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Fetullahçı Terör Örgütü'nün 
(FETÖ) hain darbe girişiminin 
birinci yıl dönümü dolayısıy-
la şehitler için Bulgaristan'da 
anma törenleri yapıldı.
Filibe Başkonsolosluğunun 

girişimiyle, 15 Temmuz De-
mokrasi ve Milli Birlik Günü 
dolayısıyla Bulgaristan'ın gü-
neydoğusunda Türklerin yo-
ğun yaşadığı Kırcaali kentin-
de, Ömer Lütfi Kültür Evi sa-
lonunda, Anadolu Ajansı'nın 
(AA) fotoğraflarından oluşan 
"15 Temmuz Destanı" adlı 
sergi açıldı.
Türkiye ve Bulgaristan'ın 

ulusal marşları ve saygı du-
ruşuyla başlayan törende 
konuşan Filibe Başkonsolosu 
Hüseyin Ergani, "Her toplu-
mun tarihte bir dönüm nok-
tası sayılabilecek yaşamsal 
anları vardır. Geçen yıl 15 
Temmuz gecesi halkımız için 
böyle önemli bir an ve dönüm 

noktasıydı. Türk halkı, yakla-
şık 100 yılın ardından hari-
taların yeniden çizildiği bir 

dönemde yeniden beka mü-
cadelesini vermek zorunda 
bırakılmıştır." dedi.

Bulgaristan'ın darbe girişi-
minin yaşandığı günden itiba-
ren Türk halkının ve demok-

rasisinin yanında yer aldığına 
işaret eden Ergani, AA mu-
habirine de "Bulgaristan'ın bu 
konuda dünyada Türkiye'yi 
en iyi anlayan ülkeler arasın-
da yer alması memnuniyet 
vericidir." açıklamasını yaptı.
Ergani ayrıca, törene katı-

lanlarla fotoğraf sergisini ge-
zerek bilgi verdi ve duyguları-
nı paylaştı. Törenin sonunda 
Kırcaali Bölge Müftüsü Bey-
han Mehmet dua okudu.
Sofya Büyükelçisi Süley-

man Gökçe'nin konutunda ve 
Burgaz Başkonsolosluğunun 
gayretleriyle Şumnu kentinde 
de 15 Temmuz Demokrasi ve 
Milli Birlik Günü dolayısıyla 
törenler düzenlendi.
Şumnu'da AA'nın fotoğraf-

larından oluşan sergide 15 
Temmuz şehitleri anıldı ve 
dualar okundu.AA

Kırcaali’de toplu sünnet merasimi
Kırcaali Müftülüğü tarafından 

organize edilen toplu sünnet 
programında 165 çocuk sünnet 
edildi. 

Kırcaali Merkez Camii imam 
hatibi Avni Tahir'in okuduğu 
Aşr-ı Şerif ile başlayan, tekbir 
ve salat-ü selamlar ile devam 
eden, Kırcaali Bölge Müftüsü 
Yardımcısı Nasuh Nasuh'un 
da kıraati ile süren programın 
konuşmalar bölümünde, yılla-
rın tecrübeli doktoru Dr. Lütfi 
Mehmed sünnetin tıbbi fayda-
larından, geliştirdiği yöntemden 
bahsetti, ebeveynlere tavsiye-
lerde bulundu.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmed Sünnetin din-i mübin-i 
İslamdaki yeri ile ilgili bilgiler ve-
rerek, sünnetin bir de Kur'an-ı 
Kerim’den sonra İslam’ın 2. 

kaynağı olduğunu hatırlattı, ço-
cukların ebeveynin üzerindeki 
haklarından bahsetti. Çocukla-
rın Kur'an kurslarına gönderil-

mesine vurgu yaptı. 
Toplu sünnet merasiminin 

sponsorlarına Faik Güler’in reh-
berliğinde, Bursalı işadamlarına 
teşekkür etti. 28.07.17 tarihinde 

mezkür hayır sahibi kişilerin kat-
kıları ile mevlit yapılacağını ve 
sünnet olan çocuklara ayakka-
bı ve elbise hediye edileceğinin 

m ü j d e s i n i 
verdi.

R e s m i 
p r o g r a m 
K ı r c a a l i 
Müftüsünün 
çocuk lar ın 
hayırlı evlat 
olmalarına 
ve sünnet 
me ras i m i -
nin kazasız 
belasız icra 

ed i lmes ine 
yönelik duası ile son buldu.

İkindiye müteakip 165 çocu-
ğun sünneti tekbirler ile tamam-
landı.
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Başkonsolos Hüseyin Ergani, “15 Temmuz’da halkımız cesaret, 
feraset ve özverisiyle darbe girişimine karşı gerekli yanıtı verdi”

15 Temmuz 2016 yılın-
da Türkiye Cumhuriye-
tinde meydana gelen 
darbe girişiminin 1. yılı 
münasebetiyle T.C. Fi-
libe Başkonsolosu Hü-
seyin Ergani Kırcaali 
Haber Gazetesi Genel 
Yayın Yönetmeni Mü-
zekki Ahmet’e vermiş 
olduğu mülakatı siz de-
ğerli okuyucularımıza 
sunuyoruz. 

-15 Temmuz 2016 ta-
rihinde Türkiye’de ger-
çekleşen darbe girişi-
minin üzerinden bir yıl 
geçti. Bu son bir yılda 
Türkiye’de ne gibi de-
ğişiklikler oldu. Aynı 
zamanda bununla ilgili 
Türkiye-Bulgaristan iliş-
kilerinde de gelişme var 
mı?

-15 Temmuz sonrasın-
da bir yılı geride bıraktık. 
Bu tabii ki, çok meşum, 
gaddarca planlanmış, ya-
pılmış bir darbe girişimi. 
Türkiye’ye çok ciddi bir 
bedel getirdi. Öncelikle 
250 şehidimiz var, 2000’i 
aşkın yaralımız var. Ben 
bu vesileyle şehitlerimize 
rahmet ve minnet, gazi-
lerimizi şükranla bir kez 
daha anmak isterim. 15 
Temmuz’da tabii ki, plan-
lanan şey başkaydı. Ma-
azallah girişim başarılı 
olsaydı, Türkiye büyük bir 
karışıklık içine düşecekti. 
Ama şükürler olsun ki, 
halkımız cesaret, feraset 
ve özverisiyle bu darbe 
girişimine karşı gerekli ya-
nıtı verdi. 15 Temmuz bir 
hain darbe girişimi olarak 
planlanmışken neticede 
bir demokrasi şölenine, 
demokrasi destanına dö-
nüşmüş oldu. 

Son bir yıl içinde ne 
oldu sorusuna gelince, 
tabii ki, Türkiye Cumhu-
riyeti hükümeti, devleti ve 
anayasal düzeni ile halkı-
nı korumak için çok hızlı 
bir şekilde bir takım kesin 
tedbirler aldı. Olağanüstü 
hal ilan edildi. İşte bugün 
tekrar uzatılmış haliyle 20 
Temmuz’a kadar devam 
edecek. Tekrar uzatılıp 
uzatılmayacağı hususu 
halen hükümetimiz tara-
fından değerlendiriliyor. 
Bu süreçte, dediğim gibi 
bir takım çok ciddi ted-
birler alındı. Adli süreçler 
yerli yerine oturdu. Bu 
hain darbe girişimine ka-
tılanların pek çoğu yargı 
önüne çıkarıldı ve FETÖ 
(Fetullahçı Terör Örgütü) 
hakkında daha fazla bel-
ge toplandı, daha fazla 
bilgi edinildi. 

Darbenin Türkiye’ye 
ciddi bir maliyeti oldu. 
Tabii ki, en büyük bedel 

insan-şehitlerimiz ve ya-
ralılarımız, gazilerimizdir- 
ama bunun bir ekonomik 
bedeli de oldu. Türkiye 
enerjisinin büyük bir kıs-
mını son bir yılda FETÖ 

ile mücadeleye ayırmak 
zorunda kaldı. Geçtiği-
miz yıl turizm sektörünün 
bundan ne kadar etkilen-
diğini hepimiz biliyoruz. 
Ama tüm bunlara rağmen 
bence Türk ekonomisi ol-
dukça başarılı bir dönem 
geçirmiştir. Bu darbe giri-
şimi olmasaydı, çok daha 
başarılı olacaktık, ama 
yine de büyüme açısın-
dan Avrupa’da sayılı ül-
keler arasına girdik. 

Bulgaristan ile ilişkileri-
miz açısından baktığımız-
da geçtiğimiz yıl istatistik-
leri Bulgaristan’la ticareti-
mizin çok ciddi oranda 
arttığını göstermektedir. 
Elbette, bu darbe girişimi 
olmasaydı daha da artabi-
lirdi, bu ayrı bir şey. Ve bu 
yıl 2017’de ticaret hacmi-
nin 5 milyar doların üzeri-
ne çıkması beklenmekte-
dir. Yani tüm yaşananlara 
rağmen aslında Türkiye 
ekonomisi büyümeyi ba-
şarmıştır. Bu sevindirici 
bir şeydir. 

