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Sofya’da Bulgar-Türk İş Forumu

Türkiye'nin Sofya Büyükel-
çiliği Ticaret Müşavirliği ve 
Bulgar-Türk Ticaret ve Sanayi 
Odasının (BULTİŞAD) ortakla-
şa düzenlediği Bulgar-Türk İş 
Forumu'na katılım yüksek oldu.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Dr. Hasan Ulusoy, başkentte 
bir otelde düzenlenen forumda 
AA muhabirine yaptığı açıkla-
mada, katılım yoğunluğu bakı-
mından forumun bir ilki oluştur-

duğunu, Büyükelçilik olarak ikili 
ekonomik ilişkilerine ivme sağ-
layabilecek her türlü girişimle-
re önem ve destek verdiklerini 
vurguladı.
Etkinliğe Bulgar resmi ma-

kamlarının katılımının da gös-
terilen ilgiye ek katkı sağladı-
ğını söyleyen Ulusoy, sözlerini 
şöyle sürdürdü:
"Etkinlikleri önümüzdeki dö-

nemde de devam ettirmeyi 

umut ediyoruz. Karşılıklı eko-
nomik ilişkilerimiz her zaman 
olduğu gibi büyük önem taşı-
yor. İki ülkenin ortak refahla-
rını geliştirmek için ekonomik 

Devamı 3’de

Başbakan Borisov, Türkiye’nin Sofya 
Büyükelçisi Hasan Ulusoy İle Görüştü 
Başbakan Boyko Borisov, 

Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Hasan Ulusoy ile makamında 
görüştü. Görüşmede Sayın Ulu-
soy, Bulgaristan Başbakanı’nı 
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği 
(AB) Dönem Başkanlığı görevi-
ni devralmasından dolayı tebrik 
etti, Bunun sadece ülkemiz için 
değil, tüm Avrupa için de başa-
rılı bir dönem olacağı yönündeki 
beklentisini dile getirdi. 

Her ikisi de AB üyesi devletler 
ve Türkiye arasındaki diyalogun, 
anlaşma ve makul kararlar bağ-
lamında normalleştirilmesi ge-
rektiği konusunda hemfikir oldu. 

Başbakan Borisov ve Büyükel-
çi Ulusoy, önümüzde yapılacak 
önde gelen Avrupa kurumlarının 
liderleri ve Türkiye arasındaki 
toplantı organizasyonunu da 
görüştü.

Görüşmede kültür alanında 

Bulgaristan ile Türkiye arasın-
daki süregelen işbirliği ve ortak-
lık da görüşüldü. İki ülkenin top-
raklarındaki mabetlerin yeniden 

inşa edilmesi, daha Başbakan 
Borisov'un Türkiye Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan ile 
7 Ocak'ta İstanbul'da restore 
edilen Demir Kilise olarak da 

bilinen Sveti Stefan Kilisesi’nin 
açılış töreni kapsamında yaptığı 
görüşmede ele alınmıştı. 

Bulgaristan Başbakanı ve Tür-
kiye Büyükel-
çisi yaptıkları 
görüşmenin 
özeti olarak 
Türkiye’nin, 
sınır komşu-
muz o lma -
sından başka 
göç ,  te rö -
rizmle müca-
dele, tarım ve 
enerji alanın-
da önemli bir 
ortağımız ol-
masından do-

layı Bulgaristan ve Türkiye’nin 
ikili işbirliğini aktif olarak sür-
dürmeye devam edeceğini vur-
guladılar. 

                      Kırcaali Haber

Türkiye ile Bulgaristan arasında daha ucuz roaming ücretleri an-
laşması yapılacak.

Bulgaristan Ulaştırma Bakanı İvaylo Moskovski, Bakanlar Kurulu 
toplantısından sonra yaptığı açıkla-
mada, uluslararası roaming tarife 
ücretlerinin düşürülmesi için Türki-
ye ile müzakereler yürüteceklerini 
bildirdi.

Butür müzakerelerden iki ülkede 
yaşayan yaklaşık 87 milyon vatan-
daşın istifade edeceği belirtiliyor.

Türkiye ile Bulgaristan arasındaki 
mevcut dakika başı roaming fiyatları 2,99-6,99 leva arasındayken, 
megabayt fiyatları 25 leva civarında bulunuyor. 1 Bulgar levası yak-
laşık 2.30 TL seviyesinden işlem görüyor.

Roaming nedir?
Bir ülkeye ait telefon hattı ile başka bir ülkeden hizmet alındığında 

verilen ücrete roaming denir. Roaming ücreti GSM operatörlerinin 
yaptığı ikili anlaşmalarla belirlenir.

Avrupa Birliği ülkeleri, 2017 Haziran ayında birlik içinde roaming 
uygulamasına son vermişti.

Bulgaristan ile Türkiye arasında 
roaming anlaşması yapılacak 
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Azerbaycan'dan Bulgaristan'a 1 milyar metreküp doğalgaz
Azerbaycan Cumhur-

başkanı İlham Aliyev, 
Güney Gaz Koridoru fa-
aliyete başladıktan son-
ra Bulgaristan’a yılda 1 
milyar metreküp doğal-
gaz göndereceklerini, 
Azerbaycan Devlet Petrol 
Şirketinin (SOCAR) de 
Bulgaristan’da doğalgaz 
dağıtımını üstlenebilece-
ğini bildirdi.

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, temaslar-
da bulunmak için geldiği 
Azerbaycan’da Cumhur-
başkanı Aliyev tarafından 
kabul edildi. İkili ve heyet-
ler arası görüşme gerçek-
leştiren Borisov ve Aliyev, 
daha sonra ortak basın 
toplantısı düzenlediler.

Aliyev, Azerbaycan ve 
Bulgaristan arasındaki si-
yasi ilişkilerin iyi düzeyde 
olduğunu belirterek ticaret 
hacminin yeterli olmadı-
ğını, ekonomik ilişkilerin 
geliştirilmesi gerektiğini 
söyledi.

G ö r ü ş m e d e  e n e r j i 
konusunu ele aldıkla-
rını ifade eden Aliyev, 
Azerbaycan’ın 2,6 trilyon 

metreküp doğalgaz re-
zervine sahip olduğunu, 
Güney Kafkasya Boru 
Hattı, TANAP ve TAP’tan 
oluşan Güney Gaz Kori-
doru ile Avrupa’nın enerji 
güvenliğine katkı sağlaya-
caklarını belirtti.

Aliyev, “Birkaç yıl sonra 
(yılda) 1 milyar metreküp 
Azerbaycan doğalgazı-

nın Bulgaristan’a gönde-
rileceğini dikkate alarak 
ilgili kurumlara, SOCAR’ın 
Bulgaristan’da doğalgaz 
dağıtımıyla ilgili olanakları 
araştırma talimatı verdik. 
SOCAR, Gürcistan ve 
Arnavutluk’ta doğalgaz 
dağıtımcısı olarak faali-
yet gösteriyor. SOCAR’ın 
Bulgaristan’da doğalgaz 

dağıtımcısı olarak yatırım-
cı olmasının hem SOCAR 
hem de Bulgar tüketiciler 
için önemli bir olay olaca-
ğını düşünüyorum. Bu ko-
nuda müzakerelerin kısa 
zamanda başlayacağın-
dan eminim.” dedi.

Ekim 2017’de açılışı ger-
çekleştirilen Bakü-Tiflis-
Kars Demir yolundan 

(BTK) da bahseden Ali-
yev, “Bu hat, Avrasya’nın 
ulaştırma haritasını ye-
niden oluşturuyor. BTK, 
Avrupa ve Asya arasın-
daki en kısa ulaşım yolu-
dur. Bulgaristan da BTK 
koridoru üzerinde yer-
leştiği için ilgili kurumlara 
konunun müzakeresi ve 
taşımacılığın artırılması 
yönünde çalışmaları ta-
limatını verdik.” şeklinde 
konuştu.

Bulgaristan Başbakanı 
Borisov, odun ve kömür 
kullanımının ülkede çevre 
kirliliğine neden olduğunu 
vurguladı.

Borisov, “Cumhurbaş-
kanı Aliyev’in desteğiyle 
ülkemizde doğalgazı yay-
gınlaştırırsak, düşük gelirli 
vatandaşlarımız odun ve 

kömür yerine doğalgaz 
kullanacak. Azerbaycan 
doğalgaz dağıtımcılığı 
konusunda en uygun 
fiyatları öneriyor. 1 mil-
yar metreküp doğalgaz 
Bulgar istan’da büyük 
miktarda konuta verile-
cek.” ifadelerini kullandı.
BTK’ye da değinen Bo-

risov, “Bu hat Avrupa’ya 
en kısa ulaştırma kori-
dorudur. Biz de bu hattın 
geliştirilmesi için kendi 
demiryolu ağlarımızı ha-
zırlıyoruz. Bu hat, bizim 
istasyonlarımıza, oradan 
da tüm Avrupa ülkelerine 
ulaşabilir. Sizi, bu hattın 
inşasıyla ilgili engelleri 
ortadan kaldırdığınız için 
kutluyorum.” diye konuş-
tu.
            Kırcaali Haber

Bulgaristan ve Azerbaycan arasında 
ilk direkt havayolu hattı açıldı
Bulgaristan Başba-

kanı Boyko Borisov ve 
Azerbaycan Başbakanı 
Artur Rasizad, Geydar 
Aliyev Havaalanında 
Bakü ve Sofya arasında 

ilk direkt havayolu hattı-
nın açılışını gerçekleş-
tirdiler. 
Uçak seferleri, ulu-

sal havayolu şirketi 
“Azerbaijan Airlines”e 
bağlı  kuruluş olan 
Azerbaycan’ın düşük 
maliyetli havayolu şirke-
ti “Buta Airways” ile haf-
tada bir kez olmak üze-
re salı günleri gerçek-
leştirilecek. Bu şekilde 

