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Sofya'da "Azamet Örnekleri - Azerbaycan Halk Sanatı" Sergisi
14 Haziran 2017 tarihinde 

Sofya’da, Azerbaycan Kültür ve 
Turizm Bakanlığı ve Azerbay-
can Halı Müzesinin desteği ile 
Azerbaycan'ın Bulgaristan'daki 
Büyükelçiliği tarafından Bulga-
ristan Bilimler Akademisi Etnog-
rafya ve Folklor Araştırmaları 
Enstitüsü Etnografya Müzesin-
de "Azamet Örnekleri - Azer-
baycan Halk Sanatı" adlı sergi 
düzenlendi.

Sergide, takılar, süs eşyaları, 
nakış örnekleri, Azerbaycan 
halıcılık okulunun gelenekle-
rini gösteren halılar vb. maddi 
ve manevi örneklerden oluşan 
(yaklaşık 57 adet) Azerbaycan’ın 
tarihini, zengin kültürünü, gün-
lük yaşamını ve sanatını yansı-
tan çeşitli sanat ve tarihi eserler 
sergilendi.

Sergide Bulgaristan Cum-
hu r ba ş kan l ı ğ ı ,  D ı ş i ş l e r i 
Bakanlığı'nın üst düzey yetkili-
leri, ülkede akredite edilen dip-
lomatik temsilciliklerin çalışan-
ları, Azerbaycan-Bulgaristan 

Dostluk Derneği üyeleri, med-
ya, STK temsilcileri, ayrıca sa-
nat kurumları ve özel sektörün 

temsilcileri yer aldı.
Serginin açılışında Bulgaristan 

Bilimler Akademisi Etnografya 

ve Folklor Araştırmaları Enstitü-
sü Etnografya Müzesi Müdürü 
Petko Hristov ve Azerbaycan'ın 
Bulgaristan Büyükelçisi Nergis 
Gurbanova birer konuşma yaptı.

Açılış konuşmasında Bul-
garistan Bilimler Akademisi 
Etnografya ve Folklor Araştır-
maları Enstitüsü Etnografya 
Müzesi Müdürü P. Hristov, bu 
tür etkinliklerin yapılmasının 

iki ülke arasındaki işbirliğinin, 
özellikle kültürel alanda ilişki-
lerin gelişimi açısından öne-
meli olduğunu belirtti. Serginin 
düzenlenmesinde gösterdiği 
destekten dolayı Azerbaycan 
Halı Müzesi Müdürü Şirin Me-
likova ve müzenin personeline 
teşekkürlerini sundu. Sergide 
sunulan eserlerin, Azerbaycan 
sanatçılarının yüksek düzeyde-
ki ustalığını yansıttığını ve her 
eser ise Azerbaycan'ın zengin 
kültürünün bir parçası olduğunu 
söyledi.

Büyükelçi N. Gurbanova, söz 
konusu serginin Azerbaycan ve 
Bulgaristan arasında diplomatik 
ilişkilerin kurulmasının 25. yıldö-
nümü ile ilgili bir dizi etkinlik çer-
çevesinde düzenlenmiş olma-
sından memnuniyetini dile getir-
di. Büyükelçi serginin, Bulgar ve 
yabancılar için Azerbaycan'ın 
zengin kültürel mirasına dokun-
malarına olanak yaratacağını 
kaydetti. Büyükelçi Gurbanova, 
beşeriyetin en eski toprakların-
dan olan Azerbaycan’ın coğrafi 
konumu önemli tarihi olayların 
kaynağı olduğunu ekledi. Öyle 
ki, bazı kervan yollarının, özel-
likle Büyük İpek Yolu'nun Azer-
baycan topraklarından geçtiğini 
vurguladı.

Başkonsolos Hüseyin Ergani 
Kırcaali Valisini ziyaret etti 

Kırcaali Valisi Nikola Çanev,  
20 Haziran 2017 Salı günü  Tür-
kiye Cumhuriyeti Filibe Başkon-
solosu Hüseyin Ergani’yi maka-
mında ağırladı. 

Görüşmede güncel dış siyasi, 
sosyal ve ekonomi konular ele 
alındı. Başkonsolos Hüseyin 
Ergani, “Aktif ticari ilişkilerimiz 
var, Başbakan Boyko Borisov’un 
yapmış olduğu Ankara ziyareti 
ise çok başarılı geçti ve daha da 
güçlü dostluklar ve iyi diyaloğun 
işaretini verdi” diye açıkladı. 

Başkonsolos, mülteci sorunu 
ile ilgili Türkiye’yi en iyi anla-
yan ülke Bulgaristan olduğu-
nu da belirtti. Sayın Ergani’nin 
verdiği bilgilere göre, şu anda 
Türkiye’de Suriye ve Irak’tan 
gelen 3.5 milyon mülteci bulun-
maktadır, bu mülteciler için ise 
25 milyar dolar harcanmıştır. 
Belirttiklerine göre, Türkiye AB 
ile yapmış olduğu sözleşmeyi 
yerine getirmiştir, ancak öm gö-
rülen 3 + 3 milyar avrodan sa-
dece 700 milyon avrosonu almış 
olması, ülkeyi büyük bir maddi 
yükümlülük altında bırakmıştır. 

Sınırları koruma çabalarına 

karşın Türkiye beklentilerinin 
iki tanesi AB vizelerinin düşü-
rülmesi ve AB üyesi olmaktır. 

Başkonsolos, “Bizim Avrupa’ya 
açılan kapımız” olarak adlan-

dırdığı Bulgaristan’a destekle-
rinden dolayı teşekkür etti ve 
Bulgaristan’da yaşayan Türkler 
ve Türkiye’deki göçmenler iki 
ülke arasında sağlam bir köprü 
oluşturduklarını da ifade etti. 

Nikola Çanev, mülteci krizinin 
çözülmesinde Türkiye’nin başlı-
ca rol oynadığını ve iki ülke ara-
sındaki iyi ilişkiler sadece hükü-
metin değil, yerel yönetimlerin 
de önceliği olduğunu belirtti.

Vali sözlerine şöyle devam 
etti: “Borisov ve Erdoğan güzel 
bir örnek oluşturdular, çünkü 
ülkelerimiz arasındaki işbirlik-
leri sadece Balkanlar için değil, 

Avrupa gene-
linde de çok 
ö n e m l i d i r . 
Tü r k i ye ’n i n 
mülteci akını-
nı durdurma 
çabalarının ve 
AB’ye yönelik 
almış olduğu 
sorumluluk-
ların yer ine 
getirmek için 
büyük çaba 
ve  pa ra la r 
harcadığının 

farkındayız. Bizler sizin partne-
riniz ve dostunuzuz.” 

Vali Yardımcısı Leman Ali’nin 
de hazır bulunduğu görüşme-
de iki ülke arasındaki iş birliği, 
ülkemizdeki Türk yatırımları ve 
Balkanlar’daki işletmelerin ya-
kınlaşmasını sağlayacak giri-
şimlerin hazırlıkları gibi konular 
da ele alındı. 

                        Kırcaali Haber

Devamı 2’de
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Sofya'da "Azamet Örnekleri - Azerbaycan Halk Sanatı" Sergisi
1. sayfadan devam

Doğal kaynakları olduğu 
gibi, Azerbaycan'ın halk 
yaratıcılığının çok renkli 
olduğunu kaydeden N. 
Gurbanova, bu yaratıcılı-
ğın insanların günlük ya-
şamı ile ilgili olduğunu da 
belirtti. Büyükelçi, giyim 
ve takılardan tutun da ev 
eşyaları ve silahlara kadar 
kendi Azerbaycan halk 
sanatı zenginliği ile her 
zaman farklı; Nahçıvan, 
Mingeçevir, Gedebey, 
Gence ve diğer bölge-
lerde tespit edilen sanat 
örneklerinin 5000 yıldan 
fazla yaşı olduğunu kay-
detti. Gurbanova, çeşitli 
mutfak eşyaları, silahlar 
ve süs eşyaları sadece ta-
rihsel değer taşımadığını, 
onları hazırlayan ustaların 
becerisini de yansıttığını 
ilave etmiştir.

N. Gurbanova, sergi-
nin organizatörlerinden 
olan Azerbaycan Halı 
Müzesi'nin 1967 yılında 
oluşturulduğunu ve dün-
yadaki ilk halı müzesi ol-
duğuna dikkatleri çekti. 
2014 yılında açılan müze-
nin yeni binasının bükül-
müş halı biçiminde oldu-
ğunu söyleyen Büyükelçi, 
müzenin kurucusu, Azer-
baycan halıları üzerine 
yazılan eserlerin müellifi 
Halıcı-Alim Latif Kerimov 
olduğunu kaydetti. Kuru-
luşundan bu yana, yani 50 
yıl boyunca müze tarafın-
dan dünyanın çeşitli ülke-
lerinde 30'dan fazla sergi 
düzenlendiğini, bugün ise 
müzenin sadece sanat 
eserleri ve halılardan olu-
şan koleksiyonların sergi-
lendiği bir yer değil, aynı 
zamanda geleneksel halı 
sanatı üzerine araştırma 
merkezi olarak faaliyet 

gösterdiğini ekledi.
Büyükelçi Azerbaycan 

halk sanatı örneklerinin 
Victoria ve Albert, Louv-
re, Metropolitan, Viyana, 
Roma, Berlin, İstanbul, 
Tahran, Kahire gibi dün-
yanın birçok ünlü müze-

lerinde gösterildiğini, ay-
rıca bu sergilerde sunulan 
eserlerin birçok ülkede 
de sergilendiğini söyledi. 
Tüm bunların buzdağının 
görünen tarafı olduğunu 
vurgulayan Büyükelçi, 
katılımcıları Azerbaycan 

halk yaratıcılığının şa-
heserlerini görmek için 
Azerbaycan’ı ziyaret et-
meye davet etti.

Azerbaycan halk sa-
natının inceliklerini yan-
sıtan serginin videosu 
çekilmiş ve ziyaretçilere 
"Avrupa 2001" dergisinin 
Azerbaycan'a ithaf edilen 
özel sayısı tanıtılmıştır. 
Açılış töreninden sonra 
konuklara Azerbaycan 
milli yemekleri ikram edil-
di. 

