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Borisov ve Yıldırım, Enerji 
Alanında İkili İşbirliğini Görüştü 

İ s tanbu l ’da  düzen lenen 
22.Dünya Petrol Kongresi kap-
samında görüşen Bulgaristan 
ve Türkiye başbakanları Boy-
ko Borisov ve Binali Yıldırım, 
Balkanlar’da ve Avrupa’da bu-
lunan daha çok ülkeyi kapsaya-
cak doğalgaz iletim altyapısının 
geliştirilmesinin Avrupa’da daha 
büyük enerji güvenliğini garanti 
edeceği konusunda iki ülkenin 
ortak bir anlayışa sahip olduğu 
görüşünde birleştiler. İki Baş-
bakan, Bulgaristan ve Türkiye 

arasındaki iyi siyasi ve ekono-
mik ilişkilerin yanı sıra coğrafi 
konum itibariyle de enerji kay-
naklarının transit geçişi için 
enerji alanında ikili işbirliğinin 
önemini belirttiler. 

Başbakan Borisov, Bulgaris-
tan ve Türkiye arasında do-
ğalgaz bağlantısı kurulmasının 
bu yönde ileriye doğru atılacak 
büyük bir adım olacağını kay-
detti. Bulgaristan’ın Güney Gaz 
Koridoru projesini desteklediği-
nin altını çizen Borisov, “Güney 

Gaz Koridorunun inşasında ki-
lit rol oynayan taraflardan biri 
Türkiye’dir. Bizler projeyi des-
teklediğimizi beyan ediyoruz ve 
onun hayata geçirilmesi için ak-
tif çalışmalar yürüteceğiz” diye 
kaydetti. 

Bu görüşmeden önce Borisov 
ve Yıldırım, 22.Dünya Petrol 
Kongresi’nin gerçekleştiği bina-
da gayrı resmi olarak görüştüler. 
Görüşmede Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanı Berat Albayrak 
da yer aldı.

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı 
Binali Yıldırım’ın 15 Temmuz 

Şehitleri Anma Günü Mesajı
Büyük Demokrasi Zaferimizin Birinci Yıldönümü

Türkiye Cumhuriyeti tarihinin 
en kanlı terör saldırısını atlat-
mamızın üzerinden bir yıl geçti. 
Türkiye bu bir yıl içerisinde da-
yanıklılığını, nekahet yeteneği-
ni, gücünü kanıtlamıştır. Aradan 

geçen bir yılın muhasebesini 
yapmak ve ileri bakmak önem-
lidir. 

Herşeyden önce neyle karşı 
karşıya kaldığımızı hatırlamak 
lazımdır. O gece yaşadıklarımız 
Türk ordusu içine sızmış, ken-
disini “kainat imamı” olarak gö-
ren bir meczuba bağlı hainlerin 
Türk devletine karşı saldırısıydı. 

Kendi ulusal parlamentosunu 
bombalayan, terör örgütleriyle 
mücadelemizde ön cephede uğ-
raş veren polis özel harekat ka-
rargahını yerle bir eden, silahsız 
sivillerin üzerine tanklar süren 

ve savaş uçakları 
ve saldırı helikop-
terlerinden ateş 
açan caniler le 
karşı karşıya kal-
dık. Tarihimizde 
böyle bir vahşet 
yaşamamıştık. 
Bu terör şebeke-
si 250 vatanda-
şımızı öldürdü, 
2000'den fazla 
vatandaşımızı 
yaraladı.

Geriye baktığı-
mızda bu çok acı deneyimden 
iki gurur vesilesi ortaya çıktı. 
Birincisi, Türk halkının cesaret 
ve kararlılığıdır. Toplumun ve 
siyasi yelpazenin her kesimin-
den vatandaşlarımız darbecilere 
karşı sokağa döküldüler. Tele-
vizyon kanallarımız darbecilerin 
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Vali Çanev: Çiftlik köyü okulu kapatılmayacak
Kırcaali Valisi Nikola 

Çanev, Kırcaali’nin Çiftlik 
köyünde bulunan Maksim 
Gorki İlköğretim Okulun-
da çalışan öğretmenler ve 
eğitim gören öğrencilerin 
ebeveynleriyle ile görüştü. 
Onlar Vali’yi köy okulunun 
geleceği ve eğitim öğre-
tim sürecine ilişkin finans-
man konusunda yardımcı 
olması için görüşmeye 
davet ettiler. Yapılan gö-
rüşmede Kırcaali Bölge 
Eğitim Müdürü Grozdan 
Kolev ve Kırcaali Belediye 
Meclis Üyesi Naim Naim 
de hazır bulundu. 

Çanev, “Çiftlik köyü oku-
lunun kapanması öngörül-
müyor. Tam aksine Eği-
tim ve Bilim Bakanlığının 
yürüttüğü politika küçük 
okulların desteklenmesi-
ne yöneliktir”. Toplumun, 
köyde hayatın, ebeveynler 
olarak sizlerin ve çocuk-
larınızın huzuru için bu 
okulun faaliyetine devam 
etmesi önemlidir ve size 
bunun aksini söyleyen ya-
lan konuşuyor demektir. 
Bulgaristan’da okul kapat-
ma kararı alma hakkına 

sadece Eğitim Bakanı sa-
hiptir ve Bakan da ancak 
bu yönde ciddi nedenler 
olduğu takdirde böyle bir 
karar alabilir. Size şuna 
kanaat getirmek isterim 
ki, sizler okulun faaliyeti-
ne devam etmesini ısrar 
ettiğiniz sürece devletin 
bu okulu kapatma niyeti 
olmayacak” kesin bir tonla 
konuştu. 

Çiftlik köyü okulu mü-
dürü Margarita Başlieva, 
“Okulda birkaç komşu 
köyden de olmak üzere 
toplam 22 öğrenci eği-
tim görmektedir. Öğrenci 
sayısının artması eğilimi 
var. Finanse edilmesiyle 
ilgili bir sorun yoktur, Av-
rupa Birliği (AB) projeleri 
üzerinde çalışılıyor” diye 
kaydetti. 

Bölge Eğitim Müdürü 
Grozdan Kolev, bu du-
rumda okulun faaliyetine 
devam etmesi için öğrenci 
sayısının belirleyici olma-
dığını söyledi. Bütçenin iyi 
planlanması halinde yerel 
yönetimden destek alarak 
faaliyetine devam eden il 
çapında öğrenci sayısı 
daha da az olan okulların 
mevcut olduğunu belirtti. 

Görüşmeye katılan Çift-
lik, Murgovo (Esmerli), 
Visoka Polyana (Yayla-
cık) ve Gorna Krepost 
(Karalar) köyü sakinleri 
eğitim öğretim kalitesin-
den memnun olduklarını 
ve kesinlikle çocuklarının 
başka bir yerleşim yerin-
de bulunan okulda oku-
masını istemediklerinin 
altını çizdiler. Ebeveyn-
ler, “Çocukların şehre 
veya daha uzakta olan 
başka bir yerleşim yeri-
ne yolculuk yapmalarını 
istemiyoruz. Birçoğumuz 
bu okulda okudu ve ço-
cuklarımızın bu geleneği 
devam ettirmesini istiyo-

ruz. Köyde okul olmazsa, 
boşalacak” dediler. Vali 
ile görüşmeye gelen 84 
yaşındaki Ahmet Ahme-
dov, gözü yaşlı bir hal-
de babasının Çiftlik’teki 
okulun inşaatında yer 
aldığını anlatarak, eğitim 
kurumunun daha uzun 
yıllar faaliyetine devam 
etmesini umduğunu dile 
getirdi. 
Devletin desteği için te-

şekkür eden ebeveynler, 
okulun kapatılmasına izin 
vermeyeceklerini söyle-
diler. Köy muhtarı Nefide 
Ali de aynı pozisyonu sa-
vundu. 
             Kırcaali Haber

Varna- Burgaz- Kavala-Dedeağaç 
Ulaşım Koridoru genişletilecek
Ulaştırma, Bilgi Tek-

nolojiler i ve Haber-
leşme Bakanı İvaylo 
Moskovski’nin Yunan 
mevkidaşı Chr istos 
Spirdis ile gerçekleştir-
diği görüşme sonucun-
da Bulgaristan ve Yuna-
nistan, Varna, Burgaz, 
Kavala ve Aleksandru-
polis (Dedeağaç) liman-
ları arasında bağlantı 
kuran çok modlu ula-
şım koridorunun kap-
samının genişletilmesi 
konusunda anlaştı. 
Görüşmede ortak pro-

je kapsamında Ruse 
(Rusçuk) şehrinde bu-
lunan liman ile bağlantı 
kurulmasına yönelik 
teklif kabul edildi. Teklif 
Bulgaristan tarafından 
yapıldı. Böylece karayo-
lu, demiryolu, deniz ve 
nehir taşımacılığı yanı 
sıra Tuna nehri boyun-
da bulunan devletlerle 
kestirme bağlantı kuru-
lacağı tam anlamında 
çok modlu koridor ku-
rulmuş olacak.
Yunanistan Ulaştırma 

Bakanı da çok modlu 
ulaşım koridoru kapsa-
mında Selanik limanı 

ile demiryolu bağlantısı 
kurulmasını teklif etti. 
Spirdis’in ifadelerine 
göre böylece daha bü-
yük ticaret pazarlarına 
ulaşım sağlanacaktır. 
Moskovski ve Spir-

dis, bu projenin katma 
değeri yüksek olan bir 
proje olduğu görüşü 
etrafında bir leştiler. 
Projenin Yakın ve Orda 
Doğu’dan, Çin, Rusya 
ve başka ülkelerden 
büyük yatırımcıları cel-
betmesi bekleniyor. 