Bulgaristan, Avrupa 
Birliği’nde (AB) “Buta 
Airways “’in doğrudan 
uçuş yapacağı ilk des-
tinasyon haline geldi. 
İki Başbakanın ifade-

lerine göre Bulgaristan 
ve Azerbaycan baş-
kentleri arasındaki doğ-
rudan havayolu hattının 
açılması iş ve ekonomik 
ilişkilerin gelişmesine 
katkıda bulunacak ve 
her iki ülkenin turizmini 
geliştirecek.
Açılış töreninde konu-

şan Borisov, “Bulgaris-
tan vatandaşları şimdi 
bu harika ülkeye sade-

ce 29 avroya uçabilir-
ler” dedi.
Bulgaristan Başba-

kanı,” Bu havayolunun 
açılması, Azerilerin ka-
yak yapmak ve yazın 

turist olarak ülkemize 
gelip, kültürel ve tarihi 
güzelliklerimizi keşfet-
meleri için harika bir 
fırsattır. Aynı zamanda 
Bulgarlar sadece 3 saat 
içinde birçok geleneğe 
sahip harika bir ülkeye 
gidebilirler” diye konuş-
tu. 
Bakü’den Sofya’ya 

uçan ilk uçağın Sofya 
Havalimanına inişin-

den sonra Ulaştırma, 
Bilişim Teknoloji ler i 
ve Haberleşme Baka-
nı İvaylo Moskovski, 
Bulgaristan’da da Bul-
garistan ve Azerbaycan 
arasındaki ilk direkt ha-
vayolu hattının açılışını 
gerçekleştirdi. 
Uçak hattının ilk yolcu-

lar arasında Borisov’un 
başkanlığındaki Bulga-
ristan heyetinde Enerji 
Bakanı Temenujka Pet-
kova, Ekonomi Bakanı 
Emil Karanikolov ve 
Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanı Rumen Poroja-
nov da yer aldı. 
So f ya  Hava l ima -

nı’ndaki açılış töreni 
Azerbaycan’ın Sofya 
Büyükelçisi Nargiz Gur-
banova ile ortaklaşa 
düzenlendi. 
Bakü ve Sofya arasın-

da ilk direkt havayolu 
hattının açılması, 2015 
yılında Bulgaristan’a 
gerçekleştirdiği ziya-
reti kapsamında Azer-
baycan Devlet Başkanı 
İlham Aliyev’in Başba-
kan Borisov ile görüş-
mesi sırasında karar-
laştırılmıştı.
          Kırcaali Haber

Momçilgrad’da 100 
kişiye ücretsiz öğle 

yemeği veriliyor
Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında 100 kişiye, 

“Kamu Mutfakları” sosyal hizmeti çerçevesinde “Bıl-
garia” restoranında ücretsiz sıcak öğle yemeği veri-
liyor. Yemek, Momçilgrad Belediyesi tarafından ger-
çekleştirilen “Kamu Mutfağı-Momçilgrad” projesi kap-

samında 
sağlanı -
yor. Proje, 
Çalışma 
ve Sosyal 
Pol i t ika -
l a r  Ba -
kanlığının 
S o s y a l 
K o r u m a 

Fonu tarafından finanse ediliyor. Sıcak yemekle bir-
likte yardıma muhtaç kişilere her hafta genel gider-
lerden tasarruf edilen paralarla kahvaltılık yiyecek 
ve meyveler de sağlanıyor. Kamu mutfağı 28 Şubat 
2018 tarihine kadar hizmet verecek.

Ardino Emekliler Kulübü üyeleri: 
Kulüp, bizim ikinci evimiz

Ardino (Eğridere) Emekliler Kulübü, kasabanın yaşlı-
ları için ikinci bir ev gibidir. Kulüp odası çiçeklerin yeşil-
likleri içinde rahat ve sıcak bir yer. Masaların üzerinde 
temiz ve yeni örtüler görülüyor. Odanın bir köşesinde 
oturan erkekler iskambil, satranç ve domino oyunları 
oynuyor, bayanlar ise gazete okuyup, 20 stotinkaya 
aldıkları çay-kahve yudumluyor. 

Ardino’da toplumun önde gelen isimlerinden Yor-
danka Ayanova, “Belediye Başkanı Resmi Murat’ın 
şahsında belediye yönetiminin sayesinde kendimizi 
kısmetli hissediyoruz ki, sohbet edeceğimiz ve gazete 
okuyabileceğimiz bir yerimiz var. Burası benim yalnız-
lığı aştığım ikinci evim” diye ifade etti. 

Valya Serafimova, “Emekliler Kullübü’nü sık sık zi-
yaret ederim. Orada arkadaş ve tanıdıklarla görüşüp, 
onlarla düşüncelerimi ve anılarımı paylaşıyorum” dedi. 

Kulübün sorumlusu Elfide Yakup, yeni masa örtü-
lerinin Koşullar Şirketi sahibi Korkut Numa tarafından 
bağışlandığını söyledi. 

Emekliler Kulübü Yönetim Kurulu adına Kulübün 
Başkanı Güner Mümün, bağış için Korkut Numa’na 
sağlık, mutluluk ve uzun ömür dilekleriyle içten teşek-
kürlerini sundu. 
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Teklas Bulgaristan Şirketi, Kırcaali Sanayi 
Bölgesine altı yeni yatırımcı çekiyor

Teklas Bulgaristan Şir-
keti, Kırcaali’nin Sanayi 
Bölgesine altı yeni yatı-
rımcı çekiyor. Bu şirket-
ler, Teklas’ın üretimi ile 
ilgili modern tesislere sa-
hip kuruluşlardır. Altısı da 
Türk şirketidir. Onlar üre-
tim tesislerini Kırcaali’nin 
eski havalimanı yakının-
daki Sanayi Bölgesi’nde 
inşa edecek ve Teklas 
fabrikalarıyla daha kolay 
iletişim kuracak. 

Ulusal Sanayi Bölgeleri 
Şirketi’nden verilen bilgiye 
göre 2017 yılı sonu itiba-
riyle ülkedeki tüm devlet 
sanayi bölgelerinde ya-
pılması kararlaştırılmış 
yatırımların toplam mikta-
rı 390 milyon levanın üze-
rindedir. Açılan yeni iş po-
zisyonlarının sayısı 200’ü 
aşıyor, 130’dan fazla Bul-
gar ve yabancı şirkete ise 
sanayi bölgelerindeki te-
sislerinin geliştirilmesine 
destek verildi. 

Ulusal Sanayi Bölgeleri 
Şirketi, geçen yıl Kırcaali 
Sanayi Bölgesi alanının 
yaklaşık 95 dekar, Sofya 
Bojurişte Ekonomik Böl-
gesi alanının ise 115 de-
kar genişletilmesine izin 
verdi. Burgaz Endüstriyel 
ve Lojistik Parkı’nın da 

genişletilmesi bekleniyor. 
Ulusal Sanayi Bölgeleri 

Şirketi İcra Müdürü Anto-
aneta Bares, “Burgaz Be-
lediye Başkanı ile birlikte 
Burgas’ın yakınındaki eski 
Ravnets havalimanı ala-
nının özel amaçlı projeler 
için endüstriyel bölge ola-
rak kullanılması yönünde 
fikrimiz var” diye izah etti. 
Bu bölge ile ilgili ciddi bir 
büyük yatırımcı ile görüş-
meler yapıldı.

Ulusal Sanayi Bölgeleri 

Şirketi, bu yıl Varna, Bur-
gaz, Sandanski, Vidin, 
Lofça, Dupnitsa gibi bir 
dizi belediye ile işbirliği te-
melinde sanayi bölgeleri 
ve alanlarını daha da ge-
nişletmeyi planlıyor. Gor-
na Oryahovitsa, Köstendil 
ve başka belediyelerle de 
bu yönde görüşmeler ya-
pılıyor. Sofya, Pernik ve 
Tırgovişte’de yeni alanlar 
tespit edildi.

Şirket ayrıca, yatırım-
cıları kolaylaştıracak bir-

çok bölgenin altyapısının 
omurgasını oluşturmayı 
amaçlıyor.

Standart gazetesine ko-
nuşan Bares, “Yatırımcılar 
stratejik bir yer, altyapı ve 
işgücü bulunabilirliği arı-
yor. Ulusal Sanayi Bölge-
leri Şirketi, tüm bu avan-
tajları şirketlere sunuyor, 
ayrıca Bulgaristan yatırım 
yapmak için çok iyi bir yer. 
Ekonomik açıdan istikrar-
lıyız, siyasi açıdan istik-
rarlıyız, arazilerimiz var, 

işgücüne sahibiz, hem 
Bulgaristan’da, hem de 
yurtdışında çok akıllı genç 
insanlara sahibiz” dedi. 

Bares, sanayi bölgele-
rindeki yatırımlara ilişkin 
kamu ihalelerine yapılan 
mantıksız itirazların yanı 
sıra Bulgaristan’da bir 
yatırım projesi başlatmak 
için gereken idari işlem-
lere yönelik ağır işleyen 
bürokrasi ve uzun süre-
den dolayı zarar görmeye 
devam ettiğini anımsattı. 

Ulusal Sanayi Bölgeleri 
Şirketi İcra Müdürü, “Her 
iki yönde de oldukça ak-
tifiz. İdari yüklerin azal-
tılması konusunda aktif 
olarak çalışmasından do-
layı Ekonomi Bakanlığı’na 
minnettarız. Amaç, bir 
projenin gerçekleştirilme-
si için gereken belgelerin 
sayısını en aza indirge-

mek, özellikle de devlet 
tarafından verilen belge-
ler söz konusudur. Yani 
bu belgelerin şirketlerden 
istenmeyip, gereken bil-
gilerin idari yollarla elde 
edilmesi amaçlanmakta-
dır” diye yorum yaptı. 

