle güzel bir
etkinlikte dernek üyelerimizi ve sivil toplum örgütlerini bir araya getirip
farklı etkinliklerde bera-

ber olmak çok önemlidir.
Sosyal aktivitelerde bir
arada olmak, birbirimizi
tanımak, sosyal çalışmalarda görüş alışverişinde
bulunmak, bizler için de
önemlidir. Bu yüzden sizleri tebrik ediyorum.” Görüşlerine yer verdi.
Trakya Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma
Derneği eski başkanı Dr.
Esma Gündoğdu, “Kadınlar Günü” dolayısıyla bizler de yedi seneden bu
yana Balkan kardeşliğini
kutluyoruz, dedi.
Gündoğdu, “Biz, Balkan
kadınları olarak artık eşitliği geride bıraktık. Bizler, her zaman erkeklerin

arkasında değil, hayatın
içinde hep yanlarında
olduk. Bir atasözü şöyle
diyor: “Komşu komşunun
külüne muhtaçtır.” Bizler,
her ne kadar üç ayrı ülkede olsak da Anavatan
sevgisi ile dünyaya geliyoruz; ama yaşadığımız
ülkeleri de seviyoruz. Üç
ülke de artık eşitlik sorunlarıyla ilgilenmesi gerekir.”
Görüşlerini ifade etti.
Batı Trakya Türk Öğretmenleri Birliği Başkanı
Sami Toraman, Balkan
insanlarını bir araya getirdikleri için; Güney Bulgaristan Türkçe Öğretmenler Derneği Başkanı
Harun Bekir’e, Trakya

Balkan Türkleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
eski başkanı Dr. Esma
Gündoğdu’ya teşekkür
ettiğini söyledi.
To r a m a n , “ B a t ı
Trakya’da Gümülcine ne
kadar değerliyse, Güney
Bulgaristan’da Kırcaali
gerek yaşam tarzı ve gerekse de Türkiye sevdasıyla o kadar değerlidir.
Edirne’yi zaten saymıyorum ki Osmanlı’ya başkent olmuş ve kültürlerin
kaynadığı güzel yer. Güzel yerde de Balkan insanının yaşaması kadar
güzel bir şey yok. Esma
hanım dedi ki, biz, Balkan insanı olarak zaten

Ücretsiz öğrenim gören üniversitelilerin sayısı azaltılıyor
Eğitim ve Bilim Bakanı
Nikolay Denkov, hükümetin aldığı karara göre
eğitimi devlet tarafından
karşılanan birinci sınıf
üniversite öğrencileri sayısının yüzde 8 oranında
azaltılacağını bildirdi.
Bakan, bu değişikliğin
yüksek eğitim kurumlarında verilen eğitim kalitesinin artırılması amacıyla yapıldığını söyledi.
Denkov, “2010-2015
döneminde lise mezunlarının toplam sayısında yüzde 25 oranında
azalma olmasına rağmen lise eğitiminden
sonra üniversitelerde
eğitimine devam eden
öğrencilerin sayısı aynı
kalmıştır” diye izah ederek, 2015 yılında Yüksek
Eğitim Gelişim Stratejisi
kabul edilirken bozulan
dengenin yeniden kurulmasının öngörüldüğünü
sözlerine ekledi.
Denkov’un ifadelerine göre bu karar, en
çok pedagoji, matematik, bilişim teknolojileri alanlarında okuyan
öğrencilerin sayısına

etki yapacak. İş dünyası, bu bölümleri bitiren
üniversitelilere büyük
ilgi gösteriyor ve onlar
kendilerini iyi bir şekilde
gerçekleştiriyor.
Bakan, eğitimi devlet
tarafından karşılanmak
üzere ekonomi, idare
ve yönetim ve turizm
bölümlerine kabul edilecek öğrencilerin sayısında da oldukça azalma
olacağını belirtti. Bunun
sebebinin bu bölümlerden mezun olan üniversitelilerden kendilerini
gerçekleştirenlerin az
oranda olmasından ileri

geldiğini ifade etti.
Mezun olanların ancak
yüzde 20-30’u yüksek
eğitim gerektiren pozisyonlarda çalışıyor. Bu
sebepten dolayı bu alanlarda eğitim veren bazı
üniversitelerde bu eğitim
ve öğretim yılı için kabul
edilen öğrencilerin sayısında oldukça azalma
görülüyor.
Bakan, “Yüksek eğitimin gelişimine ilişkin
genel ilkeler ve dengeler bozulmadan onların
özel sorunlarının çözümü için yüksek okulların
yeniden yapılandırılma-