Sergi 30 Temmuz’a ka-
dar açık olacak.

“Azamet Örnekleri 
- Azerbaycan Halk 

Sanatı”

Eski çağlardan bu yana 
Azerbaycan halı doku-
ma, kuyumculuk, nakış, 
tekstil, seramik, bakır 

işleme gibi geleneksel 
el sanatlarının en büyük 
merkezi olarak bilinmek-
tedir. 
Halı dokuma sanatı 

Azerbaycan kültürünün 
ayrılmaz bir parçasıdır. 
Toplumun ve tarihin 

içerisinde sosyal, eko-
nomik, siyasi ve kültürel 
değişimlerin de yansıdığı 
halıcılık, yerel günlük 
yaşamın başlıca unsu-
rudur. Bunun yanı sıra 
halı günlük hayatımızdan 

ve evimizden küçük 
b ir  ayr ınt ı  o lmayıp 
Azerbaycanlı sanatkar-
lar için kendilerini ve 
sanat anlayışlarını if-
ade etme alanıdır. Hem 
pragmatik, hem de 
sembolik işlevleri bulu-
nan geleneksel halılar 
Azerbaycan kültürünün 
gelişim aşamalarını en iyi 
yansıtmaktadır. Düzenle-
nen halı sergisinde Guba, 
Şirvan, Karabağ ve Gazze 
gibi Azerbaycan’ın önde 
gelen halı merkezlerin-
den dokuma eserlerine 
yer verilmiştir. 
Azerbaycan gelenek-

sel sanatlarından bakır 
işleme de gelişmiş sanat 
dallarındandır, başlıca 
merkezleri ise Gence, 
Şamahı, Nahçıvan, Bakü 
ve Lahıc (İsmailly)’dır. 

Sergide, Sayın Şafar 
Gurbanova’n ın  öze l 
koleksiyonundan 19. 
ile 20.yüzyıldan ka-
lan çeşitli bakır kapları 
yer almaktadır. 30 yıl 
boyunca oluşturulan 
koleksiyonda 500 sanat 

örneği yer almaktadır. 
Sergide yıkama kapları, 
sürahiler, servis tep-
sileri, süt kapları, testi 
gibi geleneksel bakır 
mutfak araç ve gereçleri 
yer almaktadır. Kapların 

üzerine Arabesk tarzı 
motifler, bitki motifleri, 
hayvan ve kuş resimleri, 
av sahneleri, kapların 
yapılma tarihleri, sahi-
plerinin adları, hat sanatı 
ile yazılımı Kur’an-ı Kerim 
ayetleri işlenilmiştir. 
Azerbaycan geleneksel 

halk giyiminin başlıca 
unsurları asırlar boyunca 
gelişmiştir. Her bölgenin 
kıyafetleri kendine has 
süslemelere ve özelliğe 
sahiptir. Üstelik gele-
neksel kıyafet türleri aile 
ve sosyal statüyü, hatta 
yaşı yansıtmaktadır. 
Örneğin evli kadınların ve 
bekar kızların kıyafetleri 
farklıdır; genç kızlar daha 
renkli kıyafetleri tercih 
ederken, daha yaşlılar 
daha sade ve işlemeleri 
olmayan kıyafetler tercih 
etmişlerdir. Sergi ünlü 
müze koleksiyonlarından 
geleneksel kıyafetlerin 
kopyalarını sunmaktadır. 
K a d ı n  g e l e n e k s e l 
kıyafetlerinin başlıca 
unsurlarından biri üzerin-
de basma süslemeleri bu-
lunan ve bir tür ipek baş 
örtüsü olan Kelagayi’dir. 
Azerbaycan’da Kelagayi 
üretim tarihi çok eski 
devirlere dayanmaktadır. 
Şeki, Gence, Şamahı, 
Nahçıvan, Tebriz ve 
Basgal gibi yörelerde 
kalitesi yüksek Kelagayi 
üretilmektedir. 
K u y u m c u l u k , 

Azerbaycan’ın en eski 
s anat la r ından  b i r i -
dir. İlk örnekleri Tunç 
Çağında ortaya çıkmış 
(M.Ö. 4.-2. yüzyıl) ve 
bazı ritüeller esnasında 
kullanılmıştır. Takılar 
çeşitli geometrik figürler, 
hayvan ve kuş motifleri 
ile dekore edilmişlerdir. 

Daha sonra tarihî ve 
sosyal değişimler net-
icesinde bu eski takılar 
farklı şekiller almaya 
başlamış ve gelenek-
sel kıyafetlerin ayrılmaz 
b i r  parças ı  ha l ine 
gelmişlerdir. Azerbay-
can kuyumculuğu kendi 
Rönesans’ını Ortaçağda 
yaşamıştır. Azerbaycan’ın 
Şeki, Bakü ve Gence gibi 
büyük şehirleri bijuteri 
sanatının merkezi haline 
gelmişlerdir. Sergide ise 
diadem, broş, kolye, 
bilezik, yüzük, küpe gibi 
modern takı birimleri 
gösterilmiştir. Bu takı 
sanatı örnekleri, kuyum-
cu Edward Şamaryayev 
ve öğrencileri Elç in 
İbrahimov ve Teymur 
Bahş iev  t araf ından 

hazırlanmıştır. Telkari ve 
Mine (Emaye) teknikleri 
i le  ça l ı şan Edward 
Şamaryayev, geleneksel 
ve modern tarzda 100 
aşkın bijuteri örneğinin 
müellifidir. 
Azerbaycan’da seramik 

Tunç Çağından bu yana 
gelişmektedir. Sergide, 
modern seramik ustası 
Saleh Memedov’un el 
yapımı seramik kapları 
yer almaktadır. Kend-
isi, Azerbayca’nın An-
tik ve Ortaçağ seramik 
örneklerinden esinle-
nerek yeni sanat eserleri 
meydana getirmektedir. 
Özel boyama ve kapla-
ma teknikleri ile birçok 
dekoratif esere imzasını 
atmıştır.
           Kırcaali Haber

Romanların sosyal içermesi 
için 80 milyon leva destek
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen 2014-2020 

dönemi İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Progra-
mınca sağlanan kaynakların dağılımı ile ilgili bir soru 
üzerine yazılı açıklamada bulunan Çalışma ve Sosyal 
Politika Bakanı Biser Petkov, program çerçevesinde 
belediyelere Romanların sosyal içermesini sağlamak 
için 80 milyon leva destek verileceğini bildirdi. 

Sağlanan kaynaklardan en az 11 600 Roman asıllı 
vatandaşın yararlanması bekleniyor. 

Savunmasız Grupların Sosyal ve Ekonomik Enteg-
rasyon Programı’nda çeşitli ilçelerde ikamet eden Ro-
manların istihdama, sağlık ve sosyal hizmetlere erişi-
minin iyileştirilmesi öngörülüyor. 

Programın amacı en az 10 bin 400 Romanın iş ara-
maya veya çalışmaya başlaması, eğitim-öğretim prog-
ramına veya sosyal ve sağlık hizmetlerine katılmasıdır. 

Bakan’ın açıklamasından İnsan Kaynaklarının Geliş-
tirilmesi Programı döneminin sonuna kadar, (2022s.) 
savunmasız grupların sosyal içermesi ve yoksullukla 
mücadele için 658 milyon leva öngörüldüğü anlaşıldı. 

Bu kaynaklardan Roman asıllı vatandaşlardan başka 
ihtiyaç sahibi olan çocuk ve yaşlılar da yararlanabile-
cek. 

Borçlar için zama-
naşımı 10 yıl oluyor

Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı Danail Kirilov 
ve Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisinin Meclis Grubunda yer alan diğer 
milletvekilleri, Borçlar ve Sözleşmeler Kanunu’nda 
değişiklikler yapılarak, gerçek kişilere yönelik verilen 
teminatsız kredilere ilişkin zamanaşımı süresinin 10 
yıla uzatılmasını önerdiler. Vade süresi uzatılan kredi-
ler, istisna olarak kabul edilecek. 

Yasa tasarısının gerekçeler bölümünde bu yasal de-
ğişikle sürekli borçlu olma sorununun çözümü amaç-
landığı ve bunun çoğu Avrupa ülkelerinde mevcut olan 
gerçek kişilerin iflasa tabi tutulmalarına yönelik düzen-
lemenin alternatifi olduğu belirtilmektedir. 

Şimdiki kanuna göre her çeşit kredilere ilişkin 3 veya 
5 yıllık zamanaşımı süresi uygulanıyor, fakat borçluya 
dava açılması veya borçlunun mahkeme kararına itiraz 
etmesi veya kredi alacaklısının yetkili icra dairesine 
başvurması halinde zamanaşımı sona ermektedir. 

Kanun tasarısının gerekçe bölümünde, “Bu durumda 
yeni bir zamanaşımı süresi başlıyor ve böylece buna 
yönelik hareketler sonsuz olarak devam edebilir. Ger-
çek kişilerin kamu ve bireysel borçlarını ödemelerine 
ilişkin 10 yıllık zaman aşımı süresi uygulaması getiril-
mesiyle vatandaşların aile ekonomisini yeniden inşa 
etmeye başlamaları için şans verilecektir” diyorlar. 
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Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu 
vergi muafiyet sınırı talebinde bulunacak 
Bulgar istan Bağımsı 

Sendikalar Konfederas-
yonu (KNSB), ülkemizde-
ki asgari ücret düzeyinde 
vergi muafiyet sınırı belir-
leme talebini tekrar gün-
deme getirdi.

Konfederasyon, ha -
zırladığı teklifleri basın 
toplantısında tanıtırken 
bu önerilerin yönetimde 
olan GERB ve Birleşmiş 
Vatanseverlerin yönetim 
programında yer alma-
sını umut ettiklerini dile 
getirdiler. 

Bulgar istan Bağımsı 
Sendikalar Konfederas-
yonundan Lüben Tomev 
başlıca önerileri tanıttı. 
Mali alanda KNSB mali 
işlemlere vergi getirilme-
si (%1) ve “varlık” vergi-
sini uygulama yöntemleri 
geliştirmeyi talep edecek. 
Sendikalar, temettüler 
gelir vergisinin de %5’ten 
%10’a artmasını,bunun 
yanı sıra çalışanların eği-
tim düzeylerini artırmak 
için vergi teşviklerinin bu-
lunmasını isteyecekler. 