- Bu darbe girişimi ile 
ilgili gerçekler genel 
olarak Bulgaristan ba-
sınında yansıtılmadı. 
Hatta bazı siyasiler ve 
siyasi bilimciler “Bu 
kontrollü darbe vs.” id-
dialarını ortaya attılar. 
Siz bu bir yıl içerisinde 
Bulgar basınını ve siya-
setçilerini bunun gerçek 
bir darbe olduğuna dair 
ikna edebildiniz mi? 

- Darbe girişiminin ar-
kasında FETÖ’nün oldu-
ğu, darbenin her yönüyle 
yaşanmış bir gerçeklik 
olduğunda şüphe bu-
lunmamaktadır. Tabii ki 
FETÖ örgütlü bir yapı, 
şu anda yeni nesil terör 

örgütü olarak anılıyor. 
Yani bu kendine özgü 
yapısı itibariyle kendisi-
ni çok iyi gizliyor. Büyük 
bir gizlilik içinde, sinsice 
faaliyetlerini yürütüyor. 

Bunu Avrupalı müttefikle-
rimize anlatmakta sıkıntı 
yaşadığımız bir gerçektir. 
Tabii ki, bu çabalarımızı 
sürdürüyoruz. Bulgaristan 
özelinde baktığımızda, 
Bulgaristan aslında FETÖ 

konusunda Avrupa’da bizi 
en iyi anlayan ülkeler ara-
sındadır. Bu sevindirici bir 
şey. Biz bu yapının gerçek 
yüzünü her düzeyde Bul-
gar muhataplarımıza ve 

Bulgar halkına anlatmayı 
sürdürüyoruz. Bu diya-
log sürdükçe herhalde 
Bulgaristan’da bu yapının 
gerçek yüzünü iyi göre-
meyen çevreler de daha 
iyi anlayacaktır diye dü-

şünüyoruz.
- Başbakan Boyko Bo-

risov, bundan önceki 
Türkiye ziyaretinden 
sonra ülkeye döndü-
ğünde yaptığı basın 
açıklamasında şöyle de-
mişti: “Evet, gerçekten 
o gerçekleri görünce 
ikna oldum”. Basında 
da artık darbe girişimin 
kontrollü yapıldığına 
dair pek yazılar çıkmı-
yor. Herhalde Bulgar 
halkı ikna oldu. 

-Biz de öyle düşünüyo-
ruz. 

- Bu darbe girişimi 
sırasında Bulgaristan 
Türkeri’nin tutumu na-
sıldı?

-Açıkçası darbenin ya-
şandığı dönemde ben bu-
rada değildim. Ama Tür-
kiye ile gönül birliği olan 
soydaşlarımız Türkiye’nin 
sevinçleriyle sevinirler, 
üzüntüleriyle kederle-
nirler. Bunu her zaman 
böyle biliyoruz. Ben gö-
reve başladığım günden 
itibaren burada edindiğim 
izlenim soydaşlarımızın 
Türkiye’nin yanında dur-
duğu, doğru yerde durdu-
ğu şeklindedir. Her yerde 

olduğu gibi burada da ha-
len bu sinsi yapının ger-
çek yüzünü göremeyenler 
yok mudur-vardır, olabilir, 
ama onların da çok geç-
meden bu gerçeği göre-
ceklerini ümit ediyoruz. 

- Darbe girişiminin 
birinci yıldönümü mü-
nasebetiyle Türkiye 
dışında da anma et-
kinlikleri düzenleniyor. 
Bulgaristan’da ne gibi 
etkinlikler oldu?

-Bulgaristan’da biz de 
anma etkinlikleri düzen-
ledik. Bu sene bu anma 
etkinliğimizi Başkonsolos-
luk olarak Balkanlar’da ve 
Avrupa’da en yoğun soy-
daşlarımızın bulunduğu 
Kırcaali’de yaptık. Anma 
töreninin ardından, 15 
Temmuz gecesi AA mu-
habirlerinin çektikleri fo-
toğraflardan oluşan resim 
sergimizi de açtık. Ayrıca 
Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftülüğünün de 
görev bölgemizdeki cami-
lerde 15 Temmuz şehitle-
ri için mevlit okuttuklarını 
öğrendik. Bu da Bulgaris-
tan’daki kardeşlerimizin 
15 Temmuz konusundaki 
duyarlılıklarının bir göster-
gesidir.

Aktif sezonun başında sanayi 
üretim endeksi ciddi oranda arttı
Ulusal İstatistik Enstitü-

sü (NSİ) verilerine göre 
sanayi üretim endeksi 
Mayıs’ta yıllık bazda yüz-
de 9,6 oranında, önceki 
aya göre ise yüzde 2,7 
oranında arttı. Böylece 
sanayi üretim endeksi 
Nisan’da Mart’a göre 
hafif bir düşüş kaydet-
mesinden sonra aktif se-
zonun başında artışını 
hızlandırıyor. 
Yıllık bazda önemli 

oranlarda artış yüzde 
13,5 olarak en büyük 
oranda imalat sanayi 
sektöründe görülüyor. 
Ülkede tütün ürünleri 
imalatı sektörü uzun bir 
dönem düşüşten sonra 
artık ikinci ay canlan-
ma göstererek, Mayıs’ta 
yüzde 60,1 oranında 
arttı. Ana metal ve me-
tal ürünleri sektöründe, 
makine üretimi ve ima-
latı sektöründe önemli 
oranda artış yaşanırken 
geçen yılın aynı dönemi-
ne kıyasla tekstil ve giyim 
sektöründe Mayıs’ta dü-
şüş kaydedildi. 
Bir ay önce hafif bir 

düşüş kaydetmiş olsa 

da maden endüstrisi de 
yüzde 6,1 oranında artış 
gösterdi. Bu büyümenin 
motoru yüzde 25 oranın-
da artış kaydeden kömür 
madenciliğidir. Elektrik 
ve ısı enerjisi ve doğal-

gaz üretimi ve dağıtımın-
da ise düşüş kaydedildi. 
Mayıs’ta perakende 

ticaretin cirosunda da 
önceki aya göre yüz-
de 1,3 oranında, önceki 
yıla göre ise yüzde 6,2 
oranında artış var. Yıllık 
büyümenin motoru ayak-
kabı ve giyimin yanı sıra 
bilgisayar ve iletişim do-
nanımı perakende ticaret 

sektörleridir. Bilgisayar 
ve iletişim donanımı pe-
rakende ticaretinde bu yıl 
Nisan ayına göre posta, 
telefon, internet ve başka 
yolla verilen siparişlerle 
birlikte yüzde 2,5 oranın-

da artış gözlendi. 
İnşaat sektöründe 

güçlü bir dönem
NSİ ver i ler ine göre 

Mayıs’ta inşaat üretimin-
de 2016 yılının aynı dö-
nemine göre yüzde 12 
oranında, aylık bazda ise 
yüzde 3,7 oranında artış 
var. Sektör için aktif bir 
dönem olduğu ve gayri-
menkul piyasasında can-

lanma olduğu göz önüne 
alınırsa, burada sürpriz 
bir şey yoktur. Böylece 
inşaata dair iyimserlik 
geri dönmeye başladı. 
Çünkü inşaat sektörüne 
ilişkin Mart ayı verileri 

olumsuz eğilimin 
ters döndüğüne 
dair ümit verdik-
ten sonra Nisan 
ayında göstergeler 
yeniden düşüşe 
geçmişti. 
Bina inşaatında 

yıllık bazda üst üste 
dördüncü ay artış 
var. Bu kez yüzde 
19,3 olarak önemli 
oranda artış görül-
dü. Sivil inşaatta da 
bir yıldan beri hafif 

bir artış da olsa ilk 
defa bir artış kaydedildi. 
Hükümetin sektöre yöne-
lik daha yüksek giderler 
gerçekleşmesi tahminle-
ri ve Avrupa Birliği (AB) 
tarafından finanse edilen 
programlarca projelere 
başlanmasından dola-
yı genel olarak bu yılın 
sektör açısından elverişli 
olması bekleniyor. 
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Bulgaristan’ın dış borcu 2 milyar leva azaldı
Meclis Başkan Yardım-

cısı Tsveta Karayançeva, 
“Maliye Bakanlığı, devle-
tin dış borcunu yaklaşık 
2 milyar leva azalttı. 7 
Temmuz’da borcun 990 
375 milyon avroluk miktarı 
ödendi ve böylece gayri-
safi yurtiçi hasıla değe-
rinin (GSYH) yüzde 25’i 
seviyesine düştü. 

Kıyaslamak gerekir-
se, 2016 yılının sonunda 
Bulgaristan’ın dış borcu 
GSYH değerinin yüzde 
29,1’i seviyesindeydi. 

Karayançeva, “Böylece 
devlet faiz ödemek için 
yılda 80 milyon levaya 
yakın tasarruf ediyor. 
Yabancı sermaye piya-
sasında yeni tahvil ihracı 
gerçekleştirme ihtiyacı 
da ortadan kaldırılıyor. 
Bu Korneliya Ninova ve 
Rumen Geçev’in bizleri 
ikna etmeye çalıştıkları 
gibi finansal kıyamet ya-
şamayacağımıza dair yeni 
bir ispatıdır. Tam aksine 
mali rezerv rekor boyuta 

ulaştı, banka sisteminin 
stres testi sonuçları olum-
lu, hükümetin sürdürdüğü 
istikrarlı sağ politika ve 
vergi toplama performan-
sının artması sonucunda 
ise 2008 yılından beri ilk 
defa 1,472 milyar leva büt-
çe fazlası kaydedildi” diye 

ileri sürdü. 
2017 yılının ilk beş ayın-

da bütçe 1,65 milyar leva 
fazla verdi. Şimdi tasarruf 
edilen bu kaynaklar, 2002 
yılında Simeon Saksko-
burgotski hükümeti tara-
fından ihraç edilen Brady 
tahvillerinin ödenmesi için 

2012 yılında gönderilen 
eurobondların fiyatının 
düşüşünün karşılanması 
için harcanıyor. Toplam 
olarak bu yılın başından 
beri 3 milyar levanın üze-
rinde eski borçlar ödendi. 
Eurostat verilerine göre 
hükümetin çabaları so-

nucunda ülkemiz düşük 
borç bakımından üçüncü 
sırada yer alıyor. 