sının öngörüldüğü sürdürülebilir 3 yıllık
programların
hazırlanmasını
önerdik. Rektörler Kurulu,
bu değişiklikleri
yüksek eğitim
kur um l a r ının
yeniden yapılandırılmasına
imkan verecek
gerekli tedbirlerin alınması şekilde kabul etti”
diye izah etti.
Kanun hükmündeki kararnamede yapılan değişiklerle Bulgaristan’da
toplumun kültürel ve
tarihi kimliğinin oluşturulması açısından son
derece büyük önem
arz eden Filoloji, Tarih
ve Arkeoloji, Felsefe,
Din ve İlahiyat alanlarında mesleki eğitim
programlarına kabul
edilecek devlet destekli
öğrencilerin sayısının
hesaplanmasına ilişkin
daha yüksek katsayıları
da belirleniyor.
Kırcaali Haber

öndeydik. Biz, bunu tartışmıyoruz. Kadınlarımız
bizim dünyamızı güzelleştiren ve baş tacımız olan
insanlardır. İyi ki varsınız
ve bizim dünyamızı güzelleştiriyorsunuz.
Biz, Mustafa Kemal’in
hemşehrileriyiz. Medeniyim diye geçinen Avrupa daha kadın haklarını
vermediği halde 1934’te
Mustafa Kemal kadına
seçme ve seçilme hakkını vermiştir. Onlar kadın
haklarını bizden öğrendiler. Ama biz, bunu ne kadar kullandık? Biz, Balkan
insanıyız. Bizde çocuk
gelinler yoktur. Bizde kumalar yoktur. Biz, kadını
kadın olarak bilir ve anamızdan başlayarak kadınlarımızı baş tacı etmesini
beceririz.” Düşüncelerine

yer verdi.
Konuşmalardan sonra
Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı
Sami Toraman dernek
başkanlarına ebru tablo
takdim etti. Gece Ömer
Lütfi Kültür Derneği Halk
Dansları Topluluğu’nun
gösterileri ve Batı Trakya
Türk Öğretmenler Birliği
TSM Korosu’nun konseriyle devam etti.
“Kadınlar Günü”
Bilindiği gibi “Kadınlar Günü” yedi yıldan bu
yana dönüşümlü olarak
üç Balkan şehrinde, üç
dernek tarafından birlikte
düzenlenmektedir. Kırcaali, Gümülcine ve Edirne
dönüşümlü olarak etkinliği yedi yıldan bu yana
devam ettirmektedir.
İbrahim BALTALI

Aşı için 20 milyon
leva kaynak sağlandı
Hükümet, Sağlık Bakanlığı bütçesine 20 milyon leva
ek kaynak tahsis edilmesi önerisini onayladı. Kaynaklar, 2017 Yılı Ulusal Aşı Takvimi’nin uygulanması üzere
aşı alınması için harcanacak. Bu kaynaklar, merkez
bütçede gider ve transfer harcama kalemlerinin yeniden yapılandırılması sonucunda sağlanacak.
Aşı, bulaşıcı hastalıklardan en etkili şekilde korunmaktır. Ulusal Aşı Takvimi’nin finanse edilmesi ve
uygulanması, devletin sağlık politikasının önemli bir
parçasını oluşturur. Çünkü tüberküloz, tetanos, difteri,
boğmaca, çocuk felci, hepatit B, Kırım-Kongo kanamalı ateşi, kuduz, kızamık, kabakulak, kızamıkçık ve
başka bir sürü ciddi hastalıklara karşı önleyici tedbirler
uygulanmasını sağlamaktadır.
2017 yılı Sağlık Bakanlığı bütçesinde ülkede zorunlu
olarak yapılan önleyici tedavilerin finanse edilmesi için
yeterli miktarda ödenek öngörülmemiştir. Bu durum
bakanlığın zorunlu ve maksada uygun faaliyetler için
gerekli tüm aşıların ve biyoürünlerin satın alınmasına
ilişkin sözleşmeler imzalayamaması riski oluşturuyor.
Hükümet, 2017 Yılı Ulusal Aşı Takvimi’nin uygulanması için gerekli mali kaynakların sağlanması kararını
konunun toplumsal önemini göz önüne alarak aldı.