Bares, üniversiteleri iş 
dünyasına bağlayan ve 
öğrencilerin sanayi böl-
gelerindeki yabancı şir-
ketlerde çalışmaya baş-
lamasına yardımcı olan 
Fast Tracking Success 
projesine de değindi.

Bares,” Yatırımcılara, 
özellikle de yabancı olan-
lara işgücünün buluna-
bilirliği konusunda bilgi 
vermeye çalışıyoruz. Ya-
bancı bir şirket bize geldi-
ğinde nereden işçi bulabi-
leceklerini soruyor - bilgi 
ile yararlı olmak isteriz” 
diye ifade etti. 

Sofya’da Bulgar-Türk İş Forumu
ilişkilerin güçlendirilmesi, 
ortak yararlar amacıyla 
hareket edilmesini çalı-
şıyoruz."
- Türkiye'nin Sofya 

Ticaret Müşavirliğinin 
katkısı
Bulgar ve Türk iş adam-

larının değerli olduğuna 
işaret eden Türkiye'nin 
Sofya Ticaret Müşavirliği 
Başmüşaviri Emrah Sa-
zak, şu değerlendirmede 
bulundu:
"Amacımız f irmaları 

bir araya getirmek, ara-
larındaki güvenirliliğini 
sağlamak, ve daha faz-
la ticaret yapmalarının 
zemini oluşturmaktır. 
İki ülke ekonomilerinin 
tamamlayıcı olması, ül-
kelerin komşu olması 
büyük bir avantaj. İkili 
ekonomik ilişkilerinde 
altyapı projelerinde, ya-
zılım, otomotiv, mobilya 
sektörlerinde çok önemli 
kazanım alanları var. Ya-
tırım ve ticaret birbirine 
ivme sağlayan iki unsur."
Kurum olarak benzer 

organizasyonlara destek 
vermeyi sürdürecekle-

1. sayfadan devam

Eda Mehmedali, ulusal 
edebiyat ödülü kazandı

Kırcaali Hristo Botev Yabancı Diller Lisesi öğrenci-
si Eda Mehmedali, 2018 yılına iyi bir başlangıç yaptı. 
“Başarı size gelmez, siz ona gideceksiniz” sözü Eda 
için geçerlidir. Eda, kazandığı yeni ödülle hayaller ve 
yetenekler için sınırlar olmadığını bir kez daha kanıtla-
dı. Eda, bu yıl 13.kez düzenlenen "Noel Baba'ya Karşı 
Küresel Isınma” konulu ulusal kompozisyon yarışma-
sında birinciliği elde etti. Ulusal kompozisyon yarış-
ması, Sofya Kütüphanesi ve Sveta Sofya 1997 Halk 
Toplum Merkezi tarafından gerçekleştirildi. 

Yarışmaya 7-12. sınıf öğrencileri katıldı. Kompozis-
yon yazıları, Sofya Sveti Kliment Ohridski Üniversitesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Albert Benbasat, çocuk kitabı 
yazarı Julia Spiridonova ve Sofya Kütüphanesi Kültürel 

ve Proje Etkinlikleri Şube Müdürü Yovka İvançeva ta-
rafından değerlendirildi. E-kitap okuyucu ve plaketten 
ibaret birincilik ödülü, Eda Mehmedali'ye manevi tat-
min sağladığı gibi gençleri cesaretlendiren, edebiyat ve 
sanat sevgisi aşılayan yorulmak bilmeyen Bulgar Dili 
ve Edebiyatı öğretmenlerinin takdir edilmesini sağladı. 

Eda, konu oldukça ilginç olduğunu ifade etti. Bu, 
Jane Austen’in “Gurur ve Önyargı” romanının, Emily 
Bronte’nin “Uğultulu Tepeler” romanı ve Oscar 
Wilde’nin "Dorian Grey'in Portresi” romanlarının esin 
kaynağı olduğu denemesini yazmak için yeterlidir. 
Onun için Noel Baba’nın Küresel Isınmaya Karşı Sava-
şı iyilikle kayıtsızlığın, çocukla ciddi yaşlının ve hayalle 
seçici cehaletin ebedi mücadelesidir. Küresel ısınma-
nın durdurulabilinmesine rağmen bu savaşta küresel 
ısınma imajını ve anlamını hiçbir zaman kaybetmeye-
cek. Çünkü mutlu bir hayat için sadece muhteşem bir 
Noel Baba değil, bize dünyada neyin önemli olduğunu 
hatırlatan biraz küresel ısınma da lazım.

rini anlatan Sazak, "Bu 
tür platformlarla ticaret 
ve yatırım ilişkilerimizin 
sürdürülebilirliğine katkı 
sağlamak, daha önemlisi 

iki ülke insanının refahına 
katkı sağlamak temel ga-
yemizdir." diye konuştu.
- BULTİŞAD'ın hedefleri
Bulgar-Türk Ticaret ve 

Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD) Başkanı Fikret İnce 
de foruma yüksek katı-
lımdan dolayı memnuni-
yetini belirterek, "Amacı-
mız, iki ülke arasındaki 
ticari ilişkileri geliştirerek 
halklarımızın refah sevi-
yesini yükseltecek adım-

lara katkıda bulunmaktır." 
dedi.
Forumda 70'ten faz-

la şirketin 300'ü aşkın 
temsilcisinin yer aldı-

ğını açıklayan İnce, 
BULTİŞAD'ın üye sayı-
sının hızla arttığını, üye-
lerin arasındaki ilişkilerin 
sağlamlaştırılmasının da 
ana hedefleri arasında 
bulunduğunu ifade etti.
BULTİŞAD'ın yeni pro-

jelerini de aktaran İnce, 
mart ayında İstanbul'da 
çok daha geniş kapsam-
lı bir etkinliğin organizas-
yonunu yapmaya başla-
dıklarını belirtti.

İnce, "İstanbul'da Bul-
gar ve Türk iş adamla-
rının, bürokratlarının ve 
belki de daha yüksek 

seviyedeki devlet 
mensuplarının ka-
tılımıyla büyük bir 
proje gerçekleştir-
mek istiyoruz. Tek 
amacımız var, iki 
ülke arasındaki 'ka-
zan-kazan' prensi-
bi dahilinde, iş iliş-
kileri geliştirmek." 
ifadesini kullandı.
Forumun açılış 

töreninde bir ko-
nuşma yapan Bul-
garistan Ekonomi 
Bakan Yardımcısı 
Lıçezar Borisov, 
ik i  ülkenin son 

dönemdeki ekonomik 
ilişkilerindeki mübadele 
artışından etkilendiğini, 
Bulgar hükümetinin de 
bu trendin sürmesi için 
elinden geleni yapacağı-
nı söyledi.
İş forumuna Türkiye'nin 

Filibe Başkonsolosu Hü-
seyin Ergani, Burgaz 
Başkonsolosu Nuray 
İnöntepe ve diğer yetkili-
ler de katıldı. AA
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Ardino Belediyesi, turizm alanında ödül aldı
Ardino (Eğridere) Bele-

diyesi, Turizm Bakanlığı 
tarafından düzenlenen 
En İyi Avrupalı Mükem-
mel Dest inasyonlar 
(EDEN)-Seçim 2016 
Yarışması’nda prestijli 
ödül ile ödüllendirildi. Ar-
dino, az bilinen kültür tu-
rizmi destinasyonlarına 
ilişkin ulusal yarışmaya 
katılan Bulgaristan’daki 
31 belediye arasından 
seçilen beş destinasyon 
arasında yer aldı.
Ödül, Grand Hotel 

Sofya’da gerçekleştirilen 
törenle Turizm Bakan 
Yardımcısı İrena Geor-
gieva tarafından Ardino 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat’a verildi. 
Ardino Belediyesi, 

prestijli ödülü alan Gü-
ney Bulgaristan’daki tek 
belediyedir. Yarışmayı 
kazanan destinasyon 
Yanbol Belediyesi oldu. 
Onun ardından gelen 
dört belediye ise Mezd-
ra, Ardino, Dragoman ve 

Çavdar’dır. 
Ödül töreni kapsamın-

da Ardino Rodopska İsk-
ra Halk Toplum Merkezi 
çatısı altındaki Rodop 

Folklor Grubu ise Ardi-
no İlçesi’nde folklor ge-
leneklerini canlandırdığı 
kısa bir müzik programı 
sundu. 
Ardino Belediyesi, ge-

çen yıllarda Bölgesel 
Kalkınma Programı kap-
samında Şeytan Köprü-

sü yolunun rehabilitas-
yonu ve yeniden yapı-
landırılmasının yanı sıra 
köprünün restorasyonu 
ve konserve edilmesine 

ilişkin kapsamlı bir pro-
je gerçekleştirdi. Yeni 5 
km’lik yol yapımından 
başka Kartal Kayalıkları 
Trak Tapınağı’nın ve Ar-
dino’daki Baruthanenin 
restorasyonu, konser-
vasyonu, donatımı ve 
tanıtımı yapıldı. Ayrıca 

Belediye Müzesi binası 
da onarıldı. 
2017 yılının sonunda 

Şeytan Köprüsü’nde-
ki barınak ve kameri-

ye yenilendi. 
Köprüye ge-
çiş için kaldı-
rım yapıldı ve 
Or taçağ’dan 
kalma köp -
rü tamamen 
aydınlat ı ldı. 
Z i yaretç i le r 
artık Şeytan 
Köprüsü’nün 
gece manza-
rasının tadını 
da çıkarabilir-
ler.
B e l e d i y e 

