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Başkonsolos Hüseyin Ergani Filibe
Belediye Başkanı İle Görüştü
malı, biz ise iki ülke arasındaki
iyi ilişkilerin gelecekte de sürmesi için köprüler kurmalıyız”
diye belirttiler.
Hüseyin Ergani, “Bulgaristan
ve Türkiye’nin yakın komşular
olması iki ülkeyi de tercih edilen
destinasyonlar haline getiriyor”
dedi.
Sayın Ergani, Filibe’nin İstanbul ve Bursa olmak üzere
Türkiye’nin iki şehriyle kardeş

olduğunu ve devlet düzeyinde
imzalanan ortak kültürel ve tarihi mirasın korunması ve bakımına ilişkin sözleşme bulunduğunu anımsattı.
Filibe Belediye Başkanı Müh.
İvan Totev ve T.C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani,
gelecekte görüşme yapmayı
ve her iki tarafı da ilgilendiren
önemli konuları konuşmayı birbirine söz verdiler. KH

Bulgaristan'da Liderlerle Görüştü,
Türkiye'ye Umutla Döndü

Filibe Belediye Başkanı Müh.
İvan Totev ve Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu
Hüseyin Ergani, yaptıkları görüşmede 2019 Avrupa Kültür
Başkenti seçilen Filibe ile ilgili

ileride yapılacak ortak projeleri
ele aldılar.
Görüşmede ele alınan güncel
konular arasında turizmi geliştirme ve daha fazla turist çekme
imkanları da vardı.

İvan Totev’in ifadelerine göre
kente ileride yatırım yapma
amacıyla yapılan ziyaretlerin
giderek arttığı görülüyor.
Başkonsolos Ergani ve Belediye Başkanı, ”Tarihe saygı duyul-

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı
Turhan Gençoğlu, BAL-GÖÇ
Genel Kurulunda yaptığı çağrısını siyasi parti liderleriyle
paylaştı.
“Zaman fedakarlık ve bir-

araya geleceğini belirtti.
Hem Türkiye’de hem de
Bulgaristan’da yaşayan soydaşların uzun süredir Türk
partililerin bölünmüşlüğüne
son vermesi için gözlerin
çevrildiği en etkili isim olan

leşme zamanıdır” çağrısını
yenileyen Turhan Gençoğlu,
başkent Sofya’da HÖH Partisi Onursal Başkanı Ahmet
Doğan, HÖH Genel Başkanı
Mustafa Karadayı ve DOST
Partisi Genel Başkanı Lütfi Mestan ile bir araya geldi.
Gençoğlu, HŞH Partisi Kurucu Başkanı Kasım Dal ile
de önümüzdeki günlerde bir

Turhan Gençoğlu, bu mücadelenin sembol ismi rahmetli Mümin Gençoğlu gibi
kritik bir süreçte tarihi bir
sorumluluk aldı. Gençoğlu,
Türkiye’de başlattığı girişimlerini Bulgaristan’da üst düzeyde sürdürdü.
"Her şey çok daha güzel
olacak”

Büyükelçi Hasan Ulusoy eski Kültür
Bakanı Vejdi Raşidov ile görüştü
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan Ulusoy, nezaket
ziyaretleri çerçevesinde Bulgaristan Ulusal Meclisi Kültür
ve Medya Komisyonu Başkanı
Vejdi Raşidov’u ziyaret etti.
Görüşmede, iki ülke arasındaki birlikte yaşama kültürünün daha ileriye götürülmesi
ve kültürel ilişkilerin önemini
vurgulayan konular ele alınmıştır.
Bulgaristan’ın eski Kültür
Bakanı olan Vejdi Raşidov,
GERB partisinden tek Türk
asıllı milletvekilidir. KH
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1 Ocak’ta Yürürlüğe Giren Önemli Değişiklikler
Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem
Başkanlığını üstlendi.
2018 yılının başından
beri Bulgaristan, AB
Konseyi Dönem Başkanı
oldu. Başkanlık, 18 aylığına önceden belirlenmiş
üç AB ülkesi tarafından
AB Konseyi Başkanlık
Üçlüsü Programı doğrultusunda yürütülmektedir.
Bu üçlüyü Bulgaristan,
Estonya ve Avusturya
oluşturuyor. AB Konseyi,
AB Komisyonu tarafından hazırlanan teklifler
temelinde AB Parlamentosu ile birlikte yasama
faaliyeti gerçekleştirir.
AB Konseyi, ele alınan
konulara göre konsey
olarak adlandırılan farklı
konfigürasyonlarda toplanır. Bulgaristan, AB Konseyi Dönem Başkanlığını
“Birlikten Kuvvet Doğar”
başlığı altında yürütecek.
Bulgaristan’ın, AB Konseyi Dönem Başkanlığı
logosunda Kiril alfabesi
sembolleri, Bulgar nakışı ve bayrağı yer alıyor.
Bulgaristan, AB Konseyi Dönem Başkanlığının
temel öncelikleri dörttür:
Avrupa’nın geleceği ve
gençler, Batı Balkan ülkeleri, güvenlik ve istikrar ve
dijital ekonomi. Başkanlık
sırasında Sofya’dan başka Varna, Burgaz, Filibe,
Veliko Tırnovo, Gabrovo,
Rusçuk ve başka şehirlerde de yapılması planlanan 299 etkinlik gerçekleştirilecek. Mayıs ayında
Bulgaristan, AB ve Batı
Balkan ülkelerinin liderlerinin katılımıyla bir zirve
toplantısına ev sahipliği
yapacak. 12 AB Konseyi
toplantısı ve 20’den fazla üst düzey görüşme ve
Parlamento düzeyinde 5
görüşme gerçekleştirilecek. Uzman düzeyinde
170’den fazla görüşme
ve toplantı yapılmasından başka Bulgaristan’ın
A B Ko n s ey i D ö n e m
Başkanlığının himayesinde daha 85 civarında
etkinlik düzenlenmesi
planlanıyor. AB Konseyi
Dönem Başkanlığı resmi
olarak Sofya İvan Vazov
Halk Tiyatrosu’nda düzenlenen açılış töreniyle
başladı.
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu
2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu uygulamaya giriyor. Bulgaristan ekonomisinin yüzde
3,9 oranında büyüme
kaydetmesi bekleniyor.
Tüketim seviyesinin yüzde 4,7’e kadar yükselmesi, yatırımların ise yüzde
4,3 oranına kadar amaçlanıyor. İşsizlik oranının
ise yüzde 6,2’ye düş-

mesi bekleniyor. Bütçe
Kanunu’nda vergilerde
önemli oranda değişiklik
yapılması öngörülmüyor.
Bütçede sınırların korunması için ayrılan kaynaklar 180,5 milyon leva, kış
ayları ilçe karayollarının
bakımı ve kardan temizlenmesi için ayrılan kaynaklar ise 35,2 milyon levadır. Bu yıl belediyelere
toplam 2,780 milyar leva
kaynak sağlanacak.
Asgari işçi ücreti 510
leva

2018 tarihi itibariyle ise
asgari emekli ücreti 207,
60 leva olacak. Emekli ücretleri her bir yıllık
sigortalılık süresi için
yüzde 1,169 oranında
artırılacak. Emekli ücret ödemeleri için ulusal
bütçede ayrılan kaynaklar 8,351 milyar leva. 1
Ocak 2018 tarihi itibariyle
1 Ocak 1960 tarihinden
önce doğan kişiler için
emekli prim tutarı 1 puan
artarak yüzde 19,8’e yükselecek. Bu oranın yüzde

ğum izni 410 gün olmaya
devam ediyor. Bu yıl da
2017 yılında yürürlüğe
giren izin kullanma hakkı
olan annelerin ve çocuk
evlat edinen kadınların
işine erken dönmeleri halinde hamile ve annelere
ödenen tazminatın yüzde
50’si tutarında ek ödeme
yapılmasına devam edilecek.
Öğretmen, askeri görevli ve polis maaşlarına zam
Sonbaharda öğretmen-

1 Ocak 2018 tarihi itibariyle asgari işçi ücreti
460 levadan 510 levaya
yükseltildi. Asgari işçi
ücretinin 2019 tarihinden
itibaren 560 leva 2020
yılından itibaren ise 610
leva olması öngörülüyor.
Bu zam 2018 yılında 82,1
milyon levaya, 2019 yılında 95,7 milyon levaya ve
2020 yılında 104 milyon
levaya mal olacak. Asgari
işçi saat ücreti 3,07 leva
olacak
Kişinin gelirine göre
farklılık gösteren sigorta
prim tutarlarını kendileri
ödeyen vatandaşların minimum sigorta geliri 2018
yılında 510 leva olan, 550
levaya yükselecek. Azami sigorta geliri tutarı 2
600 leva olacak. Garanti
edilen asgari gelir 65’ten
75 levaya yükseltildi.
İşsizlik ödeneği alınmasına yönelik şartlarda
değişiklik var. Bu ödeneği
alma hakkına sahip kişilerin son 18 ay içinde en
az 12 ay maaşlarından
İşsizlik Sigorta Fonu’na
kesinti yapılması gerekir.
İşsizlik ödeneğinin asgari
günlük tutarı 7,20 levadan
9 levaya artırılıyor. İşsizlik
ödeneğinin azami günlük
tutarı ise 74,29 leva olacak.
Asgari emekli ücreti
200 leva
1 Ocak 2018 tarihi itibariyle asgari emekli ücreti
200 leva oldu. 1 Temmuz