Gümülcine’den Bulgaristan’a
yolculuk daha da kolaylaştı

Yunanistan’ı Rodop Dağlarından Bulgaristan’a bağlayan Egnatia Otoyolunun dikey bağlantısı düzenlenen
törenle açıldı. Törene Yunanistan Taşımacılık Bakanı
Spirintzis, Doğu Makedonya- Trakya Eyalet Başkanı
Methios, Gümülcine Bld. Bşk.
Petridis, Rodop
milletvekili Ayhan
Karayusuf’un yanı
sıra diğer yetkililer katıldı.
Tören dini ayinle başladı. Devamında da Bakan
ve diğer yetkililer
tarafından kurdele kesilerek yol açılmış oldu.
Bakan Spirintzis, basına yaptığı kısa açıklamada,
Trakya’nın eskiden var olan avantajlarını sürdürmesi
için Trakya’nın gerekli altyapılara kavuşması gerekir,
dedi.
Tören sonunda Spirintzis ve beraberindekiler yolun
bağlantı kısmına kadar gittiler.
Yolun yapımı yaklaşık iki yıl sürdü. Yeni yol sayesinde
mesafe yaklaşık 1 km. kısalmakta ve doğrudan Egnatia
Otoyoluna bağlantı sağlanmaktadır.
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Başmüftülükten hayırseverlere yardım çağrısı
Silistre şehrinde ikamet
eden 39 yaşındaki Turhan
Kamilov, 1.derece engellidir. Altı yaşındayken
yanlış tedavi sonucunda
Turhan’da şiddetli sedef
hastalığı (psoriasis) ortaya çıktı. Hastalığın komplikasyonları gencin eklemlerini etkiledi ve psoriatik
artrit geliştirdi. Turhan’ın
daha ankilozan spondilit
(Bechterew hastalığı), büyük eklemlerde ankiloza
ve başka hastalıkları var.
Gencin son 9 yılı yatağa bağlı halde geçti. Hekimler, onun tekrar ayağa
kalkması için tek çare olarak kalça ve diz eklemlerinin değiştirilmesi üzere
bacaklarının 4 kez ameliyat edilmesi gerektiğini
söyledi. Turhan, başkent
Sofya’da bulunan Tokuda
Hastanesi’nde 3 kez ameliyat edildi. Mart ayı içinde 4. kez ameliyat olması
bekleniyor. Genç adamın

sonuncu ameliyatının
gerçekleşmesi için ailesi
daha 3 bin leva yardıma
ihtiyaç duyuyor.
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Sosyal
Hizmetler Birimi, Turhan

Kamilov ’un dördüncü
ameliyatı için gerekli paranın toplanması konusunda hayırseverlere yardım çağrısında bulundu.
Turhan’ın tedavisi için
yardım etmek isteyen-

ler International Asset
Bank’asında Turhan İsmetov Kamilov adına açılan
banka hesabına bağışta
bulunabilirler.
Ya r d ı m l a r
için
İBAN:
BG36I-

Arda Boks Kulübü’nün genç boksörleri
başarılarına devam ediyor
Kırcaali Arda Boks
Spor Kulübü’nün genç
boksörleri, bu sezon
da başarılı performans
sergilemeye devam ediyor. Kulübün yarışmacıları, katıldıkları turnuvalarda madalya kazanıyor ve milli takımlara
davet ediliyorlar.
Pernik’te düzenlenen
Bulgaristan 18 Yaş Altı
Erkekler Ferdi Boks
Şampiyonası’na katılan takım Kırcaali’ye iki
madalya ile döndü. 52
kg altı kategorisinde
Sami Sokolov CSKA
Kulübü’nden, Mehmet
Çakırov-Gambi ise Filibe Botev Kulübü’nden
rakiplerine galip gelince
ikisi yarı finalde birbirlerine rakip oldu. Gambi,
Sokolov’a 3-0'lık skorla
mağlup geldi. Finalde Pazarcık Trakiets
Kulübü’nün boksörü
ile yarışan Gambi’nin
aleyhine karar alan
hakemler, 2:1’lik skorla
rakibini şampiyon ilan
ettiler. Arda Boks Takımı antrenörü Stoyan
Uzunov, Gambi’nin kesinlikle yendiği görüşünü savunuyor.
Uzunov, “Genel olarak şampiyonaya katılmamız başarılı geçti.
Bir gümüş ve bir bronz
madalya kazandık. İki
boksörümüzün kura
çekiminde şansı yaver
gitmedi. Radoslav Saraliyski, 69 kg altı kate-

