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Başbakan Borisov, Türkiye Gümrük Ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci İle Görüştü

Başbakan Boyko Borisov, 
başbakanlık konutunda Türki-
ye Gümrük ve Ticaret Bakanı 
Bülent Tüfenkci ile bir araya 
geldi. Görüşme sırasında Baş-
bakan, “2017 yılının ilk üç ayın-
da Bulgaristan’da Türk yatırım-
larının hacmi 24,5 milyon avro. 
Ocak ayından beri iki ülke ara-
sındaki ticaret hacmi arttı” diye 
altını çizdi. 

Başbakan’ın ifadelerine göre 
Bulgaristan ve Türkiye arasında 
ticaret hacminin artışı geliştirile-
bilecek bir potansiyelin varlığı-
na işarettir. Borisov, hükümetin 
Bulgaristan’da iş yapma koşul-
larının iyileştirilmesine yönelik 
çabalarına odaklandı. 

Başbakan, “Bulgaristan ve 
Türkiye arasındaki mükemmel 
düzeydeki iyi komşuluk ilişkileri 
her iki ülkenin yararına ekono-
mik işbirliğinin hızlandırılması 
için bir ön koşuldur” diye kay-
detti. 

Görüşmede Bulgaristan ve 
Türkiye’nin gümrük birlikleri 
arasındaki işbirliği ve bu alan-
da zamanında bilgi değişimi ya-
pılmasının önemi de ele alındı. 
Borisov, ülkemizin kaçak ticaret 
ve sınırların korunmasına karşı 
tedbir aldığını belirtti. 

Maliye Bakanı Vladislav Go-
ranov ve Türkiye Gümrük ve 
Ticaret Bakanı Bülent Tüfenk-
ci, Bulgaristan’ın Türkiye için 
Avrupa’ya açılan kapısı olarak 
rol oynadığının altını çizdiler.

Kaçak ticaret ve kaçakçılığın 
önlenmesi iki ülkenin öncelikleri 
olduğu belirtildi. Sınır kapıların-

da gümrük işlemlerinin iyileştiril-
mesine, trafiğin hafifletilmesine, 
yoğunluğun azalmasına ve sü-
reçlerin optimize edilmesine yö-
nelik olası önlemler konuşuldu. 

İki bakanın görüşmesinin yanı 
sıra Gümrükler Ajansı binasın-
da iki ülkenin gümrük idareleri-
nin temsilcileri arasında görüş-

me yapıldı. Gümrükler Ajansı 
Başkanı Georgi Kostov, Gümrük 
ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 
Cenap Aşcı ve Gümrükler Ge-
nel Müdürü Mustafa Gümüş ile 

makamında görüştü. 
Görüşmede gümrük istihbarat, 

soruşturma ve adli kolluk alan-
larında yapılan işbirliği de ele 
alındı. İki taraf da X-ray görüntü 
değişimi yapılmasına yönelik 
yeni bir yöntemin test edildiğini 
vurguladı. Bulgar ve Türk güm-
rük yöneticileri, uyuşturucu ka-
çakçılığı ve kaçak ticarete karşı 
ortak operasyonlar gerçekleştir-
me konusunda anlaştı. 

Başbakanlık Basın Merkezin-
den yapılan açıklamada gümrük 
idarelerinin yöneticileri arasında 
yapılan son görüşmeden beri 
ortaya konulan sorunların büyük 
bir bölümünün çözüldüğü veya 
çözümü için aktif çalışmalar yü-
rütüldüğü kaydedildi. 

Kostov, Türk gümrük yönetici-
lerini idari yükün azaltılması ve 
yol ücretleri tahsil edilmesine 
ilişkin TOLL sistemi kurulması-
na ilişkin Bulgaristan hüküme-
tinin iki büyük projesi ile tanış-
tırdı. 

Her iki proje de ağır yük kam-
yonlarının ülke toprakları ve sı-
nırları içinden daha hızlı geçme-
si ile doğrudan ilgilidir.

Başbakan Boyko Borisov Edirne Valisi Özdemir ile görüştü 
Başbakan Boyko Borisov, 

Edirne Valisi Günay Özdemir 
ile Sofya'da görüştü. 

Valilikten yapılan yazılı açıkla-
maya göre, Başbakan Borisov, 
Edirne Valisi Özdemir'i başba-
kanlık ofisinde kabul etti.

Ziyaretten duyduğu memnuni-
yeti dile getiren Borisov, önce-
likle düzensiz göçmenler konu-
sunda Türkiye'nin çalışmaları ve 
gayretinden son derece mem-
nun olduğunu ifade etti.

Sınır kapılarında yaşanan sı-
kıntılara da değinen Borisov, 
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bü-
lent Tüfenkci ile görüşmeler 
yaptığını, gümrük kapılarında 
trafiğin rahatlatılması için çalış-
maların devam ettiğini, konuyla 

ilgili kurulan komisyonların ça-
lışmalarını hızlı bir şekilde ta-
mamlayacağını belirtti. 

Borisov, Tarihi İpek Yolu pro-
jesinin ve ulaşımın geliştirilme-
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Ancak, aralarından sa-
dece biri, sorularımıza ra-
hat ve anlaşılır bir üslupla 
Türkçe cevap verebildi. 
Bu kısa sohbetten anla-
dık ki, ana dilleri Türkçe 
olan Müslüman kardeşle-
rimizin eğitimleri üzerinde 
durulmamış ve ana dilleri 
unutulmaktadır. Orada 
görüp konuştuğumuz 
Türk asıllı Gürcü vatan-
daşlarının geleceğinden 
endişe duyduk ve bu du-
rum bizleri derinden üzdü. 
Kahvede sohbetimiz sıra-
sında, içlerinden biri bi-
zimle şunları paylaştı: “El-
hamdülillah, Müslümanız!  
Önceleri evimizde Türkçe 
konuşuyorduk. Lakin her 
geçen günle birlikte, ana 
dilimiz Türkçeyi unutmak 
üzereyiz. Hatta bizimle 
beraber güzel dilimiz de 
yok oluyor. Artık karma 
bir millet oluştuk.  Cenabı 
Allah, yardımcımız olsun!” 
Batum şehrini az ve kısa 
da olsa gezip dolaştık, 
buranın dününü ve bugü-
nünü tanımaya çalıştık. 
Akşamın geç saatlerinde 
Gürcü gümrüğünden geri 
dönerek, tekrar Rize’ye 
geldik ve geceyi oranın 
otellerinin birinde geçir-
dik. Artık gezimizin dör-
düncü gününü ardımızda 
bıraktık. Sabah Rize’nin 
Green Suada otelinde 
kahvaltımızı yaptıktan 
sonra, Ordu ve Giresun’a 
doğru yolumuza revan 
olduk. Önce fındığın en 
bol olduğu Ordu şehrine 
uğradık. 

Doyasıya deniz kıyı yol-
culuğundan sonra, kendi-
mizi derin bir yeşilliğin 
içinde bulduk. Önümüz ve 
gözümüzün gördüğü her 
taraf inadına yeşil ve ina-
dına güzel! Sanki memle-
ketin tüm yeşillikleri ve 
güzellikleri buraya toplan-
mış. Doğrusu ya bu renk 
güzelliğini anlatacak söz-
leri bulmakta zorlanıyo-
rum. Burası Karadeniz 
sahillerinde, kıyıları hiç 
bozulmadan kalan ilimiz-
dir. Bu ilimiz yeşil ile ma-
vinin kucaklaşmış gibi 
görünen güzelliğine sa-
hiptir. Ordu’nun eşsiz koy-
ları, yeşil doğası ve ber-
rak denizi ile kucaklaşma-
sı insana ayrı bir keyif 
vermektedir. Burada böl-
genin en temiz kumunu 
bulmak mümkündür. Ordu 
bölgenin en uzun kıyı şe-
ridine sahiptir. Bu ilde 
yayla turizmi, sahilleri, 
çeşmeleri,  camileri, kili-
seleri ve birbirinden güzel 
gezi yerleri ile yüzlerce 
turisti kendine çekmekte-
dir. Bu ilimiz, yurdumuzun 
O r t a  K a r a d e n i z 
Bölgesi’nde yer alır ve 

bölgenin 3. büyük şehri-
dir. Ordu, fındığı ile ünlü-
dür. Ayrıca balıkçılık alan-
ları oldukça genişlemiş ve 
doğası fındık hariç, çeşitli 
yeşil ağaç örtüsü ile süs-
lenmiştir. Buranın gözde 
ye r le r i nden  b i r i  de 
Boztepe’dir.  Tepenin yük-
sekliği 500 metredir. An-
cak bu tepeye teleferik 
yolu ile çıkılır. Teleferik 
hattının uzunluğu 2350 
metredir. Teleferikle şeh-
rin üzerinden Boztepe’ye 
çıkışta, arkanda, dönü-
şünde de önüne muaz-
zam bir görüntü sergilen-
mektedir. Bu tabloyu saat-
lerce izlesen bile, yine de 
seyrine doyum olmuyor. 
Bu şehirde gezip görüle-
cek yerlerden biri de Pa-
şaoğlu Konağı’dır. Bu ko-
nak şehrin merkezinde 
bulunur ve  Etnografya 

Müzesi olarak kullanılır.  
Konak 1896 yılında Paşa-
oğlu Hüseyin Efendi tara-
fından yapılmış ve 1987 
yılından bu yana müze 
olarak kullanılmaktadır. 
Buranın doğası, sanki bir 
Karadeniz kızı gibi güzel 
ve insanı sarhoş ediyor. 
Dağları, yaylaları, şelale-
leri ve dereleri muhteşem. 
Çeşitli mimaride yapılmış 
olan ahşap evleri ve villa-
ları saymakla bitmez. Bü-
tün bu güzellikler, türkü ve 
şiirlerimize konu olmuş.  
Buranın güzellikleri ve 
gençler arasında yaşanan 
sevdalar, sanatçılarımızın 
dilinden düşmemektedir. 
Bu yüzden Ordu denince 
akla ilk gelen sanatçımız 
Kamil Sönmez’in okuduğu 
“Ordu’nun Dereleri’ türkü-
sü gelir. Türküden bir 
dörtlük sunmak isterim. “ 
Ordu’nun dereleri/ Aksa 
yukarı aksa/  Vermem 
seni ellere/ Ordu üstüme 
kalsa/ Sürmelim aman!/ 
O y  M e h m e t ’ i m , 
Mehmet’im / Sana küstüm 
demedim/ Beni sana geç-
mişler/ Vollahi ben deme-
dim/ Sürmelim aman!/ 
Karadeniz Bölgesi’nin fın-
dık ambarı sayılan Ordu, 
verimli toprağı, eşsiz gü-

zelliği, yeşil dağları – yeşil 
yaylaları ve buz gibi akar 
dereleri ile dillere destan 
olmuş bir turizm kentidir. 
Allah, inadına bütün gü-
zellikleri buraya bağışla-
mış! Örneğin Ordu’nun 
meşhur yemeklerinden 
bazıları:  pancar çorbası, 
mısır çorbası, kabak çor-
bası,  kabak kavurması, 
sakarca kaygana, etli keş-
kek, mantar kavurması, 
hamsinin her türlü yemeği 
yöre insanının vazgeçil-
mez yemekleri arasında 
gelmektedir. Bu bölgenin 
türküleri çok meşhurdur. 
Ordu’dan sonra Giresun’a 
geçtik. Bu kentimiz; fındı-
ğı, balıkçılığı, hayvancılığı 
ve sebzeciliği ile ün yap-
mıştır. İlde 23 adet fındık 
kırma tesisi mevcut olup, 
bunların 5 tanesi entegre 
(bütünleşmiş) fındık kırma 

