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Cumhurbaşkanı Radev’ten Türkiye 
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Tebrik Mesajı

Bulgaristan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, 24 Haziran se-
çimlerine ilişkin Cumhurbaş-
kanı Recep Tayyip Erdoğan'a 
tebrik mesajı yolladı.
Bulgaristan Cumhurbaş-

kanlığı Basın Merkezi'nin 
yayımladığı mesajda Radev, 
"Aramızdaki yoğun ve yapıcı 
diyaloğun daha da gelişece-
ğine, Güneydoğu Avrupa'da-
ki barış, istikrar ve güvenliğe 
yarar sağlayacağına inanıyo-
rum." ifadelerini kullandı. 
Bulgaristan ile Türkiye ara-

sındaki ilişkilerin dostluk, iyi 

komşuluk ve verimli iş birli-
ği örneğini teşkil edeceğine 

inandığını aktaran Radev, 
"Türkiye halkının 24 Haziran-
da kullandığı oyunun komşu-

muzun başarılı gelişimine kat-
kı sağlayacağına güveniyor, 

ülkenize tüm alanlarda refah 
diliyorum." değerlendirmesin-
de bulundu. AA

Başbakan Borisov, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 
Seçim Zaferinden Dolayı Tebrik Etti

Başbakan Boyko Borisov, 
Türkiye'de gerçekleştirilen 
Cumhurbaşkanlığı ve Parla-
mento seçimlerinde seçim 
zaferinden dolayı Türkiye 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan'ı tebrik etti.
Boyko Borisov, “Türk halkının 

gösterdiği iradenin Türkiye'nin 

her alanda istikrarın ve kalkın-
masının temelini oluşturacağı-
na inanıyorum” diye kaydetti. 
Son yıllarda Bulgaristan ile 
Türkiye arasında artan temas-
lardan duyduğu memnuniyeti 
dile getiren Borisov, aktif ikili 
iş birliğinin devam edeceğine 
inandığını söyledi. Başbakan, 

“Bölgemizdeki barış ve istikra-
rın yanı sıra iki ülke arasındaki 
bağları güçlendirmek için bir-
likte çalışacağımıza inanıyo-
rum” dedi. Borisov, Erdoğan’a 
Brüksel’de AB liderleri toplan-
tısında göçmen krizini aşmak 
için Türkiye ile yapılan anlaş-
manın devam etmesi gerekti-

ğini ve bir kez daha AB’nin an-
laşılan kaynakların geri kalan 
kısmını ödemeye çağırdığını 
belirtti.
Türkiye Cumhurbaşkanı, 

Bulgaristan Başbakanı'na te-
şekkür etti ve iki ülke arasında 
daha da başarılı bir ortaklık 
yapılacağına dair umudunu 
dile getirdi. AA

TÜRKİYE CUMHURİYETİ FİLİBE 
BAŞKONSOLOSLUĞU HİMAYESİNDE

”TÜRK-BULGAR EDEBİYAT KULÜBÜ“ 

“15 TEMMUZ”  DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK  GÜNÜ 

“15 Temmuz” konulu  ŞİİR ve  ÖYKÜ yarışması
 KATILIM KOŞULLARI

•Şiir Yarışması: 7 - 77 yaş grubu 
•Öykü Yarışması: 7 - 77 yaş grubu 

Şiir ve Öykü Yarışmasına her yarışmacı, Türkçe veya Bul-
garca en çok üç eserle katılabilir.

•Son Başvuru Tarihi: 13 Temmuz 2018
•Başvuru Posta Adresi:  T.C. Filibe Başkonsolosluğu,  “Filip Ma-

kedonski” No: 10, Filibe
•Başvuru Elektronik Posta adresi: tblitklub@gmail.com
•Ayrıntılı Bilgi İçin Telefon: 032-275166, 0886 002394
 Dereceye girenlere çeşitli ödüller verilecektir
Yarışmacıların eserlerini gönderirken ad-soyad, yaş, okul ismi 

ve irtibat bilgilerini mutlaka belirtmeleri gerekmektedir.
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Geçen sayıdan 
devamı -->

Çoban Ahmet’in Göç Hikâyesi
Bursa yolları güzel mi 

güzel. Hep duble yollar. 
Her taraf yeşilliklere bü-
rünmüş, Uludağ’ın nefis 
havası, düz verimli ovala-
rı, uçsuz bucaksız meyve 
ve şeftali bahçeleri, her 
yabancıyı büyülediği gibi 
Ahmet’i de etkilemiş ola-
cak ki Bursa’ya vardıkla-
rını anlayamamış.
  Yabancı adam Bur-

sa şehr ine girdiğin -
de, Ahmet’i bir berber 
dükkânının önünde bıra-
kır. Ahmet bir gün-iki gün 
derken burada bir hafta 
kalır. Yemek- içmek, ber-
ber ne verdiyse onu ye-
miş. 
  Ahmet konuşmuyor. 

Ağzı var, dili yok. Ken-
dinden bir lâf alınamıyor. 
Bir gün berber:
 -Hey, göçmen. Seni 

ben İstanbul’a gönde-
reyim. Orada karnını 
doyurursun. Burada aç 
öleceksin, der.
Berber, Ahmet ’i bir 

kamyonete bindirir ve 
İstanbul’a gönderir. Bura-
da da Ahmet’i Haydarpa-
şa tren garı yanında bir 
berber dükkânı önünde 
bırakırlar. Fakat  burada 
da Ahmet’in durumu ay-
nen Bursa’da olduğu gibi 
devam eder. Aç-susuz, 
sakal-saç birbirine ka-
rışmış, günlerce bura-
da kalır. Bir gün berber:    
-Hey göçmen. Senin işin 
böyle olmaz. Gel, ben 
seni Ankara’ya, büyük 
ağaların yanına göndere-
yim. Orada, ağalar sana 
sahip çıkar, demiş.
Ahmet’i, Haydarpaşa 

