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Başbakan Borisov, Türkiye Başbakanı Yıldırım İle Görüştü
Türkiye Başbakanı Binali Yıldırım, "Trans Avrupa ulaşım
koridorunun Türkiye tarafındaki yeni hızlı tren projesine de
birkaç ay içerisinde başlıyoruz.
İstanbul'dan Edirne'ye 233 kilometrelik bu hatla birlikte Avrupa,
Balkanlar, Anadolu topraklarından Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya
kadar gidecek tarihi İpekyolu
tekrar canlanmış olacak. Aynı
zamanda bu bağlantı, Türkiye üzerinden Bulgaristan'a ve
Avrupa'ya ulaşım koridorlarının
tamamlanmasını da temin edecektir." dedi.
Başbakan Binali Yıldırım ve
Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov, İzmir'deki bir oteldeki
ikili görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması düzenledi.
Başbakan Yıldırım, Borisov
ve heyetini İzmir'de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu
belirterek, konuk başbakanın
önceden planlanmış başka bir
programı olduğu için yapılacak
Trans Anadolu Doğalgaz Boru
Hattı Projesi (TANAP) açılış törenine katılamayacağını, prog-

ramda Bulgaristan'ın ekonomi
bakanıyla temsil edileceğini
ifade etti.
Filibe'de yangın söndürme helikopteri kazası sonucu 2 pilotun
hayatını kaybettiğine değinen
Yıldırım, başsağlığı ve geçmiş

olsun dileklerini iletti.
Yıldırım, Bulgar mevkidaşı ve
heyetindekilerle kapsamlı görüşmeler yaptıklarını vurgulayarak, Türkiye ve Bulgaristan'ın
iki komşu olmasından öte köklü
bir geçmişe sahip olduklarını,

folklorunu seven yaklaşık
500 kişi katıldı. Kucağında
bebeği ile gelen birçok annebaba da gözlerden kaçmadı.

oluşan bayrama özel zengin
bir program sundu. Seyirciler
tarafından durmadan alkışlanan grup ve şarkıcılar bir kez
daha gönülleri fethetti.
Konserde konuklar arasında Kırcaali Belediye Başkan
Yardımcısı ve Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İlçe Başkanı Mümün Ali,
eski Kırcaali Vali Yardımcısı
Nazmi Mümün, HÖH Kirkovo (Kızılağaç) İlçe Başkanı
Dr. Ercan Fırıncı ve başka
davetliler yer aldı.
S u n u c u l u ğ u n u Yü k s e l
Esen’in yaptığı programda
Kırcaali Türk Folklor Ekibi,
Çocuk Folklor Ekibi ve Sürpriz Modern Dans Grubu muhteşem dans gösterileriyle yer
aldı. Çocuk ve gençlerin sunduğu halk oyunları seyircileri
bir kez daha büyüledi. Ayrıca
derneğin sevilen solistlerinden Aysun Ahmet ve İlayda

Kırcaali’de muhteşem bayram konseri

Kırcaali Ömer Lütfi Kültür
Derneği geleneksel Ramazan Bayramı konseri ziyafeti
sundu. Kırcaali Belediyesi’nin

desteğiyle organize edilen
konserde Belediye Kültür
Evi’nin salonu her bayram
olduğu gibi tıklım tıklım doldu. Yaklaşık iki saat süren
konsere tüm Kırcaali bölgesinden yediden yetmişe Türk

Yüksel Esen ve Nilgün
Ahmet’in yönetmenliği altında faaliyet sürdüren derneğe
bağlı folklor ekipleri ve solistler Türk halk oyunları, Rumeli
türküleri, arabesk, pop müziği ve modern danslardan

Devamı 4’te

iki ülke arasındaki ortaklık ilişkileri ve iş birliğini iyi komşuluk
ve karşılıklı yarar temelinde
geliştirmeye önem verdiklerini
bildirdi.
İki ülke arasındaki üst düzey
siyasi diyaloğun ilişkilerin gelişmesine ciddi katkı yaptığını, konuk başbakanın en son
olarak 7 Ocak 2018 tarihinde
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'ın da katıldığı Demir Kilise açılışı vesilesiyle Türkiye'ye

geldiğini hatırlatan Yıldırım, 26
Mart 2018'de Varna'da düzenlenen Türkiye - Avrupa Birliği Liderler Zirvesi vesilesiyle
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da
Bulgaristan'a gittiğini söyledi.
Bu toplantılarda Avrupa Birliği
ve Türkiye ilişkileri, Bulgaristan
ile Türkiye ilişkileri konusunda
kapsamlı görüşmeler yapıldığını
aktaran Yıldırım, "Bu vesileyle
başarılı AB Dönem Başkanlığı
için değerli dostum Borisov'u ve
Bulgaristan'ı tebrik ediyorum.
Bulgaristan'ın Türkiye'nin de
dahil olduğu Balkanlar bölgesini
AB gündemine taşımaya yönelik çabalarını da takdir ediyoruz.
Ayrıca Varna'daki Türkiye AB
Zirvesi'nin düzenlenmesinde
Sayın Başbakan Borisov'un kişisel gayreti olduğunu da biliyor,
teşekkür ediyoruz." dedi.
Başbakan Yıldırım, Bulgaristan
ve Türkiye arasında 2012'de tesis edilen yüksek düzeyli stratejik iş birliği kapsamında ilişkileri
sürdürmeyi ve iki ülkenin ortak
çıkarları doğrultusunda daha da
ileri taşımayı hedeflediklerini
ifade etti.
Avrupa ulaşım koridoru
Ekonomi, kültür, turizm konuları başta olmak üzere yatırım,
Devamı 2’de
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Başbakan Borisov, Türkiye Başbakanı Yıldırım İle Görüştü
1. sayfadan devam
enerji ulaştırma gibi konularda ilişkilerin günden
güne geliştiğine ve ilişkilerin temelini kazan kazan
esasına göre inşa ettiklerine işaret eden Yıldırım,
şöyle devam etti:
"Trans Avrupa ulaşım
koridorunun Türkiye tarafındaki yeni hızlı tren
projesine de birkaç ay
içerisinde başlıyoruz.
İstanbul'dan Edirne'ye
233 kilometrelik bu hatla
birlikte Avrupa, Balkanlar,
Anadolu topraklarından
Ortadoğu ve Uzakdoğu'ya
kadar gidecek tarihi İpekyolu tekrar canlanmış
olacak. Aynı zamanda
bu bağlantı, Türkiye üzerinden Bulgaristan'a ve
Avrupa'ya ulaşım koridorlarının tamamlanmasını
da temin edecektir."
Yıldırım, iki ülke arasında ticaret hacminin
de arttığını belirterek,
Bulgaristan'ı ikili ticarette
stratejik ortak olarak gördüklerini vurguladı.
Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:
" B u g ün aç ac a ğımız
TANAP 'ın Bulgaristan
üzer inden Avrupa'nın
diğer ülkelerine devam
etmesi de prensip olarak
benimsediğimiz bir durumdur. TANAP Projesi
vasıtasıyla yılda 10 milyar metreküp Azeri gazını Avrupa pazarlarına
taşımış olacağız. TANAP
bölgesel refahı artıracak,
Avrupa'nın Balkanların
enerji arz güvenliğini teminat altına alacaktır.
Bulgaristan'da karayolu
ve demiryolu bağlantısıyla transit ulaşım koridorlarını daha da geliştirmiş
olacağız."
Turizmin de iki ülke arasında yıldan yıla geliştiğine dikkati çeken Yıldırım,
geçen yıl Bulgaristan'dan
bir milyon 800 bin kişinin
Türkiye'yi ziyaret ettiğini
belirtti.
Türkiye'nin yaptığı fedakarlık
Konuşmasında
Türkiye'nin göçmen politikası bakımından yaptığı
fedakarlığa değinen Yıldırım, "Avrupa Birliği maalesef bu göçmen politikası
bakımından Türkiye ile
olan anlaşmasını gereği
gibi uygulamıyor, uygulayamıyor ve bu konuda
da Türkiye hala büyük
bir fedakarlık yapmaya
devam ediyor. Dostlarımızın, Türkiye'nin yaptığı
bu fedakarlığı bir an önce
görmelerini bekliyoruz."
dedi.
Başbakan Yıldırım, Bulgaristan ile olan iyi ilişkilerin AB'ye örnek teşkil
etmesini umduklarını be-

lirterek, şu görüşlere yer
verdi:
"Türkiye'nin Avrupa Birliği hedefi devam ediyor
ancak bu Türkiye'nin tek
başına yapacağı bir iş
değil, Avrupa Birliği'nin
gelecek vizyonunu belirlemesi ve bu konuda kafa

leri ve taahhütlerini yerine
getirmesi sayesinde oldu.
AB'deki mevkidaşlarımıza
ve dostlarımıza bunu altını çizerek söylüyorum."
dedi.
Borisov, Azeri doğalgazını Türkiye üzerinden
Avrupa'ya taşıyacak ve