11,02’sini işveren, yüzde
8,78’ini ise işçi ödeyecek. 31 Aralık 1959 tarihinden sonra doğanlar
için emekli prim tutarının
yüzde 14,8 olması öngörülüyor. Bu oranın yüzde
8,22’sini işveren, yüzde
6,58’ini ise işçi ödeyecek.
Bütçede 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle emekli maaş
formülüne göre hesaplanan bir yıllık sigortalılık
süresine ilişkin yüzdenin
1,126’dan 169’a artması
ve bunun sonucunda 1
Temmuz itibariyle tüm
emekli maaşlarının yüzde
3,8 artması öngörülüyor.
Önceki yılın 31 Aralık tarihine kadar sigorta prim
gün sayısı ve emeklilik
yaşı için bağlanan emekli
maaşları güncellenmeyip,
bir yıllık sigortalılık süresine ilişkin 1, 169 olan
yüzde miktarına göre
artırılacak. 2018 yılında
kadınlar 61 yaş 2 ay doldurduğunda 35 yıl 6 ay
sigortalılık süresine sahip
olduklarında, erkekler ise
64 yaş 1 ay doldurduğunda 38 yıl 6 ay sigortalılık
süresine sahip olduğunda emekli olabilecekler.
Annelik izninin ikinci
yılında 380 leva ödenecek
Doğum yapan annelere çocuğun ikinci yılında
ödenen ücret 40 leva
yükseltilerek 340 levadan
380 levaya yükseltildi.
Ücretli hamilelik ve do-

lerin maaşlarına yüzde 15
oranında zam yapılacak.
Bütçede bunun için ayrılan kaynaklar 330 milyon
levadır. Öğretmenlerin
başlangıçta aldığı maaş
660 levadan 759 levaya
yükseltilecek. Kıdemli
öğretmenlerin ve kıdemli eğitmenlerin maaşları
790 leva, başöğretmenlerin ve eğitmenlerin maaşları ise 836 leva olacak.
Bütçede eğitim alanında
giderler, programlar ve
burslar için daha 180 milyon leva ayrılacak.
Askeri görevlilerin maaşlarının artırılması için
ek olarak 100 milyon leva
ayrılacak. Onların maaşları yüzde 10-11 oranında
zamlanacak. Asker ve
çavuşlar yaklaşık 70 leva,
subaylar ise yaklaşık 90
leva daha yüksek maaş
alacak.
2018 yılında itfaiyecilerin ve polislerin maaşlarının artırılması için 55
milyon leva öngörülüyor.
Bu zam, sektörde çalışanların tümünü değil,
en fazla polis yetkisine
sahip görevlilerin maaşlarını kapsayacak. Onların maaşları yüzde 1-15
arasında artırılacak.
Devlet 4 tüp bebek
prosedürünün maliyetini karşılayacak
2018 yılının başından
itibaren maliyeti devlet
tarafından karşılanan
ücretsiz tüp bebek dene-

melerine bir tanesi daha
ekleniyor. Böylece ücretsiz tüp bebek denemeleri 3’ten 4’e yükseliyor.
Bunun için 2018 yılı Tüp
Bebek Fonu kaynakları
9 milyon leva artırılacak.
Bu yıldan itibaren Üremeye Yardımcı Tedavi Merkezi tarafından şimdiye
kadar devletin maliyetini
karşılamadığı dört dondurulmuş embriyo transferi yapılması da finanse
edilecek. Böylece devlet
tarafından finanse edilen
tüp bebek denemelerinin
sayısı ikiye katlanacak
ve kadınların hamile kalma şansı da artacak. 35
yaş altı kanser hastaları
olan kadınlar artık kendi genetik materyallerini
saklayabilecekler ve bu
da onların daha sonraki
bir aşamada anne olmasını sağlayacak. Bir eşin
genetik hastalığı veya
kromozom mutasyonu
oluşan hastalığı olan çiftlerin de tüp bebek denemesiyle sağlıklı bir bebek
sahibi olma şansı olacak.
Çiftler tarafından yapılan
tüp bebek denemesine
ilişkin başvuru onay süresi 12 aydan 2-3 aya
kısaltıldı.
Kár amacı gütmeyen tüzel kişilerin tescil harçları
2-4 kat daha düşük oldu
Tescilin biçimi ve başvuru türüne göre kár amacı
gütmeyen tüzel kişilerin
tescil harçları 2- 4 kat
daha düşük olacak. Tüzel
kişinin merkezi nerede
olursa olsun tescil ettirilmesi için Tescil Ajansı’nın
tüm şubelerine kağıt başvuru formu verilebilecek.
Başvuru elektronik yolla
yapıldığı takdirde tescil
harcı yüzde 50 daha düşük olacak.
Tütün mamulleri ve
şişelenmiş alkollü içeceklere yeni tüketim
etiketi
Fiyatından özel tüketim
vergisi (ÖTV) alınan tütün
mamulleri ve şişelenmiş
alkollü içecekler yeni bir
tüketim etiketi ile satılacak. Tüketim etiketlerinin
birim fiyatları tütün mamulleri için 0, 013 leva
ve alkollü içkiler için 0,
032 leva olmak üzere
aynı kalacak. Tütün mamulleri tüketim etiketlerinde yapılan yenilik şu
ki, Maliye Bakanlığı’nın
web sitesine bağlantı
içeren bir QR kodu yerleştirilmiş olmasıdır. Bu
kod, herhangi bir ücretsiz
QR kodu okuyucu ile bir
akıllı telefon veya tablet
aracılığıyla okunabilir.
Şu anda geçerli tüketim
etiketine sahip ÖTV’li
ürünler 31 Aralık 2018
tarihini geçmemek kay-

dıyla tüketilinceye kadar
piyasaya sunulacaktır.
Milli Gelirler Ajansı’nda
görevli müfettişler, sahibi
değişmiş olsa bile ihlaller
tespit edilen mekanları
kapatabilecekler. 1000
adet sigara için ödenen
özel tüketim vergisi 109
levaya yükseltilecek, enflasyonla orantılı olarak
ödenen vergi oranı ise
satış fiyatının yüzde 25’i
tutarında olacak. Bu değişiklik ucuz markaların
daha çok pahalılaşmasına, pahalıların ise daha
az pahalılaşmasına yol
açacak. Fiyat artışı, piyasada bulunan ÖTV’nin
eski tutarı ödenen tütün
ürünlerinin tükenmesinden sonra kademeli olacak.
Üç aylık vinyet uygulanacak
Fiyatı 54 leva olan yeni
bir üç aylık vinyet uygulanmaya başlandı. Artık
üç yıldır diğer vinyet pulu
fiyatları değişmiyor. Otomobiller için yıllık vinyet
97 leva, aylık vinyet 30
leva ve haftalık vinyet 15
leva. Bir yıllık vinyetlerin
geçerlilik süresi satın alınan tarihten itibaren başlayacak. Dağıtım noktalarında 2,1 milyon vinyet
pulu satışa sunuldu, onların 900 bini otomobiller
için yıllık vinyettir. Ocak
ayının sonuna kadar aşamalı olarak dağıtım noktalarında satışa sunulan
vinyet pullarının sayısı
yaklaşık 4,8 milyonu bulacak. Bu yıl sonuncu
kez kağıt vinyet pulu uygulanacak. Yol ücretleri
tahsil edilmesine ilişkin
TOLL sistemi kurulması
ve devreye sokulmasıyla
tamamen elektronik vinyet uygulanacak. Daha
iyi koruma ve sahtecilik
olasılığını engellemek
için vinyetlerin grafik
düzeni değiştirilmiştir.
Tüm çıkartmalar sıralı ve
rastgele numara olan çift
numaralıdır ve her iki numara kombinasyonu da
bir tür korumadır.
Doğalgaz fiyatına yüzde 2,75 oranında zam
Yılın ilk çeyreğinde doğalgaz fiyatı 2017 yılına
göre yüzde 2,75 oranında daha pahalı olacak.
Enerji ve Su Düzenleme
Komisyonu tarafından
onaylanan Bulgargaz
Şirketi’nin nihai tedarikçilere ve doğalgaz aboneliği başlatan tüketicilere
satacağı doğalgazın fiyatı özel tüketim vergisi ve
katma değer vergisi olmaksızın 1000 metreküp
başına 352,93 leva veya
kWh fiyatı 33,52 leva ola-
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Büyükelçi Neynski: Borisov ve Erdoğan
arasındaki diyalog ikili ilişkilerin yararına
İstanbul’daki Bulgar
Ortodoks Eksarhlığı binasında BTV’ye demeç
veren Bulgaristan’ın Ankara Büyükelçisi Nadejda
Neynski, “Boyko Borisov
ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki diyalog
meyve veren bir yatırımdır” dedi. Türkiye’nin
mega kenti İstanbul’da
restore edilen Balat'taki „Demir Kilise” (Sveti
Stefan Kilisesi) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve
Bulgaristan Başbakanı
Borisov'un katıldığı törenle 7 Ocak Pazar günü
ibadete açıldı.
Erdoğan ile yakınlığından dolayı Borisov’un
bazı kişiler tarafından
aldığı eleştirilerle ilgili
Neynski, “Modern dünya ve diplomasi büyük
ölçüde değişti. Ar tık
her şey gerçek zamanlı
olarak gerçekleşiyor ve
geleneksel diplomasinin
bu prosedürünün yerini
kişisel temaslar, liderlerin görüşme, temaslarda
bulunma ve planlanmadan birçok sorunu çözme

imkanları aldı” dedi.
Neynski’nin ifadelerine
göre Bulgaristan Başbakanı bu dinamik sürece

rin yararınadır. Bu, çeşitli
meyve veren bir yatırımdır” diye görüş bildirdi.
Neynski’nin ifadelerine

hem ekonomik, hem de
güvenlik açısından çok
önemli bir ortağıdır. Bu
ekonomik bağlılık ve bu

başarıyla girmeyi başardı.
Büyükelçi, “Sanırım bir
takım birikmiş önyargıların ve yanlış anlamaları
veya telkinlerin üstesinden gelmeyi başardı. Bu
diyalog her bir durumda
büyük ölçüde ikili ilişkile-

göre Bulgaristan’ın Batı
Balkanlara yönelik dış
politikası son aylarda
çok başarılı ve bu durum
ülkemize büyük imkanlar
veriyor.
Büyükelçi, şu ifadeleri kullandı: “Türkiye,
Avrupa Birliği'nin (AB)

stratejik güvenlik hedefleri varken onların aşırı
bir çarpışmaya girmesi
düşünülemez”. Neynski,
iki tarafın birbirine karşı
daha yumuşak bir tutum
sergilemesi gerektiğini
düşünüyor.
Neynski, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başka ülkelerin ve Bulgaristan’ın
sınırlarıyla ilgili Lozan

