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Türk ve Bulgar İş Adamları Filibe'de Bir Araya Geldi
Filibe kentinde düzenlenen 

geleneksel Uluslararası Tek-
nik Fuarı'na konuk olan Türk 
iş adamları, ülkedeki iş ve 
yatırım olanakları hakkında 
bilgi aldı.
Fuarda Türkiye'nin Sofya 

Büyükelçiliği Ticaret Müşa-
virliği, Filibe Başkonsolos-
luğu, Bulgar-Türk Ticaret ve 
Sanayi Odası (BULTİŞAD) iş 
birliğiyle "Bulgar-Türk Yatırım 
Semineri" gerçekleştirildi.
Yabancı yatırımcıların çalış-

malarını ilgilendiren ve ülke-
nin genel ekonomik yapısını 
tanımlayan ayrıntılı bilgilerin 
sunulduğu seminerde Bulga-
ristan, Türk iş adamları için 
Avrupa Birliğine (AB) açılan 
bir kapı olarak tanıtıldı.
Seminer programı kap-

samında, "Bulgar istan-
Türkiye Ticaret ve Yatırım 
İlişkileri", "AB'ye İhracatta 
Bulgaristan'ın Lojistik Üs 

Olma Potansiyeli ve Avantaj-
ları" ile "Bulgaristan Sanayi 
Bölgeleri Sunumu" konulu üç 

panel düzenlendi.
Türkiye'nin Sofya Büyükelçi-

liği Ticaret Başmüşaviri Em-

rah Sazak, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Türk iş 
adamlarına kolaylık olması 
amacıyla "Bulgaristan Ticaret 
ve Yatırım Rehberi" hazırla-
dıklarını söyledi.
Sazak, "Bulgaristan'ın kom-

şu ülke olması, en büyük ti-
caret ortağımız Avrupa'ya 

açılan kapı olması, Gümrük 
Birliğinin ticareti için sağlam 
bir hukuki zemin getirmesi 
iki ülke arasındaki ticaret ve 
yatırım ilişkilerini olumlu et-
kilemektedir. Bu rehber, iki 
ülke ticaret ve yatırım potan-
siyeline ışık tutmak amacıyla 
hazırlanmıştır." dedi.
- 500 milyon nüfuslu pa-

zara açılan kapı
BULTİŞAD Başkanı Fikret 

İnce de Bulgaristan'ın, 500 
milyon dolayında nüfusa sa-
hip AB'ye açılan bir kapı ol-
duğunu vurguladı.
Türk sanay ic i ler i  iç in 

Bulgaristan'ın çok iyi bir üre-
tim merkezi olabileceğini dile 
getiren İnce, iki ülke arasın-
daki ticaret mübadelesinde 
memnuniyet verici gelişmeler 
yaşandığını anlattı.
Bulgaristan'a yapılan Türk 

yatırımlarının 2,2 milyar dola-
rı aştığını ancak bu miktarın 
gerçek potansiyelin altında 
olduğunu belirten İnce, ülke-
ye ciddi yatırımcıların gelme-
sinden mutluluk duyduğunu 
ifade etti.

Devamı 4’de

Türk iş adamları onuruna 
Filibe Başkonsolosluğunda 
resepsiyon düzenlendi
73. Uluslararası Filibe Tek-

nik Fuarı’na katılan Türk iş 
adamlarının onuruna Fuar 
ziyaretinin sonrasında, 
Türkiye’nin Sofya Büyükel-
çisi Süleyman Gökçe’nin de 
teşrifleriyle Başkonsolosluk 
konutunda bir resepsiyon 
düzenlendi.
Resepsiyonda Pazarcık 

Valisi Stefan Mirev, Smol-
yan (Paşmaklı) Valisi Ned-
yalko Slavov, Plovdiv (Fili-
be) Vali Yardımcısı İvelina 
Apostolova, Filibe Beledi-
ye Meclisi Başkanı Savina 
Petkova, Filibe Fuar Müdürü 
İvan Sokolov, Filibe Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı 
Dobrina Prodonova, BUL-
TİŞ Başkanı Altan Keser, 
BULTİŞAD Başkanı Fikret 

İnce, DTİK Balkanlar Bölge 
Komitesi Başkan Yardımcısı 
Edis Emre ve daha pek çok 
yetkili ve iş adamı katıldı. 
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Eğridereliler Kültür ve 
Dayanışma Derneği, 
Temmuz ayının ilk hafta-
sında kırk kişilik bir grupla 
D o ğ u  K a r a d e n i z 
Bölgesi’ne bir haftalık bir 
gezi turu düzenledi. Hazi-
ranın  son  gec es in i 
Temmuz’a bağlayan gece 
yolculuğumuz oldukça 
uzun sürdü.  Sabahın er-
ken saatinde Şehzadeler 
kenti Amasya’ya ulaştık. 
Burası gezimizin başlan-
gıç noktasıydı. Her biri-
mizde Karadeniz’i görme-
nin heyecanı ve merakı 
vardı. Rehberimiz İsmail 
Aktaş ile Amasya’ya 30-
35 km kala Ankara 
güzergâhında buluştuk. 
O, gezinin amacı ve 
güzergâhı ile ilgili bizleri 
b i lg i lendirdi.  Kendis i 
Amasralı olduğu için bu 
bölgeyi iyiden iyiye tanı-
yan bir turizm rehberidir. 
Bundan dolayı kendisine 
sonsuz güven duyduk.  
Bu anlamda şunu da ek-
lemek isterim. Rehberi-
miz, bu göreve gelmeden 
önce, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı’nda memur, şef 
ve şube müdürü, İl kültür 
ve Turizm Müdürü ve Mü-
dür yardımcısı görevlerin-
de bulunmuş. Mesleki 
alanda toplam 35 yıllık bir 
hizmeti vardır. Daha son-
ra da görevini Profesyonel 
Turizm Rehberi olarak, 
Türkiye’nin her bir bölge-
sinde devam ettirmiş. 
Kendisi oldukça dinç ve 
esprili biridir. Görevini se-
verek ve merakla icra et-
mektedir. Rehberimiz İs-
mail Aktaş, yol boyunca 
bize gezi esnasında böl-
genin yerleşimi, coğrafi 
durumu, tarihi eserleri ve 
iklimi hakkında ayrıntılı 
bilgiler verdi. Bilindiği gibi 
alanı en büyük bölge 
Doğu Anadolu’dur. Alanı 
en küçük bölge de Güney-
doğu Anadolu, alanı en 
alçak bölge Marmara 
Bölgesi’dir. Kıyıları en 
uzun bölge de Ege Bölge-
si, en çok yağış alan böl-
ge ise Güneydoğu Ana-
dolu Bölgesi’dir. Karade-
niz Bölgesi, Anadolu’nun 
kuzeyinde, Sakarya’nın 
doğusundan Gürcistan’a 
kadar Karadeniz’e paralel 
olarak bir şerit gibi uzanır. 
Karadeniz Bölgesinin nü-
fusu 8 milyon civarındadır. 
Türkiye topraklarının % 
18’ni kaplar. Alanı 143, 
537 km2 olup, ülkenin 
üçüncü büyüklükteki böl-
gesidir. Doğu- batı doğrul-
tusunda 1400 km,  kuzey-
güney doğrultusunda 
100-200 km. ile bir şeride 
benzer. Karadeniz Bölge-
si; Batı- Orta ve Doğu Ka-
radeniz olarak üçe ayrılır. 
İlk durağımız Şehzadeler 
şehri ve Atatürk’ün Kurtu-
luş Savaşı için ilk kıvılcım 
oluşturduğu Amasya’da-

yız. Bursa’dan buraya ge-
lince, iki şehir arasındaki 
iklim farkını hemen his-
s e t t i k .  B i z e  g ö r e 
Amasya’nın havası daha 
serindi. Belki de sabahın 
erken saati olduğu için 
bize öyle geldi. Otobüsten 
iner inmez, el ve yüz te-
mizliği yaparak, biraz 
doğa ile baş başa kaldık. 
Kısa bir süre ufuktan gü-
neşin doğuşunu seyrettik 
ve ardından sabah kah-
valtısına oturduk. Burası 

gezimizin başlangıç nok-
tasıydı. Çoğumuzun bu 
şehre ilk defa geldiğinden 
sağa sola bakınma ihtiya-
cını giderdi. Sabahın er-
ken saatleri olmasına rağ-
men, Amasya caddelerin-
de ve sokaklarında yavaş-
tan yavaşa bir hareketlilik 
başladı. Bizler de bu ses-
sizliğe ses kattık. Heye-
can ve coşku içinde gezi-
mize başladık. Burada 
gezip gördüklerimizin her 
biri bizim için büyük bir 
değişiklik yaratıyordu. İlk 
bakışta, kentin doğal ya-
pısı ve güzelliği bizleri hu-
zura götürdü. Amasya 
şehrini bir günde gezip 
dolaşmak pek kolay gibi 
görünmüyor. Bu yüzden 
gördüklerime ve rehbe-
rimden aldığım notlara 
göre, sizlere Amasya’yı 
tanıtmaya çalışacağım. 
Buranın a lanı  5690 
k m 2 ’ d i r .  Ş e h i r 
Yeşilırmak’ın Orta Kara-
deniz( Canik) dağları ara-
sında oluşturduğu bir vadi 
üzerinde kurulmuştur. İlk 
adı “Hakmiş”, daha sonra 
da Amasya adını almış. 
Görünüşe bakılırsa, bura-
sı çok eski ve tarihi bir 
kente benzemektedir. Ta-
rihimizde, Amasya daha 
çok Şehzadeler şehri ola-
rak bilinmektedir. Yapılan 
araştırma ve bulgulara 
göre buraya ilk yerleşim 
M.Ö.5 500 yıllarında ya-
pılmış. Bu topraklardan 
k imler geçmemiş k i, 
Hititler’den tutun da Frig, 
İskit, Lidya, Pers, Pontus, 
Roma, Bizans, Selçuklu 
ve Osmanlılara geçit ve 
yuva olmuş. Amasya’da 
göze ilk çarpan, Amasya 

Kalesi’dir.  Kale, il merke-
zinin kuzeyini kaplayan 
Harşena Dağı üzerinde-
dir. Kalenin kurulduğu 
kale kütlesi, denizden 700 
metre ve Yeşilırmak’tan 
da 300 metre yükseklikte 
bulunur. Bu kale Pontus 
kralı tarafından yaptırıl-
mıştır. Roma ve Pontuslar 
Savaşı zamanında büyük 
bir darbe görmüş ve 1075 
y ı l ı n d a  T ü r k l e r i n 
Amasya’yı fethetmesiyle, 
kale onarım görmüştür. 