İki Bakan, Avrupa 
Birliği (AB) Komisyo-
nu Ulaştırma Komiseri 
Violeta Bults ile ortak 
bir görüşme gerçek-
leştirmeyi öngörüyor. 
Onlar bu görüşmede 
iki devletin hibe desteği 
başvurusu yapabilece-
ği ortak bir proje şirketi 
kurulmasını talep ede-
cekler. 
Bu proje konusunda 

ortak bir pozisyon be-
nimsenmesi Bulgaris-
tan ve Yunanistan’ın 

kısa sürede Rusçuk-
Varna-Burgaz-Dede-
ağaç-Kavala-Selanik 
Ulaşım Koridorunun 
kurulmasına ilişkin bir 
anlaşma memorandu-
mu imzalayacağı anla-
mına gelebilir. 
Spirdis, Yunanistan’ın 

2018 yılında AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı 
sırasında Bulgaristan’ı 
destekleyeceğini be-
lirtti. 
          Kırcaali Haber

Velişane köyünde 20. kez 
sağlık ve bereket mevlidi 

Kırcaali’nin Velişane (Kabaağaç) köyünde 40 dere-
ce sıcaklığa rağmen 1 Temmuz 2017 Cumartesi günü 
yapılan 20. sağlık ve bereket mevlidi köy halkını ve 
etraf Boyno (İsmailler), Kösevo (Köseler), Volovartsi 
(Öküzcüler), Kobilyane (Maşkılı) köyleri sakinlerinin 
yanı sıra Türkiye’den gelen göçmenlerle birlikte yüz-
lerce kişiyi bir araya getirdi. Merasim köydeki Calaplar 
adıyla bilinen camide gerçekleştirildi. Mevlit programı 
Kırcaali Valisi Nikola Çanev tarafından şereflendirildi. 
Boyno bölgesinden seçilen Kırcaali Belediye Meclis 
Üyesi Mürsel Halil de mevlitte hazır bulundu.

Mevlit, Türkiye’de ikamet edip çalışan göçmenler ta-

rafından organize edildi. Dinî merasimde köy camisi 
imamı Adem Veli ve Kirkovo’nun (Kızılağaç) Fotinovo 
(Hatipoğulları) köyü imamı Mustafa Ferat başta ol-
mak üzere yerli hocalar tarafından Kur’an-ı Kerim ve 
Mevlid-i Şerif okundu, yağmur duası yapıldı. 

İstanbul’dan tanınan usta aşçı Fahrettin Akın ve eşi 
Sevginar Akın, programa katılan herkese ikram edilen 
farklı bir tarife göre pilav hazırladı. 

Fahrettin Akın, “Pilav farklı bir tarife göre hazırlandı. 
Bu amaçla İstanbul’daki restoranımızda kullandığımız 
özel aletler getirdik. Pilav, her zaman kapalı bir alanda 
ve çok büyük bir kazanda pişirilmelidir. Benim yaptı-
ğım pilavın özel bir kokusu var. Bu koku kullandığım 
dana ve kuzu eti ve baharatlardan kaynaklanıyor” diye 
anlattı. Lezzetli yiyeceğin yapımında malzeme olarak 
Türkiye’den getirilen 150 kg pirinç, 120 kg dana eti ve 
60 kg kuzu eti kullandığını belirtti. 

Tüm katılımcılara pilavdan başka ayran, maden 
suyu, dondurma ve helva ikram edildi. 

Kırcaali Valisi Nikola Çanev, “Mevlitler, memleketini 
terk eden kişilerin doğup büyüdüğü yerlere geri dönüp 
bir araya gelerek, uzun bir ayrılıktan sonra birbirine 
olan hasretlerinin giderilmesi için iyi bir vesiledir” diye 
ifade etti. Sağlık ve bereket mevlidinin organizatörlerini 
tebrik eden Vali, Velişane halkının bu güzel geleneği 
devam ettirmesi temennisinde bulundu. 

Mevlit Organizasyon Komitesi Başkanları Bahri Ak-
kaya, Günay Bayramoğlu ve Metin Yanılmaz, köyde 
geçen asrın 90’lı yıllarına kadar düzenlenen şenlik or-
ganizasyonunu önümüzdeki 2018 yılında tekrar can-
landırmak istediklerini söyledi.
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Şirketler, yeniliklere yönelik 35 milyon 
Euroluk hibe desteği için başvurabilir

Rekabet Edebil ir l ik 
Operasyonel Programı 
çerçevesinde yenilik-
ler geliştirmeye yönelik 
destek prosedürü kap-
samında verilecek hibe 
desteğine başvurular 
26 Eylül’e kadar kabul 
edilecek. Projelere des-
tek için ayrılan toplam 
35 milyon Euroluk (68,5 
milyon leva) bütçe her 
çeşit büyüklükte şirketler 
arasında paylaştırılacak. 
Şirketler bireysel olarak 
veya bilim örgütleri ile 
birlikte başvuru yapa-
bilir. Bir proje 100 bin-1 
milyon leva arasında 
değişen miktarda destek 
alabilir. Bununla bilişim 
teknolojileri, biyotekno-
lojileri ve başka öncelikli 
alanlarda ürün yenilikleri 
veya üretim yöntemlerin-

de yenilikler geliştirilme-
si amaçlanıyor. 
Adaylar ve ortaklar 
Şirketler, bireysel ola-

rak veya bir veya daha 

fazla bilim örgütleriyle 
ortak olarak “Ürün ve 
Üretim Yenilikleri Geliş-
tirilmesi” prosedürüne 
ilişkin başvuru yapabi-

lir. İkinci durumda proje 
ortağının yüzde 10-40 
arasında değişen oran-
da uygun görülen proje 
giderlerini yapması şartı 
bulunuyor. Proje ortak-
ları birden fazla olduğu 
takdirde onların her biri 
en az yüzde 10 oranın-
da gider yapabilir, fakat 
hepsinin yaptığı toplam 
giderler yüzde 40 ora-
nından fazla olmaması 
gerekir. 
Şirketlere yönelik zo-

runlu bir koşul en az üç 
mali yılını (2014, 2915 
ve 2016) tamamlamış 
olmasıdır. Onlara uygun 
ortaklar, Bulgaristan’da 
yüksekokullar veya on-
lara bağlı fakülteler, Bul-
garistan Bilimler Aka-
demisi (BAN) enstitüleri 
veya birimleri, deneysel 
laboratuvarlar ve araştır-
ma enstitüleri ve Sofya 
Teknik Parkı’nda labora-
tuvar kompleksi ve yeni-
likçi forumunu yöneten 
parkı işleten şirkete bağ-
lı araştırma ve geliştirme 
faaliyeti gösteren dernek 
olabilir. 
Desteklenen faaliyet-

ler 
Hibe desteği, “Araştır-

ma ve Geliştirme Faa-
liyetine İlişkin Projelere 
Destek “ (Unsur A) ve 
de minimis (Unsur B) 
olarak iki yönde verili-
yor. Birinci unsura göre 
şirketler yenilikler geliş-
tirmek için gerekli araş-
tırmalar, deneyler ve öl-
çümler yapabileceği gibi 
prototipler ve pilot hatlar 
oluşturup test edebilir. 
İkinci unsura göre mad-
di duran varlıklar ve özel 
yazılım satın alınması 
ve sermaye mülkiyetinin 
korunması için kaynak-

lar sağlanıyor. Başvuru 
sahipleri birinci unsur 
doğrultusunda hazırla-
nan projeler veya her 
iki unsuru da birleştiren 
proje başvurusunda bu-
lunabilirler. Birinci unsur 
doğrultusunda hazırla-
nan proje giderlerinin 
yüzde 70’i yeniliğin ge-
liştirilmesinde doğrudan 
yer alan araştırmacılar, 
teknik personel veya 
başka kalifiye persone-
le ücret ödenmesi için 
yapılabilir. İkinci unsura 
göre yapılan giderler, 
ortakları için değil, sa-
dece proje sahipleri için 
uygun görülüyor ve pro-
jenin toplam giderlerinin 
yüzde 50’sini aşmaması 
gerekir. 
Projelerin Akıllı Uz-

