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Anadolu Üniversitesi, Filibe'de Büro Açtı

Birçok ülkenin örnek aldığı 
Anadolu Üniversitesi Açıköğre-
tim Sistemi çağdaş çok ortamlı 
eğitim modelini tüm dünyaya 
sunmaktadır. Türkiye’nin tüm 
bölgelerinde, Batı Avrupa’da, 
Balkanlar’da, Azerbaycan’da 
ve Kıbrıs’ta yaşayan ve sayıları 
1.5 milyona yaklaşan öğrencile-
re kaliteli eğitim hizmeti vermek-
tedir. Bu nedenle Anadolu Üni-
versitesi GLOBAL bir kampüse 
sahiptir ve dünyanın MEGA üni-
versitelerinden biridir.

Bu fakülteye bağlı Bulgaris-
tanın Filibe kentinde bulunan 
irtibat bürosunun soydaşlara ve 
Türkçe bilen herkese eğitim hiz-
meti vermek üzere açılış töreni 
düzenlendi.

Törene, T.C. Filibe Başkonso-
losu Şener Cebeci’nin yanı sıra, 
Muavin Konsoloslar Gürler Gür-
soy ve Ahmet Keloğlu, Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Naci Gündoğan, Rektör yar-
dımcıları Prof. Dr. Yücel Güney, 
Prof.Dr. Zafer Asım Kaplançıklı, 
Prof.Dr. Ali Savaş Koparal, Açı-
köğretim Fakültesi Dekanı Prof.
Dr. Kerim Banar, Dekan yardım-
cıları ve öğrenciler katıldı.

Filibe'nin Jelezarska sokağında 

bulunan merkezin açılışı Anado-
lu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 
Naci Gündoğan, Türkiye'nin Fili-
be Başkonsolosu Şener Cebeci 
ve üniversitenin öğretim görevli-
leri tarafından yapıldı.

Türk ve Bulgar Kültür Derne-
ği Başkanı Fahriye Murat tüm 
konukları selamlayarak ”Ana-
dolu Üniversitesi Açıköğretim 
Fakültesi’nin hizmetleri sonsuz. 
Dünyanın dört bir yanında eği-
tim fırsatı veriyor. Geçen yıldan 
beri Bulgaristan’da da Açıköğ-
retim Fakültesinin irtibat bürosu 
mevcut. Bugün Anadolu Üniver-
sitesi Rektörü Naci Gündoğan 
ve beraberindeki heyeti ağırla-

ma fırsatına sahip olduk. Bğro-
nun resmi açılışını da yapmış 
bulunuyoruz” dedi. 

31 Ağustos 2014 tarihinde 
görevini tamamlayan T.C. Fili-
be Başkonsolosu Sayın Şener 
Cebeci, ”Biz Başkonsolosluk 
olarak şimdiye kadar verdiğimiz 
desteği bundan sonra da ver-
meye hazırız. Eğitim alanında 
Bulgaristan’da çok iyi işbirliğimiz 
var. Sadece Filibe’de 1000’e ya-
kın Türkiye Cumhuriyeti vatan-
daşı üniversite öğrencisinin yanı 
sıra, Veliko Tırnovo, Plevne, 
Eski Zağra’da okuyan öğrenci-
lerimiz bulunmakta. Dolayısıy-
la bizim görev bölgemiz olarak 

1500-2000 civarında Türk va-
tandaşı burada üniversite eği-
timi görüyor. Eğitim alanındaki 
işbirliğimizin önemli bir ayağını 

bu öğrencilerimiz oluşturuyor. 
Eğitim alanındaki işbirliğimizin 
ikinci ayağını ise üniversiteler ve 

Seçimler öncesinde milliyetçi 
söylemler artıyor

Aşırı sağ çizgideki 13 siya-
si parti ve hareketin bir araya 
gelerek oluşturduğu Vatanse-
ver Cephesi Koalisyonu'nun 
(NFSB-VMRO), 5 Ekim'de ya-

pılacak erken genel seçimler 
öncesinde ülkedeki Türkler ve 
Türkiye karşıtı söylemlerinde 
artış görülüyor.
V a t a n s e v e r  C e p h e s i 

Koalisyonu'nun Eş Başkanı ve 
koalisyonun iki ana partisinden 

biri olan İç Makedon Devrimci 
Örgütü Partisi (VMRO) Genel 
Başkanı Vladimir Karakaçanov, 
Türkiye'de yaşayan ve çifte va-
tandaşlığa sahip Bulgaristan 

göçmenlerinin oy kullanmasını 
değerlendirirken, Türkiye'de da-
imi ikamet eden ve Türkiye'deki 
seçimlerde oy kullanan kişilerin 
"Bulgaristan'ın geleceğini belir-
lememesi gerektiği" söyledi.

      Devamı 5’de

Sebahat AHMET

   Devamı 8’de
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Mustafa Kemal Atatürk'ün Hayatı
Mustafa Kemal yöne-

timindeki Türk Kurtuluş 
Savaşının önemli aşa-
maları şunlardır:
Sarıkamış (20 Eylül 

1920), Kars (30 Ekim 
1920) ve Gümrü’nün (7 
Kasım 1920) kurtarılışı.
Çukurova, Gaziantep, 

Kahramanmaraş Şanlı-
urfa savunmaları (1919- 
1921)
I. İnönü Zaferi (6 -10 

Ocak 1921)
II. İnönü Zaferi (23 

Mart-1 Nisan 1921)
Sakarya Zaferi (23 

Ağustos-13 Eylül 1921)
Büyük Taarruz, Başko-

mutan Meydan Muhabe-
resi ve Büyük Zafer (26 
Ağustos 9 Eylül 1922)
Sakarya Zaferinden 

sonra 19 Eylül 1921’de 
Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Mustafa Kemal’e 
Mareşal rütbesi ve Gazi 
unvanını verdi. Kurtu-
luş Savaşı, 24 Temmuz 
1923’te imzalanan Lo-
zan Antlaşması’yla so-
nuçlandı. Böylece Sevr 
Antlaşması’yla param-
parça edilen, Türklere 
5-6 il büyüklüğünde va-
tan bırakılan Türkiye top-

rakları üzerinde ulusal 
birliğe dayalı yeni Türk 
devletinin kurulması için 
hiçbir engel kalmadı.

23 Nisan 1920’de 
Ankara’da TBMM’nin 
açı lmasıy la Türk iye 

Cumhuriyeti’nin kuruluşu 
müjdelenmiştir. Meclisin 
Türk Kurtuluş Savaşı’nı 
başarıyla yönetmesi, 
yeni Türk devletinin ku-
ruluşunu hızlandırdı. 1 
Kasım 1922’de hilâfet 
ve saltanat birbirinden 
ayrıldı, saltanat kaldı-
rıldı. Böylece Osmanlı 

İmparatorluğu’yla yöne-
tim bağları koparıldı. 29 
Ekim 1923’te Cumhuri-
yet idaresi kabul edildi, 

Atatürk oybirliğiyle ilk 
cumhurbaşkanı seçil-
di. 30 Ekim 1923 günü 

İsmet İnönü tarafından 
Cumhuriyet’in ilk hükü-
meti kuruldu.
Türkiye Cumhuriyeti, 

“Egemenlik kayıtsız şart-
sız milletindir” ve “Yurtta 
barış cihanda barış” te-
melleri üzerinde yüksel-
meye başladı.
Atatürk Türkiye’yi “Çağ-

daş uygarlık düzeyine çı-
karmak” amacıyla bir dizi 
devrim yaptı.
Bu devrimleri beş baş-

lık altında toplayabiliriz:
1. Siyasal Devrimler:
Saltanatın Kaldırılması 

(1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin İlanı (29 

Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması 

(3 Mart 1924)
2. Toplumsal Devrim-

ler
Kadınlara erkekler-

le eşit haklar verilmesi 
(1926-1934)
Şapka ve kıyafet devri-

mi (25 Kasım 1925)
Tekke zaviye ve türbe-

lerin kapatılması (30 Ka-
sım 1925)
Soyadı kanunu ( 21 Ha-

ziran 1934)
Lâkap ve unvanların 

kaldırılması (26 Kasım 
1934)
Uluslararası saat, tak-

vim ve uzunluk ölçülerin 
kabulü (1925-1931)
3. Hukuk Devrimi :
Mecellenin kaldırılması 

(1924-1937)
Türk Medeni Kanunu ve 

diğer kanunların çıkarıla-
rak laik hukuk düzenine 
geçilmesi (1924-1937)
4. Eğitim ve Kültür Ala-

nındaki Devrimler:
Öğretimin birleştirilmesi 

(3 Mart 1924)
Yeni Türk harflerinin ka-

bulü (1 Kasım 1928)
Türk Dil ve Tarih Ku-

rumlarının kurulması 
(1931-1932)
Üniversite öğreniminin 

düzenlenmesi (31 Mayıs 
1933)
Güzel sanatlarda yeni-

likler
5. Ekonomi Alanında 

Devrimler:
Aşarın kaldırılması
Çiftçinin özendirilmesi
Örnek çiftliklerin kurul-

ması
S a n a y i y i  Te ş v i k 

Kanunu’nun çıkarılarak 
sanayi kuruluşlarının 
kurulması
I. ve II.  Kalkınma 

Planları’nın (1933-1937) 
uygulamaya konulması, 
yurdun yeni yollarla do-
natılması
Soyadı Kanunu gere-

