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Boyko Borisov, "Türkiye ile göç anlaşması devam etmeli"
Bulgaristan Başbakanı 

Boyko Borisov, Türkiye ile 
AB arasında yapılan göç 
mutabakatının devam et-
mesi gerektiğini belirterek, 
"Türkiye ile göç anlaşma-
sını sürdürmek ve Avrupa 
Birliği'nin (AB) Türkiye’ye 
kalan ödemeyi yapması için 
çağrıda bulunacağım." dedi.
Borisov, Brüksel'deki Av-

rupa Konseyi Zirvesi önce-
sinde Bulgar basınına yap-
tığı açıklamada, toplantıda, 
AB'nin dış sınırlarını düzen-
siz göçe kapatması, sığın-
macı kamplarının AB dışına 
taşınması ve Avrupa'daki 
sığınmacıların ikincil yerleş-
tirmesinin adil yapılmasını 
isteyeceğini belirtti.
AB’nin dış sınırlarında 

"ön hatta" bulunan ülkele-
rin yükü omuzladığını ifade 
eden Borisov, bu ülkelerin 
göçün yükünü tek başlarına 
taşımamaları gerektiğini vur-
guladı.
Borisov, Türkiye ile AB ara-

sında yapılan göç mutaba-
katının önemli olduğunu dile 
getirerek, "Türkiye ile göç 

Bulgaristan'ın 2018 Yılı AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı Sona Erdi
Sofya Milli Kültür Sarayı 1 Nolu 

Salon’da düzenlenen törenle 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Bul-
garistan Başkanlığı resmen ka-
pandı. Kapanış töreninde konu-
şan Bulgaristan'ın 2018 Yılı AB 
Konseyi Dönem Başkanlığından 
Sorumlu Bakan Lilyana Pavlova, 
şunları ifade etti: ”Bulgaristan’ın 
AB Konseyine başkanlık etme 
şerefine nail olduğu bu 180 gün 
göz açıp kapayıncaya kadar 
geçti. Bugün misyonumuzu ba-
şarılı bir şekilde yerine getirdik 
diyebiliriz! Teşekkürler, Bulga-
ristan! Avusturya’ya başarılar 
dilerim. El ele çalışmaya devam 
edeceğiz”.

Törende Kültür Bakanı Boil 
Banov ve Avusturya İçişleri Ba-
kanlığı Genel Sekreteri Karoli-
ne Edsädler de birer selamlama 
konuşması yaptı. 

Kapanış konserine bakanlar, 
milletvekilleri, diplomatlar, din-
lerin temsilcileri katıldı. 

Pavlova, “Ünlü Avusturya-

lı besteci Gustav Mahler'in 
bestelediği nağmelere yer ve-
rileceği ve orkestra şefliğini 
Maestro Emil Tabakov’un ya-
pacağı 400’tan fazla Bulgar ve 

Avusturyalı müzisyenlerin icra 
edeceği Bin Senfoni adlı eserle 
bu akşam sembolik bir şekilde 
AB Konseyi Dönem Başkanlığı-
nı Avusturaya’ya devredeceğiz” 

dedi. 
Bakan ayrıca altı ay boyunca 

Bulgaristan’da, Sofya’da, AB 
Konseyi Bulgaristan Başkanlığı 
Evi’nde Bulgar Dili konuşuldu-

ğunu vurguladı. 
Pavlova, “Brüksel’de de Bul-

garca konuşuldu. Bulgar Dili, 
bizim gurur duyduğumuz ser-

anlaşması devam etmeli. 
Türkiye ile göç anlaşma-
sını sürdürmek ve Avrupa 
Birliği'nin Türkiye'ye kalan 
ödemeyi yapması için çağ-
rıda bulunacağım. Bu anlaş-
maya İtalyan ve Avusturyalı 
meslektaşlarımın da destek 
vermelerine ısrar edece-

ğim." diye konuştu.
"Türkiye verdiği sözü 

dört dörtlük yerine getir-

miştir"
AB'nin göç anlaşması 

kapsamında Türkiye'ye 

söz verdiği ödemeyi büyük 
oranda yapmadığını öğren-
diğini kaydeden Borisov, 
Bulgaristan'ın Türkiye ile 
sınır komşusu olduğunu ve 
geri kabul alanında bu ülke 
ile çok iyi bir işbirliği yapıldı-
ğını anlattı.
Borisov, "Son AB-Türkiye 

zirvesinin Varna şehrinde 
yapılmış olması da bir tesa-
düf değildir. Biz, AB-Türkiye 
anlaşmasına destek vermek 
istiyoruz. Çünkü şu ana ka-
dar komşumuz bu alanda 
verdiği sözü dört dörtlük 
yerine getirmiştir." ifadesini 
kullandı.
Bulgaristan'ın durumunun 

Yunanistan ve İtalya'nın du-
rumundan çok farklı olduğu-
nu söyleyen Borisov, ülkesi-
nin Avrupa'ya ulaşan sığın-
macıları geri kabul etmeye 
hazır olmadığını belirtti. AA
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Geçen sayıdan 
devamı -->

Çoban Ahmet’in Göç Hikâyesi
Öğretmen:
-Hünerleri nedir?
 Balaban Bey’ler:
-Okuması - yazması 

yok. Paradan anlamaz. 
Bir şey sorduğumuzda, 
kafasını bir yana büker, 
he - he deyip gider.

Öğretmen:
-Tamam. O, bizim Turp-

çular köyü, Hacılar mahal-
lesinden çoban Ahmet. 
Bize yakın yaşarlar, kom-
şumuzdur. Ay, Allah’ım. 
Onu, kim göndermiş, 
nasıl gelmiş buraya? Bul-
garların yaptığı işe bakın. 
Köyümüzde tam bir etnik 
temizliği yapmışlar. Bu 
fakirimin ne günahı var. 
Ekmeğini bir çoban so-
pasıyla çıkarır. O, siyaset 
ne olduğunu bilmez. Çok 
yazık, yollarda perişan 
olmuş.

Balaban Bey’ler:
-Ahmet’e, bugüne kadar 

sahip çıktık. Bizim üzeri-
mize kayıtlı. İnşaatlarımız 
da bitiyor. Onu oturtacağı-
mız yer de yok. Sana tes-
lim edelim. Senin yanında 
kalsın, dediler.

Öğretmen:
- Hayır, kabul edemem! 

Mademki, kaymakam onu 
sizin nüfusunuza kaydet-
miş, ölünce bakacaksınız! 
Dedim.

Balaban Bey’ler:
-Ahmet’in tüm sağlık 

problemlerinden, normal 
yaşantısından çok bü-
yük sorumluluk altında-
yız. İnşaat bitikten sonra 
onu ne yapacağız. Hoca, 
Ahmet’e yardım edelim. 
Ahmet için, herhangi bir 
çözüm düşünürseniz, tüm 
masrafları bize ait olacak. 
Ona, yardımcı olalım.

Öğretmen:
-S iz i  anlayamadım. 

Ne demek istiyorsunuz. 
Ahmet’i Osmaniye köyüne 
mi alayım. Bu imkânsız. 
Hayır, olmaz. Sizin yanı-
nızda yaşayacak. Ancak, 
tek bir yardımda buluna-
bilirim. Ahmet’e soralım 
Bulgaristan’a, Turpçular 
köyüne dönmek isterse, 
yardımcı olabilirim. Fakat 
gerekli yerlerle görüş-
mem gerekecek.

Balaban Bey’ler:
-Tamam, dediler. Hoca, 

sen yarın bizim inşaata 
gel, Ahmet’le görüşelim.

Ahmet’i görmeyeli çok 
yıllar geçmişti. Belki se-
kiz, belki de on yıl. İlk 
defa yabancı bir yerde, 
Anavatan’da görüşecek-
tik. Meraklıydım, Ahmet’i 
görmeye. Ancak, onun 
benden ve böyle bir gö-
rüşmeden haberi yok. 

Ona, her şey sürpriz ola-
caktı.

Ertesi gün, arabama bin-
dim Çimşit köyü Balaban 
inşaatına vardım. Sitenin 
yanındaki müstakil evin 
önünde durdum. Merce-
des arabayla patronlar 
da geldi. Müstakil evin 
sundurmasında, dizilmiş 
olan sandalyelere davet 
edildik. Çaylar geldi. Bi-
raz sohbet ettik. İnşaattan 
Ahmet çağırıldı ve dediler:

-Hoca, sen hiç bir şey 
sorma, bakalım seni tanı-
yacak mı?

Ahmet, müstakil evin 

arkasından, kurumuş ot-
ların arasından yamuk-
yumuk, sendel - sündel, 
boynu bükük, hafif gü-
lümseyerek, yalınayak, 
ayaklarında lâstik pabuç, 
üst- baş kirli, yırtık-pırtık, 
is-pas içinde, saç-sakal 
birbirine karışmış, sadece 
saçların arasından gözleri 
ışıldıyor. Ahmet, özür dile-
yerek söylüyorum, tam bir 
Orangutana benziyor.

Patronlar Ahmet’e:
-Bu adamı tanıdın mı? 
-Tanıdım, becenim. (Be 

canım demek istedi)
-Kim o?
-Mehmet muallim. Bul-

garlar, onun karısını öl-
dürdüler. O, insanlara yü-
rüyüş yaptırdı. Sonra, onu 
ceza evine kapadılar.

 Patronlar:
-Ne oldu ya, Hocayı gö-

rünce bunun dili çözüldü. 
Bülbül gibi konuştu.

Patronlar, bir Ahmet’e, 
bir bana bakıyorlar. Yüz-
leri kızıl - bozul oluyor. 
Sanki yer ayrılsa, yere 
batacaklar. O, kadar çok 
utandıkları, yüzlerine yan-
sıyordu. Bir tarafta tanıdı-
ğı, bildiği öğretmeni, diğer 
tarafta trilyonluk patronlar, 
üçüncü tarafta ezilmiş, 
yoksuzluğa itilmiş, çare-
siz bir zavallı. Bu görüş-
meden çok etkilenen pat-
ronlar, şoförlerine:

-Ahmet’i, hemen araba-
ya bindir. Derhal Sincan’a, 

banyoya götür. Ahmet’i 
iyice keselesinler. Ora-
dan giysi yerine geçin ve 
ne gerekiyorsa, her şeyi 
alın. Bir saate kadar bura-
da olun, talimatı verdiler.