manlık İç in Yeni l ik 
Stratejisi’nin öncelik-
l i alanlarının bir inde 
ürün geliştir i lmesine 
(mal veya hizmet) veya 
sürece yol açması ge-
rekir. Bu tür ürün veya 
süreçler enformasyon 
ve iletişim teknolojileri, 
mekatronik ve temiz tek-
nolojiler, sağlıklı yaşam 
için sanayi ve biyotekno-
lojiler, yaratıcı ve eğlen-
ce endüstrilerinde yeni 
teknolojiler olabilir. Bu 
prosedür kapsamında 
pazarlama ve organizas-
yonel yeniliklere yönelik 
projeler desteklenmiyor. 
Bütçe Dağılımı 
Prosedür için ayrılan 

bütçenin en büyük payı-
39,1 milyon leva mikro 
ve küçük işletmeler için 
öngörülüyor. Orta işlet-
meler için 13,7 milyon 
leva, büyük işletmeler 
için ise 15,6 milyon leva 
ayrılmıştır. Bir projeye 
en fazla 100 bin leva, 
en az miktarda destek 
ise başvuruda bulunan 
kuruluşun büyüklüğüne 
bağlıdır. Mikro ve küçük 
işletmelere 500 bin leva 
altında, orta işletmele-
re 750 bin leva altında, 
büyük işletmelere ise 1 
milyon leva altında hibe 
desteği verilebilir. 
Bu kaynaklarla projele-

re ilişkin toplam giderle-
rin bir kısmı kapatılacak, 
kalan giderler ise proje 
sahipleri ve ortakları 
tarafından kapatılacak. 
Endüstriyel ve bilimsel 
araştırmalara yönelik bi-
rinci unsura göre verilen 
hibe desteği proje mali-

yetinin yüzde 50’si altın-
da miktarda olabilir, de-
neysel geliştirmeye yö-
nelik ikinci unsura göre 
verilen hibe desteği ise 
proje maliyetinin yüzde 
25’i miktarında olabilir. 
Orta işletmeler için yüz-
de 10 oranında, mikro ve 
küçük işletmeler için ise 
yüzde 20 oranında ek 
ödenekler de öngörülü-
yor. Projenin bir şirket 
ile bir veya birden faz-
la bilimsel araştırmalar 
yapan örgütler arasında 
verimli bir işbirliği içerdi-
ği takdirde hibe miktarı 
yüzde 15 oranında artırı-
labilir, fakat toplam yüz-
de 80’den fazla olamaz. 
İkinci unsura göre ve-

rilen hibe desteği proje 
giderlerinin yüzde 70’ini 
kapatabilecek miktarda 
olabilir. 
Değerlendirme 
Projelerin değerlendi-

rilmesi, idari uygunluk 
ve kabul edilebilirlik ve 
teknik ve mali değerlen-
dirme olmak üzere iki 
aşamada yapılır. Yenilik 
ve yeniliğin pazarda uy-
gulanabilirliği için toplam 
37 puan verilir. Başvuru 
sahibi olan kuruluşun 
yenilik kapasitesi ve 
f inansal istikrarı için 
daha 37 puan verilmesi 
öngörülüyor. Çeşitli ön-
celiklere uygun olan bir 
proje 12 puana kadar 
alabilir. Bu tür projeler, 
bölgesel uzmanlaşma 
yönünde öncelikli tema-
tik alanlara yönelik olan-
ların yanı sıra Kuzeybatı 
Bölgesinde gerçekleşti-
rilen projelerdir. Çerçeve 
programları kapsamın-
da gerçekleştirilen pro-
jelerin genişletilmesini 
öngören veya Horizon 
2020 Araştırma ve İno-
vasyon Çerçeve Progra-
mı kapsamında yapılan 
başvurusu onaylanmış, 
ancak finansman ye-
tersizliğinden dolayı fi-
nanse edilememiş pro-
jelerin yanı sıra ekolojik 
yenilikler geliştirilmesini 
içeren projelere öncelik 
tanınacaktır. Projelere 
gerçekçi maliyet için 4 
puan verilir. 
Yenilikler geliştirmeye 

yönelik destek prosedü-
rü kapsamında verilecek 
hibe desteğine başvuru-
lar elektronik yolla yapı-
lır. 
             Kırcaali Haber

Vali Çanev, emniyet ve güvenlik 
birimi yöneticileriyle görüştü

5 Temmuz Polis Günü 
münasebetiyle Kırcaali 
Valisi Nikola Çanev, İçiş-
leri Bakanlığına bağlı bi-
rimlerin ve milli güvenlik 
alanında kurumların böl-
gedeki yöneticilerini gö-
rüşmeye davet etti. Gay-
ri resmi görüşmede Vali 

onlara devlet yönetimi ile 
yapılan iyi etkileşim, elde 
edilen yüksek başarılar 
ve kamu düzeninin ve 
vatandaşların can gü-
venliğinin korunması için 
sarf ettikleri çabalardan 
dolayı teşekkür etti. 
Görüşmede Kırcaa-

li İlçe Emniyet Müdürü 
Başmüfettiş Şteryo Mil-
çev, Yangın Güvenliği ve 
Nüfus Savunma Bölge 
Müdürü Komiser Ser-
gey Zaimov, Devlet Milli 

Güvenlik Ajansı Kırcaali 
Bölge Müdürü Georgi 
Angelov ve Kırcaali 112 
Acil Çağrı Merkezi Müdü-
rü Müh. Elena Paskaleva 
hazır bulundu. 
Yapılan temaslarda ilde 

durum, vatandaşların 
can güvenliğine ve altya-

pıya yönelik potansiyel 
riskler, dünya çapında 
terörist tehditler, sığın-
macı baskısı sorunu, kriz 
durumlarının üstesinden 
gelinmesi için kurum-
lara personel ve maddi 
donanım sağlanması ve 
başka konular ele alındı. 
Kırcaali’de yaz aylarında 
trafik yoğunluğu, Makas-
Nimfeya (Yanıkköy) Sınır 
Kapısında trafik, yangın-
lara ve sellere karşı ön-
lemler ve telefon dolan-

dırıcılarının aktifleşmesi 
üzerinde duruldu. 
Görüşmeye katılan ku-

rum yöneticileri, “Şimdi-
ye kadar ülkemiz ulusla-
rarası terör saldırılarına 
hedef olmadı, fakat çok 
dikkatli olmamız lazım” 
diyerek, görüş birliği 

içinde olduklarını ifade 
ettiler. Kırcaali Valisi, 
devletin emniyet ve gü-
venlik birimi çalışanları-
nın profesyonelliğine bel 
bağladığını ve kesinlikle 
İçişleri Bakanlığına bağ-
lı birimlerde çalışanların 
çalışma şartlarının iyi-
leştirilmesi ve motivas-
yonlarının artırılması 
için gerekeni yaptığını 
söyledi. 
            Kırcaali Haber
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Letonya’dan Bulgaristan’a 
Shengen desteği

Letonya Cumhurbaşka-
nı Raimonds Vejonis’in 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev ile yaptıkları gö-
rüşmede Letonya’nın 
Bulgaristan’ın Shengen 
Bölgesi’ne katılımını 
desteklediğini dile getir-
diği bildirildi. 
İki Devlet Başkanı, 

Varşova’da “Üç Deniz” 
başlığı altında düzenle-
nen forum kapsamında 
görüştü. 
Cumhurbaşkanı Vejo-

nis, Bulgaristan’ın Shen-
gen Alanı’na girmesine 
tam destek vermesinden 
başka Avrupa ortak para 
birimi avronun kullanıma 
girmesi konusunda de-
neyimini Bulgaristan ile 

paylaşmaya hazır oldu-
ğunu dile getirdi. 
Letonya Cumhurbaş-

kanı, “Bulgaristan, Euro 
Bölgesine katılıma hazır-
lık konusunda deneyim 
sahibi olan Letonya’ya 
bel bağlayabilir” diye 
kaydetti.

Radev ve Vejonis, iki 
ülke arasında iyi ilişki-
ler olduğunu ve Avrupa 
Birliği ve NATO kapsa-
mında yapıcı bir işbirliği 
yürütüldüğünün altını 
çizdiler. 
Temaslarda can güven-

liği için teminat verilmesi 

ve terörizmle mücadele 
üzerine odaklanıldı. 
Bulgar istan Devlet 

Başkanı, Birliğin dış 
sınırlarında sığınmacı 
baskısının artması ha-
linde AB Ortak Eylem 
Planı uygulanması çağ-
rısını yineledi. 
Radev, “Bulgaristan ve 

Letonya arasındaki tica-
ret ve ekonomik ilişkileri 
geliştirme potansiyeli 
yüksektir ve teşvik edil-
mesi gerekir” diye vur-
guladı. 
Radev, Letonya’da 

a s ke r i  g ö r e v l i l e r i 
Bulgaristan’da gerçek-
leştirilen NATO eğitimle-
rine katılmaya davet etti.
           Kırcaali Haber

Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Binali Yıldırım’ın 
15 Temmuz Şehitleri Anma Günü Mesajı

1. sayfadan devam

tehditlerine, baskınlarına 
rağmen yayınlarına de-
vam etti. Türk milleti bir 
bütün oldu.