ğince, 24 Kasım 1934’de 
TBMM’nce Mustafa 
Kemal’e “Atatürk” soya-
dı verildi.
Atatürk, 24 Nisan 1920 

ve 13 Ağustos 1923 ta-
rihlerinde TBMM Baş-
kanlığına seçildi. Bu 
başkanlık görevi, Devlet-
Hükümet Başkanlığı 
düzeyindeydi. 29 Ekim 
1923 yılında Cumhuriyet 
ilan edildi ve Atatürk ilk 
cumhurbaşkanı seçildi. 
Anayasa gereğince dört 
yılda bir cumhurbaşkan-
lığı seçimleri yenilendi. 
1927,1931, 1935 yılla-
rında TBMM Atatürk’ü 
yeniden cumhurbaşkan-

lığına seçti.
Atatürk sık sık yurt ge-

zilerine çıkarak devlet 
çalışmalarını yerinde 
denetledi. İlgililere aksa-
yan yönlerle ilgili emirler 
verdi. Cumhurbaşkanı 
sıfatıyla Türkiye’yi ziya-
ret eden yabancı ülke 
devlet başkanlarını, baş-
bakanlarını, bakanlarını 
komutanlarını ağırladı.
15-20 Ekim 1927 tari-

hinde Kurtuluş Savaşı’nı 
ve Cumhuriyet’in kuru-
luşunu anlatan büyük 
nutkunu, 29 Ekim 1933 
tarihinde de 10. Yıl 
Nutku’nu okudu.
Atatürk özel yaşamın-

da sadelik içinde ya-
şadı. 29 Ocak 1923’de 

Latife Hanımla evlen-
di. Birçok yurt gezisi-
ne birlikte çıktılar. Bu 
evlilik 5 Ağustos 1925 
tarihine dek sürdü. Ço-
cukları çok seven Ata-
türk Afet (İnan), Sabiha 
(Gökçen), Fikriye, Ülkü, 
Nebile, Rukiye, Zehra 
adlı kızları ve Mustafa 
adlı çobanı manevi ev-
lat edindi. Abdurrahim 
ve İhsan adlı çocukları 
himayesine aldı. Yaşa-
yanlarına iyi bir gelecek 
hazırladı.
1937 yılında çiftliklerini 

hazineye, bir kısım ta-
şınmazlarını da Ankara 
ve Bursa Belediyelerine 
bağışladı. Mirasından 
kız kardeşine, manevi 
evlatlarına, Türk Dil ve 
Tarih Kurumlarına pay 
ayırdı. Kitap okumayı, 
müzik dinlemeyi, dans 
etmeyi, ata binmeyi ve 
yüzmeyi çok severdi. 
Zeybek oyunlarına, gü-

reşe, Rumeli türkülerine 
aşırı ilgisi vardı. Tavla 
ve bilardo oynamaktan 
büyük keyif alırdı. Sa-
karya adlı atıyla, köpe-
ği Fox’a çok değer ve-
rirdi. Zengin bir kitaplık 
oluşturmuştu. Akşam 
yemeklerine devlet ve 
bilim adamlarını, sanat-
çıları davet eder, ülke-
nin sorunlarını tartışırdı. 
Temiz ve düzenli giyin-
meye özen gösterirdi. 
Doğayı çok severdi. 
Sık sık Atatürk Orman 
Çiftliği’ne gider, çalış-
malara bizzat katılırdı. 
Fransızca ve Almanca 
biliyordu.

Devamı gelecek  sayıda

Geçen sayıdan devam
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Pastırmanın Anavatanından Bulgaristan'a Tepki
Bulgaristan, adı Kayseri 

ile özdeşleşen ve 13 yıl-
dır coğrafi işaret belgesi 
bulunan Kayseri pastır-
masını “Kayserovan Vrat 
Trakiya” adıyla tescil et-
tirmek için mart ayında 
Avrupa Komisyonu’na 
başvurdu. Sivil top -
lum kuruluşlarının yanı 
sıra kentteki pastırma 
üretici ve satıcıları da 
Bulgaristan’ın pastırma-
yı sahiplenme girişimine 
tepki gösteriyor. KTO 
Başkanı Ünlü: “Sadece 
Bulgaristan değil, ülke-
mizdeki başka bir şehir 
bile pastırmada bu lez-
zeti yakalayamamıştır”
Tarihi Orta Asya’da 

yaşayan Türklere kadar 
uzanan ve adı Kayseri 
ile özdeşleşen pastırma-
yı tescil ettirmek isteyen 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Komisyonu’na yaptığı 
başvuruya Kayseri’deki 
sivil toplum kuruluşları-
nın yanı sıra pastırma 
satıcısı ve üreticilerinden 
de tepki geliyor.
AA muhabirinin derledi-

ği bilgiye göre, Bulgaris-
tan ilk olarak 2012 yılın-
da Avrupa Komisyonu’na 
“pastırma manda, pas-
tırma sığır ve pastırma 
domuz” adıyla pastır-
mayı tescil ettirmek için 
başvurdu.
Dışişleri Bakanlığı ve 

büyükelçiliklerin karşılıklı 
istişareleri sonucu Bul-
garistan, bu başvuruyu 
geri çekti.
2014 yılının mart ayın-

da ise Bulgaristan aynı 
komisyona “Kayserovan 
Vrat Trakiya” adı altında 
pastırmayı tescil ettirme 
girişiminde bulundu.
Bulgar istan’ın yap -

tığı başvurunun ipta-
li için Kayseri Ticaret 
Odası (KTO), Avru -
pa Komisyonu’na, 14 
Ağustos’ta KTO’nun 
2001 yılında aldığı pas-
tırma coğrafi işaret bel-
gesi, ‘Kayseri’ kelime-
sinin etimolojik raporu, 
‘pastırma’ kelimesinin eti-
molojik raporu, pastırma 
ile ilgili Türk Standartları 
Enstitüsü’nün standartla-
rı ve Kayseri’de pastırma 
üretimi yapan üretici ve 
satıcıların listesinin yer 
aldığı geniş çaplı bir ra-
por sundu.
Kayseri’de yılda yak-

laşık 3 bin ton üretimi 
yapılan pastırmanın 13 
yıldan bu yana coğrafi 
işaret belgesi bulunu-
yor.
“Pastırmanın anava-

tanı Kayseri’dir”

Kayseri Ticaret Borsa-
sı (KTB) Başkanı Şaban 
Ünlü, yaptığı açıklama-
da, Kayseri denilince ilk 

akla pastırmanın geldiği-
ni söyledi.
Pastırmanın ilk kez 

Orta Asya’da yaşayan 
Türklerce ortaya çıkarıl-
dığını anlatan Ünlü, şöy-
le konuştu:
“17. yüzyılda yaşamış 

olan Evliya Çelebi, ‘Se-
yahatname’ adlı eserin-
de Kayseri’yi ‘Has beyaz 
ekmeği, lavaşı, katmerli 
böreği, ve kadit namı ile 
şöhret bulan kimyonlu 
sığır pastırması, güzel 
kokulu et sucuğu baş-
ka bir yerde yoktur’ diye 
anlatmıştır. Buradan 
anladığımız 17. yüzyıl-
dan bu yana Kayseri’de 
pastırma yapılmaktadır 
ve şöhreti bilinmekte-
dir. Kayseri’nin lezzetini 
yakalayan bir pastırma 
yoktur. Bunun sebebi de 
pastırma üretiminin ya-
pıldığı Karpuzatan böl-
gesinin kendisine has 
rüzgarı, nitratlı suyu ve 
gece gündüz arasındaki 
sıcaklık farkıdır.”
KTO’nun, Bulgaristan’ın 

pastırma tescili alma ça-
lışmalarına karşı verdiği 
mücadeleyi destekledik-
lerini vurgulayan Ünlü, 
“Sadece Bulgaristan 
değil, ülkemizdeki baş-
ka bir şehir bile pastır-
mada bu lezzeti yakala-
yamamıştır. Pastırmanın 
anavatanı Kayseri’dir, 
başka bir ülke bu tada 
rakip olamaz” ifadelerini 
kullandı.
KTO Başkanı Mahmut 

Hiçyılmaz da, haklı da-
valarında hukuki müca-
deleye yılmadan devam 
edeceklerini dile getirdi.
Türkiye’nin maddi ve 

manevi bir çok değeri-

ne yabancıların sahip 
çıkmaya çalıştığını ifade 
eden Hiçyılmaz, “Bunu 
da bizim zamanında es 

geçtiğimiz hukuki boş-
lukları kullanarak yapma-
ya çalışıyorlar. Maalesef 
Bulgaristan sert kayaya 

çarptı” dedi.
Kazancılar Çarşısındaki 

dükkanında pastırma sa-
tışı yapan Bayram Sarı 

da Kayseri’nin pastırma-
sıyla meşhur olduğunu 
belirterek, “Kayseri’nin 
dışında Türkiye’deki 

başka bir kentte bile bu 
lezzeti bulamazsınız. 
Atalarımızdan gelen bir 
tat bu. Bulgaristan’ın 
pastırmasıyla meşhur 
olduğunu daha önce de 
hiç duymadık. Pastırma 
Kayseri’nin tadıdır öyle 
de kalacaktır” diye ko-
nuştu.
“Önce tarihlerimize 

bakalım”
20 yıldır pastırma satışı 

yapan Bekir Çatalbaş da 
Bulgaristan’ın iddiasının 
gerçekle uzaktan yakın-
dan ilgisi bulunmadığı-
nı anımsatarak, şunları 
kaydetti:
“Önce bir tarihlerimize 

bakalım. Pastırmanın ta-
rihi, Orta Asya’da yaşa-
yan Hun ve Oğuz Türk-
lerine kadar ulaşıyor. 
Yola veya savaşa giden 
Türkler, aç kalmamak 
için yanlarına tuzlanmış 
sığır etleri alırlardı. Bu 
etleri atın eğerine bağ-
layarak, bacaklarının 
arasına iyice sıkıştırır-

lardı. Uzun süren yol-
culuk esnasında baskı 
sonucunda pastırma 
dediğimiz ürün meydana 
gelmiştir. Kayseri pastır-
ması tartışılmayacak bir 
lezzet. Dünya çapında 
da özellikle yazın bura-
ya gelen gurbetçilerimiz 
tarafından tanıtılıyor 
ve biliniyor. Muhakkak 
Bulgaristan’ın başka ünlü 
lezzetleri vardır ama bu 
pastırma olamaz.”
Hollanda’da yaşayan 

ve tatil için Kayseri’ye 
gelen Önder Armutlu ise 
yıllardır Kayseri’den çok 
miktarda pastırma alıp 
Hollanda’ya götürdüğü-
nü belirtti.
Armutlu, “Bu lezzeti 

artık Alman da biliyor, 
Hollandalı da biliyor. 
Yurt dışında da Kayse-
ri pastırması biliniyor, 
Bulgaristan’ın pastırma-
sı bilinmiyor, bu lezzet 
Kayseri’ye özgü öyle de 
kalmalı” dedi.
         Anadolu Ajansı