ve ne şekilde Avrupa’nın
geri kalanına iletileceği
konusunda görüşmeler
gerçekleştiriyor.
Bulgaristan'ın AB üyesi
olması hasebiyle enerjiyle ilgili birtakım yasal AB
düzenlemelerine uyması
gerekiyor o bakımdan

karışıklığının bir an önce
giderilmesi gerekiyor.
Dolayısıyla Bulgaristan'la
bizim geliştirdiğimiz ikili
iyi ilişkilerin daha ileri taşınarak Avrupa Birliği'ne
de örnek teşkil etmesini
arzu ediyoruz.
Bütün bunlar olurken
kısa süre önce Avusturya
Başbakanının, Avusturya
hükümetinin aldığı camileri kapatma, din adamlarını sınır dışı etme kararının geleceğin Avrupası
için, bölgesel barış için,
dinler arası, medeniyetler
arası buluşma ve diyalog
için büyük bir tehdit olduğunu da bu vesileyle ifade
etmek isterim. Bölgemizin
huzura, barışa ihtiyacı var.
Radikal söylemler ve İslamofobi söylemleriyle Avrupa değerleri hiçbir zaman istediğimiz noktaya
gelmez. Bu bakımdan bu
yanlıştan Avusturya hükümetinin bir an önce dönmesini bekliyoruz. Dönem
başkanlığını devralacak
olması birliğin açıkçası
hemen öncesinde böyle
bir kararın çok büyük bir
yanlış, büyük bir talihsizlik
olduğunu düşünüyoruz."
Başbakan Yıldırım, konuşmasının sonunda Başbakan Boyko Borisov'a teşekkür ederek gelecekte
karşılıklı ilişkilerin daha
ileri götürülmesi için üst
düzey ziyaretlerin sıkça
tekrarlanmasını önemli
gördüğünü sözlerine ekledi.
Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov, "Şu ana
kadar yasadışı göçmen
hareketi, en azından Bulgar topraklarında durdu.
Bu da Türkiye'nin gayret-

bugün açılışı gerçekleştirilecek Trans Anadolu
Doğalgaz Boru Hattı'nın
(TANAP) uzun yıllardır konuşulan projeler arasında
olduğunu, projenin hayata geçmesinin kendilerini
oldukça memnun ettiğini
belirtti.
Bulgar siyasetçile rin yıllardır Azerbaycan
doğalgazından bahsettiğini, Azeri gazının
Bulgaristan'a gelmesindeki müzakerelerde başarılı olduklarını iddia
ettiklerini söyleyen Borisov, "Belki bu görüşmeleri hep yaptılar ama hiç
f iilen A zerbaycan’dan
Bulgaristan’a gelecek
şekilde bir güzergah net
olarak çizilememişti. Ben,
ekibimle birlikte bunu nihayet gerçekleştirebildim. Sizlerin de yardımlarınızla, sizlerle birlikte
ülkelerimiz arasındaki bu
bağlantıyı nihayet hayata
geçirebildik, Azeri gazını
ülkelerimize Bulgaristan
ve Avrupa’ya iletebilmek
için." dedi.
Konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip
Erdoğan'a selamlarını ileten, projeyle ilgili Rusya
Devlet Başkanı Vladimir
Putin ile de görüşmeler
yaptıklarını anlatan Borisov, şöyle konuştu:
"Şunun altını çizmek
istiyorum, plan ve projelerimizde epey ilerideyiz.
16-17 milyar metreküp
nispetinde bir enerji büyüklüğünü Bulgaristan’a
iletebiliyor olacağız. Enerji
Bakanımız bu konuda bir
toplantıda şu an. Bu gazın nasıl Bulgar sınırında ticaretinin yapılacağı

biz doğru formülü geliştirebilmek için Avrupa
Komisyonu'yla Bulgaristan olarak yakinen çalışıyoruz, Bulgaristan’a
gelecek gazın iletimi ve
ticareti konusundaki dü-

zenlemeler konusunda."
"Türkiye, Balkanlar'da
etkisi olan bir ülke"
Bor isov, Tür k iye'nin
Varna'daki AB-Türkiye Liderler Zirvesi'nde verdiği
taahhütleri yerine getirdiğine işaret ederek, "Şu
ana kadar yasa dışı göçmen hareketini en azından Bulgar topraklarında
ortadan kaldırabildik. Bu
da Türkiye'nin gayretleri
ve taahhütlerini yerine
getirmesi sayesinde oldu.
AB'deki mevkidaşlarımıza
ve dostlarımıza bunun altını çizerek söylüyorum,
Türkiye ile iyi ilişkilerimizin olması meselesinin
altını çiziyorum. Türkiye,
Balkanlar'da etkisi olan
bir ülke, tıpkı Rusya gibi."
diye konuştu.
Türkiye ile olan ikili ilişkilerinde altyapı projelerine,
dijital bağlantı konularına
odaklanmak istediklerini,
bugün ileri teknoloji sektörünün temsilcilerinin de
aralarında olduğunu ifade
eden Borisov, Başbakan
Yıldırım'ın söylediği gibi
Türkiye'den Avrupa’ya
uzanacak hızlı tren hattıyla tarihi İpek Yolu’nu yeniden canlandıracaklarını
kaydetti.
Borisov, Makedonya, Arnavutluk ve Balkanlar'ın

Filibe Yöresi Kültür ve
Dayanışma Derneği (FİLDER), Bulgaristan'ın Plovdiv (Filibe) kentinde yaşayan yaklaşık 120 Türk
çocuğunu Çanakkale'ye
getirdi. Dernek bu orga-

organizasyon kapsamında, yaklaşık 120 çocuğun
katılımıyla Çanakkale gezisi düzenledi. Ziyarette
çocuklar, Çanakkale Zaferinin yaşandığı toprakları
detaylıca gezme imkanı

nizasyonla, çocuklarıtarihlerini yerinde görüp
Çanakkale ruhunu yerinde hissetmelerine imkan
sağlıyor.
Filibe Yöresi Kültür ve
Dayanışma Derneği (FİLDER), Bulgaristan'da yaşayan Türk çocuklarını
Çanakkale'ye getirerek,
örnek bir sosyal sorumluluk projesine imza attı.
FİL-DER, her yıl geleneksel hale getirdiği ve bu
yıl 5.'sini gerçekleştirdiği

bulurken, gezi boyunca
duygusal anlar da yaşandı.
Organizasyon hakkında
açıklamalarda bulunan
FİL-DER Başkanı Bayram Uçkun, Bulgaristan'ın
Plovdiv (Filibe) kentinde
yaşayan Türk çocukları
için Türkiye'nin değerlerini tanıtmak, birlik ve bütünlük içerisinde hareket
etmeyi aşılamak adına,
zaman zaman etkinlikler
düzenlediklerini söyle-

geri kalanındaki ülkelerle
olan doğalgaz bağlantıları konusunda gereken
her tür işlemi yaptıklarını vurgulayarak, "Bu tür
planlara karşı olanlar varsa şunu söylemek isterim,
Rus tarafıyla şunda mutabık kaldık, Türk akımı da
Bulgaristan'a gelecek.
Avrupa Komisyonu'yla
görüşmelerimiz sürüyor,
Bulgaristan’a doğalgaz
geldikten sonra iletim ve
ticaretinin nasıl olacağına
ilişkin. Sayın Yıldırım’la da
kendisinin Bulgaristan’a
seçimlerden sonra bir
ziyaret gerçekleştirmesi
üzerinde mutabık kaldık.
Bu vesileyle birlikte doğalgaz projelerimizin açılışını
yapabiliriz." diye konuştu.
Boyko Borisov, konuşmasında Türkiye'nin Bulgar topraklarında kalan
kültürel miraslarına sahip
çıktıklarına dikkati çekerek, "Şu an topraklarımızda yer alan bazı camilerin
tamiratını gerçekleştiriyoruz. Siz birtakım kiliselerin nasıl ki tamiratını
yaptıysanız. Burada mühim ilke karşılıklı yardım,
karşılıklı iş birliği ve karşılıklı anlaşmadır. Bugün altını çizmek istediğim ana
mesajım budur." ifadesini
kullandı. AA