İkincisi, Türk milleti tüm 
dünyaya demokrasiye 
sahip çıktığını ve çıka-
cağını gösterdi. Halkım, 
Türkiye'ye silahlı grupların 
değil, sadece demokratik 
yoldan işbaşına gelen 
hükümetlerin ve milli ira-
denin hakim olabileceğini 
ortaya koydu. En güçlü 
meşruiyet demokratik 
meşruiyettir. Bu zorlu de-
mokrasi sınavından ülke 
olarak yüzümüzün akıyla 
çıktık.

Ancak, o gece torunu-
mun tüm saflığıyla sor-
duğu soru zihnimden, 
zihinlerden silinmeyecek-
tir: “Dede, bunlar bizim 
askerlerimiz değil mi?” 
Gerçekten de nasıl bir 
zihniyet bir insanın kendi 
insanına, kendi kurumla-
rına, kendi sembollerine, 
kendi liderlerine bu şekil-
de hunharca saldırmasına 
imkan verir?

Yanıtı karşı karşıya oldu-
ğumuz ihanet şebekesinin 
doğasında mevcuttur. O 
gece, bir teoloji profe-
sörü aracılığıyla elebaşı 
Fetullah Gülen'den gelen 
emirleri körü körüne uy-
gulayan bir suç şebekesi 
ile karşı karşıyaydık. Mer-
kez olarak kullandıkları 
askeri üste FETÖ'ye ait 

bir şirketin yöneticisi ile 
örgütün işlettiği bir oku-
lun görünürdeki sahibinin 
karşısında asker selamı 
veren, Türk askerinin bin 

yıllık şanlı geçmişinden 
nasibini almamış bir iha-
net çetesinden bahsedi-
yoruz.

Hükümetimiz esasen 
Fetullah Gülen’in gerçek 
yüzünü 15 Temmuz’dan 
önce anlamış ve hareke-
te geçmişti. Bu yapının 
devlet içindeki uzantıla-
rını ortaya çıkarabilmek 
için çaba sarfediyorduk. 
Bunda da önemli bir aşa-
maya ulaşmıştık. Ancak 
15 Temmuz darbe teşeb-
büsü, karşı karşıya oldu-
ğumuz tehdidin tahminle-
rimizin çok ötesinde, çok 
daha derin ve yaşamsal 

olduğunu acı biçimde 
ortaya koydu. Fetullah 
Gülen’in 40 yıl boyunca 
Türk devletini ele geçir-
mek için kurduğu kum-

pasın büyüklüğü ortaya 
çıktı. FETÖ mensupları 
Fetullah Gülen’in talimatı 
doğrultusunda, “kimseye 
varlıklarını hissettirmeden 
sistemin kılcal damarları 
içinde hareket etmişler-
di” ve aşama aşama vü-
cudun hayati organlarını 
ele geçiren bir virüsün 
yol açtığı enfeksiyon gibi 
neredeyse “tüm güç mer-
kezlerine” erişmişlerdi. 
15 Temmuz’u takip eden 
bir yıl boyunca kapsamlı 
idarî, cezaî ve hukukî tah-
kikatlar yürütüldü. Darbe 
teşebbüsünü tezgahlayan 
ve uygulayan bu yapıya 

dair çok geniş bulgulara 
ulaşıldı.

Elimizdeki bulgular şunu 
gösteriyor: başında Fetul-
lah Gülen’in bulunduğu 

sapkın, ezoterik bir inanç 
sistemi oluşturmuş bir ya-
pıyla karşı karşıyayız. Ör-
gütün okulları ve yurtları 
beyin yıkama ve militan 
devşirme merkezleri işle-
vi görmüştür. Buralardan 
yetişen ve “Mesih” olarak 
gördükleri elebaşına sa-
dakatle bağlı olan örgüt 
üyelerinin devlet kurum-
larına sızmaları sağlan-
mıştır. Böylece, örgütün 
amaçları doğrultusunda 
her türlü gayri kanuni ve 
gayri ahlaki eylemi sor-
gulamadan gerçekleşti-
rebilecek insanlar, kritik 
pozisyonlara gelmişler-

dir. Bu şahıslar, kamu 
personeli sınavlarında 
usulsüzlük, yasadışı din-
leme, şantaj ve düzmece 
davalar gibi kumpaslar 

düzenlemişlerdir. 
Hayır derneği ve 
vakıf adı altına 
kurulan oluşumlar 
aracılığıyla örgüte 
finans kaynakları 
sağlanmıştır. Bü-
yük holdingler ve 
bankalar yoluyla 
milyarlarca dolar-
lık para hareketleri 
aklanmıştır. Örgü-
tün medya ayağı 
ise bir propaganda 
aleti işlevi üstlen-
miştir. Hücre tarzı 
çalışan, birbirle-
rini kod isimleriy-
le tanıyan, kendi 
aralarında haber-
leşmek için şifreli 

uygulamalar icat 
eden, üyelerine istihbara-
ta karşı koyma teknikleri 
ve aidiyetlerini gizleme 
taktikleri öğreten bir “eği-
tim hareketi” olabilir mi? 
Bu yeni nesil terör örgütü, 
kendilerinden olmayanları 
yok etmek için istisnasız 
her yöntemi kullanmış ve 
bu suretle sadece iktidarı 
değil Türkiye Cumhuriye-
ti Devletini kendi sapkın 
emelleri doğrultusunda 
ele geçirmeye çalışmıştır. 
Türk milletinin 15 Temmuz 
günü hezimete uğrattığı 
işte bu sapkın ve tehlikeli 

emeldir.
Aldığımız tedbirlerle, 

örgütün Türkiye’deki ana 
omurgasını çökerttiğimizi 
söyleyebilirim. Ancak teh-
dit Türkiye’yle sınırlı değil-
dir. Örgütün birçok ülkede 
Türkiye’dekine benzer 
yapılanmaları mevcuttur. 
Bunlar şimdi başka dev-
letlerin içerisinde ihanet 
tohumları ekmeye devam 
ediyorlar. Hayatta kalmak 
için bu kez daha da faal 
şekilde küresel planda 
iktisadi ve siyasi nüfuz 
peşindeler. Tüm dostları-
mızı bu vesileyle yeniden 
uyarmak istiyorum.

Türk milleti demokrasi-
nin kolay kazanılmayan 
ancak uğruna yaşamını 
dahi verecek kadar de-
ğerli bir varlık olduğunu 
tüm dünyaya göstermiştir. 
Bize düşen ilk görev bir 
daha asla benzer bir teh-
ditle karşı karşıya kalma-
yacak şekilde gerekli ön-
lemleri almaktır. Bu zorlu 
süreci anayasal düzen 
içerisinde yürütmek için 
azami çaba gösteriyoruz. 
Son tahlilde Türk demok-
rasisine kastedilmiş ve 
demokrasimiz kazanmış-
tır. Dolayısıyla, amacımız 
da çabamız da demokra-
siyi bundan sonra en gü-
venli zirvelere, en örnek 
noktalara taşımak için 
gerekli adımları zamanla 
atmak olacaktır.

Cumhurbaşkanı Radev’in 
Karadağ ziyareti

Karadağ’ı resmi ziyarette bulunan Bulgaristan Cum-
hurbaşkanı Rumen Radev, Cetinje şehrinde yaptığı 
basın toplantısında, “Ulaşım, enerji ve dijital bağlantı 
eksikliği Bulgaristan ve Karadağ’ın ekonomik temas-
larını ve yatırım işbirliğini tamamen değerlendirmesini 
engellemektedir” diye kaydetti. 

Radev, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ve 
Dusko Markovic ile aynı görüşte olduklarını belirtti. 

Cumhurbaşkanı, Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne (AB) 
katılmasının tüm bölgenin ekonomik kalkınma pers-
pektifini iyileştireceği konusunda kesin görüş beyan 
etti. 

Radev, “Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic ile 
Bulgaristan ve Karadağ arasındaki bağlantıların iyileş-
tirilmesine yönelik atılacak adımlardan biri olarak Pod-
gorica- Sofya uçak seferleri açılmasını konuştuk” dedi. 

Karadağ Cumhurbaşkanı Vujanovic’in, Adriyatik De-
nizi üzerinden Karadağ ve İtalya arasında elektrik ileti-
mi için nakil hattı yapımına ilişkin projeye Bulgaristan’ı 
da katılmaya davet ettiği açıklandı. 

Rumen Radev, “Bulgaristan’ın bu projeye katılımı çok 
uygun fiyatlara elektrik enerjisi ihracatı yapmamıza im-
kan verebilir” diye yorumda bulundu. 

Bulgaristan Devlet Başkanı, iki ülke arasında imza-
lanan ticaret, ekonomik ilişkiler ve turizm alanlarında 
işbirliği sözleşmelerinin kısa bir sürede uygulanması 
çağrısında bulundu. 