Darıca’da Balkan Rüzgarı
Darıca Belediyesinin 

düzenlediği Şehirler ve 
Kültürler Kaynaşması 
programında sahne alan 
Balkan Türkleri Derneği, 
dernek üyelerine ve ka-
tılımcılara coşku dolu bir 
gece yaşattı.
Protokolün yoğun ilgi 

gösterdiği geceye Darıca 
Kaymakamı Ahmet Ka-
raaslan, Darıca Belediye 
Başkanı Şükrü Karaba-
cak, Bulgaristan Hak ve 
Özgürlük Partisi Millet-
vekili Erdinç Hayrullah, 
Hak ve Özgürlük Partisi 
Sekreteri Saliha Emin, 
Bulgaristan Koşukavak 
Belediye Başkanı Sebi-
han Mehmet, İl Emniyet 
Müdürü Levent Yarımel, 
Ak Parti İlçe Başkanı Mu-
zaffer Bıyık, İlçe Emniyet 
Müdürü Hasan Aydoğan, 
Balkan Türkleri İstanbul 
Federasyonu Başkan 
Yardımcısı Rıfat Yaku-
poğlu, Darıca Balkan 
Türkleri Dernek Başkanı 
Hüseyin Ateş ve binlerce 
Balkan Türkü katıldı.
Gecede selamla konuş-

ması yapan Bulgaristan 
Koşukavak Belediye Baş-
kanı Sebihan Mehmet, 
“Balkanlardan geldik, 
Koşukavaktan çekildik 
Bulgaristan’dan geldik. 
Bulgar istan’da kalan 
parçanızdan size kucak 
dolusu selamlar getirdik. 
Sizleri burada bir bütün 

halinde gördüğümüzde 
mutlu olduk. Bizlerin zor 
günlerinde yanımızda 
olan, çocuklarımızın ha-
yalini gerçekleştiren onla-
ra bir oyun parkı hediye 

eden Kardeş Başkanıma 
çok teşekkür ediyorum 
iyi ki varsınız. Düzenle-
miş olduğunuz Şehirler 
ve Kültürler Kaynaşması 
etkinliği ile pekiştirdiğiniz 
kardeşlik Bulgaristan’a 
kadar geldi. Bunda eme-
ği geçen başta Darıca 
Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak’a ve ekibine 
teşekkür ediyorum” dedi.
Gecede selamlama ko-

nuşması yapan Darıca 
Belediye Başkanı Şükrü 
Karabacak, “Sevgili kar-
deşlerim Balkanlardan 
geçen de, Kafkaslardan 

kaçan da, Bosna’da sava-
şan da aynı rüzgarın sa-
vurduğu kardeşlerimizdi. 
Üç asır esti hazan rüzga-
rı yedi milyon Anadolu’ya 
koştu nefessiz. Irkdaşları 

ortak etti lokmalarını, acı-
larının küllerinden doğdu 
bu ülke ve şimdi 76 mil-
yon gür bir sesiz biz. Biz 
tüm Türklerin sığındığı 
Darıca’yız ve Türkiye’yiz 
diyoruz. Bir gönül birlikte-
liği projemiz olan şehirler 
ve kültürler kaynaşması 
bu dostluğun en büyük 
göstergesidir. Darıca ile 
Koşukavak Belediyesi 
arasında kardeşlik pro-
tokolü imzaladık ve ora-
lara kadar gittik. Biz Kru-
movgrad ile kardeş şehir 
olurken elbette ki oralar-
da yaşayan ecdadımızın 

ve milletimizin örfünü ve 
ananesini unutmadıkla-
rını çok iyi biliyoruz. Bu-
gün Balkanlarda sadece 
Bulgaristan’da mı? Yuna-
nistan, Selanik, Girit, öbür 

tarafta Makedonya, 
Kosova Prizren her 
tarafta da dostla-
rımız, kardeşleri-
miz, akrabalarımız, 
soyumuzdan olan 
insanlar var. Biz on-
lara her zaman ku-
cak açtık ve kucak 
açmaya da devam 
edeceğiz diyorum. 
Hepinize saygılar 
sunuyorum” dedi.
K o n u ş m a l a r ı n 

ardından Tuana 
Aksu’nun okuduğu, 
Emekli Albay Sami 
Kocaoğlu’nun şi-
ir iyle duygulanan 

vatandaşlar havai fişek 
gösterisi ve Filiz Aris yö-
resel şarkıları ile coştu. 
Folklor ebinin gösterisi 
muhteşem gösterisinin 
ardından Halaylar çeken 
ve gönüllerince eğlenen 
Balkan Türkleri gecede 
sahne alan Balkan müzik-
lerini insanlara sevdiren 
Cüneyt Şentürk söylediği 
şarkı ve türkülerle gece-
yi renklendirdi. Gecenin 
sonunda sahneye Çıkan 
Orkestra Balkan Grubu 
izleyicilere unutulmaz 
anlar yaşattı.
             Kırcaali Haber
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HÖH Heyeti İzmir’i Ziyaret Etti
Hak ve Özgürlükler Ha-

reketi (HÖH) milletvekil-
lerinden bir heyet İzmir 
Bal-Göç Derneği’nin da-
veti üzerine 16 Ağustos 
2014 tarihinde İzmir'i ziya-
ret etti. İlk önce Bornova 
Belediye Başkanı Olgun 
Atilla'yı ziyaret eden ve-
killer, İzmir'de yaşayan 
Bulgaristan göçmenleriyle 
buluştular.

Bornova Belediyesi Uğur 
Mumcu Kültür Merkezin-
deki toplantının açılışını 
yapan İzmir Bal-Göç Der-
neği Genel Başkanı Sayın 
Fahriye ERSOY, öncelikle 
milletvekillerinin davete 
icabet etmelerinden duy-
duğu memnuniyeti ifade 
etti. "Sizleri buraya davet 
etmemizin temel nedeni, 
üyelerimizin bir kısmının 
sosyal medyada hakkı-
nızda çıkan yazılardan ra-
hatsız olmasıdır. Özellikle 
meclisten geçmeyen asi-
milasyon suçlularının ce-
zalandırılmasını ön gören 
kanunun zaman aşımının 
kaldırılması ile ilgili eleşti-
riler var. Bu konuda neler 
olduğunun bizzat sizler-
den öğrenilmesi isteğidir. 
Ne yazık ki ben de konuy-
la hiç ilgim olmadığı hal-
de kendimi bu eleştirilerin 
içinde buldum. Üyelerimi-
zin size yöneltmek iste-
dikleri sorular var, sizleri 
onlarla görüştürmek iste-
dik. Bizler Bulgaristan'da 
yaşanan her tür gelişmeyi 
yakından takip ediyoruz, 
bir bütünün parçalarıyız" 
dedi.

HÖH Milletvekilleri Er-
dinç HAYRULLAH, Çetin 
KAZAK, Hüseyin HAFI-
ZOF ve eski milletvekili 
Ahmet HÜSEYİN söz aldı-
lar. Çetin KAZAK, sosyal 
medya üzerinden kendile-
rine karşı bir karalama po-
litikası yürütüldüğünü, bu 
yazıların asılsız olduğunu 
belirtti. Bu yazıların parti-
lerinin verdiği mücadele-
ye karşı yazıldığını ve bu 
iddiaları ispatlamak için 
geldiklerini söyledi. Ko-
münizm Rejiminden Za-
rar Görmüşler Derneği'nin 
asimilasyon cezalarını da 
kapsayan ceza kanunun-
da değişiklik isteği oldu-
ğunu, mecliste bu öneriyi 
gördüklerinde sevindik-
lerini belirtti. "Sosyalist 
Parti önerin görüşülmesi-
ne red cevabı verdi ama 
bizim önerimizle bu teklif 
kabul edildi. Hem GERB 
hem Sosyalist Parti siyasi 
oyunlar oynadılar. GERB 
sözde bu kanunun geç-
mesini destekliyor gibi gö-
rünüyor ama işin aslı öyle 
değil. Ticaret amacı güdü-
lüyor. GERB' in en önemli 
isimleri bu konuyu ticaret 
konusu yaptı, samimi de-
ğiller" dedi. Oylamalarda 

GERB milletvekillerinin 
bazıları oy kullanmadılar. 
Konu ikinci gün yine gün-
deme geldi. Hükümette 
bakan değişikliği kararı 
gündeme geldi. GERB 

yine bakan değişikliğin-
den önce bu konuyu tartı-
şalım, dedi. Biz bu derece 
önemli gündem varken, 
diğer gündemi sonraya 
alırız, dedik. GERB yine 
oyun peşindeydi. Sosya-
list Parti Grubu salonu 
terk etti. Yeterli katılımcı 
olmadığı için de karar alı-
namadı, toplantı bozuldu. 
Bazı kişiler bu konuyu kul-
lanıyorlar, onlar zaten bizi 
sevmiyorlar. Sosyal Med-
yada çeşitli sayfalar açıp 
partimize karşı bir politika 
sürdürüyorlar." dedi.

Erdinç HAYRULLAH: 
"Çetin Bey çok nazikçe 
anlattı. Biz ulusal Avrupa 
partisiyiz. Dünya çapında 
bir sol parti nasıl özellik-
lere sahip bilirsiniz, maa-
lesef Bulgaristan' da sol-
cular öyle değiller, kucak-
layıcı değiller. Biz başarılı 
olacağımıza inanıyoruz. 
Sosyal medyada art niyet 
var. Mecliste görüp bizi 
adım adım izleyenler bile 
sosyal medyada yanıltıcı 
davranabiliyor. Biz, eleş-
tirilere daha etkili cevap 
verebilirdik ama verme-
dik, en büyük eksiğimiz 
belki de bu. Biz kendimizi 
savunma yoluna gitmedik, 
kendimizi daha iyi anlatma 
yoluna gitmedik. Bu eksi-
ğimizi artık gidereceğiz, 
kendimizi gerektiği gibi 
halkımıza anlatacağız" 
dedi

Katılımcılar vekillere so-
rularını ve beklentilerini 
yönelttiler. Bulgaristan 
Türklerinin tarihinin net 
olarak belirlenmesi ve 
yazıya geçirilmesi talep 
edildi. Özellikle genç ka-
tılımcılar Bulgaristan'da 
gençleri karamsar ve he-
yecansız bulduklarını dile 

getirdi ve bunun aşılması-
nı istedi.

Toplantıya katılan Belene 
mahkûmları ceza yasası-
nın Bulgaristan meclisin-
den geçmemesinden de-

rin bir üzüntü duyduklarını 
dile getirdiler ve konunun 
doğrusunu öğrenmekten 
memnuniyetlerini ifade 
ettiler. Yine de seçilecek 
milletvekillerinin eski acı-
ları unutmamasını talep 
ettiler.

Üzerinde durulan bir 
konu da İzmir'den çıkan 
oyların çok uzak yerlerden 
milletvekillerine gitme-
siydi. "İzmirli Bulgaristan 
göçmenleri İzmir'den bir 
milletvekili adayı gösteril-
mesini istiyor" önerisine 
yanıt milletvekillerin ver-
dikleri yanı netti; “Bulga-
ristan anayasasına göre 
çifte vatandaşların aday 
olma hakları yok! Ancak 
HÖH’ten seçilen millet-
vekillerinin bundan sonra 
Türkiye'yi ve İzmir'i daha 
sık ziyaret ederek halkın 
sorunlarını çözümü için 
daha çok çabalayacakla-
rını belirttiler!” 