Sıralamanın son yerle-
rinde Yunanistan (GSYH 
değerinin yüzde 171’i), 
İtalya (GSYH değerinin 
yüzde 134,6’ı), ve Por-
tekiz (GSYH değerinin 
yüzde 130,5’i) bulunuyor. 
Avrupa Birliği içinde dış 
borcun ortalama seviyele-
ri GSYH değerinin yüzde 
86’sı seviyesindedir. 

Bulgaristan’da ise dış 
borç GSYH değerinin 
yüzde 25’i seviyesindedir. 

Meclis Başkan Yardımcı-
sı, “Görünüşe göre Bori-
sov hükümeti son derece 
başarılı bir maliye politi-
kası yürütüyor ve bu tüm 
vergi mükelleflerinin yara-
rınadır. Rakamlar kesindir. 

Bu lgar is tan Sosyal 
Partisine (BSP) mensup 
meslektaşlarım sağduyu 
göstererek, devletin çö-
keceği yönünde insanları 
manipüle etmekten vaz-
geçmelerini umuyorum” 
diye özetledi.

            Kırcaali Haber

Ardino masa tenisi oyuncuları, 
Sviştov’tan 10 madalya ile döndü

Sviştov şehrinde düzen-
lenen 12 Yaş Altı Ferdi 
Masa Tenisi Bulgaristan 
Şampiyonası’na katılan 
Ardino (Eğridere) Yunak 
2005 Masa Tenisi Kulü-
bü yarışmacıları 4 altın, 2 
gümüş ve 4 bronz olmak 
üzere 10 madalya ile dön-
dü. Şampiyonada ülke ça-
pından katılan 240’ın üze-
rinde yarışmacı mücadele 
etti. 

12 yaşındaki Tsvetelina 
Georgieva, rakiplerine 
karşı mutlak galibiyetler 
elde ederek, üç şampi-
yonluk elde etmeyi ba-
şardı. Tsvetelina, ferdi 
müsabakada birinci oldu. 
Final karşılamada Tsve-
telina, takım arkadaşı Ve-
ronika Kehayova’yı yendi. 
Takım arkadaşı Dilek Hü-
seyinova ile birlikte katıl-
dıkları çifte müsabakada 
da ulusal şampiyon oldu. 
Tsvetelina, üçüncü şampi-
yonluğu Panagürişte şeh-
rinden Stoyan Zaykov ile 
birlikte katıldıkları karışık 
çiftler müsabakalarında 
elde etti. Veronika Ke-
hayova ise Momçilgrad 
(Mestanlı) kasabasından 
Martin Dimov ile birlikte 
katıldıkları çiftler müsa-
bakalarında üçüncülüğü 
kazandı. 

Yunak 2005 Masa Tenisi 
Kulübü antrenörü Beyhan 
Emin, ”Tüm yarışmalarda 
tartışmasız olarak dere-
celer elde ederek, tüm 
sezon boyunca azimli-

lik göstermeyi başardık. 
Tsvetelina Georgieva, Ve-
ronika Kehayova ve Dilek 
Hüseyinova’nın şahsında 
Yunak 2005 Masa Tenisi 
Kulübü yarışmacıları üç 
şampiyonluk elde etti. 
Bu turnuvada 4 altın, 2 
gümüş ve 4 bronz olmak 
üzere toplam 10 madalya 
kazandık” diye kaydetti. 
Beyhan Emin, 2016-2017 
sezonunun Ardino’da te-
nis sporu açısından en 
başarılı sezon olduğunun 
altını çizdi. Yunak 2005 
Masa Tenisi Kulübü ant-
renörü, Belediye Başkanı 
Resmi Murat’ın ve Beledi-
ye Meclis Başkanı Sezgin 
Bayram’ın şahsında Ardi-
no Belediye yönetimine 
Ardino’da masa tenisi 

sporunun canlandırılması 
için verdikleri destekten 
dolayı teşekkürlerini sun-
du. 

Yıldız erkeklerde 12 
yaşındaki Nurkan Ha-
lilhoca parlak oyunuyla 
Bulgaristan ikincisi oldu. 
Final karşılaşmada tar-
tışmalı geçen ikili müca-
deleden sonra Nurkan, 
geçen yılki ülke birincisi 
Panagürişte’den Stoyan 
Zaykov’a mağlup düştü. 
Bronz madalya kazanan 
Rumen Surçev –Cengiz 
Ahmedov ikilisi de iyi bir 
performans sergiledi. 

Kız takımın antrenör-
lüğünü yapan master 
sporcu Yordanka Koleva, 
takımın performansından 
son derece memnun ol-

duğunu dile getirdi. Ko-
leva, “Güçlü bir rekabet 
ortamında yarışan bizim 
oyuncularımız Ardino ku-
lübünün ülkede önde ge-
len kulüplerden olduğunu 
bir kez daha gösterdi. Bu 
geleneğin ileride de de-
vam etmesini ümit ede-
rim. Daha çok insanın 
bu spora gönül vermesi-
ni ve kulübün gelecekte 
yarışmalara katılımlarını 
desteklemelerini umuyo-
rum” diye ifade etti. Kole-
va, Nurkan Halilhoca’nın 
gösterdiği başarıdan do-
layı Macaristan’da düzen-
lenen prestijli EuroKids 
Kampına davet edildiğini 
bildirdi. 
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Yunanistan, Bulgaristan 
ve Sırbistan'dan üçlü zirve

Yunanistan’ın Selanik kentinde, Yunanistan, Sır-
bistan ve Bulgaristan’ın katılımıyla üçlü zirve ya-
pıldı.

Zirveye, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Bul-

garistan Başbakanı Boyko Borisov katıldı.
Üçlü zirve gündeminde, ekonomik işbirliği, ulaşım 

ve Balkan ülkelerinin AB üyeliğiyle ilgili konular ele 
alındı.

Başbakan Çipras, görüşmelerin ardından düzen-
lenen ortak basın toplantısında yaptığı açıklamada, 
zirvede, üç ülke arasında karşılıklı ticaret ve yatı-
rımların arttırılması ve Balkan ülkelerinin AB aile-
sine katılımı gibi konuların ele alındığını belirterek, 
üç ülkenin amacının Balkan Yarımadası'nın birlikte 
kalkınması ve refahı olduğunu söyledi.

Selanik ile Belgrad arasında demiryolu ve Tuna 
nehri üzerinden gemi bağlantısı kurulması gibi pro-
jelerin görüşmelerin başlıca maddelerini oluşturdu-
ğunu vurgulayan Çipras, "Yunanistan, Bulgaristan 
ve Sırbistan bölgede birlikte istikrar unsuru olarak 
önemli rol oynayabilir." dedi.

Çipras, AB Komisyonunun, Balkan ülkelerinin AB 
perspektifini desteklediğini belirterek, “Yunanistan, 
Sırbistan’ın AB üyeliğini bütünüyle destekliyor. İni-
siyatifleri değerlendirerek ilgiyi canlandırmalıyız. 
Avrupa’nın güvenliğinin Balkanlardan geçtiğini açık-
ça ortaya koymalıyız.” ifadesini kullandı.

Borisov da AB üyesi olan Bulgaristan ile Yunanis-
tan arasında yeni sınır kapıları açılmasının iki üke 
arasındaki ticaret ve turizme önemli katkı sağladı-
ğına değinerek, Sırbistan’ın da AB ailesine katılımı 
için elinden geleni yapacağını söyledi.

Bulgaristan ile Yunanistan arasında karayolu ve 
demiryolu bağlantıları kurulmasının kendisinin de 
bir hayali olduğunu aktaran Borisov, bu konunun 
Bulgaristan’ın, AB Dönem Başkanlığı döneminde 
ele alacağı öncelikli konular arasında bulunduğunu 
kaydetti.

Vucic ise Sırbistan’ın ekonomi içerikli projelerde 
yer almaya hazır olduğunu belirterek, Yunanistan 
ve Bulgaristan’a, ülkesinin AB perspektifine verdik-
leri destek için teşekkür etti.
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Ardinolu emekliler, Sabahattin 
Ali’nin heykeline çiçek koydu

Ardino’dan (Eğridere) 
bir grup emekli Edirne, 
Lüleburgaz ve Kırklareli 
güzergahında Türkiye’yi 
ziyaret etti. İki günlük 
gezi Ardino Emekliler 
Kulübü tarafından Ardino 
Belediyesinin mali deste-
ğiyle düzenlendi. Beledi-
ye Başkanı Resmi Murat, 
yaşlılara Türkiye’nin bazı 
tarihi ve kültürel yerlerini 
görme arzusunu yerine 
getirmeleri için 20 kişilik 
bir minibüs sağladı.