Bulgaristan’ın, Karadağ ile ortaklaşa turistik hizmet-
leri sunulmasına ilişkin sözleşmesi var. Bu sözleşme-
nin uygulanması iki ülke arasında yapılan turist deği-
şimini artırabilir.
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Hain Darbe Girişiminin Yıldönümünde 
Demokrasi Kahramanlarını Anıyoruz
15 Temmuz 2016, baş-

ka herhangi bir yerdeki 
pek çokları için sıra-
dan bir Yaz gününden 
ibaretti. Ancak, o gün 
Türkiye için durum çok 
farklıydı. Gün batımın-
dan, sabaha dek geçe-
cek kader gecesi bo-
yunca Türkiye, tarihinin 
en ağır terör saldırısıyla 
karşı karşıya kaldı. O 
karanlık gecede saat-
ler ilerlerken, harekete 
geçen sinsi komplo gö-
rülmemiş boyutlar ka-
zandı; çoğunluğu sivil 
yüzlerce cana kıyarken, 
ardında binlerce yaralı 
bıraktı. 
Bu dehşet, bir mace-

ra filminin kurgulanmış 
heyecanlı sahnelerinde 
yaşanmadı. 15 Temmuz 
gecesi tezgahlanan hı-
yanet dolu darbe te-
şebbüsü, dişine kadar 
silahlanmış bir cuntanın 
zincirlerinden boşaldığı, 
vahşi ve acımasız bo-
yutlar kazandığı, gerçek 
ve ağır bir tecavüzdü. 
Bu cüretkâr girişimi 

planlayan, örgütleyen 
ve silah zoruyla uygula-
yan Fetullah Gülen Te-
rör Örgütü (FETÖ)’ydü. 
Şiddete susamış bu 
uğursuz tasavvur, mu-
azzam can kaybıyla, 
tahayyülü zor sayıda 
yaralı verilerek, ağır bir 
bedel pahasına önlene-

bildi. Sabah olup, gün 
ağardığında, vatanına, 
anayasal demokratik 
düzene sahip çıkan sa-
yısız kahraman arasın-
dan 250 vatandaşımız 
şehadet mertebesine 
erişmiş, 2.200 gazimiz 
yaralanmış ve sakat 
kalmıştı. Ağır bilançoya 
rağmen, emsali görül-
memiş bu ihanet, can-

larını ortaya koyan sivil 
halk ve güvenlik güçle-
rinin Türk demokrasisi-
ni ve anayasal düzenini 
korumaya kararlı direni-
şiyle durduruldu. 
FETÖ’nün gözü dön-

müş fedaileri sokakları 
ve gökyüzünü işgale 
başladıklarında, savaş 
uçakları Türkiye Bü-
yük Millet Meclisi’ne 
ve Cumhurbaşkanlığı 
Külliyesi’ne, askeri te-
sislere ve emniyet güç-
lerinin binalarına saldır-
dı. Saldırı helikopterleri 
ve ağır silahlı tanklar 
hedef  gözetmeden 
halka ateş açtı. Ancak 
beklemedikleri direniş, 

kıyıma dönüşen şiddet 
sarmalını göğsünde 
eritti. Darbecilerin he-
defi, gerçekte, demok-
ratik yollardan seçilmiş 
bir hükümeti devirmenin 
ötesine geçiyordu. Ade-
ta çılgınlık halini alan bu 
ağır hıyanet, demokra-
simizi ve anayasal dü-
zenimizi ortadan kaldır-
mayı amaçlıyordu.

Kendini “Kâinat İmamı” 
ilan eden, tarikat mürid-
lerinin “Kurtarıcı/Mesih” 
çılgınlığıyla biat ettikleri 
Fetullah Gülen, bu zor-
balığın mimarıydı. He-
def gözetmeyen ölüm-
cül saldırının gölgesi 
masumların üzerine 
çökerken, geride kor-
kunç izler bıraktı. Şuur-
suz gaddarlığa rağmen, 
Türk Halkı, hangi siyasi 
görüşten olursa olsun 
her kesimiyle zorbalığa 
boyun eğmeyi reddede-
rek, üzerine doğrultulan 
silahlara cesaretle karşı 
koydu. 
Bu saldırı, ülkemi-

zin barış ve istikrarını, 

anayasal demokratik 
düzenini hedef alan bir 
tehdidi bütün açıklığıyla 
ortaya çıkardı. Bu, va-
roluşsal bir tehlikeydi. 
Yakın, gerçek, ani ve 
aleniydi; devlete sızan 
FETÖ’nün maskesi düş-
müş yüzüydü.
Bugünden geriye bak-

tığımızda, ortaya dö-
külen, belgelenen ve 

kanıtlanan bu saldırıyı 
tüm boyutlarıyla açıkça 
görebiliyoruz. Türkiye, 
elindeki tüm olanaklar-
la hukukun üstünlüğünü 
ve demokrasisini koru-
maya çalışarak, henüz 
tükenmemiş bu tehdit-
le mücadeleye devam 
ediyor. Üstelik, bu ta-
rihi mücadele, PKK ve 
DEAŞ terörizminin eş-
zamanlı saldırıları gö-
ğüslenirken yapılıyor. 
Bu mücadeleyle ge-
çen süre içinde, siyasi, 
ekonomik ve pek çok 
başka bedel ödememi-
ze rağmen, anayasal 
demokratik düzenimi-
zi korumayı başardık. 
Başarımız, Türkiye’nin 
devleti ve milletiyle bü-
tünleşmiş gücünün, 
çelikleşmiş iradesinin 
işaretidir.
Olağanüstü koşulların, 

olağandışı tedbirleri zo-
runlu kıldığı açıktır. Bu 
çetin sınamayla başe-
derken, hukukun üstün-
lüğüne ve uluslararası 
yükümlülük ler imize 
halel getirmemeye ça-
lışıyoruz. Bu ölçüde 
zorlu bir sınama, sebat 
ve kararlılık, cesaret ve 
liderlik gerektirir. Tüm 
zorluklarına karşın, ana-
yasal meşruiyetin koru-
nabilmiş olması, önemli 
bir başarıdır. Geçen bir 
yıllık süre, Türk demok-
rasisinin en zorlu imti-
hanı olmuştur. Gelecek 
kuşaklara borcumuz, 
hep birlikte başarıyla 
uygulayacağımız bir de-
mokratik mirasın devre-
dilmesi olacaktır. 
Şimdi, gerçek demok-

rasilerin evrensel hak ve 
özgürlükler ile hukukun 
üstünlüğünü destekle-
mek ve yüceltmek için 
Türkiye’yle dayanışma 
zamanıdır. Bu nedenle, 
tüm dostlarımızı ve or-
taklarımızı, kayıtsız ve 
şartsız şekilde Türk de-
mokrasisiyle dayanış-
maya çağırıyoruz. Ev-
rensel olma iddiasıyla 
kendi kerametini üreten 
sapkın FETÖ ideolojisi, 
aldatıcı kisvelerle ya-
şamaya devam ediyor. 
Görünen odur ki, birçok 
ülke bu sızıntıdan bağı-
şık yaşama imkânına 
sahip değildir.
Bu önemli yıldönü-

münde,  demokras i 
şehidi kahramanları-
mızı rahmetle, gazi-
lerimizi minnetle yâd 

ediyoruz. Kahraman 
memleket evlatlarının 
fedakârlıkları asla bey-
hude değildir. Zira de-
mokrasinin, anayasal 
hakların ve özgürlükle-
rin geliştirilmesi müca-
delesi Onlar’ın devret-
tiği bu kutsal emanet 
üzerinde güçlenerek 
devam edecektir. Tür-
kiye Cumhuriyeti’nin 
kurucusu Gazi Musta-
fa Kemal Atatürk’ün ve 
arkadaşlarının bizlere 
bıraktıkları mukaddes 
miras, bu emanetle 
güçlenecek; Türkiye 
Cumhuriyeti, Devleti ve 
Milleti’yle ebediyen ya-
şayacaktır.
Süleyman Gökçe,
T.C. Sofya Büyükel-

çisi

Kırcaalililer tatilini, Yuna-
nistan Fanari’de yapıyor
40 derece sıcaklığa rağmen Temmuz ayının ba-

şında Yunanistan’da sahil köyü olan Fanari plajın-
da hemen hemen insan yoktu. 

Kirkovo (Kızılağaç) ilçesi Fotinovo (Hatipoğul-
ları) köyünden genç bir ailenin bir günlük tatil için 
Yunanistan’a geldiğini gördük. 25 yaşındaki Mü-
mün Habib, “Sofya’da çalışıyoruz ve yakınlarımızla 
birlikte hafta sonu Fanari köyünde tatil yapmaya 
karar verdik. Burada sahil şeridi güzel, denizin 
suyu ise çok temiz”. Makas-Nimfeya (Yanıkköy) 
Sınır Kapısı’nda trafik sıkışıklığına maruz kalma-
mamız için erkenden buraya geldik. Çoğu turistler 

Bulgaristan’dan gelmişlerdi. 
Kırcaali, Hasköy ve Filibe plakalı araçlar var-

dı. Yunanlar, plaja geç saatlerde, genelde saat 
11.00’den sonra, küçük çocuğu olanlar ise saat 
17.00’den sonra plaja geliyor. 