Bir katılımcının "TKZS 
yerine Gönüllü Tarım Ko-
operatifi kurulacak mı" 
sorusunu yanıtlayan Er-
dinç HAYRULLAH; "Bah-
settiğiniz sorun daha çok 
Kırcaali'de var. Kooperatif 
kelimesi halkımızda Ko-
münist dönemden kalan 
yanlış bir algı yaratıyor. 
Eski zaman brigadirlerini 
anımsatıyor ve güven so-
runu yaşatıyor insanlarda, 
bunu oturtamıyoruz. Top-
rakla ilgili çeşitli çalışma-
larımız olacak, belki ileri-
de çalışılmayan toprakla-
ra vergi uygulama yoluna 
gidilebilir. Toprakların ki-
raya verilmesi ,işletilmesi 
şart. Toprağın statüsünün 
olması gerekiyor. Biliyor-
sunuz, Avrupa devamlılık 
istiyor. 5-10 yıl aynı toprak 
işlenmeye devam etmeli. 

Topraklarımız dağınık 
veya mirasçıları arasında 
birlik yok, bu durumu aşa-
bilirsek, toprağımıza statü 
kazandırabilirsek Avrupa 
da destekliyor!” dedi. Göç 

edenlerin topraklarına 
sahip çıkmaları için 21 yıl 
devam eden süre sona 
erdi ve sahiplenilmeyen 
topraklar belediyelere 
devredildi. Bu toprakları 
-zaman aşımı olmasına 
rağmen-belediyelerden 
satın alabilirler, bunu da 

duyurmuş olalım!" dedi.
A h m e t  H Ü S E Y İ N: 

"Bulgaristan' da yaşam 
zor. Türkleri sevmiyor-
lar. Sosyal medyada çok 
ağır eleştiriliyoruz. Bura-
ya gelen kardeşlerimiz 
çok çekti, ama biz de çok 
çektik. Buradaki gençler 
bize düşmanlık yapan 
yazıları okuyup kendince 
yorum çıkarıyor. Gençler 
öyle duruma geliyor ki 
Türk partileri seçilmesin. 
Oyunu anlıyorsunuz değil 
mi? Türk insanımız Bulga-
ristan' da her hizmeti Türk 
milletvekillerimizden isti-
yor. Biz azınlığız, kahra-
man değiliz. 36 milletvekili 
yetmiyor, güçlü değiliz.

HÖH iktidarı döneminde 
176 milyon levalık destek 
Türk belediyelere gitti. 
2001-2009 yılları ara-
sında 250 köye hizmet 
götürdük. Amacımız 500 
köye destekti, yapamadık. 
Boyko Borisov'un açıkça 
"Ben Türkleri yönetimden 
indirmeye geldim!" dediği 
bir ülkede ayakta kalmaya 
çalışıyoruz" dedi. Ezildik-
lerini, güçlerinin yetmedi-
ğini söyledi. Bulgaristan' 
da sağlık konusunda bü-
yük sorunlar olduğunu 
belirtti. 

Hüseyin HAFIZOF: "Bu 
topluluk için şükranlarımı 

sunuyorum, hassasiyeti-
nize hayranım. Sizler he-
yecanımıza heyecan ka-
tıyorsunuz. Biz HÖH ola-
rak attığımız her adımdan 
eminiz, hesap verebiliriz. 
Sadece kendimizi az an-
latıyoruz, bu da özeleştiri-
miz" dedi. Hem kendisine 
hem davalarına büyük bir 
saldırı olduğunun altını 
çizdi. Davaya hainlik yap-
makla suçlanmak bir dava 
adamını derinden üzece-
ğini belirtti. Ceza tasarısı 
ile ilgili yanlış yaptıklarına 
dair çıkan yazıların ke-
sinlikle gerçekliğinin ola-
mayacağını dile getirdi. 
Biz alkış peşinde değiliz 
dava için canı gönülden 
mücadele veriyoruz. Da-
vanın her hususu bizim 
için aynı derecededir, bu 
davaya adanmışlık içinde-
yiz, dedi. Sizin buradaki 
varlığınız bize büyük güç 
veriyor!" dedi.

Milletvekilleri 5 Ekim 
2014 Pazar günü yapıla-
cak olan Bulgaristan mil-
letvekili genel seçimlerin-
de Türkiye'de 126 seçim 
sandığının açılacağını 
ve göçmenlerden destek 
beklediklerini yinelediler. 
Heyete teşekkür ve başa-
rı dilekleriyle toplantı sona 
erdi.

           Anadolu Ajansı

Atık su arıtma tesisi projesi 
erken tamamlanıyor

Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediyesi’nin yeni inşa 
ettiği atıksu arıtma tesi-
sinin 72 saatlik testleri 
başarılı sonuçlar verdi. 
Bu durumda tesis devre-
ye sokulabilir ve böylece 
belirtilen süreden önce 
hizmete girecek. Modern 
tesis, belediyenin gerçek-
leştirdiği “Momçilgrad İl-
çesinde Su ve Kanalizas-
yon Şebekesinin Onarı-
mı, Modernleştirilmesi ve 
Tamamlanması ve Atıksu 
Arıtma Tesisi Kurulması” 
adındaki büyük proje kap-
samında kuruldu. Proje, 
2007-2013 Çevre Operas-
yonel Programı tarafından 
finanse edildi. 

Tesis,  Momçi lgrad-
Kırcaali yoluna 2 km me-
safedeki Suşevo köyüne 
yakın bulunuyor. Araçları-
nın tesise ulaşımı için yeni 
bir yol yapıldı. Çevresine 
çeşitli türden ağaç fidan-
ları dikildi. 

Yeni tesisin kuruluşun-
dan önce kasabanın atık 
suları doğrudan doğruya 
Vırbitsa (Söğütlü) çayı-
na deşarj ediliyor ve bu 
şekilde onu kirletiyordu. 

Ayrıca atıksuların deşarj 
edilmesi, çayın Studen 
Kladenets (Soğukpınar) 

Barajı’na dökülmesinden 
dolayı çevredeki tüm yer-
leşim yerleri açısından 
tehlike oluşturuyordu. 

Şimdi arıtılmış sular iş-
lenilen toprakların sulan-
ması için kullanılabilir. Bu 
durumda AB standartları-
na uyumlu olarak sulamak 
için daha az içme suyu 
harcanacak. 

Belediye Başkanı Akif 
Akif, “Atıksuları Arıtma 
Tesisi projesi kapsamın-
da öngörülen faaliyetlerin 
yüzde 80 oranında ger-
çekleştirildiğini söyleye-
bilirim. Çevre Programı 
ile ilgili sorunlara rağmen 
inşaat ve montaj işlerinin 

hızla yerine getirilmesi 
bizi projeyi daha erken bi-
tirmemize teşvik etti. Bu 

projenin gerçekleştirilmesi 
kentsel çevre altyapısına 
yatırım yapmanın anlamı-
nın kanıtıdır. Yeni su ve 
kanalizasyon şebekesi-
nin kurulmasıyla ilçede bu 
konudaki sorunlara 50 yıl 
için çözüm getirilmiş ola-
cak” diye kanaat getirdi. 

Momçilgrad’da atıksu 
arıtma tesisi projesinin uy-
gulamaya girmesiyle Kır-
caali Su ve Kanalizasyon 
Şirketi’nin verilerine göre 
su kayıpları yaklaşık yüz-
de 63 oranında azalacak. 
Kasabanın su şebekesi 
geçen asrın 50’nci yılla-
rında inşa edilmişti.

             Kırcaali Haber
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Anadolu Üniversitesi Bulgaristan Bölümleri
Anadolu Üniversitesi 

Açıköğretim Fakültesi 
Bulgaristan’da başarılı bir 
yılı geride bırakarak tek-
rar kayıtlara başlamıştır. 
Bulgaristan’daki lise veya 
dengi okul mezunu soy-
daşlarımıza ve Türkçe bi-
len herkese uzaktan eği-
tim imkanı vermektedir.

Yaş ve meslek sınır-
laması olmadan, eğitim 
görmek isteyen herkes 
4 Önlisans ve 6 Lisans 
Programları arasından 
seçim yapabilir.

2 yıl süren Önlisans 
Programlarından, Halkla 
İlişkiler ve Tanıtım, Dış 
Ticaret, İlahiyat ve Tu-
rizm ve Otel İşletmeciliği 
bölümleri mevcuttur. 

Dış Ticaret programı 
öğrencilerimize, son yıl-
larda hızla ve sürekli ola-
rak büyüyen dış ticaret 
sektöründe gerekli olan 
temel bilgi ve eğitimi ve-
rerek, mezun oldukların-
da; küçük ve orta ölçekli 
firmaların dış ticaret de-
partmanlarında, banka-
larda, uluslararası lojistik 
ve gümrük müşavirlik fir-
malarında öncelikli olarak 
çalışabilme olanağı sağ-
lıyor. 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım 
programımız, yeni iletişim 
teknolojilerini takip edebi-
len, cağdaş yaşama uyum 
sağlayabilecek, kavram-
sal ve akılcı düşünebilen 
bireyler yetiştirerek halkla 
ilişkiler sektöründe ihtiyaç 
duyulan insan kaynağını 
sağlamayı amaçlıyor. Bu 
bölümde eğitim alanlar 
resmi ve özel kuruluşla-
rın tanıtım birimlerinde, 
reklam ve kamuoyu araş-
tırmaları ile ilgili kuruluş-
larda görev alabilirler, 
ayrıca banka , fabrika, 
hastane, üniversite gibi 
özel ve kamu sektörüne 
ait çeşitli kurumlarda da 
çalışabilirler.

Turizm ve Otel İşletme-
ciliği programımız turizm 
sektöründe ihtiyaç duyu-
lan ara insan gücü ihti-
yacının karşılanmasını, 
öğrencilere servis, kat 
hizmetleri, mutfak, önbü-
ro ve insan ilişkileri konu-
larında gerekli bilgi ve be-
cerilerin kazandırılmasını 
hedefliyor. Bu bölümden 
mezun olan öğrenciler 
Konaklama Tesisler i, 
Yiyecek-İçecek İşletme-
leri, Havayolu İşletmeleri, 
Çeşitli Ulaştırma Şirket-
leri, Turizm Rehberliği, 
Kültür ve Turizm Bakan-
lığı, Turizm Yazarlığı ve 
Fotoğrafçılığı, Kongre-
Konferans Merkezleri 
ve Turizm Enformasyon 
Merkezlerinde çalışma 
olanağı bulabilirler.