tesisidir. Giresun, Roma-
lıların ardından Bizanslıla-
rın denetimine geçmiştir. 
Burada egemenliği ele 
geçiren Bizans İmparator-
ları, ülkelerinin içerisinde 
yaşayan ve başka soydan 
gelen insanları asimile et-
meye çalışmışlar. O za-
man; “ Bir grup Hristiyan, 
buraya Bulgar Türk’ü de 
getiririlip bölgeye yerleşti-
rilir. Bu hadise 1204 yılın-
da gerçekleşir. Birinci 
Dünya Savaşı’nda Bay-
burt cephesindeki 37.ci 
Alayın başında Topal Os-
man geçmiştir. Giresunlu-
lardan oluşan gönüllü bir 
birlik, Harşit ırmağı çevre-
sinde Rus saldırılarını geri 
püskürtür. 15 Mayıs 1914 
günü Kanlı Dere mevkiin-
de Rus ordusunu mağlup 
eder. Daha sonra 17 Ma-
yıs 1919’da İzmir’in işga-
liyle, Giresun’daki Rumlar, 
taşkınlık yapmaya başlar-
lar. Bu sırada Atatürk ken-
di muhafızlığını yapmak 
üzere Giresun’dan gönül-
lülerden oluşan bir manga 
asker ister. Aslen Gire-
sun lu  o l an  O sm an 
Ağa(Topal), Atatürk’ün 
isteği üzerine 250 kişilik 
mangayı Ankara’ya gön-
derir.  Osman Ağa, aslen 

Giresunlu olan Feridun 
Zade adlı bir ailenin oğlu-
dur. Kendisi ticaretle uğ-
raşıyormuş. 1912 yılında 
babası askerlik bedelini 
ödediği halde, gönüllü bir-
likler oluşturarak Balkan 
Savaşı’nda görev almıştır. 
Osman Ağa savaştaki ba-
şarılarından dolayı, yar-
baylık rütbesine kadar 
yükselmiştir. Yapılan sa-
vaşlardan sonra Giresun’a 
geri dönüyor ve  Gazi un-
vanını hak ediyor. Gazi 
Osman Ağa, savaş yılla-
rında Mustafa Kemal, 
Atatürk’le tanışıyor ve 
kendisine hayran oluyor. 
Hayatının sonuna kadar 
Ulu Önderi kendine örnek 
alıyor. Gönüllü Alayı ile 
birlikte Ankara’ya varan 
Osman Ağa’yı karşılayan 
milletvekillerine şu konuş-
mayı yapıyor: “Ben bu mil-

let uğruna bacağımı kay-
bettim. Düşmanı denize 
dökünceye kadar, icap 
ederse sedye üstünde 
muharebe edeceğime 
alayımla birlikte yemin 
ediyorum!”  Osman Ağa 
milli şuurun oluşması ve 
harekete geçmesi için 
Giresun’da “ Gedik Kaya” 
isimli bir gazete çıkarıyor,  
Daha sonra bu gazete art 
niyetli kişiler tarafından 
durdurulmak isteniyor. 
Gezimiz esnasında Gire-
sun Kalesi’ne de uğradık. 
Giresun Kalesi kenti ikiye 
bölen yarım adanın üstü-
ne kurulmuş. Kaleye ulaş-
mak için 500 metrelik bir 
yol yürümemiz gerekiyor-
du. Giresun Kalesi’nin 
M.Ö. İkinci yüzyılda Pon-
tuslar tarafından yaptırıl-
dığı sanılmaktadır. Kale-
nin çeşitli yerlerinde, oyul-
muş taş mağaralar ve ta-
pınak örnekleri bulunmak-
tadır. Gazi Osman( Topal) 
Ağanın mezarı da bu ka-
lede yer almaktadır. 
Giresun’da Mayıs Yedisi 
(Aksu Şenlikleri) adı altın-
da her yıl Mayıs ayının 
7’sinde şenlikler yapılır. 
Giresun ili 4000 yıllık geç-
mişin kültür mirasını gü-
nümüze kadar korumuş-

tur. 7 Mayıs kutlamaları; 
Aksu deresinin kıyısına 
gidilerek, bir dilek dileyip, 
yedi çift ve bir tek taşı 
suya atarlar. Burada yapı-
lan törenler üç ana bölüm-
den oluşur: 1- Çocuğu 
olmayanlar, dilekte bulu-
narak, üç kez sayacaktan 
geçerler. 2-Baharın gel-
mesiyle birlikte kötülükler-
den sıyrılma yolunda 
olanlar; Aksu Deresi’nin 
denize döküldüğü yerde 
Derdim belam Denize di-
yerek, yedi çift, bir tek taşı 
suya atarlar. 3-Adanın et-
rafını dolaşma geleneği. 
Ada turu, Hamza taşının 
önünden başlar ve yine 
burada bitermiş. Grubu-
muz,  Giresun’da Başoğlu 
otelinde konaklama yaptı 
ve sabah erkenden Ünye 
üzerinden Sinop’a geçti. 
Yolculuğumuz daha çok 
deniz kıyısı şeridini takip 
etti. Bir ara Sürmene’ye 
uğradık ve burada faaliyet 
gösteren Sürdövbisa ( 
Sürmene Dövme Bıçak 
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti ’ne) 
uğradık. Fabrika ortakla-
rından İbrahim Solakoğlu 
bize fabrikanın çalışmala-
rı hakkında bilgi verdi. 
Fabrika yetkilisi İbrahim 
Beyin anlattıklarına göre 
burada 100 çeşit bıçak 
üretiliyormuş. Bıçaklarının 
dünya çapında rağbet bul-
duklarını söylemeden ge-
çemedi.  Bıçak vb. kesim 
aletleri ürettikleri fabrika-
da 60’ın üzerinde eleman 
çalıştığını da ilave etti. 
Sürmene’den sonra Çar-
şamba beldesine gidildi. 
Tirebolu’da bulunan Çay 
işletmeleri ve atölyeleri 
gezildi, kafilemize fındık 
ezmesiyle birlikte çay ik-
ram edildi.  Bilindiği bura-
nın çayı diğer çayların 
anasıdır. Burada görevli 
olan bir bayan gıda mü-
hendisi bizlere çayın geç-
mişi ve bugünü ile ilgili 
bilgiler verdi. Sinop İli, 
Karadeniz kıyı şeridinin 
kuzeye doğru sivrilerek 
uzanmış bulunan Boztepe 
Yarımadası üzerinde ku-
rulmuş. Burası bölgenin 
en eski şehirlerinden olan 
ilimiz ve 3’üncü yüzyıl filo-
zoflarından Diyojen’in do-
ğum yeridir. Ormanlarla iç 
içe girmiş plajları şehri 
ziyaret edenlere inanıl-
maz güzellikler sunmakta-
dır. Şehrin toprakları orta 
yükseklikte dağlık alanlar-
dan oluşmaktadır. Burası 
çoğunlukta yağışlı geçer. 
Bundan çay ve derelere 
sıkça rastlanır. Mesire ve 
dinlenme yaylaları çoktur. 
Bu şehirde gezilecek ve 
görülecek tarihi yapılar-
dan biri Eski Sinop Ceza-
evidir. Cezaevi gezisi sıra-
sında, küçük küçük oda-
lar, ibadet yerleri, hava-
landırma yerleri ve görüş 
odalarıyla karşılaştık. Ay-

rıca kadın ve bebek em-
zirme koğuşlarını da do-
laştık.  Rehberimiz İsmail 
Bey, bu cezaevinin bulun-
duğu yerin, eskiden Os-
manlıların Karadeniz’deki 
en büyük tersanesi oldu-
ğunu anlattı. Bu geniş ve 
muazzam yapıtın 1887 
yılından beri cezaevi ola-
rak kullanılmaya başlan-
mış olduğunu öğrendik. 
Cezaevinin etrafının yük-
sek kale bedenleriyle çev-
rili olduğunu yakından 
gördük. Bu yüksek duvar-
ların, haliyle mahkûmların 
kaçışını önlemektedir. Ay-
rıca burada yıl değil, hatta 
ay ve gün geçirmenin kim 
bilir ne kadar sıkıcı oldu-
ğunu hayal ettim ve bunu 
düşündükçe  içim daraldı. 
Burada cezaevi duvarla-
rında,  asılı levhaların bi-
rinde Mustafa Suphi, Sa-
bahattin Ali, Gazeteci ya-
zar Zekeriya Sertel, Refik 
Halit Koray gibi ünlü şair 
ve yazarların tutuklu kal-
dıklarını okudum. Bilindiği 
gibi yazar Sabahattin Ali, 
Ardino ( Eğridere) doğum-
ludur ve hemşerimiz sayıl-
maktadır. Bu sebepten, 
o n u n  a d ı n ı  S i n o p 
Cezaevi’nde  görmem, 
beni gerçekten çok duy-
gulandırdı. Artık bu ceza-
evinin Kültür Bakanlığına 
devri yapılmış olup, turiz-
me kazandırılması yolun-
daki çalışmalar devam 
etmektedir.  Sinop’ta Ma-
ket Gemi Yapım Atölyesi 
ve mağazalarını gezdik.  
Burada sergilenen çeşitli 
boyutta gemi, tekne vb. 
maketlerin seyrine daldık 
ve yapılan ustalıktan hay-
ran kaldık. Şehrin meşhur 
ve leziz yemekleri arsın-
da; nohut( Bunun üzümlü- 
cevizli-kıymalı ve yoğurt-
lusu), katlama pilaki, mısır 
pastası, mantı, kaşık çı-
kartması( mamalika)- biz-
de buna kaçamak derler, 
keşkek yemeği, hamsi 
dolması, ayva ve kestane 
yemeği, ıslama, mısır çor-
bası, mısır tarhanası, sir-
keli patlıcan ve sirkeli pı-
rasa vb. Sinop’un yerli 
halkı şöyle der: “Sinop 
Müzesini görmeden, Man-
tı, Islama( tavuklu) yeme-
den, Dünyaca ünlü hedi-
yelik kotra ve taka maket-
leri, turistik çelik bıçaklar, 
keten işlemelerinden al-
madan geri dönme der-
ler.” Bizim grubumuz da 
Sinop’ta etli mantı yeme-
den Bursa’ya geri dönme-
di, Bunu üzerine basa 
basa yazıyorum.  

Yeşilliklerin İçinde Ve Tarihin Derinliklerinde Bir Seyahat

Devamı gelecek 
sayıda -->

Geçen sayıdan 
devamı -->

Mümün  ALTINDİŞ
Emekli Öğretmen
Bursa
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Cumhurbaşkanı Rumen Radev, nüfus 
azalmasına karşı ulusal politika istiyor 

Cumhurbaşkanlığı Ba-
sın Merkezinden yapılan 
açıklamada Cumhurbaş-
kanı Rumen Radev’in 
Bulgaristan Ulusal Bele-
diyeler Birliği (NSORB) 
Yönetim Kurulu ile görüş-
me yaptığı bildirildi. Gö-
rüşmede konuşan Radev, 
“Vatandaşların esenliği 
adına NSORB yeri doldu-
rulamaz aktif ve güvenilir 
bir örgüt olarak yer edin-
di. NSORB, merkezi ve 
yerel yönetim arasındaki 
ilişkilerde göz ardı edile-
mez bir faktördür” diye 
kaydetti. 