Biz de bu sırada çayla-
rımızı yudumlamaya de-
vam ettik. Koyu sohbetler 
yaptık ve saatin ne zaman 
geçtiğini anlayamadık. Bu 
sırada Mercedes araba 
yanımızda bitiverdi. Ah-
met arabadan indi. Ağır- 
ağır yürüyerek yanımıza 
geldi. Üstünde yeni elbi-
se, beyaz gömlek, kravat, 
ayakkabı, çorap hepsi 

ünlü marka mağazaların-
dan. Ahmet’i kıskanılacak 
kadar şık giydirilmişlerdi. 
Trilyonluk bir holding sa-
hibi gibi olmuştu.

 -Allah’ın gücünü burada 
hissettim. Cenabı Allah, 
bir anda Ahmet’in kade-
rini değiştiriverdi. Vahşi 
hayattan, medeni hayata 
dönüştürüverdi. Bu nasıl 
oldu, diyerek, uzunca dü-
şüne kaldım. Gördükleri-
me ve yanımda cereyan 
edenlere halâ inanırsım 
gelmiyor. Fakat bu oldu. 
Ve kendi kendime soru-
yorum: “Allah olmasaydı, 
bir insan bu kadar aziz 
olabilir miydi? 

Balaban kardeşler:
-Ahmet, sen bu giysi-

lerle, bir efendi oldun. 
Hoca seni memleketine 
(Bulgaristan’a) göndere-
cek. Gitmek ister misin?

Ahmet tereddüt etme-
den:

-Evet isterim! yanıtını 
verdi.

Balaban kardeşler:
-Mademki, istiyorsun. 

Seni memleketine gönde-
receğiz. Bugünden sonra, 
inşaat işleriyle uğraşma-
yacaksın. Memleketine 
gidinceye kadar, inşaatta 
çalışan işçilere komutanı 
“Sen” olacaksın, dediler.

Ahmet inşaata gitti. Biz-
de, müstakil evin sundur-
masından kalktık işlerimi-
zin başına döndük.

Bulgaristan’da,1995 yılı 
Haziran ayının 25’de, 
milletvekili seçimlerinin 
yapılması, Bulgar meclisi 
tarafından kabul edildi. 

Seçim hazırlıkları bir 
yıl önce(1994) başladı. 
Ben de, Hak ve Özgür-
lükler Hareketi Partisi’nin 
kurucu üyesi  o larak 
Bulgaristan’ın başkenti 
Sofya’ya davet edildim. 
Bu vesileyle, Bulgaristan’a 
bir- iki gün erken gittim. 
Bahaneyle köyüm Turp-
çulara uğrayayım, kom-
şularımı göreyim, dedim. 

Köyüme öğle üzere var-

dım. Hacılar mahallesinde 
bulunan evime doğru yol 
almaya başladım. Evime 
yaklaştım ve evimin ya-
nındaki meydanda, halka 
olmuş, 8-10 kişi sohbet 
ediyorlarmış. Beni görün-
ce herkes ayağı kalktı. 
Yanlarına oturtmak için, 
altlarındaki minderleri, be-
nim altıma serdiler. Büyük 
sevinçle

-İşte geldi, geldi! Meh-
met muallim gelecektir, 
demedik mi. Geldi işte. 
Seni çok özledik. Nere-
de kaldın? Anlat bakalım. 
Ankara’da ne var, ne yok.

Biraz sohbet ettikten 
sonra aralarından Üzeyir 
Karpuz, Rayim Sedef, de-
diler ki:

-Mehmet muallim, sana 
bir şey sormak istiyo-
ruz. Bu köyden herkesi 
Türkiye’nin neresinde ol-
duğunu öğrendik amma, 
tek bir kişiyi Türkiye’nin 
neresinde olduğunu öğ-
renemedik. Sen bilirsen 
belki, bizim çoban Ahmet 
nerelerde bulunuyor. Kar-
deşi Fahrettin diyor ki, 
Ağabeyimi, nerede oldu-
ğunu öğreneyim, onu he-
men gidip alacağım. Hem 
de helikopterle…

Ben de, tamam söyleye-
yim:

-Ahmet Ankara’da. Be-
nim yanımda, dedim.

 Herkes şaşırdı kaldı. 
-Ne arıyor orada? Oraya 

nasıl gitmiş? Onu, kim gö-
türmüş oraya? Okumayı-
yazmayı bilmez. Paradan 
da anlamaz. O sadece 
çobanlığı bilir”, dediler.

Her şeyi olduğu gibi an-
lattım. Herkes derin-derin 
nefes alıyor ve çok yazık, 
çok yazık diye söyleniyor. 
Bu sırada Ahmet’in karde-
şi Fahrettin geldi. Yanım-
da oturanlar: 

-Ağabeyimi nerde ol-
duğunu öğrenirsem, gi-
dip hemen alacağım, 
diyordun. İşte, ağabeyin 
Ankara’da, Mehmet mu-
allimin yanında. Şimdi, ne 
yapacaksın? Gidip alacak 
mısın?

Kardeşi Fahrettin:
-Param yok. Pasaport 

nasıl çıkartacağım, Türki-
ye vizesi, nasıl alacağım 
demeye başladı.

Karpuz Üzeyir:
-Mehmet muallim. Sen 

Ahmet’i gönder. Biz ona 
bakarız. Ayrıca, Ahmet 
geldiğinde, ona, iki bin 
leva ben vereceğim. He-
men de mahalle çobanı 
yaparız, dedi.

  -Ben de tamam, 
Türkiye’ye döndüğümde. 
Resmi işlemlerini yaptıra-
yım, göndereyim, dedim.

Sofya’da seçimlerle ilgili 
toplantımız tamamlan-
dı, Ankara’ya döndüm. 
Ahmet ’ in Türkiye’den 
Bulgaristan’a göndermek 
için resmi işlemlerini bir-
iki gün içersin tamamla-
dım. Çalıştığı Balaban 
inşaatından hesabını da 
çıkartım. Ahmet’i yanıma 
alarak, Ankara otobüs 
garından otobüse bindik 
Çorlu’ya vardık. Çorlu/
Havzalar göçmen konut-
larına gittik. Burada bizi 
büyük bir kalabalık kar-
şıladı. Ahmet’e sergi ya-
pıldı. Çok miktarda para 
toplandı.

Hatta Bulgar polis ve 
askerinden aşırı işkence 
gören, tedavisi yapılma-
dan, kan ve yara içersin-
de, hasta haliyle, sedye-
ye konarak, Türkiye’ye 
sürgün edilen Şaban 
İbrahim Dondurmacı 
Bulgar istan’da büyük 
zahmetlerle yaptırdığı 
ve dayalı-döşeli bıraktığı 
evini de beş kuruşsuz, ba-
şımın-gözümün sadakası 
olsun, diye Ahmet’e hibe 
etti. Dondurmacı Şaban, 
Türkiye’de hemen tedavi 
altına alınsada yaralarının 
acısına dayanamayarak, 
bir süre sonra vefat etti. 
Türklük ve Müslümanlık 
için yiğitçe, yılmadan ve 
korkmadan Bulgar vah-
şetine, komünist yönetici-
lerinin, azınlıklara uygu-
ladıkları asimilasyon po-
litikasına karşı mücadele 
vererek, canını feda etti.

Ruhu şad olsun, mekânı 

cennet olsun!
 -O günü akşamı İbrahim 

Çakıcı da Bulgaristan’a 
gidiyormuş. Ahmet’i de 
onunla birlikte yolcu ettik. 

Ertesi gün Turpçular 
köyüne varmışlar. Tatlıcı 
dükkanının önünde oto-
büsten inmişler ve doğru 
Turpçular köyü muhtarlığı-
na giderek, Ahmet’i teslim 
etmiş.

Köyün muhtarı Fikret 
Mümin, yasalar doğrul-
tusunda Ahmet’e fakır-fu-
kara fonundan(engeliler 
fonu) da küçük bir emek-
lilik maşı bağlatmış. 

Ahmet, muhtarlıktan 
ç ıkmış,  Dondurmacı 
Şaban’ın hediye ettiği evi-
ne yerleşmiş. 

Birkaç gün sonra, ko-
nu-komşu toplanarak, 
Ahmet’i Hacılar mahla-
sına koyun(davar)çobanı 
yapmışlar.

Ahmet, köyüne, mahlesı-
na ve eski işine kavuştu-
ğu için halinden çok mut-
lu. Davarı sabah erken 
çıkarıyor, akşam kırdan 
geç getiriyor. Böylelikle, 
yılların hasretini gider-
miştir.

Bilindiği gibi, Balkan-
larda mevsim ayları çok 
değişkendir. İlkbahar ve 
sonbahar yağmurlu, yaz 
kurak, kış ise çok sert, 
soğuk geçer. Ayrıca, 
sonbahar mevsiminde 
yağmurlu, sisli günlerin 
yanı sıra, günler, haftalar 
çıvgın(Rüzgâr ve karla ka-
rışık yağan yağmur)olarak 
geçer. Böyle havalarda, 
davar otlamaz, devamlı 
gezer.

Ahmet, sonbaharda böy-
le bir soğuk havada, da-
varı otlatmaya çıkarmış. 
Fakat kırdan koyunları 
erken getirmiş. Koyun-
larını karşılamaya çıkan 
komşular:

-Ahmet, bugün koyunla-
rı erken getirdin. Çıvgında 
otlamadılar, galiba. Sen 
de epey üşümüşsün. Öyle 
görünüyorsun, demişler.

Çoban Ahmet:
-Ama-a- an! Bu Mehmet 

muallim de, beni neden 
gönderdi. Ben, Ankara’da 
çok iyi yaşıyordum, der.

Ahmet için ne diyeyim. 
“Ağlasan mı, gülsen mi” 
bilemiyorum. Kaş yakalım 
derken, göz çıkardık gali-
ba, diye düşünüp kaldım. 
Amma yine de, her şeyi 
Allah bırakıyorum. Allah 
her şeyi görür, bilir.

Yıllar sonra Turpçular 
köyüne gittim. Ahmet’i 
göreyim, hal hatır edeyim, 
dedim. 