İlahiyat Önlisans Progra-

mımız açık, laik, demokra-
tik ve sosyal hukuk devleti 
anlayışı içinde ve çağdaş 
eğitim olanaklarıyla kişi-
lerin ilahiyat alanındaki 
bilgilerini artırmayı ve 
büyük toplum kesimlerini 
doğru dini bilgiyle buluş-
turmayı sağlamaktadır. 
İlahiyat programını biti-

renlere “İlahiyat Meslek 
Elemanı” ünvanı verilir. 
Kuran Kurslarında, İmam 
Hatip okullarında meslek 
dersleri ve orta dereceli 
okullarda Din ve Ahlak 
dersleri öğretmeni olarak 
çalışabilirler. 

4 yıl süren Lisans prog-
ramları ise İktisat, İşletme, 
Sosyoloji, Kamu Yönetimi, 
Türk Dili ve Edebiyatı ve 
Uluslararası İlişkilerdir.

Uluslararası İl işkiler 
programımız öğrencileri-
mizin bölgesel ve ulusal 
düzeydeki siyaset, tarih, 
toplum ve ekonomi gibi 
alanlarda, devletler in 
ve uluslararası organi-
zasyonların birbirleriyle 
olan ilişkileri konusunda, 
uluslararası işbirlikleri-
ni ve uluslararası sorun 
çözme mekanizmaların 
işlevselliği hakkında bilgi-
lendirmeyi amaçlıyor. Bu 
bölümün mezunları hem 
kamu sektöründe hem 
de özel sektörde iş im-
kanına sahiptirler. Başta 
Dışişleri Bakanlığı olmak 
üzere İçişleri Bakanlığı, 
Maliye ve Gümrük Ba-
kanlığı, Kültür Bakanlığı 
ve Turizm Bakanlığı gibi 
kurumlarda, çeşitli kitle 
haberleşme kuruluşların-
da ve uluslararası banka-
larda çalışılabilir, Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşar-
lıkları gibi devlet bürokra-
sisinin üst kademelerinde 
görev yapabilirler. 

İktisat Lisans Progra-
mımız günümüz ekono-
milerini kavrayabilecek, 
sorunlarını anlayıp çö-
züm önerileri verebilecek 

ve bunları yaparken hem 
sosyal hem de analitik dü-
şünebilecek bireyler ye-
tiştirmeyi hedefliyor. İkti-
sat mezunlarının en fazla 
iş bulma olasılığı olduğu 
alan bankacılık, muhase-
be ve mali müşavirlik ala-
nı, özel sektörde finansal 
yöneticilikler, devlet sek-

töründe her bakanlıkta iş 
bulabilirler, kaymakamlık 
sınavlarına girebilir ve ka-
zandıkları taktirde valiliğe 
kadar yükselebilirler. 

İşletme programımız, 
öğrencilerimizi geleceğin 
girişimcileri olarak yetiş-
tirmeyi hedefliyor. Me-
zunlarımız kamu ve özel 
sektorde çeşitli yönetim 
kademelerinde çalışabi-
lirler. Pazarlama, satış, 
muhasebe, finans, dene-
tim ve insan kaynakları 
gibi çeşitli alanlarda görev 
yapabilmeleri sağlanmak-
tadır. İşletme mezunları 
ayrıca bankacılık, turizm, 
danışmanlık, sigorta şir-
ketleri, iç ve dış ticaret 
sektörü, ulaştırma, per-
sonel yönetimi, yönetici-
lik, sanayi kuruluşları gibi 
alanlarda da rahatlıkla iş 
bulabilirler.

Anadolu Üniversitesi 
olarak Sosyoloji Lisans 
Programımızda öğrenci-
lerimizin yerel ve küresel 
düzeydeki toplumsal de-
ğişimleri anlayabilmeleri-
ni ve temel sosyal prob-
lemleri çözümlemelerini 
hedefleniyoruz. Çağın 
gerektirdiği kuramsal ve 
uygulamalı bilgileri öğ-
rencilerimize aktararak; 
düşünen, sorgulayan, 
eleştiren ve toplumsal re-
fahın gelişimine katkıda 
bulunan uzman sosyo-
loglar yetiştirilmektedir. 
Sosyologlar üniversiteler-
de öğretim üyesi olarak , 
danışman ve araştırmacı 
olarak çalışabilirler.

Kamu Yönetimi progra-
mımız öğrencilerimizin 

siyasi, idari ve hukuki 
konularda temel bilgileri 
edinmesini; kamu yöneti-
mi alanındaki gelişmeleri 
takip ederek değerlen-
dirme yapabilme ve ka-
musal sorunlara çözüm 
önerileri getirebilme be-
cerisini kazanmalarını 
amaçlıyor. Bu bölümün 

mezunları, başta devlet 
kamu kuruluşları olmak 
üzere her geçen gün ar-
tan özel sektör, dernekler, 
vakıflar, odalar, araştırma 
merkezleri, kooperatifler 
ve sendikalar gibi genel 
kuruluşlarda yönetim, 
personel yönetimi, araş-
tırma ve geliştirme, halk-
la ilişkiler gibi bölümlerde 
görev almaktadırlar.

Türk Dili ve Edebiyatı 
programımız ile bu ala-
nında araştırma yapabi-
len, edebiyata ilişkin kav-
ramları, akımları, teorıleri 
tanıyabilen, metin yazan 

ve çözümleyen, okuma 
kültürü oluşturma ve ge-
liştirmeye katkı sağlayan, 
yaşam boyu; Türkçenin 
doğru, güzel ve etkili kul-
lanımında öncülük edebi-
lecek bireyler yetiştirmeyi 
amaçlıyoruz. Türk dili ve 
Edebiyatı programını biti-
renlere “Türkolog” ünvanı 
verilmektedir. Kütüphane-
lerde, arşivlerde, Kültür 
Bakanlığında, yükseköğ-
retim kurumlarında “okut-
man” olarak çalışabilirler, 
öğretmenlik sertif ikası 
alanlar orta dereceli okul-
larda “öğretmen” olabilir-
ler, gazette ve dergilerde 
“yazarlık” ve “editörlük” 
yapabilirler.

Ders saatleri olmadan, 
sadece ders kitapları 
üzerinden, Açıköğretim 
e – Öğrenme Portalı, 
TRT Okul kanalı ve buna 
benzer birçok kaynaklar-
dan öğrencilere sınavlara 
hazırlanma imkanı sunul-
maktadır. Kolay anlatımlı 
ders kitapları her öğrenci-
ye dönem başında ücret-
siz olarak verilir. Bulgaris-
tan programlarında eğitim 
gören öğrencilerin sınav 
merkezi Filibe’dir (Plov-
div). Çalışanlara kolaylık 
sağlanması açısından, 
her dönem sadece 2 ol-
mak üzere, tüm sınavlar 
Cumartesi ve Pazar gün-
leri yapılmaktadır. 

Dönem harcının gayet 
uygun olduğu bu devlet 
üniversitesinin ana hede-
fi herkese yüksek kalitede 
eğitim olanağı sunmaktır.

Seçme sınavı 28 eylül 
2014 /Pazar/ tarihindedir.

Üniversitemizin Açıköğ-
retim Fakültesinde eğitim 

görmek isteyen öğren-
ci adaylarımız 28 eylül 
2014 tarihinde yapılacak 
giriş sınavına girmeleri 
gerekmektedir. Eğitim 
tamamen ve sadece Türk 
dilinde sunulduğundan 
dolayı sınavın ana amacı 
öğrenci adaylarının Türk 
dili bilgisini sınamaktır. 
Giriş sınavı dair tüm sı-
navlar test yöntemiyle 
yapılmaktadır. 29 ağus-
tosa kadar 
https://kayit.anadolu.

edu.tr/tr/Giris.aspx bağ-
lantıya girerek seçme sı-
navı için Ön başvurunu-
zu Bulgaristan bayrağına 
tıklayarak ve işlemleri 
adım adım takip ederek 
kendiniz yapabilirsiniz. 
Bu tarihten sonra seçme 
sınavı için başvuru işlem-
leri 26 eylül 2014 tarihine 
kadar irtibat büromuzda 
yapılmaya devam ede-
cektir. 
Filibe’deki büromuzdan 

veya 032 22 26 32 telefon 
numarasını arayarak yar-
dım ve bilgi alabilirsiniz. 
Sistem üzerinden yap-
tığınız Ön başvurunuzu 
tamamladıktan sonra çık-
tısını aldığınız belgelerin 
ilgili alanlara fotoğrafını-
zı, tarih ve imzanızı ilave 
ettikten sonra büromuza 
veya tarayarak anado-
lu_uni@abv.bg e-mail 
adresimize teslim etme-
niz gerekmektedir. 

Adres: Jelezarska sok. 
No: 6, Filibe 
Ofis tel: 032 26 22 32
Tel: 0988 854 309 
E-mail: 
anadolu_uni@abv.bg
fahriemurad@abv.bg

Türkiye'de faaliyet gös-
teren Bulgaristan göç-
menlerine ait sivil toplum 
örgütlerinin Türk Dışişleri 
Bakanlığı ve Türkiye'nin 
istihbarat örgütleri tara-
fından idare edildiğini 
iddia eden Karakaçanov, 
Türkiye'den gelecek oylar 
nedeniyle seçimlerin adil 
olmayacağını savundu.
Merkezi İstanbul'da bu-

lunan Bulgaristan Türkleri 
Kültür ve Hizmet Derneği 
(BulTürk) Başkanı Rafet 
Ulutürk ise Bulgaristan'da 
seçimler öncesinde aşı-
rı milliyetçi grupların 
bu tür demeçlerine ar-
tık alıştıklarını kaydetti. 
Bulgaristan'ın Avrupa 
Birliği'nin (AB) en yoksul 
ülkesi olduğuna işaret 
eden Ulutürk, bu grupla-

rın yoksullukla mücadele 
edip, etnik ve dini ayrım 
yapmaksızın halkın refa-
hını yükseltmeye yönelik 
çaba göstermek yerine 
aşırı milliyetçi fikirleri sa-
vunduğunu dile getirdi.
"Kamuoyu önünde söy-

lenen, ucuz popülizm 
ürünü, ırkçılığa varan bu 
tür ifadelerin sahipleri 
milliyetçi olamaz" diyen 
Ulutürk, etnik ayrımcılık 
yapmadan tüm Bulgaris-
tan vatandaşlarının ülke-
nin kalkınması için hep 
birlikte çalışması gerek-
tiğini vurguladı. Ulutürk, 
"Nerede yaşadıklarına 
bakılmaksızın Bulgaristan 
vatandaşları eşit haklara 
sahiptir" dedi.
Bulgaristan'daki siyasi 

gözlemciler, ülkede yapı-
lan her seçim öncesinde 
aşırı sağ çizgideki olu-

şumların söylemlerinde 
ülkedeki etnik grupları 
hedef alarak, popülizm 
yaptıklarına ve bu şekilde 
düşük oy oranlarını yük-
seltme çabası içine gir-
diklerine dikkat çekiyor.
Bulgar Sosyalist Partisi 