Radev,” Etkili bir yerel 
yönetim geliştirilmesi sivil 
toplumu aktifliğe geri dön-
dürme ve gençler burada 
kalarak, gelişme perspek-
tifi olduğuna dair ikna et-
menin anahtarıdır” dedi.

Radev, belediyelerin ar-
tan borçları ve bu borçla-
rın karşılanması için kay-
nak sağlanması arasında 
kesinlikle denge bulunma-
sı gerektiğini söyledi. 

Radev ve NSORB tem-

silcileri, yerleşim yerle-
rinin boşalmasına son 
verilmesi ve gençlerin 
doğup büyüdükleri yerlere 
geri dönmelerinin teşvik 
edilmesi için en kısa za-
manda bölgelerin gelişi-
mine yönelik etkili bir ulu-
sal politika oluşturulması 
konusunda hemfikir oldu. 

Görüşmenin sonunda 
Radev, NSORB İcra Mü-
dürü Ginka Çavdarova’ya 
Bulgaristan’da yerel yö-
netimin teşvik edilmesi 
ve Bulgar belediyelerinin 
gelişimine yönelik uzun 
yıllar çalışmasından dola-
yı onur nişanı takdim etti. 

Nişan takdiminde Ra-

dev, “Bulgaristan’da bö-
lünmenin ve bozgunculu-
ğun yayıldığı bir zaman-
da sizin aktif ve özverili 
çalışmalarınız sayesinde 
toplumu yeniden inşa 
eden ve birleştiren bir 
örgüt kuruldu. Bu örgüt 
sizlerin 21 yıllık çabaları-
nız sonucunda tek bir çatı 

altında birleşen bugün 
Bulgaristan’da 265 bele-
diyemiz var” dedi. 

Radev’in i fadeler ine 
göre çoğunlukla seçilen 
NSORB üyeleri her gün 
vatandaşların kendilerine 
verdiği güveni haklı çıkar-
ma ve sorunları çözme 
konusunda onların yanın-
da olmaya yönelik büyük 
sorumluluk taşıyor. 

Radev, “Siz siyasi parti 
mensubiyeti farketmeksi-
zin hep birlikte vatandaş-
ların yararına çalışabile-
ceğinizi ispatladınız. Siz 
en yüksek kurumsal dü-
zeyde nefret ve ayrışma 
dilinin kullanıldığı bir za-
manda birlik örneği gös-
teriyorsunuz” dedi. Cum-
hurbaşkanı, NSORB’nin 
yapıcı yaklaşımına ve böl-
gesel politikanın rolünün 
yeniden tesis edilmesine 

yönelik önerdiği çözümle-
re yüksek değer biçti. 

Ginka Çavdarova, “Be-
lediyelerin dayanışması 
ortada ve bu güçlü bir 
dayanışmadır. Ülkede en 
eskisi ve en güçlü tarihi 
kökenleri olan kurum Bul-
gar belediyesidir, ancak 
henüz onun rolü yeterince 
kabul görmemektedir. Be-
lediyeler ve yerel toplum-
lar büyük pozitif enerjiye 
ve fikir gücüne sahip ve 
onlara kendini gösterme 
imkanı verilmelidir” diye 
kaydetti. 

Radev, onun himayesi 
altında yürütme ve yasa-
ma organlarının temsil-
cilerinin katılımıyla yerel 
yönetimle ilgili sorunlara 
ilişkin diyalog forumu dü-
zenlenmesi teklifini kabul 
etti.

               Kırcaali Haber

Dört belediye, eko belediyeler olarak ödüllendirildi
Eko Belediye 2017 

Yarışması’nın “Sürdürü-
lebilir Hareketlilik” ve “Bi-
nalarda Enerji Verimliliği” 
dallarında ödül kazanan 
belediyeler düzenlenen 
törenle ödüllendir i ldi. 
Ödülleri Bölgesel Kalkın-
ma ve Bayındırlık Bakan 
Yardımcısı Denitsa Niko-
lova ve Fransa’nın Bul-
garistan Büyükelçisi Eric 
Lobendel sundu. 

Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındır lık Bakanlığı, 
Fransa Büyükelçiliği ta-
rafından bu yıl ikincisi 
düzenlenen Eko Belediye 
Yarışması’nın ortakların-
dan biridir. Bu girişim Bul-
gar belediyelerinin sürdü-
rülebilir şehir hakkında 
bilgilerinin artırılmasına 
katkı sağlıyor. 

Ödül töreninde konuşan 
Bakan Yardımcısı Denit-
sa Nikolova, “Ulusal büt-
çeden ayrılan kaynaklar 
ve Avrupa Birliği (AB) 
kaynaklarıyla büyük şe-
hirlerde kentsel ulaşımın 
modernleştir i lmesi ve 
enerji verimliliği önlemle-
ri, çevrenin iyileştirilmesi 
yönünde en büyük etkiye 
sahiptir.

“Sürdürülebilir Hareketli-
lik” dalında 10 km’lik bisik-
let yolu inşaatı ve elektrikli 
araç kullanımını teşvik 
edecek bir proje için Sa-
mokov Belediyesi ve en-

tegre kentsel ulaşım pro-
jeleri ve kentsel ulaşımın 
yönetimi ve kontrolüne 
ilişkin entegre bir model 

geliştirmesi için Burgaz 
Belediyesi ödüllendirildi. 

“Binalarda Enerji Ve-
rimliliği” dalında verilen 
ödülleri enerji verimliliği-
ne ilişkin bir dizi başarılı 
projeler ve girişimler için 
Smyadovo ve Gabrovo 
belediyeleri kazandı. 

Bakan Yardımcısı Niko-
lova, çevrenin korunma-
sının önemini belirterek, 
kurumların ve toplumun 
iklim şartlarının iyileştiril-
mesi ve zararlı etkilerin 
azaltılması yönünde daha 
fazla çaba göstermesi 
çağrısında bulundu. 

Nikolova’nın ifadelerine 
göre Bulgar belediyeleri 
yerleşim yerlerinde ya-
şam kalitesinin artırılması 
için az şey yapmadı. 

Denitsa Nikolova, “Çev-
remize ve etrafımıza karşı 
yaklaşımımız yıllar içinde 
çok olgunlaştı. AB üyeli-

ğimizin ilk yıllarında ön-
celiğimiz çeşitli altyapıda 
bazı eksiklikleri tamamla-
mamız, şehirlerin üzerin-
de etki yaratarak, onların 
gelişimini sağlamamız 
için kaynak bulmaktı. Bu-
gün artık şehir içi ulaşımı 
modernize etme ve yeni-
lemeden başka motorlu 
araçlarda zararlı emisyon-
ları ne kadar azaltabilece-
ğimizi konuşuyoruz” diye 
belirtti. 

Bakan Yardımcısı’nın ifa-
delerine göre Bulgaristan 
artık çevre gelişimi yolun-
da ilerlemiştir. Nikolova, 
sık sık taşıma araçlarının 
alternatif taşıma yöntem-
leriyle değiştirilmesi, yeşil 
alanların genişletilmesi, 
park ve çocuk oyun alan-

ları inşaatından bahsedi-
len kentsel gelişim planla-
rını buna örnek gösterdi. 

N ikolova, “Bakanlık 
çevre politikasını destek-
lemek için az çaba sarf 
etmedi” dedi. 

2020 yılına kadar süre-
cek program döneminde 
AB kaynaklarıyla sürdürü-
lebilir kentsel hareketlilik, 
trafiğin iyileştirilmesi, za-
rarlı emisyonların azaltıl-
ması ve alternatif taşıma 
seçeneklerinin geliştiril-
mesine yönelik kapsamlı 
projeler gerçekleştirilece-
ğinin altını çizdi. 

Nikolova’nın ifadeleri-
ne göre hava kalitesinin 
iyileştirilmesi yönünde 
olumlu sonuçlar veren 
Sofya'da entegre kentsel 
ulaşım için yapılan yatırım 
buna işaret ediyor. Kamu 
ve toplu konut binalarında 
enerji verimliliğinin artırıl-
masına yönelik tedbirlerin 
de kaliteli yaşam ortamı 
oluşmasına büyük katkısı 
vardır. 

Ödül töreninde resmi ko-
nuklar arasında Çevre ve 
Su Bakanı Neno Dimov, 
Sofya Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Yordanka 
Fandıkova, belediye baş-
kanları, firma temsilcileri, 
yarışmanın sponsorları 
ve başka davetliler hazır 
bulundu. 

             Kırcaali Haber

Öğrencilerin sağlık 
raporları ödenecek
Hekimlerin öğrencilere verdikleri hastalık raporları 

için ücret alınacak. Sofya Aile Hekimleri Derneği Baş-
kanı Dr. Georgi Mindov, bu tür belgenin verilmesinin 
Ulusal Sağlık Sigorta Kasası (NZOK) tarafından ücreti 
karşılanan temel sağlık paketi teminatı kapsamında yer 
almadığını söyledi. 

Dr. Mindov, şimdiye kadar bu tür bir belgenin fiyatı-

nın eğitim kurumu yöneticisi tarafından alınan bireysel 
kararla belirlendiğini belirtti. 

Dr. Mindov, “Çocuklar için katkı payı ödenmiyor, 
bunun değişmesini istiyoruz. Ebeveynler bari asgari 
bir ücret ödesinler” dedi. Çocuk hastalıklarına yönelik 
hizmetlerin büyük bir bölümünün finanse edilmediğini 
ve bunun telafi edilmesi gerektiğini ifade etti. 

Çocuklarımız İçin Derneği Başkanı Ema Çernogors-
ka, 18 yaş altı çocukların sağlık sigortası olduğuna 
göre ebeveynlerinin hastalık raporu ücreti ödememesi 
için Sağlık Bakanlığının yeniden kaynak dağıtımı ko-
nusunda karar alması gerektiğini kaydetti. 

Yeni eğitim ve öğretim yılı itibariyle ebeveynlerin ço-
cukları için aldığı ailevi sebeplerden dolayı mazeret izni 
30 günden 10 güne indirildi. 

Çernogorska, “Bu durum ebeveynlerin aile hekimle-
rinden sahte içerikli sağlık raporu almaya itecek. Katkı 
payı bir leva tutarında olursa, hiç kimsenin cebini etki-
lemeyecek. Soru şu ki, her bir sağlık kurumu bu katkı 
payı tutarını belirleyebilir- bu 2 ve 5 leva da olabilir. 
Bunun düzenlenmesi lazım” dedi. 

Çernogorska, hastalık raporu için değil, muayyene 
için ücret ödenmesinin daha iyi olacağını düşünüyor. 