Şehrin bir diğer görülecek 
tarihi yapıtı da Hazeranlar 
Konağı’dır. Konak, 1872 
yılında,  Amasya valisi 
Ziya Paşa zamanında, 
defterdar Hasan Talat 
Efendi tarafından kız kar-
deşi Hazeran adına yapıl-
mıştır. Kentin merkezinde, 
Yeşilırmak’ı n hemen kar-
şısında, Amasya evleri 
dikkati çekmektedir. Bu 
evler genellikle yan yana 
ve sırt sırtadır. Evler, biti-
şik nizamda inşa edilmiş-
tir ve çoğunlukta bahçeli 
ve avluludur. Bahçeler, 
haremlik- selamlık arasın-
da kalmaktadır. Bahçe 
denen boşlukta, ocak ve 
su kuyusu  bulunur. 
Yeşilırmak’ın hemen ku-
zeyinde bulunan Amasya 
evleri; bodrum üzeri tek 
ve iki katlı yapılmış olup, 
üç tarafı pencerelidir.  Ev-
lerin ırmaktan yana olan 
ikinci kat pencereleri bü-
yütülmüş ve cumbalıdır. 
Bu yöntemle güneş ışıkla-
rının içeriye depolanması-
na çalışılmış.  Amasya 
1915 yılında büyük bir 
yangın, 1939’da deprem 
ve zaman zaman da sel 
felaketleri yaşamış bir ili-
mizdir. Meydana gelen bu 
doğa afetleri, yüzünden 
ahşap konutlar zarar gör-
müş ve olumsuz etkilen-
miştir. Diğer taraftan, Ye-
şilırmak nehri, şehri ikiye 
ayırmak için yıllar yılı uğ-
raşmış ve sonunda ama-
cına ulaşmış. Bundan şe-
hir iki kesimden ibarettir. 
Yeşilırmak, suyunun yeşil 
olması nedeniyle, bu adı 
almıştır. Irmağın suyunun 
renkli olması, ziyarete ge-
lenleri bir hayli düşündür-

mektedir. Bir de suyun 
akış yönünü belirlemek 
biraz ilginçtir. Çünkü su-
yun akışını kısa süreliğine 
izlemek gerekir. Bir bak-
mışın ırmak suyu sola, bir 
bakmışın sağa akıyor. 
Şehrin üzerinden geçen 
korkuluklu beton köprü, 
şehrin iki yakasını bir ara-
ya bağlamakta ve ulaşımı 
sağlamaktadır. Şehrin 
merkezinde yer alan Fer-
hat ile Şirin’in mezarını 
ziyaret edip, onların ölüm-

süz aşkını bilen ve bu ef-
saneyi iyi bilen bir kişinin 
ağzından duymak, bizleri 
yıllar öncesine götürdü. 
Ben şu kadarını söylemek 
isterim. Bunca sevgi, aşk 
ve gözyaşına rağmen, bi-
rileri bu aşkı kıskanmış. 
Sonradan onların kavuş-
masına   mani olmuş. Ni-
hayet olarak; bu aşk hüs-
ranla bitmiş ve kavuşma 
işi mahşere kalmış. “ Bir 
söylence niteliği kazanan 
bu öyküye göre, her bahar 
Ferhat’ın mezarı üstünde 
kırmızı bir gül, Şirin’in me-
zarı üstünde de beyaz bir 
gül ve her iki gülün ara-
sında da bir diken gül bi-
termiş. Ferhat ile Şirin’i 
sonsuza ve ölümüne ayı-
ran bu diken, kimilerine 
göre ya Mehmene Banu,  
ya da Ferhat’a yalan ha-
ber götüren yaşlı kadındır. 
İki gül arasındaki dikenli 
gül de, iki aşığın birbirine 
kavuşmasına engel olan 
kişinin sembolüdür. Bu ki-
tabı okuyanlar,  sanırım 
öykünün içeriğini daha iyi 
öğrenmiş olacaklar!  Bu 
kent ayrıca meşhur Şeh-
zadeler diyarıdır mezarla-
rının alt tarafında, ya da 
Yeşil ırmak’ın hemen üze-
rinde Osmanlılara ait Kız-
lar Sarayı’nın görümüne 
ne demeli? Yeşilırmak’ın 
hemen kenarında Roma 
Duvarı’nın üzerine otura-
cak şekilde yapılandırılan 
Amasya evleri ırmakla pa-
ralellik içindedir. Bunlar 
arasında Ziya Paşa’nın 
defterdarı tarafından yap-
tırılan Hazeranlar konağı 
adeta Amasya evlerinin 
içinde, “ ben de burada-
yım1” diye haykırıyor. Bu 

şehirde bulunan Beyazıt 
külliyesi üç kısımdan 
oluşmakta.  Bunlar: 
Cami,   Aşhane ve 
Medrese’dir. Cami Os-
manlı lar  döneminde 
Zariye’li cami çeşidinde 
yapılmış. Caminin girişin-
deki denge sütunları dep-
remleri haber vermekte-
dir. Aşhane bölümü L 
şeklinde ve Medrese bö-
lümü de U şeklindedir.  
Amasya Müzesi: Müze 
binası 1977 yılında yapı-
lıp 1980 yılında hizmete 
açılmıştır. Müze üç kattan 
oluşmaktadır. Bodrum 
katında deposu, labora-
tuvarı ve diğer hizmet 
birimleri bulunmaktadır. 
Alt katta büfe, dinlenme 
salonu ve teşhir odaları-
na yer ayrılmış. Son katta 
ise arkeoloji  ve etnografı  
eserlerinin sergilendiği iki 
büyük salon bulunmakta-
dır. Etnografı eserler bö-
lümünde: mutfak eşyala-
rı, kadın zihniyet eşyaları, 
sedef sandıkları, Osman-
lı dönemine ait silahlar, 
seramikler, hamam ta-
kımları ve el yazması 
Kur’anlar sergilenmekte-
dir.  Bu müze dünyanın 
en iyi koleksiyonlarının 
sergilendiği bir müzedir. 
Amasya Müzesi’nde 24 
bin adet eser saklanmak-
tadır. Helenistik; Roma, 
Bizans ve dönemlerine 
ait eserler burada korun-
maktadır.  Bunu biraz 
daha geniş anlatırsak bu 
müzede 11 ayrı medeni-
yete ait eserler yer al-
maktadır. İçlerinden en 
orijinal eser, 14. yüzyıla 
ait Karahanlar dönemin-
den kalan mumyalar ör-
nek gösterilebilir. Mısır 
mumyalarının, kişiye ait 
iç organları çıkarılıyordu. 
Hâlbuki Karahanlar dö-
nemindeki mumyalarda 
ise, canlıya ait iç organla-
rı çıkarılmadan yapılmış-
tır.  Gezdiklerimiz arasın-
dan, biraz da Şehzade 
Osman Türbesi’nden ba-
his etmek isterim. Türbe, 
caminin güneydoğusun-
da bulunmaktadır. Kare 
şeklinde ve kubbe ile ör-
tülüdür.  Türbe 1513 tari-
hinde II. Bayezid’in oğul-
larından Amasya Valisi 
Şehzade Ahmet’in aynı 
yıl Yavuz Sultan Selim 
tarafından öldürülen oğlu 
Şehzade Osman’a aittir. 
Amasya’dan ayrılıyoruz 
ve içimizi “Özgürlük Gü-
neşi ile ısıtan ilimize hızla 
devam ediyoruz. Nihayet, 
türküler ve şarkılar eşli-
ğinde Ata’mızın ayak 
bastığı Samsun’dayız. 
Otobüsten iner inmez, 
yüzümüzü denizden 
yana verip,  Bandırma 

Vapurunu izlemeye ko-
yulduk. Heybetli vapuru 
seyrederken, düşüncele-
rim birden 19 Mayıs 1919 
tarihine takıldı. Mustafa 
Kemal’in vatan için yap-
tıkları, gözümüzün önün-
de bir film şeridi gibi can-
landı. Çok geçmeden 
hayallerimden sıyrılıp, 
kendimi toparladım ve 
vapuru gezmek için ba-
samaklardan yukarı tır-
mandım. Büyük bir heye-
can ve merakla vapuru 
ilk kez dolaşma fırsatını 
buldum. Bundan çok 
memnun oldum. Vapuru 
ziyaretim sırasında en 
ç o k  i l g i m i  ç e ke n ; 
Atatürk’ün toplantı odası 
oldu. Bu arada denizin 
kuzeydoğudan hafif bir 
yel esti. Sanki bu esinti-
de; sarı saçlı, mavi gözlü 
kur tarıcımız Mustafa 
Kemal’in kokusu vardı. 
Belki de bana öyle geli-
yordu.
Orada nöbet tutan Ban-

dırma Vapuru, gelenleri 
içeriye davet etmek için 
bekliyordu sanki? Diğer 
bir taraftan da Atatürk’ün 
heykeli dimdik ayakta 
selama duruyordu. Bu 
manzara karşısında, in-
sanın yüreği hoplama-
dan, gönlü coşmadan 
olur mu?  Buna hiç kim-
se “Hayır!” diyemez. An-
cak, geçmişini bilmeyen 
ve geleceğini tasavvur 
edemeyen bir kişi buna 
sevinemez! Samsun’a 
indiğimizde, her şey es-
kisi gibiydi, denizin suları 
her zaman ki gibi mavi ve 
berraktı. Sadece denizin 
üzerinde beyaz köpük-
lü dalgalar hafiften bir-
birini kovalıyordu. İşte 
burası, vatan ve millet 
sevgisinin oluştuğu bir 
yerdir. Bu sevgi; öyle bir 
sevgi ki, belki de sev-
gilerin en sadesi ve en 
yücesidir. Bu tatlı duygu 
ve düşüncelerle tarihin 
derinliklerine dalarken, 
diğer taraftan da usta 
sanatçı Selda Bağcan’ın 
söylediği  “ Sarı Saçlım, 
Mavi Gözlüm” şarkısının 
sözleri hala kulaklarımda 
çınlamaktaydı. Şarkı şöy-
le devam etmekte: ”Sana 
hasret, sana vurgun gön-
lümüz /   Neredesin mavi 
gözlüm? /Bulutlar terin-
den, dağlar kokundan/ 
Sarhoştur sevdiğim Mah-
suni bundan/ Bir daha 
gel, gel Samsun’dan/  
Sarı saçlı, mavi gözlüm/  
Nerede, nerede, nerede-
sin dost/   
Mümün  ALTINDİŞ
Emekli Öğretmen
Bursa

Yeşilliklerin İçinde ve Tarihin Derinliklerinde bir Seyahat

Devamı gelecek 
sayıda -->
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Kırcaali Hastanesinde ücretsiz sağlık eğitimi verilecek
Basın toplantısında ko-

nuyla ilgili açıklamalarda 
bulunan Kırcaali Dr. Ata-
nas Dafovski Hastanesi 
Müdürü Dr. Todor Çerke-
zov, “Bizim hastanemiz 
bilgi merkezi oluşturulma-
sı konusunda bir öncüdür. 
Merkez, Filibe Tıp Üniver-
sitesi Öğretim Üyesi Prof. 
Dr. Bianka Tornyova’nın 
yönettiği Hastane Eğitim 
ve Gelişim Merkezinin bir 
parçasıdır. Yeni kurulan 
Bilgi Merkezinin yönetici-
si psikolog Zlatka Lapa-
nova, sekreteri ise halkla 
ilişkiler uzmanı Nadya 
Zidarova’dır” diye bildirdi. 