Filibeli Çocuklar Tarihi
Yerinde Görüp Öğrendiler

di. Uçkun, Filibe'den her
yıl büyük bir katılımla
Türkiye'ye gezi organize ettiklerini ifade ederek, "Geleneksel hale
getirdiğimiz Çanakkale
gezimizi bu yıl da büyük
bir katılımla gerçekleştirdik. Etkinlik kapsamında,
genç arkadaşlarımıza ve
kardeşlerimize Çanakkale Şehitliği'ni rehber eşliğinde gezdirdik. Bu şekilde, Kurtuluş Şavaşı'nı
ve tarihimizi detayları ile
çocuklarımıza öğretmeyi
amaçlıyoruz" dedi.
Çanakkale'de bir gece
konakladıklarını dile getiren Uçkun, çocukların
Türkiye tarihi hakkında
bilgi sahibi olduğunu ve
çok mutlu bir şekilde ülkeler ine döndükler ini
kaydetti. Uçkun, "Böyle
gezilerle yurt dışında yaşayan ve vatan hasreti çeken çocuklarımızın hem
tarihlerini yerinde görüp
öğrenmelerini hem de bir
şekilde tatil yapmalarını
sağlıyoruz. Bu tür organizasyonlara devam edeceğiz" dedi. Geziye, FİLDER Başkan Yardımcısı
Levent Güler de eşlik etti.
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İçişleri Bakanı Radev: Düzensiz
göç Türkiye sayesinde engellendi
Bakan Radev, Edirne’de
düzenlenen ve Türkiye
İçişleri Bakanı Süleyman
Soylu ile Avrupa sınır koruma ajansı Frontex’in Direktör Yardımcısı Berndt
Körner’in de katıldığı Sınır Güvenliği ve İş Birliği
Konferansı'nda konuşma
yaptı.
Son yıllarda özellikle Suriye’deki savaştan
kaynaklanan terör ve
göç dalgaları nedeniyle
Avrupa’nın şaşkınlık içinde kaldığını, Türkiye'nin
rolünün herkesin farkında olduğunu söyleyen
Radev, “Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır
çok hassas.” dedi.
Göç dalgasının Türkiye
üzerinden Avrupa’ya gittiğini kaydeden Radev, göç
yönetimi için Türkiye’yi
desteklemeye devam
edeceklerini vurguladı.
Göçün kaynağında durdurulmasının önemine işaret
eden Radev, “Türkiye’nin
desteği olmasaydı düzensiz göç Avrupalılar için

tehdit oluşturmaya devam
edecekti.” diye konuştu.
Radev, Türkiye’de 3
milyondan fazla Suriyeli
bulunduğunu hatırlatarak
savaştan kaçan kişilere
ev sahipliği yaptığı için
Türkiye’ye teşekkür etti.
Valentin Radev, “Türkiye ile Bulgaristan arasında özel bir ilişki var.

Avrupa’da bu ilişkinin, iyi
komşuluk ilişkilerinin altını çiziyoruz.” ifadesini
kullandı.
Radev şunları dile getirdi:
“Avrupa’nın bizi desteklemeye devam edeceğini
umuyoruz. Eminim Avrupa da Türkiye ile Bulgaristan arasındaki iyi ilişki-

lerin farkında ve desteğini
sürdürecek. Türkiye ve
Bulgaristan en uçtaki iki
ülke. Daha büyük ülkelerin AB’nin güvenliğini
desteklemeyi sürdüreceğinden eminim.”
Frontex Direktör Yardımcısı Körner de daha önce
sınır yönetiminin her ülkenin kendi sorumluluğu

endüstri bitkilerine oranla
üç kat daha fazladır” dedi.
Bakan, ülkenin tütün
üretimi gibi tarım sektöründeki geleneksel bir
sektöre destek olmak için
85 milyon leva tutarın-

sürdürülmesi için önemli
bir teşvik olduğunu belirten Porojanov, “Bizim için
tütün sektörünün desteklenmeye devam edilmesi
önemlidir“ dedi.
Geçiş dönemi ulusal tü-

uyumlu olduğunu kanıtlamaktadır. Tarım Bakanı,
bununla birlikte, hem yaş
yapısını hem de sektörün
teknolojik yenilenmesini
teşvik ederek gerçek tütün üreticileri hedeflenmelidir.
Foruma katılan Tarım, Gıda ve Orman
Bakan Yardımcısı
Dr. Tsvetan Dimitrov,
”Tütün Enstitüsü’nün
faaliyet gösterdiği
başlıca araştırma
alanlarından birinin
tüm çeşitler için kaliteli tohum ve fidan
üretmek olduğuna
işaret etmekte ve
b öy lec e ülkem izde tütün üretiminin
%90'ı güvence altına alınıyor. Ülkemiz
için, tütün yetiştiricilerinin
kaderi, gelecekteki Ortak
Tarım Politikası hakkında
nihai anlaşmanın önemli bir parçası olacaktır.
Amaç, başka hiçbir ekonomik alternatifi olmayan hassas bölgeler için
olumsuz sonuçlardan kaçınmaktır” diye konuştu.

Bakan Porojanov: “Tütün sektörünün
desteklenmeye devam edilmesi önemlidir“
Başkent Sofya'da düzenlenen "Avrupa ve
Dünya Tütünü için Yeni
Dönem" konulu konferansta Tarım, Gıda ve
Orman Bakanı Rumen
Porojanov , “Bulgaristan,
Avrupa Birliği'nde 4 çeşit
tütün cinsi olan burley,
virginia, kabakulak ve
basma yetiştiren tek tütün üreticisidir” diye açıklamada bulundu.
Ülkemizin tarihi boyunca
tütün sektörünün öneminin, tarımın yapısı, ekonomik göstergeler, sosyal,
demografik ve dış ticaret
ilişkileri için belirleyici olduğunu da sözlerine ekledi.
Porojanov, “Tütün alanları, dağlık ve yarı dağlık
alanlarda, erozyona maruz kalan ve diğer çeşitlerin üretmek için uygun
olmayan alanlarda daha
az verimli arazileri kaplamaktadır. Tütün üretmek,
emek ve arazi kaynaklarının tam kullanımı için
bir fırsat sağlamaktadır.
Tütün, birim alan başına
yaklaşık altı kat daha fazla üretim yapar. Bitki üretiminin ortalamasından ve

da geçici ulusal yardımı
ödendiğini söyledi. Bu
fonlar 41 000'den fazla
tütün üreticisinin gelirlerini destekleyecek.
Tarımın, yerel ekonomilerin gelişmesi, hassas
bölgelerde yaşayan binlerce ailenin gelirinin muhafaza edilmesi ve ekonomik gelişmelerinin tatmin edici bir seviyesinin

tün yardımının ülkedeki
kayıtlı tütün üreticilerinin
sayısı üzerindeki etkisinin
analizi sonrası, sayılarının
2016 yılına göre önemli
ölçüde azaldığı görülmüştür. Bu, tütün üreticileri
için doğrudan olmayan
birleştirilmiş destek programının sürdürülmesinin
AB Ortak Tarım Politikasının hedefleriyle tamamen

Kırcaali Haber

olduğunu kaydetti ve artık
küresel anlamda iş birliği
yapılmasının önemine değindi.
Körner, Avrupa’nın 13
bin kilometre sınırı bulunduğunu, insan ve silah
ticareti, uyuşturucu trafiği
gibi sorunlarla mücadele
ettiklerini vurguladı. Körner, düzensiz göçün engellenmesinin tek yolunun
sınır yönetimi olmadığını,
göçün asıl sebeplerine
odaklanmak gerektiğini
söyledi.
Çalışmalarından dolayı
Türkiye'ye teşekkür eden
Körner, iş birliği için birçok mekanizma bulunduğunu, entegre sınır yönetimi için sadece Avrupa ül-

keleriyle çalışmadıklarını,
Türkiye’de bağlantı ofisleri
bulunduğu bilgisini verdi.
Akdeniz’de yasa dışı
göçün engellenmesinde
Türkiye’nin önemine vurgu yapan Körner, bu yılın başından bu yana 95
binden fazla mültecinin
engellendiğini, bunun da
geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109 artış
anlamına geldiğini ifade
etti.
Körner, Frontex’in operasyonel kabiliyetinin yüzde 45’inin şu anda Ege
Denizi'nde bulunduğunu,
toplam desteklerinin yüzde 55’ini bu bölgeye verdiklerini söyledi.
Kırcaali Haber

Kişisel verilerin korunması
için yeni kurallar getirildi
Kişisel verilerin korunması için yeni kurallar uygulanmaya başladı. Avrupa Birliği (AB) Genel Veri
Koruma Yönetmeliği, 25 Mayıs'ta yürürlüğe girdi.
Yönetmeliğin amacı, AB vatandaşlarının kişisel verilerini daha iyi kontrol etmelerine izin vermektir.
Bundan başka yönetmelik, işletmelerin bürokrasiyi azaltmalarına ve tüketici güveninin artmasından
faydalanmalarına izin veren kuralları modernleştirip
birleştirir.
Vatandaşlar hangi haklara sahip olacak?
Yeni düzenleme, AB'nin veri koruma reform paketinin bir parçası olup, polis ve ceza adalet makamları

için veri koruma direktifini de içermektedir.
25 Mayıs'tan itibaren vatandaşlar, işlemleriyle ilgili
daha fazla bilgi dahil olmak üzere onlara ait kişisel
verilere daha kolay erişebilecek. Genel Veri Koruma
Yönetmeliği, ayrıca servis sağlayıcıları arasında kişisel verilerin transferini kolaylaştırmayı amaçlayan
yeni bir "veri taşınabilirliği" hizmeti getiriyor.
Her kullanıcı bundan böyle "unutulma hakkına" sahip olacak. Bu, kişisel verilerimizin kullanılmasına
izin verdiğimiz gibi onları silme hakkına da sahip
olacağımız anlamına gelir. Herkes, verilerinin bir
veritabanından kalıcı olarak silinmesini isteyebilir.
İşletmeler ve şirketler için kurallar nelerdir?
25 Mayıs'ta AB’de ortak kurallar yürürlüğe girdi.
Büyük ölçekli verileri işleyen kamu otoriteleri ve işletmeler, korumalarından sorumlu özel bir yetkiliyi
görevlendirme zorunda olacak. İşletmelerin başlıca faaliyet gösterdikleri AB ülkesinde yalnızca bir
denetçi ile iletişim kurmalarını öngören bir kural
getiriliyor.