Dr. Mindov, “Ebeveynlerin daha ziyade sağlık sis-
temine yeterli miktarda finansman sağlanmadığı için 
ilgisiz ve sisteme angaje olmaksızın çalışan hekimlerle 
karşı karşıya kalmalarından dolayı endişe etmeleri la-
zım” diye vurguladı. 
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T.C. Sofya Büyükelçi-
si Süleyman Gökçe’nin 
Kırcaali Haber gazete-
sine verdiği mülakatı 
okuyucularımızın dik-
katine sunuyoruz.
- Sayın Büyükelçi, 

kariyeriniz boyunca 
birçok ülkede görev 
yapmış bir bürokrat 
olarak Bulgar istan 
ile ilgili duygu ve dü-
şünceleriniz nedir? 
Bulgaristan’dan hangi 
duygularla ayrılıyorsu-
nuz?
-Teşekkür ederim. Ön-

celikle 4 yıldır bulun-
duğum Bulgaristan’da 
ve yakın ilişkiler içinde 
bulunduğumuz Kırcaali 
Haber Gazetesi ile son 
röportajımızı yapıyoruz. 
Görev sürem boyunca 
soydaşlarımızla buluş-
malarımızı Kırcaali Ha-
ber Gazetesi vasıtasıyla 
yaptık. Bunun için size 
teşekkür ediyorum. Bu-
radan gazetenizin ara-
cılığıyla soydaşlarımıza 
en iyi dileklerimi, duygu-
larımı, muhabbetlerimi 
sunuyorum ve onlara 
esenlikler diliyorum. Ben 
diplomasi mesleğinde 27 
yılımı bu sene tamam-
lıyorum. Bunun son 4 
yılı Bulgaristan’da geçti. 
Dünyanın pek çok ye-
rinde bulunma ve görev 
yapma imkanım oldu. 
Şunu söyleyebilirim: Bul-
garistan, Türkiye için çok 
önemli bir ülkedir. Bunu 
hep tekrarladım. Merke-
zi bir konumdadır. Bunun 
nedenleri arasında tabii ki 
komşu olmamız var, ama 
soydaşlarımızın mevcudi-
yeti, buradaki varlıkları en 
az bunun kadar önemli bir 
nedendir. Dolayısıyla biz 
her zaman Bulgaristan’a 
dostluk, komşuluk, ortak-
lık, paydaşlık ve birlikte 
çalışma, birlikte yaşama 
penceresinden baktık. 
Bulgaristan’ın bende çok 
özel hatıraları olacak. 
Bu son derece normal. 
Ben de bunu isterim ve 
kalbimin bir bölümünü 
Bulgaristan’da bırakarak, 
hatıralarla ayrılacağım. 
Burada bizleri kucakla-
yan, konukseverlik gös-
teren tüm soydaşlarımı-
za teşekkür ediyorum. 
Bulgaristan’la ilgili his-
lerimin ve hatıralarımın 
oluşmasında onların çok 
büyük bir payı ve rolü 
var. Son derece olumlu 
izlenimlerle ayrılıyorum. 
Bulgaristan ve Bulgaris-
tan halkı ayrım gözet-
meksizin, geleceği son 
derece parlak ve büyük 
bir potansiyeli harekete 
geçirmeye hazır bir yer. 
Çok güzel bir toprak, çok 
güzel bir ülke, çok seve-

cen insanlar, çok çalış-
kan insanlar, çok ahlaklı 
insanlar.  Ve çalışma ah-
lakı, iş disiplini son dere-
ce yüksek, kolay yatırım 
yapılabilir, kolay ticaret 
yapılabilir bir yer. Tabii ki, 
kültürel bağlarımız, tarihi 
bağlarımız var. Bu Türki-
ye-Bulgaristan ilişkilerini 
ayrıca özel bir konuma 
taşıyor. Burada daha ba-
şarılı, daha müreffeh bir 
Bulgaristan’ın olacağına 
inanarak, buradan ayrıla-
cağım ve gönlüm, kalbim 
hep burayla olacak. Ve 
ümit ediyorum, daha iyi 
koşullarda, daha büyük 
fırsatların, çalışma, ge-

lişme, ekonomik kalkın-
ma fırsatlarının yaşandığı 
bir ortamda tekrar burayı 
ziyaret etme imkanım ola-
caktır. 
-  Bulgar is tan i l e  

Türkiye’nin siyasi, eko-
nomik ve kültürel ilişki-
lerinin seyrini nasıl de-
ğerlendirmektesiniz? 
- Olumlu. Potansiyel 

var, bu olumlu zeminde 
ilerliyor. Aslında kullana-
madığımız daha geniş bir 
potansiyel var, bunu söy-
lemem lazım. Bunun için 
konjöktürün elvereceği, 
daha olumlu koşulların 
olacağını düşünüyorum. 
Örnek vermek gerekirse, 
Bulgaristan’ın 1 Ocak’tan 
itibaren üstleneceği AB 
Konseyi Dönem Baş-
kanlığı bunun için önemli 
fırsatlar sunuyor. Bulga-
ristan hükümetinin ikili 
ilişkileri AB perspektifin-
den de desteklediğini bi-
liyoruz ve bunun için tabii 
ki, Bulgaristan’a yönelik 
beklentilerimiz de var. 
Ve bunların gerçekleşe-
ceğini de düşünüyoruz. 
Dolayısıyla AB Konseyi 
Dönem Başkanlığının 
ikili ilişkilerin seyrine 
ivme kazandıracağını da 
düşünüyorum.
- Bulgaristan’daki göre-

viniz esnasında Türkiye 
ile Bulgaristan arasında-

ki en başarılı gördüğünüz 
ortak çalışmalar ve işbir-
likleri hangileridir?
- Ana başlıkları itibariyle 

ekonomi, ticaret, yatırım, 
enerji, turizm ve eğitim 
alanlarını sayabilirim. Ta-
bii ki, bunun alt kolları var. 
Altyapı, ulaştırma, sanayi 
altyapısı ve ya havacılık 
alanında işbirliği gibi. 
Çoğu insanın aslında 
hayatına dokunan, fakat 
dokunduğunu fark etme-
diği alanlar bunlar. Şöyle 
örneklemeye çalışayım: 
Sofya’dan Türkiye hudu-
duna kadar olan ulaştır-
ma koridorunun otoyol 
şeklinde tamamlanmış 

olması aslında pek çok 
insanın hayatına doku-
nur. Bu önemli otoyol iki 
yıl önce tamamlandı.  Bu 
yol tabii ki, iki ülkeyi bir-
birine yaklaştırıyor, sınır 
ticaretini veya uluslarara-
sı ticareti kolaylaştırıyor. 
Transit trafiği kolaylaştırı-
yor ve seyahat sürelerini 
kısaltıyor. Bu konuda ben 
bir ivme bekliyorum. Dün-
yanın en büyük havalima-
nı İstanbul’un hemen Batı 
tarafında, Batı kesiminde 
yapılıyor. Önümüzdeki yıl 
açılacak. Bunun mesela 
ben tanıtımını geldiğim 
dönemden beri hep yap-
maya, anlatmaya çalış-
tım. Hem Bulgar dostla-
rımıza, hem soydaşları-
mıza bunun sağlayacağı 
büyük imkanlar var, çün-
kü bu havaalanı mesela 
Türkiye’nin olduğu kadar 
Bulgaristan’ın da havali-
manıdır. Çünkü bu hava-
alanına en yakın komşu 
ülke Bulgaristan. Bu çok 
normal. Şimdi tabii ki, yol-
lar, hızlı tren bağlantıları 
olduğunda böyle ulaşım 
erişim işleri çok kolayla-
şacaktır. Bulgaristan’ın 
pek çok yerinden bu 
havaalanı ile dünyanın 
her yerine bağlanmak 
isteyecek çok sayıda in-
san olacaktır. Hızlı tren 
meselesi vardır. Mesela 

İstanbul’dan Halkalıdan 
Edirne’ye, Kapıkule’ye 
kadar hızlı trenimizin iki 
yıl içinde projelendiril-
mesi yapıldı, bitti. İnşaat 
süratle başlıyor ve iki yıl 
içinde bitecek. Bunun 
Bulgaristan’da devamının 
olması önemlidir.  Mese-
la, enerji alanında işbirliği 
var. Bu TANAP, TAP bağ-
lantılı enterkonnektörler 
meselesi. Bunlar çok so-
mut şeyler. Bunlar sözde 
var olan değil, izdüşünü-
mü arazide gördüğünüz 
şeyler. Dolayısıyla buna 
ulaştırma koridorlarını, 
ticaret ve yatırım ortak-
lıklarını ekleyebil ir iz. 

Dört yıl önce ben bura-
da göreve başladığımda 
Türkiye’nin yatırımları 1 
milyar dolardı. Hatta al-
tındaydı biraz. Şimdi 2 
milyar doları aştık. Bu 
dört yılda yüzde 100’lük 
bir artıştır. Bence azım-
sanacak bir şey değildir, 
önemlidir. Çünkü her yer-
de olmuyor bu. 3,5 milyar 
dolar civarında bir ticaret 
hacmimiz vardı. Biz bunu 
bu senenin sonunda 5 
milyar dolar civarında 
gerçekleşmesini bekliyo-
ruz. Bu da bir başarıdır. 
Ve somut yansımalarını 
ve sonuçlarını görüyorsu-
nuz. Yatırım istihdam de-
mektir. Türkiye’nin bugün 
yatırımları Bulgaristan’ın 
pek çok bölgesinde var. 
Bir yerde yoğunlaşmış 
da değil. Bu da iyi bir şey 
tabii ki.  Hem Varna’da 
var, hem Deliorman böl-
gesinde, Razgrad’da, 
Şumnu’da, Eski Cuma’da, 
Plevne’de, Sofya’da, 
Fil ibe’de, Kırcaali ’de, 
Dimitrovgrad’da, Eski 
Zağra’da, Burgaz’da, 
Hasköy’de, her yerde 
var. Dolayısıyla bu ge-
lişme potansiyeli de olan 
daha fazla bir alan ve bu 
konularda ben ilerleme 
olacağını düşünüyorum. 
Bunların gelişmesi için 
ben tabii ki, şahsen çok 

gayret sarf ettim. Hem 
Bulgaristan’a, hem soy-
daşlarımıza eğer bir kat-
kısı olduysa, bu benim 
için ancak mutluluk kay-
nağı olacaktır. 
- Bulgaristan ve Tür-

kiye arasındaki siyasi, 
ekonomik ve kültürel 
ilişkilerin daha çok 
gelişebilmesi için ya-
pılması gerekenler yö-
nündeki fikirleriniz ne-
lerdir?
- Şimdi bu son sohbe-