Ücretsiz sağlık eğitimi 
uygulanması, Kırcaali 
hastanesinin temel sağ-
lık konuları hakkında il 
halkının farkındalığının 
arttırılmasına yönelik ça-
balarının bir parçasıdır. 
Bu eğitim uygulaması 
Avrupa Birliği (AB), ülke 
ve bölge düzeyinde yapı-
lan araştırma sonucunda 
elde edilen endişe verici 
verilere karşı bir tür tepki-
dir. 12 AB ülkesi arasında 
sağlık bilgisi konusunda 

son sıralarda olduğumuz 
ortaya çıktı. Ülke düzeyin-
de ilimiz de temel sağlık 
konuları bakımından son 
sıralarda yer alıyor. Genç-
lerin genel kültür seviye-
sinin düşük olmasından 
dolayı bölgede bu eğilim 
artmaktadır. 

Dr. Çerkezov’un ifade-
lerine göre sağlıklı bir 
ulus refaha sahip olacak 

ve demografik geleceği 
parlak olacaktır. Has-
tane Müdürü, “Kırcaali 
bölgesindeki halkın has-
talıkların profilaksiden 
başka sağlık eğitimine de 
ihtiyacı vardır. Bu tür bir 
eğitim kişilerin sağlık du-
rumundan çok genel ya-
şam tarzını etkileyecektir. 
Vatandaşları tedavi etti-
ğimiz gibi sağlığını nasıl 

koruyacaklarına dair bilgi 
vermemiz lazım. Sağlığın 
teşviki genel yaşam tar-
zı hakkında bilgiye bağlı 
bir şeydir. Bu yüzden de 
sağlık eğitimi hastalardan 
başka tüm vatandaşlara 
yönelik olacak. Onlar in-
ternet üzerinden değil, ka-
lifiye uzman hekimlerden 
bilgi edinecekler. Konulu 
toplantılar düzenlenecek. 

Sonuç olarak sağlık hak-
kında bilgi verilmesi he-
defleniyor” diye konuştu. 

Zlatka Lapanova, sağlık 
eğitiminin büyük ilgi gö-
receğine dair kanaat ge-
tirdi. Eğitim, 15 yaşından 
65 yaş üstü kişilere kadar 
farklı yaş gruplarını kap-
sayacak. Eğitim sırasında 
etkileşimli eğitim yöntem-
leri kullanılacak. 

Eğitim kapsamında üze-
rinde durulacak temel ko-
nular arasında psikolojik 
sağlığı, zihin ve bilinç, 
hayata uyanmak, bilgece 
yaşlanmayı öğrenelim, 
daha anlamlı bir hayat için 
13 şey, farkındalık - kay-

gı ve stresin üstesinden 
gelmenin bir yolu, kaygı 
bozuklukları, bağımlılık, 
stres gidericileri ve başka 
konular bulunuyor. 

Bilgi Merkezinin faaliye-
te başlayacağı ilk tartışma 
toplantısı 21 Ekim Dünya 
Barış Günü ve Dünya Ruh 
Sağlığı Günü’nde yapıla-
cak. Sağlık eğitim projesi 
Spor ve Entelektüel Ko-
nuları Tartışma Kulübü 
tarafından destekleniyor. 

25-29 Eylül tarihleri ara-
sında tüberkülozun önlen-
mesi ve kontrol edilmesi 
için kampanya gerçek-
leştirildi.

              Kırcaali Haber

Bakan Dimov, yerel yönetimleri hava kir-
liliğine karşı önlem almamakla suçladı

Meclis Çevre ve Su Ko-
misyonu ve Sağlık Komis-
yonunun ortak oturumu 
sırasında Dünya Bankası 
Bulgaristan Daimi Tem-
silcisi Tony Thompson, 
“Analizlere göre 2030 yı-
lına kadar yeterli derece 
uygun önlemler alınmadı-
ğı takdirde Avrupa’nın en 
kirli şehirlerinin bazıları 
Bulgaristan’da olacak” 
dedi. Thompson, Dünya 
Bankası raporlarına göre 
ülkemizin kesinlikle hava-
daki ince partikül madde 
miktarının en yüksek se-
viyede ve erken ölüme 
neden olduğu ülkelerden 
biri olduğunu söyledi. 

Sağlık Bakan Yardımcı-
sı Svetlana Yordanova, 
ince partikül madde mik-
tarının solunum sistemi ile 
ilgili hastalıklardan başka 
kalp damar sistemi ve si-
nir sistemi ile ilgili hastalık 
oluşmasına neden oldu-
ğunu kaydetti. Bu hasta-
lıklar içinde akut bronşit, 
bronkopnömoni (akciğer 
iltihabı) ve pnömoni (za-
türre) hastalıklarının nispi 
payı en büyük olduğunu 
belirtti. Hastalık riski en 
yüksek olan gruplar çocuk 
ve yaşlılardır. 

2016 yılında yüksek se-
viyede tehlikeli olan parti-
kül madde miktarının, ön-
ceki yıla göre 10 kat fazla 
olduğu ölçüldü. Her yıl 
Bölge Sağlık Müfettişlik-

leri (RZİ) hava kirliliğinin 
neden olduğu hastalıklar 
ve ölçülen partikül madde 
miktarına ilişkin analiz ha-
zırlıyor. RZİ raporlarında 
çoğunlukla alt solunum 
yolu hastalıklarıyla ilgili 

kronik hastalıkların alev-
lenmesi sonucunda has-
taneye yatan hasta sayısı-
nın arttığı belirtiliyor. 

Çevre ve Su Bakanı 
Neno Dimov, ülkenin he-
men hemen her yerinde 
hava kalitesinin iyileşme-
si eğilimi olduğunu, fakat 
hala hava kirliliği miktarı-
nın yüksek olduğunu kay-
detti. 

Dimov, “Bu mesele göre-
ve başladığım andan beri 
Çevre ve Su Bakanlığı-
nın önceliğidir. Bu konu 

yaşam kalitesi ve insan 
sağlığı ile doğrudan ilgi-
lidir” diye kaydetti. Ba-
kan’ ın ifadelerine göre 
yerel yönetimlerin hava 
kalitesinin iyileştirilmesi 
için eylem planı hazırla-

ması lazım. Dimov, “Belki 
de yerel yönetimlerin bir 
kısmı bu sorunun ciddi-
yetinin farkında değildir. 
Çevre Operasyonel Prog-
ramı çerçevesinde hava 
kalitesinin iyileştirilmesi 
için kaynak sağlandı. Be-
lediyeler bu kaynaklardan 
yararlanabilir, onlar bu so-
runu ciddiye almalı” diye 
belirtti. 

2011-2016 döneminde 
hava kalitesinin iyileşme-
si yönünde sürdürülebilir 
eğilim olduğunu, ancak 

bunun belirlenen norm-
lara erişildiği anlamına 
gelmediğini kaydeden 
Dimov, “Fakat bu eğilim 
sürdürülebilir ve bu da iyi 
bir haberdir. Hava kirliği-
ni ölçen 38 ölçüm istas-

yonuna sahibiz. Hemen 
hemen tüm ülkede par-
tikül madde miktarının 
yüksek olması dışında 
sadece Pernik ve Gılı-
bovo şehirlerinde kükürt 
dioksit miktarı yüksektir” 
diye belirtti. Bakan, ül-
kenin hemen hemen her 
yerinde hava kalitesinin 
iyileşmesi eğilimi oldu-
ğunu, fakat Bulgaristan 
AB mevzuatlarında belir-
lenen normlara erişilme-
diğini kaydetti. 
              Kırcaali Haber

Ardino‘da en eski 
caminin restorasyonu 
için bağış toplanıyor
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Resmi Murat, 

bölgede en eski camilerden biri olan Ardino İlçesi’nin 
Lübino (Ömerler) köyündeki caminin restorasyonu için 
oluşturulan Girişim Komitesi temsilcileriyle görüştü. 
Görüşmede Lübino köyü muhtarı Sıdkı Ahmet ve köy 
camisi imamı Rafet Mustafa da hazır bulundu. 

Girişim Komitesi Başkanı Salih Bahtiyar, “Bizim için 
çok kıymetli olan bu dini mabedi restore etmek için 
girişim başlattık. Doğup büyüdüğümüz yerleri canlan-
dırmak istiyoruz. Burada dünyaya gözlerimizi açtık, ço-
cukluğumuz burada geçti, dostlarımız ve yakınlarımız 
burada bulunuyor” diye konuştu. Caminin restorasyonu 
için bağışta bulunmak isteyenlerin Devlet Tasarruf Ka-
sası (DSK) bankasında açılan bağış hesabına bunu 
yapabileceklerini belirtti. 

Belediye Başkanı Resmi Murat, hayırseverlik giri-

şimini başlatan ekibi tebrik etti. Resmi Murat, “Lübi-
no köyü çok güzel, şirin bir Rodop köyüdür. Benim 
çocukluğumun geçtiği Gorno Prahovo (Tosçalı) kö-
yünün Tretak Mahallesi, tam bu caminin karşısında 
bulunuyor. Müslümanların mübarek Ramazan ayında 
cami minarelerinin ışıklarının yanmasıyla birlikte an-
ne-babamın oruçlarını açtıklarını hatırlıyorum. Bazı 
insanlar, hayır yapmak için iyi bir kalbe sahiptir. Sizler 
de onlardansınız ve asil bir ruha sahipsiniz. Camiler 
dinimizin simgesidir. Sizin girişiminizin ilçede bulunan 
diğer yerleşim yerleri için bir örnek olmasını umuyo-
rum” diye ifade etti. 