Müzesi bün-
yesinde Turist Bilgi Mer-
kezi bulunuyor. Burada 
ziyaretçiler gerekli bilgi 
ve hizmetleri alıyor. Bi-
sikletler ve kayak, pro-
mosyon malzemeleri ve 
çeşitli hediyelik eşyalar 
sağlanmaktadır.
Ardino Belediyesi, 

2018 yılında da turizmi 
geliştirme çabalarını 
sürdürecek.
İlçe sınırları içinde an-

tik dönemlerin ve kül-
türlerin maddi izleri ko-
runmuştur. Kasabanın 
güneyinde, eski antik 
yol boyunca Traklar’ın 
erişilmeyen yerde bulu-
nan taş kütlelerine 100 
civarında dinsel amaçlı 
anıtsal nişlerin oydukla-
rı gizemli Kartal Kaya-
ları adlı doğa harikası 
görülebilir. Kartal Ka-
yaları, yürüyüş turizmi 
ve fotoğraf çekmeyi se-
venlerin merakını uyan-
dıracak bir yer.
Kasabanın sembo-

lü haline gelen Şey-
tan Köprüsü, ülkede 
16.yüzyılın başında 
Sultan 1. Selim’in em-
riyle inşa edilen en et-
kileyici mimari şaheser-
ler arasında bulunuyor. 
Köprüye asfaltlı bir yol 
ve turistlerin kullandığı 

ekolojik yol uzanıyor, 
maceraperestler için 
ise bisiklet turu da dü-
zenleniyor. Köprünün 
bulunduğu çayın boyu 
piknik yapmak, güneş-
lemek ve balık avlamak 
için ideal bir yer. 
Belite Brezi Turistik 

Kompleksi, akciğer ve 
alerji hastalıklarının te-
davisi için uygun koru-
ma altında olan doğal 
beyaz huş ağacı orma-
nıdır. Burası milli önem 
arz eden bir tatil yeri 
ilan edilmiştir. 
Ardino İlçesi sınırları 

içinde daha “Krivus”, 
“Kaleto” ve “Patmos 
“adı verilen Ortaçağ ka-
leleri, Lübino (Ömerler) 
köyü arazisinde Davi-
dovo çayı ve Arda ne-
hirleri arasında eskiden 
doğal buzdolabı olarak 
kullanılan Hladilnika 
Mağarası bulunuyor.
           Kırcaali Haber

Kırcaali Rotary Kulübünden 
Eşsiz Bir Proje

Kırcaali Rotary Kulübü Başkanı Bahar Palova, 
“Kırcaali Rotary Kulübü, ilçedeki okullarda eşsiz 
bir proje başlatıyor. Proje ilköğretim okullarında 
okuyan öğrencilere temiz içme suyu sağlamaya 
yöneliktir” diye bildirdi. Palova’nın girişimiyle baş-
latılan projenin, Bulgaristan 2482 Bölge yönetimi-
ne tanıtımı yapıldı. Proje önem bakımından ülke-
mizi kapsayan Rotary 2482 Bölgede ikinci sırada 
yer alıyor. 

Kırcaali Rotary Kulübü, içme suyu arıtımı ve filt-
rasyonu için 5 sistem sağlayacak. Bunlar Otets 

Paisiy, Petko Raçov Slaveykov, Yordan Yovkov, 
Hrito Botev Liseleri ve Sveti Kiril ve Metodiy İl-
köğretim Okulu ve Rayna Knaginya Anaokuluna 
kurulacak. 

Bahar Palova, projenin toplam tutarının 7740 
Amerikan doları olduğunu bildirdi. Bu paranın 
üçte birinin Rotary 2482 Bölge Başkanlığından 
hibe edildiği anlaşıldı. 

Proje Kırcaali Rotary Kulübü tarafından ger-
çekleştirilen ilk proje değil. Kulübün girişimiyle 
Kırcaali Dr. Atanas Dafovski Hastanesi Kadın 
Hastalıkları ve Doğum Bölümüne düşük ağırlıklı 
doğan bebekler için kuvöz ve DAR Gelecek Anne 
Okulu’na eğitim maketleri sağlandı. Şehrin girişine 
Orfeyus’un Heykeli yine dikildi, bando takımı kıya-
fetleri yenilendi ve daha birçok başka proje yapıldı. 

Kırcaali En Modern Sokak 
Aydınlatmasına Sahip Olacak
Yılın ilk basın toplan-

tısında Kırcaali Beledi-
ye Başkanı Hasan Azis 
şunları paylaştı: “2018’de 
Kırcaali, akıllı kontrol ile 
en modern sokak aydın-
latmasına sahip olacak. 
Her sütunun etrafında 
da ücretsiz kablosuz in-
ternete erişim olacak. 
Sokak aydınlatması ile 
ilgili problemi çözmek 
kişisel önceliğimdir.” Be-
lediye başkanının verdi-
ği bilgilere göre, enerji 
tasarrufu sağlayan LED 
aydınlatma ve müteahhit 
firma seçme prosedü-
rü 15 Ocak’ta başlatıldı 
Mahkeme yolu ile temyiz 
edilmezse, prosedürün 
şubat ayı sonuna kadar 
sona ermesi beklenmek-
tedir. Ardından ise bele-
diye proje faaliyetlerinin 
ilk aşamasını başlatmaya 
hazırdır. Belediye başka-
nı, maddi desteğin üç 
kaynaktan olduğunu söy-
ledi. İlk sırada Kırcaali’nin 
50 sokağını aydınlatacak 
ve şehir ortamını gelişti-
recek olan ve Bölge Ge-
lişim Operasyonel Prog-
ramı tarafından finanse 
edilen 1.2 milyon leva 
değerindeki proje yer 
almakta. KDV dahil 1.4 
milyon leva değerindeki 
diğer maddi destek ise 
devlet bütçesinden sağ-

lanmaktadır. Başkan Ha-
san Azis şunları da açık-
lığa kavuşturdu: “İlçenin 
sokak aydınlatma prob-
leminin genel çözümü 
için gereken toplam para 
miktarı 5 milyon levadır. 
Bundan dolayı da bele-
diye ek maddi kaynaklar 
aramakta. Bu kaynaklar 
ise ilk başta yerel gelirler, 
sonra da enerji verimliliği 

destekleyen fonlar ve Av-
rupa projelerdir.”
Drujba Stadı ve Kapalı 

Yüzme Havuzu Resmen 
Faaliyete Geçmesi
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Hasan Azis, bu ayın 
sonuna kadar Drujba 
stadı ve belediyenin ka-
palı yüzme havuzu için 
devir-teslim belgesi im-

zalanması beklendiğini 
söyledi. 
Bildirdiklerine göre, bu 

iki spor merkezinin tami-
ratı Gençlik ve Spor Ba-
kanlığı tarafından sağla-
nan 3 milyon leva ile ger-
çekleştirilmiş, belediye 
ise ayrıca kapalı yüzme 
havuzunun tadilat ve re-
habilitasyonu için 630 
bin leva ek maddi destek 

sağlamıştır.
Belediye başkanı, tar-

tan döşemesi de dahil ol-
mak üzere, Drujba stad-
yumunun inşaat ve mon-
taj çalışmalarının sona 
erdiğini belirtti. Stadyu-
mun sadece yerel değil, 
ülke genelinde önem ta-
şıması bağlamında Sayın 
Azis, ortaya atılan Drujba 

stadyumunun isminin de-
ğiştirilmesi fikrini de pay-
laştı. Belediye başkanı, 
Belediye Meclisinin spor 
tesisinin adında değişikli-
ği kabul etmesi için futbol 
kulübünün yeni yöneti-
minin belediyeye teklifte 
bulunması gerektiğini 
belirtti. Hasan Azis, ge-
çen yılın sonunda kapalı 
yüzme havuzu, Kırcaali 

su topu çocuk 
takımlarının 
ziyareti ile ilk 
yüzücüler ini 
kabul ettiği-
ni, böylelikle 
şehrimizdeki 
sporseverlere 
verdikleri sözü 
tuttuklarını da 
dile getirdi. Bu 
ayın sonuna 
kadar spor ve 
vücut geliştir-
me salonla-
rına dolap ve 
yeni ekipman-
lar alınacak. 

Yaklaşık bir ay boyunca 
Kırcaalililer yüzme havu-
zunu ücretsiz kullanacak, 
çünkü giriş ücretini belir-
leyen yönetmelik henüz 
kabul edilmemiştir. Ha-
san Azis, ‘Belediye Baş-
kanı olarak, bunun tüm 
Kırcaalililer için hediye-
miz olmasını istiyorum’ 
dedi.
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Onuncu sınıf tarih kitaplarında 
Bulgarlaştırma süreci yer alacak

10.sınıf öğrencileri tarih 
derslerinde komünizm, 
siyasi baskı, sözde “Soya 
Dönüş” süreci, terör gibi 
yeni kavramlarla tanışa-
cak. Eğitim ve Bilim Ba-
kanlığı tarafından onay-
lanan yeni tarih dersi 
öğretim programına göre 
10.sınıfta antik dönemden 
günümüze Bulgaristan ta-
rihi okutulacak. 

Yeni tarih dersi müfreda-
tı 2 yıl sonra uygulamaya 
geçirilecek. O zaman öğ-
rencilere, komünist rejim 
tarafından sözde “Soya 
Dönüş Süreci” olarak 
adlandırılan Bulgaristan 
Türkleri ve Müslümanları-
na karşı uygulanan zorla 
asimilasyon sürecinden 
başka “sovyetleştirme”, 
“proletarya diktatörlüğü”, 
“Bulgaristan Halk Mahke-
mesi” gibi yeni kavramlar 
öğretilecek. Tarih ders 
programından beklen-
tilere göre öğrencilerin, 
Bulgaristan'da komünist 
rejimi dayatmada Sovyet-
ler Birliği’nin rolünün far-
kında olmaları, 1947 ve 
1971'de kabul edilen Bul-
garistan Halk Cumhuriyeti 

anayasalarını karşılaştıra-
bilmeleri gerekmektedir. 