timiz olduğu için bugüne 
kadar söylediklerimi tek-
rar etmemeye çalışarak, 
yeni olabilecek yönlere 
temas etmeye çalışayım. 
Ben eğitim alanında işbir-
liğinin önemli olduğunu 
düşünüyorum. Eğitim ala-
nında işbirliği dediği şey, 
buraya Türk öğrencileri-
nin gelip, yüksek öğrenim 
görmeleri, ondan sonra 
öğrenim harcı karşılığın-
da üniversite diploması 
alması değil. Eğitimden 
benim kastettiğim şey, 
eğitim kurumları arasın-
da ortaklık ilişkileri tesis 
edilmesi, öğrenci değişim 
programları yapılması,  
öğretmen ve üniversite-
lerde öğretim görevlisi, 
bunların karşılıklı değiş-
tirilmesi, birbirlerini ziya-
retleri, turistik ziyaretten 
bahsetmiyorum, en az 
bir sömestrlik veya iki 
sömestrlik karşılıklı gelip 
dersler vermeleri ve ya 
değişim programları. Bu 
çok önemli, çünkü genç 
kuşağın birbirini tanıma-
sı bakımından önemli. 
İkinci, sivil toplumun ge-
lişmesi. Sivil toplum de-
diğiniz şey,  basın bunun 
bir parçasıdır, ama sade-
ce bir parçasıdır, önemli 
bir parçasıdır. İş kollarını 
temsil eden, meslek kol-
larını temsil eden grup-
ların, ya da oluşumların 
temsilidir. Bu mesela, iş 
adamları olabilir, gençler 
de olur, kadınlar da olur, 
çiftçiler olur, her şey ola-
bilir, öğretmenler olabilir. 
Bunların temsili ve karşı-
lıklı aralarında ilişkilerinin 
geliştirilmesi. Üçüncü, 
değişim programları ya-
pılması. Özellikle iş dün-
yasının, yatırım dünyası-
nın karşılıklı olarak birbir-
lerini daha iyi tanımalarını 
sağlayacak iş konseyleri, 
iş forumlarının düzenlen-
mesi. Mesela, ben bu-
raya geldiğimde Türkiye 
ile Bulgaristan arasında 
yaklaşık 9 yıldır ne karma 
ekonomik komisyon, ne iş 
konseyi toplantısı yapıla-
bilmiş değildi. Bu konuda 
büyük bir gayret gösterdik 
bir iş konseyi yapabilmek 
için ve en sonunda yine 
bizim girişimlerimizle, ça-

balarımızla geçtiğimiz ha-
ziran ayında, yani bundan 
4 ay önce Sofya’da 150 
yatırımcının katılımıyla bir 
iş konseyi yaptık. Bu çok 
önemliydi, çünkü sayı çok 
kalabalık. Bugüne kadar 
Sofya’da yapılmış son 
yıllarda birçok başka ül-
kenin ticaret, sanayi oda-
larını toplayabildiği sayı-
nın çok daha üzerinde. 
Avrupa, Kuzey Amerika 
ve Uzak Doğu ülkelerinin 
normalde düzenlediği iş 
konseyi toplantıları 60-70 
katılımcı civarında kalır-
ken, biz 150 kişi topladık. 
Bunların bir bölümünü 
soydaşlarımız oluşturu-
yor. Türkiye’de yaşayan 
çok sayıda soydaş kö-
kenli vatandaşımız var. 
Onlar da bu iş aleminin 
üyesidir. Tabii ki, bir bo-
yutu komşu olmamızın 
getirdiği kolaylıklar, ama 
buraya sonuçta bunlarla 
bağlantılı veya bağımsız 
olarak Türk iş dünyasıyla 
ilgisi var. 
 Bu büyük iş konseyini 

hiç kimseden yardım al-
madan yaptık. Hiç kimse 
derken Türkiye’den, ya 
da Bulgaristan’dan res-
mi makamlardan yardım 
almadan yaptık. Yani iş 
dünyası bunu himaye etti. 
İş dünyası masraflarını 
karşıladı. İşte size mü-
kemmel bir sivil toplum-iş 
dünyası girişimi örneği. İş 
adamları oturdular, kendi 
aralarında konuştular. Biz 
sadece önayak olduk, 
aracılık ettik. Yoksa bir 
şemsiye sağlamanın öte-
sinde başka bir şey yap-
madık. Bu işler 21.yüzyıl-
da dünyada artık böyle 
oluyor. Yani iş dünyası da 
böyle çalışıyor. Dünya-
nın neresine giderseniz 
gidin temel ekonomilerin 
hepsinde bu iş böyledir. 
Kuzey Amerika’sında, 
Avustralya’sında, Uzak 
Doğu’sunda veya Avru-
pa’sında hep böyledir bu 
iş. Afrika’da da böyledir. 
Bu önemli bir boyut, bu-
nun canlı tutulması la-
zım. Bir başka önemli 
boyut, tabii ki, basın ku-
ruluşlar arasında ilişkiler, 
birbirlerini daha iyi tanı-
maları. Bir başka boyut 
turizmin teşvik edilmesi. 
Buraya daha çok Türki-
ye, Türkiye’ye daha çok 
Bulgaristan vatandaşının 
gelmesi, seyahat kolay-
lıklarının sağlanması, 
vizelerin kolaylaştırıl-
ması (bunu Bulgaristan 
bakımından söylüyorum, 
çünkü Türkiye’de biliyor-
sunuz vize yok) ve bu 
ortak alanda paylaşılan 
ve üretilen refahın art-

Büyükelçisi Süleyman Gökçe: “Türkiye - Bulgaristan 

Devamı sayfa 5’te
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ması. Türkiye konusun-
da birkaç şey söyleyeyim 
isterseniz, çok iyi takip 
edilmemiş olabilir, onun 
için bunları paylaşıyorum. 
Türkiye, içinden geçtiği,  
geçmekte olduğu pek 
çok sıkıntıya, sınamaya 
ve zorluğa rağmen çok 
güçlü bir ülke olduğunu, 
referans bir ülke olduğu-
nu pek çok defa ortaya 
koymuştur. Bu sınamala-
rın hepsini biliyorsunuz, 
pek çok terör örgütüyle 
mücadele ediyor, başa-
rısız kalmış bir darbe gi-
rişimine maalesef maruz 
kaldı, uğraşmak mecbu-
riyetinde kaldı, sınır ötesi 
askeri harekat yapan bir 
ülkeden bahsediyoruz, 
bunu biliyorsunuz ve 
küresel ve bölgesel de-
ğişkenliğe, oynaklığa ve 
sertliğe rağmen pek çok 
konuda ve uluslararası 
ilişkilerin bugün içinden 
geçtiği pek çok sıkıntılı 
döneme, olaya rağmen 
ki, bunun içinde küresel 
ekonomik politikaların-
dan tutun da siyasi is-
tikrasızlıklara, yükselen 
popülizme, İslamofobi-
ye kadar varan bir sürü 
şeyden bahsediyoruz. 
Buna rağmen Türkiye G 
20 içinde 2017 yılında en 
çok hızlı büyüyen üçüncü 
ülke oldu, birinci ve ikin-
ci çeyreklerde, üçüncü 
çeyrekte de büyük ihti-
malle yine o yönde bir 
şey bekliyoruz. Bu şu de-
mek, Türkiye çok dirençli 
bir ekonomisi olan, çok 
üretken, yaratıcı bir eko-
nomisi olan, çok dinamik 
insan kaynakları olan bir 
ülkedir. Bu üretkenlik pek 
çok fırsat sunuyor, bunu 
ben her gün burada tek-
rarladım dört yıl boyunca 
ve önemli miktarda bu-
nun etkisini de gördük, 
az önce rakamları da 
verdim. İnşallah, bunların 
devamını diliyorum. Çün-
kü bundan en fazla ka-
zancı sağlayacak olan bir 
yer Bulgaristan’dır. Tabi-
atıyla Türkiye de kazanç 
sağlayacaktır.   Zaten 
ortak kazanım, müşterek 
kazanım üzerine kurul-
malı, yeni iş modelleme-
leri geliştirmeliyiz. Bu iş 
modellemeleri, iş geliş-
tirme projeleri süratle ya-
pılmalı. Son olarak şunu 
söyleyeyim bu konuda, 
bu mesela yine benim 
anlatmaya çalıştığım bir 
şey. İyice anlaşılmasında 
çok önem olduğunu dü-
şünüyorum. Bu 21. Yüzyı-
lın hikayesi, Çin bağlantılı 
kuşak yol projesidir, bunu 
gayet net söylüyorum. 
Dünyanın bugüne kadar 

gördüğü en büyük bir kal-
kınma, entegre kalkınma 
ve yatırım projesidir bu. 
57 ülkeyi kapsıyor, dün-
yadaki ülkelerden dörtte 
birinden fazla. Türkiye 
ve Bulgaristan da bunun 
içinde ve orta koridor 
olarak adlandırılan Doğu 

Asya ile Batı Avrupa ara-
sındaki ulaşım ve nakliye 
güzergahının tam üze-
rinde bulunuyor. Türki-
ye, Bulgaristan’la birlikte 
işbirliği imkânlarını her 
taşın altını kaldırarak, 
altı bakılmadık taş bırak-
mayarak, araştırılması la-
zım. Çünkü bu olmadığı 
takdirde bu orta koridor 
meselesi ekseni başka 
yere kayacak ve bütün 
çabalar boşa gidecektir. 
Burada yüzlerce milyar 
dolarlık, ya da avroluk 
çabalardan bahsediyo-
ruz. Bu şaka değil, ciddi 
bir konudur. Hafife alına-
cak bir konu da değildir. 
Kocaman bir bölgenin 
geleceğini etkileyecek bir 
şeydir. Ta Orta Asya’dan 
Avrupa’ya kadar olan bir 
bölgeden bahsediyoruz. 
Dolayısıyla bu ferasetle, 
ileri görüşlülükle işbirliği 
imkanlarının araştırılma-
sında sonsuz fayda oldu-
ğunu düşünüyorum. 
-  Tür k  ş i r ke t l e r i 

Bulgaristan’da daha 
çok hangi sektörlere 
ilgi duyuyor? Şirketleri 
Bulgaristan’da yatırım 
yapmaları yönünde 
daha hangi teşviklerde 
bulunmalı?
- Türkiye’nin Bulgaris-

tan’daki yatırımları, Türk 
şirketlerinin faaliyetle-
ri ve AB boyutu bakı-
mından önemli. Çünkü 
Türkiye’nin ticaretinin, 
ihracatının ve ithalatının 
önemli bir boyutu AB 
bağlantılı. Bulgaristan’ın 
AB üyesi olması tabiatıy-
la bunda bir boyut katıyor. 
Türkiye’nin yatırım ve dış 
ticaret motifinin bugün iti-
bariyle merkezi bu olmak-

la beraber, bu ileriki yıllar-
da, çok da uzakta olma-
yan bir gelecekte, farklı 
eksenlerde çeşitlenip 
zenginleşip gelişecektir. 
Özellikle Asya ekseninde, 
Afrika ekseninde çünkü 
Türkiye’nin önemli yatırım 
ve açılım hamleleri var bu 

bölgelere. Örneklemek 
gerekirse, Etiyopya’da 
Türkiye’nin yatırımları, 
Bulgaristan’daki yatırım-
ların üç misli. Bu tesadüfi 
değil. Somali’deki yatı-
rımları Bulgaristan’dan 
fazla. Bu da tesadüfi 
değil. Şunu söylemek 
istiyorum, burada büyük 
potansiyel var, fakat bu 
potansiyel iyi kullanılma-
dığı takdirde gidip başka 
yerlerde kendine çıkış 

yolları buluyor. Çünkü so-
nuçta uluslararası ticaret 
artık sınırlama ve koru-
macılık olmadan yapılıyor 
ve en iyi teşviklerin, ya da 
yatırımların olduğu yerde. 
Mesela Türkiye’de artık 
çiçek yetiştiriciliği sadece 
Türkiye’de değil, bazı Af-
rika ülkelerinde kiralanan 
arazilerde yapılıyor. Ya 
da deniz balığı avcılığı ar-
tık bazı Afrika ülkelerinin 
Atlantik sahillerinde uzun 
dönemlik kiralamalar ya-
pan Türk şirketleri tarafın-