Cami iki katlı ve ikinci katta kadınlar için ayrılmış 
bir bölüm bulunuyor. Kuzey kısmındaki 20 metre yük-
sekliğindeki minarenin ayrı giriş kapısı mevcut. Bu 
eşsiz mimari yapı 1808 yılında yerli inşaat ustaları 
tarafından inşa edilmiştir. Doğu Rodoplarda sadece 
bu camide ana bölümünün altında bodrum var. Cami 
girişinin önündeki bölümde medresenin kalıntıları bu-
lunuyor. Burada hoca ve imam gibi daha aşağı düzey-
deki dinî adamlar yetiştirilirmiş. Medrese daha sonra 
dini eğitim verilen bir okul olmuş. 

Caminin restorasyonu için bağış toplanan Bulgar 
Levası hesabı 

IBAN No: BG88STSA93000024707607
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Türk ve Bulgar İş Adamları Filibe'de Bir Araya Geldi
1. sayfadan devam

Tür k  i ş  adamla -
rı ve sanayiciler ine 
Bulgaristan'a yatırım 
yapma çağrısında bu-
lunan İnce, "Öncelikle 
Bulgaristan'da gelişen 
AB topluluğu kanunları 
dolayısıyla bugün yatı-
rımcılar için emniyetli 
bir ortam var. Yatırım-
cılar burada şirketlerini 
kurabilirler, vergi avan-
tajından faydalanabilir-
ler. AB fonları var, on-
lardan da faydalanabi-
lirler." diye konuştu.
"Bulgaristan eskisi 

gibi değil"
Türkiye'nin Filibe Baş-

konsolosu Hüseyin Er-
gani ise Türk ve Bulgar 
yatırımcıları, iş adamla-
rını bir araya getirmeyi, 

Bulgaristan'a yatırım 
fırsatlarını anlatmayı 
amaçladıklarını belirtti.
Son dönemde Türk 

sektör temsilcilerinin 

Bulgaristan'a ilgisinin 
arttığına dikkati çeken 
Ergani, "Bulgaristan es-
kisi gibi değil. Komünist 
dönemi çoktan geride 

kaldı. Bulgaristan yasal 
mevzuatını güncelleyen 
bir ülke. Sıkıntılar halen 
kısmen bile olsa da ülke 
bunları çok hızlı bir şe-

kilde aşıyor." yorumunu 
yaptı.
Bulgaristan'da turizm 

sektöründe yatırım ya-
pan Türk iş adamların-
dan Burhan Nemutlu, 
Bansko gibi kış turiz-
minin gelişmiş olduğu 
bölgelere gelen Türk 
turist sayısının her yıl 
yüzde 10 ila 20 arttığı 
bilgisini paylaştı.
Sağlam bir hizmet 

geleneğini temsil eden 
Türk  tur izmc i ler in 
Bulgaristan'da hazırla-
dıkları imkanlarla örnek 

olduğunu ifade eden 
Nemutlu, Bulgaristan'ın 
Türkiye'ye uyguladığı 
vize rejiminin turistik 
ziyaretleri olumsuz et-
kilediğinden bahsetti.
Seminere Türkiye ve 

Bulgaristan'ın farklı iş 
sektörlerini temsil eden 
400'e yakın iş adamı 
katıldı. Türk iş adamları 
seminer sonrası Bulgar 
sektör temsilcileriyle bir 
araya gelerek olası iş 
birliği alanlarını değer-
lendirdi. AA

Emekliler, maaşlarına 
zam talebinde bulundu
1 Ekim Yaşlılar Günü arifesinde Bulgaristan’da 

emekliler, aldıkları emekli ücretlerin derhal ye-
niden hesaplanmasını ve meclise sunulan Yaşlı 
Vatandaşlar Hakkında Kanunun bir an önce kabul 
edilmesini istediler. 

Ülkede en büyük emekliler derneği olan Emekli-
ler Birliği 2004 Başkanı Valentina Nikolova,” Bizim 

minimum yaşam koşullarını sağlayabileceğimiz 
emekli maaşı almaya, yaşımıza uygun sağlık hiz-
metleri görmeye, sosyal kulüplere sahip olmaya 
ve mesleki yeterliliklerimize saygı gösterilmesine 
hakkımız var. Tüm bunlar, yasal yollarla onurlu bir 
yaşam hakkımızın korunmasını sağlayacak" dedi. 

Talepleri yerine getirilmediği takdirde ülke gene-
linde protesto gösterileri düzenleyecekler. 

Onlar, prim ödeme gün sayısı ve yaşına göre 
yeniden hesaplanarak maaşlar artırılmazsa, 
Bulgaristan’ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Dönem 
Başkanlığı sırasında da protesto gösterileri yapa-
caklarına dair uyardılar. 

Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov, Ulusal 
Üçlü İşbirliği Konseyi toplantısından sonra yaptı-
ğı açıklamada 1 Ekim’den itibaren asgari emekli 
maaşın 200 levaya yükseltileceğini hatırlattı.

Simeonov, zammın yaklaşık 820 bin emekli 
vatandaşı veya emeklilerin yaklaşık yüzde 40’ını 
kapsayacağını belirtti. 

Önümüzdeki yıl asgari işçi ücretin miktarı ile il-
gili soru üzerine Başbakan Yardımcısı, bu soruyu 
en erken önümüzdeki yıla ilişkin ulusal bütçe gö-
rüşmeleri başlamadan önce cevaplayabileceğini 
söyledi. Simeonov’un ifadelerine göre önümüz-
deki yıl tüm maaşlara zam yapılması imkanlarının 
analiz edilmesi gerekir. 

Simeonov, “Seçim öncesi dönemde bunu ya-
pacağımıza dair söz verdik ”diye sözlerine ekledi. 

19 Ekim 2017 tarihinde Meclis binası önünde 
ulusal miting düzenleniyor.

Kırcaali’de yüksek teknoloji 
fabrikasının temeli atıldı

Internat ional Power 
Supply (IPS) şirketinin 
Kırcaal i ’de kuracağı 
elektrik enerjisi üretimi 
ve depolama için sistem-
ler ve parçalar üretecek 
yüksek teknoloji fabrika-
sının temel atma töreni 
gerçekleşti. Temel atma 
töreninde Bulgaristan Ya-
tırımlar Ajansı İcra Müdü-
rü Staven Yanev, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan 
Azis, Kırcaali Valisi Niko-
la Çanev, proje tasarımcı-
ları, mimarlar, müteahhit 
f irma seçilen Barrage 
Group yöneticileri, yerli iş 
dünyası ve ildeki belediye 
temsilcileri hazır bulundu. 
Kırcaali Hıristiyan Ce-

maat Başkanı Peder Petır 
Garena ve Kırcaali Bölge 
Müftü Vekili Nasuf Nasuf, 
yatırımın şehre hayırlı ol-
ması için dua ettiler ve 
inşaata angaje olan her-
kese başarılar dilediler. 
IPS İcra Müdürü Alek-

sandır Rangelov, “Yatı-
rımın amacı, her ülkede 
önemli yapılara enerji 
temini ile ilgili özel çö-
zümler için gerekli olan 
ekipman üretimini arttır-
maktır. Burada üretilen 
ürünler beş kıtada 56 
ülkede bulunan yüzlerce 
yapıya ulaştırılacak. Bu 
yapıların ulusal elektrik 
şebekelerine erişimleri 
yoktur” diye açıkladı. Ya-
tırımın yapılması için ge-
rekli olan arazi alımı, imar 
planı, inşaat izni ve inşaat 
sahası yönünde yol yapı-

mı konusunda Kırcaali 
Belediyesi ve bölge ida-
resine teşekkür etti. 
Belediye Başkanı Ha-

san Azis yaptığı konuş-

mada, “Bugün Kırcaali 
için güzel bir gün. Çünkü 
dünya pazarlarına doğru 
yeni bir adım atıyoruz” 
dedi. Müh. Azis, fabrika-
nın Kırcaali’de yapılma-
sının güvenli bir yatırım 
ortamı sağlanmasından 
kaynaklandığının altını 
çizdi. Hasan Azis, beledi-
ye kurumunun ileride de 
şehre yapılan yatırımların 
artması ve Kırcaali’nin 
ülkede diğer ilçe ve illere 
örnek olması için yardım-
cı olacağına dair kanaat 
getirdi. Müh. Azis, dünya-
da 56 ülkeye ürün ihraca-
tı yapan bir firmanın şe-
hirde faaliyet göstermesi 
bölgede gençlerin kendi-
lerini gerçekleştirmeleri 
için seviyeyi ve kriterleri 
yükselteceğini ifade etti. 
Bulgaristan Yatırımlar 

Ajansı İcra Müdürü Sta-
ven Yanev de yatırım-
cılara başarılar diledi. 
Yanev, “Yenilikçi bir ya-
tırımın başkentte değil 

de başkent dışında bir 
yerde gerçekleşmesine 
seviniyorum. Ekonomi 
Bakanlığı ve Yatırımlar 
Ajansı olarak projeye 
destek vermeye devam 
edeceğiz, çünkü merke-
zi ve yerel yönetimin el 
birliğiyle hareket ettik-
lerinde çok iyi sonuçlar 
elde edildiğini görüyo-
ruz” diye kaydetti. 
Vali Nikola Çanev, 

“Böyle bir günün tüm 
firmalara Kırcaali’de ya-
tırım için çok iyi bir ortam 
olduğunu göstereceğine 
inanıyoruz” dedi. 
Kırcaali’de yüksek tek-

noloji fabrikası kurul-
masına ilişkin yatırımın 
maliyeti 32 milyon leva-
dır. Şimdi 8 ay sürecek 
projenin ilk aşaması ger-

çekleştiriliyor. 2018 yılın-
da yazın 120 kişilik işçi 
personel alımı yapılacak. 
Daha sonraki aşamada 
yaklaşık 2 yıl sonra ise 
personel sayısının 600 
kişiye ulaşması bekle-
niyor. 
İlk işçiler Sofya’da ha-

zırlık eğitimi görecek, şu 
anda Kırcaali Elektronik 
ve Elektrik Teknik Lisesi 
ve Gabrovo Teknik Üni-
versitesi ile uzman yetiş-
tirilmesine yönelik ortak 
bir eğitim programı için 
temaslarda bulunuluyor.
IPS İcra Müdürü Alek-

sandır Rangelov, “Bu bir 
yüksek teknoloji üretim 
tesisi olacak. Bu yatırı-
mı yapmadan önce yerli 
uzman olup olmadığına 
dair incelemelerde bu-
lunduk. Yapılan başvuru-
lar artık bu konuda rahat 
olmamızı sağlıyor” diye 
izah etti. İş adamı, fabri-
kada çalışanların alaca-
ğı maaşların Kırcaali ve 
bölgede ortalama maaş 
ücretinden yaklaşık yüz-
de 20 oranında yüksek 
olacağını belirtti. 
Fabr ikada e lek t r ik 

enerjisinin dönüşümüne 
ilişkin sistemler ve me-
deniyetten uzak yerlere 
enerji temin edilmesi-
ni sağlayan invertörler, 
doğrultucular, güneş 
kontrolörleri, şarj sis-
temleri ve başka ürünler 
üretilecek. 
             Kırcaali Haber
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Başbakan Borisov: Bulgaristan, 
AB’de en az borcu olan üçüncü ülke 

Başbakanlık Basın Mer-
kezinden yapılan açıkla-
mada Başbakan Boyko 
Borisov’un Estonya'nın 
başkenti Tallin’de Dijital 
Teknoloji Zirvesi kapsa-
mında Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Başkanı Donald 
Tusk ile gerçekleştirdiği 
görüşmede, “Bulgaris-
tan, Euro Bölgesi açısın-
dan risk oluşturmuyor ve 
tüm kriterlere uyduğu için 
Euro Bölgesi bekleme sa-
lonuna kabul edilmeyi hak 
ediyor. Ülkemiz Estonya 
ve Lüksemburg’dan son-
ra gayrı safi yurtiçi hasıla 
içindeki payına göre dev-
let borcu en düşük sevi-
yede olan üçüncü ülkedir” 
diye altını çizdi. 