garından Ankara trenine 
bindirip yolcu eder. 
Ahmet hayatında ne 

otobüse, ne de trene bin-
diği var. Ahmet bir yere 
gidiyor amma, nereye git-
tiğini o da bilmiyor. Artık 
Ankara’ya kadar,trende 
başına neler geldiğini, 
neler yaşadığını bir o bi-
liyor, bir de Allah.
  Tren, Ankara’nın Sin-

can garına geldiğinde, 
Ahmet’i perona indirip 
bırakırlar. Tren ise Anka-
ra merkez garına hareket 
edip gider.
  Ahmet, Sincan gar du-

rağında epey kaldıktan 
sonra, bir yere sığınmak 
için sağına- soluna bakı-
yor, fakat sığınmak için 
hiçbir yer göremiyor. 
  Gece karanlığı bas-

mış. Hava çok soğuk. 
Etrafta sadece evlerin 

ışıkları görünüyor. Ah-
met ise tren yolu boyun-
dan yürümeye başlamış. 
Fakat nereye gittiğini bil-
miyor. Biraz yürüdükten 
sonra, bir büzden yapıl-
mış köprüye denk gelir 
ve hemen büz köprünün 
içine girer. Burada dört 
gün, dört gece kalır.
  Bir sabah Sincan’da 

oturan ve tren durağının 
yanında çalışma ofisi 
olan Balaban inşat sahi-
binin babası, köprünün 
yanından geçerken, köp-
rünün içinde bir karaltı 
görür. Bir sopa ile gör-

düğü karaltıyı dürteler ve 
der:
-Hey, sen kimsin. Bu 

soğukta, ne yapıyorsun 
orada, öleceksin, deyip, 
Ahmet’i elbisesinden tu-
tup çeker. Ahmet’in saçı-
sakalı buzlanmış. Elleri 
morarmış. Bedeni kas-
katı olmuş. Büz köprünün 
içinde büzülmüş, yatıyor-
muş. Mevsimlerden de 
sonbaharın Kasım ayının 
son günleri, yıl 1989.
Balaban bey, Ahmet’e 

şaşkınlık içinde bakıyor 
ve kendi kendine:
-Acaba bu adam neyin 

nesidir, normal birimidir, 
diyerek düşünüp kalmış.
Ahmet’e bir şeyler so-

ruyor, fakat cevap yok. 
Ahmet’in ağzı var, dili 
yok.  Kimseye cevap ver-
miyor.
Baba Balaban Bey, 

Ahmet’i kolundan tutar, 
ofise götürür ve oğulları-
na der ki:
-İnşaatınıza bekçi arı-

yordunuz ya, işte size 
bekçi, deyip ofisten çıkıp 
gider.
Ahmet sıcak odaya gi-

rer-girmez, sobanın ya-
nında, duvara dayanıp, 
uyuya kalır.
Ahmet’in üstü-başı toz, 

çamur içinde, elbiseleri 
yırtık, ayakkabıları delik, 
saç-sakal karışmış. Bir 

sözle Ahmet insandan 
başka her çeşit varlığa 
benziyor.
Balaban Beyin oğulları 

Ahmet’i uyandırmışlar. 
Ekmek, peynir, çay ver-
mişler. Ahmet biraz ken-
dine gelmiş ve ona bir 
şeyler sormuşlar:
-Nerelisin, nereden geli-

yorsun, buraya nasıl gel-
din, buraya seni kim gön-
derdi, kim getirdi, kimliğin 
veya pasaportun var mı? 
Şu an nerede olduğunu 
biliyor musun?
Ahmet’ten çıt yok. Adını 

dahi öğrenememişler.

  Bu sırada Balaban kar-
deşlerden biri Ahmet’in 
ceplerine bakar ve eli-
ne bir banka makbuzu 
geçer. Makbuzda;” Bul-
garistan, Dobriç (Hacı 
Hasanoğlu Pazarcık) İli, 
Tervel (Kurtpınar) İlçesi, 
Orlâk (Turpçular) köyü ve 
hesaptan 2000 leva (Bul-
gar para birimi)para alın-
dı “ yazdığını okumuşlar.
Bu adamı ne yapalım 

diye kara kara düşün-
müşler ve en iyisi biz 
onu kaymakamlığa tes-
lim edelim diyerek kay-
makamlığa gitmişler. 
Kaymakam Bey’in yanı-
na girmişler ve durumu 
anlatmışlar:
 - Bu lgar i s tan’dan, 

Türkiye’ye sürgün edilen 
Türklerden yanımıza biri 
geldi ve kimsesiz. Oku-
ması-yazması da yok. 
Paradan da anlamıyor. 
Sokaklarda kalmış birisi. 
Babam, Sincan tren garı 
istasyon köprüsü altın-
da, yarı donmuş halde 
bulmuş ve bizim ofise 
getirdi. Üzerinde kimlik, 
pasaport ve herhangi bir 
belge de yok. Nerelerden 
buraya geldiği belli değil, 
demişler.
Kaymakam Bey Bala-

ban Bey’leri, böyle bir ki-
şiye sahip çıktıkları için 
tebrik etmiş. Nüfus me-

murunu çağırmış:
  - Bu kimsesiz adamı, 

Balaban Beylerin nüfus 
dosyasına kayıtla, tali-
matını vermiş.
Balaban Bey’ler güya 