dan yapılıyor. Bu ülkelerin 
isimlerini zikretmeyeyim, 
ama çok ciddi rakamlara 
varan ticaret ve yatırım-
lar bunlar. Mesela okya-
nus balıkçılığı yapılıyor 
ve yahut da başka türkü 
tropikal tarım yapılıyor, 
sahra altı Afrika’da ve 

yahut da Uzak Doğu’da 
bazı yerlerde. Şimdi bu-
nun için ne lazım. Bunun 
için yetişmiş insani gücü, 
vergi kolaylıkları, ulaştır-
ma, altyapı imkânları ve 
tabii ki, kolay çalışabilme 
imkânlarının artırılması 
lazım. Bu olmadığı tak-
dirde kötü para iyi parayı 
kovar sözü vardır malum 
biliyorsunuz, yatırımcılar, 
bizim bütün gayretleri-
mize ve teşviklerimize 

rağmen ki, örnekledim 
az evvel, benim burada 
bulunduğum sürede bi-
zim yatırımlarımız yüzde 
100 arttı. Daha fazla ol-
ması zaten beklenemez. 
Çünkü yüzde 100 zaten 
çok yüksek bir artış, ama 
bazı başka bahsettiğim 
ulaşım, altyapı, vergi, 
maliyet,  hızlandırılması 
şirket kurulma süresi-
nin kısaltılması, mese-
la altyapı hizmetlerinin 
elektrik, enerji, ısıtma, 
soğutma, su, yol gibi sü-

ratle tamamlanabilmesi 
halinde yatırımlarda artış 
olacaktır. Ama bu artışın 
da yüzde 1000’ler düze-
yinde olması beklene-
mez, çünkü dünyada çok 
ciddi ve çetin bir rekabet 
var, yatırım çekmek için. 
Türkiyede mesela yatırım 
çekmek için çalışan ülke-
dir. Bulgaristan’da 2017 
yılında zannediyorum 
ilk 8 ayında yatırımlarda 
yüzde 54 düşüş var, yani 
doğrudan yabancı ya-
tırımlarda. Türkiye’deki 
doğrudan yabancı yatırım 
rakamlarında ise yüzde 
28 artış var geçen se-
neye göre. Bu durup du-
rurken olmuyor. Neden-
leri var. Türkiye yabancı 
yatırımla çok tanışık bir 
ülke, çok iyi bilen bir ülke. 
Türkiye’ye yine okuyucu-
larımızın fikri olması için 
anlatayım, son 15 yılda 
gelen doğrudan yabancı 
yatırım miktarı 200 milyar 
doların üstüne çıktı. Dola-
yısıyla biz yabancı yatırı-
mın dostu olan mevzuata 
hakim bir ülkeyiz. Bu işin 
nasıl olduğunu biliyoruz. 
Zaten o sayede bu kadar 
oluyor. Yıllık yatırım raka-
mı Türkiye için ortalama 
son 15 yıl içinde 12-15 
milyar dolar arasında de-
ğişir. Düştüğü veya çıktığı 
dönemler olmuştur. 20’ye 
kadar da çıktığı oldu, 10’a 
düştüğü zaman da oldu, 
ama ortalaması budur. 
Bütün bu imkanlar sağ-

landığı takdirde bence 
burada bir gelişme imka-
nı olacaktır. 
- Son olarak okuyucu-

larımıza ne söylemek 
istersiniz?
- Son bir mesaj kabi-

linden şunu söylemek 
istiyorum. Çok büyük 
bir heyecanla geldiğim 
Bulgaristan’dan çok gü-
zel duygularla ayrılıyo-
rum. Bunun asli sebebi 
soydaşlarımızdır, onların 
sıcaklığıdır. Bulgaristan’ın 
genelindeki sıcak konuk-

severliktir. Kendilerine 
teşekkür ediyorum. Fakat 
hep şunu da söylemeden 
bitirmem doğru olmaz, 
ilk geldiğim günden beri, 
ayrılırken de hep söy-
leyeceğim şey şudur. 
Türkiye - Bulgaristan 
ilişkilerinin merkezinde 
soydaşlarımız yer alır. 
Bu her zaman böyle ol-
muştur ve olacaktır. Soy-
daşlarımızın haklarına, 
özgürlüklerine, hukukla-
rına sahip çıkmaları ve 
bunu demokratik hak ve 
özgürlükler ve talepler, 
normal ve standartlar 
çerçevesinde ısrarla ko-
valamaları çok önemlidir. 
Bu en başta kendileri için 
lazım bir şeydir. Dolayı-
sıyla eğitimden tutun da 
ibadete, yaşam şeklin-
den tutun da işte dünya-
yı terk-i diyar eylemeye 
varıncaya kadar önemli 
bir alandır. Buna sahip 
çıkmaları, kıskançlıkla 
müdafaa etmeleri, geliş-
tirmeye çalışmaları son 
derece önemlidir. Ben 
ümit ediyorum ki, daha 
iyi şartlarda hem eğitim, 
hem istihdam, hem çalış-
ma ve yaşama anlamın-
da soydaşlarımızın rahat 
bir geleceği olmasını 
cani gönülden diliyorum. 
Dış göçten etkilenmele-
ri son derece üzücüdür, 
çünkü hiç kimse kendi 
toprağında kadar rahat 
yaşamaz, gittiği yerde ne 
kadar çok şey kazanırsa 
kazandığını zannetsin, 
iğretidir. Oraya ait değil-
dir ve oranın ötekisidir. 
Hiçbir zaman asli unsu-
ru olmaz. Türkiye’nin, 
dünyanın her yerinde 
yaşayan vatandaşlarının 
sayısı 7 milyon civarın-
dadır. Biz bunu ne kadar 
sıkıntılı olabildiğini biliyo-
ruz. Dolayısıyla bizim de 
arzumuz herkesin kendi 
toprağında yaşamaya 
devam etmesidir. Ama 
bunun için de çalışma, 
ekonomik koşullar, eği-
tim, filan gibi bir şeyler 
lazım. Ümit ediyorum 
bunları sağlarlar. Bu 
arada biliyorsunuz, hak-
lar verilmez, alınır, talep 
edilir. Dolayısıyla soy-
daşlarımız da bu bilinçle 
davranarak, kendilerine 
sahip çıkmalarını cani 
gönülden temenni ediyo-
rum ve konukseverlikleri 
için, sizin de konuk se-
verliğiniz için çok teşek-
kür ediyorum. 
 - Ben teşekkür ediyo-

rum, diplomasi haya-
tınızda başarılarınızın 
devamını diliyorum.
Söyleşiyi yapan: 
         Müzekki AHMET

ilişkilerinin merkezinde soydaşlarımız yer almaktadır”
4. sayfadan devam
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Bakan Goranov: Gelecek yıl tüm devlet 
memurlarının maaşlarına zam yapılacak

BTV’nin “Bu Sabah” 
programına konuk olan 
Maliye Bakanı Vladislav 
Goranov, “Gelecek yılki 
bütçede İçişleri Bakanlığı 
çalışanlarına maaş öde-
mek için öngörülen gider-
ler 55 milyon leva fazla 
olacak” diye duyurdu. 

Bakan, “Başbakan Yar-
dımcısı Krasimir Karaka-
çanov ve İçişleri Bakanı 
Valentin Radev ile daha 
belirgin hissedebilmeleri 
için sahada çalışan polis-
lerin maaşlarını gerçekten 
etkileyecek farklılaştırıl-
mış oranlarda zam yapıl-
masını görüşeceğiz” diye 
kaydetti. 

Ulusal bütçeden finan-
se edilen sektörlerde ça-
lışanların maaşları için 
toplam 700 milyon leva 
öngörülüyor. 

Bakan, “Hemen hemen 
tüm devlet memurlarının 
maaşlarına zam yapıla-

cak” dedi. 
Goranov’un ifadelerine 

göre toplumda rahatlık var 
ve tüketim artıyor. “Son is-
tatistiksel verilere göre tü-
ketimde yüzde 3,9 oranın-

da artış var ve kişi başına 
düşen tüketim bakımın-
dan Avrupa’da dördüncü-
yüz. Bu durum harcadığı-
mız paranın miktarından 
ve son aylarda neredeyse 

çift haneli artış kaydedilen 
gelirlerden de hissedebili-
yor” diye vurguladı. 

Bakan’ın i fadeler ine 
göre daha aktif olanlar, 
daha iyi çalışanlar bunu 

hissediyor. Az gelirli olan-
lar ve iş aramayanlar ise 
bunu hissedemez, çünkü 
bunu ancak devletin kay-
nak dağıtma rolü kapsa-
mında hissedebilirler.

Maliye Bakanı, gele-
cek yılki bütçe taslağının 
öngörülen tarihten önce  
hazır olacağına kanaat 
getirdi. 

Bakan, “Ekmek için de, 
yol için de, seyir için de 
para olacak” diye özetledi. 

Goranov, “2018 yılının 
ilkbaharına kadar Hemus 
Otobanının Plevne-Lofça 
kavşağı arasının inşaatı 
için ihale hazırlıkları ta-
mamlanmış olacak” diye 
belirtti. 

Bakan, “Hükümet döne-
mi tamamlanıncaya kadar 
kesinlikle Sofya ile Plevne 
ve Lofça arasında bağlan-
tı kuracak otoyolun yapımı 
bitecek” dedi. 

          Kırcaali Haber

Turizm camiası, Bakan Nikolina 
Angelkova’nın istifasını istedi
Bulgar Tur Operatörle-

ri ve Seyahat Acenteleri 
Birliği, ülkenin reklamı-
nın yeterli olmaması, 
Bulgaristan turizminin 

sürdürülebilir gelişmedi-
ğini ve Turizm Bakanlı-
ğında potansiyel uzman 
eksikliğinden dolayı 
Turizm Bakanı Nikolina 
Angelkova’nın istifasını 
istedi. 
Angelkova, istifa et-

mesine bir neden olma-
dığını söyleyerek, tur 
operatörler ve seyahat 
acentelerinin istifa tale-
bini reddetti. 