Şimdi de öğrencilerin 
tarih dersi kitaplarında 

Bulgaristan’da komünizm 
konusu yer alır. Sofya 
51. Elisaveta Bagryana 
Lisesi’nde tarih ve mede-

niyet öğretmeni Krasimir 
İvanov, “Komünist dö-
neme böyle bir nostalji 
duyan tek eski sosyalist 
devlet biziz belki de, ha-
len bu dönem için fikir 
birliği yok” diye konuştu. 
9.sınıf öğrencileri ara-

sında da böyledir. Öğren-
cilerden Simeon Nikov, 
ninesinden öğrendiği 
bilgiye göre o dönemde 
adaletin hüküm sürdüğü-
nü, özel mülk olmadığını 
söyledi. Katerina Bori 
isimli öğrenci ise,” Hepi-
mizin neler olduğunu ve 
bunun tekrarlanmaması 
gerektiğini bilmemiz ge-
rekiyor. Her insanın öz-
gürlüğü olmalıdır, o za-
man öyle değilmiş” dedi. 
Öğretmen İvanov, “Öğ-

renciler, ‘Evde bize konu-
şulanlar başka, sizin öğ-
rettiğiniz başka, gerçek 
nerede?’ diyorlar” diye 
anlattı.
Eğitim ve Bilim Bakan-

lığından yapılan açıkla-
mada tarihsel olayların 
yakınlığı nedeniyle prog-
ramda öğrencilerin kendi 
başlarına bilgi toplaması 

gereken ders dışı çalış-
malar yapılması öngörül-
düğü kaydedildi. Eğitim 
ve Bilim Bakanlığı Okul 
ve Okul Öncesi Müfreda-
tı Müdürlüğünde görevli 
tarih uzmanı Radostina 
Nikolova, “Birden çok 
belge ve farklı kaynaklar-
la çalışmak her 10. sınıf 
öğrencisinin kendi pozis-
yonunu oluşturması için 
büyük önem taşıyacak” 
dedi. 
İleride 10.sınıf öğren-

cileri Bulgaristan tarihini 
haftada 3,5 saat okuya-

cak. Bulgaristan Tarihi 
Derneği’nin kurucuların-
dan İvan Kınçev’in ifade-
lerine göre 1989 yılından 
önce vuku bulan olayla-
rın okutulması gençler 
için önemlidir. Kınçev, 
“Lise mezunu olan bir ki-
şinin 1980'lerin sonların-
da Bulgaristan'da olanla-
rı bilmemesi bence kabul 
edilemez bir şeydir” diye 
ifade etti. 
Yeni tarih kitaplarının 

içeriği bir yıl sonra yazı-
lınca belli olacak. 
            Kırcaali Haber

İl hastaneleri yeniden yapılandırılııyor
Ülkemizdeki tüm has-

tane müdürleriyle gö-
rüşmesi sırasında Sağlık 
Bakanı Kiril Ananiev, “İl 
hastanelerinin mali duru-
munun eksiksiz bir analizi 
yapılmıştır” diye bildirdi. 
Ananiev, devlet hastane-
lerinin mali faaliyetlerine 
ilişkin ortak kurallara sa-
hip olmadığını ve bazıla-
rının kötü durumda olma-
sının nedenlerinden biri-
nin bu olduğunu söyledi.
Sağlık Bakanı, ekibi ile 

birlikte önümüzdeki ayın 
başlarında tamamlan-
ması gereken bu yönde 
hazır lanacak kurallar 
üzerinde çalıştıklarını 
söyledi. Sağlık Bakanlığı 
tarafından bugüne kadar 
yapılan denetimlerin sağ-
lık kuruluşlarının yönetimi 
en iyi şekilde yapıldığını, 
bazı yerlerde kontrolün 
zayıf olduğunu ve binala-
rın yeterli bakımının yapıl-
madığını belirtti. 
Bakan, “Eylül ayı itiba-

riyle devlet hastanelerinin 
toplam borç miktarı yak-
laşık 200 milyon leva, va-
desi uzatılmış borçlar ise 
57 milyon levaya yakındır, 
sorun daha da kötüye gi-

diyor” diye özetledi. 
Ananiev, teftişlerden 

sonra hastanelerin dört 
gruba ayrıldığını bildirdi. 
Onlardan son dördüncü 
gruptaki sağlık kuruluş-

larının, mali durumu kötü 
olup, alacaklılarına borç-
larını ödeyemeyecek du-
rumda, sermayesi tüken-
miş olanların olduğunu 
söyledi. 
Sağlık Bakanlığı'nın ça-

lışmaları şu anda bu has-
tanelere yöneliktir. 
Bakan Ananiev, yeni bir 

vekaleten yönetici atanan 
ve rehabilitasyon planının 
yürütüldüğü Lofça’daki 
hastaneye örnek göster-
di. 

Bakanlık, bölgedeki nü-
fusun sağlık ihtiyaçlarını, 
mevcut sağlık servisleri-
ni, teçhizatı, idareleri, ilaç 
tedarik etme sözleşmele-
rini, tıbbi malzemelerini 

ve başka şeyleri dikkate 
alarak her hastane için 
özel bir eylem planı ha-
zırladı. 
Sağlık Bakanı, ekibinin 

çalışmalarının ayrı yapı-
ları korumak yerine te-
davi sürecinin kalitesini 
artırmaya odaklandığını 
kaydetti. 
Ulusal Çok Yönlü Aktif 

Tedavi Hastaneleri Bir-
liği temsilcileri, Sağlık 
Bakanlığı'ndan il hasta-
nelerinde görevli doktor-

ların ve hemşirelerin sa-
yısının korunmasını talep 
ettiler. Bazı sağlık görevli-
lerinin artık 55 yaşın üze-
rinde olduğunu belirttiler. 
İl tedavi kurumlarında 
personel sıkıntısı çekildi-
ği ve bu yüzden vardiye 
çizelgesi bile hazırlana-
madığı haber verildi. 
Hastane müdür ler i, 

hastane ve ayakta bakım 
arasındaki kırık bağlan-
tılar, tıbbi standartları, 
ayakta tedavi prosedür-
lerini ve sağlık kuruluşla-
rı için fonlama mekaniz-
malarını değiştirme ile 
ilgili bir takım sorunları 
gündeme getirdi. 
Bakan Ananiev, Bakan-

lık tarafından planlanan 
tüm değişikliklerin yoğun 
diyalog yoluyla yapıla-
bilmesi için ekiplerin il 
sağlık kurumlarının yö-
netimleri ile sürekli temas 
halinde olacaklarını söy-
ledi. Yeniden yapılanma, 
yönetim ve finansmanla 
ilgili bu değişikliklerin so-
nuçta ülkenin tüm bölge-
lerindeki hastaların daha 
iyi tedavi edilmesine yol 
açması amaçlanmakta-
dır. 

Hükümet hakkındaki 
gensoru reddedildi 

Ana muhalefet partisi Bulgaristan Sosyalist 
Partisi’nin (BSP) yolsuzlukla mücadele politikasında 
başarısızlık gerekçesiyle hükümet hakkında verdiği 
gensoru önergesi Meclis Genel Kurulunda reddedil-
di. Buna ilişkin yapılan oylamada 234 milletvekili oy 
kullandı. Onların 103’ü kabul oyu kullanırken 131i ise 
ret oyu kullandı. Çekimser kalan olmadı.

Meclis Başkanı Tsveta Karayançeva, “Gensoru 
önergesi kabul edilmedi” diye duyurdu.

Gensoru oylamasından önce BSP Meclis Grubu 
adına bildiri okuyan BSP Milletvekili Valeri Jabl-
yanov, Parlamento’nun reytinginin düşük olması-
nın biraz da Başbakan Boyko Borisov’un gensoru 
görüşmelerine katılmamasından kaynaklandığını 

kaydetti. Jablyanov, “Boyko Borisov’un gensoru 
görüşmelerinde hazır bulunmaması Parlamento’yu 
aşağılamaktadır, Devlet Başkanı’nın değerlendirme-
si doğrudur” dedi. 

Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) Meclis Grubu Başkanı Tsvetan Tsvetanov  
da bir bildiri okudu. Tsvetanov, Cumhurbaşkanı’nın 
Bulgaristan Parlamentosu’nun itibarini zedeleme-
ye yönelik teşebbüslerine karşı koymanın Meclis 
Başkanı’nın görevi olduğunu belirtti. 

Devlet Başkanı’nın Parlamento hakkında kullan-
dığı ifadeler ve Tsveta Karayançeva’nın sonrasında 
yaptığı açıklaması ile ilgili Tsvetanov, “Dünkü konuş-
malarında geçen sene yaptığı faydalı işler hakkında 
hiçbir şey duymadık” diye ifade etti.

Tsvetanov, Başbakan Borisov’un gensoru görüş-
melerinde hazır bulunması talebi ile ilgili, “Başbakan 
Borisov, Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi 
Dönem Başkanlığından dolayı taahhütlerini yerine 
getirmektedir” diye ifade etti.  
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Shinzo Abe, Bulgaristan’ı ziyaret 
eden ilk Japonya Başbakanı oldu

Başbakan Boyko Bori-
sov, Bulgaristan’a resmi 
ziyaret gerçekleştiren Ja-
ponya Başbakanı Shin-
zo Abe ile makamında 
görüştü. Görüşmeden 
sonra düzenlenen basın 
toplantısında konuşan 
Borisov, Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği (AB) Kon-
seyi Dönem Başkanlığı 
sırasında AB-Japonya 
müzakerelerini sonuçlan-
dırılmasına yönelik AB 
sürecini hızlandırmak için 
tüm iradesini ve çabaları-
nı ortaya koyacağını kay-
detti. Borisov’un ifadele-
rine göre bunun olması 
Bulgaristan’ın iş dünyası 
için son derece önemlidir. 