Fakat, Ahmet aynı Ah-
met. Değişen bir şey yok. 
Bir şeyler sormak istedim. 
Cevap vermedi. Kafasını 
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bir yana eğip, gülümse-
yerek, çekip gitti. Üst-
baş Ankara’da olduğu 
gibi değil, biraz daha 
düzgün giyinmiş, koyun-
ların peşinden, bir sağ 
bir sola büyük adımlarla 
koşturup, duruyor. Yapa-
cak bir şey yok. Her şeyi 
Allah bilir. Allah yardım-
cısı olsun!
Bu dünyaya istediğimiz 

gibi gelmedik, istediğimiz 
gibi de gidemeyiz. (Ömer 

Hayyam)
Gün geldi, Ahmet kendi 

köyünde de iş bulamadı, 
çoban olamadı. Turpçular 
köyünün nüfusu o kadar 
azalmıştı ki, milletin elin-
de bucağında ne koyun, 
ne büyük baş hayvan, ne 
de kaz tavuk kalmıştı. 
Mecburiyetten, Ahmet 

Kurtpınar(Tervel) ilçesi, 
Kocaoğllar(Popgruevo) 
köyüne çoban gider. Her-
kese malûm. Memlekette 
Nisan ve Mayıs günü ay-
ları çok yağmurlu, bazen 

Çoban Ahmet’in Göç Hikâyesi
de çıvgın, soğuk geçer. 
Böyle bir günde Ahmet 
kırda yakalanır ve iyice 
ıslanır. Sırsıklam (üst baş 
yaş) eve dönen çoban 
Ahmet, elbiselerini değiş-
tirmeden, oturdu yerde 
uyuyup kalır. Sabah sü-
rünün başına gelemeyen 
Ahmet’i, komşuları evine 
gelirler. Bir iki Ahmet diye 
seslenirler. Fakat içerden 
ses gelmez. Kapıyı zorla-
yarak açarlar ve ne gör-
sünler. Ahmet, oturduğu 
yerde otura kalmış, vefat 

Rock sanatçısı Diço, 12. Orfeyus'un 
Gecesi Müzik Festivali'nde sahne aldı

12.Orfeyus Gecesi Mü-
zik Festivali'nin açılışında 
katılımcılara hitap eden 
Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkanı Sunay 
Hasan, “12. Orfeyus Ge-
cesi Müzik Festivali'nin 
sizin için unutulmaz bir 
macera olmasını di -
ler im” dedi. Belediye 
Başkanı'nın dileği sanki 
gerçekleşti. Tatul (Acıo-
luk) köyünün üstündeki 
günbatımı, herkesin göz-
lerini inanılmaz güzel-
likleriyle kamaştırdı. Bu 
manzara Orfeyus'un ve 
Rodop Dağları'nın ruhu-
nun hissedildiği yerin ya-
rattığı etkiyi doğruladı.

Festivale gelenleri se-
lamlayan Başkan Hasan, 
sanatın güzelliğini, Trak-
lar dönemine ait Orfeyus 
Tapınağı, gökyüzünün al-
tındaki sahnede şarkının 

ve dansın büyüsünü des-
teklemek istedikleri için 
teşekkür etti.

Bisiklet yarışmasında 
dereceye girenlerin ödül-

lendirilmesinden sonra 
izleyenler, Marieta Pet-
rakieva ve Deja Vu Bale 
Dans Grubu'nun gösteri-
lerine hayran kaldı. Bol al-

kışlardan sonra sağanak 
yağmur yağmaya başladı. 
O zaman sahneye popü-
ler rock sanatçısı Diço 
ve The Band grubu çıktı. 

Diço, “Burada şarkı söyle-
mek inanılmaz bir duygu. 
Kendimi şarkı söylemek-
ten alamıyorum” diye ifa-
de etti. Yağmura rağmen 
izleyiciler, vokalist ve The 
Band'in söylediği şarkıla-
ra ve danslara eşlik etti. 
Yağmurda dans eden 
çok sayıda yağmurluk ve 
şemsiyenin görüntüsü, 
müzisyenlerin ilham kay-
nağı oldu.

Yaz yağmuruna rağ-

men ateş dansçıları ritü-
el danslarına hazırlanı-
yorlardı. Onlar, ateşi hiç 
söndürmediler, korları 
yaydılar ve üzerinde dans 
etti. Dansları o kadar bü-
yüleyiciydi ki izleyenler 
arasından da onlara katı-
lanlar oldu.

12. Orfeyus Gecesi Mü-
zik Festivali, geleneksel 
olarak havai fişek göste-
risi ve horonla son buldu.

            Kırcaali Haber

etmiş. 
Tarih; Nisan ayı 2018’de 

Ahmet, Allah’ın rahmeti-
ne kavuşmuştur ve Ko-
caoğllar köyüne defin 
edilmiştir. Ahmet’in kader 
yolculuğu; çile ve hüzün 
ile, mutlu günler gör-
meden, ruhunu cenabı 
Allah’a teslim etmiştir. 
Çoban Ahmet, 1989 

yılı Bulgar zulmünün son 
kurbanı olmuştur. Allah 
rahmet eylesin. Mekânı 
cennet olsun, AMİN!
                            SON

2. sayfadan devam

Başmüftü Dr. Hacı, Bakan Zaharieva ile görüştü
Bulgaristan Başmüftüsü 

Dr. Mustafa Hacı, Bulga-
ristan Başbakan Yardım-
cısı ve Dışişleri Bakanı 
Ekaterina Zaharieva ile 
bir araya geldi.

Yapılan görüşmede iki 
taraf da yurt dışında yaşa-
yan vatandaşlara yönelik 
hizmet, kültür ve manevi 
değerleri korumak konu-
sunda iyi bir işbirliği yapıl-
dığına vurgu yaptı.

Bakan Zaharieva, ülke-
deki çeşitli dinler arasın-
daki hoşgörü ve bir arada 
yaşama konusunda Baş-
müftülük ile aralarında 
mükemmel etkileşim ve 
kurumun yardımından 
dolayı duyduğu memnu-
niyeti dile getirdi. Dışişle-
ri Bakanı, nefret söylemi, 
ırkçılık ve yabancı düş-

manlığı ile mücadelede 
Başmüftülüğün rolünü 
vurguladı ve Başmüftülü-
ğün bu yöndeki çabaları 
için teşekkür etti.

Başmüftü, küresel kriz-
ler karşısında bugüne 
kadar dünya çapındaki 
terör örgütlerinin safların-
da tek bir Bulgaristan va-
tandaşının yer almadığını 

vurguladı. Bu bağlamda 
Bulgaristan Başmüftülü-
ğünün, şiddet ve aşırıcılık 
tehdidinin önlenmesinde 
çok önemli bir role sahip 
olduğunu belirtti.

İki taraf da bu ilişkilerin 
aynı zamanda yurt dışın-
daki Bulgaristan vatanda-
şı olan Müslümanlar ile 
ilgili ortak çalışma alan-

ları da dahil olmak üzere 
derinleştirilmesine istekli 
olduğunu ve bundan kar-
şılıklı çıkarları olduğunu 
ifade etti.

Mustafa Hacı, yurt dı-
şında yaşayan Bulgaris-
tan Müslümanlarının dini 
ve kültürel yaşamı konu-
sundaki endişelerini dile 
getirdi. İkili, yurt dışındaki 
Bulgaristan Müslüman-
larına yönelik yardım im-
kanlarıyla ilgili konuları da 
ele aldı. 

B a ş m ü f t ü ,  B a k a n 
Zaharieva'ya gösterdiği 
misafirperverlik için te-
şekkür ederek, Bulgarca 
Kur’an-ı Kerim Meali'ni ve 
"Şiddete Karşı İslam" kita-
bını hediye etti.

               Kırcaali Haber

Bulgaristan'ın 2018 
Yılı AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı Sona Erdi

1. sayfadan devam

mayemiz. Bulgar Alfabe-
si ile Avrupa’nın kültürel 
çeşitliğine katkı sağlıyo-
ruz” diye kaydetti. 
Bundan önce AB Kon-

seyi Bulgaristan Başkan-
lığının sona ermesinden 
dolayı yapılan kapanış-
tartışma toplantısında 
Pavlova, şu verileri açık-
ladı: “Başkanlık sırasın-
da 284 etkinlik gerçek-

leştirdik, ülkemizi 35 000 
delege ziyaret etti. 2000 
kişi, güvenlik ve lojistik 
hizmetleri sundu. Bizde 
ve Brüksel’de yapılan 
oturumlar, 1550 uzman 
tarafından yönetildi. 
AB Konseyi Bulgaristan 

Başkanlığı faaliyetleri 
4000’e yakın basın kuru-
luşu tarafından yansıtıldı 
ve onlar çeşitli etkinlikleri 
yansıtmak için muhabir-
ler görevlendirdiler.

Şumnu’da geleneksel Toplu 
Sünnet Etkinliği yapıldı

Şumnu Bölge Müftülüğü, 26 Haziran 2018 tarihin-
de şehirdeki Tombul Camii olarak bilinen Şerif Halil 
Paşa Camii’nde ücretsiz toplu sünnet düzenledi.

Sünnet töreninde resmi konuklar arasında Baş-
müftü Yardımcıları Ahmet Hasanov ve Birali Birali, 
Şumnu Nüvvab İmam-Hatip Lisesi Müdürü Şerif 

Hüsnü ve davetliler yer aldı.
Gelenek haline getirilen sünnet etkinliğinin bu yıl 

13’üncüsü gerçekleştirildi.
Programın başında Şumnu İmam Yetiştirme 

Kursu’nda konuk hoca tarafından Kur’an-ı Kerim’den 
Aşr-ı Şerif okundu. Ardından Şumnu Bölge Müftüsü 
Mesut Mehmedov ve Başmüftü Yardımcısı Ahmet 
Hasanov, birer selamlama konuşması yaptı. 