20 Haziran 2018

HABERLER

Kırcaali Haber 4

Bulgaristan Merkez Bankası Yöneticisi Radev: Euro Bölgesine
girmemiz, ekonomilerin gerçek anlamda yakınlaşmasına bağlı
B ul g ar i st an M e r kez
Bankası (BMB) Yöneticisi
Dimitır Radev’in Para ve
Finansal Kurumlar Resmi
Forumu (OMFIF) tarafından yayınlanan “Global
Public Investor” dergisinde yer verilen önsöz
yazısında şunu ifade etti:
“Euro’yu kabul etme tarihi,
Bulgaristan’ın uzun yıllar
boyunca büyük ölçüde
uyguladığı Maastricht nominal yakınlaşma kriterlerinden ziyade ekonominin
gerçek anlamda yakınlaşmasına bağlı olacaktır”.
Bu yıl forumda reform ve
geçişle ilgili genel konulara özel ilgi gösteriliyor.
Yazısında Radev, “Gerçek yakınsama sürecini
hızlandırmak için istikrarlı
bir şekilde uygulanacak
yapısal ve kurumsal politikalar yürütmek gerekiyor. Bulgaristan'ın Avrupa
düzeyinde reform sürecinin tam bir katılımcısı olmasını istiyorsak, kendi
reformlarımızı daha da
derinleştirmeliyiz. Sürdürülebilir ekonomik iyileşmemizi kalıcı gerçek
yakınsamaya dönüştür-

olacağına inanıyor.” Euro
Bölgesinde ya da hala dışarıda olsak da, bunların
hepsi ekonomi üzerinde
faydalı bir etki yaratacaktır. Yolculuğun kendisi, nihai hedefe ulaşmak
kadar önemlidir. Bu, aynı
zamanda, OMFIF'in küresel çapta kamu yatırımları
alanında en iyi uygulamaları yayma amacını karşılayacağından emin olduğum bu 2018 baskısında
özel önem verdiği birçok
küresel kamu yatırımcısı
için de geçerlidir” diye ifade etti.
Radev, Euro Bölgesi’nin
gelecekte bir üyesi olarak,
Bulgaristan'ın onunla ilgili
memiz gerekiyor” diye
belirtti.
BMB yöneticisinin ifadelerine göre, Bulgaristan,
ikna edici makroekonomik
göstergelere sahiptir.
Radev,”Yirmi yılı aşkın
bir süredir parasal istikrarımız var. Leva’nın
döviz kuru Euro'ya sabitlenmekte ve döviz kuru
iyi ve kötü zamanlarda
sağlam bir durumdadır,

2008 krizinde bile öyleydi. Bulgaristan, dengeli bir
bütçe koruyor ve AB'deki
üçüncü GSYH'ye göre en
düşük borç oranıyla biliniyor. Bankacılık sistemi,
AB ortalamasının üzerinde sermaye yeterliliği
ve likiditesi ile sağlıklıdır.
Böyle bir deneyime sahip
bir ülkenin Euro Bölgesi
üyeliği yolunda durdurulmamasını, tam aksine

ulusal para birimi Leva
ile Avrupa Döviz Kuru
Mekanizmasına (ERM II)
katılımının memnuniyetle
karşılanmasını beklemek
mantıklıdır” diye belirtti.
Dimitır Radev, ulusal
para biriminin ERM II'ye
katılımıyla başlayan Euro
Bölgesi'ne katılma sürecinin, daha fazla ilerleme, uyum sağlama ve
reformlar için bir katalizör

sından sadece Rusya
ve Ukrayna'ın imzalamadığının altını çizerek,
iki ülkenin tavrını kendi
aralarındaki anlaşmazlıklarına bağladı.

imzalamayan Rusya ve
Ukrayna'nın buna rağmen metnin içeriğinin
büyük bir bölümünü
desteklediğini dile getirdi.

tedbirler aldık"
Konferansta Türkiye'yi
temsil eden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet
Daniş, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, şunları
kaydetti:
" E ğ e r
Karadeniz'de
ve diğer denizlerde balıkçılık anlamında tedbir
alınmazsa,
sürdürülebilirliğin devamı
noktasında
ciddi sıkıntılar var. Biz de
burada, Türkiye olarak,
tüm denizlerimizde olduğu gibi Karadeniz'deki
sürdürülebilirlilik ile ilgili,
gemi izleme sistemleri
gibi ciddi tedbirler aldık.
Dolayısıyla biz, yapmış
olduğumuz çalışmaları
ve aldığımız tedbirleri
buradaki üst düzey temsilcilerle, bakan, bakan
yardımcıları ve uluslararası kuruluşların temsilcileri ile de paylaştık."
AA

Bulgaristan'da Karadeniz'in sorunları tartışıldı
Türkiye Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş,
"Eğer Karadeniz'de ve
diğer denizlerde balıkçılık anlamında tedbir alınmazsa, sürdürülebilirliğin devamı noktasında
ciddi sıkıntılar var." dedi.
B a ş ke n t S o f y a ' d a
"Karadeniz'de Balıkçılık
ve Çevre Sistemi" konulu uluslararası konferans
düzenlendi.
B i r le ş m i ş M i llet ler
(BM) Gıda ve Tarım
Örgütü'nün (FAO) himayesinde düzenlenen
konferansın sonunda
imzalanan ortak bildiride
bölgedeki yasa dışı balıkçılık girişimleri kınandı. Bildiride FAO üyeleri,
bölgenin çevresinin korunması için ortak girişimlerde bulunacaklarını
belirtti.
Konferansın sonuçları
ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulgaristan Tarım
ve Gıda Bakanı Rumen
Porojanov, Karadeniz'in
geleceğinin kendi ellerinde olduğunu söyledi.
Porojanov, kaçak balık avına karşı bildiriyi
bölgedeki 6 ülke ara-

Bakan Porojanov, "Hepimiz farklı ülkelerde yaşıyoruz, farklı kültürlere
sahibiz. Aramızda ortak
olan, Karadeniz'in değer, zenginlik, temizlik
ve verimliliğini korumaktır." ifadelerini kullandı.
Avr upa Komisyonu
Çevre, Denizcilik ve
Balıkçılık Konuları Komiseri Karmenu Vella,
konferansın başarı ile
sonuçlandığını aktardı.
Vella, nihai bildirisini

Denetimsiz balıkçılığın
sonucunda bu sektörde faaliyet gösteren 8
bin 500 büyük işletmeye bağlı binlerce insanın emek ve geçiminin
riske girdiğine vurgu
yapan Vella, "Bugün
önlem almazsak yarın
Karadeniz'in eko sistemi
tehdit altında kalabilir,
binlerce insanın da geçim kaynağı azalır." diye
konuştu.
"Türkiye olarak ciddi

reformlara büyük ilgi gösterdiğini hatırlattı.
Radev,” Daha genel bir
bağlamda, örneğin bankacılık birliğinin tam teşekkülü, 2018'in ilk yarısında Bulgaristan Avrupa
Birliği Konseyi Başkanlığının öncelikleri arasındadır. 2008-2009 yıllarındaki ekonomik krizden
neredeyse on yıl sonra,
dünya ekonomisi bir dönüm noktasına ulaşmış
olabilir, aynı zamanda genel olarak dünya ABD'nin
dış politikasının yeniden
düzenlenmesi ve Çin'in
yükselişinin getirdiği değişikliklerle başa çıkmak
zorundadır” diye kaydetti.