1 Ocak’ta Yürürlüğe Giren
Önemli Değişiklikler
2. sayfadan devam
cak. Doğalgaz fiyatının
zamlanması ısıtma sezonunun sonuna kadar ısı
enerjisi fiyatının zamlanmasına neden olmayacak. Elektrik fiyatlarında
değişiklik olmayacak.
Ül ke n i n ya r ı sı n d a
suya zam
Ülkenin 14 ilinde su
fiyatlarına yüzde 2 ile
yüzde 20 arasında değişen oranda zam yapılacak. Su ve kanalizasyon şirketleri (VİK)
2018 yılında yüzde 9,5
zamla Sofya’da bir metre
küp suyun fiyatının 2,36
leva, yüzde 4,5 zamla
Smolyan’da (Paşmaklı)
bir metre küp suyun fiyatının 2,35 leva, yüzde
2,9 zamla Filibe’de bir
metre küp suyun fiyatının 2,20 leva, yüzde
2,7 zamla Varna’da bir
metre küp suyun fiyatının 3 leva, yüzde 6,5
zamla Silistre’de bir
metre küp suyun fiyatının 3,29 leva, yüzde

2,8 zamla Kırcaali’de
bir metre küp suyun fiyatının 2,43 leva, yüzde
6,2 zamla Rusçuk’ta bir
metre küp suyun fiyatının 2,78 leva, yüzde 5,8
zamla Pernik’te bir metre
küp suyun fiyatının 2,29
leva, yüzde 6,4 zamla
Montana’da bir metre küp
suyun fiyatının 2,89 leva,
yüzde 3 zamla Şumnu’da
3,32 leva, yüzde 2,05
zamla Sliven’de (İslimye) bir metre küp suyun
fiyatının 2,50 leva, yüzde 8,7 zamla Burgaz’da
bir metre küp suyun fiyatının 2,77 leva, yüzde
13 zamla Vratsa’da bir
metre küp suyun fiyatının 3,09 leva olmasını
planlıyor. Su fiyatına en
yüksek zam Yanbol’da
yapılacak. Orada yüzde
20 zamla bir metre küp
suyun fiyatı 2,78 leva
olacak. 2017 yılının son
günlerinde Enerji ve Su
Düzenleme Komisyonunun (KEVR) su fiyatlarına zam yapılması kararı
Yüksek İdare Savcılığına
intikal edildi.

2018 yılında hangi
günler tatil
2018 yılında resmi tatil
günleri 22’dir. 2018 yılının ilk çalışma günü 2
Ocak’tır. 1 Ocak günü
çalışılmayacak. 2018
yılında çalışma günleri,
2017 yılına göre bir gün
fazla olarak 249 olacak.
3 Mart Milli Günü için 3-5
Mart tarihleri resmi tatil
günleri olacak. Paskalya
için Hz. İsa’nın çarmıha
gerildiği Cuma gününden
Hz. İsa’nın göğe yükselişinin ikinci gününe kadar
6-9 Nisan tarihleri resmi
tatil günleri olacak. Gergövden (Hıdrellez) için
5-7 Mayıs tarihlerinde
olmak üzere üç gün çalışılmayacak. 1 Mayıs
Emekçiler Bayramı, 24
Mayıs Slav Alfabesi ve
Bulgar Kültürü Günü, 6
Eylül Bulgaristan’ın Birleşmesi Günü, 22 Eylül
Bulgaristan’ın Bağımsızlık Günü için 24 Eylül’de
çalışılmayacak. Noel
Yortusu için 22-26 Aralık
tarihleri resmi tatil günleri olacak.

Barış Antlaşması'na ilişkin açıklamaları hakkında şunları söyledi: “Avrupa standardına göre bu
ifadelerin aşırı olmasına
rağmen sonuçta Türkiye
AB üyeliğinden vazgeçmiyor ve bu bir duygu değil, bir çıkar meselesidir.
Türkiye, AB ile yakınlaşmasının ve ne zamansa
üyesi olmasının kendi çıkarına olduğunu biliyor”.
Büyükelçi, Sofya ve
Ankara arasında geçici
problemler yaşansa bile
diplomatik diyalog kanalları açıksa, siyasi liderler
arasında iyi bir diyalog
varsa, tüm sorunların
çözülebileceğini izah etti.
Neynski, görevde bulunduğu iki yılın değerlendirmesini yaptı ve çok
güzel şeylere imza atıldığını söyledi.
Diplomat, “Türkiye’de
dramatik olaylar yaşandı, fakat aynı zamanda
çok güzel şeyler de oldu.
İkili ilişkilerimizin gelişiminden, restore edilen
Demir Kilise’nin hizmete
açılmasından bahsediyorum. Bu kilisenin şimdi
açılması rastgele bir şey
değil, bu ikili ilişkilerin gelişmesinin, diplomatik ka-

nallarının açık olmasının,
aracı olmaksızın sürdürülen diyalogun ve tabii ki
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan’ın angaje olmasının sonucunda
olan bir şeydir” dedi.
Neynski konuşmasında, İstanbul’daki Bulgar
topluluğunun bu yönde
çaba sarf etmelerinden
dolayı teşekkür ederek,
onları gerçek bir Bulgar
Rönesansı aydınları olarak niteledi.
Büyükelçi, Türkiye’nin
kilisenin restorasyonu
için yaklaşık 4 milyon
avro kaynak ayırdığını
anımsattı.
Neynski, FETÖ ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle Türk cezaevlerinde
yatan Bulgarlarla ve yakınlarıyla konsolosların
sürekli temas halinde
olduklarını, Büyükelçiliğin ise her bir ayrı vakayı
takip ettiğini belirtti.
Türkiye’de ve özellikle
de İstanbul’da çok sayıda Bulgaristan göçmeni
ikamet etmekte. Onlar,
Bulgaristan vizesi almak,
emeklilik, sosyal sigorta
ve başka konularla ilgili
birçok zorluklarla karşılaşıyorlar. KH

Sağlık Bakanlığından kızamık salgını riski uyarısı
Sağlık Bakanlığı, ebeveynler çocuklarının kızamık aşısına ilişkin aşı takvimini kontrol etmeleri ve
aşı yaptırılmamış olması
halinde yaptırılması için
acil tedbirler almaları
çağrısında bulundu.
2017 yılının son aylarında Romanya’da
kızamık hastası
sayısında azalma
olmasına rağmen
Yunanistan'da bu tür
hasta sayısında artış
var.
Kızamık hastalığının yayıldığı Balkan ve Avrupa
ülkelerinden Bulgaristan’a
da yayılma riski var ve
ancak kızamık aşısı oranı
yüksek olursa yayılmasının sınırlanacağı garanti
edilebilinir.
Ulusal Aşı Takvimi’ne
göre çocuklara zamanında aşı yapılması aile hekimlerinden başka ebeveynlerin de temel ödevi
ve sorumluluğudur.
Kızamık hastalığı, virüs
hava damlacıkları tarafından iletilir. Hastalığın
kuluçka süresi 21 güne
kadardır, ortalama 9-10
gündür.
İlk belirtileri ateş, halsiz-

lik ve öksürüktür. Vücut
ısısı 39-40 dereceye kadar yükselir ve önce yüz,
boyun ve göğüs, daha
sonra gövde ve kollar
üzerinde kırmızı noktalar

ortaya çıkar.
Enfeksiyon kaynağı sadece insandır, iletim faktörü ise havadır. Enfeksiyon çoğunlukla kapalı
alanlarda, yakın temasta
ve doğrudan temasta
oluşur. Hastalık geçirilince yaşam boyu bağışıklık
oluşur.
2016 ve 2017 yıllarında
büyük bir kızamık salgını
Avrupa kıtasını etkisi altına aldı. Stockholm Avrupa Hastalık Önleme ve
Kontrol Merkezi verilerine göre 1 Kasım 2016-31
Kasım 2017 döneminde
30 Avrupa ülkesinde 13
bin 726 kızamık vakası
kaydedildi.
Kızamık vakaları en yük-