Bu yılki toplu sünnet kapsamında Şumnu ilinden 
140’tan fazla çocuk sünnet edildi. Çocuklar, bu alan-
da uzman olan Dr. Lütfi Mehmet tarafından sünnet 
edildi.
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Ardino, temel sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine 
yönelik proje çalıştayına ev sahipliği yaptı

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Meclisi oturum 
salonunda 2014 – 2020 
Yunanistan-Bulgaristan 
İNTERREG V-A Sınır 
Ötesi İşbirliği Programı 
kapsamında finanse edi-
len Sınır Ötesi Bölgeler-
de Dışlanmış ve Mahrum 
Bırakılmış Topluluklar İçin 
Temel Sağlık Hizmetleri-
nin Geliştirilmesi (Smile) 
Projesi’nin ortakları ara-
sında ikinci bir çalışma 
toplantısı gerçekleştirildi. 
Toplantı, Bulgaristan ve 

Yunanistan'dan beş proje 
ortağı arasında yer alan 
Ardino Hastanesi’nin 
ev sahipliğinde yapıldı. 
Etkinlik, hastanenin 60. 
kuruluş yıldönümünü 
kutlama programının bir 
parçasıydı. Toplantının 
açılış konuşmasını ve 
programın sunuculuğunu 
hastanenin yöneticisi Dr. 
Güner Osman yaptı. 
Forumun resmi konuk-

ları arasında Ardino Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat, Belediye Meclisi 
Başkanı Sezgin Bayram, 
Belediye Başkan Yardım-
cısı İzzet Şaban, hasta-
nenin eski başhekimleri 
Dr. Kadir Kabakçıoğlu, 
Dr. İvan Çepişev ve Dr. 
Adam Persenski yer al-
dılar. Geçmişte Ardino 

hastanesinde çalışmış 
doktorlar, hemşireler, ji-
nekologlar, laboratuvar 
teknisyenleri de buraday-
dı. Onların arasında eski 

çocuk hekimi ve 1990 yı-
lına kadar Çocuk Sağlığı 
ve Hastalıkları Bölümü 
Başkanı Dr. Donka Da-
makova, 1981-1991 dö-
neminde Kadın Sağlığı 
ve Doğum Uzmanı olarak 
çalışan Dr. Stoyka Rusi-
nova, 1963-1985 döne-
minde eski Başhemşire 
Elena Kisimova, başla-
borant Elena Georgieva-
Zgurova bulunuyor. 

Hastanenin 60. kuruluş 
yıldönümü dolayısıyla 
Kırcaali Dr. Atanas Da-
fovski Hastanesi ve Bul-
garistan Hekimler Birliği 

Kırcaali Şubesi tarafın-
dan tebrik mesajları alın-
dı.
Projenin ana or tağı 

olan Yunanistan’ın Doğu 
Makedonya ve Trakya 
Eyaleti’nde 4.Sağlık Mer-
kezi tarafından proje yö-
neticisi Emilia Macrialea, 
projenin amacını, aşama-
larını ve proje faaliyetle-
rini tanıttı. Macrialea, Ar-
dino Hastanesinde 24 ay 

içinde hastalara gelişmiş 
temel bakım hizmetleri-
nin sağlanmasına imkan 
verecek hasta odalarının 
onarımı yapılacağını bil-

dirdi. Bundan başka mo-
dern tıbbi ve bilgisayar 
ekipmanlarının yanı sıra 
muayenehaneler için yeni 
mobilyalar satın alınacak 
ve teslim edilecek.
Selamlama konuşması 

yapan Belediye Başkanı 
Resmi Murat, bu anlam-
lı projenin sağlık bakım 
hizmetlerini iyileştirmeyi 
amaçladığı için sağlık 
kurumu için çok önemli 

olduğunu vurguladı. Son 
10 yıldaki hastanenin fa-
aliyetlerini analiz eden 
Resmi Murat,”Ne yazık 
ki, sağlık kurumunun 60. 
yıldönümünü memnu-
niyetle kutlayamıyoruz, 
çünkü sağlık alanındaki 
sorunlar az değil. Onlar 
son 10 yılda derinleşti 
ve temel olarak sağlık 
personelinin eksikliği ve 
sağlık sektöründeki ar-
tan gerekliliklerden kay-
naklanıyor” diye kaydetti. 
Belediye yönetiminin bu 
tür projelerin (dördüncü) 
uygulanması ve Belediye 
Meclisi tarafından süb-
vansiyonlar onaylanma-
sıyla gösterdiği çabalara 
rağmen tüm acil sorunları 
çözmeyi başaramadığını 
belirten Resmi Murat,” 
Hastane sağlık personeli-
nin maaşlarını ödemekte 
güçlük çekiyor. Bu sorun-
lar, belediye hastaneleri 
için tıbbi standartların 
yumuşatılmasına yol aça-
cak yasal değişiklikler yo-
luyla çözülebilir. Projenin 
başarıyla tamamlanması 
dileğinde bulunan Bele-
diye Başkanı,” Projenin 
hayata geçirilmesi ve 
uygulanmasıyla insan-
ların daha kaliteli sağlık 
hizmeti alabilmeleri için 
hastanemizde medikal 

faaliyetlerin yürütüldüğü 
koşulları iyileştireceği-
mizi umuyorum” diye ko-
nuştu. 
Selanik Aristotales Üni-

versitesi Tıp Fakültesi 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. 
Elexios Benos, Belediye 
hastanesinin 60. kuruluş 
yıldönümünü kutlama 
programına ve ortak sınır 
ötesi projenin sunumuna 
katılmaktan memnun ol-
duğunu söyledi. Projenin, 
savunmasız gruplardan 
insanlara yönelik sağlık 
hizmetlerini iyileştirmeyi 
hedeflediğini belirtti.
Smile projesinin ortak-

ları, Doğu Makedonya 
ve Trakya Eyaleti’nde 
4.Sağlık Merkezi, Sela-
nik Aristotales Üniversi-
tesi Tıp Fakültesi, Ardino 
Hastanesi, Harmanli Be-
lediyesi ve Yunanistan’ın 
Drama şehrinden Ulusal 
Acil Sağlık Hizmetleri 
Merkezi’dir. 
Projenin süresi 12 Ekim 

2017 tarihi itibariyle 24 
ay toplam bütçesi 1 327 
661,62 Avro’dur. Ardino 
Hastanesi için ayrılan 
tutar 327 157,34 Avro. 
Bu tutarın yüzde 85’i Av-
rupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu’ndan, kalan yüzde 
15’i ise ulusal bütçeden 
finanse edilmektedir.

Hükümete karşı sunulan 
gensoru önergesi reddedildi

Bulgaristan Meclisi, ana 
muhalefetteki Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
tarafından Boyko Borisov 
hükümetine ikinci kez su-
nulan karşı gensoru öner-
gesini reddetti.

Yapılan oylamada 104 
milletvekili kabul oyu 
kullanırken 131’i ret oyu 
kullandı. Ardından Meclis 
Başkanı Tsveta Karayan-
çeva, gensoru önergesi-
nin reddedildiğini duyur-
du. Hükümet aleyhine oy 
kullananlar BSP ve Hak 
ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) Meclis grupları 
oldu. 

Hükümetin düşürülmesi 
için 121 güvensizlik oyu 
gerekiyordu.

Solcu milletvekili Anton 
Kutev, Başbakan Boyko 
Borisov’un Meclise gel-
mesini istedi. Kutev,”Bu 
normal bir şey değil, çün-
kü bazı bakanların yerine 
Meclise yardımcıları gel-
di” dedi. Meclis Başkanı 
Tsveta Karayançeva, bu 
isteği Başbakan’a iletme 
sözü verdi. 

Bulgaristan’ın Avrupa-
lı Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) Meclis 
Grubu Başkanı Tsvetan 
Tsvetanov,”Popülizm, ulu-
sal güvenlik için en büyük 

tehdittir” diye kaydetti. 
Amerika Birleşik Devlet-
leri Dışişleri Bakanlığı ra-
poruna göre güvenlik ba-
kımından ülkemizin ikinci 
grup ülkeler arasında yer 
aldığını belirten Tsveta-
nov, sosyalistlerin tam da 
güvenlik alanında başarı-
sız politika izlediği gerek-
çesiyle hükümeti düşür-
meye çalışmasını komik 
buluyor. Tsvetanov, “BSP, 
mevcut iktidarın alternatifi 
olamaz” dedi. 

Gensoru önergesi, gü-
venlik alanında başarı-
sız politika gerekçesiyle 
verildi. Sosyalistlerin ar-
gümanları arasında ev 
ortamında işlenen suç-
lar, İçişleri Bakanlığı’nın 
(MVR) durumu, Bulgar 
ordusunda silahlanmanın 
durumu yer aldı. Gensoru 
önergesi, Filibe kentin-
de askeri bir helikopterin 
düşmesi sonucunda iki 
pilotun hayatını kaybetti-
ği, üçüncüsünün ise ağır 

yaralandığı kazadan son-
ra 20 Haziran’da Meclis 
Başkanlığına sunuldu. 

BSP, peşin olarak başka 

Meclis gruplarından des-
tek talep etmeyeceğini 
duyurmuştu. HÖH parti-
si, prensibe dayalı olarak 
destek vereceğini, Volya 
(İrade) partisi ise nedenle-

ri ve argümanları dinledik-
ten sonra karar vereceğini 
duyurmuştu. 

Geçen hafta salı günü 

yapılan olağanüstü Mec-
lis toplantısında Boyko 
Borisov’un başkanlığında-
ki üçüncü hükümete karşı 
ikinci gensoru önergesi 
tartışmaları tam bir buçuk 

saat sürdü. Söz almak is-
teyen milletvekili olmayın-
ca Meclis, gensoru tartış-

ması konusunda en kısa 
süre ile rekor elde etti. 

Gensoru tartışmaları sı-
rasında HÖH Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı ko-
nuşma yaptı, Volya Partisi 

milletvekilleri ise toplantı-
ya katılmadı, çünkü Varna 
sokaklarında asfalt yama 
çalışmaları yapmakla 
meşguldüler. Volya Parti-
si Genel Başkanı Veselin 
Mareşki, BSP’nin genso-
ru önergesinin gerekçe-
lerinin komik olduğunu 
söyledi. 

Daha sonra basına ya-
pılan açıklamada BSP 
mil letveki l ler i,  GERB 
Meclis Grubu’nun hükü-
meti ve Başbakan Boyko 
Borisov’u gerektiği gibi 
savunmadığını söyledi-
ler. GERB milletvekilleri 
ise ülkede suç olaylarının 
azaldığını gösteren veriler 
sundu. 

BSP, ilk gensoru önerge-
sini 5 ay önce hükümetin 
yolsuzlukla mücadele 
politikasında başarısız 
olduğu gerekçesiyle ver-
di. O zaman HÖH Meclis 
Grubu, ilk önce destek-
leyeceğini açıklamasına 
rağmen daha sonra Mec-
lise sunulurken önergeyi 
imzalamadı. 