Makroekonomik göster-
gelerimizin iyi olduğunu 
dile getiren Başbakan, 
2016 mali yılında 2008 
mali yılından sonra ilk 
kez mali fazlalık kaydedil-
diğini belirtti. Bulgaristan 
ekonomisinin büyüdüğü-
nü kaydeden Başbakan, 
ülkede yatırımlarda ve 
inşaatta artış yaşandığı-

nı, firmaların geliştiğini, 
işsizliğin önemli oranda 
azaldığını ve kaçak tica-
rete karşı güçlü mücadele 
yürütüldüğünü dile getirdi. 

Bulgaristan, AB açısın-
dan tüm önemli konularda 
uzlaşma sağlanması için 
taviz verilmesi yönünde 
çalışacak. 

Başbakan, “Ülkemiz, AB 

Konseyi Dönem Başkanlı-
ğı sırasında tüm AB üye-
si ülkelerle açık ve ortak 
diyaloga bel bağlayacak” 
diye vurguladı. 

Borisov, Batı Balkan ül-
kelerine yönelik politika 
konusunda boş vaatler 
değil, onların üyelik pers-
pektifinin açık olmasını 
beklediğinin altını çizdi. 

Borisov, “Bulgaristan, di-
ğer AB ülkeleriyle birlikte 
harika bir arabulucudur ve 
Balkanlar ile Birlik arasın-
da daha fazla yakınlaşma 
ve anlaşma sağlanması 
için yardımcı olabilir” diye 
sözlerine ekledi. 

Donald Tusk, ülkemize 
destek vaadinde bulun-
du. AB Konseyi Başka-

nı, “Bulgaristan, lider bir 
ülke ve bizzat senin bu 
uğurda harcadığın çaba-
ları görüyorum. Ben se-
nin arkanda olacağım ve 
Bulgaristan’ın gerek AB 
Konseyi Dönem Başkan-
lığı, gerekse Euro Bölgesi 
bekleme salonuna girme-
si konusunda bana her 
şey için güvenebilirsin” 
diye kaydetti. 

Tallin'de bir araya gelen 
AB ülkeleri liderlerinin Di-
jital Teknoloji Zirvesi top-

lantısında Bulgaristan’ın 
başkanlığı  sırasında 
Sofya’da “Batı Balkanlar” 
konulu Avrupa Birliği Li-
derler Zirvesi düzenlen-
mesinden de bahsedildi. 
Borisov, Tusk’un ekibi, 
AB Konseyi Sekreterliği 
ve görevleri Batı Balkan 
ülkelerine yönelik politika 
ile ilgili olan tüm AB ko-
miserleri ile zirve toplan-
tısına hazırlık konusunda 
temaslara hazır olduğunu 
ifade etti. 

Struma ve Hemus otobanları 
2025 yılına kadar hazır olacak

BTV’nin “Bu Sabah” 
programına konuk olan 
Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanı Niko-
lay Nankov, “2025 yılında 
Sofya-Varna arası Hemus 
Otobanı, 2023 yılında ise 
Struma Otobanı inşaatını 
tamamlayacağız” diye bil-
dirdi.

Bakan’ın i fadeler ine 
göre Hemus Otobanı 
ile Teteven kavşağı ara-
sındaki kesim için ihale 
sözleşmesi yapıldı. Nan-
kov, “Otoban kesiminin 
inşaatına ilişkin proje 
tasarımı yapılıyor. 2018 
yılında inşaata başla-
yacağımızı umuyorum. 
Plevne-Lofça’ya ayrılan 
yol ağzına kadarki kesi-
min uzunluğu 50 km, şu 
anda üç kesim için proje 
tasarımı yapılıyor. Kamu 
ihalelerine itiraz edilme-
diği halde 2018 yılında bu 
50 km’lik otoban inşaatı-
na başlayabiliriz. Her bir 
durumda önümüzdeki 3 
yıl içinde otobanın Lofça 
şehrinin dışına uzanması 
lazım. 2021-2022 yılların-
da Veliko Tırnovo şehrine 
uzanan kesimlerin de ta-

mamlanacağını umuyo-
rum” diye belirtti. 

Struma Otobanı inşaatı 
ile ilgili Nankov, “Struma 
Otobanı projesinin Kres-
na Geçidi’nden geçen 
kesime ilişkin ihale pro-
sedürleri ve inşaatının 
tamamlanmasıyla 2023 
yılında bitmesini bekli-
yoruz. Otoban kesiminin 
yarısının geçidin doğu-
suna uzandığı proje ver-
siyonunu seçtik. Bu proje 

versiyonunda Yunanis-
tan istikametindeki trafik 
geçitte, Sofya istikame-
tindeki trafik ise geçidin 
doğusu kısmında gerçek-
leştirilecek. Ekonomik ve 
özellikle de yol güvenliği 
ve inşaat süresi bakımın-
dan en iyi proje versiyonu 
budur” dedi. 

Nankov, bir yoldan diğe-
rine geçiş yapılabilecek 
beş kavşak ve bağlantı 
yolu yapılacağını kaydetti. 

Önümüzdeki yıl otoba-
nın Sandanski kasabası-
na uzanan 25 km’lik kesi-
minin hizmete açılacağını 
söyledi. 

Bakan, Toplu Konutlar-
da Enerji Verimliliğinin 
Arttırılmasına İlişkin Ulu-
sal Program kapsamında 
ücretsiz olarak konut bi-
nalarda yapılan ısı yalıtım 
uygulamasına ilişkin ça-
lışmalara devam edildiği-
ne dair kanaat getirdi. 

Ebeveynler, 4 yaşındaki 
çocukların zorunlu eğitime 

başlamasına “Hayır!” diyor
50’ye yakın sivil toplum örgütü, Eğitim ve Bilim Ba-

kanı Krasimir Vılçev ve milletvekillerine gönderdikleri 
açık mektupla çocukların okul öncesi zorunlu eğitime 
4 yaşında başlamasını yasallaştırma girişimlerine ye-
niden teşebbüs edilmesiyle ilgili sivil toplumun sesine 
kulak verilmemesini protesto etti. 

Mektupta Anayasa’ya göre sadece okul eğitiminin 
zorunlu olduğu, ebeveynlerin çocuklarını yetiştirme 
ve terbiye etme hakkına sahip oldukları ve devletin 
zorunlu hizmet sunarak, onların yerini alamayacağı 
belirtiliyor. 

Gönderilen mektupta, 4 yaşındaki çocukların zorun-
lu eğitime başlamasının Bulgaristan’ın taraf olduğu bir 
dizi uluslararası anlaşmayı ihlal ettiğine dikkat çekili-
yor. Anlaşmalara göre ailenin, çocuğunun nasıl eğitim 
göreceği konusunda öncülük ettiği ifade ediliyor.

Açık mektupta, “Uygun bir aile ortamı sağlamanın 
yolunu bulan ve okul öncesi dönemde çocuğunun 
gelişimi ile ilgilenmek isteyen ebeveynlere ceza uy-
gulanması yasal değildir” deniliyor. 

Örgütler tarafından bu tür önlemlerin çocukların 
haklarını da ihlal ettiği ve onların en iyi çıkarları aley-
hine olduğu belirtildi. O yaştaki çocukların kurumsal-
laşmadan ziyade ilk önce kişisel ilgi, bireysel çalışma, 
çok sevgi ve desteğe ihtiyaç duyduğu ifade edildi. 

Bu tür adımlar, ilk ve orta eğitimde kaliteli reformlar 
gerçekleştirmek için gerekli kaynakların başka yere 
aktarılmasına neden olacaktır. 

İktidardakilerin 4 yaşında çocukların zorunlu eğiti-
me başlaması teklifini reddetmeleri, konunun kamu-
oyunda geniş çaplı tartışmasının düzenlenmesi ve 
yapılması ve ortaya konulan problemlerle ilgili kurum-
ların görüşlerinin alınması çağrısında bulunuluyor. 

Örgütlere göre Avrupa ülkelerinin çoğunda çocuklar 
zorunlu eğitime 6 yaşında başlıyor ve 4 yaşını doldu-
ran çocukların anaokuluna gitme zorunluluğu getiren 
Avrupa düzeyinde bir sözleşme mevcut değildir. 

Mektupta bu alanda yapılan araştırmaların okul 
öncesi eğitim sonuçlarının okul öncesi eğitim süresi 
veya eğitime başlama yaşına değil de, destekleyici 
aile çevresine bağlı olduğunu gösterdiği belirtiliyor. 

Ebeveyn ve sivil örgütleri, çocuğunun geleceğini 
düşünen her bir vatandaşın gelecek yerel seçimlerde 
iktidardaki partilere oy vermemesi ve ebeveynlerin 
çocuğunun nasıl eğitileceği konusunda söz sahibi 
olma hakkının alınması durumunda sivil itaatsizlik 
eylemlerine geçilmesi çağrısını yapacaklarına dair 
iktidardakileri uyardı. 

Arzu eden herkes, internet üzerinden “4 Yaşında-
ki Çocukların Zorunlu Eğitime Başlamasına Hayır” 
başlığı altında gerçekleştirilen imza kampanyasına 
katılabilir. 
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Bakan Vılçev: 200 bin çocuk eğitim sistemi dışında
BTV’nin “Bu Sabah” 

programına konuk olan 
Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev, “Yaşları 
5 ile 18 arasında değişen 
yaklaşık 200 bin çocuk 
eğitim sistemi dışında 
kaldı“ diye açıklamada 
bulundu. 