sek oranda Romanya’da
(5 605), İtalya’da (4 973),
A lmanya’da (9 52) ve
Yunanistan’da (922) görüldü.
Bu dönemde kızamık
hastalığından ölenle rin sayısı 30’a ulaştı.
Ölüm vakalarının 20’si
Romanya’da görüldü.
Hastalık, en yüksek oranda 1 yaş altı çocuklarda
görülür.
Kızamık hastalığı
Avrupa’da yayılmaya devam ediyor, çünkü kızamık aşı oranı çoğu ülkelerde salgın riski olmadığı oranının altındadır, 20
AB ülkesinde ise tavsiye
edilen yüzde 95 oranının
altındadır.
2017 yılının başında kızamık hastalığının etkisi
altında olan ülkelere yapılan ziyaretler sonucunda
Filibe, Pazarcık ve Montana illerinde kızamık salgını meydana geldi. Başlıca
Roman asıllı çocuklarda
olmak üzere 165 kızamık
hastası tespit edildi. Hastaların büyük bir bölümüne aşı yapılmamıştı veya
yapılan aşı yeterli miktarda değildi.
Kırcaali Haber
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Başbakan Borisov: Türkiye Olmadan
Terör ve Göç Akını ile Mücadele Edemeyiz
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan ile karşılıklı olarak verdikleri söze dayalı
anlayışın uygulanmasının Bulgaristan açısından mükemmel bir işlev
gördüğünü ve kendilerine
doğru göç baskısının sıfırlandığını söyledi.
Borisov, 7 yıllık çalışma
ile restorasyonu tamamlanan, Demir Kilise olarak bilinen Stevi Stefan
Kilisesi'nin 7 Ocak’ta yapılan açılışı öncesi Anadolu Ajansı'nın sorularını
cevapladı.
Açılışı Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile birlikte yapacaklarını hatırlatan Borisov,
Türkiye'nin kilisenin onarımını finanse etmesi jestini
takdirle karşıladığını belirtti. Başbakan Borisov,
kültürel bir anıtın kendiliğinden yok olduğu sırada
Erdoğan'ın restorasyona
sıcak bakmasının kendisini çok mutlu ettiğini
kaydederek, "Günümüzde
İstanbul sakinleri, turistler
ve dinimizi paylaşanlar
için muhteşem bir fırsat
yaratılıyor. İşte Müslüman ve Hristiyan iki ülke
arasında dostluk, karşılıklı
anlayış, iyi niyetin olabileceği gösterildi. Sanırım bu
olay, hepimizin ortaklaşa
oluşturmaya çalıştığımız,
Balkanlar'daki karşılıklı
iyi niyet ve ortak ruhun
hakim olmasından dolayı
gerçekleşmiştir." dedi.
Türkiye'nin en büyük
komşuları olduğu dolayısı ile evlerindeki bir eksiklik için Türkiye'ye gitmek
durumunda kalacaklarını
belirten Borisov, Erdoğan ile görüşmesinde de
ABD'nin Kudüs'ü İsrail'in
başkenti ilan etmesinden
Suriye'deki savaşa, Kırım meselesinden enerji
projelerine kadar birçok
konuyu ele alacaklarını
belirtti.
AB dönem başkanlığından beklentiler
Bulgaristan'ın 1 Ocak
itibarı ile başlayan Avrupa Birliği (AB) Konseyi dönem başkanlığına
değinen Bor isov, yakın zamana kadar Batı
Balkanlar konusunun
Avrupa'nın gündeminde
dahi olmamasına rağmen
17 Mayıs'ta Batı Balkanlar
liderleri zirvesi düzenleneceği bilgisini verdi.
Başbakan Borisov, dönem başkanlığında Balkanlar bölgesine odaklanacağını hatırlattıktan
sonra Türkiye ile ilgili bek-

lentiler konusunda şunları
söyledi:
"Aslında, AB'nin dönem
başkanlığını yapmak,
AB'yi yönetmekle eş anlamlı değil, AB'deki büyük kararlar en azından
oy birliği ile alınır. Ancak
ben, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın
Strazburg'a geldiği zamanları da hatırlıyorum.

Türkiye'nin sığınmacı göçünü durdurmadaki rolünün altını bir
kez daha çizen Borisov,
Yunanistan'a giren göçmenlerin Bulgaristan'a
girmiş olması durumunda ülkesinin ayakta kalamayacağını ileri sürdü.
Bulgar Başbakan, şunları
kaydetti:
"Cumhurbaşkanı Erdo-

visleri Türkiye güvenlik
servisleri ile çok iyi bir iş
birliği yapmaktadır." dedi.
İkili ilişkilerde yeni dinamizm
Bulgaristan-Türkiye ilişkilerinin yeni bir dinamizme kavuştuğuna işaret
eden Başbakan Borisov,
ülkesinin Türk iş sektörünün girişimlerine açık
olduğunu belirtti.

O dönemin Başbakanı Ahmet Davutoğlu da
Brüksel'e gelir, onu Avrupa Konseyi toplantılarında
ağırlardık. Gerçekten gerek Türkiye'deki referandum gerekse birçok Avrupa ülkesindeki seçimler
ve göç krizi Avrupa'da çok
sayıda milliyetçi partinin
iktidara gelmesine veya
öngörülmeyen seçim sonuçlarına neden oldu.
Bence Türkiye ile göç krizi konusundaki anlaşma
olabildiği en iyi şekilde
işlev görüyor. Bu durumda en azından Türkiye ile
eskiden sahip olduğumuz
ilişki tarzını yeniden oluşturmak, yapabileceğimiz
bir şeydir."
Türkiye ile diplomatik
ilişkilerin iyi yürümesi
gerektiğine işaret eden
Boyko Borisov, "Biz AB ve
Bulgaristan olarak Türkiye
ile sadece komşu değiliz,
Türkiye aynı zamanda
AB ortamında en büyük
orduya sahip ülke olarak
NATO'nun Güney kanadını oluşturur. Bence, silahı
elinde tutan sana en yakın, en sadık ve en özverili
(dostun) olması gerekiyor.
Kısacası Türkiye'den sırtımızı korumak yerine diplomasi ve iyi ilişkilerimizi
yeniden geliştirip, Güney
kanadımıza olabildiğince
maksimum düzeyde güvenmemiz gerekiyor." diye
konuştu.
-"İş birliğimiz mükemmel yürüyor"

ğan ile karşılıklı olarak birbirimize verdiğimiz söze
dayalı anlayışın uygulanması, Bulgaristan açısından mükemmel bir işlev
görüyor. Bize doğru göç
baskısı resmen sıfıra inmiş bulunuyor. Aşırı yasa
dışı geçiş olursa, Türkiye
tarafı çıkan göçmenleri
geri alıyor. Sınır kontrol
noktalarında Türkiye ile
muhteşem iş birliğimiz
var, sınır polisi ve denizcilerimiz Türk meslektaşları
ile birlikte çok iyi çalışıyor.
Dolayısıyla karşılaşılan en
büyük sorun sadece Bulgaristan açısından değil,
tüm Avrupa açısından en
iyi şekilde çözüme kavuşturulmuştur."
Türkiye'nin AB'ye katılım süreci
Türkiye'nin AB'ye katılım
sürecinin birlik içerisinde
alınacak "zor kararlara
bağlı olduğunu" kaydeden
Borisov, katılımın kendisine ait karara bağlı olmadığını kaydetti. Ancak
Borisov, "Katılım süreci
devam ederken, vizeler,
gümrük anlaşmaları, kültürel mirası da kapsamına alacak 5-6 maddelik
büyük bir anlaşmanın
imzalanması, iş ilişkileri,
turizm, mal ve yük taşımacılığını kolaylaştıracak." görüşünü dile getirdi. Bulgaristan Başbakanı
ayrıca, "Türkiye olmadan
gerek terörizmle gerekse
göç akımı ile baş edemeyiz. Bulgar güvenlik ser-

Borisov özellikle ulaşım
ve altyapı projelerine değinerek, yatırım yapmak
isteyen Türk işadamları
için koşulları oluşturduklarını örnekler ile anlattı.
AB'nin en büyük gümrük
kapısının Kapıkule olduğunu ifade eden Bulgar
Başbakan, buradan günde yaklaşık 5 bin tırın
geçtiğini hatırlattı. Tüm
Balkanlar'da mükemmel
ara bağlantılar, otoyollar
yaptıklarının altını çizen
Borisov, Bulgaristan'ın
yatırım yaptığı projeler ile
İstanbul'u tüm noktalara
bağlamayı amaçladıklarını söyledi. Sofya'ya 560
kilometre mesafesinde
bulunan İstanbul'a direk
otobandan gidilebildiğine işaret eden Borisov,
"Komşu Türkiye ile birbirimizi bağlayan demiryollarımız tamamen onarıldı, tamamen elektrikli
oldu, yenilendi. Trenler
artık saatte 180 kilometre
hız yapabilecek. Bölgenin gelişimi, mal ve yük
taşımacılığı için her türlü
fırsatları yaratıyoruz." diye
konuştu.
P o l o n y a
v e
Macaristan'dan gelen
"çatlak" sesler
Polonya ve Macaristan
gibi bazı ülkelerin sığınmacı kabulündeki kota
uygulamalarına kar şı
çıkmasının AB içerisinde
kopmaya götürebilecek
görüş ayrılıklarına neden
olup olmayacağı ile ilgili

soruya Borisov, şu cevabı verdi.
"Görüş ayrılıkları çok
yumuşak bir ifade sayılır.
Bu konuda tam bir bunalım yaşanıyor. Hatta burada söz konusu olan sadece Polonya ve Macaristan
değil, başka devletler de
var. Dolayısıyla her zaman teklif ettiğim çözüm
kararı ne mutlu ki şu anda
artık kabul görmüş oluyor: AB'nin dış sınırlarının
iyi korunması gerekiyor.
Türkiye ile anlaşmanın
çalışabilir halde sürdürülmesi gerekiyor. Mülteciler, kriz noktalarına yakın,
AB topraklarının dışında
kurulacak güvenlik merkezlerinde tutulmalı."
Borisov, savaş olduğu
sürece göçün de devam
edeceğinin altını çizerek, Suriye'de barışçıl bir
çözümün bulunmasının
önemine değindi.
-15 Temmuz
Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimine
de değinen Bor isov,

Avrupa'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına
giden ilk politikacı olduğunu ve Erdoğan'a destek verdiğini belirterek
şunları söyledi:
"O darbe girişimi aslında Erdoğan'ın devrilmesi
değil, onun öldürülmesini amaçlayan bir girişimdi. Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a destek verirken bu tavrımdan dolayı eleştiri gördüğümde
benim yanıtım hep şöyle
olmuştur: Biz demokrasinin tüm değerlerini
esas alırız. Demokrasiye
gelince, bu kavrama bir
'can' vermek gerekirse
demokrasi; seçimleri, halkın oyu ve sesini esas ve
üstün kılmıştır. F16'larla,
askeri helikopterlerle, sivil hedeflere ateş ederek
iktidara el konulması; iktidarın, bir yönetimin teslim edilmesi kabul edilir
bir yöntem değil. Bundan
dolayı Cumhurbaşkanı
Erdoğan'a destek vermiş
bulunuyorum." AA