Ahmet’ten arınacaklar-
dı. Düşünceleri öyleydi. 
Fakat iş tam tersine olu-
yor. Ahmet’e hayat boyu 
bakmakla yükümlü kalı-
yorlar. Kaymakamlıktan 
moralleri bozuk, Sincan/
Çimşit köyü yanında in-
şat halinde olan binaya 
dönüyorlar. Ahmet ’e, 
binanın birinin içerisine 
apar-topar tuğladan, du-

varları sıvanmadık, bir 
odacık düzenliyorlar. Ya-
tacağı yere de bir sünger 
döşek seriyorlar. Burada 
yatıp-kalkacaksın diyor-
lar. Yemesi, içmesi için 
de binanın yanındaki, 
müstakil evin böğründe 
bulunan markete gidiyor-
lar ve market sahibine:
-Şu adam, bizim bina-

ların bekçisi. Buradan 
alıp-yiyecek. Ne isterse 
ona vereceksin. Yedikle-
rini de deftere yazıp, ay 
sonunda, hesabı bize ge-
tireceksin, demişler.
  Ahmet, inşatta yatıp 

kalkmaya, göster i len 
minik markette yeme-
ye içmeye başlıyor. Üs-
tü-başı yırtık, ayağında 
galoş pabuç, saç-sakal 
bele kadar, tıraş olmak 
ve yıkanmak yılda bir 
defa, ayaklarının altı bir 
parmak kalınlığında na-
sır tutmuş, ayrıca da, 
uzun araç kamyonundan 
sabaha kadar çimento 
torbası indiriyor. Fakat 
Ahmet yine hiç konuşmu-
yor. Sadece, ne derlerse 
onu yapıyor. Ahmet’in 
bu yaşam dramı Bala-
ban Bey’ler inşaatında, 
karnı doymadan, sıcak 
yemek yemeden, saçını 
kestirmeden, banyo yap-
madan, ayaklarına çorap 
ve ayakkabı giymeden, 

elli kilogramlık çimento 
çuvallarını uzun araçtan 
indirerek, tam dört yıl 
(1990-1994)geçer. 
Balaban Beylerin kur-

dukları inşaat sitesinde 
işler azalıyor ve bitmek 
üzere. İnşaatın sonu 
gözüküyor amma bek-
çi göçmen Ahmet’i, ne 
yapacaklarına kara-kara 
düşünmeye başlıyorlar. 
Çünkü Ahmet onların 
nüfusuna kayıtlı ve ha-
yat boyunca bakmak 
zorundalar. Aksi tak-
dirde Devlet, Balaban 
Beylerden sorumluluk 
arayacak. Bundan dola-
yı Ahmet’i kovamıyorlar, 
bilinmeyen bir yere de 
gönderemiyorlar. Ahmet, 
onların kâbusu oluyor, 
uykuları kaçıyor. Ahmet’i 
ne yapalım, ne edelim 
derken, Ankara/Pursak-
lar ilçesinden Dursun 
İleri adında bir göçmen 
kardeş, daire almak için 
Balaban Bey’lere başvu-
ru yapar. Sohbet esna-
sında mesele Ahmet’e 
gelir. Ahmet’in özellik-
lerini Dursun’a anlatırlar 
ve onunla ilgili, ellerinde-
ki banka makbuzunu da 
gösterirler.
Dursun, Bulgaristan’ın 

Kırcaali bölgesindendir. 
Fakat Varna/Ezerovo 
şehrinde yaşamış. Ayrı-
ca Turpçular köyünde de 
akrabası Fikret Mümin 
var. Bundan dolayı Turp-
çular köyünü biliyor. Fa-
kat insanlarını pek tanı-
mıyor. Bu sırada Dursun:
- S i nc an /O sman i ye 

köyü ilköğretim okulun-
da, onun köyünden bir 
öğretmen var. Q, onu iyi 
bilir, kanaatindeyim. Adı 
Mehmet Özgür. Faal biri. 
Bulgaristan’da komünizm 
rejimine ve Türklere uy-
gulanan asimilasyon 
politikasına karşı çıkan, 
direniş ve protesto ayak-
lanmalarını organize 
eden, hapis yatan Belki 
de Ahmet’in öğretmeni-
dir, der. 
Derler ya, Allah bü-

yüktür. Allah, Dursun’u 
Ahmet’in imdadına Hı-
zır gibi yetiştirir. Çün-
kü Dursun Ankara’nın 
kuzey’nde (Esenboğa 
hava alanı yanında)ya-
şar, Sincan-Çimşit ise 
Ankara’nın güneybatısın-
da bulunur. Hiçbir zaman 
Dursun’un Çimşit’e yaşa-
maya niyeti yok. 
Cenabı Allah’ın takdi-

ri. Dursun’u bir kurtarıcı 
olarak Balaban inşaatına 
gönderiyor.
Sincan/Osmaniye köyü-

nün bulunduğu yer cen-

netten bir yer. Elektriği, 
suyu yıllar önce gelmiş. 
Sokakları düzgün ve as-
faltlanmış. Köy odası ve 
cami Osmanlı mimarisi-
ne göre yapılmış. Düz 
ovası ve bir de yanı ba-
şında büyük Sincan or-
ganize sanayisi inşa edil-
miştir. Ankara çayı(nehri)
da köyün yanından ge-
çer. Çay boyunca da köy-
lülerin dekarlarca meyve 
ve sebze bahçeleri uza-
nır. Gelenek ve görenek-
lerine, örf ve adetlerine 
sahip çıkarlar ve korur-
lar. Köyün havası, suyu 
mükemmel, insanları çok 
sıcak ve saygılı. Sokakta 
öğretmeni gördüklerin-
de, önünden aykırı geç-
mezler. Bir imece usulü 
iş yapmaya kalkışsalar, 
hocaya(öğretmene) da-
nışmadan yapmazlar. 
“Hoca bilir” derler.
Osmaniye köyünün bir 