Bu yıl kira ücretlerinin yüksek olmasından dola-
yı şimdiye kadar ancak bir kişi plajın bir kısmını 
kiraladı. Geçen yıl şezlong ve şemsiyeler ücret-
siz olarak kullanılırdı, fakat şimdi onlar için 5 Euro 
ödemeniz gerekiriyor. Bundan başka mutlaka bir 
içecek almanız gerekir. Frappenin fiyatı 2,50 Euro, 
su ise 1 Euro’dur. Şezlong ve şemsiye kiralayan 
tek mekanın sahibi, geçen yıla kıyasla bu yılki tu-
rist sayısında azalma görülüyor diye ifade etti. 
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Cumhurbaşkanı ve Başbakan, önemli 
konularda birlikte çalışma vaadi verdi

Cumhurbaşkanlığı Ba-
sın Merkezinden yapılan 
yazılı açıklamada, Cum-
hurbaşkanı Rumen Ra-
dev ile Başbakan Boyko 
Borisov’un Cumhurbaş-
kanlığı konutunda ger-
çekleştirdikleri görüşme-
de devlet kurumlarının 
Bulgaristan toplumu için 
önemli konularda birlikte 
çalışmaları gerektiği gö-
rüşünde birleştikleri bil-
dirildi. 

Güvenlik sektörünün 
güçlendirilmesi, yargı sis-
teminde reform yapılma-
sı, silahlı kuvvetlerin mo-
dernizasyonu, ülkemizin 
uluslararası pozisyonları 
gibi konuların ele alındı-
ğı temasların Borisov’un 
girişimiyle gerçekleştiği 
açıklandı. Bu konular son 
günlerde Cumhurbaşkan 
ile hükümet arasında sür-
tüşmelere yol açmıştı. 

Yapılan açıklamaya göre 
Radev ve Borisov, ordu-
nun modernizasyonu ve 
güvenlik sektöründe hiz-
metlerin iyileştirilmesine 
yönelik Milli Güvenlik 
Danışma Konseyi toplan-
tısında alınan kararların 
önemli olduğunun altını 

çizdiler. Aynı zamanda bir 
hafta önce Bükreş’e ziya-
reti sırasında Başbakan, 
konsey toplantısında her 
ne kadar bir uzlaşmaya 
varılmış gibi görünse de 
konuya ilişkin somut uz-
man analizinin kendisine 
ulaştırılmadığını kaydet-
mişti. 

Cumhurbaşkanı Radev, 
“Bulgaristan ordusunun 
modernizasyon sürecinin 

durmaması önemli” diye 
görüş beyan etti. Cumhur-
başkanı, silahlı kuvvetle-
rin modernizasyonuna 
ilişkin projelerin gerçek-
leştirilmesine yönelik açık 
bir şekilde düzenlenen 
sürecin ve bu süreç içinde 
askeri bilirkişi raporu sağ-
lanmasının savunulmasını 
destekliyor. 

Yeni askeri teçhizat alın-
ması (Hava Kuvvetleri için 

savaş uçakları) ile ilgili 
Başbakan Borisov’un yar-
dımcısı olan Bulgaristan’ın 
Avrupalı Geleceği İçin 
Vatandaş lar  (GERB) 
Genel Başkan Yardım-
cısı Tsvetan Tsvetanov, 
Radev’e sözlü saldırıda 
bulunmuştu. Tsvetanov, 
Cumhurbaşkanı’nın yeni 
uçakların bilirkişi raporu-
nun hazırlandığı sırada 
ülkemize uçak teklif eden 

tarafların biri lehine lobi-
cilik yaptığını ima etmişti. 

Birkaç gün önce buna 
ve eski İçişleri Bakanının 
kendisine yönelik başka 
suçlamalarına karşılık 
veren Cumhurbaşkanı, 
“Bazı insanlar, yolsuzluk-
la mücadele için tek güçlü 
bir organdan bahsedildiği 
zaman sinirlerine hakim 
olamıyor” cevabını ver-
mişti. 

Bu görüşmeden önce 
BTV’ye konuşan Cum-
hurbaşkanlığı  Genel 
Sekreteri Albay Dimitır 
Stoyanov, Halk Meclisin-
de Gripen savaş uçakları 
alınmasına ilişkin kararı 

araştırmak için kurulan 
anket komisyonunun 
GERB partisi tarafından 
Cumhurbaşkanı’na karşı 
kullanılan bir “mahkeme” 
olduğunu söyledi. 

Görüşmeden sonra 
Borisov’un yolsuzlukla 
mücadele için tek güçlü 
bir organ kurulması çağ-
rısına çok değer verdi-
ği anlaşıldı. Borisov ve 
Radev’in Bulgaristan va-
tandaşlarının adalet bek-
lentilerini karşılayacak 
yolsuzlukla etkili müca-
deleye ihtiyaç duyulduğu 
görüşünde birleştikleri 
belirtildi. 

             Kırcaali Haber

Türkiye’ye canlı kuzu ihracatı 
müzakereleri devam ediyor
Bulgaristan, yakında 

tekrar Türkiye’ye canlı 
kuzu ve dana ihracatına 
başlayabilir. 
Standart gazetesine de-

meç veren Tarım, Gıda 
ve Orman Bakanı Rumen 
Porojanov, ”Bulgaristan’ın 
Türkiye’de canlı hayvan 
pazarlarını geri kazan-
masına yönelik adımlar 
atmaktayız” diye açıkladı. 
Bu iyi haber Başbakan 

Boyko Borisov’un Tür-
kiye ziyaretinden kısa 
bir süre sonra geldi. 13 
Haziran’da Türk mevki-
daşı Binali Yıldırım ve 
Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile 
görüşen Borisov’un ziya-
retinin hedeflerinden biri 
iki ülke arasındaki kom-
şuluk ilişkilerinin güçlen-
dirilmesiydi. 
Tarım, Gıda ve Orman 

Bakanlığı İhracata Des-
tek ve Tahıl Pazarı Şube 
Müdürlüğünde uzman 
olarak çalışan Dr. Petır 
Kirovski, “Artık ihracattan 
sorumlu olan Türk güm-

rükleri ve resmi makam-
lara yazılı soru gönder-
dik” diye kaydetti. On gün 
önce gönderilen mektup-

ta Türkiye’ye koyun ve 
kuzu ihraç edilmesi için 
tam olarak ne tür belge-
lerin gerekli olduğu ve ne 
tür kısıtlamalar olduğu 
soruluyor. Dr. Kirovski, 
“Cevap alınca hayvan 
üreticilerinin haberdar 

edileceği ve görüşme-
ler yapılacağı bir sonra-
ki aşamaya geçilecek. 
En kısa sürede bunun 

gerçekleşme-
sini umuyoruz” 
dedi. 
U z m a n l a r , 

“Türkiye, ürün 
ihraç edecek 
şirketlerin de-
net lenmesin i 
talep edebilir” 
diye izah etti.
Bu lgar  ş i r-

k e t l e r i n i n 
Romanya’dan 
Türkiye’ye ihraç 
ettikleri kuzuları 
Bulgaristan’da 
y e t i ş t i r i l m i ş 
olarak tanıtma-
sıyla ihlallerde 

bulunması so -
nucunda Türkiye 

2011 yılında kuzu ihraca-
tına veto hakkını kullandı. 
Yıllar içinde tekrar kuzu 

ihracatına başlanması-
na yönelik çabalar sarf 
edildi. Hatta 2012 yılın-
da Başbakan Borisov’un 

Türkiye’ye yaptığı ziyare-
tinden sonra Bulgar ma-
kamları tarafından sıkı 
kontrol uygulanmasıyla 
ihracatın kısmen gerçek-
leşmesinden bahsedil-
mişti. 
2015 yılında Tarım Ba-

kanı Desilava Taneva, 
tekrar Türkiye’ye kuzu 
ihracatı yapılacağını 
açıklamıştı. O zamanki 
Tarım Bakan Yardımcı-
sı Tsvetan Dimitrov ve 
Türkiye Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı 
Müsteşar Yardımcısı Dr. 
Nihat Pakdil, Bulgaristan 
ve Türkiye arasında tarım 
alanında işbirliği sözleş-
mesi bile imzalamışlar-
dı. Fakat canlı hayvan 
ihracatına başlanılmadı. 
Uzmanlar şimdi en yük-
sek düzeyde ziyaretten 
ve iyi komşuluk ilişkileri-
nin canlandırılmasından 
sonra bu konuda başarılı 
olma şansımız olduğunu 
düşünüyor. 
            Kırcaali Haber

Yurt dışındaki vatandaşların 
Bulgaristan’da mülk alımına ilgisi 

artmakta 
Posta Bankası verileri, yurt dışında çalışan Bulgaris-

tan vatandaşlarının Bulgaristan’da mülk alımına ilgisi-
nin arttığını gösteriyor. Yıllık bazında banka, yurt dışın-
da çalışan vatandaşlar tarafından gelen konut kredisi 
taleplerinde yüzde 55’lik artış kaydetti. Posta Bankası, 
özellikle yurt dışında çalışan vatandaşlara yönelik aç-
tığı ev kredisiyle onlara uygun bir çözüm sunuyor. En 
fazla 500 000 leva miktarındaki ev kredisinin vadesi 25 
yıl olabilir. Kredi faiz oranları uygun ve AB’de, Avrupa 
Ekonomik Alanı’nda ve İsviçre’de en az bir yıldan beri 

belirsiz süreli 
iş sözleşme-
si ile çalışan 
Bu lga r i s t an 
vatandaşları-
na teklif edil-
mektedir. 