Sendikalar Konfederas-

yonundan, bu tekliflerine 
cevap ise yönetim prog-
ramının kendisi olacağını 
belirttiler.

KNSB’ye göre, Ulusla-
rarası Çalışma Örgütü 
Sözleşmesi ile uyumlu 
olarak her yıl ülke geneli 
için asgari ücretini belirle-
me prosedürleri yapılması 
gerekmektedir. 

Sendikalar daha, " ik-

ramiye teşvikleri temel 
maaş standardını artı İş 
Yasası gereğince zorun-
lu ek vergilerini aşması” 
prensibine dayanan ve 
brüt maaşın hareketli 
kısmına getirilecek yüz-
de oranının (80:20) İş 
Yasası’nda yer almasında 
ısrar edecek. 

Gelir alanında, asgari 
ek maaşlarına bir defa-

lık yükseltme ve her yıl 
ülkedeki ortalama maaş 
oranına göre yapılacak 
güncelleme teklifleri de 
yapıldı. Bu yöndeki ge-
rekçeler ise, Maaşları 
Düzenleme ve Belirleme 
Yönetmeliği’nin 2017 yılın-
da yürürlüğe girmesi so-
nucunda gece çalışmaları 
için ek ödeme ücretinin 
(0,25 lev) ve işçinin işve-

ren hizmetinde bulunduğu 
zaman ücretinin (0,10 lev) 
değişmemiş olmasıdır. O 
günden, bu yana bu iki 
asgari ücret %28,3 ora-
nında değersizleşmiştir ve 
KNSB’ye göre bu ücretler 
güncel sosyal standartları 
ile uyumlu değildir. 

Sendikaların diğer tek-
lifleri arasında ömür boyu 
öğrenme ile ilgili çeşitli 
maddi şemalarla istihda-
mı teşvik etme teklifleri 
de yer almakta. Buradaki 
öneriler eğitim ve öğretim 
sektör fonları, öğretimle il-
gili vergi indirimleri vb. ile 
ilgilidir. Öğretmen /öğre-
tim görevlilerinin/ öğrenim 
düzeyini artırma önerileri 
de bulunmaktadır. 

Sosyal sigortalarla ilgili 
KNSB, 2016 yılında sos-
yal partnerler arasında 
yapılan anlaşmada yer 
alan emekli maaşlarını 
artışını hızlandırmak ta-
lep etmektedir, bu da her 
çalışma yılı için emeklilik 
yılının ağırlık oranını ar-
tarak 2024 yılında 1,5’e 
ulaşması anlamına gel-
mektedir. Bu ise 2018 
yılında bu oranın 1,2’ye 
ulaşması ve 2024 yılına 
kadar her yıl artması de-
mektir. 

Öğretim alanında KNSB, 
2018 yılı Bütçesi’nde pe-
dagoji uzmanları maaşla-
rının %25 artması için ön 
görülmesi teklif etmiştir.

            Kırcaali Haber

İl merkezlerini azaltma 
yasa tasarısı hazırlanıyor

Irkçı ve aşırı milliyetçi tavırlarıyla tanınan Birleşik 
Vatanseverler Koalisyonu ile koalisyon içinde yöne-
ten Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisinin Bulgaristan’da mevcut il merkezle-
rinin azaltılması fikrini yeniden ele almaya başladığı 
açıklandı. 

GERB milletvekilleri, Bulgaristan’ın yeniden belge-
lendirilmesi üzerine çalıştıklarını ve yıl sonuna kadar 
illerin genişletilmesine ilişkin kanun tasarısı sunu-
lacağını bildirdiler. İdari reform hükümet düzeyinde 
önceki GERB yönetimi sırasında da ele alınmıştı. 

İllerin azaltılması Avrupa Birliği (AB) fonlarının 2020 
yılı itibariyle hedefe yönelik finansman sağlanması-

na ilişkin yeni koşullarından dolayı gerekli olduğu ve 
mevcut parlamento dönemini tamamlamayı arzu et-
tiği halde bunu yapmak zorunda olduğu belirtiliyor. 

İki varyant ele alınıyor. Birinci varyant illerin 20 veya 
16’ya azaltılması, ikincisi ise mevcut illerin korunma-
sı, fakat başlıca kontrol işlevleri olmak üzere işlevleri-
nin korunması ve bu iller üzerinden valiler tarafından 
yönetilen yedi planlama bölgesi oluşturulmasıdır. 

İlçelerin azaltılması da eski bir fikirdir, fakat Parla-
mentoda çoğunluğa sahip partilere mensup millet-
vekilleri bunun şu anda ele alınmadığını kaydettiler. 

Varna Valisi Stoyan Pasev de il merkezlerinin azal-
tılmasını ısrar etti. 

Darik Radyosu’na konuşan Varna Valisi Pasev, 
“Günde bana 700-800 rapor sunuluyor, bazı küçük il 
idarelerine ise 20-30 tane. Bu böyle devam edemez” 
diye konuştu. 

Pasev’in ifadelerine göre ilçelerin azaltılması fikri 
anlayışla karşılanmıyor, çünkü belediye yönetimleri 
küçük yerleşim yerlerinde ana geçim kaynağı sağla-
yarak, sosyal işlevler görmektedir. 

Bulgaristan’ın AB Dönem Baş-
kanlığı hazırlıkları devam ediyor

BTV’nin “Bu Sabah” 
programına konuk olan 
Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği (AB) Dönem Baş-
kanlığından Sorumlu 
Bakan Lilyana Pavlova, 
“Bulgaristan’ın AB Dönem 
Başkanlığı hazırlıkları ge-
cikme ve birkaç yönde ek 
kaynaklara ihtiyaç duyu-
larak devam ediyor, fakat 
artık siyasi öncelikler net-
leşti” diye belirtti. 

Her şeye rağmen baş-
kanlığın 150 milyon leva 
maliyet miktarını aşma-
yacağına dair ümidini 
ifade eden Bakan, “Bizim 
başkanlık için ayırdığımız 
bütçe başka devletlerin 
bütçesine kıyasla oldukça 
iyi, hatta mütevazi” diye 
konuştu. 

Çerçeve hesap planın-
da üç temel nedenden 
dolayı değişiklikler yapı-
lacak. Birinci neden, dö-
nem başkanlığı için temel 
bina seçilen Milli Kültür 
Sarayı’nın (NDK) serma-
yesinin daha birkaç mil-
yon leva ile artırılmasının 
gerekli olması, çünkü ilk 
hesaplar NDK’nın onarı-
mına ilişkin proje ihalesin-
den önce yapılan tahmini 
hesaplardı. 

İkinci neden, ilk başta 
240 iş pozisyonu açılacak 

bir basın merkezi kurul-
ması ve uydu üzerinden 
televizyon yayıncılığı ya-
pılacak altyapı oluşturul-
ması asla düşünülmeme-

sidir. Bundan başka gü-
venlik ve siber saldırılara 
karşı korunmaya ilişkin 
yeni bir proje ihalesi de 
gerçekleştirilecek. 

Pavlova’nın ifadelerine 
göre bazı gecikmeler, 
başlanılan onarımların 
bir kısmının gerektirdiği 
ek çalışmalar göz önüne 
alınarak normal karşılan-
malıdır. 

Bakan, aynı zamanda 
başkanlık hazırlıklarının, 
yürütülecek politikalar ve 
başkanlık dönemi sırasın-
da altı ay somut görevleri 
olacak kişilere yönelik di-
ğer iki yönünde ciddi bir 

ilerleme olduğunu vurgu-
ladı. 

Lilyana Pavlova, ekibin-
de daha önceki bakanlar 
Meglena Kuneva ve De-

nitsa Zlateva ile birlikte 
çalışmış kişilerin yer al-
dığını belirtti. Çeşitli ku-
rumların belirlediği 1200 
kişinin yürütecekleri so-
mut görevlerine ilişkin 
eğitim görmeleri bekleni-
yor. Bulgaristan’ı Avrupa 
Parlamentosunda temsil 
edecek bir bakan yardım-
cısı atanacak. Başkan 
yardımcılığı görevine ata-
nacak başka bir kişi ise 
güvenlik alanında uzman 
biri olacak. 

Pavlova, “31 Mayıs’ta 
Estonya ve Avusturya’nın 
temsilcilerini davet ettim 
ve üçlünün ilk dönem 

başkanlık hazırlıkları için 
nihai görüşmesini ger-
çekleştirdik. 1 Haziran’da 
önceliklerimiz ve net bir 

siyasi vizyonumuz belli 
oldu” diye vurguladı. 

Bulgaristan’ın Bal-
kanlar, Avrupa ve tüm 
dünya için zor bir za-
manda AB Konseyi 
başkanlığını yürüte-
ceğini kaydeden Ba-
kan, “Bizler bir spor 
yarışmasına ev sa-
hipliği yapar gibi AB 
Konseyine ev sahipliği 
yapmayacağız. Bizler 
zor bir zamanlarda bu 
başkanlığı üstleniyo-
ruz. Bizler, her hangi 

bir kararın alınmasını da-
yatan değil, denge kuran 
ülke olacağız” diye vurgu-
ladı. 

Bakan’ın i fadeler ine 
göre ülkemizin konula-
rından biri Batı Balkan 
ülkeleri olacak. Pavlova, 
“Bulgaristan, doğal bir li-
der, bizler AB yanlısı bir 
ülkeyiz, AB’nin dış sınır-
larını oluşturan bir ülke 
olarak bu ülkelere yardım 
etmek zorundayız, Avrupa 
dışındaki devletlerin onla-
rın üzerinde güçlü etkisi 
var” diye izah etti. 

              Kırcaali Haber
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Otosan’dan Bulgaristan’a Yatırım
Türkiye otomotiv sana-

yinin önde gelen temsil-
cilerinden Ford Otosan, 
başkent Sofya’da kamyon 
satış bayiliği, servis ve ye-
dek parça hizmeti veren 
temsilcilik açtı.

Ağır yük kamyonları üre-
ten Otosan’ın Ford Truck 
şirketi, Bulgaristan’ın Bu-
lavto adlı aynı sektörde 
faaliyet gösteren holdingi 
ile iş birliği sonucu Sof-
ya’daki tesis törenle hiz-
mete açıldı. 