Bu veriler, Vatandaş Ka-
yıt ve İdari Hizmetler Da-
iresi (GRAO) adres kayıt 
sistemi ve Eğitim ve Bilim 
Bakanlığı (MON) öğrenci 
bilgi sistemi üzerinden 
elde edilmiştir. 

Vılçev, “Bu çocukların 
büyük bir kısmı kalıcı ola-
rak yurt dışında ikamet 
ediyor, bir kısmı da ziya-
ret edilmesi gereken farklı 
adreste yaşıyor, bir kısmı 
da 15 Eylül itibariyle eği-
tim sistemine kayıt olmuş-
lardır. En erken 15 Ekim 
tarihinden itibaren tüm 
bu çocuklar ve öğrenciler 
hakkında bilgi sahibi ola-
cağız” diye belirtti. Bakan, 
“Her bir çocuk için eğitime 
kayıtlı olup olmadığı veya 
yurt dışında olup olmadığı 

hakkında bilgi edineceğiz 
ve bu çocuklara yönelik 
öngördüğümüz tedbirler 
de olacak” dedi. 

Öğrencilerin okula dön-
dürülmesine yönelik ortak 
çalışmalar yürüten 1 100 
ekip, 50 bin adresi ziyaret 
etti. Ekiplerde okullarda 

çalışan pedagoji uzman-
lar, Sosyal Yardımlar 
Ajansı, Devlet Çocuk Ko-
ruma Ajansı görevlileri ve 
emniyet müdürlüklerine 
bağlı Çocuk Büro Amir-
liklerinde görevli uzman 
polisler yer alıyor. 

Bakan, ”Çocukların ika-

met ettikleri adresi ziya-
ret ettiklerinde ekipler ilk 
önce ebeveynleri veya 
velileri çocuğu okula gön-
dermesi için ikna etmeye 
çalışıyor. Çocuklarını oku-
la göndermeyen ebeveyn-
lere cezalar öngörüyoruz. 
Okula gitmeyen çocuklar 

için aile yardım ödeneği 
ödenmeyecek. Çalışma 
ve Sosyal Politikalar Ba-
kanlığı ile başka sosyal 
ödeneklerin de çocukların 
okula gitmesine bağlı ol-
masını önereceğiz” dedi. 

Vılçev, “Ülkede okuldan 
erken ayrılan çocukların 
oranı yüzde 13-14 veya 
130-150 bin çocuk lise 
eğitimini tamamlamamış-
tır . Onların önemli bir ora-
nı daha erken yaşta okul-
dan ayrılmıştır. Bu ülkenin 
önünde duran büyük bir 
sorundur” diye belirtti. 

Bakan, “Birinci sınıfa 
başladıklarında Bulgarca-
yı bilmeleri için çocukların 
anaokuluna gitmesi de 
çok önemlidir. Birinci sınıf 
öğrencilerinin yüzde 18 ile 

24 arasında değişen oranı 
ana dili Bulgarca değildir” 
diye ifade etti. 

Okulda görülen şiddetle 
ilgili yorum yapması rica 
edilen Bakan, şiddetin 
genel olarak toplumun 
sorunlarından biri oldu-
ğunu belir tti. “Şiddete 
yönelten birçok çevresel 
faktör vardır ve bunu tek 
bir önlemle çözemeyiz” 
diyen Vılçev, önümüzdeki 
eğitim ve öğretim yılından 
itibaren okullara daha 
çok psikoloğun görev-
lendirilmesini umduğunu 
söyledi. Bakan, şiddetle 
mücadelede başarının 
anahtarı çocuklarla birey-
sel çalışmaların olduğunu 
düşünüyor. 

              Kırcaali Haber

Emeklilerin yüzde 8’i çalışıyor 
Ulusal İstatistik Enstitü-

sü (NOİ) verilerine göre 
ülkede emekli vatandaş-
ların yüzde 8’i emeklilik 
için prim ödemeye de-
vam ediyor. Bu demektir 
ki, onlar emekli olduktan 
sonra da çalışmaya de-
vam etmişlerdir. 
Emekli olduktan sonra 

çalışmayı tercih eden va-
tandaşların sayısı 2010 
yılından bu yana giderek 
artmaya devam ediyor. 
Beklendiği gibi çalışan 
emekliler arasında erkek-
ler, kadınlara göre daha 
fazladır. Geçen yıl emekli 
maaşı alan yaklaşık 165 
bin kişi çalışmaya devam 
etmiştir. NSİ tarafından 
açıklanan resmi verilere 
göre geçen yıl, son yedi 
yılda çalışan emekli sayı-
sında en yüksek seviyeye 
ulaşılmıştır. Karşılaştırma 
yapacak olursak, çalışan 
emekli sayısı 2013 yılına 
göre 20 binin üzerindedir. 
NSİ’nin verilerine göre 

2015 yılında 156 bin 
emekli çalışmıştır. On-
ların 92 binden fazlası 
erkek, 64 binden fazlası 
kadındır. Beklendiği gibi 
en çok sayıda emekli ko-
ruma alanında çalışmak-
tadır. Genelde güvenlik 
alanında çalışmış kişiler, 
emekli olunca koruma 
elemanı ve bekçi olarak 
çalışmaya devam ediyor. 
Geçen yıl askeri görev-
liler ve polisler en erken 
52 yaş ve 10 ayda emek-
li olurlardı, bu yıl ise 53 
yaşını doldurunca emekli 

olabiliyorlar. 
Fakat 2015 yılında hala 

güvenlik sektöründe ça-
lışanlara yönelik asgari 
emeklilik yaşı uygulaması 

getirilmemişti. Öyle veya 
böyle 2018 yılının sonuna 
kadar geçici dönem uy-
gulanacaktır. Bu dönem 
içerisinde 2015 yılı sonu 
itibariyle gereken primi 
doldurmuş olanlar yaşına 
bakılmaksızın emekli ola-
bilirler. Geçen yılın sonu 
itibariyle emekliye ayrılan 
askeri görevliler, polisler 
ve güvenlik sektöründe 
çalışan başka görevlilerin 
sayısı toplam 98 bindir. 
Çalışan emekli sayısı 

bakımından ikinci sırada 
geleneksel olarak kamu 
sektörü yer alıyor. Fakat 
2015 yılında kamu sek-
törü ve koruma faaliyet-

lerinde çalışan emekli 
sayısı neredeyse eşitle-
niyor. Çalışan emeklilerin 
sayısındaki fark yaklaşık 
130’a kadar düşüyor. Ön-

ceki yıllarda ise koruma 
faaliyetlerinde çalışanla-
rın sayısı birkaç bin faz-
laydı. Ticaret ve inşaat 
alanlarında çalışanlar 
arasında da çok sayıda 
emekli vardır. NSİ veri-
lerine göre çalışan hem-
şirelerin, ebe kadınların, 
rehabilitasyon uzmanları-
nın ve laboratuvar görev-
lilerinin sayısı 4 binden 
fazladır. 
Çalışan emekliler, si-

gorta primi ödemeye 
devam ettikleri için yılda 
bir kere emekli maaş-
larının güncellenmesini 
talep etme hakkına sa-
hiptirler. Üstelik artık bir 

kişinin emekli olabilmesi 
için görevden ayrılması 
gerekmez. Geçen yıldan 
itibaren gereken prim 
ödeme gün sayısını dol-

duran herkes bir yıl erken 
emekli olabilir, ancak bu 
durumda emekli ücret-
leri yüzde 0,4 oranında 
düşük olacaktır. 
Kısa bir süre önce 

Alman basınında yer 
alan haber lere göre 
Almanya’da emekli va-
tandaşların yüzde 11’i 
çalışmaya devam etmek-
tedir. Orada da çalışan 
emekli sayısının artması 
eğilimi vardır. Verilere 
göre Almanya’da çalışan 
emeklilerin sayısı 2006 
yılında yüzde 5 oranın-
dan 2016 yılında yüzde 
11 oranına yükselerek, 
10 yılda iki kat artmıştır. 

Bulgaristan’da iki 
yeni baraj inşaatına 

başlanacak
“Bulgaristan’da Suların Korunması ve Sürdürüle-

bilir Kullanımı” başlığı altında uluslararası katılımla 
düzenlenen seminerin açılışında konuşan Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Nikolay Nankov, “Su 
ve kanalizasyon altyapısına 1 milyar levayı aşkın ya-
tırım yapacağız” diye açıkladı. 

Bakan, iklim değişikliklerinin etkisi üzerine odak-
landı. Nankov, “İklim değişiklikleri ülkede farklı dü-
zeylerde kendisini gösteriyor. İklim değişikliklerinin 
tezahürleri sosyal etkiye sahiptir ve ekonominin üze-

rinde etkisi vardır” diye ifade etti.
 “Bizde uzun yıllardan beri ilk defa Filibe ve Pana-

gürişte yakınlarında içme ve kullanma suyu amaçlı iki 
yeni baraj inşaatına başlanacak. Bu barajlar sayesin-
de yıl boyunca nüfusa temiz su temin edilecek. Baraj 
inşaatı sayesinde Panagürişte şehrinde su sorunu 
giderilecek. Proje, Dünya Bankası tarafından finanse 
ediliyor” diye bildirdi. 

Nankov’un ifadelerine göre sürdürülebilir bir politika 
yürütüldüğü takdirde bu projelerden olumlu sonuçlar 
elde edilebilir. “Pernik Barajı ise yenilikçi yöntemler-
le onarılacak ve ömrü 50 yıl uzatılacak. Toplumun 
beklentilerine cevap vermemiz lazım” diye vurguladı. 

Bakan, “Su ve kanalizasyon şebekesinin doğrusal 
olarak uzunluğu, 233 tane Trakya Otobanı uzunlu-
ğunda, yani 90 000 km’den fazla olacak. Bu doğrusal 
su ve kanalizasyon altyapısının bakımı yapılması ge-
rekir. Su ve kanalizasyon altyapısına 1 milyar levayı 
aşkın yatırım yapacağız. 2020 yılından sonra bu te-
sisler başka türlü finanse dilecek. Bizim koşullarımız 
açısından en uygun yol bulunacak.Suyun fiyatı önem-
li ölçüde yükselmeyecek. Yavaş yavaş zamlanacak. 
Bu konuda Bulgaristan vatandaşları rahat olmalılar. 
Aynı zamanda vatandaşlara kaliteli su temin edilmesi 
gerekir” dedi. 