İki günlük gezi esnasın-
da çok güzel izlenimler 
edinildi. Dünyaca ünlü 
şair, yazar, çevirmen 
ve gazeteci Sabahattin 
Ali’nin doğumunun 110. 
yılı münasebetiyle gezi 
programı Kırklareli’den 
başladı. Burada 1907 yı-
lında Ardino’da dünyaya 
gelen Sabahattin Ali’nin 
adını taşıyan bir park 
bulunuyor. Ardino grubu, 
Kırklareli Belediyesi Halk-
la İlişkiler Müdürlüğünde 
Başuzman Varol Şen ve 

Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği Kırklareli 
Şubesi Başkanı Birsen 
Meriç tarafından karşı-
landı. Emekliler, şehrin 
merkez inde bulunan 
Sabahattin Ali’nin anıtı 
önüne çelenk koyarak, 
anısına bir dakikalık say-

gı duruşunda bulundu. 
Ardino Emekliler Kulübü 
Başkanı Güner Mümün, 
Ardino halkının sıcak se-
lamlarını iletti. Mümün, 
“Burada olduğumuz için 
mutluyuz. Bu gezi, kültür 
girişimlerine daima açık 
olan Belediye Başkanı 

Resmi Murat tarafından 
bizim için bir hediyedir” 
diye kaydetti. 

Çağdaş Yaşamı Destek-
leme Derneği Kırklareli 
Şubesi Başkanı Birsen 
Meriç, Kırklareli’nde bu 
yıl 27. Sabahattin Ali Kül-
tür Günleri düzenlendiğini 

ve böylece şehrin Saba-
hattin Ali’ye dair hafızanın 
canlı tutulduğu bir yer ha-
line geldiğini belirtti. Bir-
sen Meriç, bu yıl şair ve 
yazarın doğumunun 110. 
yılı münasebetiyle 2010 
yılında koyulan ve Kırca-
alili heykeltıraş Ziyaddin 
Nuriev’in eseri olan Saba-
hattin Ali Parkı önündeki 
şairin büstünün iki yanına 
çam fidanları dikildiğini 
kaydetti. Birsen Meriç, 
“Bu çam fidanları büyü-
yerek, kardeş olan Ardi-
no ve Kırklareli arasında 

kardeşliğin, dostluğun ve 
kurulan gönül köprüsünün 
sembolü olacağını umu-
yoruz” dedi. 

Ardino Emekliler Kulü-
bü üyeleri adına kulüp 
Başkanı Güner Mümün, 
Ardino Belediye Başkanı 
Resmi Murat’a gezinin 
gerçekleştirilmesi için ver-
diği destekten dolayı içten 
teşekkürlerini sundu. Ayrı-
ca Olmena 06 Şirketi sa-
hibi ve otobüs şoförü Faik 
Şakir’e sağladığı rahat ve 
güvenli yolculuk için te-
şekkür etti. 

Kırcaali Belediyesi, yerel vergi ve 
harç gelirlerinin yüzde 72’sini topladı

Kırcaali Belediye Baş-
kan Yardımcısı Tuncay 
Şükrü, “30 Haziran’a ka-
dar toplanılan emlak ve 
başka vergiler ve beledi-
ye harçları yıllık bütçede 
öngörülenin yarısından 
fazlası miktarındadır. 
Haziran’ın sonunda be-
lediye bütçesine 7 888 
289 leva veya bu yıl için 
planlanan vergi ve harç 
gelirlerinin yüzde 72’sine 
yakın bir miktarı girdi” 
diye bildirdi. Şükrü, ön-
ceki 2016 yılına göre 815 
000 leva fazla olarak 2017 
yılında vergi ve harç gelir-
lerinin 10 930 000 leva ol-
ması planlandığını belirtti. 

Belediye Başkan Yar-
dımcısı, “Verilere göre 
2017 yılının ilk 6 ayında 
emlak vergisinden elde 
edilen gelirler 1 690 091 
leva veya planlananın 
yüzde 80’i. Motorlu taşıt 
vergisinden elde edilen 
gelirler ise 1 431 301 leva 
veya yüzde 84. Patent 
vergisi de planlananın 
yüzde 50’sinden fazlası 
toplanmıştır. Bu vergiden 
elde edilen gelirler ise 93 
351 levadır” dedi. 

Kırcaali Yerel Yönetim 
Gelirleri Müdürlüğü veri-

leri Nisan ayında toplama 
kampanyası başlamasına 
rağmen Haziran’ın sonun-
da evsel atık vergisinden 

elde edilen gelirlerin 3 
792 350 leva olduğunu 
veya planlananın yüzde 
72’si olduğunu gösteriyor. 

Bağışlama yolu ile edi-
nilen mülklerden veya 
haklardan dolayı kaza-
nılan mülklerden alınan 
vergilerin toplanması da 
iyidir. Şimdiye kadar 747 
019 leva veya planlananın 

yüzde 50’si toplandı. Yılın 
başından 30 Haziran’a 
kadar elde edilen taksi 
vergisi gelirleri planlana-

nın yüzde 100’i miktarın-
da, turist vergisi gelirleri 
ise yüzde 31’i miktarında 
veya 11 619 leva toplandı. 

Dokuz ilçe muhtarlığın-
da yerel vergi ve harçların 
ödenmesine imkan veren 
Acstre sisteminden ya-
rarlanan küçük yerleşim 
yerlerinde ikamet eden 
kişilerin sayısı giderek ar-

tıyor. Bu konuda en aktif 
olanlar Opılçenko (Hacı-
mehmetler) muhtarlığı va-
tandaşlardır. Bu muhtar-

lıkta 188 ödeme yapılması 
sonucunda bütçeye 8725 
leva gelir kaydedildi. İkin-
ci sırada 184 ödeme ile 
Şiroko Pole (Sürmenler) 
muhtarlığı, üçüncüde ise 
103 ödeme ile Stremtsi 
(Göklemezler) muhtarlığı 
bulunuyor. 
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Cumhurbaşkanı Radev’in 
Karadağ ziyareti

Karadağ’ı resmi ziyarette bulunan Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Cetinje şehrinde 
yaptığı basın toplantısında, “Ulaşım, enerji ve di-
jital bağlantı eksikliği Bulgaristan ve Karadağ’ın 
ekonomik temaslarını ve yatırım işbirliğini tama-
men değerlendirmesini engellemektedir” diye 
kaydetti. 

Radev, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujano-
vic ve Dusko Markovic ile aynı görüşte olduklarını 

söyledi. 
Cumhurbaşkanı, Karadağ’ın Avrupa Birliği’ne 

(AB) katılmasının tüm bölgenin ekonomik kalkınma 
perspektifini iyileştireceği konusunda kesin görüş 
beyan etti. 

Radev, “Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vujanovic 
ile Bulgaristan ve Karadağ arasındaki bağlantıla-
rın iyileştirilmesine yönelik atılacak adımlardan biri 
olarak Podgorica- Sofya uçak seferleri açılmasını 
konuştuk” dedi. 

Karadağ Cumhurbaşkanı Vujanovic’in, Adriyatik 
Denizi üzerinden Karadağ ve İtalya arasında elekt-
rik iletimi 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 yap-
mamıza imkan verebilir” diye yorumda bulundu. 

Bulgaristan Devlet Başkanı, iki ülke arasında im-
zalanan ticaret, ekonomik ilişkiler ve turizm alan-
larında işbirliği sözleşmelerinin kısa bir sürede 
uygulanması çağrısında bulundu. 

Bulgaristan’ın, Karadağ ile ortaklaşa turistik 
hizmetleri sunulmasına ilişkin sözleşmesi var. Bu 
sözleşmenin uygulanması iki ülke arasında yapılan 
turist değişimini artırabilir.
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“Bulgaristan’da Demografik Süreçler ve 
Eğilimler” konulu yuvarlak masa toplantısı

Başbakan Yardımcısı 
Valeri Simeonov’un hi-
mayesinde gerçekleş-
t ir i len “Bulgaristan’da 
Demografik Süreçler ve 
Eğilimler” konulu yuvar-
lak masa toplantısında 
yapılan öneriler arasında 
düşük faizli konut kredisi 
verilmesi, “Tatilde çocuk 
yapın” reklamına benzer 
nüfusun artmasına ilişkin 
reklamlar yayınlanması, 
eğitim altyapısı olarak 
okulların korunması ve 
çalışan bir anne-babaya 
1000 avroluk maaş veril-
mesi bulunuyor. 

Sofya Üniversitesi ev 
sahipliğinde yapılan fo-
rumda Sofya Üniversitesi 
Bölgesel Kalkınma Anabi-
lim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Kliment Naydenov, Ame-
rika Birleşik Devletleri’nde 
(ABD) çocuk doğumunu 
güçlü bir şekilde teşvik 
ettiği ispatlanan düşük 
faizli konut kredilerini ör-
nek verdi. Doç. Dr. Nay-
denov, başka bir tedbir 
olarak gelir vergisinde 
değişiklik yapılmasını ve 
her bir çocuğu için çalışan 
anne-babalardan alınan 
verginin yüzde 1 oranın-
da düşürülmesini önerdi. 