gorisinde ülkede ikinci
olan boksörleri karşı
yarıştı ve maçı kaybetti.
Stiliyan Slavçev, 75 kg
altı kategorisinde ülkede bu kategoride şampiyon olan boksörlere
mağlup düştü.
Önceki şampiyonada
ikinciliği elde eden Kırcaalili Viktor Stançev,
64 kg altı kategorisinde mücadele etti, fakat
madalya kazanma beklentisini boşa çıkardı.
Antrenör Stoyan Uzunov, bu yaş grubunda
ilk defa yarışmaya katılan genç yeteneklerin
başarılı olacağına inanıyor.
Genç erkekler yaş
grubunda da Arda Boks
Takımı madalyalar kazandı. Petriç’de kısa bir
süre önce gerçekleştirilen turnuvada Ergünal

Sabri 46 kg altı kategorisinde ikinciliği elde
ederek, gümüş madalya kazandı. Takım yine
bronz madalya kazandı.
Hatırlatmak gerekirse,
Ergünal Sabri, Kırcaali
Belediyesi tarafından
yapılan Yılın Sporcusu
Ödülü sıralamasında
kendi yaş grubunda
ikinci sırada bulunuyor.
Stoyan Uzunov, “Arda
takımının iki boksörü, Bulgar istan Erkekler Takım Boks
Şampiyonası’nın birinci turuna katılmak için
Filibe’ye gitti. Daha üst
yaş grubunda yarışacak
olan Sami Sokolov’un
derece elde etmesi
bekleniyor.
Boksörlerimizin başarılı performansları milli
takıma yarışmacı seçen
uzmanların da dikkat-

lerini çekiyor. Ergünal
Sabri, genç erkekler
milli takımda oynuyor.
Albena’da düzenlenen
antrenman kampına
katılımından sonra Ergünal, Avrupa Boks
Şampiyonası’nda mücadele edecek. Mehmet Çakırov-Gambi de
genç erkekler milli takıma davet edildi.
Kulübümüzün Bulgaristan Genç ve Büyük
Kadınlar Ferdi Boks
Şampiyonasına ev sahipliği yapacak olması
başarılarının tanınmasına işaret etmektedir.
2-5 Mayıs 2017 tarihlerinde yapılacak şampiyonada aralarında
Avrupa şampiyonları
da olan ülkemizin en
iyi boksörleri mücadele
edecek” diye ifade etti.
Kırcaali Haber

ABG74595000090601
BIC: IABGBGSF
Turhan İsmetov Kamilov
Başmüftülükten yapılan
açıklamada şu ifadeler
yer aldı: “Ortak çabalarla
kısa bir sürede 3 bin leva
gerekli parayı toplayabileceğimize inanıyoruz.
Genç adamın şimdiye kadar gördüğü pahalı tedavilere kıyasla bu sembolik
bir miktardır.
Başmüftülük ve Turhan
Kamilov’un ailesi adına
destekte bulunan herkese şimdiden şükranlarımızı sunuyoruz”.
Açıklamanın sonunda
şu Hadis-i Şerif hatırlatıldı:
Ebû Hüreyre'den (r.a) ri-

vayet edildiğine göre, Hz.
Peygamber (SAV) şöyle
buyurdu:
" Her kim bir kardeşinin
dünyadaki sıkıntıların bir
sıkıntısını giderirse, Allah
da onun kıyamet günü
bir sıkıntısını gideriverir.
Her kim bir Müslüman'ın
ayıbını örterse, Allah da
o kimsenin dünya ve ahirette ayıplarını örter. Kim
daralmış bir kimseye kolaylık gösterirse, Allah
da o kimseye dünya ve
ahirette kolaylıklar gösterir. Kul din kardeşinin
yardımında olduğu sürece Allah da o kimsenin
devamlı yardımındadır".
(Müslim, Sahih, nr.2699)
Kırcaali Haber

Ulusal Arıcılık Programı
projelerine mali destek
Devlet Tarım Fonu, 27 Mart-7 Nisan 2017 döneminde 2017-2019 Ulusal Arıcılık Programı
E-Arıcılık ve Arı Ürünleri Alanında Uygulamalı
Araştırma Programlarının Gerçekte Uygulanması
İçin Özel Organlarla İşbirliği Yapma Tedbiri kapsamında proje teklif çağrısı yaptı. Projeler, 31
Ekim 2016 tarihinde imzalanan 15 sayılı 20172019 Ulusal Arıcılık Programının Uygulanmasına
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in
gereklilikleri doğrultusunda Devlet Tarım Fonu
merkez yönetim binasında kabul edilecek.