O zaman da Başbakan 
Boyko Borisov, şimdiki 
önergede olduğu gibi ne 
tartışmalar, ne de oyla-
malar sırasında Meclis 
Genel Kurulunda hazır 
bulunmadı.
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Başbakan Borisov: Schengen ve Euro Bölgesi’ne 
katılım koşulları sürekli olarak değiştiriliyor

B a ş b a k a n  B oy -
ko Borisov, Avrupa 
Birliği’nde (AB) işçi 
ücretlerinin yakınlaş-
masına ilişkin kon-
feransa katıldıktan 
sonra basına yaptığı 
açıklamada, “Schen-
gen ve Euro Bölgesine 
katılım koşulları sürekli 
olarak değiştiriliyor, 
sürekli yeni kriterler 
getiriliyor. Bu yüzden 
şu anda rahat ve ses-
siz görüşmeler yapıyo-
ruz. Bankacılar sessiz 
görüşmeleri seviyor” 
diye kaydetti. Başba-
kan, “Her şeyi hazırla-
dık, iş toplantıları yapı-
yoruz ve açık koşullar 
olduğunda başvuruda 
bulunacağız. Son bir 
tarihimiz yok. İyi bir 

şekilde hazırlanmak 
istiyoruz, böylece bu 
işi düzgün bir şekilde 
yapabiliriz. Koşullar 
değiştiğinde şu ana 

kadarki koşullara göre 
sunduğumuz belgeleri 
değiştirmemizi isteye-
ceklerinden endişele-
niyorum. Yani ilk önce 

Banka Birliği’ne, sonra 
ERM II mekanizması-
na katılacaksın deni-
liyor” diye yorumda 
bulundu. Borisov, şim-

diye kadar böyle bir 
şey olmadığını ve hali-
hazırda Bulgaristan’ın 
“rahat ve sessiz görüş-
meler” yaptığını söyle-
di. 
Başbakan, işçi ücret-

leri ve sendikacılara 
göre, Doğu Avrupa 
ülkelerinin maaşlar 
konusunda Batı Avru-
pa ülkelerine yakınlaş-
ması için 200 yılın geç-
mesi gerektiği görüşü 
ile ilgili soruya şöyle 
cevap verdi:”Bu soru-
yu Bulgaristan Sosya-
list Partisi’nin (BSP) bir 
kongresinde sorabilir-
siniz. Onların yöneti-
minden dolayı 45 yıl 
geride kalmaktan baş-
ka, ülke olarak kenar-
da da kalmışız. Tarih 
açısından bakıldığında 
durum böyledir. Mev-
cut hükümet dönemi-
nin başından beri işçi 
ücretleri yüzde 12 ar-
tırıldı-bazı sektörlerde 
ise yüzde 11,8 artırıldı. 
Siz buna şahitsiniz, 
çünkü kararnameyle 
ordu mensuplarının, 
polisler in, cezaevi 
gardiyanlarının ma-
aşlarının artırılmasına 
yardımcı olduk, Sofya 
Üniversitesi’ne 10 mil-
yon leva fazla verdik, 
Bulgaristan Bilimler 
Akademisi’nde (BAN) 
görevli bilim adamla-
rı için 15 milyon leva 
ek kaynak sağladık, 
öğretmen maaşlarını 
artırdık, emekli maaş-
larını 300 levaya yük-
selttik. Yüksek mik-
tarda kaynak sağladık 
ve bu hemen gelirlere 
yansıdı”. 
Meclis Genel Ku-

rulunda görüşülen 
gensoru önergesi ile 
ilgili Borisov, onunla 
BSP’nin AB Konse-
yi Başkanlığı’nı sa-
bote etmek istediğini 
söyledi. Borisov,” AB 
Konseyi Başkanlığı 
görevinde başarısız ol-
saydık, istifa etmemiz 
için bu yeterli ve ma-
kul bir sebep olacaktı. 
Biliyorsunuz çalışmaya 
başladığımızda Milli 
Kültür Sarayı (NDK) 
ile ilgili provokasyon-
lar yapıldı, ama mah-

keme NDK’nın eski 
yöneticilerini haklı bul-
du. Ama bu bir parla-
mento uygulamasıdır, 
Anayasa’da yazılıdır. 
Hükümetin istifası ta-
lep ediliyor, istifa edili-
yor. Parlamento grup-
ları kendini savunuyor. 
Onlar bunu, AB Kon-
seyi Başkanlığımızın 
başarılı olmasından 
dolayı bizi çekeme-
diklerini bir kez daha 
göstermek için yapılı-
yorlar” dedi. 
B o r i s ov,  “ S ay ın 

Ninova’nın sözlerimi 
sınırın iyi korunmadı-
ğını itiraf etmişim gibi 
yorumlamasına bir 
anlam veremiyorum. 
Daha BSP yönetimi 
sırasında göçmen akı-
nı başladığında ondan 
sonra biz de, onlar da 
hazırlıksız yakalan-
dık. O zaman onlar 
30 kilometre tel örgü 
inşa ettiler, biz ise onu 
daha 200 kilometre 
uzattık. Sınırda po-
lisler görevlendirdik, 
daha çok ordu men-
subu görevlendirdik, 
ilgili kanunları değiş-
tirdik. O zaman bizde 
olmadığı için İngilizler 
bize jeepler bağışladı. 
Daha sonra Avrupa 
Komisyonu’nun sınırı-
mız için bize 150 mil-
yon avro mali yardım 
yapmasını sağladım” 
diye sözlerine ekledi 
ve bu paralarla yeni 
ekipmanlar, otomobil-
ler ve gereken her şe-
yin alındığını söyledi. 
Borisov, “Bizim ısrarı-

mız üzerine Türkiye ile 
mülteci anlaşması im-
zaladık, Varna’da AB-
Türkiye Zirvesi yaptık. 
Yunanistan sınırını da 
koruduğumuzdan do-
layı şimdi çizelgelere 
bakarsanız, sınır kont-
rol noktalarından ge-
çiş yaparak, Almanya, 
Fransa ve Avusturya 
gibi ülkelere giden on-
larca göçmen olmuş. 
Hepinizin bildiği bir 
şeyi itiraf ettim. Ore-
şarki hükümeti sırasın-
da sınırı korumuyorlar 
diye aslında biz BSP’yi 
eleştirmiştik” diye ifa-
de etti.

Kırcaali Rotary Kulübü’nden Ardino 
Hastanesi’ne Bağış

Ardino Hastanesi, labo-
ratuvarını Kırcaali Rotary 
Kulübü tarafından yapılan 
bağış sayesinde modern 
cihaz ve ekipmanla do-
natarak modern bir klinik 
laboratuvarı haline geti-
recek. Sağlık kuruluşuna 
60. kuruluş yıldönümü 
vesilesiyle 6000 leva de-
ğerinde bir çek hediye 
edildi. Hastane Müdürü 
Dr. Güner Osman, söz 
konusu paranın ELISA 
testi ile hormon analizör 
cihazı ve hızlı mikrobiyo-
lojik analiz cihazları satın 
almak için harcanacağını 
bildirdi. Sarf malzemeleri 
de alınacağını söyleyen 
hastane yöneticisi,” Kırca-
alili rotaryenler, iyi yürekli 
insanlardır” dedi.

Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat, ”Bu zor za-
manlarda bağış yapmak 
çok önemlidir. Bu paraları 
toplayıp bize takdim eden 
Kırcaalili rotaryenlere Bur-
sa ve Edirne’den dostları-
na teşekkür ederiz” diye 
vurguladı. 

Kırcaali Rotary Kulübü 
adına konuşan eski Baş-
kan Sebahattin Gökçe, 
„Çok değerli Ardino’nun 
geçmişinin ve bugününün 
sağlık kahramanları, bu 
parayı, bir seferde değil, 
küçük taksitlerle topladık. 
Ama paralar candan ve 
yürekten verildi. Siz eme-
ğinizle bizde sevinç ve 
saygı uyandırıyorsunuz. 

Benim annem Sinçets 
(Durabeyler) köyünden 
ve ben anne tarafından 
Ardinoluyum. Bu yüzden 
sizin bayramınız kalbime 
çok yakın” diye ifade etti. 
Sebahattin Gökçe, Ardino 
Hastanesinde görevli he-
kimlere nice nice başarı-
lar diledi. 

Kırcaali Rotary Kulübü-
nün eski Başkanı Cevdet 
Adem de bir selamlama 
konuşması yaptı. Cevdet 
Adem, bölge halkının böy-
le muhteşem sağlık gö-
revlileriyle gurur duyma-
maları için hiçbir sebep 
olmadığını belirtti. Cevdet 
Adem, „Onlar hayatlarını 
yerlilere adayan gerçek 
insanlardır. İnsanın en 
büyük mutluluğu sağlığı-
dır. Sizler, binlerce insanı 
mutlu ediyorsunuz. İleride 
de yardımcı olmaya çalı-
şacağız. Sizin katkıları-
nız Bursa ve Edirne’deki 
dostlarımız tarafından da 

takdir edildi” dedi. 
Sebahattin Gökçe, Dr. 

Osman’a 6000 leva de-
ğerinde bir çek teslim 
etti. Ardından Belediye 
Başkanı Resmi Murat, 
Kırcaali Rotary Kulübü’ne 
bir teşekkür plaketi sundu. 

Ardino Belediyesi Kültür 
Varlıkları Koruma Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sela-
hattin Karabaşev, Ardino 
Çok Yönlü Aktif Tedavi 

Hastanesi’nin geçmişine 
ilişkin bir slayt gösterisi 
yaptı. 

Rotaryenlerle birlikte 
slayt gösterisini izleyenler 
arasında Ardino Belediye 
Başkan Yardımcıları İzzet 
Şaban ve Necmi Hocov 
vardı. 

Karabaşev, 170 slayt eş-
liğinde yaptığı sunumla iz-
leyenlere Ardino’da sağlık 
hizmetlerinin geçmişine 
yolculuk yaptırdı. Burada 
sağlık hizmetlerinin teme-
li, bundan 195 yıl önce ilk 
hekim Sadık Efendi tara-
fından atılmıştır. İlk sağ-
lık ocağı geçen yüzyılda 

göçmen Dr. Hristensen 
tarafından kurulmuştur. 
Dr. Hristensen, 20 yıl 
boyunca ilçeden 38 000 
hastaya hizmet etti. 