Ford Otosan Genel Mü-
dürü Haydar Yenigün, 
AA’ya yaptığı açıklama-
sında Türkiye’deki sanayi 
şirketlerin içerisinde 2. 
ihracatta ise birinci sıra-
da yer alan firma olarak 
Bulgaristan’a yaptıkları 
açılımını önemli bulduğu-
nu söyledi.

“Biz bir Türk markasını 
global bir marka haline 
getirmek istiyoruz”, di-
yen Yenigün, hedefleri 
3 kıtada 50 ülkeye yayıl-
mak olduğunu, önemli bir 
Pazar olarak gördükleri 

Bulgaristan’dan bölgede-
ki diğer ülkelere de çıkış 
yapacaklarını bildirdi.

Yenigün, açılış törenin-
deki konuşmasında iki 
ülke arasında kültürel ve 
toplumsal yakınlığının 
yanı sıra diğer birçok or-
taklık örneği keşfetmeye 
devam ettiğini belirterek, 

“Köfte, ortak kullandığı-
mız bir sözcüktür. Aslında 
burada her gün daha çok 
ortak sözcük ve bizleri 
yakınlaştıran unsurlarla 
karşılaşıyoruz. Güçlü bir 
iş birliği yaparak gelecek-
teki başarılarımızdan şüp-
hemiz yoktur” diye belirtti.

Bulgar-Türk Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı 
Fikret İnce de Türkiye’nin 
büyüyen ekonomisinin 
etkin bir temsilcisinin 
Bulgaristan’a adım atma-
sını takdirle karşıladığını 
belir terek, “İki ülkenin 
karşılıklı menfaatine ya-
rar sağlayan bu büyük 
yatırımları destekliyoruz” 

dedi.
Ford Truck’un Bulga-

ristan’daki ortağı olan 
Bulavto holdingin Genel 
Müdürü Petır Lefterov da, 
53 yıllık bir deneyimi olan 
bir holding olarak Ford 
Otosan ile birlikte çalış-
maktan büyük memnu-
niyet duyduğunu söyledi. 
Lefterov, Sofya’daki ilk ba-
yiliğinden sonra yılsonuna 
dek Burgaz, Eski Zağara, 
Varna ve Filibe’de tesis 

ağılarını genişletecekleri-
ni belirterek, 2018 yılında 
5 şehirde daha tesis kuru-
lacağını bildirdi.

Törene Türkiye’nin Sof-
ya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe, Türkiye’nin Ticaret 
Başmüşaviri Emrah Sa-
zak, Bulgar-Türk Ticaret 
ve Sanayi Odası üyeleri-
nin yanı sıra Bulgaristan 
Ulaştırma Bakanlığı ve 
Sofya Belediye temsilci-
leri de katıldı. AA

Güney Kore, Filibe’ye yardım eli uzattı
İşadamları ve üniversi-

te öğretim görevlilerin-
den oluşan Kore Cumhu-
riyeti heyeti, yüksek tek-
nolojiler alanında işbirliği 
imkanlarını araştırmak 
üzere Filibe’deki Ulus-
lararası Fuarı ziyaret 
etti. Konuklar, Bulgaris-
tan’daki en büyük sana-
yi projelerinden biri olan 
Trakya Ekonomik Bölge 
parkına ve her alandan 
yeni ürünlerin tanıtıldığı 
Ulusal Sergi Merkezine 
büyük ilgi gösterdi. 
Kore heyeti, Balkan-

lar’daki en büyük tek-
noloji buluşması olarak 
bilinen Teknoloji Fuarı-
na Kore Cumhuriyeti’nin 
ortak olma isteklerini dile 
getirdiler. Filibe Uluslara-
rası Fuarın Genel Başka-
nı Dr. İvan Sokolov, “Bir-
kaç yıldır sergilerimizin 
başlıca hedefi teknoloji 
yeniliklerini destekleme 
olduğundan Bulgaristan-
Kore çalışma toplantısı 
programına Filibe’deki 
Uluslararası Fuar ziyareti 
de dahil edildi” diye açık-
ladı. Sokolov, Sonbahar 
Fuarı dahilinde StartUp 
Bölgesinin başarılı açılı-
şını ve Fuarın en yüksek 
gelişmeleri sergilediğini 
dile getirdi. Dr. Soko-
lov şunları da ilave etti: 
“Filibe’ye duyulan bu ilgi-
nin başlıca sebebi Trak-
ya Ekonomik Bölgenin 
büyük potansiyele sahip 

olmasından kaynakla-
nan dinamik gelişen sa-
nayi merkezi olarak ün 
salması, şehirde birkaç 
üniversitenin bulunma-

sı ve bilim ile işletmeler 
arasında işbirliğinin ku-
rulmasıdır.” 
Görüşme esnasında 

Dr. İvan Sokolov şunlara 
da değindi: “Güney Kore 
ekonomisi dünyadaki en 
güçlü ekonomilerden bir 
tanesidir, bu gelişimin 
başlıca sebebi ise ye-
niliklere odaklı bir eko-
nomi oluşturmalarından 
kaynaklanmaktadır. Bu 
sebepten dolayı konukla-
rımız yüksek teknolojiler 
alanında işbirliği gerçek-
leştirmek istiyor.”

Görüşme, “Sürdürüle-
bilir gelişim için iyi yöne-
tim uygulamaları” konulu 
Bulgaristan-Kore iş fo-
rumu açılışından bir gün 

sonra gerçekleştirildi. 
İlk defa forumda Sofya, 
Burgas ve Varna olmak 
üzere üç şehir yer aldı.
Çeşitli şirketlerin farklı 

fuarlara katılımlarını or-
ganize eden Kore’nin Ti-
careti Destekleme Ajansı 
(KOTRA) temsilcisi şun-
ları paylaştı: “Bu etkinlik 
akademik, bölge ve eko-
nomi alanlarında iletişi-
min artmasını sağlama 
amaçlı organize edilmiş-
tir. Şu anda Bulgaristan’a 
olan ilgi artmaktadır, bu 
sebepten dolayı da Fi-

libe’deki Uluslararası 
Fuarda daha güçlü bir 
temsilimiz bulunmasını 
istiyoruz.”
Kore Cumhuriyeti’nin 

Bulgaristan Elçisi Sayın 
Shin Bunam, Uluslara-
rası Teknik Fuar’a başka 
bir ülke partnerliği fikrini 
gerçekleştirmek üzere 
girişimlerde bulunmaya 
hazır olduğunu belirtti. 
İkili iş forumunun orga-

nizatörleri Kore Cumhu-
riyeti Sofya Büyükelçiliği, 
KOTRA, Bulgaristan ve 
Kore Ticari ve Sanayi 
Odası, Sofya St. Kliment 
Ohridski Üniversitesi, 
Sofya, Burgas ve Varna 
belediyeleridir.
             Kırcaali Haber

Trafik kazası kurbanlarının 
sayısı giderek artıyor

İçişleri Bakanı Valentin Radev, “Son birkaç yılda ül-
kemizde meydana gelen trafik kazalarında hayatını 
kaybeden vatandaşların sayısında yine artış var” diye 
bildirdi. İçişleri Bakanlığının (MVR) trafik kazası kur-
banlarının iki misli azalması hedefini önüne koyduğunu 
söyledi. 

Radev, “Bu yıl trafik kazası kurbanları 219, genel 
olarak trafik kazası kurbanı sayısında düşüş gözleni-
yor. 2016 yılında trafik kazası kurbanı olan çocukların 
sayısında 36 olarak ciddi bir artış var. Bakanlık, okul-
ların bulunduğu bölgelerde güvenlik önlemleri alınma-
sını düşünüyor, bundan başka okullarda yol güvenliği 
dersleri de olması lazım” diye belirtti. 

MVR Genel Sekreteri Mladen Marinov, hala kuru-
mun trafik ceza ücretlerini toplamakta sorun yaşadı-
ğını itiraf etti. 

MVR, kesilen cezaları ödemeyen sürücülere karşı 
yeni tedbirler alacak. Cezaları ödeyene kadar onların 
bir kısmının sürücü belgesine el konulacak. Marinov’un 
ifadelerine göre kanun değişikliği de yapılmasına ihti-
yaç duyuluyor. MVR Genel Sekreteri, kesilen cezaları 
ödemeyen sürücülerin hepsine başvurdukları idari hiz-
metlerin reddedilmesinin işe yarayacağını düşünüyor. 

Yolda durdurulan her bir sürücünün ceza borcu olup 
olmadığının yoklanması için MVR ve Milli Gelirler Ajan-
sı (NAP) sistemlerinin içerdiği veriler arasındaki bağ-
lantıların test edildiği bildirildi. Emniyet Genel Müdürü 
Hristo Terziyski, yeni devriye araçlarında kameraların 
kullanılamamasından dolayı üçayak kamera kullanı-
lacağını bildirdi. 

Terziyski, yeni araçların camlarının çok daha yüksek 
kaliteli olmasından dolayı camlardan fotoğraf çekile-
memesi sorunu olduğunu ifade etti. 

Yabancı dilde yayınlar 
9'dan 3'e indiriliyor

Bulgaristan Ulusal Radyosu (BNR) yabancı dilde ya-
yınlarını 9'dan 3'e indireceğini bildirdi. 

BNR Genel Müdürü Aleksandar Velev, 9 dilde yayın 
yapan radyonun, bundan böyle Bulgarcanın dışında 
sadece İngilizce, Rusça ve Türkçe program hazırlaya-
cağını açıkladı. 

Dinleme oranının düşük olması nedeniyle internet 
ortamındaki radyo yayınlarını iptal edeceklerini belirten 
Velev, yeni teknoloji ve çağdaş bilgi erişim sistemlerine 
uyum sağlamak zorunda olduklarını kaydetti.

Velev, "Bundan sonra Bulgarca ve İngilizcenin yanı 
sıra ülkemizde kalabalık Rus diasporasından dolayı 
Rusça yayınlarımız olacak. Anadili Bulgarca değil de 
Türkçe olan vatandaşlarımıza yönelik Türkçe yayınla-
rımız da sürecek." ifadelerini kullandı. 