Shinzo Abe, iki ülke 
arasındaki ekonomik iliş-
kilerin güçlendirmenin iyi 
olacağını belirterek, Bul-
garistan Başbakanı’nın 
onayı ile resmi delegas-
yonun parçası olan Ja-
pon iş camiasıyla yapılan 
bir görüşmenin ardından 
Bulgaristan- Japonya İş 
Konseyi kurulmasına ka-
rar verildiğini bildirdi. Abe, 
bu iş konseyinin daha 
fazla Japon şirketlerin 
Bulgaristan’a giriş yap-
ması için bir fırsat olması 
arzusunu dile getirdi. Ja-
ponya Başbakanı, Kültür, 

Bilim ve Teknoloji Ala-
nında İşbirliği Ortak İcra 
Komitesi de kurulacağını 
söyledi. 

Borisov, yapılan iş gö-
rüşmelerinde elektronik, 
turizm, kültür, tarım alan-
larında işbirliği olanakları-
nın ele alındığını bildirdi. 

Başbakan Bor i sov, 
Japonya’nın 1990’lardan 
beri Bulgaristan’a sağladı-
ğı hibe için teşekkür ede-
rek, Japonya İmparatoru 
Akihito’ya selam gönderdi 
ve Shinzo Abe’ye Bulgar 

ve Japon halkının birbiri-
ne büyük sempati duydu-
ğuna dair güvence verdi. 

Shinzo Abe, bu ilk Japon 
Başbakanı ziyaretinin iki 
ülke arasındaki ilişkileri 
geliştirmek için yeni bir 
fırsat olacağını ve siya-
set, ekonomi, kültür, spor 
alanlarındaki işbirliğinin 
derinleştir ilmesine yol 
açacağına dair ümidini 
ifade etti. 

Shinzo Abe, Japonya’nın 
Avrupa ülkeleri arasında 
daha güçlü bir bağ kurul-

ması fikrini desteklediğini 
ve AB’nin Başkanlığını 
devralan Bulgaristan’ın 
Batı Balkan ülkelerinin 
Avrupa entegrasyonu 
çabalarını memnuniyet-
le karşıladığını söyledi. 
Japonya’nın Batı Balkan 
ülkeler inin ist ikrarına 
odaklandığını belir ten 
Başbakan, bu ziyaretin 
Batı Balkanlar’da bir işbir-
liği girişimini başlattığını 
sözlerine ekledi. Bulgaris-
tan ile işbirliği sayesinde 
tüm bölge ile temaslarını 

sürdüreceğini umduğunu 
ifade etti.

Başbakan Bor i sov, 
Batı Balkan ülkelerinin 
Bulgaristan’ın AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı 
sırasında öncelikli konu 
olduğunu kaydetti. Bori-
sov, “AB Konseyi Dönem 
Başkanlığından başka bu 
yıl Çin Başbakanı ile bir-
likte Çin’in Orta ve Doğu 
Avrupa’daki 16 ülkeyle 
ortaklaşa kurduğu işbirliği 
platformunun (16+1) baş-
kanlığını da yürütmekte-
yiz” diye altını çizdi. 

Borisov, Suudi Arabis-
tan Veliaht Prensi Mu-
hammed bin Selman’ın 
da Bulgaristan’da Batı 
Balkan ülkeleri konu-
sunda liderler zirvesi 
düzenlenmesinden çıka-
rı olduğunu belirtti. Bo-
risov, “Bugün Japonya 
Başbakanı, Sofya’da bu-
lunan güçlü kuruluşların 
yöneticileri, konuyla ilgili 
Bulgaristan’ın değerlen-

dirmesi sayesinde Japon-
ya Başbakanı ile birlikte 
Bulgaristan’dan başka 
Balkanlarda da büyük alt-
yapı projeleri gerçekleşti-
rilmesini ve yatırımlar ya-
pılmasını destekleyecek 
hibe ve başka programlar 
önereceğimize inanıyo-
rum” dedi. 

Shinzo Abe, Bulgaris-
tan Başbakanı ile yapılan 
görüşmede, Kuzey Kore 
konusundaki yakın işbir-
liğinin önemi ve kaçırılan 
Japon vatandaşları ile il-
gili sorunun hızlı bir şekil-
de çözülmesi konusunda 
görüş birliği olduğunun 
ortaya çıktığını belirtti. 

Borisov, “Kuzey Kore’nin 
balistik füzeler fırlatması-
nı ve nükleer programı 
yürütmesini kesinlikle 
kınıyoruz. Bütün sorun-
ların kesinlikle müzakere 
masasında barış içinde 
çözülmesi gerektiğini dü-
şünüyoruz” diye ifade etti.

            Kırcaali Haber

Karadağ Cumhurbaşkanı 
Vuyanoviç’in Bulgaristan Ziyareti

Karadağ Cumhurbaş-
kanı Filip Vuyanoviç, AB 
dönem başkanlığını dev-
ralan Bulgaristan’a yaptı-
ğı ziyarette, Batı Balkan 
ülkelerinin AB’ye üyeliğiy-
le ilgili değerlendirmede 
bulundu.

Bulgaristan’a bir günlük 
resmi ziyarete gelen Vu-
yanoviç, ev sahibi mev-
kidaşı Rumen Radev ile 
yaptığı görüşmenin ardın-
dan düzenlenen ortak ba-
sın toplantısında konuştu.

Batı Balkanlar’ın AB’ye 
entegrasyonu konusun-
da izlenecek stratejinin 
şubatta açıklanacağını 
belirten Vuyanoviç, söz-
lerini şöyle sürdürdü:

“Bulgaristan’ın görüşüne 
katılarak, biz de her bir ül-
kenin izlediği entegrasyon 
süreci içerisinde kendi 
ilerlemesi ve başarıların-
dan dolayı değer görme-
sini istiyoruz.”

Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği dönem başkanlı-
ğının Batı Balkanlar’da-

ki ülkelerin Brüksel’deki 
AB’nin idaresi ve üye 
devletleri ile daha verim-
li ilişki sağlamak üzere 

güzel bir şans olduğunu 
söyledi.
Vuyanoviç, “Avrupa 

Birliği’nin Batı Balkanlar’a 
doğru genişlemesi ger-
çek bir önceliktir. Bu 
öncelik Batı Balkanlar’ın 
genel duyarlığında da 
karşılık bulmaktadır.” diye 
konuştu.
-Batı Balkanlar’ın Av-

rupa perspektifi
Bulgaristan Cumhur-

başkanı Rumen Radev 
de “Bulgaristan’ın AB 
dönem başkanlığının ana 
önceliği Batı Balkanlar’ın 

Avrupa perspektif idir” 
dedi.
Radev, Bulgaristan’ın 

AB dönem başkanlığının 
ilk günlerinde gerçekleş-
tirilen bu ziyaretin önemli 
olduğuna işaret ederek, 
sözlerini şöyle sürdürdü:
“Bulgaristan’ın dönem 

başkanlığının önünde iki 
ana görev var: Bir yandan 
Batı Balkan ülkelerinin 
Avrupa kurumlarıyla di-

namik bir diyalog kurma-
sını sağlarken, diğer yan-
dan da bölgedeki ülkeler 
arasında iyi komşuluk iliş-
kilerin geliştirilmesi.”
Radev, AB’nin genişle-

me sürecininin aday ülke-
lerin bireysel çabalarına 
dayanmasını ilke olarak 
benimsediğini belirterek, 
“Karadağ gerçekleştirdiği 
reformlar ve istikrarlı po-
litikaları sayesinde başarı 
örneği olmuştur.” şeklin-
de konuştu.
Vuyanoviç ile görüşen 

Par lamento Başkanı 
Tsveta Karayançeva da 
mayıs ayında başkent 
Sofya’nın ev sahipliğini 
yapacağı AB-Batı Bal-
kanlar zirvesinin Kara-
dağ ve Batı Balkanlar’ın 
Avrupa gelişimine doğru 
atacağı bir adım olacağı-
nı söyledi.
Vuyanoviç, ziyaretinde 

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov ile de gö-
rüştü.AA

Doğrudan yabancı yatırım-
larda 56 milyon leva düşüş

Mecliste kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan 
Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, “Bulgaristan 
Merkez Bankası’nın ön verilerine göre 2017 yılı 
Ocak-Ekim döneminde ülkeye yapılan doğrudan 
yabancı yatırımlar 855, 5 milyon avrodur. 2016 yı-
lının aynı döneminde ise 912 milyon avroydu. Bu 
düşüşün nedeni, yatırımcıların hızını yavaşlatan 
erken seçimlerden kaynaklanıyor” diye bildirdi. 

2017 yılı Ocak-Eylül döneminde yapılan yatı-
rımların yüzde 47, 92’si imalat sanayine yöneliktir. 

BNB verilerine göre 2014,2015 ve 2016 yıllarında 
yapılan doğrudan yabancı yatırımlar toplam 4,3 
milyar avrodur. 2015 yılında doğrudan yabancı 
yatırımlar 2,48 milyar avroya yükselerek, rekor 
seviyeye ulaştı. 

Sigorta, otomotiv ve inşaat yatırımları en büyük 
paya sahiptir. Bulgaristan Yatırımlar Ajansı'nın 
üzerinde çalıştığı potansiyel projeler 28'dir.

Bulgaristan tarafından yürütülen girişim ve pa-
zarlama, kilit önem taşıyor. Ülkemiz Avrupa'daki 
en rekabet edebilir hale gelen destinasyonlardan 
biridir.