Kırcaali’de muhteşem
bayram konseri
Şevket’ten başka küçük ses yetenekleri
Bertu Mümün, İlayda
Hasan ve İrem İlyas da
söyledikleri türkü, pop

Programda yer alan
genç yetenekler, muhteşem dans, türkü ve
şarkı performanslarıyla izleyicilere keyifli
anlar yaşattı, büyük
beğeni kazandılar ve
dakikalarca alkışlan-

şarkılarla sahne aldılar.
Sürpriz Modern Dans
Grubu ise Türk pop sanatçısı Gülşen’in söylediği “Bangır Bangır”
parçası eşliğinde sunduğu muhteşem dans
gösterisiyle gençleri
coşturdu.
Bu yılki Ramazan
Bayramı konserlerinde ilk defa renkli folklor
kıyafetleriyle Kirkovo
İlçesi’ne bağlı Fotinovo
(Hatipoğulları) Hristo
Smirnenski Lisesi öğrencilerinden oluşan
folklor grubu sahne
aldı. Çocuklar, Türkçe
öğretmenleri Zekiye
Hasan’ın yönetmenliğinde hazırladıkları
davul çalıp mani söylediler ve bir halk oyunu
gösterisi sundular.

dılar.
Organizatörler, programda yer alan tüm
çocuklara ve gençlere
teşekkürlerini sundu.
Konser için Ömer
Lütfi Kültür Derneği’ne
T. C. Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani,
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve
HÖH Kırcaali İlçe Teşkilatı tarafından çiçek
sunuldu.
Ramazan Bayramı
kutlaması, programda yer alan tüm çocukların sahnede hep
beraber İrem İlyas ve
İlayda Hasan ikilisinin
söylediği Hayat Bayram Olsa şarkısına
eşlik etmeleriyle son
buldu.
Resmiye MÜMÜN

1. sayfadan devam
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Macaristan'dan Bulgaristan'a "sığınmacı teklifi" tepkisi
Macaristan Dışişleri
ve Dış Ticaret Bakanı
Peter Szijjarto, Avrupa
Birliği'nin (AB) dönem
başkanlığını yürüten
Bulgaristan'ın göç konusunda sunduğu teklifin
''tehlikeli ve endişe verici'' olduğunu ileri sürdü.
Brüksel'de AB Dışişleri Bakanları toplantısına
katılan Bakan Szijjarto
basına yaptığı açıklamada, Bulgaristan'ın
sunduğu göç teklifinin
sığınmacıların AB üyesi
ülkeler arasında zorunlu
kota uygulamasına göre
dağıtılmasını öngördüğünü, bunun Avrupa için
tehdit anlamına geldiğini
savundu.
Szijjarto, ''Bu, sığınmacılara davet mesajı
demek ve Avrupa'nın
güvenlik çıkarlarına ters
bir durum.'' diye konuştu.
Bulgaristan'ın teklifinin
kabul edilmesi durumunda sığınmacıların

dağıtılmasına hemen
başlanacağını ve sığınmacıların ilk olarak Orta
Avrupa ülkelerine gönderileceğini iddia eden
Szijjarto, söz konusu
teklifin "mantığa ve Avrupalıların güvenliğine
ters" olduğunu söyledi.
Szijjarto, ''Bulgaristanın göç konusunda

sunduğu teklif tehlikeli
ve endişe verici.'' dedi.
Szijjar to ayrıca,
Yunanistan'da sığınmacı durumunun ağırlaşmaya başladığını, sığınmacıların Batı Balkan
ülkeleri üzerinden yeni
bir rota belirlediğini bu
yüzden Macaristan'ın
tüm gücüyle Güney sı-

nırlarını koruyacağını
ifade etti.
Macaristan'ın sığınmacılara karşı aldığı
önlemler
Macaristan, sığınmacılara karşı alınan önlemler kapsamında Vişegrad Grubu'ndaki ortakları Çekya, Polonya ve
Slovakya'nın desteğiyle

Türkiye ve Rusya, TürkAkım'da
Bulgaristan rotasını istişare ediyor
Rusya Devlet Baş kanı Vladimir Putin,
TürkAkım'da Avrupa'ya
uzanacak hattın rotasını
Türkiye ile sürekli istişare ettiklerini belirterek,
"Bulgaristan da bu noktadaki alternatiflerden
birisi. Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
da telefon görüşmemizde bunu teyit etti. Türk
ve Bulgar dostlarımızla
bunun üzerinde somut
olarak çalışıyoruz." dedi.
Putin, başkent Moskova’ da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov
ile yaptığı görüşmenin
ardından basın mensuplarına açıklamalarda
bulundu.
Rusya'nın, Bulgaristanda inşa edilmesi planlanan Belene Nükleer Güç
Santrali projesine devam
edebileceğini belirten
Putin, "Projeye elbette
piyasa şartlarını gözeterek ve Bulgaristan'ın
arzu etmesi halinde devam edebiliriz." ifadesini
kullandı.
Borisov ile yaptığı görüşmede TürkAkım doğalgaz boru hattı projesinin de ele alındığını
dile getiren Putin, "Projede Avrupa'ya uzana-

cak hattın rotasını Türk
ortaklarımızla sürekli
istişare ediyoruz. Bulgaristan da bu noktadaki

a lternatiflerden birisi.
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan da telefon görüşmemizde bunu
teyit etti. Türk ve Bulgar
dostlarımızla bunun üzerinde somut olarak çalışıyoruz." dedi.
Türk Akım üzerinden
Avrupa'ya sevk edilecek
doğalgazla ilgili detayların diğer sevk noktalarındaki duruma bağlı olduğunu ifade eden Putin,

"Bu detaylar, Avrupa pazarına enerji kaynakları
sağladığımız tüm sevk
noktalarının genel du-

rumuna bağlı. Ukrayna
üzerinden gaz sevkiyatı
veya Kuzey Akım 2 Projesi ile ilgili konular hala
açık." diye konuştu.
Borisov da TürkAkım
projesinde ikinci hattın
Bulgar istan'a uzatılmasını arzu ettiklerini
belirterek, "Putin, dün
C u m h u r b a ş k a nı Erdoğan ile yaptığı görüşmede Türk Akım'ın
Bulgaristan'a uzanması

sınırlarına asker ve polis
takviyesi yapmıştı.
Macaristan, sığınmacı
akınını durdurmak amacıyla Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına dikenli
tel örgü çekmiş, sınır
bölgelerinde olağanüstü
hal ilan ederek yasa dışı
geçişler için uygulanan
cezaları artırmıştı.
Parlamentoda geçen
yıl kabul edilen yasayla
aralarında çocukların da
olduğu sığınmacıların,
iltica başvurusu süresince sınırda oluşturulacak
kamplarda tutulması
zorunlu kılınmış, ülke

genelinde yakalanan
sığınmacıların da tel örgülerle çevrili sınırdan
Macaristan dışına çıkarılacağı duyurulmuştu.
Sivil toplum kuruluşları ise Macar güvenlik
güçlerini, ülkeye girmeye çalışan sığınmacılara şiddet uygulayarak
Sırbistan'a geri göndermekle suçluyor.
AB'nin sığınmacı krizine çözüm olarak sunduğu kota sistemi kapsamında bin 294 mülteciyi
kabul etmesi öngörülen
Macaristan, bu plana da
şiddetle karşı çıkıyor.

Bulgaristan Parlamentosunda Türkçe
İsim Krizi
Bulgaristan’ın güneydoğusunda bulunan
Eski Zağara’da yaklaşık 838 sokak adının
Türk ve Arap kökenli olduğu gerekçesiyle değiştirilmesi Bulgaristan’da ciddi bir krize sebep
oldu. Krizin patlamasının ardından Mecliste
milletvekillerin ana gündem maddesi de Eski
Zağara’daki isim değişikliğiydi.
Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi (HÖH)

fikrine kimsenin itiraz
etmediğini söyledi." ifadesini kullandı.
Rus gazını Türkiye'ye,

Türkiye üzerinden de
Avrupa'ya taşıyacak
Tür k A kım d o ğ a l g a z
boru hattının her biri yıllık 15,75 milyar metreküp
kapasiteye sahip iki hattan oluşacak. Projede
ikinci hattın Yunanistan
veya Bulgaristan üzerinden İtalya'ya ilerlemesi,
değerlendirilen güzergahlar arasında bulunuyor.
Anadolu Ajansı

Eski Zağara’da alınan kararı kınadı. HÖH lideri
Mustafa Karadayı, “Alınan bu karar Bulgar demokrasisi ve hoşgörüsü için çanların çalmasına sebep oluyor. Toplumumuzda diyaloga
ihtiyacımız var ve bu hareketler demokrasinin
durumunu, ülkenin geçmişini ve geleceğinin
yansımasıdır” dedi.
Karadayı açıklama yaparken, parlamento
başkanı Tsveta Karayançeva, Türk siyasetçinin mikrofonunu kapattı. Bunun üzerine HÖH’li
milletvekilleri, Karayançeva’nın istifası için slogan atmaya başlayınca, mikrofonu tekrar açtı
ve Karadayı açıklamalarına devam etti.
Karadayı Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov’u eleştirirken, parlamentodan HÖH’li
siyasetçiye yanıt geldi. Birleşmiş Milliyetçiler
Milletvekili Stanislav Stanilov, Bulgar etnik modelinin HÖH ya da HÖH’nin kurucusu Ahmed
Doğan tarafından oluşturulmadığını söylerken,
“Bu model Osmanlı’dan bağımsızlığımızı ilan
ettikten sonra Bulgarlar tarafından kuruldu.
Türkiye’de hiçbir yerde Bulgar ismine denk
gelemezsiniz” dedi.
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Bakan Angelkova: Bu yaz 4 milyardan
fazla turizm geliri bekliyoruz
Turizm Bakanı Nikolina
Angelkova katıldığı bir
programda, “Başbakan
Borisov, Moskova'da
Bulgaristan ile Rusya
arasındaki ilişkiyi güçlendirmek arzusuyla çok
iyi toplantılar düzenledi.
Bu da özellikle turizm
açısından önemlidir,
çünkü Rusya mümkün
olduğu kadar çok turist
çekmek için en önemli
pazarlarımızdan biridir”
diye konuştu.
Angelkova, “Her alanda iyi ilişkilere sahip
olmak önemlidir, ancak
her zaman turizm açısından iyi ilişkilere sahip olduğumuzu vurgulamak istiyorum. Yine iyi
temasların ve Başbakan
Borisov ile Cumhurbaşkanı Putin arasındaki
iyi ilişkiler sayesinde,
2016 yılında ülkedeki
Rus turistlerin rekor büyümesini yaklaşık %30
ile kaydetmeyi başardık.
Ayrıca, iki lider arasındaki görüşme sayesinde
güvenlik konusunda çok
yakın bir işbirliği başladı. Dolayısıyla, bu çabaların sonuçları görünüyor ve gerçekten de,