BNR Editörler Kurulu Başkanı Daniela Kostadinova 
ise yeni düzenlemenin çalışanların tepkilerine neden 
olduğunu, yabancı dilde yayınların Bulgaristan'ın ulus-
lararası otoritesini artırdığını söyledi.

Bulgaristan'da 1989'da yıkılan komünizm dönemin-
de propaganda aracı olarak kurulan, daha sonra yurt 
içinde yaşayan azınlıklara ve yurt dışında Bulgaristan'a 
ilgi gösteren çevrelere hitap eden yayın politikasıyla fa-
aliyet yürüten BNR, geçmişte 13 dilde yayın yapıyordu. 

Nüfusu 7 milyonun altında olan Bulgaristan'da yak-
laşık 1 milyon Türk ve Müslüman yaşıyor. 
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Frank-Valter Shtaynmayer, Borisov’a: 
“Avrupa’nın size ve hükümetinize ihtiyacı var”

Berlin’de gerçekleştirilen 
görüşmeler esnasında 
Almanya Federal Cum-
huriyeti Cumhurbaşkanı 
Frank-Valter Shtaynma-
yer, Başbakan Boyko 
Borisov’a şu sözleriyle hi-
tap etti: “Avrupa’nın size 
ve hükümetinize ihtiyacı 
var, Balkanlar’ın size ih-
tiyacı var, Bulgaristan’ın 
size ihtiyacı var.” Cum-
hurbaşkanı Shtaynmayer, 
ülke yönetiminde yer aldı-
ğı bu üçüncü dönemden 
dolayı Borisov’u tebrik 
etti ve sorumluluğu bü-
yük olan görevinde başa-
rılar diledi. Görüşme es-
nasında iki devlet adamı, 
Bulgaristan ve Almanya 
ilişkilerinin gelişmeye ve 
derinleşmeye devam et-
mesi iki ülke için karşılıklı 
yarar sağlayacağı fikrinde 
birleştiler. 

Başbakan Boyko Bori-
sov, “Almanya ile düzeyli 
ve dostane ilişkilerimizi 

takdir ediyoruz” diye be-
lirtti. Borisov’un açıkla-
dıklarına göre, yoğun ikili 
siyaset diyaloğu, ortak 
çıkarlar üzerinde işbirliği-
ni sağlamlaştırma irade-
sinin açık bir belirtisidir. 
Bulgaristan Başbakan’ı 

daha, ülkemizin Alman-
ya deneyimlerinden ve 
Bulgaristan için önem ta-
şıyan değerli desteklerin-
den yararlanmaya devam 
edeceklerini belirtti. Bu 
konuda ise AB Konseyi 
Bulgaristan başkanlığı sü-

recine hazırlık çalışmala-
rı, sınırların korunması ve 
güvenliği, yatırım ve ikili 
eğitim örneklerini verdi. 

Başbakan Bor i sov, 
AB ve NATO dahilin-
dek i  par tner l iğ inden 
dolayı Bulgar istan’ın 

Almanya’dan görmüş 
olduğu anlayış ve ortak 
desteklerinden dolayı te-
şekkür etti. Borisov özel-
likle, ülkemizin Avrupa 
sınırları bekleme odasına 
ve Schengen'e katılımı 
konularına değindi. Ba-
şabakan şunları da dile 
getirdi: “Geleneksel dost-
luğumuz ve Avrupa’nın 
ortaklaşa değerleri or-
tamındaki Bulgaristan 
ve Avrupa arasındaki iyi 
ilişkiler, ortak hedefimizi 
gerçekleştirmek için fay-
dalı olacağına inanıyo-
rum. Başlıca amacımız 
ise vatandaşlarının bek-

lentilerine yanıt verebilen 
ve önünde duran engelleri 
başarıyla aşabilen güçlü, 
istikrarlı, müreffeh ve bir-
leşik Avrupa’dır.” Cum-
hurbaşkanı Shtaynmayer 
Bulgaristan Başbakanı’nı, 
Almanya’nın en ünlü mi-
mari yapıtlarından olan, 
bahçesi ise en güzel 
parklar sınıf lamasına 
dahil edilen Bellevue 
Sarayında kabul etti. Bu 
saray, çağdaş Alman sa-
natları müzesinin de ev 
sahibidir. 1994 yılından 
bu yana Bellevue, Fede-
ral Cumhurbaşkanı’nın ilk 
rezidansıdır.

Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nden 
Bulgaristan'a İşbirliği Ziyareti

Uludağ Üniversitesi 
(UÜ) Ziraat Fakültesi yö-
neticileri, Bulgaristan’ın 
Trakya Üniversitesi Zi-
raat Fakültesi ve Plovdiv 
Ziraat Üniversitesi yöne-
ticileri ile ortak çalışma-
lar yapmak için bir araya 
geldi.
UÜ Ziraat Fakültesi De-

kanı Prof. Dr. Uğur Bilgili, 
Zootekni Bölüm Başkanı 
Prof. Dr. İbrahim Ak ve 
akademisyenlerden olu-
şan bir heyet ikili işbirli-
ği, eğitim ve araştırma 
imkanlarını görüşmek 
amacıyla  Stara Zagora 
kentindeki Trakya Üni-
versitesi Ziraat Fakültesi 
yetkililerini ziyaret etti. 
Dekan Doç. Dr. Dimi-

tır Panayotov’un daveti 
üzerine gerçekleştiri-
len ziyarette akademik 
işbirliği imkanları, staj 
konuları, öğrenci ve 
akademisyen değişim 
işlemleri ile ortak etkin-
lik düzenleme konuları 
hakkında görüş alışve-
rişi gerçekleştirildi. UÜ 
Ziraat Fakültesi heyeti, 
Trakya Üniversitesi’nin 
ardından Plovdiv Zira-
at Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hristina Yançe-
va ve yöneticileriyle de 
bir araya geldi. Yapılan 
toplantı sonrasında iki 
taraf arasında staj, Eras-

mus kapsamında lisans 
ve lisansüstü öğrenci ha-
reketliliği, birlikte bilimsel 
araştırmalar yürütülme-
si ve bilimsel etkinlikler 
düzenleme konularını 
içeren bir ön protokol 
imzalandı. Heyet son 
olarak Plovdiv Gıda 
Teknolojileri Üniversitesi 
Rektör Yardımcıları Prof. 
Dr. Yordanka Aleksieva, 
Prof. Dr. Albena Stoya-
nova ve Prof. Dr. Nikolay 
Menkov ile de bir araya 
geldi. Bu ziyarette ise 
gıda ve yem teknolojile-
ri konusunda eğitim ve 
araştırmada işbirliği ya-
pılabileceği konusu ön 
plana çıktı.

"Eğitim ve bilimsel 
işbirlikleri başlayacak"
Yapılan ziyaretler hak-

kında açıklamalarda bu-
lunan UÜ Ziraat Fakülte-
si Zootekni Bölüm Baş-
kanı Prof. Dr. İbrahim 
Ak, Bulgaristan’da ger-
çekleştirdikleri ziyaretleri 
iki taraf adına da önemli 
kazanımlar olarak yansı-
dığını vurguladı. Üniver-
site yetkilileriyle yapılan 
toplantılar sonucunda 
ikili işbirliklerinin gelişti-
rilmesi ve ortak etkinlik 
imkanlarının sağlanma-
sından dolayı mutluluk 
duyduklarını vurgulayan 
Prof. Dr. İbrahim Ak, 
“Bulgaristan’ın Trakya 

Üniversitesi, Plovdiv 
Üniversitesi ve Gıda 
Teknolojileri Üniversite-
leri ile eğitim ve bilimsel 
araştırmalarda işbirliği 
ziyareti oldukça yoğun 
ve verimli geçti. 
Yapılan işbirliklerinin 

her iki ülke öğrencileri 
ve akademisyenleri için 
hayırlı olmasını diliyo-
rum. Ziyaret nedeniyle 
gösterdikleri yakın ilgi 
ve misafirperlik için ilgili 
üniversitelerin yönetici-
leri ve öğretim üyeleri-
ne de üniversitemiz adı-
na teşekkür ediyorum” 
diye konuştu.AA

Bakan Petkov: Ülkede çalı-
şan sayısının, emekli sayısı 
ile eşitlenmesi eğilimi var
NOVA TV’ye konuşan Çalışma ve Sosyal Politika Baka-

nı Biser Petkov, “Ülkede çalışan sayısının emekli sayısı ile 
eşitlenmesi eğilimi gözleniyor” diye belirtti. 

Bakan’ın ifadelerine göre bu eğilim kaygı vericidir, çünkü 
bu şekilde bağımlılık oranında kırılma oluyor, yani emeklile-
rin sayısı çalışanların sayısı ile eşitleniyor ve bu da demektir 
ki, gelecekte her bir çalışanın bir emekliyi sigorta ettirmesin 
germesi mümkündür. 

Hileli yollara başvurarak engelli maaşı alma konusu ile ilgili 
olarak Bakan, her bir engelli maaşın uzmanların aldığı bir 
karar ve başvuran kişinin sahip olduğu sigorta prim ödeme 
gün sayısına göre, kişiye göre değişik olarak belirlendiğini 
kaydetti. Bakan’ın ifadelerine göre bu titiz bir şekilde göze-
tilmektedir ve görünüşe göre bu tür bir sorun prosedürün 
daha önceki aşamasında görülmektedir. 

Petkov, bu sorunun çözümü için ilk önce hasta raporunun 
geliştirilmesi ve daha sonra da sistemin tamamen modern-
leştirilmesi gerektiğini düşünüyor. 

Bakan, bizde haksız yere emekli maaşı alan kişilerin sa-
yısını veremedi. Petkov, Bölge Sağlık Kurulları üyelerinin 
ifadelerine göre yaklaşık 150 bin kişinin haksız yere emekli 
maaşı aldıklarını söyledi. Petkov, “Kişinin çalışma gücünün 
değerlendirilmesinde değişiklik yapıldığı takdirde bu emekli 
maaşların verilmemesi kararı alınacak, bu maaşlardan ar-
tan kaynaklar ise genelde emekli maaşların artırılması için 
harcanacak” dedi. Bu rakamların doğru olmadığını belirten 
Bakan, değişikliğin uygulanacak olan yönteme bağlı oldu-
ğunu ileri sürdü. Petkov, devlet hazinesinden her yıl engelli 
maaşları için 1 milyar 700 bin leva fon ayrıldığının altını çizdi. 