de güzel ilköğretim oku-
lu, Atatürk büstü, okul 
uygulama bahçesi ve 
lojmanı var. İmece usulü 
yapılmış. Okul bahçesi 
taş duvar ile çevrilmiş. 
Okulun, şebeke suyun-
dan başka, kendi akar 
çeşmesi de var. Bahçe-
sinde, her çeşit meyve 
ağacı ve çam ağaçları 
bulunur.
  Bir gün okul lojmanının 

yanındaki kiraz ağacının 
altında oturuyordum. 
Okul giriş kapısının önü-
ne bir son model lüks 
Mercedes araba durdu. 
İlk önce bakan arabası 
geldi diye düşündüm. 
Çünkü sıkça gelirlerdi 
okuluma. Bu defa, ara-
badan yabancı kişiler 
indiler. Okul kapısından 
içeri girdiler ve yanıma 
geldiler. Hoş-beş ettik. 
Tanıştık. Çayları içtik. 
Kendilerini kim olduğunu 
tanıttılar. Ben de kendimi 
tanıttım.  Ziyaretlerinin 
amacını sordum. Dursun 
dayanamadı:
-Bahsettiğim öğretmen, 

işte “Bu”. Ne soracaksa-
nız, ona sorun, dedi.
Dursun’u, daha önce 

hiç görmemiştim. Bura-
da tanıdım ve öğrendim.
-Mesele nedir?, dedim.
Balaban Bey’ler:
-Yanımızda bir bekçi 

göçmen var. Onun nere-
den olduğunu bilemiyo-
ruz. Dört yıldır yanımızda 
bekçilik yapar. Bugüne 
kadar hiç konuşmadı, 
konuşturamıyoruz. Dur-
sun Bey’den öğrendik ki, 
senin köyündenmiş.

Devamı gelecek 
sayıda -->

Mehmet ÖZGÜR
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Yunanistan ve Makedonya "isim 
sorunu" anlaşmasını imzaladı

Yunanistan ve Make-
donya arasında çeyrek 
asrı aşkın süredir devam 
eden "isim sorununun" 
çözümüne yönelik tarihi 
anlaşma imzalandı.

Yunanistan Dışişler i 
Bakanı Nikos Kocias ile 
Makedonya Dışişleri Ba-
kanı Nikola Dimitrov, iki 
ülkenin sınırında bulunan 
Prespa Gölü kıyısındaki 
Psarades köyünde düzen-
lenen törende anlaşmaya 
imza attı.

Törene Yunanistan Baş-
bakanı Aleksis Çipras ve 
Makedon mevkidaşı Zo-
ran Zaev'in yanı sıra Av-
rupa Birliği (AB) Dış İliş-
kiler ve Güvenlik Politikası 
Yüksek Temsilcisi Fede-
rica Mogherini, AB Ko-
misyonu Genişlemeden 
Sorumlu Üyesi Johannes 
Hahn ve Birleşmiş Millet-
ler (BM) Özel Temsilcisi 
Matthew Nimetz de ka-
tıldı.

Çipras, gölün karşı ya-
kasından teknelerle ge-
çiş yapan Zaev ve bera-
berindeki heyeti limanda 
karşıladı. 

"Tarihi adım"
Anlaşmayla 25 yıldır do-

nan iki ülke ilişkilerini ve 
yapıcı olmayan ihtilafı ge-
ride bıraktıklarını belirten 
Çipras, "İki tarafın da çı-
karına olan ve değerlerine 
saygı duyan bir anlaşma 
ortaya koyduk. Halkları-
mıza dönerek, ön yargı-
sız bir şekilde anlaşmayı 
okuyup desteklemeleri 
çağrısında bulunuyoruz." 
ifadelerini kullandı.

Çipras, iki ülke ilişkilerin-
de demiryolu ve yeni sınır 
geçişleri ile somut adım-
lar planladıklarına dikkati 
çekerek, "Bugün, barış 
içinde istikrar, refah ve 
güvenliği inşa etmek için 
tarihi bir adım atıyoruz." 
dedi. 

Makedonya Başbakanı 
Zaev de anlaşmanın iki 
taraf için de onurlu ve 
kabul edilebilir olduğu-
nu vurgulayarak, "Bugün 
muhteşem ve tarihi bir 
gün. Bizi birleştiren bir 
anlaşmayı tercih ettiğimiz 
için gurur duyuyoruz." 
diye konuştu. 

Yaklaşık 30 yıldır süren 
belirsizliği anlaşmayla 
sona erdirdiklerine işaret 
eden Zaev, iki ülke arasın-
da "duvarlar inşa eden ve 
dostluk ilişkilerini gömen" 
ihtilafa son verdiklerini 
dile getirdi. 

"Anlaşma bana doğum 
günü hediyesi"

BM Özel Temsilcisi Ni-
metz de anlaşmanın iki 
ülkenin stratejik çıkarla-

rına uygun olduğunu be-
lirterek, "Uzun ve zorlu 
bu süreç, adil, onurlu ve 
gerçekleştirilebilir bir an-
laşmayla sonuçlandı. Bu 
başarı sadece iki ülke 
ilişkileri için değil, bölge, 
Avrupa ve tüm dünya için 
bir örnektir." değerlendir-
mesinde bulundu.

Bugünün aynı zamanda 
doğum günü olduğunu 
söyleyen Nimetz, "Aile-
me, 'Bana hediye alma-
yın çünkü iki değerli baş-
bakan bana çok büyük bir 
hediye verecek.' dedim." 
ifadelerini kullandı.

Zaev'den Çipras'a kra-
vat jesti

Konuşmalar sonrası iki 
lider kameralara el ele 
poz verdi. Anlaşmanın 
imzalanmasının ardından 
Zaev, kravat takmamasıy-
la bilinen Çipras'a kendi 
kravatını çıkararak hedi-
ye etti. 