Kırcaali'de dört fabrikanın sahibi olan Teklas Holding, geçen yılki
faaliyetlerinden dolayı
Volkswagen Grubu'nun
ortakları arasından birinciliğe layık görüldü.
Almanya, Japonya ve
Fransa'da önde gelen
şirketlerin arasından
seçilerek ödülü kazandı.
Tüm kriterlere uygun ve
Volkswagen Grubu'nun
dünyadaki tedarikçileri
arasında rakipsiz gösterildi.
Teklas Holdingi tüm
dünya otomobil markaları için kauçuk, plastik
ve metal ürünlerinden
yapılan yakıt, fren ve
soğutma sistemleri üretmektedir. Kırcaali'de,
şirketin uzmanları tarafından Tesla elektrikli
otomobiller için geliştirilen 6 parça üretildi.
Ayrıca hibrid otomobil
parçaları üretiminde de
uzmanlaşmıştır. Otomotiv devleri Daimler
Benz, BMW ve Volkswagen 15 yıllık bir
perspektifle kontratlar
sunmaktadır. Türkiye
ve Bulgaristan’ın yanı

bu ziyaret çok önemliydi
ve bence Başbakan ve
Cumhurbaşkanı Putin,

defa, yine Başbakan
Borisov ve Cumhurbaşkanı Putin'in des-

turistlerin daha da ilgisini çekeceğiz.”
Angelkova ayrıca, önü-

ilişkileri güçlendirmek
ve ileriye doğru hareket
etme arzusunu açıkça
dile getirdiler. Böylece
ortak ilgi alanlarındaki
projelerimizden en iyi
şekilde faydalanabiliriz”
dedi.
Ancak, turizm konulu
müzakerelerin başarısı
ile ilgili olarak, Angelkova şunları açıkladı: “İlk

teğiyle gelecek 2019
yılında Bulgaristan’da
Rusya’nın ve Rusya’da
Bulgaristan’ın turizm
yılı gerçekleştirilecek.
Bu ilk defa oluyor ve
pratikte tüm Rus yönetiminin maksatlı olarak
Bulgaristan’a yönelik
çalışmasına olanak tanıyor. Bu çok önemlidir,
çünkü bu şekilde Rus

müzdeki yaz sezonunda
Rus turistlerin büyük bir
çıkışının beklendiğini
tahmin ettiğini söyledi.
Bakan, ”Katıldığım St.
Petersburg Forumunda
da bunu izah ettim ve
aynı zamanda Başbakan Borisov'un ziyaretleri sırasında katıldığım
toplantılarda, Rus turistlerin Bulgaristan'a olan

yoğun ilgisini yineledik.
Bulgaristan’ın Rusya
pazarı açısından gittikçe daha sürdürülebilir
bir hedef haline geldiğini kaydettik. Ancak,
sahip olduğumuz bilgiler, yaklaşık %5'lik bir
artış gösteriyor ki, başarılı olursak, ülkemiz
gerçekten sürdürülebilir ve tanınan bir hale
gelecek. Çünkü sahip
olduğumuz değerlendirmeler, ardı ardına üç
yıl içinde, aynı pazarda,
özellikle de etrafımızdaki tüm jeopolitik durum
göz önüne alındığında,
böyle bir sürdürülebilirliğe sahip olmanın nadiren gerçekleşmesidir”
diye izah etti.
Rusya dışında, Nikolina Angelkova, ülkemizin Almanya'dan gelen
turistler açısından çok
yüksek bir büyüme kaydettiğini açıkladı - 2016
ve 2017 için %48'in
üzerinde. Almanya'nın
Bulgaristan'daki yaz
turizmi açısından ilk
sırada olduğu gibi, diğer piyasalardan gelen
düşüşleri telafi ettiğini

Teklas Holdingi, Volkswagen Grubunun
dünyada en iyi ortağı olarak ödüllendirildi
sıra Sırbistan, Çin ve
Meksika'da da fabrikaları var. Lojistik merkezleri
ise dünyanın her yerinde bulunmaktadır.
Volkswagen Grup İcra

etti ve otomotiv endüstrisinin ortaklığı ve dönüşümü hakkında konuştu:
“Bizim güçlü ve güvenilir ortaklara ihtiyacımız
var, çünkü sanayimizin

önemli olacaktır. İşte
bu nedenle, karar alma
ve uygulama sürecinde
daha hızlı ve daha etkili
bir çalışma için temelleri
atmaktayız.”

Kurulu Başkanı Dr. Herbert Dies, geçen yılki
katılım ve iş birliği için
tedarikçilere teşekkür

dönüşümü hız kazanmakta. Gelecekte esneklik, yenilikçi gücü ve
girişimci cesareti daha

Dr. Dies, nisan ayı ortasında imzalanan yeni
grup yapısının önemini
açıkladı ve devam eden

ekonomik başarı için
sağlıklı bir kurum kültürünün önemini vurgulayarak, “Tedarikçilerimizin yüksek standartları
tanımlamasını ve karşılamasını da bekliyoruz”
dedi.
Volkswagen Kamu İhale Kurulu Üyesi Ralph
Brandstad konuşmasında, “Dijitalleşme,
elektronik hareketlilik ve
otonom sürüş ile birlikte,
işimizi temelden değiştirecek. Aynı zamanda,
sürdürülebilir eylem için
karmaşıklığı ve gereksinimleri artırmaktadırlar”
dedi. Ralph Brandstad,
tedarikçilerle işbirliğinde temel değişikliklerin
çerçevesini çizdi. Gelecekte sürdürülebilirlik
derecesi, tedarikçilerin
sürdürülebilirlik standartları açısından değerlendirilmesinde en
önemli faktörlerden biri

belirterek, Polonya ve
Çek pazarlarında da bir
büyüme olduğunu açıkladı. Romenler, genel
olarak Yunanlılarla birlikte, yıl boyunca turizme yönelik birinci yerde
olduklarını dile getirdi.
Turizm Bakanı, “Potansiyel olan diğer pazarlara yöneliyoruz.
Rezervasyon ve uçuş
taleplerinden, genel
büyümenin yaklaşık%
5 olacağı bir analiz yapıyoruz. Geçtiğimiz yıl
yaz turizminden elde
edilen gelir 3,7 milyar
leva oldu, bu yüzden
bu yazın en az 4 milyara ulaşmasını bekliyoruz. Bulgaristan hiçbir
zaman alkol turizmi için
bir hedef olmadı. Bulgaristan, esas olarak aile
turizmine yönelik bir
belde olarak bilinmektedir” diye açıkladı.
Slanchev Bryag beldesinin devlet hazinesine
en çok gelir getirdiğini
açıkladı - neredeyse bir
milyar leva ve ona göre
çok fazla gelir getiren
bir şey kolayca yok edilmemeli. Kırcaali Haber