Bulgaristan'da Liderlerle Görüştü,
Türkiye'ye Umutla Döndü
1. sayfadan devam
Bugün geriye doğru
gitmeye başlayan tüm
kazanımların korunması, gelecekle ilgili ise
önemli hak ve özgürlüklerin elde edilmesi için
tarihi bir sürece girildiğini açıklayan Balkan
Rumeli Türkleri Konfederasyonu Onursal Başkanı Turhan Gençoğlu,
soydaşlar tarafından
tam destek bulan girişimini başkent Sofya’da
siyasi parti liderleriyle
görüşerek önemli bir
aşamaya taşıdı.
’Geçmişi geçmişte bırakalım. Zaman fedakarlık zamanı, zaman
birleşme zamanıdır’ diyen Gençoğlu, sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Birleşelim ve tek vücut
haline gelip, ortak hareket ederek önümüzdeki
dönemde Bulgaristan’da
iktidar ortağı olarak soydaşlarımıza hak ettikleri
hizmetleri daha iyi verebilelim. Bulgaristan’daki
siyasi parti liderlerinin
soydaşlarımızın, halkımızın birliği ve bütünlüğü için fedakarlık yap-

maya hazır olduklarını
belirtmeleri beni çok
mutlu etti. Görüşmelerde, siyasi bütünlüğümüz için tek vücut olma
talebimi tüm liderlerimize ilettim. Uzun uzun
görüşmeler gerçekleştirdik. Bu sürecin kolay
bir süreç olmadığını
biliyorum. Birleşmenin, herkesin fedakarlık
yapmasıyla gerçekleşeceğini düşünüyorum.
Geçmişte bazı hatalar
yapılmış olabilir, ancak
artık geleceğe bakmamız gerekiyor. Önümüzdeki süreçte, birbirimizi
eleştirmeyi bırakmamız
gerekiyor. Genel başkanlarımızın, teşkilatlarını bu hususta daha
dikkatli olacaklarını belirttiler. Bizler et ve tırnak gibiyiz, birbirimizi
kırmadan hareket edeceğimizi düşünüyorum.
Biz bunun üstesinden
gelebilecek güçteyiz."
Gençoğlu, herkesin
beklediği, özlem duyduğu birleşmenin yeniden sağlanacağını
ve akrabaların yeniden
buluşacağını da sözlerine ekledi.
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Ulusal Kamu Denetçisi Maya Manolova,
İstanbul Sözleşmesini Destekliyor
İstanbul Sözleşmesi
olarak bilinen Kadınlara Yönelik Şiddet ve
Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa
Konseyi Sözleşmesi’nin
Meclis tarafından onaylanmasını destekleyen
Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Manolova,
konuyla ilgili açıklama
yayınladı. Manolova,
açıklamasında şöyle
diyor: “Şiddet tolere
edilemez ve tolere edilmemelidir. Aile içi şiddet ve cinsiyete dayalı
şiddete karşı koruma
sağlayan bu sözleşme
Bulgaristan'da uygulanmalıdır”.
Açıklamanın devamında şu ifadelere yer
verildi: “Dünya Sağlık
Örgütü verilerine göre
2016 yılında dünyadaki kadınların yaklaşık
yüzde 35'i fiziksel ve /
veya cinsel şiddete maruz kaldı. Avrupa Birliği
Temel Haklar Ajansı verileri Avrupa'da 15 yaş
üstü 3 kadından 1'inin
hayatında en az bir kez
fiziksel ve / veya cinsel
istismara maruz kaldığını gösteriyor”.
Alpha Research

Ajansı araştırmasının sonuçlarına göre
Bulgaristan'da her bir
dördüncü kadın aile

dayalı şiddet, dayak, tecavüz, hakaret ve aşağılanma, özgürlük kısıtlaması, mağdurun izole

ziran 2017 tarihinde imzaladığı AB tarafından
desteklenen bir Avrupa
standardını belirliyor.

içi şiddet mağdurudur.
Bulgaristan Ortakları
Vakfı verilerine göre
Bulgaristan’da 3 kadından 1’i şiddete maruz
kalıyor, bazen bu durum ölümcül sonuçlar
yaratıyor.
Adli istatistik verilerine göre kadın cinayetleri ve kadın öldürmeye
teşebbüs vakalarının
yüzde 35'inin faili mağdurun şimdiki veya eski
sevgilisidir. Cinsiyete

edilmesi, mağdurun
takibi ve kovuşturması,
mali baskı, mülkiyetin
yok edilmesi, tehditler
ve akrabalara yönelik
fiziksel şiddet suçlarını
da içerir.
Manolova’nın ifadelerine göre İstanbul
Sözleşmesi, Avrupa
Konseyi'nin kadınlara
karşı şiddet ve aile içi
şiddete karşı önemli bir
aracıdır. Sözleşme, AB
üyesi ülkeler ve 13 Ha-

Açıklamada “AB üyesi
olan tüm 28 ülke tarafından imzalanan İstanbul Sözleşmesi 17
ülkenin Meclisi tarafından onaylanmıştır. Avrupa Konseyi üyesi olan
tüm 47 devlet arasında
sadece Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan
tarafından imzalanmamıştır” deniliyor.
Bilindiği gibi İç Makedon Devrimci Örgütü
(VMRO), Demokratik

Türkiye-Bulgaristan Sınır Ötesi İşbirliği

Programının Bütçesi Arttırıldı
Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi
İşbirliği Programı 20142020 dönemi dördüncü
Or tak İzleme Komite
Toplantısı Edirne’de gerçekleştirildi. Ortak İzleme
Komite Toplantısı Bulgaristan Eşbaşkanı Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakan Yardımcısı Denitsa Nikolova, “Program
kapsamında sağlanacak
finansman tutarı 15,6
milyondan fazla artırıldı”
diye bildirdi.
Nikolova, Bulgaristan
ve Türkiye arasındaki Sınır Ötesi İşbirliği
Programı’nın elektronik
yolla hibe başvurusu
yapılan projelerle uygulanacağını kaydetti.
Nikolova’nın ifadelerine
göre program kapsamındaki potansiyel yararlanıcılar gerekli belgeleri

çevrimiçi olarak sunarak
yararlanamamışlardır.
Bakan Yardımcısı, “Bu,
daha geniş bir proje yelpazesinin sunulmasını
sağlayacak. İki ülke ara-

sındaki işbirliği ve ortaklık
koşullarını kolaylaştıracak ve proje değerlendirmesi sürecini hızlandıracak" diye kaydetti.
Programın 30 milyon

avroya yakın bütçeye
sahip olduğu anlaşıldı.
Şimdiye kadar birinci
proje teklif çağrısı kapsamında başvurusu yapılan neredeyse 10 milyon

Güçler Birliği (SDS),
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) ve hükümette yer alan 8 bakan
İstanbul Sözleşmesi’nin
Meclis tarafından onaylanmasına karşı çıktı.
Çünkü sözleşme metni
halkımızın psikolojisi ve
değerlerine aykırı olan
sosyal cinsiyet ve başka
kavramlar getiriyor.
Manolova’nın ifadelerine göre şu anda İstanbul Sözleşmesi’ne karşı
yürütülen kampanyanın
izahı zordur. Sözleşmenin kalbini oluşturan aile
içi şiddet ve cinsiyete
dayalı şiddetle ilgili bir
dizi fiillerin kriminalize
edilmesidir. Sözleşme
mahkemece belirlenen
şartlar ve süre içinde
failin mağdura, evine,
işyerine ve sosyal temaslarda bulunduğu ve
dinlenme yerlerine yaklaşmanın yasaklanması
gibi şiddetten korunma
önlemleri de içerir. Ayrıca başka önlemler de
içerir.
Açıklama şöyle devam
ediyor: “Adalet Bakanlığına sunduğum görüş
açıklamamda ulusal
mevzuatta değişiklikler
yapılması şartıyla İs-

tanbul Sözleşmesi’nin
Meclise sunulmasını
desteklediğimi bildirdim
ve bu görüşü savunmaya devam ediyorum. Üstelik buna ilişkin kanun
teklifleri de hazırlanmıştır. Adalet Bakanlığında
oluşturulan kurumların
ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yer
aldığı bir çalışma grubu,
Ceza Kanunu’nda ve
Aile İçi Şiddetten Korunma Hakkında Kanun’da
değişikler yapılmasına
ilişkin kanun tasarıları
hazırladı”.
Manolova, bu kanun
tasarılarının kabul edilmesini ısrar ederek,
Adalet Bakanlığı’nın
onaylamak için Meclise sunacağı belgelere
dahil edilmesi çağrısını yaptı. Kamu Denetçisi, açıklamasında
şunları belirtti: “Kanun
tasarılarının gör üş melerinde Bulgaristan
Cumhuriyeti'nin sözleşmenin onaylanması ile
ilgili olarak yapabileceği
çekinceler de ele alınabilir. Çünkü bu çekinceler, ülkemiz için belirli
hükümlerin sözleşmenin
kapsamı dışında kalmasına izin vermektedir”.

avro tutarındaki 43 proje
onaylandı ve finanse edilmektedir.
Bu 43 projeden 16’sı
başta doğal afetlerle mücadele etmek ve doğal
kaynakları korumak ve
yönetmek için yatırım
projesidir, 27’si ise turizm
fırsatlarının tanıtılması ve
teşvik edilmesi için önlemlerden ibarettir.
Bu bağlamda Nikolova, bu 43 projeyle sınır
ötesi bölgenin gelişimi
için belirlenen hedeflerin
yerine getirildiğini gösteren toplam 21 program
göstergesinden 13'ünün
tam olarak uygulanması
beklendiğini söyledi.
İkinci proje teklif çağrısının açılması bekleniyor.
Bu proje teklif çağrısı
kapsamında 15,6 milyon
avrodan fazla hibe desteği verilecek. Yatırım projesi olmayan veya “hafif
ölçekli” diye adlandırılan
projeler de dahil olmak
üzere daha geniş bir yatırım faaliyetleri içeren
entegre bir yaklaşım uygulanan entegre projelere
öncelik verilecektir.
B a k a n Ya r d ı m c ı s ı ,