Nüfusun ar tmasına 
yönelik aktif bir reklam 
politikası yönünde Dani-
marka örnek gösterildi. 
Danimarka’da “Tatilde 
neden çocuk yapmıyor-

sunuz” sloganını içeren 
turizm paketlerinin rek-
lamı yapılmakta, söz ko-
nusu tatillerin ücreti ise 
nüfusun daha yaşlı kesi-
mi tarafından çocuklarına 
hediye olarak ödenmekte-
dir. Başka bir tedbir çocuk 
parasının ücretsiz eğitim 
için harcanması, çünkü 
eğitim demografi politika-
sını kapsıyor. 

Doç. Dr. Naydenov, böl-
gelere yönelik demografi 
politikasının bir parçası 
olan başka bir tedbirin 
mesleki lise mezunları 
için Burs Fonu kurulması 
ve devletin hisse payına 
sahip olacağı Bölge Ya-
tırım Fonları kurulması 

olduğunu belirtti. 
Doç. Dr. Naydenov, do-

ğumların artmasının ke-
sinlikle gelirlerin artması-
na bağlı olduğunu söyledi. 
Doç. Dr. Naydenov, “Ça-
lışan anne-babaya 1000 
avroluk maaş verilmesi 
mümkün değil” dedi. 

Sofya Üniversitesi Böl-
gesel ve Siyasi Coğrafya 
Anabilim Dalı Başkanı 
Başkanı Doç. Dr. Kosyo 
Stoyçev, ülkede kamu 
düzeni bozuk olan şe-
hirleri hakkında konuştu. 
Yerleşim yerlerinin boşal-
masına neden olduğu için 
okulların kapatılmaması-
nı ısrar eden Dr. Stoyçev, 
mülk sahibi olmanın bu 

konuda önemli olmadığı-
nı ileri sürdü. Bir halıdan 
daha ucuz olan Sliven 
(İslimiye) şehrinde tarım 
arazisinin fiyatını örnek 
verdi. Entegre projelerin 
eksikliğinin büyük ara-
zilere sahip olan birkaç 
çif tçinin işçiye ihtiyaç 
duymadan tarım arazile-
rini işleme imkanı verdi-
ğini kaydeden Dr. Kosyo 
Stoyçev,”Bu model Kırsal 
Kesimlerin Kalkınması 
Programı aracılığıyla ka-
baca yayıldı” diye kesin 
bir tonla konuştu. 

Kamu düzeni bozuk olan 
şehirlerin köyden şehre 
ve büyük şehirlerden yurt 
dışına yönelik göçlerden 

kaynaklandığını belirtti. 
Sofya Üniversitesi Je-

oloji ve Coğrafya Fakül-
tesi Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Georgi Bırdarov, 
Bulgaristan’da demogra-
fik eğilimler hakkında bilgi 
verdi. 50 yıldan beri ata-
erkil değerlerin yerini alan 
tüketici ve maddi değerler 
sisteminin yerleştiğini be-
lirtti. Bu yüzden Avrupa’da 
olduğu gibi Bulgaristan’da 
da az çocuğa sahip olma 
arzusu ve doğum oranı-
nın düşük olmasının şaş-
kınlığa neden olmaması 
gerektiğini ifade etti. Bul-
garistan ile Avrupa’daki 
gelişmiş ülkeler arasında-
ki farkın göç konusunda 
olduğunu kaydetti. 

Doç. Dr. Bırdarov, “Ge-
lişmiş ülkeler mültecileri 
celbediyor” diye belirtti. 
Doğum oranının artma-
sını teşvik eden politika 
konusunda Macaristan’ı 

örnek gösteren Doç. Dr. 
Bırdarov, Macaristan’da 
üçüncü bir çocuğa sahip 
olan aileye 32 bin avro de-
ğerinde hibe desteği ve-
rildiğini belirtti. Rusya’da 
ise ikinci ve üçüncü çocuk 
için ailelere 10 bin avro 
ödendiğini aktardı. 

Doç. Dr. Bırdarov, ülke-
nin demografik durumu-
nun iyileşmesine yönelik 
reel kaynak ve rezerv 
olarak geçen asrın 90’lı 
yıllarında oluşturulan Bul-
gar diasporasını gösterdi. 
Doç. Dr. Bırdarov, demog-
rafi politikalarından bah-
sedildiği zaman mutlaka 
eğitimden de bahsedilme-
si gerektiğini vurguladı. 

Doç. Dr. Bırdarov, böl-
gesel demografi politika-
larının geliştirilmesini ve 
ulusal demografi politikası 
klişesinden vazgeçilmesi-
ni ısrar etti.
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Bulgaristan, AB fonlarına erişim 
için ön şartları raporladı
Avrupa Birliği (AB) fon-

larının yönetimine tüm 
uygulanabilir ön şartların 
raporlanması için süre-
nin dolduğu 30 Haziran 
2017 Cuma günü Bulga-
ristan, AB fonlarına eri-
şim sağlayan reformlara 
ilişkin stratejik belgelerin 
tamamlandığını raporla-
dı. 
Başbakan Yardımcı-

sı Tomislav Donçev, 
“Son beş yıl süren bu 
süreç, idare kurumları-
nın sıkı çalışmaları ve 
Bulgaristan’a AB tarafın-
dan finansman sağlan-
masının bağlı olduğu kilit 
reformları sonlandırmaya 
kararlı olan birkaç hükü-
metin desteği sayesinde 
başarılı bir şekilde ve 
zamanında tamamlandı” 
diye kaydetti. Donçev, 
“Uyum Politikasının ge-

leceğine ilişkin tartış-
maların eşiğinde uyum 
yatırımları tüm AB üye-
si ülkelerin büyümesi, 

istihdam ve yararların 
paylaşımının ana mo-
toru olmaya devam et-
mesi için temel öncelik 
olmaya devam etmesi 
gerekir. Bununla birlikte 
hatalarımızdan ders ala-

rak, daha erişilebilir pro-
sedürler ve kurallarla bu 
kaynakların yönetimini 
iyileştirmeyi başarmamız 

gerekir” dedi.
Ön şartlar, kaynakla-

rın rasyonel ve verimli 
harcanmasının garanti 
edilmesi ve yatırımların 
sinerjisi için AB’nin re-
form yapılan uyum politi-

kasının bir parçasıdır. 
Bulgaristan’ın finanse 

edilmesi, ayrımcılık ve 
cinsiyet eşitliği, engelli 
kişiler, kamu ihaleleri, 
çevre, bilim ve inovas-
yonlar, enerji, sular, ula-
şım, istihdam, sosyal 
içerme, sağlık, eğitim, 
idari verimlilik ve başka 
alanlardaki ana ve te-
matik sektörlerde 45 ön 
şartın yerine getirilmesi-
ne bağlıdır. 
Ülkemiz ön şartların 

başarıyla yerine geti-
rildiğini raporlamakla 
gerçekte vizyon sahibi 
olduğunu ve 2014-2020 
programlama döneminin 
sonuna kadar AB fonları-
na erişim sağlayacak kilit 
reformların yapılacağına 
dair net bir yükümlülük 
üstlenmiş olduğunu gös-
terdi. 

Çanev, Velişane köyü 
mevlidine katıldı

Kırcaali Valisi Nikola Çanev, Velişane (Kaba-
ğaç) köyü muhtarı Sevim Sali’nin daveti üzerine 
köyde yapılan sağlık ve bereket mevlidinde hazır 
bulundu. Mevlit merasimi, yörenin sakinlerini ve 
bu topraklardan göç etmiş Türkiye ve Batı Avrupa 
ülkelerinde ikamet eden yüzlerce kişiyi bir araya 
getirdi. Mevlit, 100’ün üzerinde hayırseverin mali 
desteğiyle göçmenler tarafından organize edildi. 
Çanev, insanlarla sohbet etti, misafirperverlikle-
rinden dolayı teşekkür etti ve daha sık bir araya 
gelmelerini, aralarında iletişimin devam etmesini 
ve memleketlerini unutmamalarını diledi. 

Altı yıl önce yeniden yapılandırılan köy camisin-

de 4 imam tarafından okunan mevlitten sonra 170 
kg et ve 150 kg pirinç ile hazırlanan yaklaşık 1000 
kişiye pilav dağıtıldı. 

Pilav, Velişane köyünden göç eden İstanbul’da 
ikamet eden usta aşçılar tarafından farklı bir tarife 
göre hazırlandı. Aşçılar, Kırcaali Valisi’ni pilav ya-
pımında kendilerine yardımcı olmaya davet ettiler. 