İk i ülkenin hükümet 
yetkilileri ve uluslararası 
temsilciler, verilecek öğle 
yemeğine katılmak üzere 
teknelerle gölün Make-
donya tarafına geçti.

Yoğun güvenlik önlem-
leri ve gösteriler

Öte yandan, tören alanı-
na yaklaşık 20 kilometre 
uzaklıkta üç binden fazla 
kişi, anlaşmaya karşı pro-
testo gösterisi düzenledi.

Yunan basınına göre, 
yaklaşık 80 otobüsle çev-
re illerden bölgeye gelen 
göstericiler, polis barika-
tına takıldı.

Barikatı aşarak tören 
alanına ulaşmak isteyen 
göstericiler ile polis ara-
sında çıkan arbedede Yu-
nan çevik kuvvet ekipleri, 
göz yaşartıcı gazla müda-
halede bulundu. 

Törenin yapıldığı bölge-
de misafirler tek tek ara-
narak alana alınırken kes-
kin nişancıların çevredeki 
çatılarda konuşlandırılma-

sı dikkati çekti.
Anlaşmanın detayları
Yunanistan ile Makedon 

yaarasında çeyrek asırlık 
"isim sorununu" çözmek 
üzere yaklaşık bir sene-
dir devam eden müza-
kerelerde hafta içinde bir 
anlaşmaya varıldığı açık-
lanmıştı.

A n l a ş m a , 
Makedonya’nın isminin 

"Kuzey Makedonya Cum-
huriyeti" anlamına gelen 
"Republika Severna Ma-
kedonija" olarak değiştiril-
mesini ve ülkenin AB ve 
NATO üyeliklerine yönelik 
Yunanistan'ın vetosunun 
kaldırılmasını öngörüyor.

Anlaşmanın yürürlü-
ğe girebilmesi için ise 
iki ülkenin meclislerinde 
onaylanması gerekecek. 

Ayrıca, Makedonya'da 
anlaşma, referandumla 
halkın onayına sunulacak. 

Bu sırada, Yunanistan 
ay sonundaki AB liderler 
zirvesinde Makedonya'nın 
AB'ye katılım müzakere-
lerinin başlamasına ve 
Temmuz ayındaki NATO 
zirvesinde, Makedonya'ya 
gönderilecek üyelik da-
vetiyesine destek vere-
cek ancak Yunanistan'ın 
vetosunu kaldırması, 
Makedonya'nın anlaşmayı 
onaylaması ve anayasal 
değişiklikleri gerçekleştir-
mesi ön koşullarına bağlı 
olacak. 

Öte yandan, Yunanistan-
da aşırı sağ oluşumlar ve 
ana muhalefet Yeni De-
mokrasi (ND) Partisi, yeni 
isimde "Makedonya" iba-
resinin geçmesi ile uyruk 
ve dilin Makedon olarak 
tanınmasına karşı tepki 
gösteriyor.

ND Başkanı Kiriakos 
Miçotakis'in kötü bir an-
laşma yapıldığı ve çok 
fazla taviz verildiğini sa-
vunarak, hükümetin dü-
şürülmesi için verdiği gen-

soru önergesi meclisteki 
oylamada reddedilmişti. 

İsim sorunu
Başta Türkiye olmak 

üzere birçok devlet , 
Makedonya'yı anayasal 
adı olan "Makedonya 
Cumhuriyeti" ismiyle ta-
nırken Yunanistan, kendi 
sınırları içinde "Makedon-
ya" isimli bir bölge bulun-
duğu gerekçesiyle ülkenin 
isminin değiştirilmesini ta-
lep ediyordu.

Makedonya, bağımsız-
lığını ilan ettiği 1991'den 
beri güney komşusu Yu-
nanistan ile devam eden 
"isim sorunu" nedeniyle 
Avrupa Birliği (AB) ve 
NATO'ya üye olamıyor.

Makedonya'nın ulusla-
rarası tanınırlığı, ülkenin 
BM Genel Kurulunda oy 
birliğiyle BM üyeliğine 
kabul edildiği 1993 yılı-
nın nisan ayında kesinlik 
kazanmış ancak güney 
komşusu Yunanistan'ın 
itirazıyla geçici referans 
olarak "Eski Yugoslavya 
Cumhuriyeti Makedonya" 
(FYROM) adıyla üyeliğe 
kabul edilmişti.AA

Cumhurbaşkanı Radev, hükümeti 
AB Konseyi Başkanlığı için övdü
Avrupa Birliği (AB) Par-

lamentosu Avrupa İşleri 
Komiteleri Konferansı 
Genel Kurulunda konu-
şan Cumhurbaşkanı Ru-
men Radev, “Batı Balkan 
ülkelerine AB perspektifi 
vermezsek, er ya da geç 
onlar AB’ye Balkan pers-
pektifi verecektir” diye 
kaydetti.

Radev, şunları söyledi: 
”Bulgaristan hükümeti, 
çok zor bir konu seçerek, 
cesaret gösterdi. Çok 
hassas bir bölge - hiç bir 
başarı garantisi yoktur. 
Ama birileri sorumluluğu 
üstlenmesi, sorunları or-
taya atması, tartışmaları 
başlatması ve harekete 
geçmesi gerekiyordu”. 

Radev’in i fadeler ine 
göre Bulgaristan hüküme-
ti, İran ile yapılan nükleer 
anlaşma, ticaret savaşı, 
Hareketli l ik Paketi’nin 
yarattığı çok yıkıcı bir or-
tamda Batı Balkanlara ye-
niden odaklanmayı sağla-
yarak tutarlılık gösterdi. 