  Kırcaali Haber 711 Ekim 2017 HABERLER

Polonya Başbakanı, Bulgaristan’ın 
AB sınırlarını koruma çabalarını övdü

Bulgaristan’ı resmi zi-
yarette bulunan Polonya 
Başbakanı Beata Şidlo, 
Bulgar mevkidaşı Boyko 
Borisov ile görüştü. Gö-
rüşmeden sonra bası-
na açıklamada bulunan 
Şidlo,”Bulgaristan, Avrupa 
Birliği (AB) dış sınırlarını 
koruma görevini çok iyi 
bir şekilde yerine getirdi-
ği için Schengen Alanı’na 
katılmayı hak ediyor” diye 
kaydetti.

Polonya Başbakanı, 
Bulgaristan’ın mali so-
nuçlarının muhteşem se-
viyede olduğunu söyledi. 
Şidlo’nun ifadelerine göre 
böyle sonuçlara sahip her 
bir ülkenin gurur duyması 
ve diğer AB ülkelerine ör-
nek olması gerekir. 

Polonya Başbakanı, 
şunları belirtti: “Bulgaris-
tan ve Polonya’yı birbirine 
bağlayan çok şey vardır. 
Bizler dostuz ve dostlu-
ğumuzun bozulmaması 
için çalışacağız. Altyapı, 
sosyal politika ve tabii ki 

güvenlik gibi birçok ortak 
konumuz var”. 

Başbakan Borisov, iki 
devletin kömüre bağımlı 
olduğunu ve bu yüzden 
termik elektrik santralle-
rinin ömrünü uzatmak ve 
maden sanayinin devam 
etmesi için maksimum 
çaba sarf edeceklerini 
kaydetti. Başbakan, AB 
ülkelerinin “itaatkar ve 

yaramaz” diye değil, “di-
siplinli ve disiplinsiz” diye 
ikiye ayrılması gerektiğini 
belirtti. 

Borisov, “Şidlo, AB Kon-
seyinde önceliklere uyul-
ması meselesinin ortaya 
konulmadığına ve onlara 
kaç ülkenin uyduğuna 
şahittir. Oysa Maastricht 
kriterlerine göre bütçe 
açığının GSYH'ya oranı 

yüzde 3’ün altında ve dış 
borç stokunun GSYH'ya 
oranı yüzde 60’ın altında 
olması gerekir. Bu kriter-
lere uyulduğunda mali kri-
ze düşmeyeceğiz. Bulga-
ristan, ev ödevini yaptı ve 
kurallara sıkı bir şekilde 
uyuyor” dedi. 

Şidlo, “Bende AB ülkele-
rinden bir kısmının kendi 
çıkarlarını korumak ve 

aynı zamanda, örneğin 
göç gibi, Avrupa’nın baş 
edemediği meseleleri ört-
mek istediği izlenimi oluş-
tu. Bulgaristan, AB’nin sı-
ğınmacı baskısından nasıl 
korunabileceğini gösteren 
örnek bir ülkedir. Özellikle 
AB’nin eski üyeleri kendi 
çıkarlarını korumak için 
Avrupa’yı bölmeye çalı-
şıyorlar” diye sözlerine 
ekledi. 

İki Başbakan, Merkez 
ve Doğu Avrupa ülkeleri 
tarafından kabul edilmesi 
için geçici görevle başka 
bir AB ülkesine işçi gön-

derilmesi ile ilgili direktifin 
uzlaşma seçeneği bulun-
ması konusunda birbirini 
destekleyeceklerini açık-
ladılar. Polonya, özellikle 
ulaştırma şirketlerinde 
çalışan işçilerin geçici gö-
revle başka bir AB ülkesi-
ne gönderilmesi üzerinde 
uzlaşma sağlanmasını 
ısrar ediyor. 

Şidlo, ülkesinin Minsk 
Anlaşması’na uyma -
ya başlayıncaya kadar 
Rusya’ya karşı yaptırım-
ların kaldırılmasına karşı 
çıkacağını söyledi. 

              Kırcaali Haber

Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın 
öncelikleri uzlaşma, rekabet ve uyum olacak

Bulgar istan’ın Avru -
pa Birliği (AB) Konseyi 
Dönem Başkanlığından 
Sorumlu Bakan Lilyana 
Pavlova, Mecliste düzen-
lenen ülkemizin AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı 
sırasında güvenlikle ilgili 
tartışma toplantısı sıra-
sında, “Bulgaristan’ın AB 
Konseyi Dönem Başkanlı-
ğı sırasında önceliklerimiz 
uzlaşma, rekabet ve uyum 
olacaktır” diye belirtti. 

Batı Balkan ülkelerinin 
Avrupa perspektifinin ön-
celik olmaya devam ede-
ceğini kaydeden Bakan, 
güvenlik meselesinin de 
ortaya atılacağını vurgu-
ladı. Bakanın yaptığı açık-
lamalardan Bulgaristan’ın 
AB Konseyi Dönem Baş-
kanlığı Programı’nın ara-
lık ayında hazır olacağı 
anlaşıldı. 

Bulgaristan’ın AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığı 
Etkinlikler Takvimi’nin 
hazır olduğunu kaydeden 
Pavlova, ülkede 230’u aş-
kın etkinlik, Brüksel’de ise 
1400 etkinlik düzenlene-
ceğini söyledi. 

Adalet Bakanı Tsetska 
Tsaçeva, vatandaşlarla 
iletişimin iyileştirilmesi-
ni beklediğini ifade etti. 
Tsaçeva, “AB, istikrar ve 
güvenlik faktörü olması 
lazım” dedi. AB’nin güçlü, 
tek ve bağımsız bir iddia 

makamına sahip olma-
sını arzu eden Bakan, 
“Şimdiye kadar bunun 
için yürünen yol kolay 
değildi” dedi. AB Parla-

mentosunun AB Savcı-
lığı kurulmasına yönelik 
düzenleme kabul etmesi 
bekleniyor. 
Tsaçeva, “AB ülkelerin-

de görevli savcılar ortak 
çalışmalar yürütebilecek-
ler, onların bağımsızlığı 
ise garanti altına alına-
caktır. Bulgaristan’ın AB 
Konseyi Dönem Baş-
kanlığı sırasında önce-
liklerimiz arasında elekt-
ronik adalet de olacak. 
E-adalet, son derece 

önem arz eden bir konu-
dur” dedi. 
İç iş ler i  Bakanı Va -

l en t in  Radev,  B re -
xit üzerine odaklandı. 

Radev’in ifadelerine göre 
Bulgaristan’ın AB Konse-
yi Dönem Başkanlığı bu 
açıdan bir şanstır. Bakan, 
“AB’de temel konular göç 
ve güvenlik” dedi. AB ül-
keleri arasında aktif ola-
rak polis işbirliği ve bilgi 
alışverişi yapılmasının 
önemli olduğunu söyledi. 
Radev, “Artık AB ülke-

lerinin veri tabanı ara-
sındaki veri alışverişi ya-
pılacağı kaliteli bilgiden 
bahsediliyor” diye belirt-

ti. Sığınmacı baskısının 
azaldığını kaydeden Ba-
kan, Dublin düzenlemesi 
çerçevesinde uzlaşmaya 
varılacağına dair büyük 

beklentiler olduğunu ifa-
de etti. 
Meclis İçişleri Komisyo-

nu Başkanı Tsvetan Tsve-
tanov da Bulgaristan’ın 
AB Konsey i  Dönem 
Başkanlığı’nın ülkemiz 
için bir şans olduğu-
nu düşünüyor. Ülkemizi 
AB’nin sınırlarını koruma 
şeklinden dolayı öven 
Meclis İçişleri Komisyo-
nu, Bulgaristan’ın AB’nin 
güvenilir bir ortağı oldu-
ğunu dile getirdi. 

Bakan Goranov: Şimdilik 
bütçe iyi durumda

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Meclis Bütçe 
Komisyonu oturumunda, “Şimdilik bütçe iyi durum-
da ve bütçe gerçekleşme tahminleri konusunda 
risk yoktur” dedi. 

Ülke ekonomisinde nominal büyüme yüzde 7 
olarak gerçekleşmesi halinde yılın ilk sekiz ayın-
da elde edilen gelirler ve yapılan yardımlar toplam 
23,3 milyar leva miktarındadır. Vergi gelirleri ve 
vergi dışı gelirler, önceki yıla göre toplam yüzde 
7,2 oranında veya 1 milyar 492 milyon leva arttı. 

Doğrudan vergi gelirleri 3 milyar ve 555 milyon 
leva ve bu da öngörülen tahmini bütçenin yakla-
şık yüzde 70’i oranında gerçekleştiğini gösteriyor. 
Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu tür gelirler 

yüzde 8,4 oranında veya 275,4 milyon leva arttı. 
Dolaylı vergi gelirleri 9,6 milyar leva ve yıllık tahmi-
ni bütçenin yaklaşık yüzde 369 oranını oluşturuyor. 
2016 yılına kıyasla dolaylı vergi gelirleri 503 milyon 
leva veya yüzde 5,3 oranında arttı. 

Sağlık sigorta primi ve sosyal güvenlik primlerin-
den elde edilen gelirler 8,5 milyar leva ve önceki 
yıla göre yüzde 14,3 oranında veya 682,2 milyon 
leva artış kaydedildi. Vergi dışı gelirler 2 milyar 
877 milyon leva. 

Goranov, “2018 yılı bütçesinde önemli ölçüde de-
ğişiklikler yapılmayacak” diye belirtti. Daha mart 
ayında teknokratlar hükümeti tarafından kabul edi-
len bütçe takviminin uygulanmaya devam ettiğini 
söyledi. 

Maliye Bakanı, “Muhtemelen Ekim ayının or-
tasında herkes hükümetin bütçeyle ilgili niyetleri 
hakkında haberdar edilecek. Biz 2018 yılı bütçesini 
sosyal ortaklarımızla da görüşmeliyiz” dedi. 

Öğretmen maaşlarına yeni bir zam yapılacağını 
kaydeden Bakan, hükümet tarafından asgari işçi 
ücretinin de artırılması planlandığını anımsattı.

Bakan, Bulgaristan Silahlı Kuvvetleri’nin moder-
nizasyonuna yönelik programların da bütçeye yan-
sıyacağını ifade etti. 
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Türkiye ile Bulgaristan enerjide hedef büyütüyor
Bulgaristan'ın Ankara Büyü-

kelçisi Nadejda Neynski, Tür-
kiye ile ülkesinin enerji iş birli-
ğinde hedeflerini büyüttüğüne 
işaret ederek, "Güney Gaz 
Koridoru'nun bir parçası olan 
ve Bulgartransgaz ile BOTAŞ'ın 
iletim sistemlerini birbirine bağ-
lamayı hedefleyen doğalgaz 
ağı projesi, hem Bulgaristan 
hem de güneydoğu Avrupa ül-
keleri için enerji kaynak ve gü-
zergahlarının çeşitlendirilmesi 
anlamında çok önemli. Balkan 
doğalgaz merkezi projesi kap-
samında, Trans Anadolu Do-
ğalgaz Boru Hattı'nın (TANAP) 
yanı sıra Türk Akım da dahil 
olmak üzere, tüm kaynakların 
giriş ve çıkış noktaları değer-
lendirilecek" dedi.