(BSP) ile Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Partisi'nin 
oluşturduğu bir önceki 
hükümetin Başbakanı 
Plamen Oreşarski aylarca 
süren sokak gösterilerinin 
ardından 23 Temmuz'da 
istifa etmek zorunda kal-
mıştı. İstifanın ardından 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev parlamentoyu 
feshederek, 5 Ekim'de 
yapılacak erken genel 
seçimlere kadar görevde 
kalacak Georgi Bliznaşkı 
başbakanlığındaki geçici 
kabineyi kurdu.
          Anadolu Ajansı

Seçimler öncesinde milliyetçi söylemler artıyor
1. sayfadan devam
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Bulgaristan'ın Bursa Konsolosluğu'ndaki Personel Sayısı Arttırılacak
Bulgaristan’ın İstanbul 

Başkonsolosu Angel An-
gelov, Bursa Valiliği’ni 
ziyaretinde, ülkesinin 
Bursa Konsolosluğu’nda 
yaşanan vize ve pasaport 
sorununun giderilmesi 
için yeni düzenlemeler 
yapılıp, personel sayısını 
artırabileceklerini söyle-
di.
Bursa’da kent yönetici-

leri ve işadamları ile bir 
araya gelen Bulgaristan’ın 
yeni İstanbul Başkonsolo-
su Angel Angelov ve Bur-
sa Konsolosu Evgeni Va-
silev, Bursa Vali Yardım-
cısı Ahmet Hamdi Usta’yı 
valilikte ziyaret etti.
Bursa Vali Yardımcısı 

Ahmet Hamdi Usta, Bul-
garistan ve Türkiye’nin ta-
rihi ve köklü ilişkileri olan 
iki ülke olduğunu belirte-
rek, Bulgaristan Cumhuri-
yeti İstanbul Başkonsolo-
su Angel Angelov’un böl-
geyi bilmesinin büyük bir 
şans olduğunu kaydetti.
EKONOMİK İLİŞKİLER 

ARTMALI
Bulgaristan Cumhuriye-

ti İstanbul Başkonsolosu 
Angel Angelov, iki ülke 
arasındaki ilişkilerin hızlı 
bir şekilde ilerlediğini kay-
dederek, konsoloslukların 
bu ilişkileri daha da ileri 
götürmek için çalıştığını 
söyledi. Ekonomik po-

tansiyellerinin büyüdü-
ğünü dile getiren Ange-
lov, krizin ardından son 
1-2 yıldır hızlı adımlarla 

ilerlediklerini belirtti.
İstanbul ve Bursa’nın 

Türkiye’nin ekonomik 
merkezlerinden birisi ol-
duğuna dikkat çeken An-
gelov, Türk ve Bulgar işa-
damlarının daha çok bir 
araya gelmesi gerektiğini 
vurguladı. Bulgaristan’ın 
ciddi bir termal, kış ve 
yaz turizm potansiyelinin 
bulunduğuna dikkat çe-
ken Angelov, Türkiye’deki 
yetkilileri tanıtım için dü-

zenlenecek forumlara 
davet etti.
Bursa’dan Plovdiv’e bir 

uçak seferi açılması için 

Bursa Büyükşehir Beledi-
ye Başkanı Recep Altepe 
ile görüştüklerini anlatan 
İstanbul Başkonsolosu 
Angelov, Türkiye ve Bul-
garistan vatandaşlarının 
rahatlıkla ülkelerine gele-
bileceğini söyledi.
“KONSOLOSLUKTA 

PROBLEM YOK”
Konuşmanın ardından 

bir gazeteci Bulgaristan’ın 
Bursa Konsolosu Evgeni 
Vasilev’e soydaşlardan 

sabah erken saatlerde 
başlayan kuyruk çilesi 
şikayetleri geldiğini, geç-
tiğimiz yıl da bir önceki 

konsolosun komşusu ile 
yaşadığı sorun nedeniy-
le boykot uygulayarak va-
tandaşları konsolosluğa 
istediği saatlerde aldığını 
hatırlatarak, “Bu tarz so-
runlar devam edecek mi 
yoksa yeni uygulamalar 
getirilecek mi?” diye sor-
du.
Vasilev ise soruya, 

‘Ben önceki konuyu bil-
miyorum. Konsoloslukta 
problem yok. Her gün 

30-35 kişi yeni pasaport 
müracaatı yapıyor. 45-50 
yeni vize alınıyor. Biz ça-
lışmalara iyi şekilde de-
vam edeceğiz. Problem 
olmayacak yanıtını verdi.
“PERSONEL SAYISINI 

GELECEK YIL ARTTI-
RABİLİRİZ”
Personel sayısının art-

tırılıp arttırılmayacağının 
sorulması üzerine ise 
Bulgaristan’ın İstanbul 
Başkonsolosu Angel An-
gelov, ‘Vatandaşlar için 
kolaylık getirmeye çalışı-
yoruz. Yeni teknolojilerin 
kullanıldığı kolaylıkları 
getirmeye çalışıyoruz. 
Vatandaşlara daha iyi 
hizmet vermeye çalışıyo-
ruz. Personel sayısını da 
gelecek yıl arttırabiliriz. 
Bunlar bürokratik sorun-
lar diye konuştu.
“DAHA İYİ HİZMET 

İÇİN DÜZENLEMELERİ 
YAPACAĞIZ”
İnternet üzerinden vize 

başvuru kolaylıkları da 
olduğunu ifade eden An-
gelov, sistemi geliştirerek 

daha çabuk bir şekilde 
vize ve pasaportların alı-
nabileceğini kaydetti. Es-
kiden insanların İstanbul’a 
gelmek zorunda kaldı-
ğını belir ten Angelov, 
Bursa’daki konsolosluğun 
daha iyi hizmet vermesi 
için gerekli düzenlemeleri 
yapacaklarını dile getirdi. 
Angelov, Bursa’daki be-
lediyeler ve kaymakam-
lıklardaki personel sayısı 
ile konsolosluktaki sayıyı 
karşılaştırdı.
Bulgaristan Cumhuriye-

ti İstanbul Başkonsolosu 
Angel Angelov, genel 
seçimler içinde Bursa’da 
daha önceki seçimlerden 
alınan verilere göre 20’nin 
üzerinde sandık belirlen-
diğini ifade ederek bu sa-
yının talebe göre değişti-
rilebileceğini vurguladı. 
Daha sonra Bursa Vali 
Yardımcısı Ahmet Hamdi 
Usta, İstanbul Başkon-
solosu Angel Angelov’a 
İznik çinisinden plaket 
hediye etti.
                            DHA

Besiciler: “Mavidil hastalığına yakalanmış 
hayvanların sütü çocuklar için tehlikeli!”

Kırcaali’de büyük hay-
van çif tliği sahipleri, 
“Bulgaristan’da hayvan 
üreticiliği çökmek üze-
re, devleti Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi’ne 
(AİHM) şikayet edece-
ğiz, süt ve süt ürünleri 
satın almayın” uyarısın-
da bulundular. Besicile-
rin öfkesine sebep, tüm 
ülkede yayılmaya devam 
eden ve koyunları telef 
eden mavidil hastalığı-
dır. 
Bulgaristan Hayvan 

Üreticileri Birliği Başka-
nı Boyko Sinapov’un ifa-
desine göre hayvanların 
yaklaşık yüzde 60’ına 
mavidil hastalığı virüsü 
bulaşmıştır. Onların ölü-
mü bağışıklık sisteminin 
çökmesine sebep olan 
yüksek kritik sıcaklık-
tan kaynaklanıyor. Be-
siciler, “Et tehlikeli değil 
ve yenilebilir. Fakat süt 
ve süt ürünleri asla ye-
nilmemeli, çünkü hasta 
hayvanları bir sürü anti-
biyotiklerle tedavi ediyo-

ruz ve bu yüzden en çok 
çocukların korunması 
gerekir” diye alarmda 
bulundular.
Besiciler, koyun ve 

ineklerdeki hastalığa 
rağmen hala süt alımı 
ve süt ürünleri üretiminin 
devam ettiğine anlam 
veremiyorlar. 
Boyko Sinapov, Sofya 

Şehir Savcılığı’nın olay-
la ilgili işlem başlattığı-
nı, birliğin Başsavcılığa 
başvuruda bulunacağını 
bildirdi. Sinapov, “Bu du-
ruma sebep eski Tarım 

ve Gıda Bakanı Prof. 
Dimitır Grekov haricin-
de tüm eski Bakanlar 
Kuruludur. Grekov, soru-
na ilişkin iki kez ihbarda 
bulundu ve aşılması için 
kaynak sağlanmasını ta-
lep etti, fakat kaynaklar 
sağlanmadı. 
Avrupa Komisyonu yıl 

başından beri üç kezdir 
ülkemizi sınır bölgele-
rinde hayvanlara mavi-
dil hastalığı bulaşması 
tehlikesi olduğuna dair 
uyarıda bulundu, fakat 
tam bu bölgelerde im-

münoterapi uzun zaman 
önce sona erdirildi. Gıda 
Güvenliği Kurumu’nun 
eli kolu bağlandı ve sal-
gın hastalığının belirdiği 
ilk yerleşim yerlerini tes-
pit edemedi. Sonuçlar 
ise ortada, tüm sektör 
çökmek üzere, biz ise 
bütün Rodoplar’da te-
mel geçim kaynağımızı 
yitiriyoruz” diye yorum 
yaptı. 
Belirttiğine göre ülkede 

devamlı hayvan ölüyor 
ve artık protestoların 
da anlamı yok. Besici-
ler hala ulusal bütçeden 
destek görmeyi umuyor-
lar, çünkü AB fonların-
dan sağlanan kaynakla-
ra erişimleri zor oluyor. 
Kıracali ilinde AB des-

tekli projeyle kurulan tek 
bir hayvan çiftliği olma-
dığı belirtildi. Bölgede 
koyun çiftliklerinin sayısı 
1600’den fazla ve mavil-
dil hastalığına yakalan-
mamış koyun sürüsü 
yoktur. 
          Kırcaali Haber

BNB, nakit sıkıntısı 
için harekete geçti
Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) piyasadaki 

nakit para sıkıntısını gidermek için darphaneyi ça-
lıştırma karar aldı.