Ardino'dak i  modern 
hastane 1958'de Kurucu 
Erler Ordusu tarafından 
inşa edilmiş ve tamam-
lanmıştır. Hastanenin 
ilk başhekimi Dr. Marin 
Marinov’dur. Sağlık ku-
ruşunda çalışan iki he-
kim Sağlık Bakanı göre-
vinde bulundu. Onların 
birisi geçen asrın 60’lı 
yıllarında Dr. Petko Uzu-
nov, diğeri ise Dr. Adam 
Persenski’dir. Ülkede ilk 
cinsiyet değişim ameliya-
tı Dr. Kaloyan Persenski 
tarafından bu hastanede 
yapılmıştır. Dr. Hristo Ga-
nev ise şair ve Bulgaris-
tan Yazarlar Birliği üyesi 
olmuştur. 

Ardinolular, halihazırda 
Bursa’da ikamet eden 
hastanenin eski başhe-
kimlerinden Dr. Kadir 
Kabakçıoğlu’nun doğu-
munun 80.yıldönümünü 
tebrik etti. 

Belediye Başkanı Res-
mi Murat, hastanenin 
12.yöneticisi olan Dr. 
Güner Osman’a ve Dr. 
Kabakçıoğlu’na birer teb-
rik mektubu sundu. 

Girişimci Evgeni Smir-
nov da hastaneye bağış 
yaptı. Smirnov, sağlık 
kuruluşuna üç yazıcı ve 
klima bağışladı.

              Güner ŞÜKRÜ
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AB Konseyi Dönem Başkanlığı, Hükümetin Reytingini Artırdı
Barometre Bulgar is-

tan Sosyolojik Araştırma 
Ajansı tarafından yapı-
lan araştırma sonuçları, 
Bulgaristan’ın Avrupa Bir-
liği (AB) Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nın sonunda 
hükümete olan güvenin 
son derece sabit olduğu-
nu gösteriyor.

Bulgarların yüzde 44'ü, 
kabine çalışmalar ını 
onayladıklarını açıkladı. 
Şubat ayında ise bu oran 
yüzde 43’tü. 

B a ş b a k a n  B o y k o 
Borisov’u onaylayanların 
oranı yüzde 37’dir. Bir kar-
şılaştırma yapacak olur-
sak, AB Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nın başında bu 
oran yüzde 35’ti. 

Başbakan yardımcıla-
rı da şubat ayına göre 
daha fazla onay aldı. 
Temmuz sonu itibariyle 
Başbakan Yardımcısı ve 
Dışişleri Bakanı Ekateri-
na Zaharieva’ya duyulan 
güven oranı yüzde 23 
seviyededir, şubat ayında 
ise bu oran yüzde 22 sevi-
yedeydi. Bu aynı zaman-
da AB Konsey Başkanlığı 
sırasında kabinenin dış 
politika faaliyetlerinin ge-
nel bir değerlendirmesidir.

Başbakan Yardımcısı 
Valeri Simeonov'un rey-

tingi şubat ayında yüzde 
13 iken, haziran ayında 
yüzde 15'e yükseldi.

Başbakan Yardımcı-
sı ve Savunma Bakanı 
Krasimir Karakaçanov’u 
onaylayanların sayısı da 
şubat ayına göre yüz-
de 1 artarak yüzde 35'e 
yükseldi. Barometre Bul-
garistan Sosyolojik Araş-
tırma Ajansından yapı-
lan açıklamada Krasimir 
Karakaçanov’un genelde 
yüksek reytinge sahip bir 
politikacı olduğu belirtildi. 

Başbakan Yardımcısı 

Tomislav Donçev de rey-
tingini yüzde 2 oranında 
artırarak, reyting oranını 
yüzde 29'a çıkardı. Ba-
rometre Bulgaristan Sos-
yolojik Araştırma Ajansı, 
Donçev’in olumlu değer-
lendirmesinin, sosyal pay-
laşım ağlarında Romanlar 
karşıtı söylemlerinden do-
layı olumsuz tepki aldığı 
sırada eşinin arkasında 
durmasından ileri geldiği 
belirtildi. 

Bulgarlar, AB Konseyi 
Bulgaristan Başkanlığını 
da olumlu değerlendirdi. 

Vatandaşlar, Başkanlığın 
ülkemiz üzerinde olumlu 
bir etki yarattığını düşü-
nüyor. 

Ankete katılanların yüz-
de 62,5'i Bulgaristan’ın 
AB Konseyi Başkanlığını 
ülkemiz için olumlu ola-
rak değerlendirmektedir. 
Yüzde 22,5’i ise olumsuz 
olarak değerlendiriyor. 
Yüzde 11,1'i bir değerlen-
dirme yapamadı, yüzde 3, 
9'u ise bu soruya cevap 
vermedi. 

Önümüzdeki Avrupa 
Parlamentosu seçim -

ler inde hangi par t iye 
oy verecekleri sorusu 
üzerine yüzde 35,2’si 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Yurttaşlar 
(GERB) partisine, yüzde 
28,6’sı Bulgaristan Sos-
yalist Partisi’ne (BSP), 
yüzde 16,9’u “Birleşik Va-
tanseverler” koalisyonu-
na, yüzde 14,9’u ise Hak 
ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) partisine oy ve-
receğini söylüyor. Yüzde 
1,8’i başka siyasi oluşum-
lara oy vereceğini, yüzde 
2,6’sı ise oy kullanmaya-

cağını söylüyor. 
Be l i r t i len  tu tumlar, 

dör t par t inin Avrupa 
Parlamentosu'nda temsil-
cisi olacağını gösteriyor. 
Ülkemiz 17 milletvekili 
seçiyor. 

Belirtilen tutumlar ser-
gilendiğinde Avrupa Par-
lamentosu seçimlerinde 
GERB partisinden 6-7, 
BSP’den 5-6, “Birleşik 
Vatanseverler” koalisyo-
nundan 3 ve HÖH par-
tisinden 2-3 milletvekili 
seçilecek.

             Kırcaali Haber

BULTİŞAD 200’ü Aşkın Şirketi Bir Araya Getirdi
Bulgar-Türk Ticaret ve 

Sanayi Odası (BULTİ-
ŞAD) tarafından, Sofya 
Ticaret Müşavirliği des-
teği ile 29 Haziran 2018 
tarihinde, Sofya’nın Ra-
mada otelinde düzenle-
nen “Bulgar – Türk Ticaret 
Günleri” adlı etkinliğe Bul-
garistan ve Türkiye’den 
200’ü aşkın şirket temsil-
cileri katıldı.

BULTİŞAD ve T.C. Sof-
ya Büyükelçiliği Ticaret 
Müşavirliğinin ev sahip-
liğinde yapılan etkinliğe 
teşrif eden resmi misa-
firler arasında Bulgaris-
tan Ekonomi Bakanı Emil 
Karanikolov, Bulgaristan 
Ekonomi Bakan Yardım-
cısı Aleksandır Manolev, 
T. C. Sofya Büyükelçisi 
Dr. Hasan Ulusoy, Bulga-
ristan KOBİ Destekleme 
Ajansı Müdürü Gabriela 
Kozareva, Bulgaristan 
Yatırımlar Ajansı Müdürü 
Stamen Yanev, Bulga-
ristan Ticaret ve Sanayi 
Odası Genel Sekreteri 
Vasil Todorov, Bulgaristan 
İşverenler ve Sanayiciler 
Konfederasyonu (KRİB) 
Başkan Yardımcısı Yanik 
Mekushin, Alman-Bulgar 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı ve Aurubis Bul-
garia şirketinin Müdürü 
Tim Kurt, Bulgaristan’da-
ki Amerikan Ticaret Odası 
Müdürü Peter Ivanov, T. 

C. Dış Ekonomik İlişkiler 
Kurulu Türkiye-Bulgaris-
tan İş Konseyi Başkanı 
Osman Ak, Azerbaycan 
Büyükelçiliği’nden Zulfiy-
ya Alizada, Trakya Kalkın-
ma Ajansı Genel Sekre-
teri Mahmut Şahin, Çorlu 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başka-

nı İzzet Volkan, Edirne 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Yönetim Kurulu Başkanı 
Recep Zıpkınkurt, Bursa 
merkezli BALKANTÜRK-
SİAD Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Sü-
leyman İnan, Kırklareli, 
Uzunköprü ve Keşan Ti-
caret ve Sanayi Odaların-

dan heyetler vardı.
Forumda konuşma ya-

pan Ekonomi Bakanı Emil 
Karanikolov, 2017 yılında 
iki ülke arasındaki tica-
ret hacminin yaklaşık 4 
milyar Avro’ya ulaştığını, 
Türkiye’nin Bulgaristan’ın 
ihracat listesinde dördün-
cü, ithalat listesinde de 

beşinci yerde yer aldığını 
belirtti.

Bu yılın yalnız ilk üç ayı 
(Ocak – Mart 2018) için 
ticaret hacminin yaklaşık 
1 milyar Avro’ya ulaştığnı 
söyleyen Bakan Karani-
kolov, Türk şirketlerinin 
Bulgaristan’da ulaşım ve 
enerji altyapısının kurul-

masına yönelik projele-
re, konut, ticari bina ve 
iş merkezlerinin inşaatı-
na ve banka sektörüne 
ilgi duyduğunu ifade etti. 
Bakana göre gıda, kimya 
ve tekstil sektörleri de ya-
tırım için geniş imkanlar 
sunmaktadır.

Ekonomi Bakan Yardım-

cısı Aleksandır Manolev, 
yaklaşık bir yıl önce baş-
kent Sofya’da Bulgar ve 
Türk şirketlerinin katılımı 
ile benzer bir forumun 
yapıldığını belirtti. Bakan 
Yardımcısı ikili ilişkiler 
kapsamında yapılan gö-
rüşmelerde ekonominin 
her zaman gündem mad-

desi olduğunu ifade etti. 
İki ülke arasında işbirliği 
için potansiyelin son de-
rece büyük olduğunu be-
lirten Manolev, “Bulgar – 
Türk Ticaret Günleri” adlı 
forumunun işbirliği yapıla-
bilecek yeni alanların be-
lirlenmesine yol açmasını 
ümit ettiğini söyledi.

T.C. Sofya Büyükelçisi 
Dr. Hasan Ulusoy, karşı-
lıklı yarara dayalı pers-
pektiflerinin çok olduğunu 
ve bu potansiyelin değer-
lendirilmesi gerektiğini 
ifade etti.