“Program kapsamında
desteklediğimiz bölgelerdeki insanların hayatlarını iyileştirmeye yardımcı
olacak çok iyi ortaklıklar
kurulan ve gelecekte sürdürülebilir, kaliteli projeler
sunulmasına imkan veriyoruz” diye ifade etti.
Nikolova, Ortak İzleme
Komite Toplantısının iki
ülke arasındaki ilişkilerin önemli bir aşamasında gerçekleştirildiğini
belirterek, Bulgaristan
Başbakanı Boyko Borisov ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan’ın restore edilen
İstanbul’daki Sveti Stefan
Kilisesi’nin açılışını yaptıklarını anımsattı.
Nikolova, “Birlikte daha
ileriye gidebilecekleri
daha güzel ve gelişmiş
bölgeler için ortak projeler ve hedefler vasıtasıyla ülkelerimizi birbirine
yakınlaştırmak için yeni
ve tamamlayıcı fırsatlar arıyoruz. Ülkelerimiz
arasındaki işbirliği her zaman uzlaşma ve dostane
ilişkiler içinde olmuştur”
diye ifade etti.
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Bulgaristan: "Zor zamanlarda AB dönem başkanlığı"
Bulgaristan 01 Ocak
1018 tarihinde AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı
E s t o ny a’d a n d ev r a l dı. Schengen ve Euro
Bölgesi'ne katılmak isteyen Bulgaristan'ı Brexit ve
göç politikaları gibi zorlu
konular bekliyor.
1 Ocak itibariyle AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı
üstlenen Bulgaristan'ı
önemli konular bekliyor.
Brexit müzakereleri, Birlik
içinde ortak bir mülteci ve
göç politikası oluşturulmasına yönelik tartışmalar
ve AB'nin 2020 Mali Çerçevesi, bunlardan sadece birkaçı. Bulgaristan'ın
A B Ko n s ey i D ö n e m
Başkanlığı'ndan sorumlu
bakan Lilyana Pavlova da
hem Bulgar hem de Avrupa Parlamentosu'nda
ülkesinin dönem başkanlığına yönelik hazırladığı
programı duyurdu.
İyi bir dönem başkanlığının, fikir birliği, diyalog ve
uzlaşmayı gerektirdiğini
vurgulayan Pavlova, ağırlık verilecek bazı önemli
konuların yanında Sofya
yönetimi için AB'nin birlik
ve istikrarının önemli olduğuna dikkat çekti.

Bakan Pavlova, kendileri
için 2020 bütçesi ve Brexit
görüşmelerine bağlı olan
genç insanların geleceğinin önemli olduğunu
belirtti. Programda ayrıca
Batı Balkan ülkelerinin AB

Sofya hükümeti, Batı ile
Doğu Avrupa ülkeleri arasında göç politikaları konusundaki farklılıkları gidermek ve Avusturya'nın
1 Temmuz 2018'deki AB
Dönem Başkanlığı önce-

perspektifleri, mülteci ve
göç kapsamında güvenlik
ve istikrar, ortak bir savunma ve ekonomik büyüme ile AB'nin üniter dijital pazarına odaklanmış
konular listeleniyor.
Brexit ve Göç paketi
Bulgaristan'ın en önemli
gündem başlıkları arasındaki göç politikasına
yönelik bir "göç paketi"
bulunuyor. Bu kapsamda

sinde bu konuda bir fikir
birliği sağlamayı hedefliyor. Zira Avusturya hükümeti çok daha sıkılaştırılmış bir göç politikası için
bastırıyor.
Hazırlık yapılan bir diğer
konu ise Brexit müzakereleri. AB Başmüzakerecesi
Michael Barnier ve Bulgaristan Başbakanı Boiko
Borisov, Bulgaristan'ın
AB Konseyi Dönem Baş-

Peştera’da ilaç fabrikası kurulacak

Veteriner ürün üreticisi
Biovet Şirketi, beşeri ilaç
maddeleri ve yem katkı
maddeleri üretimi yapacak bir fabrika inşa ede-

Yapılacak üretimin yüzde
90’dan fazlası ihraç edilecek. Proje kapsamında
100 kişinin istihdam edilmesi bekleniyor.

90’ından fazlasına sahiptirler.
Kısa bir süre önce Domusçievi Kardeşler Şirketler Grubu’na ait bir

kanlığı sırasında Brexit
müzakereleri konusunda önemli ilerlemeler
sağlanacağını umduklarını belirttiler. Barnier,
Bulgaristan'ın AB Konseyi
Dönem Başkanlığı'na iyi
hazırlandığını
belirterek, Bulgar hükümetinin Brexit müzakerelerinin
ilerletilmesi
için gösterdiği
çabadan dolayı da teşekkür
etti.
Batı Balkan
için devreye
girecek
Bulgaristan,
ke n d i s i i ç i n
en önemli konulardan olan
B atı B a lk a n
için son derece
etkili bir çaba göstermek
istiyor. Bu bağlamda yetkin ve yapıcı bir arabulucu
olarak anılma hedefindeki
Sofya hükümeti şimdiden
bu konuda düzenlenecek
bir AB Zirvesi için 17 Mayıs 2018 tarihini belirledi.
Almanya eski Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
Almanya- Bulgaristan
Forumu Başkanı Sosyal
Demokrat Partili Gernot
Erler DW'ye yaptığı açıklamada, "Bulgaristan Batı
Balkan’a, genişleme ve
uyum politikalarına güçlü bir ağırlık verecek. Bu
bağlamda, bölgedeki ikili
ilişkileriyle de iyi koşulları beraberinde getiriyor"
dedi.
Madalyonun öbür yüzü

Tüm bunların yanı sıra
A B Ko n s ey i D ö n e m
Başkanlığı'nı üstlenen
Bulgaristan, hala AB'nin
denetimi altında bulunuyor. Münih merkezli Güneydoğu Avrupa Toplumu
Yönetim Kurulu Başkanı
Johanna Deimel'e göre,
"bu ilk kez olan yeni bir
durum." Deimel, AB‘ye
girişinden itibaren İşbirliği ve Doğrulama Mekanizması (CVM) tarafından
izlenen Bulgaristan'a yönelik bu kapsamdaki son
raporun oldukça "alarm
verici" olduğuna dikkat
çekiyor.
DW'ye açıklamasında,
raporda, Bulgaristan'da
bağımsız yargıya doğrudan müdahale edildiği,
yargıçların bağımsızlığının zayıflatıldığı ve hatta
Anayasa'ya aykırı kanunlar kabul edildiğine
dikkat çeken Deimel; bu
arka plan dikkate alındığında Bulgaristan'ın Batı
Balkan ülkelerine örnek
olamayacağı görüşünde.
Deimel, Bulgaristan'ın AB
için doğru dönem başkanı olacağı konusunda bu
nedenle çekinceleri olduğunu dile getirdi.
Avrupa yanlısı çoğunluk
Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı
başarılı şekilde sürdürebileceğine dair çekincelere
yol açan bir diğer gerekçe olarak hükümet ortağı
aşırı sağcı Birleşik Vatanseverler gösteriliyor. Riedrich-Naumann Vakfı'ndan
Daniel Kaddik bu duru-

mun bir sorun olduğuna
dikkat çekerek, tanınmış
yabancı düşmanı, milliyetçi, ya da korumacı kişilerin önemli kurumların
başına geldiğini belirtti.
Kaddik bunun yol açtığı
sorunu izah edebilmek
için de Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov'un
azınlıklara yönelik nefretini saklamadan Romanları "yabani maymunlar"
olarak tanımlayabilmesini
örnek gösterdi.
Araştırma şirketi
Gallup'un kamuoyu anketine göre, Bulgarların
yüzde 62'si AB'ye güven
duyuyor. Bu oran 2016
yılı Aralık ayında yapılan
kamuoyu anketine göre
yüzde 12'lik puanlık bir
artış anlamına geliyor.
Anket katılımcıların yüzde 55'i Bulgaristan'ın
A B Ko n s ey i D ö n e m
Başkanlığı'nı başarıyla
yürüteceği yönünde görüş bildiriyor.
Bulgarlar dönem başkanlığı ile aynı zamanda
Schengen Bölgesi ve
Euro Bölgesi'ne girmeleri yönünde olumlu bir
puan sayılmasını umuyor.
Gözlemciler, henüz Euro
Bölgesi'ne dahil olma ihtimali ufukta görünmese
de Schengen Bölgesi'ne
katılma ihtimaline engel
olmadığından yola çıkıyor. Ne var ki, Bulgaristan
her ne kadar iyi ekonomik
veriler sunabilse de ne
yazık ki Euro Bölgesi'nde
çok fazla destekçisi bulunmuyor.AA

Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, Sofya Mayçin Dom
(Anne Evi) Üniversite Kadın Hastalıkları ve Doğum
Hastanesi’nin bünyesindeki yenilenen Doğum
sonrası Kliniğinin açılış
törenine katıldı. Törende
konuşan Bakan, “Anne
ve çocuk sağlığı hükümetin ve Sağlık Bakanlığının
şimdiki ekibinin öncelikleri
arasındadır. Ülkedeki bu
tip kliniklerin yenilenmesi
için gösterdiğimiz çabalar,
hem bu kliniklerde çalışan
ekipler, hem de hastalar
için tutarlı ve gözle görülür olacaktır" diye kaydetti.
Ananiev,” Bir ekonomist
ve finansçı olarak hastanenin mali durumunun
iyi olduğunu, olumlu mali
sonuç alındığını ve tedarikçilere borcu olmadığını
söyleyemem” dedi.
Bakan, hastaneyi büyük

profesyonellerin çalıştığı
önde gelen bir hastane
diye övdü.
Doğum sonrası Kliniği-

rinin de bu olduğunu ifade
etti.
Mayçin Dom Üniversite Kadın Hastalıkları ve
Doğum Hastanesi Müdürü Doç.
Dr. İvan Kostov,
anne ve çocuk
s a ğ lı ğ ının h e r
sağlık politikasının temelini oluşturduğunu belirtti.
Doç. Dr. Kostov,
Mayçin Dom Üniversite Kadın Hastalıkları
ve Doğum Hastanesi’nin
ülkedeki doğum ve kadın
hastalıklarının gelişmesinde temel bir faktör olduğunu sözlerine ekledi.
Kiril Ananiev, konuşmasının sonunda hastanede çalışan doktorların ve
sağlık uzmanlarının halk
arasında Ebeler Günü
diye bilinen Doğum Yardımları Günü’nü kutladı.
Kırcaali Haber

Bakan Ananiev: Anne ve
çocuk sağlığı önceliğimizdir

cek. Fabrika, yatırımcı
şirketin satın aldığı Peştera kasabasında bir arazi
üzerine kurulacak.
Yuncker Planı olarak
bilinen AB'nin ekonomik
programı kapsamında
onaylanan yatırım projesi, bu yıl devlet tarafından
destek alan ilk projedir.
Hükümet oturumunda
onaylanan proje kapsamında yapılacak yatırımın
toplam miktarı 293 milyon levanın biraz üzerinde olacak. İlaç üretimine
2020 yılının Mart ayında
başlanması öngörülüyor.

Yatırımcı şirket, son
başvuru tarihlerine ilişkin teşvik tedbirlerini kullanarak ve ilgili idareler
tarafından idari hizmetler
sağlanmasının yanı sıra
Yatırım Teşvik Kanunu’na
göre sınırlı emlak hakları
edinerek devlet tarafından
desteklenecek.
Biovet’in ana şirketi,
Kiril ve Georgi Domusçievi kardeşlere ait olan
Huvepharma’dır. Onların
ortağı olan Opportunities 2009 Şirketi ile birlikte Domusçievi kardeşler,
şirketin hisselerinin yüzde

yatırım projesine AB'nin
ekonomik programı kapsamında 100 milyon avro
hibe desteği onaylandı.
Peştera’da kurulacak fabrikadan başka Domusçievi Kardeşler Şirketler Grubu, Razgrad (Hazargrat)
şehrinde veteriner aşıları
üretimi yapacak bir fabrika kurmayı da planlıyor.
Şirketler Grubu, bu yatırım için gereken kaynakları kendi kaynakları ve
bankadan kredi çekerek
tamamlayacak.
Kırcaali Haber

nin yenilenmesi için harcanan yaklaşık 600 000
leva, Sağlık Bakanlığı
tarafından sermaye kaynakları olarak sağlandı.
Kliniğin onarımı 394 000
levaya mal oldu, 200 000
levaya da klinik için ekipman satın alındı.
Ananiev, Sağlık Bakanlığının tüm ülkede en modern olan Doğum sonrası
Kliniği’nin yenilenmesi
için gereken kaynağı ayırmasının nedenlerinden bi-
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EMPAY Türk şirketi, Şumnu’daki fabrika
personel sayısını ikiye katlayacak
Ekonomi Bakan Yardımcısı Aleksandır Manolev’in
Şumnu Sanayi Bölgesi’ni
ziyareti sırasında Türk şirketi EMPAY’ın, Şumnu’daki üretim tesisinde görevli
personelini ikiye katlamayı planladığı anlaşıldı. Şu
anda fabrikada 100 kişi
çalışıyor. Fabrika yönetimi kısa sürede daha 150
civarında personel tayin
edilmesini amaçlıyor.
EMPAY Şirketi, transformatörler için yalıtım
malzemeleri üretimi yapıyor. Şumnu’daki fabrika
EMPAY’ın dördüncü fabrikasıdır. Şirkete ait diğer
üç fabrika ise Türkiye,
Slovakya ve Hindistan’da
bulunuyor.
Sanayi Bölgesi’nde inşaat veya proje aşamasında
olan daha 6 fabrika kurulacak.
B a k a n Ya r d ı m c ı s ı
Manolev’in ifadelerine
göre Sanayi Bölgesi’nin

katkı sağlayacaktır”.
Ekonomi Bakanlığı verilerine göre Şumnu ilinde
son on yıl içinde Yatırım
Teşvik Kanunu doğrultusunda 690 kişiye iş sağlayacak toplam 135 milyon
leva maliyetli 5 proje gerçekleştirildi veya gerçek-

Poli s maa ş lar ı n ı n
artırılması için daha
100 milyon leva verildi
olası yabancı yatırımcılara tanıtımı düzenlenecek.
Bu tanıtımlarda Türk şirketinin fabrikasına vurgu
yapılacak.
Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada
Manolev’in şu sözleri

aktarıldı: “Şumnu Sanayi
Bölgesi, Ekonomi Bakanlığı veya Bulgaristan Yatırımlar Ajansı ile irtibata
geçen, bölgeye yatırım
yapmak isteyen yabancı yatırımcılara yerleşke
arazisi olarak tanıtılacak”.

Açıklamaya göre Manolev, devamında şöyle diyor: “Bu Sanayi Bölgesi,
kamu özel sektör ortaklığı ilkesine dayalı olarak
geliştirilen çok yararlı bir
proje ve tüm bölge ekonomisinin kalkınması için

Boyko Raşkov, kimlerin haksız yere
dinleme talebinde bulunduğunu açıkladı
BTV’ye konuşan Özel
İstihbarat Araçları Kontrol Bürosu Müdürü Boyko Raşkov, “2016 yılında

üzerine yapılmıştır” diye
açıkladı. Raşkov, kanunlara aykırı olarak özel
istihbarat araçları kulla-

kanuna aykırı olarak siyasetçilerin, gazetecilerin
ve hakimlerin dinlenmesi Devlet Milli Güvenlik
Ajansı (DANS), Savcılık
ve Organize Suçlarla
Mücadele Genel Müdürlüğünün (GDBOP) talebi

nılmasını talep edenlerin
işlemin gizli olması, tek
başına yürütülmesi ve hiç
kimsenin dosyalara bakmak istememesinden dolayı neredeyse kendilerini
kanundan üstün görüp istedikleri zaman kanunları

çiğneyebilecekleri yönünde tutum sergilediklerini
sözlerine ekledi.
Raşkov, “Kanuna göre
bir kişinin dinlenmesi
için ağır kasıtlı bir suçun
işlenişine iştirak ettiğine
dair veri bulunmalıdır.
Yani beş yıldan fazla hapis veya daha ağır ceza
öngörülen suçlar söz konusudur. Ancak bu uygulama tüm ağır suçlar için
değil, sadece kanunda
belirtilen suçlar için geçerlidir” diye izah etti.
Özel İstihbarat Araçları
Kontrol Bürosu Müdürü,
izlemenin en fazla 180
gün sürmesi şartının ihlali de söz konusudur ve
en çarpıcı durumlarda
bu tür izlemenin 480 gün
sürdüğünü belirtti. Boyko
Raşkov, Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin

Vatandaşlar (GERB) milletvekillerinin geçen hafta
Mecliste tanıtımını yaptığı raporun siyasi hedefler
izlediği yönündeki eleştirilerini reddetti. Raşkov,
“2016 yılında haksız yere
dinlendiği saptanan kişilere yönelik bu tür işlemler
farklı partilerin iktidarda
olduğu sırada yapılmıştır”
diye konuştu.
Raşkov, Başsavcı Sotir
Tsatsarov’un emri üzerine GDBOP görevlilerinin
izleme ve dinleme sırasında elde edilen deliller
hakkında bilgi alma hakkına sahip olmadıklarından
yakındı. Bu emrin teftişlerin tamamlanmasını önlediğini belirten Raşkov,” Bu
karar Başsavcı tarafından
yapay olarak yaratılmış bir
engeldir "diye özetledi.
Kırcaali Haber

Bulgaristan savaş uçaklarının onarımı için 40 milyon avro ayırdı
AB ve NATO üyesi Bulgaristan, hava kuvvetlerinin kullandığı Rus yapımı
MiG tipi savaş uçaklarının bakım ve onarımı için
40,5 milyon avroluk bütçe
ayırdı.
Hükümetin onayladığı
bütçeye göre Bulgaristan,
ülkenin hava sahasının
güvenliğinden sorumlu 15
adet MiG-29 uçağından

leştirme aşamasındadır.
Bununla birlikte Şumnu
ili ülkede nüfusun ekonomik aktiflik oranı en yüksek olan il olmaya devam
ediyor. Geçen yıl Şumnu
ilinde nüfusun ekonomik
aktiflik oranı yüzde 74’e
kadar çıktı.

oluşan filonun bakım,
onarım ve lojistik desteği

için Rus üretici ile 4 yıllık
anlaşma imzalayacak.

Parlamento daha önce
MiG tipi savaş uçaklarının yerine NATO
standartlarına
uyumlu uçakların
alınması için karar vermiş, birinci
ve ikinci el olmak
üzere Saab, General Dynamics ve
Eurof ighter 'dan teklif
alınmıştı.