Programın E-Tedbiri kapsamında üniversitelerin, yüksek eğitim kurumlarının, bilimsel enstitülerin ve bilimsel kuruluşların arıcılık alanında
gerçekleştirdiği araştırmalar finanse ediliyor.
Tarım Akademisi’nde oluşturulan bir komisyon
tarafından pratik uygulama kısmı olumlu not alan
proje sahipleri hibe desteği için başvurabilirler.
Proje teklif çağrısı kapsamında iki yönde proje başvurusunda bulunabilir. Birincisi,
Bulgaristan’da bal arısının üremesini, genetik
değişikliklerini ve sağlık durumunu etkileyen çeşitli faktörlerin araştırılmasının yanı sıra kovan
sönmesi sendromunun nedenlerinin araştırılması
ile ilgilidir. Tedbire yönelik ikinci faaliyet ise Rodop dağlarındaki çam ormanlarından elde edilen
salgı balının özelliklerinin incelenmesine ilişkin
bir faaliyettir.
Programın E-Tedbiri kapsamında gerçekleştirilecek her bir iki faaliyet için 89 785 leva bütçe
ayrılmıştır.
Başvuru formu ve başvuru için gerekli tüm
belgeler Devlet Tarım Fonu’nun web sitesinde
bulunabilir.
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Plovdiv Üniversitesinde Mehmet
Akif Ersoy’u Anma Programı
Türkiye Cumhuriyeti İstiklal
Marşı kabulünün 96. yıldönümünü ve Mehmet Akif Ersoy Anma
Günü nedeniyle Filibe’de bir
etkinlik düzenlendi. Paisiy Hilendarski Üniversitesi Türk Dili
Bölümü öğrencileri tarafından
hazırlanıp sunulan “Bir Dava
Adamı Mehmet Akif Ersoy” adlı
program, Plovdiv (Filibe) Üniversitesi Türk Dili ve Kültürü
Kütüphanesinde düzenlendi.
Çok sayıda üniversiteli öğrencinin katıldığı etkinlikte T.C. Filibe
Başkonsolosu Hüseyin Ergani,
Muavin Konsolos Volkan Tanyıldız, Filoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Boryan Yanev
de hazır bulundu.
Sayın Hüseyin Ergani’nin günün anlam ve önemini belirten
konuşmasıyla başlayan programda, ayrıca “Önümüzdeki
yıl kısmet olursa bu etkinliği
Türkçe ve Bulgarca şiirlerin
okunacağı geniş katılımlı bir şiir
şölenine dönüştürmeyi hedefliyoruz. Etkinliğe ev sahipliği yapan Plovdiv Üniversitesi Filoloji
Fakültesi’ne ve Türk Dili Bölümü hocalarına bu vesileyle içten
teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu

vesileyle İstiklal şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’u bir
kez daha saygıyla ve rahmetle
anıyoruz” diye belirtti.
Plovdiv Üniversitesi adına
Doç. Dr. Boryan Yanev de katı-

lımcıları selamladı, Türk Dili Bölümü öğrencilerini ve hocalarını
düzenledikleri etkinlikten dolayı
tebrik etti.
Programda, öğrenciler tarafından da günün anlam ve önemi-

ni belirten konuşmalar yapıldı,
Mehmet Akif Ersoy’un hayat hikayesi anlatıldı. Bölümün Türk
Dili hocası Yard. Doç. Dr. Harun Bekir’ın desteğiyle hazırlanan programa katılan öğrenci-