İki ülke arasındaki ticari 
ve ekonomik ilişkilerin son 
yıllarda durumunu değer-
lendiren, Büyükelçi Ulu-
soy, Bulgaristan ile Tür-
kiye arasındaki ekonomik 
ilişkilerin geliştirilmesinin 
her iki halkın refahına 
katkı sağlayacağına işa-
ret etti.

Bulgaristan’da yatırımcı 
olarak faaliyet gösteren 
55 Türk şirketinin bulun-
duğunu açıklayan Ulusoy 
komşuluk kültürünün bü-
yük önem taşıdığını be-
lirtti.

BULTİŞAD Yönetim Ku-

rulu Başkanı Edis Emre, 
Bulgar-Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası olarak 
Bulgaristan’da iş yapan 
şirketlere yardım ettikle-
rini ve aynı zamanda ül-
keye yatırımcı çekmeye 
çalıştıklarını ifade etti.

Emre, dernek olarak, iş 
dünyasında başarıların 
herkes için daha iyi bir 
yaşam sağlayacağı anla-
yışını savunduklarını ifade 
etti.

Forum kapsamında se-
kiz şirket yaptıkları çalış-
maları ve ürettikelri ürün-
lerini sunum yoluyla gelen 
konuklara tanıtma fırsatı 
bulmuş oldu. Etkinlik daha 
sonra B2B görüşmeleriyle 
devam etti.

THY, Regnum, Ser-
gio ve Spetema foruma 
sponsorluk yaptı. Etkinlik 
sonrasında düzenlenen 
çekilişte hediyeler verildi.

Etkinlik öncesi BUL-
TİŞAD heyeti, Çorlu ve 
Bursa’dan gelen heyetleri 
ağırladı. İkili görüşmeler-
de ortaklaşa yapılabilecek 
çalışmalar konuşuldu.

             Kırcaali Haber

Bulgaristan’dan Türkiye’deki 
mültecilere 2 540 241 levalık yardım

Hükümet, Avrupa Birliği (AB) Türkiye’deki Mülteci 
Mekanizması kapsamında Dışişleri Bakanlığı bütçe-
sinden 2 540 241 leva ödenmesini onayladı. Fonlar, 
son ödeme tarihi 2 Temmuz 2018 olan 1 942 538 leva 

ve son ödeme tarihi 2 Ekim 2018 olan 597 704 leva tu-
tarındaki dördüncü ve beşinci taksitlerin ödenmesi için 
ayrıldı. Mekanizma kapsamında AB mali yardımların 
toplam tutarı 6 milyar avrodur ve buna Bulgaristan’ın 
katkısı 5 876 945 leva veya tutarın yüzde 0,1'dir.

Mekanizmanın amacı, aynı zamanda AB’nin dış sı-
nırı da olan Bulgaristan-Türkiye sınırında sığınmacı 
baskısını hafifletmektir. Öngörülen mali kaynaklarla 
Türkiye’deki mültecilerin ve ev sahibi toplulukların acil 
insani yardım ihtiyaçları karşılanacak.
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İsveçli otomobil üreticisi Volvo Trucks, 
Filibe’ye yakın bir servis merkezi kuruyor

İsveçli otomobil üre-
t icisi Volvo Trucks’un 
Bulgaristan’da faaliyet 
gösteren şirketi Volvo 
Group Bulgaria, Filibe 
yakınlarında kendi teknik 
servis merkezini kurmaya 
başladı. Yatırım 3 milyon 
leva değerindedir. Tesis, 
119 km noktası ile 121 
km noktası arasındaki 
Maritsa’nın Benkovski 
köyüne yakın Trakya oto-
yolunun hemen yakınında 
23 dönümlük bir arsayı 
kaplayacak. 

Servis merkezinde Volvo 
ve Renault marka kam-
yonların tüm serileri için 
servis hizmetleri sunula-
cak ve satışı yapılacak. 
Servis, şirketin küresel 
standartlarına göre en 
son teknolojiye sahip 
olacak. Üç geçiş kanalı 
ve üç ürün teşhis standı 
olacak. Servis kapasi-
tesi yılda 4560 kamyon 
olacak ve aynı anda 9 
kamyon üzerinde çalışı-
lacak. 15 uzman ve bir 
mobil gruptan oluşan bir 
ekibe sahip olacak. Depo 
büyük yedek parça stok-

larına sahip olacak ve 24 
saat içinde teslimat sağ-
layacak. 

Volvo Group Bulgaria 
Şirketi Genel Müdürü 
Karin Johansson, Teknik 
Servis Merkezinin temel 
atma töreninde, ”Yer se-
çiminden, tasarımı ve 
dünya standar t lar ına 
göre ekipman sağlan-
masından yoğun teslimat 

sürelerine kadar tüm sü-
reçle daha fazla kapasite 
ve tüm müşterilerimizle 
daha iyi çalışma koşulla-
rı ile daha da erişilebilir 
bir servis merkezi sağla-
mayı amaçlıyoruz” diye 
kaydetti. Johansson’un 
ifadelerine göre Filibe, 
şirket için stratejik bir böl-
gedir, çünkü ulaşım sek-
töründeki en dinamik ge-

lişmekte olan şirketlerden 
bazıları orada bulunuyor. 
Johansson,”Yıllardır ulus-
lararası tanınırlık kazanan 
Volvo Group Trucks'ın 
satış sonrasında en iyi 
servis uzmanlarından ba-
zılarının burada çalışacak 
olması belirleyici avantaj-
dır” diye sözleri ekledi. 

Filibe'de kendi hizmet 
merkezine yatırım, sür-

dürülebilir kalkınma, mo-
dernizasyon ve Bulga-
ristan'daki hizmet ağının 
kapasitesinin artırılması 
için şirketin genel strateji-
sinin bir parçasıdır. Proje, 
2015 yılında Varna'da bir 
servis merkezinin açılma-
sıyla başladı. 2016 yılının 
başından itibaren yılda 
ortalama 10 368 kamyo-
na hizmet verebilen Sof-
ya'daki genişletilmiş ser-
vis merkezi kapılarını açtı 
ve 16 römorkör üzerinde 

eş zamanlı çalışma im-
kanı verdi. 2017 yılında 2 
milyon leva yatırımla inşa 
edilen Burgaz'daki yeni 
merkez de kapılarını açtı. 
2018 sonbaharında şirke-
tin Veliko Tarnovo'da da 
bir servis merkezi açması 
bekleniyor. Böylece Şirke-
tin, Bulgaristan'da hizmet 
ağının geliştirilmesi için 
toplam yatırımı 12 milyon 
levayı aşacak.

            Kırcaali Haber

Türk şirketi Odelo, 
Filibe’ye yakın bir 
fabrika inşa edecek

Merkezi Filibe kentinde bulunan Trakya Ekono-
mik Bölgesi’nde Mercedes marka araçlar için far 
üretimi yapacak bir fabrika inşa edilecek. Projenin 
toplam yatırım maliyeti 2023 yılına kadar 40,6 mil-
yon avroya ulaşacak.

Bu mali kaynaklar, Türk şirketler grubu olan 
Bayraktarlar Grubu’na ait Odelo Şirketi’nin Trak-
ya Ekonomik Bölgesi’nde “Kuklen” alanında üç 
üretim tesisi inşa etmesi için kullanılacak. Şirket, 
Bulgaristan’da Odelo Farba Bulgaria Şirketi olarak 
faaliyet gösterecek. 

Trakya Ekonomik Bölgesi yönetiminden yapılan 
açıklamada, “Toplam arsa alanı büyüklüğü 92 000 
metrekaredir. Birinci fabrika, 23 000 metrekare 
alan üzerine inşa edilecek. İlk hesaplara göre yeni 
fabrikada seri üretime 2020 yılının Aralık ayında 
başlanacak” diye belirtildi.

2024 yılının sonuna kadar ikinci bir fabrika, 
elektronik parça üretim tesisi ve alt tedarikçi par-
kının da hazır olması bekleniyor. 

Yeni kurulan Odelo Farba Bulgaria Şirketi, araç 
aydınlatma ve genel aydınlatma araçları olmak 
üzere aydınlatma üretimi, otomotiv temsilciliği ve 
leasing, sigortacılık, inşaat ve turizm alanında 
faaliyet gösteren şirketlere sahip olan Bayrak-
tarlar Grubu’na aittir. Bayraktarlar Grubu, Ode-
lo Şirketi’ni 2011 yılında satın aldı. Odelo, daha 
1935 yılında Almanya’da kuruldu ve o zamandan 
bu yana araba aydınlatma ürünleri konusunda uz-
manlaştı. Odelo’nun başlıca müşterileri arasında 
Mercedes Audi, Bentley, Porsche, Volvo, Mc La-
ren ve başka otomobil devleri bulunuyor. 

Şirket, Türkiye, Çin, Almanya ve Slovenya’da bu-
lunan fabrikalara sahiptir. Son 7 yılda şirketin üre-
time yaptığı yatırımlar 214 milyon avroya ulaşıyor. 
Halihazırda şirketin 3500’den fazla çalışanı var.