Radev, “Birçok yıkıcı 
faktöre rağmen Bulgaris-
tan hükümeti, sürdürüle-
bilirlik ve örgütsel bece-

rileri sergiledi. Dürüst ve 
açık bir diyalog ortamı 
geliştirerek, Avrupa'nın 
gündemini yönetmeyi 
başardı. Sonuç olarak 1 
Ocak’tan itibaren Bulga-
ristan, Avrupa gündemin-

de birinci sırada yer alan 
birçok önemli konuda üye 
devletler ve AB kurumla-
rı arasında geniş bir fikir 
birliği sağlamayı başardı” 
diye konuştu.

Devlet Başkanı, ülke-
mizin birçok önemli dos-
ya üzerinde çalışmaları 
tamamladığını belir tti. 
Radev,” Tabii ki, herhan-
gi bir dönem başkanlıkta 
olduğu gibi, uzlaşma sağ-
layamadığımız bazı prob-
lemler vardı, ancak diğer 

birçok konuda anlaşma 
sağlamayı başardık” diye 
sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı,”Avrupa 
projesinin güçlü bir des-
tekçisi olan Bulgaristan 
hükümeti, güvenlik, sos-

yal güvenlik sektörü, AB 
pazarı için gerekli bir çer-
çeve olan dijital tek paza-
rı, rekabet edebilirlik ve 
Brexit’i örnek gösterirsek 
eğer, birçok farklı yönde 
ilerlemek için büyük ça-
balar göstermiş ve başar-
mıştır. Geleneksel ve yeni 
politikalar arasında bir 
denge arayarak, gelecek-
teki AB bütçesi hakkında 
bir ön diyaloğa başladık” 
diye belirtti.

Devlet Başkanı’nın ifa-

delerine göre değerlerimi-
zin ve ilkelerimizin temel 
taşı olduğu uyum politi-
kası böyledir. Radev,” AB 
gündeminde ilerleme kay-
detmek ve herhangi bir 
AB girişiminin başarısını 
sağlamak için üye ülke-
ler arasındaki uyuşmanın 
önemli rolünü savunmaya 
devam ediyoruz” dedi. 

Birliğin etkili çözümler 
elde etmede belirleyici 
bir faktör olduğuna ve 
başkanlığımızın başarı-
sının anahtarı olduğuna 
kanaat getirdi. 

Radev, AB Konseyi Dö-
nem Başkanlığı sloganı-
nın, Bulgaristan Parla-
mentosu binasına yerleş-
tirilen ve kendi deyimiyle 
Bulgar ulusal felsefesini 
yansıtan “Birlikten güç 
doğar” sloganı olduğunu 
hatırlattı. 

Cumhurbaşkanı, konuş-
masının sonunda:” Tüm 
AB üyesi devletlerin par-
lamentolarından gelen 
milletvekillerin 55. doğum 
günümü kutlayacakları-
nı hiçbir zaman hayal ve 
tasavvur bile etmemiştim 
sevincini dile getirdi”.
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Sinçets köyü şenliği düzenlendi
Sağanak yağmura rağ-

men Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Kırcaa-
li İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Ardino (Eğridere) 
Belediye Başkanı Resmi 
Murat ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
Sintçets (Durabeyler) 
köyünde gerçekleştirilen 
geleneksel köy şenliğini 
şereflendirdiler. Konuk-
lar, köy sakinleri ve mi-
safirleri tarafından sıcak 
karşılandı.
İzzet Şaban, şahsi ve 

HÖH partisi adına şenli-
ğe katılan Müslümanları 
ve ailelerin Ramazan 
Bayramı’nı en içten di-
leklerle tebrik etti. İzzet 
Şaban, “Sağlık, mutlu-
luk, barış ve daha iyi bir 
geleceğe dair umut dolu 
olmanızı dilerim” diye 
seslendi. 
Geçen hafta Cumartesi 

günü Sintçets köyünde 
zengin müzik progra-
mıyla şenlik düzenlendi. 
Mangalda et pişirildi, ız-
garada kebap ve köfteler 

yapıldı. Kırcaali’den bir 
orkestra katılımcılara can-
lı müzik keyfi sundu. 

Belediye Başkanı Res-
mi Murat da katılımcıla-
rın Ramazan Bayramı’nı 
kutladı. Resmi Murat, köy 
sakinleri ve misafirleri 
selamlama konuşmasın-
da şunları ifade etti:” Bu 

girişimi, çok iyi bir gele-
nek haline getirdiğinize 
sevindim. Belediye yöne-
timi, her zaman yakın ve 
uzaktaki insanları bir ara-
ya getiren bu tür etkinlik-
lere katılmaya yönelik da-
vetlere icabet edecektir. 
Her yıl neşelenmek, so-
runlarınızı, acılarınızı ve 

sevinçlerinizi paylaşmak 
için buraya geleceğinize 
inanıyorum”.

Sintçets köyü muhtarı 
Hılmi Mustafa, yaptığı ko-
nuşmada, “Bu yıl da bu 
meydanda yine bir araya 
gelmemizden çok mutlu-
yum. Birbirimizi özledik. 
Bu güzel topraklarda do-

ğup büyüdük, okuduk ve 
hala buralarda yaşamaya 
devam ediyoruz” dedi.

İstanbul ’da yaşayan 
Bayse Şaban, köy şenli-
ğine ikinci kez geldiğini 
söyledi. Bayse Şaban,” 
Buraya yakın Lenişte 
(Alfatlar) köyü doğumlu-
yum ve her yıl doğup bü-
yüdüğüm yerleri ziyaret 
ediyorum. Geçmişimizi 

arıyoruz, gençler ise ge-
leceğini arıyor. Biz yaşlı-
lar, geçen zamana ancak 
anılarla geri dönüyoruz. 
Yıllar çok çabuk geçti. Bu 
girişimin devam etmesini 
umuyorum” diye konuştu. 

Şenlik, müzik progra-
mı ile devam etti. Resmi 
Murat’ın başına geçtiği 
hora halk oyunu oynandı.