Çanev,”İnsanların girişkenliğinden, aralarında 
kaynaşma olmasından, sıla sevgisinden ve ge-
leneklerini korumak için çaba sarf etmelerinden 
etkilendim. Bu mevlit insanların aynı sofraya otur-
ması, farklılıklarını unutup birleşmesi için iyi bir 
vesiledir” dedi.
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Uzman hekim Dr. Birkan Güney, kalça ve 
diz ekleminin aşınmasıyla ilgili bilgi verdi

Sofya Pirogov Çok Yön-
lü Aktif Tedavi ve Acil Tıp 
Üniversite Hastanesi IV. 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Bölümü’nde görevli orto-
pedi ve travmatoloji uz-
manı Dr. Birkan Güney, 
1978 yılında Ardino’nun 
Gorno Prahovo (Tosçalı) 
köyünde dünyaya geldi. 
1991 yılında ailesiyle bir-
likte Türkiye’ye göç etti. 
Stara Zagora (Eski Zağ-
ra) Trakya Üniversitesi Tıp 
Fakültesi’ni bitirdi. 2005 
yılında Sofya Pirogov 
Çok Yönlü Aktif Tedavi ve 
Acil Tıp Üniversite Has-
tanesinde Ortopedi ve 
Travmatoloji Bölümü’nde 
uzmanlık eğitimi gördü. 
2008 yılından bu yana 
Pirogov Hastanesi IV. 
Ortopedi ve Travmatoloji 
Bölümü’nde görevli orto-
pedi ve travmatoloji uz-
manı olarak çalışıyor. 

Dr. Birkan Güney, kalça 
ve diz ekleminin aşınma-
sıyla ilgili bilgiler verdi.

Hekim şöyle konuştu: 
”Kalça ve diz ekleminin 
aşınması yaşlılarda en sık 
rastlanan eklem hastalı-
ğıdır. Büyük eklemlerde 
osteoartrit (kireçlenme), 
iltihaplı olmayan dejene-
ratif eklem hastalığıdır. 
Kıkırdakta görülen yapı-
sal bozukluklardan dolayı 

oluşan bu hastalık eklemi 
oluşturan kemiklerin tah-
rip olmasına yol açar. 

Kıkırdak aşınmasının 
neden olduğu yaşlılar-
da görülen bir hastalık 
olmasına rağmen oste-
oartrit gençlerde de sık 
görülmeye başladı. Kıkır-
dağın sağlıklı olması ve 

normal işlev görebilmesi 
için eklem kıkırdağındaki 
anabolik ve katabolik sü-
reçler arasında bir den-
ge olmalıdır. Osteoartrit 
hastalığı, kıkırdak elas-
tikiyetinin azalmasına, 
erken yaşlanmasına ve 
kapasitesinin bozulması-
na yol açıyor ve bu durum 

kıkırdağın mekanik strese 
karşı koymasını ve fiziksel 
efora dayanmasını imkan-
sız kılmaktadır. 

Kıkırdak, kemik yüzey-
ler i arasında hareketi 
yumuşatan amor t isör 
işlevini kaybediyor ve 
zamanla hastalığın ilerle-
mesi durumunda kıkırdak 
doku tamamen küçülebi-
lir ve kemiklerin birbirine 
sürtünmesi başlar. Alttaki 
kemikte de değişiklikler 
meydana gelir. Subkond-
ral kemik sklerozu, oste-
ofit büyümesi (kemik bü-
yümesi) ve eklem yüzeyi 
çevresinde küçük kist 
oluşumu belirir. Eklem 
kapsülünde yoğunlaşma 
olur. 

Hastalığın ana klinik te-
zahürü ağrıdır. Hastalığın 
ilerlemesiyle hareketlerde 

kısıtlama, aktif ve pasif 
hareketlerde ağrı, etkile-
nen eklemlerde şişlik ve 
deformasyonlar başlar. 

Osteoartroz tezahürü 
olarak koksartroz (kalça 
kireçlenmesi) en ciddi 
sonuçlar doğurur. Kalça 
eklemi, destekleyici işlev 
gerçekleştirir. Bu eklem 
vücudun ayakta durma-
sını ve hareket etmesini 
sağlar. Onun hasar gör-
mesi kalıcı bir sakatlığa 
neden olur. Diz eklemi 
kireçlenmesi (gonartroz), 
osteoartitin sıkça görülen 
tezahürüdür ve sakatlığa 
yol açar. 

Aşınan eklemin suni bir 
eklemle değiştirilmesi ne 
zaman gerekir? 

İlaç kullanılması, günlük 
işleri yapma şeklinde de-
ğişiklik yapılması, koltuk 

değneği ve baston gibi 
araçların kullanılması yar-
dımcı olmuyorsa, cerrahi 
müdahale, yani eklemle-
rin değiştirilmesi gerekir. 
Çoğu durumlarda ame-
liyatın geciktirilmesiyle 
eklem kontraktürü gelişir 
ve kemik substratının 
hasarı derinleşir. Bu da 
ameliyatın yapılmasında 
ve sonrasındaki tedavide 
güçlükler yaratır. 

Aşınan eklemin suni bir 
eklemle değiştirilmesinin 
temel faydaları şunlardır:

-Eklem ağrısının azal-
ması ve sonuçta kaybol-
ması;

-Eklemin hareketliliğinin 
geri kazanılması;

-Yaşam kalitesinin iyileş-
tirilmesi”.

              Güner ŞÜKRÜ

Dr. Birkan Güney

Hane halkının toplam gelirinin
 yüzde 55’i emek geliri
Ulusal İstatistik Ensti-

tüsünün (NSİ) verilerine 
göre yılın ilk üç ayında 
Bulgaristan’da hane bi-
reylerinin toplam gelirinin 
yüzde 75’i yemek masraf-
ları, elektrik ve su masra-
fı, vergi ve sigorta primi 
ödemeleri, ulaşım ve te-
lekomünikasyon giderleri 
için harcanıyor. 

Bir hane ferdinin toplam 
geliri geçen yılın aynı dö-
nemine kıyasla yüzde 3,5 
oranında daha yüksek 
olarak 1 281 levadır. Bu 
toplam gelirde işçi ücreti-
nin en büyük olarak yüzde 
55 oranında payı, emekli 
maaşların yüzde 29,1 ora-
nında payı, bireysel istih-
damın yüzde 5,6 oranında 
payı ve sosyal yardımların 
yüzde 3,2 oranında payı 
bulunuyor. İşçi maaşı pa-
yında yüzde 1,6 oranında 
azalma, emekli maaşı pa-
yında ise yüzde 2,6 ora-
nında artış görülüyor. 

Bir yılda işçi maaşından 
elde edilen nominal gelir-
ler belli belirsiz bir artışla 
706 levadan 710 levaya 
(yüzde 0,6 oranında) yük-
seldi. Emekli maaşlarında 
durum çok daha farklıdır. 
Emekli maaşları 328 leva-
dan 372 levaya yükseldi 
veya yüzde 13,7 oranın-
da artış oldu. Bireysel 
istihdamdan elde edilen 
gelirler 81 levadan 72 le-
vaya veya yüzde 11,5 ora-
nında azaldı. Tazminat ve 
sosyal yardımlardan elde 
edilen gelirler yüzde 12,8 
oranında artışla 36 leva-
dan 40 levaya çıktı. 

Gelirler ve giderler ara-
sında bir kıyaslama yapıl-
dığında (toplam gelir 1133 
leva) bir Bulgaristan va-
tandaşının ortalama ayda 
148 leva tasarruf ettiği 
görülüyor. Giderlerin yüz-
de 2,1 oranında artması 
tasarruf edilen miktarın 
azalmasına neden oluyor. 

Yemek masrafları için 
yüzde 30,5, elektrik ve su 
faturaları için yüzde 20,1, 
vergi ve sigorta primi öde-
meleri için yüzde 13,4, 
ulaşım ve telekomünikas-
yon için ise yüzde 11,0 
oranında gider yapılıyor. 

Yiyecek ve içecek mas-
raflarında yüzde 0,6 ora-
nında, ulaşım ve haber-
leşme masraflarında ise 
yüzde 1 oranında azalma 
görülüyor. Bunun yerine 
eve yapılan giderlerde 
yüzde 2 oranında artış 
gözleniyor. 

NSİ verilerine göre te-
mel gıda ekmek olmaya 
devam ediyor. Bir hanede 
bir günde ortalama 700 
gramdan biraz fazla ek-
mek tüketiliyor. Yumurta 
tüketiminde ayda 33’ten 
34’e olarak biraz artış var. 
Fakat meyve ve sebze tü-
ketiminde azalma var. 
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Genç hekimlerin Bulgaristan’da 
çalışmak için motivasyonu eksik

515 genç hekimin ka-
tı lımıyla gerçekleşen 
anket sonuçlarına göre 
Bulgaristan’da her iki 
genç hekimden birisi ken-
dini burada gerçekleştir-
mek için gereken moti-
vasyona sahip değildir. 

Bulgaristan Hekimler 

Birliğinden yapılan açık-
lamada araştırma Sağlık 
Platformu ve Tıp Camia-
sı Geliştirme Derneğinin 
desteğiyle yapıldığı bildi-
rildi. 

Ankete katılanların yüz-
de 86’sına göre uzman-
laşma eğitim program-
larına katılan hekimler 
için mevcut pozisyonlar 
yetersizdir. 

Genç hekimler, şu anda 
uygulanan mülakat ye-
rine sınav yarışmasına 
katılmayı tercih ettiklerini 
belirtmekteler. 

Uzmanlaşma eğitimi 
gören genç hekimlerin 
yüzde 67’sinden fazla-
sı, uzmanlaşma eğitimi 
programı uygulanması 

için üniversite hastanesi-
nin daha uygun olduğunu, 
yüzde 20,8’i ise çok yönlü 
tedavi hastanesinin daha 
uygun olduğunu düşünü-
yor. 

Ankete katılanların yarı-
sından fazlası uzmanlaş-
ma döneminde ilk olarak 

1000-1500 leva arasında 
maaş almayı tercih ettik-
lerini belirtmekteler. 