olacaktır. Brandstad,
“Sorunlarımızı ortaklarımızla çözmek ve
sürdürülebilir bir tedarik zinciri için çalışmak
istiyoruz” diye konuştu.
Volkswagen Grubu
artık 16.kez üstün taahhüt ve yenilikçi gücü ile
en iyi tedarikçilerini bir
önceki yıldan onurlandırıyor. Bu yılki etkinlik,
şirketin yönlendirmesini
yansıtan birkaç yeniliği
içeriyordu.
Volkswagen Grubunun üst düzey temsilcilerinden oluşan "kategoride sponsorlar"
olarak ödüller verildi.
Başka bir yeni özellik
ise, “E-mobilite”, “Akıllı
Sürüş” ve “Yılın Lansmanı” ödülünün üç ek
kategorisinin tanıtımı
oldu. Bu yılın ödüllerinin yedi kategorisi,
otomotiv endüstrisinin
dönüşümü ve ilgili gelecekteki temaları yansıtıyor.
Teklas ödülü, Holdingin sahibi Raul Danon
tarafından kabul edildi.
Kırcaali Haber
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Kırcaali Türk Pedagoji Okulunu
ikmal eden mezunlar buluşması
26 Mayıs 2018 tarihinde
Kırcaali’de Türk Pedagoji
Okulunu ikmal eden mezunlar buluşması düzenlendi.
Buluşmada Organizasyon Kurulu adına Doç. Dr.
Kasım Yunusov bir konuşma yaptı.
Konuşmayı Kırcaali Haber Gazetesi okuyucularıyla paylaşıyoruz.
“Hoş geldiniz değerli
sabık öğretmenlerimiz ve
saygılı sabık öğrenci arkadaşlarımız!
Bu görkemli 26 Mayıs
gününde, 24 Mayıs Slav
alfabesi, Bulgar eğitimi
ve kültürü bayramı heyecanı ile özlemini çektiğimiz buluşmamızı gerçekleştiriyoruz. Bu mesleki
bayramımız vesileyle, Organizasyon Kurulu adına
Sizleri bir kez daha kutluyoruz!
Çok maalesef bizlerin
buluşmamız hayli gecikti.
Birçok öğretmenlerimiz
ve öğrenci arkadaşlarımız
aramızdan ebediyen ayrılmış bulunmaktadır.
Saygıdeğer öğretmenler
ve öğrenci arkadaşlar,
Kırcaali Türk Pedagoji
Okulunun tarihi, 9.9.1944
yılında ülkemizde gerçekleştirilen siyasi devrimden
önceki dönemden kalan
son derece ağır miras ile
bağlıdır.
Dahası var, bu miras
hususu, bundan böyle,
yıllar boyu toplumuzun
gündemini tayin etti. Bu
hususu göz önüne alarak, 9.9.1944 devriminden
sonra idareye gelen Vatan
Cephesi hükümeti toplumun yeni baştan yapılandırılmasını amaçladı. Bunun ışığında, 1951 yılında
bu okulun açılışı, eğitim
alanında alınan yaraların sarılması ile ilgili düzenlenen geniş kapsamlı
programın parçasıdır, bu
programın ürünüdür. Bilindiği gibi Bulgaristan Türk
ahalisi yeni döneme % 95
cahillik oranı ile girdi.
Bu kararın son derece doğru ve zamanında
geldiğini defalarca dile
getirmiştik ve bu gün de
tasdikliyoruz. Yeni ruhta,
çağdaş layık eğitim verecek bu tip yeni okullardan
son derece ihtiyaç duyuluyordu. Pedagoji okulumuz
tam manasıyla böyle bir
okul idi.
Fakat kararın uygulanması ve okulun faaliyete geçmesi hiç de
kolay olmadı. Bu süreç
Bulgaristan’ın ve genel-

likle dünyanın gelişiminde
yaşadığı çok ağır döneme
rastladı. II. Dünya savaşından henüz 5-6 yıl geçmişti. Ülkenin her çapında
açlık ve sefalet hakimdi.

larımız, çabalarımız sayesinde mesleğimize çok
iyi hazırlık gördük. Okulumuz her yıl yüzden fazla
öğrenciyi mezun edip,
Güney Bulgaristan’ın il-

kokullarına gönderiyordu. Tahminimizce, kaba
bir hesaba göre ayakta
kaldığı nispeten kısa sürede okulumuzdan 1500
civarında öğrenci mezun

duğumuz bölgelerde Türk
ahalisinin eğitim seviyesi
de yükseldi. Bu muazzam davada okulumuzun
da büyük payı olduğunu
söyleyebiliriz.
Burada bir parantez açarak kaydetmek gerekir ki,
9.9.1944 devriminden
sonra ülkemizde oturan
siyasi yönetim sistemi
çok iyi başladı, maalesef
kötü devam etti, ardı kesilmeyen deformasyon
olayları hayatımızı altüst
etti, kendisinin sonu da,
herkese malum, uçurum
oldu ve tarih sahnesini
terk etti. Yeri ve zamanı
olmadığından bunu daha
fazla incelemeyeceğiz,
eleştirmeyeceğiz.
Kırcaali Pedagoji Okulu
bizlere çok şeyler verdi.
Onun önemini farklı boyutlarda izleyebiliriz. Her
şeyden önce bizler burada mükemmel, manevi değeri yüksek ve yine
yüksek seviyede toplumsal önemi olan öğretmen
mesleği edindik
Okulun bizlere çağdaş
kültürü ile yüklü yaşayış
tarzına sahip medeni kişiler olarak yetişmemizde büyük katkısı oldu.
Kısaca, bu gün sahip
olduğumuz tüm manevi

taşıdılar. Burada Recep
Küpçü, Sabri Alagöz, Süleyman Yusuf, Ömer Osman, Halim Salim, Mustafa Keloğlan, Mehmet Alev,
Ahmet Mehmet vb. arkadaşlarımızı zikredebiliriz.
Okulumuzun öğrencileri
genellikle öğretmen olarak kendilerini gerçekleştirdiler. Fakat aramızdan
hayli bir kesimi belediye ve sancak çapında
toplumsal örgütlerde ve
belediye yönetimlerinde
hizmet verdi. Bu alanlarda
da onurlu çalışmalarıyla
okulumuzu laikiyle temsil
ettiler. Sınıf arkadaşımız
Cemil Rasimov uzun yıllar ülkemizde Kooperatif
Birliğinin merkez yönetim
kurulunda hizmet verdi.
Çok semereli çalışmaları
ile yönetim kurulunun takdirini kazandı.
Lise düzeyindeki her
okulun eğitim- öğretim
çalışmalarında başarı
kriteri olarak öğrencilerin eğitimlerini yüksek
ve yarı yüksek okullarda
devam etmesi kabullenir.
Bu yönde de okulumuz
başkalarından geri kalmadı. Mesleki pedagojik
özelliğine rağmen, hayli
arkadaşlarımız eğitimini
üniversitelerde ve öğret-

olmuştur.
Meslek aşkıyla yanan
genç oğlan ve kızlardan
oluşan bu muhteşem
ordu, ülkemizin güney kesimindeki okul ağının çehresini değiştirdi. Edindikleri bilgi ve beceri, sahip
oldukları, taşıdıkları yüksek sorumluluk duygusu
ile onlar genç neslin eğitimi ve sefaletin önlenmesi
savaşına katıldılar. Pek
tabii ki, başarılar da gecikmedi.60. yılların ortalarında ülkemizde okuma
yazma bilmeyenin kalmadığı ilan edildi. Yalnız bu
değil. Yoğun olarak otur-

zenginliğimizde okulumuzun önemli payı olduğunu
düşünüyorum.
Bizler burada yaratıcılık
meziyetlerimizi geliştirmek, onları ifade etmek
imkanlarını bulduk. Derslerimizde ve ders dışı çalışmalarımızda aldığımız
bilgiler bazında, bazı öğrenci arkadaşlarımız edebiyat yaratıcılığında ilk denemelerini yaptılar. Daha
sonra bu alanda çalışmalarını sürdürerek, ülke
içinde ve ülke dışında ad
yapmış yaratıcılar sırasına girdiler ve okulumuzun
şanını daha yükseklere

men enstitülerinde devam
ettiler ve farklı bölümlerde ortaokul ve lise öğretmenleri olarak mezun
oldular. Az bir miktar da
tıp, tarım mühendisliği,
spor uzmanlığı, gazetecilik, hukuk vb. ikmal ettiler.
Aramızdan bazıları da bilim alanında ad yaptılar,
doktoralarını savunarak
üniversitelerde öğretim
üyeleri olarak çalıştılar.
Örneğin, Prof. Dr. Hüseyin Memiş, Prof. Dr. Hüseyin Şevki, Doç. Dr. Kasım
Yunusov, Dr. Sabri Alagöz
bunlardan birkaçıdır. Sadece 10-12 yıl ayakta kal-

Kasim YUNUSOV
Bu açıdan okul için alınan
devlet kararı çok cesur ve
hoşgörü davranışı olarak
değerlendirebilir. Dolayısıyla çok büyük öğretmen
yetersizliği yaşanıyordu. Bu nedenle hükümet
Azerbaycan’dan öğretmenler getirmek mecburiyetinde kaldı. „Nüvvap“
okulu mezunları da kullanıldı, öğretmen enstitülerini ikmal etmiş uzmanlar
tayin edildi. Okul bu kadroları ile başarılı olarak
çalışarak ilk mezunlarını
çıkardı. Birkaç yıl sonra
Sofya üniversitesinden
kadrolu öğretmenler gelmeye başladı ve okulun
seviyesi daha da yükseldi.
Okul sorunları için konuşurken başka birinden
söz etmek gerekir. O da
biz öğrencilerden kaynaklanan zorluk da mevcut
idi. Çok büyük bir öğrenci kesiminin Bulgar dili
hazırlığı düşük seviyede
idi. Bu durum hem öğretim sürecine engel oluyor
hem de kişisel hazırlığımıza mani oluyordu.
Aynı zamanda, bu yıllarda ülkemizde yeni eğitim
sisteminin temelleri atılıyordu, bu bağlamda çok
ciddi ilkeler, mekanizmalar, yüksek talepler ve
yöntemler uygulanıyordu.
Dolayısıyla okul yönetim
kurulunun uygun kararları,
öğretmenlerimizin çok değerli yardımları, biz öğrencilerin de ısrarlı çalışma-