               Güner ŞÜKRÜ

Velişane köyünde sağlık 
ve bereket mevlidi okundu

Kırcaali’nin Velişane 
(Kabaağaç) köyünde 
geleneksel olarak ya-
pılan sağlık ve bereket 
için mevlit programı, 
etraf köylerden, Türki-
ye ve Batı Avrupa ül-
kelerinde yaşayan köy 
sakinleri olmak üzere 
yüzlerce kişiyi bir ara-
ya getirdi. Mevlit mera-
simi köydeki Çalaplar 
adıyla bilinen camide 
gerçekleştirildi. Hak 
ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Kırcaali İl 
Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, HÖH Kırcaali 
İlçe Başkanı ve Kırca-
ali Belediye Başkan 
Yardımcısı Mümün 
Ali, Kırcaali Belediye 
Başkan Yardımcısı 
Tuncay Şükrü ve köy 
muhtarları mevlitte ha-
zır bulundu. 
Mevl i t  programı, 

Türk iye’de ikamet 
edip çalışan göçmen-
ler tarafından organize 
edildi. Bu yıl organiza-
törler, cami bahçesin-
deki medrese binasını 
tamir ettiler. 

Programda köy ca-
misi imamı Adem Veli, 
Momçilgrad (Mestanlı) 
camisi imamı Güner 

Bekir ve Momçilgrad’ın 
Çukovo köyü imamı 
Sinan Emin Kur’an-ı 
Kerim ve Mevlid-i Şe-
rif okudular. Sağlık ve 
bereket için dua edildi. 
Programda ayrıca eski 
Başmüftü Fikri Sali de 
yer aldı. 
Mevlide katılan her-

kese İstanbul’dan usta 

aşçı Fahrettin Akın ve 
eşi Sevginar Akın’ın 
hazırladığı farklı bir ta-
rife göre 9 kazan pilav 

ikram edildi. 
Lezzetli yiyeceğin 

yapımında malzeme 
olarak Türkiye’den 
getirilen 150 kg pirinç, 
120 kg dana eti ve 60 
kg kuzu eti kullanıl-
dı. Tüm katılımcılara 
ayrıca organizatörler 
tarafından sağlanan 
ayran, maden suyu, 

dondurma ve helva 
dağıtıldı.
İzzet Şaban, sağlık 

ve bereket için okunan 

mevlidin organizatör-
lerini tebrik ederek, 
Velişane halkının bu 
güzel geleneği devam 
ettirmesi temennisin-
de bulundu.
Velişane Köyü muh-

tarı Sevim Salif, mevli-
din sponsorlarına ver-
dikleri mali destekten 
dolayı teşekkür etti.

Trend Araştırma Merkezi: 
Gelecek Meclise dört parti 

girecek
Trend Araştırma Merkezi tarafından yapılan 

bir anket sonuçlarına göre bugün seçim olsa 
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisi, Bulgaristan Sosyalist Partisi’nden 
(BSP) yüzde 3,3 oyla önde gelecek. Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) yüzde 6,6 oy oranıyla üçüncü, 
Birleşik Vatanseverler Koalisyonu ise yüzde 5,5 oy 
oranıyla dördüncü parti konumunda olacak. 

Yüzde 2,1 oy alacak Demokratik Bulgaristan 
koalisyonu, ancak yüzde 2,1 oy alacak Reformcu 
Blok koalisyonu ve yüzde 1,9 oy alacak Veselin 
Mareşki’nin Volya (İrade) Partisi, Parlamento’ya 
girmek için gerekli yüzde 10 seçim barajını geçe-
meyecek. 

Vatandaşların yüzde 49’u, Bulgaristan’ın NATO’da 
kalmasını, yüzde 24’ü ise çıkmasını istiyor. 

Bulgaristan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi 
Başkanlığı’nı başarılı bir şekilde yürüttüğüne ina-
nanlar iki misli fazladır. Olası bir referandumda va-
tandaşların yüzde 59’u Bulgaristan’ın AB’de kalma-
sı, beşte biri ise çıkması için oy kullanacak. 

Bulgarların yüzde 40'ı, AB'nin işleyiş biçiminde 
önemli bir değişime ve yüzde 29'u küçük bir değişi-
me ihtiyacı olduğuna inanıyor. Katılımcıların sadece 

yüzde 7'si AB'nin hiçbir değişikliğe ihtiyacı olmadığı 
görüşündedirler.

Bulgarlar, AB'nin farklı üye ülkeler arasında daha 
güçlü bir bütünleşmeyi (%35) veya ulusal devletle-
re (%36) daha fazla güç verilmesini hedeflemesi 
gerekip gerekmediği konusunda ikiye ayrılmış du-
rumdadır. 

Başkanlığın başında Bulgarlar, Başkanlık ile ilgili 
haberlere daha fazla ilgi gösteriyordu. Ocak ayın-
da başkanlık ile ilgili haberleri takip edenlerin oranı 
yüzde 53, takip etmeyenlerin ise yüzde 43’tür. 

Geçen ay tablo tersine dönüyor –yüzde 56'sı Baş-
kanlık ile ilgili haberleri izlemediğini ve yüzde 40'ı 
izlediğini söylüyor. 

Başkanlık döneminde konu büyük ölçüde arka 
plana geçtiği ve ilk önceki ilginin azaldığı gerçeğin-
den hareketle veriler mantıklıdır.