Ev kredisine 
ilişkin profes-
yonel danış-
manlık hizmet-

lerine erişim yurt dışından da kolaydır. 
Posta Bankasının postbank.bg adresinde bulunan 

internet sitesinde Skype üzerinden görüntülü görüşme 
ile danışmanlık talebinde bulunabilir. Reel zamanda 
yapılan görüşmede müşteriler ev kredisine ilişkin para-
metreleri ele alarak, Skype üzerinden doğrudan konk-
re bir teklif, anlaşma öncesi bilgiler ve başka belgeler 
alabilirler. Başka kolay bir çözüm de bankanın internet 
sitesi üzerinden erişilebilen arzu edilen krediye ilişkin 
çevrimiçi soru göndermektir. 

Bundan sonraki adım birkaç dakika içinde olan çev-
rimiçi kredi başvurusunda bulunmaktır. Başvuru sıra-
sında müşteriler gerekli ilk belgeleri elektronik yolla 
sunabildikleri halde banka ofisini ziyaret etmeden de 
istenilen kredi için peşinen görüşünü alabilirler. 

Bankada çalışan uzmanlar, “Yaşamak veya yatırım 
amaçlı ve yakınları için konut almak isteyen yurt dışın-
da çalışan ve sabit gelirleri olan Bulgaristan vatandaş-
larının sayısı giderek artmakta. Yurt dışında çalışan 
vatandaşlar bu tür bir mülk alımında zorluk çektikleri 
için bizler onlara kolaylık sağlıyoruz. Başka bir engel 
de bankanın Bulgaristan’da bulunan bir ofisinin gerek 
danışmanlık için, gerekse başvuru için yerinde ziya-
ret edilmesinin gerekli olmasıdır” diye yorum yaptılar. 
Mülk alımına ilginin artması olumlu piyasa eğilimleri-
nin yanı sıra yurt dışında kariyer yapma imkanı bulan 
vatandaşların sayısının artmasından ileri gelmektedir. 
Gayrimenkule yatırım yapma niyetinde olanlar, finans, 
havacılık, bilgi teknolojisi, danışmanlık hizmetleri ve 
başka alanlarda kendisini iyi bir şekilde gerçekleştirmiş 
olan genelde AB’de çalışan vatandaşlardır. 

Rumen Porojanov
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Boyko Borisov: Balkan devletlerinin siyasi 
elitleri tarihsel hafızadaki problemleri aşmalı

Dubrovnik şehrinde 
gerçekleşen Güneydoğu 
Avrupa’da İşbirliği Süreci 
Devlet ve Hükümet Baş-
kanları Zirvesi’nde ko-
nuşan Başbakan Boyko 
Borisov: “Bulgaristan’ın 
6 ay Avrupa Birliği (AB) 
Dönem Başkanlığı gö-
revini yürütecek olması 
arzu ettiğimiz her şeyi 
yapabileceğimiz anla-
mına gelmez. Avrupa-
Atlantik yapılarına üye 
olmak isteyen devletle-
rin siyasi elitleri tarihsel 
hafızadaki problemle-
ri aşabilirse, çok ileri 
gidebiliriz” diye görüş 
beyan etti. Başbakan, 
“Bizim Balkan halkları-
mız Avrupa halklarıdır, 
ama hangi çarın hangi 
halkın olup olmadığını 
konuşmamızdan başka 
insanların geleceğe dair 
bir perspektife ihtiya-
cı var. Bunu konuşmak 
tarihçiler için önemlidir, 
ancak ileriye gitmemiz-
den ve halklarımızın iyi 
geçinmesinden daha 
önemli ne vardır” diye 
yorum yaptı. 

Borisov, mevkidaşlarıy-
la yaptığı görüşmelerde 
NATO ve AB üyeliğinin 
zihniyet değişiminden 
başladığını izah ettiğini 
aktardı. Borisov, “Bal-
kanlarda kaç parayı ne 
zaman alacağımızı dü-
şünmek ve mümkünse 
bunun hemen olmasını 
ve birden bire İsviçre gibi 
olmamızı istemek alış-
kanlık haline gelmiştir. 

Bu zihniyetin değişmesi 
gerekir. AB’de başka bir 
şekilde çalışılıyor-insan-
lar her şeyden önce de-
ğerleri, reformları, ifade 
özgürlüğünü, hareket 
özgürlüğünü, suçlarla, 
yolsuzlukla yapılan mü-
cadeleyi görmek istiyor 
ve ondan sonra artık 
yapısal fonlar, “Berlin 
süreci” adı ile yürütülen 
diplomatik inisiyatife ve 

diğer her şeye katılma 
konusunu ortaya koya-
biliriz” dedi. 
Başbakan’ın ifadelerine 

göre Balkanlarda yaşa-
nan çatışmaların taze 
yaraları entegrasyon 
sürecini ve bölgenin ge-
lişimini engellemektedir. 
Borisov, Slovenya ve 
Bosna-Hersek’ten son-
ra Güneydoğu Avrupa 
Ülkeleri İşbirliği Süreci 

Dönem Başkanlığı göre-
vini kimin üstleneceğine 
dair tartışmaları örnek 
verdi. Başbakan, “Bu 
görevi Kosovo üstlenme-
lidir. Mevkidaşım Vuçiç’e 
buna razı olmaları için 
çağrıda bulundum. Bir 
dönem başkanlığını bile 
yürütemezsek, NATO ve 
AB’den bahsedemeyiz” 
diye belirtti. 
Borisov, “Yaradanın 

sana yardımcı olabilme-
si için kendine yardımcı 
ol” Bulgar atasözünü ve 
daha Ortaçağ’ında Bul-
garistan ve Hırvatistan 
arasında ticaretin geliş-
tirilmesine ön koşul ya-
ratan 1230 yılında Çar 
II. İvan Asen tarafından 
çıkar tılan Dubrovnik 
Diplomasını hatırlata-
rak, Balkan devletlerinin 
ekonomik kalkınması-
nın önemini de belirtti. 
Başbakan, “Balkanlarda 
gayrisafi yurt içi hasıla 

değerinin Benelüks ülke-
lerinde olduğu değerde 
olmasını sağlayabildiği-
miz zaman herkes bizi 
isteyecek” diye görüş 
beyan etti. Altyapı pro-
jelerinin önemini belirten 
Borisov, Bulgaristan’ın 
Türkiye, Sırbistan ve Yu-
nanistan ile altyapı bağ-
lantılarını geliştirirken 
Balkan Yarımadası’nın 
batı kesiminde bunun 
henüz öncelik olmadığı-
nı kaydetti. 
Dubrovnik’te basına 

konuşan Borisov, forum 
kapsamında Kosovo ve 
Sırbistan Cumhurbaş-
kanları Haşim Taçi ve 
Aleksandar Vuçiç ile 
gerçekleştirdiği ikili gö-
rüşmelerde ikili ekono-
mik ilişkilerin yanı sıra 
Balkan ülkeleri arasında 
komşuluk ilişkileri ku-
rulmasını ele aldıklarını 
söyledi. 
             Kırcaali Haber

İçişleri Bakanlığı Personelinden 
Protesto Gösterisi

Bulgaristan’da gelir dü-
zeyi ve sosyal haklarından 
memnun olmayan İçişleri 
Bakanlığı çalışanları, 138 
yıldır kutladıkları kurumsal 
bayramı dolayısıyla baş-
kent Sofya’da parlamento 
binası önünde protesto 
gösterisi düzenledi.

İçişleri Bakanlığı görev-
lilerinin grev yapma hakkı 
olmamasından dolayı pro-
testoya sadece dinlendiği 
günde polis, itfaiye, sınır 
polisi, jandarma, cezaevi 
gardiyanları gibi bakanlık 
birimlerinin personeli ka-
tıldı.

Ortalama 500 avro civa-
rındaki maaşların düşük-
lüğünün yarattığı sıkıntı-
ları dile getirmeye çalışan 
güvenlik sektörü sendika 
temsilcileri, eylemlerini 
sürdüreceklerini bildirdi-
ler. Mitingdeki protestocu-
lar, öncelikle maaşlarına 
yüzde 15 oranında zam 
yapılmasını talep ederek, 
hükümet ve parlamento-
nun yıllardır süren sıkıntı-
larını duymak istemediğini 
öne sürdüler.