BNB resmi internet sitesinde yapılan açıklama-
da, 10, 20 ve 50 levalık toplam 60 milyon adet yeni 
kağıt paranın basılması için darphaneye sipariş 
verildi.

Kararın gerekçe bölümünde, “Ülkede haziran 
ve temmuz döneminde bankalarda nakit para ta-

lepleri belirgin bir artış göstermiştir” ifadesine yer 
verildi.

Bu dönemde Korporatif Ticaret Bankası (KTB), 
BNB tarafından geçici olarak hizmete kapatılmıştı. 
KTB’deki soruşturma sürerken, Cumhuriyet Baş-
savcılığı bankanın genel müdürü ve sahiplerinden 
Tsvetan Vasilev’in İnterpol tarafından kırmızı bül-
tenle arandığını duyurmuştu.

Birçok devlet kurumunun ve başlıca büyük şir-
ketlerin sermayelerinin KTB’de saklanması, öde-
meleri de bu banka üzerinden yapılması nedeniyle 
piyasada çalkantılar hala sürüyor. KTB’deki soruş-
turmasını sürdüren BNB, mudilerinin düzenledik-
lerini protestolar nedeniyle KTB’ye bazı işlemlerin 
yapılmasına sınırlı yetki vermişti.
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Öyle Faydaları Var ki! Şaşıracaksınız!
Doğal şeker içeren 

muzda bolca lif bulu-
nuyor, aynı zamanda 
iyi bir enerji kaynağı ve 
güçlü kaslar için potas-
yum kaynağı. Araştır-
macılar Türkiye'de de 
bol bol yetişen muzun 
faydalarını derledi. İşte 
muzun yararları; 
DEPRESYON 
Depresyondaki birçok 

insan üzerinde yapılan 
araştırmada muz yiyen 
insanlar sonucunda 
kendilerini çok daha iyi 
hissediyor. Bunun nede-
ni ise mutluluk hormonu 
serotoninin salgılanma-
sını sağlayan ve bir tür 
protein içermesi. Ayrıca 
kadınların regl öncesi 
dönemindeki gerginliği-
ni azaltmaya yardımcı 
oluyor. Kandaki glukoz 
seviyesini düzenleyen 
B6 vitaminini içeren 
muz ruh halini de etki-

liyor. 
KANSIZLIK 
Kansızlık özellikle de 

kadınlarda en sık görü-
len sorunlardan biridir. 
Muzda bulunan demir 
kansızlığı azaltmaya 
yardımcıdır. Ayrıca dü-
şük tuz oranına rağmen 
yüksek potasyuma sa-

hip olması kan basıncı-
nı dengeliyor yani yük-
sek tansiyonu olanlara 
da öneriliyor. 
BEYİN GÜCÜ 
İngiltere'de bir okulda 

200 öğrenci üzerinde 
yapılan araştırmaya 
göre kahvaltıda ve ara 
öğünlerde muz yiyen 

çocukların zihinsel ak-
tivitelerinin güçlendiği 
görüldü. Araştırmalar 
potasyum içerikli mey-
velerin öğrenmeyi des-
teklediğini ortaya koyu-
yor. 
KABIZLIK 
Muz yüksek oranda 

lif içerdiği için kabızlık 

problemini gidermeye 
de yardımcı oluyor. 
MİDE YANMASI 
Muz doğal bir anti asit-

tir. Eğer reflünüz, mide-
de yanmanız varsa ra-
hatlamak için muzu da 
deneyebilirsiniz. 
SİVRİSİNEK ISIRIĞI 
Akdeniz ülkesi insan-

ları olarak sık sık kar-
şılaştığımız sivrisinek 
ısırığına muz sürerseniz 
kaşıntıyı alacaktır. 
SABAH MAHMUR-

LUĞU 
Modern zaman insan-

ları olarak sabah sağlık-
lı, dinç bir şekilde uyan-
mayı neredeyse unut-
tuk. Eğer iyi bir sabah 
kahvaltısı yapmadıy-
sanız ara öğün olarak 

muz tüketebilirsiniz. Bu 
kan şekerinin çok fazla 
düşmesini önler. 
SİNİRLER 
Muz içerisinde sinir 

sisteminin en çok ihti-
yacı olan B Vitaminle-
rinden bolca bulunuyor. 
Avusturya'da Psikoloji 
Enstitüsü'nün yaptığı 
çalışmaya göre işyerin-
deki strese karşı koya-
bilmek için insanlar ken-
dilerini çikolata ve cipse 
veriyor. Obez insanların 
büyük bir çoğunluğunun 
yoğun iş stresi altın-
da olduğu ortaya çıktı. 
Ancak muz yiyerek kan 
şekerinizi düzenlerseniz 
panik ve sinir anında 
abur cubura sarılmak-
tan kurtulabilirsiniz.

Saçlarınız Hastalığınızı 
Ele Veriyor!

Akademi Saç Terapi uzmanları, hangi tip saç 
kaybının hangi hastalıkların belirtisi olabileceğini 
anlattı... 

ÖNLERDE SAÇ KAYBI: Kadınlarda ön saç 
çizgisinin sağ ve sol şakaklardan geriye doğru 
açılması kişide demir eksikliğine bağlı kansızlık 
olabileceğinin göstergesi. 

TEPEDE SAÇ KAYBI: Ön saç çizgisinin korunup 
hemen arkasındaki ön bölgede saç kaybı olması 
genetik etkili kayıpların belirtisidir. Aynı şekilde ön 
orta saç ayrımının saç derisini gösterecek şekilde 
belirginleşmesi yine genetik etkili saç kayıplarını 
temsil eder. 

DERİ YAĞLI, SAÇLAR KURU: Saç derisi aşırı 
yağlanırken saçın dış kısımlarının belirgin şekilde 
kuru olması kişide hormonsal (özellikle seks hor-

monları) sorunlar olabileceğine işaret eder. 
İNCELME: Saçta genel bir incelme, uzama hı-

zında yavaşlık ve saç tellerinde belirgin bir kuruma 
hipotiroidi belirtisidir. 

FARKLI BOYLARDA UZAMA: Belirgin saç 
dökülmesi olmaksızın yıllar içinde görülen genel 
azalma ve farklı boylarda uzayan saç görünümü, 
kişide insülin direnci ve ya şeker rahatsızlığı gibi 
sistemik dolaşımı olumsuz etkileyen veya diğer 
endokrin hormonlarla ilgili bazı sorunlar olabile-
ceğini gösterir. 

SÜREKLİ AZALMA: Uzun süreli kullanılan tan-
siyon ilaçlarının, kan sulandırıcıların, kolesterol 
ilaçlarının da saç büyümesini yavaşlattığı ve saçta 
azalmayı sürekli hale getirdiği biliniyor.

Stres vücudu mahvediyor
Stres bağışıklık siste-

mini zayıflatır, yorgun-
luk ve halsizliğe sebep 
oluyor. İşte stresin vü-
cuda etkileri...
Kontrol altında tutula-

mayan stres vücudun 
savunma sistemini za-
yıflatıyor bununla kalma-
yıp, gizli ve bastırılmış 
önemli hastalıkların da 
ortaya çıkmasına neden 
oluyor. Kişinin hastalığa 
yakalanmasında stresin 
önemli bir faktör oldu-
ğuna vurgu yapan Prof. 
Dr. Nevzat Tarhan, stre-
si kontrol edebilmenin 
ve onunla baş etmenin 
ilk adımının onu tanımak 
olduğunu belirtiyor.
Psikiyatr Prof. Dr. Nev-

zat Tarhan strese karşı 
uyarıyor. Geçici kısa sü-
reli stresle, uzun süreli 
tekrarlayan stresin be-
dendeki tepkileri farklıdır 
diyen Tarhan, vücudun 
strese bağlı salgıladığı 
maddelerin vücudu tahrip 
ettiğini belirtiyor. Kontrol 
edilemeyen stresin vücut 

savunma sistemini zayıf-
latıp, gizli ve bastırılmış 
hastalıkların ortaya çık-
masına neden olduğunu 
kaydeden Tarhan, stresi 
tanımanın onu kontrol 
edebilmenin ilk adımı ol-
duğunu ifade ediyor. Tar-
han stresin belirtilerini şu 
şekilde sıralıyor.
Stresin belirtileri
- Saldırgan veya kayıt-

sızlık
- Sıkıntı, gerilim hali, 

sinirlilik

- Neşesizlik, durgunlaş-
ma
- Dinlenmekle geçme-

yen yorgunluk
- Unutkanlık, korkulu 

rüyalar
- Karamsarlık, yalnızlık 

hissi
- Yersiz suçluluk duy-

guları
Bu belirtiler 3 günden 

fazla sürüyorsa
Organik bir açıklaması 

olmayan; ağız kuruluğu, 
üşüme, titreme, vücutta 

uyuşma, karıncalanma 
hissi, sebepsiz çarpıntı, 
soğukluk veya sıcaklık 
hisleri, baş ağrısı, baş 
dönmesi, idrar sıklaşma-
sı, mide bulantısı, kus-
ma, ishal, uyku ve iştah 
bozuklukları, konuşma 
güçlükleri, uykuda diş gı-
cırdatma, gürültü ve sese 
karşı aşırı hassasiyet gibi 
belirtiler 3 günden fazla 
sürüyorsa mutlaka bir 
uzmana danışılması ge-
rekiyor.
Diğer insanlara yardım 

edebilmek için onlardaki 
stres belirtilerinin bilin-
mesi gerektiğini vurgula-
yan Prof. Dr. Nevzat Tar-
han, gittikçe artan içki, 
sigara, hap kullanımı, 
kolay heyecana kapılma, 
ani patlamalar, öfke hali, 
yetersiz yeme içme, ço-
cuksu tepkiler, huzursuz-
luk, gereksiz riske girme, 
eleştiriye aşırı hassasiyet 
hallerinde de kişilerin 
destek alımının gerekli 
olduğunun altını çiziyor.