Genç hekimler başka 
bir sorun olarak uzman-
laşma eğitimi görecekleri 
pozisyonların ve güncel 
başvuru sınavları ve ge-
lecek uzmanların kabul 
edilmesine ilişkin güncel 
bilgilere kolay erişimin 
eksik olması olduğunu 
dile getirmekteler. Üste-
lik uzmanlaşma eğitimi 
gören hekimlerin hasta-
nelerde uzmanlaşmaları 
için kendilerinin başvur-
maları gerektiğini, kabul 
edilmelerinin ise tedavi 
kurumların mali durumu-
na bağlı olduğuna dikkat 
çekmekteler. Oysa yurt 

dışında uzmanlaşma eği-
tim programlarına katılan 
hekimlerin hepsine teda-
vi kurumları tarafından 
uygun pozisyonlar teklif 
edildiğini belirtmekteler. 

Bu yüzden de yurt dı-
şında çalışmaya giden 

hekimlerin 
sayısının 
ş aş ı r t ı c ı 
olduğunu 
i fade et-
mekteler. 

Hekimler 
B i r l i ğ i n -
den yapı-
lan açıkla-
mada her 
y ı l  5 0 0 
civarında 
u z m a n 
h e k i m i n 

daha iyi çalışma koşulla-
rında çalışmak için ülkeyi 
terk ettiklerinin altı çizildi. 

Bulgaristan Hekimler 
Birliğine göre hekimlerin 
ülkeden göç etmesinin 
temel nedeni, aldıkları 
maaşların tıp eğitimine 
yaptıkları yatırımı ve ver-
dikleri emeği karşılama-
masıdır. 

Sağlıkçılar İçin Kari-
yer Fuarı verilerine göre 
Almanya veya Birleşik 
Krallık ’ta çalışan uzman 
bir hekim 10 bin leva aylık 
alabilir. O ülkelerin dilini 
bilen Bulgaristanlı hekim-
lere ise yoğun ilgi vardır.

              Kırcaali Haber
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Başbakan Borisov: Alınacak savaş 
uçaklarının yeni olması benim için önemli

Atlantik Kulübü üyelerine 
hitaben yaptığı konuşma-
sında Başbakan Boyko 
Borisov, “Hava Kuvvetleri 
için savaş uçağı alımı ko-
nusunda tek şartım uçak-
ların yeni olmasıdır” diye 
kaydetti. 

Bulgaristan Hava Kuv-
vetleri için yeni savaş 
uçağı siparişi konusunda 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) partisi temsil-
cileri ve Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev arasında 
basın aracılığıyla yapı-
lan tartışma bir kaç haf-
ta sürdü. GERB Başkan 
Yardımcısı Tsvetan Tsve-
tanov, Radev’in “Gripen” 
savaş uçakları alınma-
sını teklif eden tarafın 
lehine lobicilik yaptığını 
ima etti. Cumhurbaşka-
nı, Tsvetanov’un uçaklar 
konusunda her hangi bir 
bilgi sahibi olmadığını ve 
üstelik kendi adına değil 
de, başkalarının diktesiyle 
böyle konuştuğunu söyle-
di. Rumen Radev, GERB 
Genel Başkanı ve Baş-

bakan Boyko Borisov’un 
yardımcısının beyan etti-
ği görüşlerine katılıp, ka-
tılmadığını açıkça duyur-
ması çağrısında bulundu. 

Borisov, “Öyle ya da 
böyle bir sürü para har-
canacak bari uçaklar yeni 
olsun. Uçak alımına ilişkin 
teklif veren devletler bunu 
dikkate alsın. Kimin daha 

güzel olduğu tartışmasına 
katılmayacağım” dedi. 

B u  a r a d a 
Cumhurbaşkanı’nın İç 
Politikadan Sorumlu Da-
nışmanı Nikolay Koprin-
kov Mecliste Tsvetanov 
ile görüştü. 

Türkiye i le i l işkiler i-
miz konusunda Borisov, 
onların pragmatik ve 

Bulgaristan’ın çıkarları 
yararına olması gerekti-
ğini belirtti. 

Başbakan, “Kendimi-
ze bölgede ne çok fazla 
değer veriyoruz, ne de 
kendimizi Balkanlarda ve 
Doğu Avrupa’da temel 
faktör olarak görüyoruz. 
Komşularımızla iletişim 
halinde olmak zorunda-

yız. Türkiye’de olup biten 
binlerce şeye razı değiliz, 
ama Türkiye bizim sınır 
komşumuzdur ve hem 
Bulgaristan’a, hem Av-
rupa Birliği’ne (AB) kar-
şı dürüst davranıyor. Bu 
da Avrupa’ya doğru göç 
dalgasını durdurmasıdır. 
Sürekli diyalog içinde ol-
mamızın nedeni budur, 
çünkü sınırımıza baskı 
yok” diye kaydetti. 

Makedonya’nın AB ve 
NATO üyesi olmasının 
ülkemizin yararına olaca-
ğını kaydeden Borisov, iyi 

komşuluk sözleşmesinin 
imzalanmasından sonra 
Bulgaristan’ın onu bu ko-
nuda desteklemesi gerek-
tiğini söyledi. 

Başbakan, “Tabii ki, 
imzalanması beklenen 
Makedonya ile iyi kom-
şuluk sözleşmesi son 
derece önemlidir. Fakat 
Makedonya’nın AB ve 
NATO üyesi ülke olması 
mı, yoksa sınır komşumuz 
olan iç çekişmelerle çal-
kalanan bir devlet olması 
mı daha iyidir?” dedi. 
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Başmüftülük, AGİT’in Ara Dönem 
İnsani Boyut Konferansı’na iştirak etti

Avrupa Güvenlik ve İş-
birliği Teşkilatı (AGİT), 
geçen ayın sonunda 
Viyana’da “Din ve İnanç 
Özgürlüğü: Yahudi Aleyh-
tarlığı ve Hıristiyanlar, 
Müslümanlar ve Başka 
Dinlerin Temsilcilerine 
Karşı Tahammülsüzlük ve 
Ayrımcılıkla Mücadelede 
Problemler, İmkanlar ve 
Zorluklar” konulu Ara Dö-
nem İnsani Boyut Konfe-
ransı düzenledi. Bulga-
ristan Müslümanları Baş-
müftülüğünün temsilcisi 
oturumların birinde son 
aylarda yaşanan Bulgaris-
tan Müslümanlarının gün-
cel sorunları ve zorlukları 
hakkında bilgi verdi.

Milliyetçi oluşumların 
Meclise sundukları Ceza 
Kanunu’nda “radikal İs-
lam” şeklinde tanımlana-
rak İslam’ın kriminalize 
edilmesine yönelik kanun 
tasarılarıyla ilgili Müslü-
manların din hakları ve 
özgürlüklerinin ihlal edil-
mesi, teknokratlar hükü-
meti tarafından Başmüf-
tülük kurumunun finanse 
edilmesine son verilmesi 
ve Sofya’da Başmüftülü-
ğe ait bir mülkün halka 

açık olarak satışının baş-
latılmasına ilişkin özel bir 
rapor tanıtıldı. Raporda 
ayrımcılığa dayalı politika-
lar ve güvenlik güçlerinin 

çözmeye gücü yetmeyen 
ve cezasız bırakılan Müs-
lüman karşıtı nefret suç-
larına da yer verilmiştir 
(Raporun tam metnine bu 
linkten ulaşabilirsiniz: 

ht tp://www.osce.org/
odihr/shdm_1_2017).

Başmüf tülüğün tem -
silcisi, yapıcı eleştiriler 
yaparak dini haklar ve 
özgürlüklere ilişkin sorun-
ların çözümüne yönelik 

Bulgaristan hükümeti ve 
AGİT’e özel tavsiyelerde 
bulunulmasını önerdi ve 
Başmüftülüğün bu konu-
da hükümete ve kurumla-
ra yardımcı olmaya hazır 
olduğunu ifade etti.

Konferansta AGİT ka-

tılımcısı 57 devletin da-
imi misyonlarının, sivil 
toplum kuruluşlarının ve 
AGİT bölgesinde farklı 
dini grupların temsilcileri 

hazır bulundu. Bu AGİT’in 
ara dönem konferansıydı 
ve örgütün Yıllık İnsani 
Boyut Konferansı’nı Eylül 
ayında Varşova kentinde 
düzenlemesi bekleniyor.

              Kırcaali Haber

Ülkede demografik 
durum kaygı verici

Meclis kürsüsünde konuşan Filibe Milletveki-
li Cevdet Çakırov, “Kısa bir süre önce açıklanan 
Bulgaristan Demografi Politikası Merkezi verileri-
ne göre ülkede demografik durum kaygı vericidir. 
Verilere göre Bulgaristan, ölüm oranı bakımından 
Avrupa’da ilk sırada, dünyada nüfus artışı en az 
olan ülke, ülkede birçok intihar girişimleri yaşanı-
yor” diye konuştu. 