Örgüte göre Bakanlık, 
ülkeyi ziyaret eden tu-
ristlerin sayısı ve 2017 
yılı turizm sezonunun ne 
kadar başarılı olduğuna 

dair yanlış bilgi vererek, 
kamuoyunu yanlış yön-
lendiriyor. Dernek tara-
fından açıklanan verilere 
göre turizm sezonunun 
en yoğun olduğu yaz ay-
larında yatakların yüzde 
27'si boş kaldı. Ulusla-
rarası turizm endüstrisi-
nin değerlendirilmesine 
göre ise Bulgaristan, 
136 ülke arasında Bah-
reyn ve Ruanda gibi ül-

kelerden sonra 92.sıra-
da yer aldı. 
Bulgar Tur Operatörle-

ri ve Seyahat Acenteleri 
Birliği Başkanı Bayko 

Baykov, “Ulusal pazar-
lama her açıdan büyük 
bir felakettir. Fakat bi-
rinci yerde elektronik 
pazarlama ve ulusal 
turizm portalı açısından 
felakettir. İkinci olarak 
turizm ürününün teşvik 
edilmesi üzere turizmin 
hangi yönde geliştirilme-
si gerektiğine dair viz-
yon eksikliği var” dedi. 
Angelkova, basına 

yaptığı  açık lamada 
Bulgar Tur Operatörleri 
ve Seyahat Acenteleri 
Birliği tarafından ifade 
edilen turizm sektörüne 
yönelik politikaya karşı 
hoşnutsuzluğun mesle-
ki örgütlerin sadece bir 
kısmının görüşü oldu-
ğunu belirterek, örgü-
tün Bakanlığın yürüttüğü 
politikalara karşı çıkma-
ya hakkı olduğunu söz-
lerine ekledi. “Sektöre 
ilişkin gerçekler doğru 
yolda olduğumuzu is-
patlıyor. Bakanlık üç yıl 
önce kurulduğu için hala 
yapılması gereken işler 
var. Turizm sektöründe 
yıllarca birikmiş sorunlar 
var” diye kesin bir tonla 
konuştu. 
Bakan, Bulgaristan’ın 

tur izm destinasyonu 
olarak dijital ortamda 
pazarlanmasında prob-
lemler olduğunu itiraf 
etti. Ülkemizin reklamı 
için 12 milyon leva kay-
nak ayrıldığını belirten 
Angelkova, önümüzde-
ki yıl turizm için ayrılan 
bütçenin 2,3 milyon leva 
fazla olmasını talep ede-
ceğini dile getirdi. 
          Kırcaali Haber

Sanayi üretiminde artış 
Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün(NSİ) ağustos ayına 

ilişkin ilk verilerine göre sanayi üretiminde Temmuz 
ayına göre yüzde 0,4 artış var. Geçen yılın aynı dö-
nemine göre Bulgaristan'daki sanayi üretim endeksi 
yüzde 4, 9 artış kaydetti. 

Sanayi Üretim Endeksi göstergesinin aylık deği-
şimleri önceki aylara göre ülkemizde maden en-
düstrisinde üretimin yüzde 4,0 oranında arttığını, 
imalat endüstrisinde ise üretimin yüzde 0,4 arttığını 
gösteriyor. Sadece elektrik ve ısı enerjisi ve doğal 
gaz üretiminde ve dağıtımında yüzde 0,7 oranında 
düşüş kaydediliyor. 

Yıllık bazda sanayi üretiminde maden endüstrisin-
de yüzde 12,9 ve imalat endüstrisinde yüzde 6,4 
oranında artış kaydedildi. Yıllık bazda da sadece 
elektrik ve ısı enerjisi ve doğal gaz üretiminde ve 
dağıtımında yüzde 3,8 oranında düşüş kaydedildi. 

NSİ’nin ilk verileri ağustosta da üretim endeksinin 
inşaat sektöründe önceki Temmuz ayına göre yüzde 
0,9 oranında arttığını gösteriyor. Geçen yılın aynı 
dönemine göre ise inşaat sektörü üretiminde yüzde 
9 artış var. 

İnşaat Üretim Endeksi göstergesinin yıllık değişim-
leri bina inşaatında yüzde 16,9, kamu ve mühendis-
lik inşaatında ise yüzde 0,1 oranında artış olduğunu 
gösteriyor. 

NSİ’nin ilk verilerine göre ağustosta perakende 
ticarette önceki Temmuz ayına göre yüzde 0,4 ora-
nında artış var. Bu verilere otomobil ve motosiklet 
ticaretine ilişkin veriler dahil değildir. Geçen yılın 
aynı dönemine göre ise perakende ticarette yüzde 
3 oranında artış var. 

Ardino hastanesine bağış
Aslen Ardino’nun (Eğridere) Borovitsa (Çamdere) 

köyünden olan ve  Bursa’da ikamet eden 64 yaşın-
daki Fahriye Ferat, Ardino Hastanesi’ne ihtiyaçlarını 
karşılaması için bir tekerlekli sandalye ve bir yürü-
meye yardımcı alet bağışında bulundu. Bağışlar has-
tanenin yöneticisi Dr. Güner Osman’a teslim edildi. 
Bağış takdiminde Borovitsa köyü muhtarı Aysel Meh-
met de hazır bulundu. 

Fahriye Ferat, uzun yıllar rahmetli annesi Nazife 
Mustafa’nın yatalak olduğunu ve hareket etmekte 
zorlandığını anlattı. Fahriye Ferat, “Hastaların ha-
reket etmelerine yardımcı olmak için memleketimde 
bulunan hastaneye bu araçları cani gönülden bağış-
lamaya karar verdim. Çünkü kendim rahmetli anneme 
baktığım sırada ciddi zorluklar çektim” diye konuştu. 

Hastanenin yöneticisi Dr. Güner Osman ve Hasta-
ne Derneği Başkanı Sezgin Bayram, Fahriye Ferat’a 
bu örnek davranışı için en içten şükranlarını sundu. 

Dr. Güner Osman, “Hastanede daima yürümeye 
yardımcı aletlere ihtiyaç var. Çünkü hareketliliği sınırlı 
olan hastalar hastane içinde hareket etmekte zorla-
nıyor ”diye belirtti.
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Gazeteciler, iktidarın baskı 
ve tehditlerini protesto etti
Gazeteciler Başbakanlık 

binası önünde protesto 
gösterisi düzenledi. Bul-
garistan Gazeteciler Birli-
ği tarafından düzenlenen 
gösteriye katılanlar, özgür 
ve profesyonel çalışma 
hakkını savundu. 

Gösteride televizyon, 
gazete, radyo ve internet 
haber siteleri gibi farklı 
basın kuruluşlarında ça-
lışan gazeteciler yer aldı. 

NOVA TV’de çalışan 
ünlü gazeteci Mirolüba 
Benatova, “Bizim mesle-
ğimiz köşeye sıkıştırılmış-
tır. Giderek daha az soru 
soruluyor, soru sormadan 
basına bilgi veren kişilerin 
ağzına mikrofon tutulma-
sı demeçleri artıyor. Ga-
zeteciler ile siyasetçiler 
arasındaki geleneksel 
iletişime geri dönmeliyiz. 
Bu sükunet öldürücüdür” 
diye kaydetti. 

Pro tes to  gös te r i s i , 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) Milletvekili 
Anton Todorov ve Baş-
bakan Yardımcısı Vale-

ri Simeonov’un NOVA 
TV’nin “Merhaba Bulga-
ristan” programını sunan 
Viktor Nikolaev’in işini na-
sıl yaptığı ile ilgili yorum 
yapmaya cüret etmelerin-

den kaynaklandı. İkisinin 
tepki yağmuruna tutul-
malarından sonra mevcut 
hükümette başbakan yar-
dımcılığı görevini yürüten 
aşırı ırkçı ve milliyetçi gö-
rüşleriyle tanınan Birleşik 
Vatanseverler Koalisyonu 
Eşbaşkanı Valeri Simeo-
nov, ülkede dört büyük 
basın kuruluşunun kendi-
sinden özür dilemelerini 
istedi. 24 saat içinde bunu 

yapmadıkları takdirde bu 
medyaları mahkemeye 
vermekle tehdit etti. 

GERB milletvekili Anton 
Todorov, milletvekilliği gö-
revinden istifa etti. Meclis 
milletvekilinin istifa dilek-
çesini onayladı. 

Organizatörler tarafın-
dan yapılan açıklama-
da şu ifadeler yer aldı: 
“Bulgaristan’ın Avrupa 
Birliği (AB) Konseyi Dö-
nem Başkanlığı görevini 
üstlenmesine birkaç ay 
kala ülkedeki medyalara 
ültimatom verildi. Ültima-
tom mektubu medyalara 
Başbakanlık Basın Mer-
kezi tarafından gönderildi. 
Ültimatomlar savaş ilan 
etmeden önce veriliyor. 
Bu durumda bu ültimatom 
yürütme makamını temsil 
eden en üst düzey yetki-
li tarafından veriliyor. Bu 
şekilde gönderilen mek-
tup Valeri Simeonov’un 
kişisel görüşü kabul edi-
lemez ve açıkça ülke-
de en büyük medyalara 
karşı bir tavır alan dev-
letin resmi pozisyonudur. 
Böyle bir şey Bulgaristan 

tarihinde görülmemiştir. 
Hiçbir dönemde hükümet 
Bulgaristan’da medyalara 
ültimatom vermeye cüret 
etmemiştir”. 

Gazetecilerin açıklama-
sında, “Ültimatomları ka-
bul etmiyoruz. Medyalara 
karşı savaşa hayır! İşsiz 
kalmaktan korkmuyoruz 
ve anlamsız, rahatsız et-
meyen sorular sormamız 
için yapılan baskıya bo-
yun eğmeyeceğiz” deni-
liyor. 

Protestoya davet mektu-
bunda, “Protestoya katılın 
ki, Bulgaristan’da ezilmeyi 
kabul etmeyen medya ve 
gazetecilerin var olduğu-
nu gösterelim. Maaşlarını 
ödediğimiz kişilere soru 
sorma ve cevap isteme 
hakkımızı savunalım! 
Başbakanlık binası önüne 
dizeceğimiz sandalyeler 
getirin ki, makamımızın 
boş kalacağından kork-
madığımızı ve bizden 
korkması gerekenlerin 
siyasetçilerin olduğunu 
gösterelim” denildi. 

                Kırcaali Haber

Kırcaali’de mobil palyatif 
bakım hizmetleri sunuluyor
Bir yıldır Kırcaali ’de 

eşsiz bir şekilde mobil 
palyatif bakım hizmetleri 
sunuluyor. 2017 yılının ba-
şından beri mobil palyatif 
bakım merkezine 700’ün 
üzerinde hasta başvurdu. 
Merkez belirli bir binada 
değil de, hastaların evle-
rinde hizmet veriyor. Mer-
kezin kaydettiği başarı 
hastaların ve tek başına 
yaşayan yaşlıların, hu-
zurevlerinde veya sabit 
palyatif bakım merkezleri 
yerine evlerinde hizmet 
görmeyi tercih etmelerin-
den kaynaklanıyor. 

“Cennet” adını taşıyan 
bu mobil palyatif bakım 
merkezinin sahibi ve yö-
neticisi Sevinç Ahmet, 
“Ayakta sağlık hizmeti 
veren bir tedavi kurumu 
olarak kaydımızı yaptırdık. 
Bakıma muhtaç ve son 
dönemlerini yaşayan has-
talara hekim kontrolünde 
palyatif bakım ve tedavi 
programları uygulamak-
tayız” dedi. Sevinç Ah-
met, hem hasta hem tek 
başına yaşayan kişilere 
hizmet verdiklerinin altını 
çizdi. Bunun için telefon-

la sipariş verilebilir. Saat 
başına verilen hizmetlerin 
süresi 24 saate ulaşabilir. 
Mobil palyatif bakım hiz-
metleri, sabit merkezlerde 
verilen palyatif bakım hiz-

metlerinden daha pahalı 
değil. 