Göstericiler, 15 yıldır 
kaliteli üniforma ve dona-
tım görmediklerine işaret 

ederek, görevlerini yerine 
getirmek için maaşlarını 
aşan harcamalar yapmak 
zorunda kaldıklarını dile 
getirdiler.

İçişleri Bakanı Valentin 
Radev, parlamentoda ga-
zetecilere yaptığı açıkla-
mada, sendika temsilcileri 
ile defalarca görüştüğünü 
ancak karşı tarafın sürekli 
artan taleplerine kısa sü-
rede yanıt veremeyeceği-
ni bildirdi. Radev, “Açıkça-
sı bakan olarak talepleri-
nizi anlamakta zorluk çe-
kiyorum. Protesto yapmak 

konusunda özgürsünüz 
ancak grev hakkınızın ol-
madığını unutmayın.” diye 
konuştu.

Personelin talep ettiği 
yüzde 15 maaş zammı ile 
ilgili ise Radev, “Bu artırı-
mın 2018 yılında mümkün 
olacağını umut ediyorum.” 

dedi.
Eski itfaiyeci ve koruma 

görevlisi olan Başbakan 
Boyko Borisov ise ülkede 
ilk kez 138 yıl önce kut-
lanan bayramda, İçişleri 
Bakanlığı çalışanlarının 
yanında olduğunu söy-
ledi. “Protesto eden ve 
etmeyen içişleri persone-
linin kurumsal bayramını 
kutluyoruz” diyen Borisov, 

4-5 yıldır kıyafet ödeneği 
ve yakıt harcırahı alama-
yanların, yakında devlet-
ten parasını alabileceğini 
kaydetti.
Başkent Sofya ve ülke-

nin dört bir yanından ge-
len yaklaşık 2 bin kişinin 
katıldığı protesto gösterisi 

olaysız sona ererken, ba-
kanlık çalışanları, daha 
önce kaldırılan “Sivil 
Savunma Kurumu Bay-
ramı” olarak bilinen 18 
Temmuz’da da protesto 
düzenleyeceklerini ve 
tüm talepleri yerine geti-
rilene kadar gösterilerini 
sürdüreceklerini bildirdi-
ler.
               Kırcaali Haber

Dıjdovnitsa köyünde Yaz 
Sanat Atölyeleri başlıyor
Kırcaali’nin Dıjdovnitsa (Yağmurlar) köyündeki 

Sanat Evi’nde yaz kültür programı başladı. İlk ka-
tılımcılar, Panagürişte şehrinde dünyaya gelen 10 
şair, ressam ve müzisyendir. 

Program KRIG Sanat Hareketi ve senarist, şair, 
fotoğraf sanatçısı ve televizyonda çalışan gaze-
teci Stoyan Radulov’un girişimleri sonucunda or-

ganize edildi. O, Sofya’da çeşitli gazetecilik, film, 
televizyon, edebiyat ve fotoğraf projeleri üzerinde 
çalışıyor. Radulov, Turizm Televizyonu için yapılan 
30 filmin senaryosunu yazdı. 

Konuk şairler arasında ülkede şiir severler tara-
fından sevilen şairlerden Mariya Laleva da bulunu-
yor. Laleva, “Rosa Damascena” filminin senaristi, 
bu yıl içinde “Kayalarda Yaşam” başlıklı ilk roma-
nının piyasaya çıkması bekleniyor. 

Sanat Evi’nde gerçekleştirilen sanat atölyesinde 
aslında mühendis olan genç müzisyen ve şair Mi-
hail İvanov da yer alıyor. 

Kırcaali şehrine yakın olan Dıjdovnitsa köyünde 
görsel sanatlar, müzik ve tiyatro olmak üzere 3 
tane sanat atölyesi gerçekleştirilecek. Uluslararası 
Sanat Ufukları Atölyesi kapsamında ağustos ayı-
nın sonunda programa Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD), Japonya ve İsrail’den yaratıcılar katılacak. 
Onlar 3 Eylül’de düzenlenen bu yılki Terlik Festivali 
programında da yer alacak. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Sofya’da Çiftlik Ürünleri Pazarının açılışı yapıldı 

Tarım, Gıda ve Orman Bakan-
lığı binası önünde “Bizim Çift-
likten Sizlere Sevgiyle” başlığı 
altında kurulan Çiftlik Ürünleri 
Pazarının açılışında konuşan 
Tarım, Gıda ve Orman Bakan 
Yardımcısı Dr. Tsvetan Dimit-
rov, “Tüketicilerin çiftlik ürün-
lerine doğrudan erişimi olması 
yönünde çalışmalar yürütmek-

teyiz” dedi. 
Pazarın açılışı Tarım, Gıda ve 

Orman Bakan Yardımcısı Dr. 
Tsvetan Dimitrov, İsviçre Sof-
ya Büyükelçisi Denis Knobel 
ve Sofya Büyükşehir Belediye 
Başkan Yardımcısı Donço Bar-
balov tarafından yapıldı. 
Pazarı ziyaret eden başkent 

Sofya sakinleri ve misafirleri, 

inek, koyun, manda ve keçi 
peyniri ve yoğurt, kaşar peyniri, 
bal ve arı ürünleri, tatlı ürünle-
ri, yumurta, et, mevsime göre 
meyveler ve sebzeler, ekşi ma-
yalı ekmek, otlar, baharatlar ve 
başka ürünler bulabilirler. 
Dr. Dimitrov, tüketicilerin çift-

lik ürünlerine doğrudan erişi-
mine yönelik politikanın ortak 

bir Avrupa Birliği (AB) politikası 
olduğunu ve bununla yüksek 
kalitede ürün üretimi garantisi 
veren çiftlik sahiplerinin iyi bir 
gelir elde edeceklerinin altını 
çizdi. 
Bakan Yardımcısı, “Çiftlik 

ürünleri kaliteli, lezzetli ve iyi 
kontrollüdür” diye konuştu. 
İsviçre Sofya Büyükelçisi 

Denis Knobel, Tarım, Gıda ve 
Orman Bakanlığı ve Sofya Bü-
yükşehir Belediyesi ile yapılan 
ortak çalışmalardan dolayı te-
şekkür etti. Büyükelçi, girişimin 
gelecekte de devam etmesi 
ümidini dile getirdi. 
Çiftlik Ürünleri Pazarı, her 

çarşamba günü ekim ayının 
sonuna kadar saat 10.30-18.30 

arasında bakanlığın önünde 
kurulacak. 
Çif tlik Ürünleri Pazarının 

açılış töreni, BİOSELENA Or-
ganik Tarım Vakfı ve Bulgaris-
tan Kuşları Koruma Derneği 
tarafından düzenlendi. Çiftlik 
Ürünleri Pazarı projesi, Sof-
ya Büyükşehir Belediyesinin 
gerçekleştirdiği Avrupa 2017 
Programı çerçevesinde des-
tekleniyor. 
Pazara iştirak eden çiftlik 

sahipleri, Bulgaristan-İsviçre 
İşbirliği Programı kapsamında 
gerçekleştirilen “Balkan Dağı 
ve İnsanlarına Dair” projesi 
çerçevesinde teknik ve mali 
destek aldılar. 
                   Kırcaali Haber

Rodop Dağları’nın cennet 
köşesi olan Dospat Barajı

Dospat Barajı, dağ seyaha-
ti ve balıkçılığı sevenler için 
cennet köşesi bir yer. Büyüle-
yici güzelliğe sahip olan bura-
sı, Rodop Dağları’nın kalbinde 
Smolyan (Paşmaklı) şehrinden 
yaklaşık 82 km mesafede bu-
lunuyor. 
Deniz seviyesinden yüksek-

liği 1200 metre olan barajıdır. 
Bulgaristan’ın en yüksek barajı. 
Baraja gidenler, oradan muh-
teşem manzarayı seyredebilir.
Yüksekten bakılınca baraj su-

ları elmas gibi parlıyor, karşıda 
ise Batı Rodop Dağları’nın yük-
sek yamaçlarında küçük evler 
ve oteller görülüyor. Asırlık la-
din ve çam ormanları, suyun 
etrafında sanki bir halka oluş-
turmuştur. 
Baraj gölünde çok çeşitli ba-

lık vardır. Levrek, sazan, kefal, 
tatlısu kolyoz balığı, kızılkanat 
ve alabalık türlerine rastlanır. 

Balıkçılığı sevenler, sportif ba-
lık avcılığı ve ticari amaçlı balık 
avcılığı yaparak stres atıyor. 
Burada birkaç teknikle -şa-

mandıra, dipten yemleme hor-
tumu, sinek ve at-çek ile balık 
avı yapılıyor. Geleneksel olarak 
balık turizmi Dospat İlçesinde 

öne çıkan turizm çeşitlerinden 
biridir. Dospat Barajı’nın kıyı-
sında balık avının yasak olduğu 
dönemlerin dışında yıl boyunca 
en sevdiği hobisini yapmak için 
gelen turistleri görmek müm-
kündür. Fakat yaz aylarında 
onların sayısı artmaktadır. 

İkiz kardeşler Recep ve Kübra İlahi ve Mevlid okurken.