Engelli kişilerle ilgili olarak Bakan, devletten verilen yar-
dımın her zaman onların ihtiyaçlarını karşılamadığını ifade 
etti. “Her bir insanın kendine has gereksinimi olduğunu söy-
lemeliyiz” diye sözlerine ekleyerek, sistemde bu eksikliğin 
bu özel gereksinimlerin değerlendirmesini yapması gereken 
sosyal hizmet işçilerinin hepsinin gerekli olan kalifiyeye ve 
deneyime sahip olmadığından dolayı oluştuğunu izah etti. 

Protesto eyleminde bulunan engelli çocukların ebeveynleri 
ile görüşme gerçekleştireceğini açıklayan Petkov, şu anda 
bu tür ailelere ödenen sosyal yardımları ödeme modelinde 
değişiklik yapılmasına yönelik somut adımlar atılması için 
hazırlık yapıldığını anlattı. Bakan’ın ifadelerine göre bu yıl-
dan itibaren engellilik oranı yüzde 90’ın üzerinde olan çocuk-
lara yönelik yardım miktarında artış vardır, onların ailelerine 
ise 930 leva miktarında maaş ödenmektedir. 

Sigorta gelirinin artırılması konusuna gelince Petkov, her 
yıl yüzde 1 oranında artırılacağını ve bunun da vatandaşların 
imkanı göz önüne alınarak en az miktarda artış olduğunu 
kaydetti. 

Petkov, Ulusal Sigorta Enstitüsünün sigorta prim ödeme 
gün sayısı ve emeklilik yaşı için verilen emekli maaşa ilişkin 
tahmini tutarı hesaplama hizmeti sunduğunu belirtti. Bakan, 
emeklilik yaşına yaklaşan vatandaşların sigorta prim ödeme 
gün sayısını bildikleri halde alacakları emekli maaşın tahmini 
tutarını hesaplamaları çağrısını yaptı.
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Tsvetan Tsvetanov Benkovski’de: GERB Kırcaali 
ilinin tüm vatandaşlarına elini uzatmıştır
35 gencin üyelik kartını 

bizzat kendisinden aldığı 
Benkovski köyü okumae-
vinde parti üyeleri ve ta-
raftarları ile düzenlenen 
görüşmede GERB Partisi 
Başkan Yardımcısı Tsve-
tan Tsvetanov şunları 
paylaştı: “Kırcaali ili va-
tandaşlarının her birine 
elimizi her zaman uzatmış 
haldeyiz. Burada bir aile 
kurduğumuzu görüyorum. 
Siz, gençlerimiz yarınları-
mızsınız. Sizlerin saye-
sinde GERB partisinin 
bir vizyonu, uzun vadeli 
bir geleceği bulunmak-
tadır. Birbirinizle irtibata 
geçmeniz, bölgeniz için 
çalışmanız ve burada ge-
lişmeniz için siz, gençlere 
Kırcaali bölge akademisi 
kuracağız.” 

Tsvetanov şunları da 
ilave etti: “Parlamento 
seçimlerinde ulusal ve 
bölgesel çapta büyük 
bir mobilizasyon gerçek-
leştirdik. Bundan dolayı 
da Parlamentodaki tüm 
GERB üyeler i Tsveta 
Karayançeva’nın Millet 
Meclisi Başkan Yardım-
cısı olması gerektiğine 
hemfikirdik. Bu da sizle-
re olan özel ilgimizin bir 
işaretidir, zaten valilik de 
tamamen GERB ekibi 
tarafından yönetilmekte. 
Kırcaali’yi bakanlar ziya-
ret ediyor, sanayi bölge 
kurulmasına önem veriyo-

ruz, bu ise yatırım ve yeni 
iş olanakları demektir. 
Bunlar yerel halkı kalkın-
dırma ve bölgenin ekono-
mik istikrarına yönelik po-
litikalardır. Tüm belediye 
teşkilatlarımız ve onların 
başkanları GERB’in bu 
başarısında emeği bulun-
maktadır. Şu bir gerçektir 
ki, bizler bölgede HÖH’ün 
tek alternatifiyiz. DOST 
değil, bizler statükoya kar-
şıyız. Değişimi taşıyoruz, 
insanları ayırmıyoruz, tam 
aksine onları birleştiriyo-
ruz. 

Muhalefet ülkemizdeki 
istikrarı önemsemiyor. 
Borisov Avrupa’da büyük 

bir başarıya imza attı. Batı 
Balkanlar’ı dikkatlice izle-
meliyiz ve ulusal sorumlu-
luk taşıyan ve vatandaş-
larımızın güvencesi için 
garanti sağlayan tek parti 
olduğumuzu unutmaya-
lım. Borisov 2 hükümeti 
istikrarlı bir ülke bırak-
mıştı, daha sonra geçici 
hükümet ile bir vakum 
oluştu. Şimdi de istikrar 
için mücadele veriyoruz, 
bunun için ise 4 yıllık tam 
bir yönetim sürecine ihti-
yacımız var. Avrupa baş-
kanlığını, 2019 yılındaki 
Avrupa Parlamentosu se-
çimlerini ve Kırcaali ilinde 
artık bir belediye başkan-

lığı kazanmamız gereken 
yerel yönetim seçimlerini 
başarıyla gerçekleştir-
mek üzere devletin tüm 
imkanlarını faaliyete ge-
çireceğiz.”

44. Millet Meclisi Baş-
kan Yardımcısı ve GERB 
Partisi İl Başkanı Tsve-
ta Karayançeva, yerel 
teşkilata yürekliliğinden, 
hevesle çalışmalarından 
ve özellikle yaratıcılık ve 
beraberliğinden dolayı 
gençlere teşekkür etti. 
Karayançeva şunların al-
tını çizdi: “Bazen çalışma 
hevesinizle, girişimleriniz-
le ve fikirlerinizle beni şa-
şırtıyorsunuz. Sizlerin her 

zaman bir partneri ve ar-
kadaşı olarak kalacağım, 
çünkü Kırcaalili gençleri 
tekrar doğup büyüdükleri 
yerlere dönmesini sağla-
yacak ekip sizlersiniz.”

Dışişleri Bakan Yardım-
cısı ve GERB Gençlik 
Kolları Başkanı Georg 
Georgiev Benkovski’nin 
özel konuğu oldu. Konuş-
masında kendileri şunla-
rı paylaştı: “Sizler farklı 
özelliklere sahip, farklı 
topluluklardan ve büyük 
potansiyele sahip bir 
genç insanlar bukatisiniz. 
GERB ise gençlere hem 

yönetimde, hem de parti 
teşkilatlarında şans ve-
ren bir partidir. Yerel yö-
netimdeki Jivko Todorov 
ve Kalin Kamenov, AB 
parlamentosu en genç 
üyesi Andrey Novakov ve 
başkaları bunun iyi bir ör-
neğidir. Gençler yeni fikir 
kaynağıdır ve GERB’in 
gücü de bundan kaynak-
lanmaktadır.” 
Görüşme sonrasında 

Tsvetanov, partinin ilçe, 
kadın ve gençlik kolları 
başkanları ile de görüştü. 
           Kırcaali Haber

Ünlü futbolculardan yardım maçı
Bulgar forvet oyuncu-

su Dimitır Berbatov ile 
Portekizli eski futbolcu 
Luis Figo'nun kaptan-
lıklarını yaptığı takımlar, 
yardım maçında karşı-
laştı.
Berbatov ve Figo, baş-

kent Sofya'daki Vasil 
Levski Stadı'nda oyna-
nan ve 40 bin kişinin 
izlediği maç için futbol 
dünyasının ünlü yıldız-
larını davet etti. Birçok 
yıldız ismin yer aldığı 
karşılaşma, 3-3 bera-
bere tamamlandı.
Maç öncesi seyircileri 

selamlayan Berbatov, 
"Biz buraya galibiyet 
için gelmedik, sizi se-
vindirmek için burada-
yız. Bilet alarak verdiği-
niz her para, yetenekli 
çocuklara destek için 
harcanacak." dedi.
Berbatov, kendi adını 

taşıyan vakıfta topla-
nan paraların, sanat, 
spor ve bilim gibi çeşitli 

dallarda üstün başarı 
gösteren çocukların ka-
riyerine harcanacağını 
söyledi.

Maç sonrası vakfın 
desteklediği çocukların 
yanına giden Berba-
tov, onlarla öz çekim 
yaparak, imza dağıttı. 
Genç yetenekleri asla 
yalnız bırakmayacağını 
söyleyen 36 yaşındaki 
Bulgar futbolcu, ma-
çın devre arasında da 

2016'da başarı göste-
ren çocuklara ödül ve 
takdir belgeleri takdim 
etti.

Berbatov, yaz sonu-
na dek yeni bir transfer 
teklifi almaması duru-
munda futbolculuk ka-
riyerine son verebilece-
ğini de sözlerine ekledi.
Yardım maçında Di-

mitır Berbatov'un ta-
kımında Ryan Giggs, 
Paul Scholes, Gary 

Neville, Nemanja Vidic, 
Rio Ferdinand, Patrice 
Evra, Edwin van der 
Sar, David James, Rob-

bie Keane, 
Hristo Sto-
içkov, Kra-
simir Balı-
kov, Sitilyan 
Petrov ve 
Martin Pet-
rov yer aldı.
L u i s 

F i g o ' n u n 
takımında 
ise Robert 
Pires, Da-
vid Treze-
guet, Chris-

tian Karembeu, Dwight 
Yorke, Michel Salgado, 
Maxwell, Jens Leh-
mann, Francesco Tol-
do, Nuno Gomes, Gaiz-
ka Mendieta, Ivan Cor-
doba, Predrag Mijatovic 
ve Jari Litmanen forma 
giydi. AA

Kırcaali’de Muhteşem 
Bayram Konseri

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği, 22 Haziran Per-
şembe akşamı Belediye Kültür Merkezinde muhte-
şem bir Ramazan Bayramı konseri sundu. Konser 
dernek tarafından Kırcaalilere bayrama özel armağan 
edildi. Bir buçuk saat süren konserde dernek çatısı 
altında faaliyet sürdüren folklor grupları ve solistler 
zengin halkoyunları ve türkü repertuarıyla Türk kül-
türü ziyafeti sunarak, seyircinin gönlünü fethettiler. 
Amatör folklor sanatçı ve ses yetenekleri konser bo-
yunca salonu tıklım tıklım dolduran izleyiciler tara-
fından alkışlandı. Ömer Lütfi Kültür Derneği, bir kez 
daha Bulgaristan’da Türk kültürünü yaşatan en büyük 
kurumlardan biri olduğunu kanıtladı. 