Başbakan Boyko Borisov ise yeni savaş uçağı
filosu edinmeyi "masraflı
bir girişim" olarak gördüğünü belirterek, bunun
ertelenebileceğini, ülkenin yeni tren ve demiryolları bakımı gibi daha
önemli altyapı projelere
odaklanması gerektiğini
savunmuştu.
Kırcaali Haber

Başbakan Boyko Borisov’un polis sendika temsilcileriyle yaptığı görüşmeden sonra hükümetin İçişleri
Bakanlığı (MVR) çalışanlarının maaşlarının artırılması
için daha 100 milyon leva ek kaynak tahsis edeceği
bildirildi.
MVR Çalışanları Sendikası Federasyonu Başkanı
Valentin Popov, buna rağmen düzenlenen protesto eylemlerinin gerçekleştirileceğini duyurdu. Popov, MVR
Çalışanları Sendikası Federasyonu Yönetim Kurulu’nu
toplantıya çağırıp bu durumda protestolara devam edilip edilmeyeceği konusunda karar alınacağını belirtti.
Borisov, protestoların kendisine engel teşkil etmediğini ve Brüksel’dekilerin Bulgaristan’daki maaşların
miktarı hakkında bilgi sahibi olmalarının iyi bir şey olduğunu söyledi.
İçişleri Bakan Yardımcısı Krasimir Tsipov,
Başbakan’ın bütçeye gelir vergi tahsilatından dolayı
MVR’nin çalışmalarından memnun olduğunu belirtti.
MVR ve polis sendika yönetimleri arasında maaşların artırılması ve ek olarak sağlanacak kaynakları
konuşmak için yeni bir görüşme yapacak.
Bu yıl MVR için ayrılan bütçede maaşların artırılması için 55 milyon leva fazla kaynak öngörüldü. Ancak
polis sendikaları maaşlara en az yüzde 15 oranında
zam yapılmasını talep etti.
Polis maaşlarının 2019 yılında da artırılması kararlaştırıldı.
Güvenlik Sendika İttifakı Başkanı Galentin Grozev’in
ifadelerine göre yapılacak zam tüm MVR çalışanlarını kapsamalıdır. Başbakan’ın sözlerine atıfta bulunan
Grozev, ilave kaynakların protestoların durdurulması
için yapılan bir anlaşma sonucunda verilmediğini belirtti.
MVR Genel Sekreteri Mladen Marinov, devletin istikrara ihtiyaç duyduğunu ve bu istikrarın da polis tarafından sağlandığını kaydetti.

Emekliler, en düşük emekli maaşının
500 leva olmasını istiyor
Emekli örgütleri asgari emekli aylığının 500 levaya
yükseltilmesini istiyor. Geleneksel olarak her Perşembe günü emekliler, Sofya Üniversitesi ve Halk Meclisi
binası arası alanda bulunan parkta bir araya gelerek
protesto eylemi düzenliyor. Fakat emeklilerin bu defaki
protestosu Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi
Dönem Başkanlığının açılışına denk geldi.
Yaşlılar, hükümetin ve meclisin onlara onurlu bir yaşam koşulları sağlaması çağrısında bulundu.
Devlet radyosuna (BNR) konuşan protestocu emekliler, “Bizler her Perşembe günü buradayız, çünkü iktidardakilerin bize karşı tutumundan dolayı kendimizi
aşağılanmış hissediyoruz. Hiçbir suçumuz olmadığı
halde bir suçlu gibi kendimizi köşeye sıkıştırılmış hissediyoruz. Devletin hastaları ve mağdurları aşağılaması
kabul edilebilir birşey değil” diye yorum yaptılar.
Geçen yıl asgari emekli maaşı iki kere yapılan zamla
160 levadan 200 levaya artırıldı. Bu zam için hükümet
ortağı olan Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ısrar etti.
Aslında seçim öncesi dönemde Birleşik Vatanseverler
Koalisyonu asgari emekli maaşın 300 leva olacağı vaadinde bulunmuştu.
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Nesilden nesile ata mesleği
B u l g a r i st a n'd a n 19 27 'd e
Türkiye'ye göçen Kale ailesinin
torunları, ata mesleği değirmenciliği, son teknoloji un tesislerinde sürdürerek dünyaya açıldı.
Kale Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Un Tesisi
Sorumlusu Kadir Kale (66), AA
muhabirine yaptığı açıklamada, şirketi 10 amcaoğlu olarak,
1981'de kurduklarını söyledi.
Şirketin ticarete madencilik
ile başladığını belirten Kale,
"1984'te de un fabrikasını açtık.
Unculuk bizim çok eski mesleğimiz. Bulgaristan'ın Kırcaali
vilayetinin Koşukavak kasabasında dedem su değirmeninde
un üretimi yapıyormuş. Dedem
1927'de 4 çocuğunu eşini, annesini, babasını, öküz arabasına yükleyip Bulgaristan'dan göç
etmiş. Yıllar sonra oraya giderek
yıkılan değirmenin taşlarını da
yerinde buldum." dedi.
Dede mesleğini 1950'lerde Yenimuhacir köyünde sürdürdüklerini ifade eden Kale, şunları
kaydetti:
"Babam ve amcalarım değir-

mencilik, kırmacılık yani öğütme işini burada yeniden yapıyor. 1968'e kadar değirmencilik
faaliyetlerimiz devam ediyor. 5
Nisan 1984'te de un fabrikamızı

açtık, yaklaşık 33 yıldır üretime
devam ediyoruz. Dede mesleğimiz olan değirmenciliği üçüncü
ve dördüncü kuşak olarak devam ettiriyoruz. Biz üçüncü ku-

Filibe Başkonsolosu Ergani'ye Teşekkür Plaketi

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Zürfettin Hacıoğlu ve beraberindeki heyet Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani'yi
makamında ziyaret etti.
Hacıoğlu, ziyarette yaptığı
konuşmada, Bulgaristan'daki
Türk vatandaşlarına yardımcı
olduğu için Ergani’yi ziyaret
ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımızın ve Konfederasyonumuzun memnuniyetlerini
belirten bir teşekkür ziyaretinde bulunduk. Bizleri kabul ettiği için kendisine çok teşekkür
ederiz." dedi.
Ergani de ziyaretleri için Konfederasyon üyelerine teşekkür
ederek, "Bizler burada Türkiye
Cumhuriyeti Devleti adına çalışmalarımızı yapıyoruz. Kon-

solosluğumuza gelen tüm vatandaşlarımızın işlerini görmeye çalışıyoruz." diye konuştu.
Konuşmaların ardından Hacıoğlu, Ergani’ye teşekkür plaketi

takdim etti.
Ziyarette Hacıoğlu'na Genel
Başkan Yardımcıları Erol Ulu,
Mükremin Duygun ve Nedim
Dönmez de eşlik etti.

şak olarak ülke bazında üretim
yaptık. Çocuklarımız da dünyadaki çeşitli ülkelere un üretiyor,
ihracat yapıyor. Bundan sonra
da ülkemiz için aynı şekilde
üretime, ihracata devam edeceğiz."
İhracat direktörü Savaş Kale
(42) de dedelerinin başlattığı işi
torunlarının dünyaya açılarak
devam ettirdiğini anlattı.
2010'da ihracat departmanı
kurduklarını dile getiren Kale,
"Tabii bu serüven kolay gerçekleşmedi. Dünya çapında birçok
fuara katıldık ve müşteri ziyaretlerinde bulunduk. 2010'da 2
bin tonlarla başladığımız ihracatımız geçen yıl 25 bin tona
kadar çıktı. Bin konteynerin
üzerinde mal sattık. İhracata
başladığımızdan beri de yaklaşık 33 ülkeye un gönderdik,
göndermeye de devam ediyoruz. Her ay dünyanın değişik
ülkelerindeki müşterilerimizle kontak halindeyiz. İnşallah
daha farklı ülkelere de unumuzu göndermeye devam edeceğiz." diye konuştu.
-Çiftçiye destek
Genel koordinatör Barış Kale

(42), aile şirketi olan Kale Madenciliğin ülke ekonomisinin
kalkınması için üretmeye devam ettiğini aktardı.
Un tesisinin ham maddesi
buğdayı ülke çiftçisinden hasat
zamanı satın aldıklarını anlatan
Kale, şöyle devam etti:
"Buğdayı öncelikle depolarımızda, çelik silolarımızda
depoluyoruz, özellikle de kendi protein değerlerine bağlı
olarak. 15 bin ton buğday depolama kapasitemiz mevcut.
Günlük 250 ton buğday kırma
kapasitemiz var. Daha önce tamamen iç piyasa ağırlıklı olan
üretimimizde 2007, 2008 yıllarında ihracat yapmak projesiyle
yola çıktık. üretim planlarımızı
revize etik. 2008'den sonra her
yıl artan oranlarda ihracatımız
devam ediyor. Şu anda yıllık bin
konteyner civarında yani 25 bin
ton un ihracatımız mevcut."
İhracata başladıklarından bu
yana 33 ülkeye un ihraç ettiklerini, bu yıl itibariyle de düzenli
olarak 15 ülkedeki müşterilerine un gönderdiklerini belirten
Kale, sözlerini şöyle tamamladı:
"Bu ülkeler dünyanın en küçük
adacıkları diyebileceğimiz, Kiribati, Samoa adası, Papua Yeni
Gine, Endonezya, Tayland.
Afrika'da Uganda, Sudan, Batı
Afrika'da Benin, Nijer, Angola
daha da batıya doğru geçtiğimizde Orta Amerika'da Haiti,
Venezuela ve Guyana düzenli
olarak ihracat yaptığımız ülkeler. Önümüzdeki yıl hedefimizde 2017'deki ihracatımızın yüzde 10 üzerine çıkmaktır.
Kale Un olarak en büyük hedefimiz ihracat ve iç piyasa
satışları yaparak, ülkemiz ekonomisine katkıda bulunmaktır.
Aynı zamanda bölge çiftçimizin
ürettiği buğdayı satın alıp, işleyerek, çiftçimizin de alın teri ve
emeğinin karşılığı olan buğdayı
en iyi şekilde, en iyi fiyatla değerlendirilmesi için elimizden
geleni yapıyoruz. İhracat yaparak da ülke ekonomisine döviz
girdisini sağlamak istiyoruz."
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