mış bir okul için bu hiç de
küçük başarı sayılamaz.
Şu an bulunduğumuz
hayat yolculuğumuzun
yüksek basamağından,
bizler, sabık Türk Pedagoji Okulun mezunları
olarak, tüm katılımcılar
adına, bizlere sağlanan
maddi koşullar ve imkanlar için emeği geçen tüm
yetkili organ ve kurumlara
sonsuz minnettarlığımızı
sunuyorum.
Burada, özellikle, bizlerin manen öğretmen
o larak yet i ş mem i zde
değeri biçilmez katkıları
olan unutulmaz öğretmenlerimize, bu sayıda eğitimcilerimiz yani
mürebbilerimiz de dahil,
tümüne şükranlarımızı
sunuyorum. Onlar bizlere hayatının, öğretmenlik
kariyerinin en verimli, en
semereli gençlik dönemini hediye ettiler. Verdikleri
emeğin hiçbir parasal eşdeğeri yoktur, hiçbir şeyle
ölçülemez!
Değerli arkadaşlar, izninizle, burada 2 sabık
öğretmenimize, Sayın
K. Piştikova ve Sayın
Dimitrov’a özel teşekkürlerimizi sunmak istiyorum. Onlar okulumuzda
en uzun yıllar çalışmış
öğretmenlerdir. Sayın Dimitrov daha fazla okulumuzun yönetim kurulunda
görevli idi. Hem öğretmen
hem de yönetici olarak
öğrencilerin saygısını
kazanmış, daima sevgi
ile anılan bir kişi olarak
kalmıştır. Sayın Piştikova
da daha ilk yıllarda okulumuza gelmiş, mükemmel hazırlıklı ve yüksek
yetenekli bir öğretmen
olarak okulun kapanışına
dek görevini icra etmiştir. Öğrenciler tarafından
çok takdir edilen bilgi
aktarma tarzına sahiptir.
Teorik derslerden başka
O uygulamalarımızı, pratik çalışmalarımızı yönetiyordu. Ders müşahedelerinden sonra kendisinin
yönetiminde yapılan konferanslar bizleri öğretmen
yaptılar, diyebilirim. Tüm
öğretim süreci detaylarına
giriyor, bizlere çok önemli
uyarılarda bulunuyordu.
Sevgili öğretmenlerimiz
Sizlere bir kez daha teşekkürlerimizi sunar, bundan böyle sağlıklı ve uzun
yıllar yakınlarınız, sevdikleriniz ile birlikte mutlu
hayat temenni ediyorum!“
Kasim YUNUSOV
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Година: XII

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 429

Цена 0,80 Лв.

Stoyan Dinkov: "Türk ve Müslüman
Azınlıklar Asimile Edilmeye Çalışıldı"
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)
ve Stratejik Düşünce Enstitüsü
(SDE) iş birliğinde 11 Balkan
ülkesinden bilim adamı, akademisyen, din adamı, sivil toplum
kuruluşu temsilcisi ve yabancı
basın mensuplarının katılımıyla
gerçekleşen 2. Balkan Buluşması Ankara'da yapıldı.
Balkanların tarihindeki önemli
dönüm noktaları ve getirdiği değişikliklerin tartışıldığı "Balkan
Tarihinde Temel Kırılmalar"
başlıklı oturuma farklı ülkelerden çok sayıda akademisyen
katıldı.
Bosna-Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya
İzzetbegoviç'in yakın arkadaşı
Osman Brka, Soğuk Savaş'ın
bitişi ve Balkanlarda dağılma
dönemi üzerine yaptığı konuşmada, Bosna-Hersek’te partileşme sürecinin geç ve zor
olduğunu dile getirdi.
Brka, bu süreçte, Müslümanların ve Boşnakların 1990'ların
başında yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kaldığını belirterek, "İyi ki Aliya İzzetbegoviç ve
arkadaşları 1990'da bir oluşum
içerisine girdi ve Demokratik
Eylem Partisi'nin Genel Başkanı oldu." ifadesini kullandı.
Balkan coğrafyasına hiçbir ayrım gözetmeksizin yardım eden
TİKA'ya teşekkür eden Brka,
"Biz asla Bosna'nın bölünme-

sinden yana değiliz. BosnaHersek'te yaşayan bütün milletler aynı hakları taşısın istiyoruz."
ifadesini kullandı.
"Türk ve Müslüman azınlıklar
asimile edilmeye çalışıldı"
Bulgar akademisyen ve siyasetçi Stoyan Ivanov Dinkov da
İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki sürecin Bulgaristan'daki
Türk ve Müslümanlar için çok
acı tecrübelere sahne olduğunu hatırlattı.

Dinkov, "Bulgaristan'da komünizm, Türklerin kimliğini kaybederek tek tipleşmesini, Bulgar,
komünist ve Hristiyan olmasını
amaçladı. Türk ve Müslüman
azınlıklar özel bir odaklanmayla asimile edilmeye çalışıldı.
Rejim, bütüncül politikalarla
Müslüman topluluğun ortadan
kaldırılmasını hedefledi." dedi.
Dinkov, Bulgar komünist rejiminin bölgedeki diğer rejimlerden daha sert ve acımasız ol-

YTB'nin yeni başkanı Abdullah Eren görevine başladı
Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar
Başkanlığı'nda (YTB) yeni başkan Abdullah Eren görevine
başladı.
YTB'den edinilen bilgiye göre,
mayıs ayında önceki başkan
Mehmet Köse'nin Başbakanlık Müşavirliğine atanmasının
ardından, Abdullah Eren, kurumun yeni başkanı olarak görevlendirildi.
Aslen Batı Trakya Gümülcineli olan Eren, Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde
lisans, Londra'da Westminster
Üniversitesi'nde diplomasi alanında yüksek lisans eğitimini
tamamladı.
Eren, üniversite yıllarından bu
yana birçok sivil toplum kuruluşunda çalıştı.
Özel sektörde üst düzey görevler üstlenen Eren, Balkanlarla alakalı faaliyet gösteren

birçok sivil toplum örgütünde
aktif faaliyetlerde bulundu.
Siyaset, Ekonomi ve Toplum
Araştırmaları (SETA) vakfında
araştırmacı olarak da çalışmalar yürüten Eren, 2014'ten bu
yana Başbakan Özel Kalem
Müdür Yardımcısı ve Başbakan

duğunun altını çizerek, 21. yüzyılda yakalanan barış ortamının
devam etmesi için Balkanlarda
ve Türkiye’de istikrarın devam
etmesi gerektiğinin altını çizdi.
Macaristan'daki Dunaujvaros
Üniversitesinden Doç. Dr. Falus Orsolya Fruzsina, Balkanlardaki Osmanlı yönetimini ele
aldığı konuşmasında, "Osmanlı
döneminde Ortodokslar ve Katolikler, bütün dinler bir arada
yaşamıştır. Modern Avrupa'da
bu çok kültürlülüğe başka hiçbir
yerde rastlanmamıştır." ifadelerini kullandı.
Atina Üniversitesi Siyasi Tarih
Profesörü Athanasios Veremis
de Balkan ülkelerinin 19. yüzyıl-

da bağımsız olma süreçleri ve
bu süreçte verilen mücadelenin
yanı sıra modern milliyetçiliğin
Balkanlarda doğuşunu ele alan
bir konuşma yaptı. İki dünya
savaşının olduğu ve büyük bir
hayal kırıklığının yaşandığı 20.
yüzyılın ardından Balkan ülkelerinin 21. yüzyılda kalkınmaya
ağırlık verdiklerini vurgulayan
Veremis, "Balkan ülkeleri 21.
yüzyılda geri kalmış toplumlardan kısmen kalkınmayı başarmış toplumlara dönüştüler."
şeklinde konuştu.
Varşova Üniversitesinden
Prof. Dr. Danuta Chmielowska da insanlık tarihinin başlangıcından bu yana coğrafi,
bölgesel ve iklimsel faktörlerin
etkisinin toplumları birbirinden
ayıran özellikler olduğuna işaret etti.
Her milletin kendi değerlerini
taşıyan kültürel yaşam biçimini
oluşturduğunu söyleyen Chmielowska, toplumların üzerinde
yaşadığı coğrafyanın da insanların yaşam biçimlerini belirlemede oldukça etkin olduğunu
vurguladı.
Chmielowska, "Her milletin
kendi değerlerini taşıyan kültürel yaşam biçimleri olmuştur.
Bu, kimi zaman din, dil, inanç,
yaşam biçiminde ortaya çıkmış,
kimi zaman da örf ve adetleri
etkisi altına almıştır. Dünyanın
farklı bölgeleri göz önünde bulundurulduğunda verilen bilgilerin teorik alandan çıkarak gerçek hayata yansıdığını görmek
mümkündür." değerlendirmesinde bulundu. AA

Müşaviri olarak çalıştı. Eren, bir
dönem Ak Parti İstanbul Gençlik
Kolları Başkan Yardımcılığı görevini de üstlendi.
İyi derecede İngilizce bilen ve
aynı zamanda Cumhurbaşkanı
Başdanışmanı olan Eren, evli ve
2 çocuk babası.AA
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