Piyasadaki güneş gözlüklerinin yüzde 7’si sahte
Devlet Metroloji ve Tek-

nik Gözetim Dairesi’nde 
görevli müfettişler tara-
fından gerçekleştirilen 
yoğun denetimlerin so-
nuçlarına göre, ülkede-
ki ticaret ağındaki test 
edilen güneş gözlükle-
rinin yaklaşık yüzde 7'si 
gereksinimleri karşıla-
mamaktadır, yani bunlar 
sahtedir. 
Uzmanların ifadelerine 

göre saptanan tutarsız-
lıklar önemli ölçüde azal-
mıştır. Öyle ki, sadece 
bir yıl önce benzeri de-
netimlerde mağazalarda 
satılan ürünlerin yüzde 
20'sinde ihlaller tespit 
edilmiştir. 
Bu yılki denetimler 246 

ticaret mekanını kapsa-
dı. En çok ihlallerin kay-
dedildiği küçük satış ma-
ğazaları, süpermarketleri 
ve benzin istasyonlarını 
kapsaması için optik ve 
gözlük mağazalarının dı-
şında yoğunlaştırıldı. 
Devlet Metroloji ve Tek-

nik Gözetim Dairesi’nden 
verilen bilgiye göre mü-
fettişler 552 farklı gözlük 
modelini denetledi. Bun-
ların 40'ında aşağıdaki 
tutarsızlıklar bulundu: 
37’sinde Bulgarca kul-
lanma talimatı yok ve 
17’sinde uygunluk işareti 
yok. Tespit edilen ihlaller 

için 40 idari ceza kararı 
alındı ve yasal gereklilik-
lere uygun olarak uygun 
olmayan ürünün dağıtımı 
veya kullanımının durdu-
rulması, el konulması ve 
bertaraf edilmesi için 17 

emir verildi. 
Denetimler sırasında 

ülke genelinde çeşitli 
perakende satış noktala-
rından bir laboratuvarda 
test edilen çocuk güneş 
gözlüğü örnekleri satın 
alındı. Sonuçlar, tüm 
modellerin uygulanabilir 
Avrupa Birliği standartla-
rını karşıladığını göster-
mektedir.
Yasaya göre, güneş 

gözlükleri kullanım tali-
matıyla birlikte satılma-
lıdır ve talimatın ayrıca 
Bulgarcaya da tercü-
me edilmesi şarttır. Bu 

kitapçıktan tüketici, 0 
ile 4 arasında numa-
ralandırılması gereken 
gözlük filtre sınıfı hak-
kında bilgi edinmelidir. 
Uzmanlar,”İnsanlar bu 
sayı ne kadar büyükse, 

güneş filtrelerinin UV 
ışınlarından koruyucu 
özelliklerinin daha yük-
sek olduğunu akılda tut-
malılar” dediler. Ancak 
uzmanlar, filtre sınıfı 4 
olan gözlüklerin araç 
sürerken kullanılmaması 
gerektiğine dair uyarıyor, 
çünkü gözlük sürücünün 
görünürlüğünü azaltabi-
lir.
Üreticinin, ürettiği göz-

lüklerin polarize edici et-
kiye sahip filtreleri oldu-
ğunu açıklaması, onların 
kullanımında gözlerin 
UV ışınlarından koruna-

cağı anlamına gelir. Bu 
fonksiyonun varlığında 
ışınların yansımasının 
azaldığını bilmek önem-
lidir, ancak farklı filtre 
sınıflarında bu yüzde 
oranı farklıdır. Filtre sınıfı 

2, 3 ve 4 olan 
gözlükler yan-
sımaları yüz-
de 78 orana 
kadar azalt-
maktadır, filtre 
sınıfı 1 olan 
göz lük le rde 
bu oran yüzde 
60’ın üzerine 
kadar çıkıyor, 
f iltre sınıfı 0 
olan gözlükle-
rin ise polari-
ze edici etkisi 
yoktur. 
Göz doktor-

ları, UV ışınlarının, göz 
bebeğin genişlemesi-
ne neden olan koyu bir 
plaktan içeri girmesinin, 
gözlük taşımayanlardan 
daha zararlı olduğunu 
söylüyor. Çünkü gözle-
rin yumulması, sıkılma-
sı gibi doğal savunma 
mekanizmalarının kulla-
nılmasından daha fazla 
ışınlar girmektedir. Ço-
cuklardan tamamen ko-
runmaksızın gözlük kul-
lanımına kesinlikle izin 
verilmez.
            Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 811 Temmuz 2018

   11   Юли   2018     (Сряда)      Година: XII       Седмичен вестник за актуални новини       Брой: 432       Цена 0,80 Лв. 

КЪРДЖАЛИХАБЕР

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET;  Yazı İşleri Müdürü: Sebahat NECİB;  Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet;  Adres: Kırcaali, 6600, 
«Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10;   e-mail: kircaalihaber@gmail.com;    www.kircaalihaber.com    GSM.: +359 877 40 36 38      ISSN 1313 - 6925

Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ;  Отговорен редактор: Себахат НЕДЖИБ ;  Репортери:  Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед;  Адрес на редакцията: 
Гр. Кърджали, 6600;  Бул. “България”  № 53,  ет. 2,  офис № 10;   Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД;  Кат. № 2454; год. абонамент: 40,00 лв.   

             
İŞ İLANI

70 yaşındaki Annemize 
Edirne ve İzmir’de 
normal günlük ev 

işlerinde bulunacak, 
yemek yapabilecek, 
seyahat edebilecek, 

onunla sohbet edecek 
45 - 60 yaş arası 

refakatçi hanım arıyoruz. 
Ücret dolgundur.

GSM: (WhatsApp) +90 541 217 3340 

TÜRKSOY'un 25. kuruluş yıl dönümü Bakü'de kutlandı
Uluslararası Türk Kültü-

rü Teşkilatı TÜRKSOY'un 
25. kuruluş yıl dönümü, 
Azerbaycan'ın başkent i 
Bakü'de düzenlenen konser-
le kutlandı. 
Azerbaycan Devlet Mahnı 

Tiyatrosu'nda düzenlenen 
"Türk Dünyasının İncileri" 
isimli konsere TÜRKSOY 
Genel Sekreteri Düsen Ka-
seinov, Türkiye'nin Bakü Bü-
yükelçisi Erkan Özoral, Türk 
Kültür ve Miras Vakfı Başkanı 
Günay Efendiyeva ve çok sa-
yıda davetli katıldı.
TÜRKSOY Genel Sekreteri 

Kaseinov, Türk cumhuriyetle-
rinin kurduğu ilk uluslararası 
teşkilat TÜRKSOY'un, artık 
çeyrek asırlık bir tecrübeye 
sahip olduğunu söyledi.
T ü r k  d ü n y a s ı n ı n 

UNESCO'su olarak tüm dün-
yada tanınan ve saygı gören 
kurumun 25. yılını hep bir-
likte adına layık bir şekilde 
kutladıklarını belirten Kase-

inov, Türk cumhuriyetleri-
nin başkentlerinin yanı sıra 
UNESCO'da da görkemli bir 
kutlama yapmayı planladıkla-

rını bildirdi. 
Jubile maratonuna ilk ola-

rak Bakü'de Azerbaycanlı ve 
kardeş ülke sanatçılarının ka-

tılımıyla muhteşem konserle 
başladıklarını aktaran Kasei-
nov, şu ifadeleri kullandı:
"Bu yıl Türk dünyası açısın-

dan önemli pek çok gelişme-
nin de yıl dönümüdür. Azer-
baycan, müstakilliğinin 100. 
yıl dönümünü idrak etmekte-
dir. 'Bir kere yükselen bayrak 
bir daha inmez' diyerek ilan 
ettiği demokratik Azerbaycan 
Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 
100. yıl dönümüdür. Yine bu 
cumhuriyetin yetiştirdiği bü-

yük sanatçılardan biri olan 
Gara Garayev'in doğumunun 
100. yılını Türk dünyasında 
kutlamaktayız." 
Konserde, Azerbaycan Dev-

let Şarkı ve Dans Orkestrası, 
Kazakistan'ın Atırau şehri 
devlet filarmoni orkestrası 
''Murager'' ile Türk, Kırgız, 
Başkırt ve Tuvalı sanatçılar 
sahne aldı. 
Türk dünyasının çeşitli böl-

gelerinden şarkıların seslen-
dirildiği konser, davetlilerden 
büyük alkış topladı. 
TÜRKSOY'un kuruluşunun 

25. yıl dönümü kutlamaları 
Azerbaycan'da çeşitli etkin-
liklerle devam edecek. 9. 
Uluslararası Şeki İpek Yolu 
Müzik Festivali'nin kapanışı, 
1 Temmuz'da Türk dünyası 
sanatçılarının sahne aldığı 
"TÜRKSOY 25. Yıl Kuruluş 
Konseri" ile yapıldı.
Azerbaycan'daki etkinlikler 

kapsamında, Azerbaycan, 
ABD, Bulgaristan, İspan-
ya, İsrail, Japonya, Kaza-
kistan, Rusya, Türkiye ve 
Ukrayna'dan 39 dansçının 
yer aldığı, ünlü Azerbaycanlı 
sanatçı Gamer Almaszade 
adına düzenlenen "2. Ulusla-
rarası Dans Yarışması" milli 
dans kategorisinde TÜRK-
SOY ödülü takdim edildi. AA

Büyükelçi Hasan Ulusoy: "Bulgaristan-Türkiye 
ekonomik ilişkilerinde büyük potansiyel var"
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 

Hasan Ulusoy, Türkiye ve Bul-
garistan arasındaki ekonomik 
ilişkilerin doğru yolda olduğu-
nu belirterek, "Bulgaristan-
Türkiye ekonomik ilişkilerinde 
büyük potansiyel var." dedi.

Büyükelçi Ulusoy, Türkiye’nin 
Sofya Büyükelçiliği ve Bulgar-
Türk Ticaret ve Sanayi Oda-
sının iş birliği ile düzenlenen 
“Bulgar-Türk Ticaret Günleri” 
etkinliğinde konuştu.
Bulgaristan Ekonomi Bakanı 

Emil Karanikolov’un da etkinli-
ğe katılmasından büyük mem-
nuniyet duyduğunu aktaran 
Ulusoy, "Bulgaristan-Türkiye 
ekonomik ilişkilerinde büyük 
potansiyel var. Bence ekono-
mik alanında ilişkiler doğru 

yolda.” ifadesini kullandı. 
Ulusoy, Bulgaristan ile Tür-

kiye arasındaki ekonomik iliş-
kilerin geliştirilmesinin her iki 
halkın refahına katkı sağlaya-
cağına işaret etti.
Bulgaristan’da yatırımcı ola-

rak faaliyet gösteren 55 Türk 
şirketinin bulunduğunu ve 
komşuluk kültürünün büyük 
önem taşıdığını anlatan Ulu-
soy, "Komşu olmamızın bir di-
ğer önemi de, bu güzel ülkede 
firmalarımız ve yatırımcıları-

mızın hem 
B u l g a r c a , 
hem Türkçe 
okuma ve 
yazma bilen 
kali f iye ve 
aranan iş -
lere uygun 
Bulgaristan 
vatandaşla-
rı ne kadar 
çok olursa, 
o kadar çok 
Bulgaristan 
ekonom i s i 
ve istihda-
mı da ka -
z a n a c a k . 
Bu, özellikle 
gençler için 
öneml i  b i r 

fırsat.” değerlendirmesinde 
bulundu. 
Etkinlikte Türkiye'den 200 

şirket stant açarak Bulgar iş 
adamlarıyla görüşmeler ger-
çekleştirdi. AA