Neynski, yaptığı açıklamada, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar Baka-
nı Berat Albayrak ve beraberin-
deki heyetin, bu ayın başlarında 
Sofya'daki temasları çerçeve-
sinde, iki ülke arasındaki ilişki-
lerin özellikle enerji gibi yüksek 
potansiyel taşıyan sektörlerde 
daha da derinleşmesinin gün-
deme geldiğini söyledi.

Görüşmelerde özellikle doğal-
gaz ve elektrik sektörlerindeki 
mevcut iş birliğinin yoğunlaştı-
rılması konusunda anlaşmaya 
varıldığını belirten Neynski, 
"Doğalgaz operatörü Bulgart-
ransgaz ile BOTAŞ ve ayrıca 
elektrik operatörleri ESO ile 
TEİAŞ en yakın zamanda ikili 
görüşmeler yapacak" diye ko-
nuştu.

Neynski, Türkiye ile doğalgaz 
enterkonnekte projesi ITB'nin 
hayata geçirilmesi için Bulgart-
ransgaz ile BOTAŞ'ın çalıştığını 
aktararak, projenin AB tarafın-
dan Connecting Europe (CEF) 
mekanizması aracılığıyla müş-
terek olarak finanse edilen Bul-

garistan tarafındaki kısmı için 
hükümetin fizibilite çalışmasını 
tamamladığını kaydetti.

Söz konusu fizibilite çalışma-
sının Türk tarafına iletildiğini ve 
BOTAŞ'ın konuya ilişkin geri 

dönüşünün beklendiğini vurgu-
layan Neynski, "Bulgaristan ITB 
projesine özel bir önem göste-
riyor. Güney Gaz Koridoru'nun 
bir parçası olan ve Bulgart-
ransgaz ile BOTAŞ'ın iletim 
sistemlerini birbirine bağlamayı 
hedefleyen doğalgaz ağı pro-
jesi, hem Bulgaristan hem de 
güneydoğu Avrupa ülkeleri için 
enerji kaynak ve güzergahları-
nın çeşitlendirilmesi anlamında 
çok önemli. Proje ile Azeri gazı 
ve LNG gibi diğer çeşitli doğal-
gaz kaynaklarının Türkiye'deki 
tüm mevcut ve potansiyel giriş 
noktalarına erişebilirdik sağla-
nabilecek" diye konuştu.

"Türkiye doğal köprü"
Neynski, Türkiye'nin coğra-

fi konumu sebebiyle petrol ve 
doğalgaz üreten ve tüketen ül-
keler arasında doğal bir köprü 

olduğuna işaret ederek, "Tür-
kiye Cumhuriyeti; Bulgaristan, 
güneydoğu Avrupa ve Avrupa 
ülkeleri için enerji güvenliğinin 
sağlanması noktasında çok 
önemli bir ülke. Özellikle Türki-

ye üzerinden geçen hatlar dü-
şünüldüğünde dünyadaki pet-
rol tüketiminin yüzde 3,7'si bu 
hatlar üzerinden karşılanıyor." 
değerlendirmesinde bulundu.

B u l g a r i s t a n ' ı n  Av r u p a 
Komisyonu'yla ortak proje geliş-
tirerek Balkanlar'da Avrupa gaz 
dağıtım merkezi oluşturma he-
defi bulunduğuna dikkati çeken 
Neynski, söz konusu projenin 
Avrupa'nın enerji mevzuatı şart-
larına tam uyumlu olacağını ve 
projenin AB'nin Ortak İlgi Alanı 
Projeleri (PCI) listesine girdiğini 
hatırlattı.

Bulgaristan'ın son 30 yıl-
da Rus gazının Türkiye'ye, 
Yunanistan'a ve Makedonya'ya 
güvenilir şekilde taşınmasını 
sağladığını anlatan Neynski, 
şöyle devam etti:

"Bölgedeki kompresör istas-

yonlarının yüzde 80'den faz-
lası Bulgaristan'da bulunuyor. 
Bunların büyük çoğunluğu çok 
yakın bir zamanda güncellendi, 
yeni kompresörler kuruldu ve 
çift taraflı da çalışabiliyor. Bal-

kan bölgesel doğal-
gaz dağıtım merke-
zi, daha çok TANAP 
üzerinden gelecek 
Azeri gazını kaynak 
alacak. Gelecekte, 
Türkiye üzerinden 
İran, İsrail, Türkme-
nistan ve diğer ül-
kelerden daha fazla 
gazın Bulgaristan'a 
taşınmasını bekli-
yoruz. 2018'in ikinci 
yarısında tamam-
lanması planlanan 
Balkan doğalgaz da-
ğıtım merkezinin ön 
fizibilite çalışmasının 
da sonuçlandırılma-
sına çalışılıyor."

"Türk Akım da de-
ğerlendirilecek"

Bulgaristan'ın Türk Akımı pro-
jesinin güneydoğu Avrupa ülke-
lerine doğalgaz iletmesi planlan 
ikinci hattına yönelik yaklaşımı 
konusunda ise Neynski, "Bal-
kan doğalgaz merkezi projesi 
kapsamında, TANAP'ın yanı 
sıra Türk Akım da dahil olmak 
üzere, tüm kaynakların giriş ve 
çıkış noktaları değerlendirile-
cek. Bulgaristan'ın doğalgaz ile-
tim sistemi modernleştirilmeye 
ve genişletilmeye devam ediyor. 
Lozenets'ten Nedyalsko komp-
resör istasyonuna uzanacak 
20 kilometrelik doğalgaz boru 
hattı inşa edildikten sonra, iki 
ülke arasındaki doğalgaz iletim 
kapasitesi artacak." ifadelerini 
kullandı.

Bulgar doğalgaz ş i rket i 
Bulgargaz'ın 2013 Şah Deniz 
konsorsiyumu ile anlaştığını 
hatırlatan Neynski, 2020'den 
itibaren Şah Deniz 2 sahasın-
dan yıllık 1 milyar metreküp 
doğalgazın Türkiye'de TANAP, 
Yunanistan'da Trans Adriyatik 
Doğalgaz Boru Hattı (TAP) ve 

Yunanistan Bulgaristan Boru 
Hattı üzerinden Bulgaristan'a 
taşınacağını aktardı.

"İkili ticaret büyüyor"
Bulgaristan ile Türkiye ara-

sında ekonomik ilişkilerin ge-
liştiğine ve ikili ticaret hacminin 
büyüdüğüne de işaret eden 
Neynski, şunları kaydetti:

" 2017 'n in  i lk  yar ıs ında 
Bulgaristan'dan Türkiye'ye ya-
pılan ihracat geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 16,5 
artarak 1,1 milyar Avro oldu. 
Bulgaristan'ın Türkiye'den yap-
tığı ithalat ise geçen yılın aynı 
dönemine kıyasla yüzde 23,4 
artarak 925 milyon Avroya ulaş-
tı. Ülkelerimizin 6 aylık toplam 
ticaret hacmi, yaklaşık 2,025 
milyar avro. Altını çizmek iste-
rim ki, 2016'nın ilk yarısında bu 
rakam 1,7 milyar Avroydu. Tür-
kiye ile ticaretimizde ciddi bir 
artışa şahit oluyoruz. Bunun en 
önemli sebeplerinden biri, bu yıl 
iki ülkede de ekonomik anlamda 
olumlu gelişmelerin yaşanması. 
İki ülke ticaret hacmi dengeli bir 
gelişme sergiliyor. Dolayısıyla, 
ekonomik ve ticari ilişkilerin ge-
liştirilmesi noktasında ciddi bir 
potansiyel olduğunu düşünü-
yoruz. Bulgaristan Türkiye'den 
daha fazla yatırım ve yatırımcı 
çekmek istiyor. Yakın komşu-
lar olarak, iş potansiyelimizi 
geliştirebileceğimiz en uygun 
sektörlerin de enerji, turizm, 
elektronik ve nakliye ekipmanı, 
otomotiv, tarım, gıda, lojistik, 
sağlık ve eczacılık sektörleri 
olduğunu düşünüyoruz."

İki ülke arasında 2014'te im-
zalanan mutabakat zaptıyla 
hayata geçirilmesi planlanan 
ITB projesiyle Türkiye ile Bul-
garistan arasında çift yönlü gaz 
akışının sağlanması planlanı-
yor. Bulgartransgaz ile BOTAŞ 
ağları arasındaki mevcut bağ-
lantıların geliştirilmesi amaç-
lanan Lozenets istasyonu ile 
Malkoçlar istasyonu arasındaki 
hattın kapasitesinin ise yaklaşık 
3 milyar metreküpe çıkarılması 
hedefleniyor. AA

Başmüftülüğün kitap standına büyük ilgi
Başmüftülük, Ardino (Eğride-

re) kasabasında geçen hafta 
pazartesi günü kurulan pazar-
da stant açtı. Geleneksel pa-
zara gelen kasaba sakinleri ve 
misafirleri, Bulgarca ve Türkçe 
çeşitli genel kültür ve dini ki-
taplarla tanışma ve satın alma 
imkanı buldu. 
Sofya Yüksek İslam Enstitü-

sü mezunu olup, Kırcaali böl-
gesinde Kuran Kursu hocalığı 
yapan satış danışmanı Se-
vinç Emin, potansiyel alıcılara 
detaylı bir şekilde kitapların 
içeriğini anlattı. Stantta İslam 
dininin temel kaynakları olan 

Kur’an-ı Kerim, Kur’an mealleri, 
hadis kitapları gibi kitaplar ve 
çocuklar, gençler ve ebeveyn-
ler için dini kitaplar sergilendi. 
Sevinç Emin, “Kitap satmak 

amacıyla ilk defa Ardino’da 

bulunuyorum. İn-
sanların kitaplara 
ilgi duyduklarını 
gördüm ve bu ilgi 
Ardinoluların yük-
sek feraset sahibi 
olduklarının işareti-
dir. İman, insanın iç 
huzuruna erişmesi 
için şüphe götür-
mez bir ihtiyaçtır” 
diye ifade etti. 

Stantta Başmüftülük tarafın-
dan desteklenen yetim çocuk-
lara yardım amaçlı satılan kart-
postallar da vardı. 
                     Güner ŞÜKRÜ