Türk ressam Eylem Çalışkan, Ardino’da
3 boyutlu muhteşem bir resim yaptı
Ardino (Eğridere) Vasil Levski
Lisesi antresinde yapılan 3 boyutlu resim bundan böyle öğrencileri sevindirecek. Kasabanın
en büyük okulunda yapılan bu
resmin açılışı 16 Mart 2017 Perşembe günü düzenlenen törenle
Ardino Belediye Başkanı Resmi
Murat ve lise müdür yardımcıları Fidanka Kisyova ve Jivko
Kocamanov tarafından yapıldı.
Açılış töreninde Ardino Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Kırklareli Belediyesi Halkla
İlişkiler Müdürlüğü’nde Başuzman Varol Şen, resmi yapan
Türkiye’nin Kırklareli şehrinden
Eylem Çalışkan ve menajeri Fedai Kavrık hazır bulundu.
Açılışta konuşan Resmi Murat,
“Çocukları tebessüm ettirecek
eşsiz benzersiz bir 3 boyutlu
resim. Bu projenin gerçekleşmesine verdiği destek için Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet
Siyam Kesimoğlu’na teşekkür
ederim. Bunlar iki kardeş be-

lediye arasındaki dostluğun ve
işbirliğin meyveleridir. Gelecekte bu tür daha birçok girişimde

yetenekli ressama ve Belediye
Başkanı Resmi Murat’ın şahsında belediye yönetimine teşek-

Eylem Çalışkan, “Gündüz okulda dersler olduğu için genellikle
gece olmak üzere 8 gün çalıştım. Renkli resmin ölçüleri 4 / 4
metredir. 3D efektlerin hissedilmesi için tam olarak nereden
resim çekilmesi gerektiği yeri X
ile işaretledim. Ardino’da unutulmaz günler geçirdim. Burada
daha rahat yaşanıyor, insanlar
ise daha misafirperverdir” diye

ler, dava adamı olmak demek,
savunulan dava uğruna geri
kalan her şeyden vazgeçmek
demektir. Dava insanı, amacı
uğrunda hiç bir şekilde kendi
çıkarını düşünmeyen, kendisini
hizmete adamış, bütün emekleri karşılığında maddi ve manevi hiç bir çıkar beklemeyen
kişi olmaktır. Bu yüzden zordur
dava adamı olmak. Cesaret,
kabiliyet, emek ister. İstiklal
Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy
1936 yılında hayatını kaybetti.
O günden bugüne aradan 81
yıl geçti. O, yüksek bir eğitim ve
yüksek bir duygu dünyasıyla ruh
zenginliğine kavuşan bir deha.
İki dünya felsefesine, düşünce
yapısına, hayat tarzına hakim
bakış açısıyla gerçek bir aydın.
Şiirleriyle, yazılarıyla, konuşmalarıyla milli mücadelenin manevi
ateşleyicilerinden bir hatip, diye
konuştular.
Anma programı vesilesiyle de
öğrenciler arasında bir şiir yarışması düzenlendi. Merhum
şairimizin şiirlerini okuyan öğrencilerden dereceye girenlere
Başkonsolos Hüseyin Ergani tarafından hediyeler takdim edildi.
ifade etti. Ressam, bu defa ikinci 3 boyutlu resmini kasabanın
merkez parkına yapmak üzere
Mayıs ayında tekrar Ardino’ya
geleceğini söyledi.
Eylem Çalışkan, kaldırımlara,
parklara, çeşitli devlet kurumları ve okulların girişlerine 3
boyutlu resim yapmayı seviyor.
Türkiye’nin ilk 3 boyutlu yer ressamlığı yapan bayan ressamıdır. Kırcaali ilinde bulunan başka okul ve kurumların yönetimleri de bu tür resimler yapılmasını arzu ettikleri takdirde Varol
Şen’i (00 90 543 24 58 820) ve
Fedai Kavrık’ı (00 90 546 49 50
493) telefonla arayabilirler.

“ЕМС-БГ” ЕООД

bulunmamızı umuyorum” diye
kaydetti. Resmi Murat, belediye yönetiminin kültür ve sanat
alanında düzenlenen etkinlikleri
daima desteklediğinin altını çizdi.
Vasil Levski Lisesi yönetimi
resmi yapan Türkiyeli genç ve

kürlerini sundu. Resmi, lisede
okuyan tüm öğrencilere bir hediye olarak kabul ettiklerini belirten müdür yardımcıları, “Okul
binasında bu tür başka projelerin de hayata geçirebileceği boş
alanlar bulunuyor, çünkü sonuç
son derece etkilidir” dediler.
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