Gayrisafi milli hasılayı oluşturan sermaye ya-
tırımlarının miktarı Ocak-Eylül döneminde 13,38 
milyar levadır.



  Kırcaali Haber 731 Aralık 2018 HABERLER

Cumhurbaşkanı Rumen Radev: Japonya, 
geleneksel dostumuz ve öncelikli ortağımız

Cumhurbaşkanı Ru -
men Radev, makamında 
Bulgaristan’a resmi ziya-
rette bulunan Japonya 
Başbakanı Shinzo Abe 
ile görüştü. Radev, “Size 
hoş geldiniz demekten 
çok mutluyuz. İlk defa Av-
rupa Birliği (AB) Konseyi 
dönem başkanlığı görevi-
ni yürütmemizden dolayı 
özellikle ülkemiz için bu 
önemli yılda ikili ilişkileri-
mizin tarihinde ilk defa bir 
Japon Başbakanı’nın zi-
yaretine yüksek seviyede 
değer vermekteyiz” diye 
kaydetti.

Cumhurbaşkanı Radev, 
Japonya’nın önemli ulus-
lararası konularda aynı 
değerleri ve benzeri gö-
rüşleri paylaştığımız ge-
leneksel dostumuz ve ön-
celikli ortağımız olduğunu 
söyledi. Görüşme sırasın-
da ikisi Başbakan Abe’nin 
Bulgaristan ziyaretinin ikili 
ilişkilerin seviyesini artı-
racağı, iş bağlantılarının 
genişletilmesini teşvik 
edeceği ve karşılıklı men-
faatlerin tüm alanlarında, 
özellikle de ekonomi ve 
yatırım alanında işbirliğini 
yoğunlaştırmak için güçlü 
bir ivme kazandıracağı 
görüşünde birleştiler. 

Radev, “İkili ilişkilerde 
önceliğimiz yatırımın, ti-
caretin, yeniliklerin, bilim 

ve teknolojilerin önemli 
potansiyelini kullanmaktır, 
Çünkü Bulgaristan iş ge-
liştirmek için gittikçe cazip 
bir destinasyon haline ge-
liyor” diye belirtti. 

Radev, katma değeri 
yüksek olan projeler ger-
çekleştiren Japon şirket-
lerin sayısının giderecek 
artacağına dair umudunu 
dile getirdi. 

Görüşme sırasında  ko-
nuk Başbakan “Japonya, 
birleşik Avrupa fikrini des-
tekliyor ve Bulgaristan’ın 
AB konseyi başkanlığının 
önceliklerinden birinin 
Batı Balkan ülkelerinin 

Avrupa entegrasyonunu 
teşvik etmesi ve ulaştır-
ma ve telekomünikasyon 
sektöründe ara bağlantı 
kurulması olduğuna sevi-
niyoruz” diye konuştu. 

Radev, Japonya’nın 
bölge ülkelerine yönelik 
ilgisini memnuniyetle kar-
şıladığını ve bilim proje-
leri alanında ara bağlantı 
kurulmasının büyük önem 
taşıdığını sözlerine ekledi. 
Bulgaristan Devlet Başka-
nı ve Japonya Başbakanı, 
demokrasiye, özgürlüğe 
ve hukukun üstünlüğü-
ne dayalı uluslararası 
düzenin sürdürülmesi-

nin kilit önem arz ettiğini 
belirttiler. Radev şöyle 
konuştu:”Dikkatle ve en-
dişeyle Kuzey Kore etra-
fındaki durumu yakından 
takip ediyoruz. Bulgaris-
tan, Kuzey Kore’nin nük-
leer programını şiddetle 
kınıyor ve bu girişimlerin 
durdurulmasını istiyor”. 
Cumhurbaşkanı, bu me-
selenin, ancak müzakere 
ve diyalog yoluyla çözüle-
bileceğini düşünüyor. 

İkisi, her iki ülkedeki 
bilimsel kurumlar ve üni-
versiteler arasındaki iş-
birliğine dayanan zengin 
eğitim değişimlerini daha 

da ilerletmekten yana 
olduklarını açıkladı. Ra-
dev, “Öğrenci değişimi ve 
yüksek teknoloji değişimi 
bizim için büyük önem 
taşıyor ve öğrencilerimizi 
ve mezunlarımızı eğitmek 
için her yıl verilen Japon 
devlet burslarına minnet-
tarız” dedi. 

Japonya, bilimsel deği-
şimlere tahsis edilecek 
burs sayısını artırmak ni-
yetindedir. Bunun planları, 
yaklaşmakta olan 2019 yı-
lında ilk resmi ikili temas-
ların 110’uncu yıldönümü 
kutlamaları, diplomatik 
ilişkilerin kuruluşunun 80. 
yıldönümü ve canlandı-
rılmasının 60. yıldönümü 
kutlamalarıyla ilgilidir. 

Genel olarak bu önemli 
yıldönümlerinin kültürel 
bir program ve üst düzey 

ziyaret değişimi de dahil 
olmak üzere uygun şekil-
de kutlanması gerektiği 
görüşü paylaşıldı. Toplan-
tıda AB-Japonya stratejik 
ortaklığının olumlu gelişi-
mi de ele alındı. 

Radev, “2018 yılının ilk 
yarısında AB Konseyi 
dönem başkanı olarak 
Bulgaristan, AB-Japonya 
diyalogunda yapıcı rolü-
nü sürdürmeye ve önemli 
uluslararası ve bölgesel 
meselelerde yakın iş-
birliği ve koordinasyo-
nu teşvik etmeye hazır” 
dedi. Rumen Radev, 
Shinzo Abe’ye ülkemizin 
demokrasi ve pazar eko-
nomisine geçiş yıllarında 
Japonya’nın bize verdiği 
büyük destek için teşek-
kür etti.
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Merkel'den AB-Türkiye Zirvesi Açıklaması
Almanya Başbakanı 

Angela Merkel, Varna 
şehrinde yapılması bek-
lenen, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
da katılması öngörülen 
Türkiye-AB zirvesiyle 
ilgili olarak, “Varna'da 
böyle (Türkiye-AB) bir 
görüşmenin olacağından 
çok mutluyum. Umarım 
bu toplantı, Türkiye Cum-
hurbaşkanı ile bizleri il-
gilendiren tüm konuların 
masaya yatırılması için 
güzel bir fırsat olur.” dedi.
Çalışma ziyareti için 

Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya'da bulunan Mer-
kel, Bulgar mevkidaşı 
Boyko Borisov ile gö-
rüşmesinin ardından 
düzenlenen ortak basın 
toplantısında "Çıkan so-
runları çözebilmek için 
komşumuzla (Türkiye) 
derli toplu ilişkilere ihti-
yacımız var.” ifadelerini 
kullandı. 
Borisov’un inisiyatifi-

ni takdirle karşıladığı-
na işaret eden Merkel, 
"Varna'da böyle bir gö-

rüşmenin olacağından 
çok mutluyum. Umarım 
bu toplantı, Türkiye Cum-
hurbaşkanı ile bizleri il-

gilendiren tüm konuların 
masaya yatırılması için 
güzel bir fırsat olur.” dedi. 
Bulgaristan’ın AB’nin 

ortak dış sınırının ko-
runması için harcadı-
ğı çabaları takdir eden 
Merkel, “Özellikle Bul-
garistan-Türkiye sınırın-
da oldukça ağır olan bu 
görevde Almanya olarak 
Bulgaristan’a destek ve-

riyoruz.” ifadelerini kul-
landı. 
Ziyaretinin Bulgarista-

nın Avrupa Birliği Dö-

nem Başkanlığı'na des-
tek vermeyi amaçladığı-
na işaret eden Merkel, 
Balkanlar’da doğal gaz 
dağıtım merkezinin ku-
rulmasına destek verdi-
ğini de sözlerine ekledi. 
- Varna toplantısı
Başbakan Borisov da 

Bulgaristan’ın 6 aylık AB 
Dönem Başkanlığı sıra-
sında, AB-Türkiye ilişki-

lerinin ele alınabileceği 
bir "ön zirve" yapmayı 
planladıklarını anlattı. 

Borisov, görüş-
meye Avrupa Par-
lamentosu Başka-
nı Antonio Tajani, 
Avrupa Konseyi 
Başkanı Donald 
Tusk, Avrupa Ko-
misyonu Başka-
nı Jean-Claude 
Juncker ve Tür-
kiye Cumhurbaş-
kanı Erdoğan’ın 
davet edileceğini 
duyurdu. Varna 
toplantısı için he-
nüz tarih belirlen-
medi. 
Türkiye'nin göç 

konusunda yaptığı 
ilk anlaşmadan kaynak-
lanan sorumluluklarının 
AB'nin yerine getirme-
diğine dair şikayetleri ol-
duğunu belirten Borisov, 
“Avrupa’nın barış, huzura 
ihtiyacı var. Sağladığı re-
fah sayesinde yaşanabi-
lecek en iyi yer burası.” 
diye konuştu.
              Kırcaali Haber

2018 yılında 132 gün 
devlete çalışacağız
Devlete olan vergi borcumuzu ödeyebilmemiz için yeni 

2018 yılında 132 günden biraz fazla bir zaman çalışma-
mız lazım.

Pazar Ekonomisi Enstitüsü uzmanlarının hesaplarına 
göre bu demektir ki, 13 Mayıs 2018 tarihinden sonra 
vatandaşlar, vergi ödemek için çalışmaya son verip, 
kendileri için çalışmaya başlayacaklar. 

Sembolik olan bu tarih, çalışanların kazandığı parala-
rın derhal alındığı takdirde devlet hazinesinin ne zaman 
dolacağını gösteriyor. “Vergi Özgürlüğü Günü” olarak 
bilinen çalışanların devlete değil de kendilerine çalış-
maya başladıkları tarih dünyada “Tax Freedom Day” 
olarak biliniyor. 