Sevinç Ahmet, “İş söz-
leşmeleri kapsamında 
merkeze bağlı olarak dok-
torlar, hemşireler, hasta 
bakıcıları ve rehabilita-
törler çalışıyor. Süresiz iş 
sözleşmeleri kapsamın-
da çalışan hemşireler ve 
hasta bakıcılarımız var. 
Hemşireler tarafından 
yapılan herhangi bir tıb-
bi müdahale bir hekimin 
talimatıyla gerçekleştirili-

yor. Hekimlerden istenen 
konsültasyonlar hasta-
ların evlerinde yapılır. 
Buna benzer bir palyatif 
bakım merkezi sadece 
Bulgaristan’ın deniz baş-

kenti Varna’da bulunuyor” 
diye ifade etti. 

Palyatif bakım merkezi 
tarafından sunulan her 
bir hizmetin belirli bir üc-
reti var. 

Cumartesi ve pazar gün-
leri hizmet verilmesi üze-
re manuel terapi salonu 
bulunuyor. Burada has-
talara sipariş verdikleri 
hizmetlere göre ücretsiz 
rehabilitasyon hizmetleri 
sunuluyor. 

             Kırcaali Haber

sinin Balkanlar'daki baş-
kentlerin ilişkilerini geliş-
tireceğine işaret ederek, 
şöyle devam etti:

"Türk yatırımcılar ülkemi-
ze ve bölgeye ekonomik 
olarak büyük katkı sağla-
maktadır. Bulgaristan'da 
yaşanan işsizliğin önlen-
mesi bakımından Türk 
yatırımlarının önemini 
biliyoruz. Edirne halkı ile 
Bulgaristan halkının sıkı 
iletişim içerisinde oldu-
ğu, özellikle hafta sonları 
Bulgaristan vatandaşla-
rının Trakya'yı ve özellik-
le Edirne'yi tercih ettiği 
görülmektedir. Biz de bu 
iş birliğini destekliyoruz. 
Türkiye Cumhuriyeti Cum-
hurbaşkanı ve Başbakanı 
ile sürekli görüşüyoruz. 
İlişkiler gelişerek devam 
ediyor, genel anlamdaki 
iş birliğinin bölge içinde 
sürmesi ve geliştirilmesi 
gerekiyor. Türk kökenli va-
tandaşlarımızın yaşadığı 
bölgelerde alt yapı çalış-
malarına önem veriyoruz 
ve cami ile tarihi eserle-
rin onarımlarını yapıyo-
ruz. Sık sık bu bölgeleri 
ziyaret ediyorum ve bu 
ziyaretler esnasında gös-
terilen sevgi ve saygıdan 
memnunum."

Seçim döneminde bir-
takım olumsuzluklar ya-
şandığını aktaran Bori-

sov, bu olumsuzlukların 
bir kısmının giderildiğini, 
bunların seçime has sı-
kıntılar olduğunu, diğer 
olumsuzlukların da çözü-
me kavuşturulmasına yö-
nelik çalışmaların devam 
edeceğini ifade etti. 

Bulgaristan Başbakanı 
Borisov, bu tür görüşme 
ve ortak çalışmaların, iki 
komşu ve dost ülkenin 
ekonomik, kültürel ve sos-
yal ilişkilerini geliştirerek 
üst seviyelere çıkaraca-
ğına inandığını sözlerine 
ekledi.

- "Edirne Türkiye'nin 
B a l k a n l a r ' a  v e 
Avrupa'ya açılan kapısı"

Va l i  Ö z d e m i r  d e 
Edirne'nin, Türkiye'nin 
Balkanlar'a ve Avrupa'ya 
açılan kapısı konumunda 
olduğunu anımsattı.

Edirne'nin özellikle Bul-
garistan ile derin akraba-
lık bağları ve ticari ilişkile-
ri olan bir şehir olduğunun 
altını çizen Özdemir, "Böl-

gesel anlamda ekonomik 
ve kültürel ilişkilere katkı 
sağlayacağına inandığı-
mız hızlı tren çalışması-
nın Londra'ya kadar ulaş-
masının planlandığı göz 
önünde bulunduruldu-
ğunda eski İpek Yolu'nun 

tekrar canlandırılması ve 
beraberinde getireceği 
katkılar aşikardır." ifade-
lerini kullandı.

Vali Özdemir, düzensiz 
göçmenler konusunda 
Türkiye'nin gösterdiği 
olağanüstü çalışmalardan 
bahsederek, "Türkiye siz-
lerin de bildiği gibi özel-
likle düzensiz göçmenler 
konusunda AB ile imza-
ladığı anlaşma gereği 
üzerine düşen görevi faz-
lasıyla yapmaktadır. Sınır 
şehri olmamız nedeniyle 
Edirne'de binlerce göç-
meni geri gönderme mer-
kezlerimizde ağırlayarak 
gerekli işlemleri yapıyo-
ruz." değerlendirmesinde 
bulundu.

Başbakan Boyko Borisov Edirne 
Valisi Özdemir ile görüştü 
1. sayfadan devam
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Bulgaristan'ın AB Dönem Başkanlığı Öncelikleri

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği 
(AB) Bakanı Lilyana Pavlova, 
"Türkiye olağanüstü önemli 
bir ortağımız. Kanaatimizce 
Türkiye ile aramızda iyi kom-
şuluk, dostane ilişkilerimiz var, 
Türkiye'yi böyle bir komşu ola-
rak görüyoruz." dedi.

Pavlova, AB'nin gelecek yılın 

ilk yarısında dönem başkanlı-
ğını üstlenecek Bulgaristan'ın, 
Batı Balkanlar'ın entegrasyonu-
na destek vereceğini bildirdi.

Balkanlar'daki ülkelerin hep-
sinin AB yolunda kendine özgü 
güzergahtan ilerlediğini kay-
deden Pavlova, "Bulgaristan, 
'Balkanlar odaklı' dönem baş-

kanlığı yaparak Avrupa'nın bu 
coğrafyadaki ortaklarına gerekli 
desteği vermesini sağlayacak." 
ifadesini kullandı.

Pavlova, Türkiye-Bulgaristan 
ilişkileriyle ilgili de "Türkiye ola-
ğanüstü önemli bir ortağımız. 
Kanaatimizce Türkiye ile ara-
mızda iyi komşuluk, dostane 

ilişkilerimiz var, Türkiye'yi böyle 
bir komşu olarak görüyoruz." 
diye konuştu.

Lilyana Pavlova, Türkiye'nin 
AB statüsünün "anlaşılabilir 
nedenlerden dolayı daha özel 
olduğuna" işaret ederek "Her 
ülkenin kendi statüsü var, kendi 
gelişim seviyesine sahip. Tüm 
ülkeleri şimdiden analiz ederek 
aynı kefeye koyamayız, ayrı ayrı 
çalışmalar olacak." dedi.

"Türkiye gündemimizde yer 
alacak"

Bulgaristan'ın AB Bakanı Pav-
lova, şunları kaydetti:

"Türkiye ile ikili alanda, göç 
dalgasıyla baş edilmesi konu-
sunda çalışıyoruz. Bu alanda-

ki iş birliğimiz için minnettarız. 
Başbakanımız Boyko Borisov'un 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ile görüşmesi başarılı 
sonuç verdi. Türkiye ile göç ve 
güvenlik alanındaki ortak çalış-
malarımız, AB'nin geleceğiyle il-
gili görüşmelerin bir parçası ola-
rak gündemimizde yer alacak."

Lilyana Pavlova, Bulgaristan'ın 
AB Dönem Başkanlığı için bin 
500 kişilik bir kadro oluşturdu-
ğunu ve 75 milyon avroluk bütçe 
ayırdığını söyledi.

Bulgaristan'ın dönem başkan-
lığı, 4 Ocak 2018'de, başkent 
Sofya'da düzenlenecek konser-
le başlayacak.

                        Kırcaali Haber

İŞ İLANI
Biz babamıza en yakın zamanda Almanya’ya gele-

bilecek bayan bakıcı arıyoruz. Babamız 84 yaşında, 
gezen, tatlı, çok iyimser birisidir ve Bulgaristan Türk 
kökenlidir. Şehir içinde güzel bir dairede (annemizin 
vefatından sonra) yalnız yaşıyor. Onunla dışarıda gez-
meyi, yemek ve ev işi yapmayı, babamızın bakımlı 
olmasına yardımcı olmayı isterseniz ve en önemlisi 
güler yüzlü, neşeliyseniz sizinle görüşmek isteriz. Bi-
zim size teklifimiz çok yüksek bir ücrettir.
Bize bu telefon numarasından veya Whatsapp ile 

ulaşabilirmişsindir: +491637291815VES’ten 2 Milyon Euroluk Yeni Yatırım Müjdesi!
VES Ltd. Firması yeni ya-

tırım projesini 23 Ekim sa-
bahı Benkovski Merkez 
Fabrikası’nda gerçekleştir-
diği bir basın toplantısıyla 
tanıttı. Bulgaristan’ın Dobriç 
kentinde kurulu 24 yıllık VES 
Ayakkabı Fabrikaları, önü-
müzdeki dönemde ayakka-
bı üretiminde kullanacakları 
yeni direk enjeksiyon ve ro-
bot teknolojisinin tanıtımını 
23.10.2017’de düzenlediği 
bir Basın Toplantısıyla ger-
çekleştirdi. Toplantıda ev 
sahipliği yapan VES Ltd. Ku-
rucusu Cavit Emre ve Genel 
Müdürü Edis Emre’nin yanı 
sıra Tervel Belediye Başkanı 
Jivko Georgiev, ve Dobriç Ye-
rel Belediyeler Başkanı Toş-
ko Petkov da hazır bulundu. 
Bölgede bir ilk ve sağlayaca-
ğı katkılarla bu boyuttaki tek 
olacağı açıklanan 2 milyon 
Euro’luk yatırımın detaylarını 
açıklayan Genel Müdür Edis 
Emre “Direk enjeksiyonlu 
taban üretim inovasyonuyla 
Avrupa’da yüksek kalitede iş 

güvenliği ayakkabıları üreti-
mine yeni bir alternatif” teşkil 
edeceklerini vurguladı. 24 yıl-

dır ayakkabı, bot ve sandalet 
üretiminde VES ve EMRELI-
NI markalarıyla başta Avru-
pa olmak üzere birçok ülkede 
saygınlaşan firmanın bu yeni 
yatırım teknolojisi sayesinde 
hem su geçirmez ayakkabı 
ve bot üretimini ürün gamı-

na katması, hem de iş ve iş 
güvenliği ayakkabıları üretimi 
alanına Balkanlardan yeni bir 

soluk katması 
bekleniyor. 
V E S  L t d . 

d a h a  ö n c e 
Bulgar istan’ın 
Çalışma ve Sos-
ya l  Güven l i k 
Bakan l ığ ı ’nca 
“Yılın İşvereni” 
Ödülüne layık 
görülmüş olup is-
tihdam sağlama-
ya ve iş gücünü 
artırmaya yöne-
lik çeşitli Avrupa 
Birliği Projele-
rini de başarıy-
la yürütmüştür. 
Firmanın Genel 

Müdürü Edis Emre, Bulgar 
Türk Ticaret ve Sanayi Oda-
sı (BULTİŞAD) Başkan Veki-
li ve Dünya Türk İş Konseyi 
(DTİK) Balkanlar Komitesi 
Başkan Yardımcısı olarak 
bölgeye hizmetlerini sürdür-
mektedir. KH