Hurmanın En Önemli Yararları
Hurma sıcak iklimler-

de yetişen, içerisinde 
protein, yağ ve kar-
bonhidrat bulunduran 
ve üzerinde mikrop ba-
rındırmayan tek meyve 
olup kolon, göğüs ve 
rahim kanserine karşı 
koruyucudur. Yaşlan-
mayı önleyici olduğu 

da söylenmektedir. 
İşte hurmanın say-

makla bitmeyen diğer 
faydaları; 
1- Bebeklerin beyin 

gelişimine katkı sağ-
lar. 
2- Karaciğeri güçlen-

dirir. 
3- Kolesterolü düşü-

rür, kan yapıcıdır. 
4- Kalp ve damar has-

talıklarından korur. 
5- Sindirim sistemini 

düzenler, ülsere karşı 
tedavi edicidir. 
6- İshali keser. 
7- Cildi besler ve yaş-

lanmayı geciktirir. 
8- Bronşit ve soğuk 

algınlığını tedavi edi-
cidir. 
9- Emziren annelerin 

sütünün çoğalmasını 
sağlar. 
10- İçerisinde barın-

dırdığı B1 ve B2 vita-
minleri sayesinde zihni 
ve sinir sistemini rahat-
latır.
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Bulgaristan’dan Bursa’ya dostluk teşekkürü
Büyükşehir Belediye Baş-

kanı Recep Altepe’yi ziyaret 
eden Bulgaristan İstanbul Baş-
konsolosu Angel Angelov ve 
Bursa’daki görevine yeni ata-
nan Bulgaristan Bursa Konso-
losu Evgeni Vasilev, Bursa’nın, 
Bulgaristan’a ve Balkan ülkele-
rine verdiği desteğin çok anlamlı 
olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başka-
nı Recep Altepe, Bulgaristan 
İstanbul Başkonsolosu Angel 
Angelov ile Bursa’daki görevine 
yeni atanan Bulgaristan Bur-
sa Konsolosu Evgeni Vasilev’i 
Merinos Parkı Gönül Dostları 
Sofrası’ndaki makamında ağır-
ladı. Türkiye ile Bulgaristan’ın 
650 yıllık geçmişe sahip iki fark-
lı ülke olmalarına rağmen aynı 
kaderi paylaştığını söyleyen 
Altepe, Türkiye’de Bulgaristan 
vatandaşlarının Bulgaristan’da 
da Türk vatandaşlarının yoğun 
olarak yaşadığını belirtti. Bu 
nedenle bir ülkenin iyi olması 
halinde diğer ülkenin de olumlu 
etkilediğini kaydeden Başkan 
Altepe, “Bulgaristan iyi olursa 
biz de iyi oluruz. Oradaki insan-
lar mutlu olsun, bölge gelişsin 
istiyoruz. Bu nedenle sürekli 

Bulgaristan ile iletişim halinde-
yiz” diye konuştu.

Başkan Altepe, Bulgaristan’ın 
en rahat çalışabileceği ülkenin 
Türkiye olduğuna da değinerek, 
iki ülkenin ortak faaliyetlerde bu-
lunmasının önemine değindi.

İlişkiler gelişiyor
Bulgaristan’ın İstanbul Baş-

konsolosu Angel Angelov ise, 
özellikle Bursa’da bulunan Bul-
garistan vatandaşlarından do-
layı Bursa ile ilişkilere büyük 
önem verdiklerini kaydetti. Son 
zamanlarda Türkiye ile Bulgaris-
tan arasındaki ilişkilerin gittikçe 

geliştiğini, bunun da ülkeler ara-
sı ilişkilere olumlu yansıdığını 
söyleyen Başkonsolos Angelov, 
“Var olan potansiyeli geliştirmek 
bizim için çok önemli” dedi.

Bursa’daki görevine yeni ata-
nan Bulgaristan Bursa Konso-
losu Evgeni Vasilev de Bursa’da 
Büyükşehir Belediyesi ile güzel 
çalışmalar yapacaklarına inan-
dığını ifade etti. Angelov ve Va-
silev, 5 yıl önce Başkan Altepe 
tarafından yaptırılan Bulgaristan 
Konsolosluğu binası için de te-
şekkürlerini iletti.

                       Kırcaali Haber

Anadolu Üniversitesi, Filibe'de Büro Açtı
eğitim kurumları işbirliği oluştu-
ruyor. Bulgaristan’da üç ayrı yer-
de Türkoloji bölümleri mevcut, 
bunlardan birisi de Filibe Paisi 
Hilendarski Üniversitesi’nde. 
Yunus Emre Enstitüsü ile Filibe 
Üniversitesi arasında işbirliği 
protokolü yanı sıra, Bulgaristan 
ve Türkiye’deki çeşitli üniversi-
teler arasında işbirliği protokolü 
bulunmakta, akademisyen ve 
öğrenci değişimleri yapılıyor. 
Erasmus çerçevesinde işbirliği-
miz var ve Erasmus’un Türk ver-
siyonu olarak Mevlana programı 
başlattık. Ayrıca üniversiteleri-
mizin arasında çeşitli seminerler 
ve bilimsel paneller düzenleni-
yor ve dolayısıyla bizim eğitim 
alanından yoğun bir işbirliğimiz 
var. Bunların yanı sıra lise dü-
zeyinde de işbirliğimiz, kardeş 
şehir ve kardeş okul ilişkileri 
mevcut. Şimdi artık Anadolu 
Üniversitesi bizim en seçkin, en 
büyük üniversitelerimizden birisi 
ve Türkiye’mizin de en hızlı ge-
lişen, en güzel şehirlerinden bi-
risinde olan Eskişehir’de kurulu. 
Eğitim alanındaki bu yoğun iş-
birliğimizi yeni bir boyut kazan-
dıracak olan Eskişehir Anadolu 
Üniversitesi’ne hoş geldin diyo-
rum. Umuyoruz ki, çok bereketli 
ve verimli bir eğitim çalışmaları 
olur. Filibe’deki son günlerim 
bunlar, biz Başkonsolosluk ola-
rak benden sonraki arkadaşları-
mız da sizin her zaman hizme-
tinizde olacak. Hayırlı, uğurlu 
olması dileğiyle” diye konuştu. 

Anadolu Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Naci Gündoğan, açılış 
töreninde bulunan herkesi se-
lamlayarak teşekkürlerini ifade 
etti. Sayın Gündoğan, Anadolu 
Üniversitesi’nin 56 yıla dayanan 
tarihine değinerek, Filibe’den 
sonra, Bosna Hersek ve 
Romanya’da da irtibat büroları 

açmayı planladıklarını belirtti. 
Prof. Dr. Naci Gündoğan, ko-

nuşmasında “Üniversiteler her 
şeyden önce evrensel kurum-
lardır. Biz sadece ülkemizin 
vatandaşlarını değil, tüm dünya 
vatandaşlarına hizmet sunmak 
istiyoruz. Eğitim hizmeti tıpkı 
sağlık hizmeti gibi, güvenlik hiz-
meti gibi çok doğal hizmetlerden 
ve insanların talep edeceği do-
ğal haklardan bir tanesi. Biz sa-
dece Türkiye sınırları içerisinde 
değil, yurtdışında da yaşayan ve 
Türkçe konuşan tüm insanlara 
ulaşmak istiyoruz. Şu anda yurt-
dışında yaşayan Türk vatandaşı 
ve Türk vatandaşı olmayan ve 
Türkçe konuşan 20 bin üzerinde 
öğrencimiz var. Bulgaristan’ın 
bizim için farklı bir anlamı var ve 
ülkelerimiz arasında son derece 
dostane ilişkiler mevcut. Siyesi, 
kültürel ve tarihsel ilişkilere aynı 
zamanda üniversitemizin de eği-
tim alanında katkı sağlamasını 
arzu ediyoruz. Burada açaca-
ğımız büro ile biz sadece açı-
köğretim hizmeti vermeyeceğiz, 
aynı zamanda Bulgaristan’daki 
üniversitelerle başta Erasmus, 
Mevlana gibi çeşitli değişim 

programları olmak üzere ulus-
lararası öğrenci ve öğretim 
eleman değişimi de yapmak 
istiyoruz. Şunu da ifade etmem 
gerekiyor ki, Anadolu Üniversi-
tesi Türkiye’de ve dünyada eği-
timde fırsat eşitliğine inanan ve 
herkese eğitim hizmeti sunmak 
isteyen bir üniversite. Dolayısıy-
la, biz herkese insan hakkı ve 

temel hak olarak gör-
düğümüz eğitimi me-
safe ne olursa olsun, 
mesafe tanımadan 
ulaştırma arzu ve 
hedefi içerisindeyiz. 
Belki Bulgaristan’a 
biraz geç geldik, 
keşke 5-10 yıl önce 
gelseydik ama Bul-
garistan bizim için 
büyük önem taşı-
yor. Tarihsel, siyasi 
ve kültürel açıdan 
da büyük önem arz 
etmekte, dolayısıyla 
geç gelmemizi telafi 
edecek bir takım hızlı 
gelişimleri de engel-
lemeyecek. Geçen 
sene Filibe Üniver-
sitesiyle bir protokol 

imzalamıştık ve bu protokol 
kapsamında da Türkçe eğitimi 
için öğretim üyesi gönderdik ve 
önümüzdeki yıl da bu protoko-
lün hükmünü devam ettireceğiz. 
Bu büronun açılmasında katkı 
sağlayan herkese, başta Baş-
konsolosumuza ve üniversite-
mizin Filibe temsilcisi Fahriye 

Murat’a çok teşekkür ediyorum. 
Bundan sonra da üniversite ola-
rak Bulgaristan’da hizmetlerimizi 
tüm hızıyla sürdüreceğiz” dedi. 

Daha sonra Türk ve Bulgar 
Kültür Derneği Başkanı Fah-
riye Murat, Anadolu Üniver-
sitesi Rektörü Prof. Dr. Naci 
Gündoğan’a onurluk takdim 
etti. 

Son olarak Filibe Başkonsolo-
su Sayın Şener Cebeci geçen 
yıl Anadolu Üniversitesinden 
senfoni orkestrasının Filibe Antik 
Tiyatro’da çok başarılı bir konser 
organizasyonunu hatırlatarak, 
Prof. Dr. Naci Gündoğan’dan 
tüm Filibeliler adına benzer kül-
türel organizasyonları bekledik-
lerini ifade etti. 

Sayın Gündoğan, gittikleri her 
yere eğitimin yanı sıra, ülkele-
rinin kültürünü, sosyal değerle-
rini ve sanatını da getirdiklerini 
belirtti. Bu bağlamda, geçen yıl 
yedi Balkan ülkesinde konserler 
düzenleyerek, sergi salonları da 
açtıklarını dile getirdi. Aynı şekil-
de, kültürel, sanatsal ve sportif 
etkinliklerini de Filibe’ye getire-
ceklerinin sözünü verdi. 

1. sayfadan devam