Bu yıl Bulgaristan’da çalışan vatandaşlar, bir günde 

ortalama 289 milyon leva kazanç elde edecek. 
Bu yılki merkezi yönetim bütçesinde konsolide bütçe 

vergi gelirlerinin 38,2 milyar leva olması öngörülüyor. 
Bu demektir ki, mevcut yılda hazinenin dolması ve 
kamu harcamalarının sağlanması için 132 günden 
biraz fazla çalışılması gerekir. 
Devletin katma değer vergisinden elde ettiği gelir-

leri sağlayabilmemiz için 34 gün çalışacağız. Özel 
tüketim vergisinden elde edilen gelirlerin sağlanması 
için ise 18 gün çalışacağız. Sosyal sigortası için 23 
gün ve sağlık sigortası için 9 gün olmak üzere sigorta 
primlerimizi ödeyebilmemiz için bir aydan biraz fazla 
bir zaman çalışmamız lazım. 
Kişisel gelir vergisinden elde edilen gelirleri yaklaşık 

12 günde, kurumsal vergiden elde edilen gelirleri ise 
8 günden biraz fazla çalışarak sağlayacağız. Başka 
8 gün ise sadece devlet ve belediye harçlarımızı öde-
memiz için çalışacağız. 
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Filibe'de Nazım Hikmet Rüzgarı Esti

2019 Avrupa Kültür Başkenti 
seçilen Filibe’de doğumunun 
116. yılında şair Nazım Hikmet, 
adını taşıdığı Kültür Evi’nde 
anıldı. Filibe Başkonsolos-
luğu Muavin Konsolos Ufuk 
Sağlam’ın da yer aldığı gece-
de Filibe Üniversitesi Türk Dili 
Bölümü öğrencileri büyük usta 

Nazım Hikmet’in şiirlerini müzik 
eşliğinde seslendirdi. 

Nazım Hikmet ,  1902 ’de 
Selanik’te doğmuş, Heybeliada 
Bahriye Mektebi’nden mezun 
olmuş, Hamidiye Kruvazörü’ne 
güverte subayı olarak atan-
mıştır. Daha önce yakalandığı 
hastalığı tekrar edince sağlık 

kurulu raporuyla ordudan çı-
karılmıştır. Askerlikten çıkarıl-
dıktan sonra Milli Mücadele’ye 
katılmak için Anadolu’ya geç-
miştir. Ancak Bolu’da öğretmen 
olarak kaldığı yıllarda güvenlik 
sorunu nedeniyle Moskova’ya 
gitmiştir. Moskova’da Doğu 
Üniversitesi’nde ekonomi ve 

toplumbilim okumuştur. İlk ser-
best şiirlerini de Moskova’da 
yazmıştır. Yurda tekrar döndü-
ğünde çeşitli dergiler çıkarmış 
ve dergilerde şiirler yayınla-
mıştır. Bundan sonra da yaşa-
mı tutuklamalar ve sürgünlerle 
geçmiştir. Nazım Hikmet, Tür-
kiye’deki cezaevi yıllarından 
sonra hasta olması ve düzenli 
bir gelir edinmemesinden do-
layı çok zor durumda kalmıştır. 
Öldürülmekten de korkan şair 
Romanya bandıralı bir gemiyle 
tekrar Rusya’ya gitmiştir. Nazım 
Hikmet, 3 Haziran 1963 yılında 
Moskova’da vefat etmiştir. Türk 
vatandaşlığından çıkarılan Na-
zım Hikmet, ölümünden 46 yıl 
sonra 5 Ocak 2009 yılında Ba-
kanlar Kurulu kararı ile vatan-
daşlıktan çıkarılma işlemi iptal 
edilmiştir.

Çağdaş Türk şiirinin gelmiş 

geçmiş en önemli isimlerinden 
biri olan Nazım Hikmet Ran, 
Türk Edebiyatına çok fazla de-
ğerli eser bırakmıştır. Türkiye’de 
serbest nazımı ilk kullananlar-
dandır. Nazım Hikmet gerek 
yaptığı sanat, gerek bıraktığı 
eserler, gerekse hareketli siyasi 
hayatı nedeniyle hafızalarımız-
dan hiçbir zaman silinmeyecek 
isimler arasına girmeyi başar-
mıştır. Şiir, roman, masal ve 
oyun gibi birçok türde eserler 
yazmıştır. Bizim de en büyük 
vazifemiz, böylesine değerli bir 
yazarın eserlerini dile getirerek 
yaşatmaktır. Her insan bir gün 
bu dünyadan gidecektir, önemli 
olan ardından bıraktıklarıdır. Bü-
yük Usta’nın ardından kalanlar 
ise paha biçilemez eserleridir. 
Bu vesileyle kendisini saygı ve 
sevgiyle anıyoruz. 

                    Çiğdem Bircan

Sofya'da "Ahmet Yesevi'den Günümüze 
Gönül Erenleri-4" Etkinliği
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan'ın himayesinde, Türk-
men Alevi Bektaşi Vakfı tarafın-
dan Balkan ülkelerinde dördün-
cüsü gerçekleştirilen "Ulusla-
rarası Hoca Ahmet Yesevi'den 
Günümüze Gönül Erenleri-4" 
kültürel etkinlikleri, Balkanlarda 
yaşayan Türkleri buluşturdu.

Bulgaristan'ın Razgard ili Bi-
sertsi ilçesi ve Silistre'ye bağlı 
Karalar kasabasında gerçek-
leştirilen etkinliğe, Razgrad ili 
Valisi Günay Hüsmen, Razgrad 
Bölge Müftüsü Mehmet Ağla, 
Alevi Bektaşi kanaat önderleri 
ve dervişler dahil çok sayıda 
kişi katıldı.

Türkmen Alevi Bektaşi Vakfı 
Genel Başkanı Özdemir Öz-
demir, etkinlikte yaptığı ko-
nuşmada, "Biz Hoca Ahmet 
Yesevi dergahında yetişen ve 
Balkanlar'a gelip buradaki in-
sanlarla kardeşliği, dostluğu ve 
medeniyeti birlik ve beraberliği, 
insan sevgisini en ücra köşelere 
kadar götürme gayesi güdenle-
rin hatıralarını canlandırmak 

istiyoruz." dedi.
Otman Baba, Demir Baba, 

Sarı Saltuk ve pek çok gönül 
erenlerinin bu topraklarda yüz-

yıllar önce mücadele verdiğini 
ifade eden Özdemir, "Bugün 
Bulgaristan'daki soydaşlarımı-
zın aynı kültürü, aynı duyguyu 
ve düşüncelerini gördüğümüz-
de çok duygulandık. Türkiye 
Cumhuriyeti'nin daha güçlü ol-
ması için dua ettiklerine şahit 
olduk. 15 yıldır Cumhurbaşkanı-
mızın talimatlarıyla Balkanlar'da 
ve Orta Asya'da yaşayan Türk 
soydaşlarımıza verilen destek 
göz önündedir. TİKA, Diyanet 

İşleri Başkanlığı ve Kültür Ba-
kanlığının desteklerini buralar-
da görüp yaşamaktayız." diye 
konuştu.

Razgrad Valisi Gü-
nay Hüsmen ise Tür-
kiye ve Bulgaristan'ın 
kardeş devlet oldu-
ğunu, bu tür etkin-
liklerin iki ülke ara-
sındaki dostluğu, 
kardeşliği ve barışı 
pekiştirdiğini söyledi.

Halife Baba Halil İb-
rahim Koz da, "Türk-
men Alevi Bektaşi 
Vakfı'nın bu bölgede-

ki yaptığı etkinlikler sayesinde 
ana vatan Türkiye'de yaşayan 
canlarla birlikte olmaktan mut-
luluk duyuyoruz." ifadelerini 
kullandı.

Etkinliğe destek veren Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip Er-
doğan ve Başbakan Binali 
Yıldırım'a teşekkür eden Halife 
Baba, Türkiye'nin hep güçlü bir 
devlet olması için dua ettiklerini 
söyledi.  AA

Dışişleri Bakanı Zaharieva: 
Türkiye ile AB masaya oturmalı

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, Türkiye'nin 
Avrupa Birliği (AB) üyeliği konusundaki sorunların müzakere ma-
sasında çözülmesi gerektiğini ve taraflar arasında aktif diyaloğun 
gerekli olduğunu söyledi.

Zaharieva, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl'nın 
Sofya'yı ziyaretinde mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın top-
lantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin üyelik sürecinden 
bahsederken ayrıca, "Birliğe üye olmak isteyen devletlerin insan 

haklarının korunması konusundaki standartlarını yükseltmeleri 
gerekir." dedi.

Zaharieva, Avrupa Birliği'nin sınırlarının güvenliği için Avustur-
ya ile işbirliğinin gerektiğini de belirtti.

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığını 1 Temmuz'da 
devredeceği Avusturya'nın Dışişleri Bakanı Kneissl ise göçmen 
ve iltica hakkı meselelerinde Avrupa Birliği'nin sınırlarının gü-
venliğinin garanti altına alınması için geniş çapta reforma gerek 
olduğunu söyledi.

"Avrupa'nın sınırlarındaki birliğe üye ülkeleri yalnız bırakmaya 
hakkımız yok." diyen Kneissl, bu doğrultudaki çabalarının ülke-
sinin AB dönem başkanlığını üstleneceği yılın ikinci yarısında 
artarak süreceğini de vurguladı.

Konuk bakan Bulgaristan'ın 2015 yılında Avrupa'da yayılan 
göçmen krizi sırasındaki tavrını övdü, Avusturya'nın, bu ülkenin 
Schengen Alanı'na katılmasını tamamen desteklediğini söyledi.