Konsere katılan konuklar arasında başta T. C. Filibe 
Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Volkan Tanyıldız 
olmak üzere parti ve sivil toplum kuruluşları temsilci-
leri hazır bulundu. 

Konserde Yüksel Esen ve Nilgün Ahmet yönetmen-
liğindeki Kırcaali Türk Folklor Ekibi, Çocuk Folklor 
Ekibi ve Sürpriz Modern Dans Grubu sahne aldı. 
Folklor ekiplerin bayrama özel hazırladıkları progra-
mı icra ettiler. 

Kırcaali Türk Folklor Ekibinde yer alan gençler ge-
leneksel folklor kıyafetleriyle Rumeli bölgesine ait hal-
koyunlarını büyük beceriyle oynadılar. Ayrıca Sürpriz 
Modern Dans Grubu’ndaki kızlar renkli kıyafetlerle 
muhteşem bir modern dans gösterisi sergilediler. 

Derneğin solistlerinden Aysun Ahmet, Engin Emin, 
Çağla Birol ve Duygu Emin söyledikleri türküleriyle 
Kırcaalilileri coşturdu. 

Konserde sahne alan tüm folklor ve ses sanatçı-
larının hep birlikte söyledikleri Hayat Bayram Olsa 
şarkısıyla program sona erdi. 

Konser için Ömer Lütfi Kültür Derneği’ne T. C. Fili-
be Başkonsolosu Hüseyin Ergani, Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, Cebel Belediye Başkanı Bahri 
Ömer, Kırcaali Valisi Nikola Çanev, Kırcaali Bölge 
Müftüsü Beyhan Mehmet, DOST Partisi Genel Baş-
kanı Lütfi Mestan, Hak ve Özgürlükler Hareketi Kır-
caali İlçe Teşkilatı, DOST Partisi Kırcaali İl Teşkilatı 
ve Kırcaali Haber Gazetesi tarafından çiçek sunuldu. 
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Bosna-Hersek Halklar Meclisi 
Başkanı İvaniç’in Bulgaristan Ziyareti

Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, "Bosna-Hersek'in 
NATO ve Avrupa Birliği'ne 
(AB) net üyelik perspektifi 
bölgenin barış ve istikra-
rına önemli faktör olur." 
dedi.

Resmi bir ziyaret için 
Bulgaristan'a gelen Bos-
na-Hersek Halklar Mecli-
si Başkanı Mladen İvaniç, 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev ve Başbakan Boy-
ko Borisov ile görüştü.

Radev, İvaniç ile görüş-
mesinin ardından basına 
Bulgaristan'ın, Bosna-
Hersek dahil Batı Bal-
kanlar'daki ülkelerin AB 
ve NATO yolundaki iler-
lemesine kararlı destek 
verdiklerini söyledi.

Balkanlar'ın Avrupa en-
tegrasyonunun tüm bölge-
nin güvenliğine katkı sağ-
layacağına işaret eden 
Cumhurbaşkanı Rumen 

Radev, Mladen İvaniç ile 
bölge ülkelerin arasındaki 
ulaşım iletişimleri ve ortak 
altyapı projeleri ele aldık-
larını açıkladı.

Radev, Bulgaristan'ın 
2018 yılında yapacağı 
AB’nin dönem başkanlığı 
sırasında Saraybosna'nın 
AB'ye aday ülke olma 

statüsüne destek verme-
ye hazır olduğunu ifade 
ederek, "Dönem başkan-
lığımız sırasında AB'nin 
Batı Balkanlar'a doğru 

genişleme süreci önce-
lik sahibi olacak. Ortak 
tehditlerin karşısındaki 
en güçlü yaklaşımımız 
global, bölgesel ve ikili 
düzeydeki entegrasyonu 
artırmak yönünde olacak." 
diye konuştu.

Mladen İvaniç, Bosna-
Hersek' in Bulgaristan 
ile yaptığı iş bir l iğini 
Balkanlar'da yapıcı di-
yalog ve dostluk örne-
ği teşkil ettiğini, yakın 
olup Bosna-Hersek' in 
mantalitesinden anlayan 
Bulgaristan'ın ülkesini 
istikrarına katkı sağladı-
ğına kaydetti. İvaniç, "AB 
entegrasyonumuzun alter-
natifi yok, gelecekteki AB 
üyeliğimiz halkımızın en 
önemli birleştirici unsur-
larından biridir." dedi.

Bulgar istan Başba -
kanı Boyko Borisov da 
İvaniç ile görüşmesinin 
ardından ülkenin Batı 
Balkanlar'ın Avrupalı ge-
leceğinin garantörlüğünü 
üsteleneceğini belirterek, 
"Bosna-Hersek'in, böl-
gemizdeki güvenliğinin 
esas faktörü olan Avrupa 
Atlantik entegrasyonun-
dan vazgeçmeyeceğine 
inanıyorum." dedi.
Karşılaşmada ayrıca 

etnik gerginlik ve radikal-
leşme sorunları, siyasi is-
tikrasızlıkların önlenmesi, 
güvenlik alanındaki iş bir-
liğini artıracak çok yönlü 
diyalogun yoğunlaştırıl-
masının da görüşüldüğü 
belirtildi.
          Kırcaali Haber

İki milyon gurbetçi bekleniyor, 
hazırlıklar tamam

Avrupa’nın çeşitli ülke-
lerinde çalışan ve yaz 
tatillerini geçirmek üzere 
Anavatanlarına binler-
ce kilometre yolu aşa-
rak gelen gurbetçiler için 
Avrupa’ya açılan tüm sınır 
kapılarında hazırlıkların 
tamamlandığı belirtildi.

Avrupa’ya açılan kara 
sınır kapılarımızı kullana-
rak Türkiye’ye giriş yap-
ması beklenen yaklaşık 
2 milyon gurbetçi için her 
türlü alt yapının tamam-
landığını belirten Trakya 
Gümrük ve Ticaret Böl-
ge Müdürü Yaman Ocak 
gurbetçi vatandaşların 
bekleme çilesi yaşama-
ması için geçtiğimiz yıl 
uygulamaya konulan ve 
bu yılda Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı tarafından 
yapılan yeni düzenleme 
ile işlevsel hale getirilen 
ön beyan uygulamasını 
kullanmalarını istedi.

Avrupa’daki gurbetçile-
rin eyaletlere göre izne 
çıkarılması ve okulların 
tatil olması nedeniyle her 
yıl olduğu gibi bu yılda 
önemli ölçüde yoğunlu-
ğun yaşanacağını tahmin 
ettiklerini belirten Trakya 
Gümrük ve Ticaret Böl-
ge Müdürü Yaman Ocak; 
gurbetçilerin ön beyan 
uygulaması sayesinde 

Türkiye gümrüğüne gel-
meden önce internet üze-
rinden cep telefonu, bilgi-
sayar veya tabletle araç 
sahibinin (ad, soyad, pa-
saport/kimlik no., doğum 
tarihi, adres, kişi ve taşıt 
ülkesi, sigorta poliçe no., 
plaka no., şase no. mar-

ka, model, cins) bilgilerini 
https://uygulama.gtb.gov.
tr/tasit1onbeyan adresin-
den titizlikle girerek kendi 
kayıt işlemlerini kendileri 
yapmalarının zaman ka-
zandıracağını belirtti.

Ön beyan uygulaması 
için iki peronun açık tutul-
duğunu gümrük sahasına 
giren aracın eğer ön be-
yan uygulamasını yaptıy-
sa özel perondan kısa sü-

rede geçişinin sağlanaca-
ğını belirten Yaman Ocak 
“Kapıkule yolcu salonu 
başta olmak üzere bütün 
gümrük kapılarımızda 
gurbetçi sezonuna hazır 
durumdayız. Geçen yıl 
400 bin araç ve 1 milyon 
800 bin yolcu kapasitesi 

ile sezonu kapatmıştık. 
Bu yıl bu sayının üzerine 
çıkacağımızı düşünüyo-
ruz. Ramazan bayramının 
geçen yıla göre 10 gün 
erkene gelmesi sezonun 
erken açılmasına ve ge-
lişlerin erken başlaması-
na neden olacak. Bakan-
lığımız Gümrükler Genel 
Müdürlüğü’nce geçen yıl 
hizmete sunulan ön beyan 
uygulaması ile vatandaş-

larımızın sınır kapılarında 
hızlı geçişine imkan sağ-
lanmıştır. Ön beyan uygu-
laması için vatandaşları-
mız yola çıkmadan önce 
web sayfamızdan ön be-
yan linkinden araç ve di-
ğer kişisel bilgileri girerek 
kapımıza geldiklerinde 

kapımızda ayrılmış 
bulunan ön beyan 
peronlarından hız-
lı bir şekilde ge-
çiş sağlanacaktır” 
dedi.

Gurbetçilerin yol-
dayken internet 
üzerinden gümrük 
kapılarımızdaki yo-
ğunluğu da anlık 
kameralar aracılığı 
ile görebilecekleri-
ni belirten Yaman 
Ocak “web sayfa-
mızdan alternatif 
kapılarımız anlık 
olarak görüntüle-

nebiliyor. Yoğun olmayan 
kapılarımızın tercih edil-
mesi gurbetçilerimizin 
lehine olacaktır.12 peron-
da gümrük hizmeti sunul-
maktadır. Vatandaşları-
mızın yurt dışından tan-
zim edecekleri evraklar 
yanında bulundurmaları 
durumunda hızla geçişleri 
sağlanacaktır” dedi.