Milletvekili, Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Bi-
ser Petkov’a Bulgaristan’da bu kaygı verici eğilimle-

rin üstesinden gelinmesine yönelik yeterli önlemler 
alınıp alınmadığını sordu. Petkov, doğum oranı-
nın düşük, ölüm oranının ise yüksek olmasının 
ekonomik gelişimin geciktirilmesine yol açtığını 
söyledi. Bakan, Bulgaristan’ın demografik krizin 
üstesinden gelinmesine yönelik strateji hazırlayan 
ilk Avrupa Birliği ülkesi olduğunu söyledi. Bakan, 
“Stratejide beş stratejik öncelikler yer alıyor” diye 
izah etti. 

Demografik eğilimin analizi yapılmasına ilişkin 
gösterge sistemi oluşturulduğunu belirten Bakan 
Petkov, “Bir aya kadar hazır olması beklenen ana-
liz hazırlama görevi verildi. Yaşlıların hayatını aktif 
yaşamalarının teşvik edilmesine yönelik strateji 
oluşturuldu. Olumsuz eğilimlerin üstesinden gelin-
mesi için siyasi uzlaşmaya varılması son derece 
önem taşıyor” diye vurguladı. 

Cevdet Çakırov, “Görünen şu ki, belgelere ba-
kılırsa her şey muhteşem, ancak duyduklarımdan 
bakanlıklar arasında bir koordinasyon olup olmadı-
ğını anlayamadım. Tüm devletin bu soruna odak-
lanması gerekir. Demografik eğilimleri oluşturan 
politikalar konusunda uzlaşma çağrısında bulun-
mak isteriz, ancak bu konulardan sorumlu bakanın 
profilini göz önünde bulunduracak olursak, iyimser 
değiliz” dedi. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Türkiye ve Bulgaristan Afete Ortak Müdahale Edecek

Kırklareli Valiliği Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü (AFAD) ile 
Bulgaristan'ın Yanbol Yangın 
Güvenliği ve Sivil Savunma 
Müdürlüğünce imzalanan "Do-
ğal ve insan kaynaklı tehlikeler 
ve afetlere müdahale için akıllı 

stratejik sınır ötesi geliştirme" 
projesi kapsamında komşu iki 
ülke kurumları olası afetlere 
karşı ortak müdahale edecek.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlü-
ğünde düzenlenen toplantıda iki 
ülke yetkileri bir araya gelerek 

proje üzerinde görüş alışveri-
şinde bulundu.

AFAD Müdürü Muhsin Özer, 
burada yaptığı konuşmada, pro-
jenin her iki ülke için de önemli 
olduğunu söyledi

Projenin komşu iki ülkeye de 

faydalı olacağına inandığını be-
lirten Özer, proje ile iki ülkenin 
dostluklarının artacağına ve 
olası afet olaylarına kolaylıkla 
müdahale edebileceğini ifade 
etti.

AFAD'ın tüm dünyaya evren-
sel bir kuruluş olduğunu vur-
gulayan Özer, "Bulgaristan ile 
sınır ötesi iş birliği programına 
dahil olduk. AFAD bildiğiniz 
gibi sadece sınırımızda değil, 
sınırımızın dışında da evrensel 
bir kuruluştur. Yaptığımız proje 
iki ülke için de hayırlı olsun. Bu 
proje hem Bulgaristan'a hem 
de bize faydalı olacaktır. Biz 
sadece kendi sınırlarımızda 
değil, diğer sınırımız haricinde-
ki ülkelere de AFAD olarak kat-
kıda bulunuyoruz. Yeter ki afet 
olmasın gitmeyelim ama olduğu 
zaman da evrensel bir kuruluş 
olarak gidiyoruz. Bu projemiz 
ile bir buçuk yıldır çalışıyoruz." 
diye konuştu.

- Kayıp kişiler "Drone" ile 

aranacak
Özer, proje kapsamında ter-

mal kamera sistemine sahip iki 
"drone" ve komuta kontrol mini-
büsü ile iki UTV (yardımcı arazi 
aracı) alınacağını bildirdi.

Projenin 587 bin avro bütçe 
ile yürütüldüğünü anlatan Özer, 
kayıp kişilerin droneler ile artık 
daha kolay bulunacağını aktar-
dı.

Drone ile kısa sürede büyük 
alanların taranarak, kayıp kişile-
rin bulunabileceğini, UTV'lerin 
de en etkin şekilde kullanılaca-
ğını, projenin bu nedenle önem-
li olduğunu ifade eden Özer, 
şöyle devam etti:

"Kayıp olan vatandaşlarımızı 
en kısa sürede bulmak için dro-
ne ile aramalar yapacağız. Dro-
ne ile kısa sürede çok alan ta-
ranacak. Yürüyerek veya araçla 
aramanın yanı sıra drone hava-
dan tarama da yapacak. Proje 
kapsamında malzemelerimizi 
en kısa sürede teslim almayı 
hedefliyoruz." AA

Zürfettin Hacıoğlu BRTK 
Başkanlığına yeniden seçildi

Balkan Rumel i  Türk ler i 
Konfederasyonu'nun 5. ola-
ğan genel kurul toplantısı 

09.07.2017 Pazar günü Bursa/
Yıldırım ilçesinde bulunan Ba-
rış Manço Kültür Merkezinde 
Türkiye'nin değişik bölgelerin-
den katılan 146 delegenin ve 
yüzlerce misafirin katılımıyla 
gerçekleştirildi. Genel kurul di-
van başkanı Prof. Dr. Emin Bal-
kan, divan başkan yardımcısı 
Dr. Bayram Çolakoğlu, divan 
katipleri Prof. Dr. Ayşe Kaya-
pınar, Sevcan Günzit ve Emine 
Şen'den oluşan divan heyeti ta-

rafından yönetildi.
Açılış konuşması BRTK Baş-

kanı Zürfettin Hacıoğlu tarafın-
dan yapıldı. Başkan Hacıoğlu 
konuşmasında 3 yıllık dönem 
içerisinde yönetim kurulunun 
icraatlarından bahsederek ön-
celikle son dönemde, uzun dö-
nemli ikamet tezkereleri, T.C 
vatandaşı Balkan göçmenlerinin 
1. derece akrabalarının Türkiye 
Cumhuriyetinde tedavi edilerek 
ve en önemlisi de 01.01.2017 
tarihine kadar Türkiye Cum-
huriyetine Balkan ülkelerinden 
gelen Türk soylu kişileri Türkiye 
Cumhuriyetinde 1. derece akra-
baları olanların istisnai kanun ile 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı 
yapılmalarından dolayı T.C Ça-
lışma ve Sosyal Güvenlik Baka-
nı Mehmet Müezzinoğlu başta 
olmak üzere emeği geçen her-
kese teşekkür etti.

Cihan pehlivanı Koca Yusuf’un 
evi müze haline getirilmesin-
de büyük katkıları olan Adana 
Büyükşehir Belediye Başkanı 
Hüseyin Sözlü'ye, Balkan ülke-
lerine büyük hizmetleri bulunan 
Bursa Büyükşehir Belediye Baş-
kanı Recep Altepe'ye ve Bursa 

İlçe Belediye Başkanlarına ayrı 
ayrı teşekkür etti. Son olarak 
Türkiye’nin Balkanlara açılan 
kapısı Serhat Şehri Edirne Be-
lediye Başkanı Recep Gürkan'a 
Balkan ülkelerindeki soydaşlara 
yapmış olduğu katkılardan do-
layı teşekkür etti. Konuşmasına 
son vermeden önce Başkan Ha-
cıoğlu T.C Hükümetine seslene-
rek balkan ülkelerinde yaşayan 
2 milyon civarındaki Türk soylu-
larına T.C vatandaşlığı verilmesi 
gerektiğini ve Balkanlarda yaşa-
yan kardeşlerimiz bu taleplerini 
yüksek sesle ifade etmektedirler 
diyerek bu sese kulak verilme-
sini istedi.

Kongrede BRTK Onursal Baş-
kanı Turhan Gençoğlu, Yıldırım 
Belediye Başkan Yardımcısı 
Şemsettin Hacıoğlu, Osman-
gazi Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar ve Bursa Milletvekili Ha-
kan Çavuşoğlu birer selamlama 
konuşması yaptılar.

Genel Kurulda seçimlere tek 
liste ile gidildi ve Zürfettin Ha-
cıoğlu Başkanlığındaki liste de-
legelerin onayını alarak göreve 
getirildi. 

                     Kırcaali Haber

“Timsah” adlı doğa 
harikası görülmeye değer

En büyük kaya oluşumları Kirkovo (Kızılağaç) ilçesi Ben-
kovski (Killi) ve Dobromirtsi (Emirler) köyleri arasında bulu-

nuyor. Orada birkaç 
kilometrekarelik bir 
alanda ay manza-
rasını andıran bir 
manzara or taya 
çıkıyor. Yer yüze-
yinden yükselen 
şaşırtıcı şekillerde 
kaya oluşumları 
bulunuyor. Burada-
ki kaya oluşumların-
dan en çok tanınanı 

“Timsah” adlı doğa harikasıdır. Yan taraftan bakılınca bu kaya 
inanılmaz bir şekilde timsahı andırıyor. Kaya şimdiki şeklini, 
bu bölgenin bir okyanus dibi olduğu milyonlarca yıl önce aldığı 
sanılıyor. 

“Timsah” adlı doğa harikasının hemen yanında mantar, fil, 
aslan kafası, kurbağa, kaplumbağayı andıran başka kayalar 
da bulunuyor.

Zürfettin HACIOĞLU