              Edirnehaberci

Bulgaristan Hekimler Birli-
ğinden, Engellilere destek 
Yüksek İdare Mahkemesi’nin (VAS) Bölge Engelli 

Sağlık Kurullarının (TELK) çalışmalarına ilişkin yö-
netmelikte yer alan bazı metinleri iptal etme kara-
rıyla ilgili Bulgaristan Hekimler Birliği, engelli sağlık 
kurullarında yer alan hekimlerin tamamen arkasında 
olup, yürürlükte olan idari düzenlemelerde kapsamlı 
reformlar yapılmasına yönelik taleplerini desteklediği 
açıkladı. 

Bulgaristan Hekimler Birliği yönetimine göre sağlık 
raporuna ilişkin mevzuatta değişiklik yapılmasına yö-
nelik acil önlemler alınması gerekir. 

Bulgaristan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Ventsislav 
Grozev, “Yönetmelik metinlerinin bir kısmının VAS 
tarafından iptal edilmesi sonucu ortaya çıkan sorun 
bölge engelli sağlık kurullarında görevli hekimlerin 
işini zorlaştırdığı gibi hasta kişilerin engellilik oranı-
nın yeterli derecede belirlenmesine yönelik erişimini 
de zorlaştırıyor. Üç yıldır engelli sağlık kurullarının 
çalışmaları ve uymak zorunda olduğu karmaşık idari 
düzenlemelerle ilgili sorunu ortaya koyuyoruz” diye 
yorum yaptı. 

Dr. Grozev, “Yasalar konusunda edilen düşünce-
sizlikler, hekimler arasında gerginliğe, hastalarda 
memnuniyetsizliğe yol açtığını ve engelli maaşı alan 
kişilere karşı olumsuz bir tavır sergilenmesinin kay-
nağıdır. Sağlık Bakanlığına sayısız mektup gönder-
dik, bu mektuplarda Hekimler Birliği temsilcilerinin 
yönetmelikte değişiklikler yapılmasına ilişkin teklifle-
ri etraflıca değerlendirecek çalışma gruplarına dahil 
edilmeleri talebinde bulunduk. Hekimler Birliği, ülke 
çapında engelli sağlık kurullarında görevli meslek-
taşlarımızın önerileri üzerinde çalıştı ve hekimlerin 
işini kolaylaştıracak ve hastaların önündeki idari en-
gellerin kaldırılacağı komple değişim konsepti tanıttı” 
diye belirtti. 

Hekimler Birliği, engelli sağlık kurullarının çalışma-
larına yönelik idari düzenlemelerden ötürü düzenli 
olarak açıklanamaz ve mantıksız durumlarla karşı-
laşan hastalardan başka bölge engelli sağlık kurulla-
rında görevli uzman hekimlerin de görevlerini yeterli 
derecede yerine getirmede zorluklarla karşı karşıya 
kaldıklarına dair uyardı. 

Dr. Grozev, “Bunlar idari sorunlardır ve böyle so-
runlar olduğu yıllarca bilinen bir şeydir. Üstelik çö-
zümlenemeyen sorunlar da değildir. VAS’ın kararı 
dikkatlerin, engelli sağlık kurullarının çalışmalarına 
ilişkin tüm idari düzenlemelere çevrilmesi ve acil ola-
rak tamamen değiştirilmesi için iyi bir vesiledir” diye 
kesin konuştu.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Edirne Valisi Özdemir, Filibe Valisi ile görüştü

Edirne Valisi Günay Özdemir, 
Filibe Valisi Zdravko Dimitrov ile 
resmi görüşme gerçekleştirdi.

Valilikteki bir saatlik görüşme 
esnasında valiler, Bulgaristan 
ile Türkiye arasındaki iyi ilişkileri 
konusunu ele aldılar. 

Edirne Valisinin bu ziyare-
ti, Türkiye Başbakanı Binali 
Yıldırım’ın daveti üzerine Türki-
ye Cumhuriyeti’ni ziyaret eden 

Bulgaristan Başbakanı Boyko 
Borisov ziyaretinden birkaç gün 
sonra gerçekleşmiş oldu. Bu zi-
yaret de iki ülke arasındaki iyi 
ilişkilerin açık bir kanıtı oldu. 

Dimitrov, iki ülke arasında ola-
sı bir gerginliğe izin verilmemesi 
gerektiğini, çünkü iki ülke ara-
sında iyi ilişkiler söz konusu ol-
duğunu, bunların ise gelecekte 
de korunması gerektiğini belirtti. 

Vali Dimitrov şunları ifade etti: 
“Bu ise ülkelerimizin gitmesi 
gereken doğru yol ve yöndür. 
Bizler komşuyuz ve bu iyi iliş-
kilerimizi gelecek nesiller için 
korumalıyız.” 

Vali Özdemir mevkidaşına te-
şekkür etti ve Boyko Borisov’un 
Türkiye’ye yapmış olduğu ziya-
reti iyi ilişkilerin kanıtı olduğunu 
dile getirdi. Vali, kültür, sağlık 

ve turizm alanında birçok ortak 
projenin gerçekleştirilebileceği-
ni de ifade etti. 

Bir iki ay içinde Bursa-Filibe 
uçak seferlerinin açılmasıyla 
ilgili ilk adım atılmıştır. Bursa-
Filibe uçak seferleri konusu, şu-
bat ayında Türkiye Cumhuriyeti 
Filibe Başkonsolosu Hüseyin 
Ergani’nin Vali Zdravko Dimit-
rov ile gerçekleştirdiği ilk resmi 
görüşmesinde tekrar gündeme 
getirilmişti.

Genel Sekreter Boris Dimov’un 
da yer aldığı Filibe Valiliğindeki 

görüşmede, yakın gelecekte 
gerçekleştirilebilecek başka or-
tak projelere de değinildi. 

Filibe Valiliğindeki ziyaretin-
den sonra Edirne Valisi Günay 
Özdemir İmaret Camiinde iftar 
yemeği verdi. 

İftara Filibe Valisi Dimitrov’un 
da iştirak etmesi buradaki va-
tandaş ve soydaşlarından olu-
şan Müslüman topluma güçlü 
bir moral ve güzel bir jest oldu.

İftar programında Filibe Baş-
konsolosu Hüseyin Ergani de 
yer aldı.           Kırcaali Haber

TÜRKİYE’DE ANADOLU ÜNİ-
VERSİTESİNE GİRİŞ SINAVI 

– 09 TEMMUZ 2017
Türkiye’de Anadolu Üniversitesinde okumak isteyen Bulga-

ristan vatandaşları için 9 Temmuz 2017 tarihinde üniversiteye 
giriş sınavı düzenlenecektir. Sınava girmek isteyen adayların 

lise mezunu olmaları ge-
rekmektedir. 

Başvurularınızı AÖF 
Filibe bürosuna gelerek 
veya www.anadolu.edu.tr 
sayfasına girerek https://
anadolu.edu.tr/duyuru-
lar/2017- anadoluyos- ila-
ni-icin-anadolu-universite-
si-yabanci-uyruklular-icin- 
1490970169 linkinden ya-
pabilirsiniz.

Sınav yerleri: Filibe ve 
Kırcaali

Sınav ücreti: 25 Euro
Ziraat Bankası 
BG 61 TCZB 93 50 14 

10 18 01 00 
NOT: Banka dekontunu 

taratıp bulgaristan@anadolu.edu.tr e-mail adresine göndere-
bilirsiniz ve AÖF Filibe bürosuna getirebilirsiniz.

Daha detaylı bilgi için:
Tel: 032 262 232
E-mail: bulgaristan@anadolu.edu.tr

Tokuda ülkemizdeki yatırımlarını 
15 milyon Euro ile artıracak
Bulgaristan Tokuda ve City 

Clinic- Acıbadem hastaneleri 
sahibi Türk işadamı Mehmet Ali 
Aydınlar, ülkemizdeki yatırımla-
rını 15 milyon avro ile artıracak. 
Bu paralar, Dünya Bankasının 
bir kolu olan Uluslararası Finans 
Korporasyonu (FN) tarafından 
sağlanacak. 

Holdingden, bu paralarla Bul-
garistan portföyündeki sağlık 
hizmetlerine yenileri eklenmek 
için kullanılacağı belirtildi. 

G e ç e n  y ı l  A c ı b a d e m , 
Bulgaristan’da gerçekleştirilen 
en büyük beş yatırımdan ikisini 
yapmıştı. Holding, Tokuda ve 
Citi Clinic’i 73.8 ile 39 milyon 
dolara satın almıştı. 

Bu iki satışla Türk holdingi, 
Bulgaristan’daki en büyük has-
taneler zincirini kurmuş oldu. 

Yönetim Kurulu Başkanı Meh-
met Ali Aydınlar, verilen kredi 
ile ilgili şunları söyledi: “Bulga-
ristan ve bölgedeki yatırımları-
mızla, Bulgaristan hastalarının 
daha kaliteli sağlık hizmetleri 

almak üzere özel sektördeki 
sağlık hizmetlerinin gelişmesini 
ve daha ulaşılır hale gelmesini 
amaçlıyoruz.”

Acıbadem City Clinic markası 
altında 560 hasta kapasitesi ile 

Tokuda hastanesi, toplam 164 
hasta kapasitesi olan City Clinic 
kardiyoloji ve onkoloji merkezi, 
31 hasta kapasitesi bulunan 
Burgas Kardiyoloji hastanesi 
ve Varna’daki Sağlık Merkezi 
bulunmaktadır. 

Yapılacak 15 milyon avro de-

ğerindeki yatırımla holding, 
ülkemizdeki sağlık hizmetleri 
pazarında teknolojik ve klinik 
üstünlüğünü sağlama imkânları 
arayacak.

1991 yılında kurulan Acıbadem 
Sağlık Hiz-
metleri Gru-
bu, Türkiye’de 
tanı ve tedavi 
alanında l i -
de r  s a ğ l ı k 
kur umudur. 
Türkiye, Ma-
kedonya, Irak 
ve Hollanda 
gibi ülkeler-
de toplam 22 
hastaneye sa-
hiptir. Holding 

daha ek sağlık 
hizmetleri sunan 19 sağlık mer-
kezi ve şirketinin sahibidir. Acı-
badem Sağlık Hizmetleri Grubu 
çalışanlarının sayısı 22 500’den 
fazladır, bunlardan 3 500’ü ise 
doktordur. 

                      Kırcaali Haber