Yüzde 41'i Bulgaristan'ın AB Konseyi Başkanlığı 
görevini başarıyla yürüttüğünü düşünürken yüzde 
19'u tam tersi görüşündedir.
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AB, Avrupa Sınır Koruma Polisi kurulmasını önerdi
Basın toplantısında ko-

nuşan AB’nin Göçten So-
rumlu Komiseri Dimitris 
Avramopoulos, Avrupa 
Komisyonu’nun Frontex 
olarak bilinen AB Sınır 
Koruma Ajansı’nın Avru-
pa Sınır Polisine dönüş-
mesini önerdiğini açıkla-
dı. 
Konunun göç krizi ile il-

gili birkaç AB ülkesi ara-
sında yapılacak toplantı-
da tartışılan konulardan 
biri olacağını belirten Av-
ramopoulos, toplantıda 
karar kabul edilmeyece-
ğini belirtti.
AB Komiseri, göçle ilgili 

sorunların Schengen Ala-
nı ve AB'nin varlığını sor-
guladığını söyledi. Onun 
ifadelerine göre, son on 
yıllarda yapılanlar tehdit 
altındadır ve tek taraflı 
eylemler bir cevap değil-
dir ve onu yok edebilir.
Avramopoulos, AB’nin 

Kuzey Afrika ülkeleriyle 
gemilerle Avrupa'ya yö-
nelen sığınmacıların ka-
bul etmeleri için müzake-
reler yürüttüğünü bildirdi. 
Kuzey Afrika ülkelerinin 
işbirliği yapmaya açık bir 
isteklilik gösterdiğini ifa-
de eden Komiser, AB'de 

iltica başvuruları değer-
lendirilirken göçmenleri 
geri almak için hazır olan 
tek bir Afrika ülkesini bile 
belirtmeyi reddetti. Avra-
mopulos, “Guantánamo 
gibi, göçmenler iç in 
Avrupa’da bir cezaevi ku-
rulması aklın ucuna bile 
getirilemez” dedi. 
Afrika’daki geçici sığın-

ma merkezlerine iltica 
hakkına sahip olanların 
yerleştirileceğini ve eko-
nomik nedenlerde göç 
edenlere gönül rızala-

rıyla ülkelerine dönme-
lerinin teklif edileceğini 
belir ten AB Komiseri, 
Afrika'nın Mağrip ülkele-
rinin AB’den sınır koruma 
yardımı alacağını söyledi.
Avramopulos, şimdilik 

AB’nin Afrika İçin Acil 
Durum Güven Fonu’nun 
bir milyardan fazla avro 
açık verdiğini ve yapıla-
cak olan Avrupa Konseyi 
toplantısında bir kara-
ra varılmasını istediğini 
kaydetti. Avramopulos, 
mültecilerin yeniden yer-

leştirilmesine katılmak 
isteyen AB ülkelerinin de 
karşılığında para alacağı-
nı sözlerine ekledi.
AB Komiseri, AB'de 

koruma hakkına sahip 
olmadığı kararı verilen 
mültecilerin geri dönüşü 
ile ilgili kararların hızlı 
ve eksiksiz bir şekilde 
uygulanması çağrısında 
bulundu. Türkiye ile an-
laşmanın devamını des-
tekleyen Avramopulos, 
bunun için daha üç milyar 
avro gerektiğini söyledi.

“Göç politikamız, Av-
rupa değerleri - empati, 
sorumluluk ve insan onu-
runa saygı üzerine inşa 
edilmiş olarak kalmalıdır. 
Birbirimizi suçlamamalı 
ve geri dönüşü olmayan 
sınırları geçmemeliyiz” 
diye çağrıda bulundu. 
Avramopulos, Schen-
gen'deki iç sınır kontrol-
lerinin sonsuza dek sü-
remeyeceğini ve Göçün 
yeniden manşetlerde yer 
alması beni teşvik ediyor. 
Bu, çözüm bulmak için 
siyasi iradenin büyümesi 
anlamına geliyor. Göç, 

daha uzun yıllar sorun 
olmaya devam edecek” 
dedi. 
AB Komiseri,” Avrupa'da 

birçok popülist, varlığını 
bu soruna borçludur. Ta-
rihsel sorumluluğumuz 
var, Avrupa kazanımla-
rını korumazsak, gençler 
bizi suçlayacak. Haya-
tımda asla son üç yılda 
olduğu gibi bu kadar çok 
çalışmadım. AB'de tekrar 
sınırların kapatılması, bizi 
tarihin karanlık sayfaları-
na geri döndürüyor” diye 
yorum yaptı.
             Kırcaali Haber

Mayıs ayında Kırcaali ilinde 
460 kişi istihdam edildi

Kırcaali İstihdam Bürosu Müdürü Metin Hafızsa-
lim, “2018 yılı Mayıs ayında Kırcaali ilinde 460 kişi 
istihdam edildi. Onlardan 409 kişi, birincil işgücü 
piyasasında çalışmaya başladı. İstihdam prog-
ramları ve tedbirleri kapsamında 38 kişi, İnsan 
Kaynaklarını Geliştirme Operasyonel Programı 
tedbirleri kapsamında ise 13 kişi istihdam edildi” 
diye bildirdi. 

Metin Hafızsalim, çalışmaya başlayanların 
141’nin işçi sınıfına ait kişiler, 86’sının uzmanlık 
sahibi profesyoneller, 233’ünün de niteliksiz işsiz-
ler olduğunu belirtti. Onların arasında yüksek eği-
timliler 52, lise mezunları 241, ilköğretim ve daha 
düşük okul mezunları ise 167’dir.

Metin Hafızsalim, mayıs ayında Kırcaali ilinde 
bulunan istihdam bürolarının ilanlarında toplam 
645 boş pozisyon bulunduğunu bildirdi. Onlardan 
birincil işgücü piyasası tarafından 435 pozisyon, 

istihdam programları kapsamında 81, tedbirler 
kapsamında 49 ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme 
Operasyonel Programı tedbirleri kapsamında 80 
olmak üzere sübvansiyonlu istihdam programları 
kapsamında 210 boş pozisyon ilan edildiğini be-
lirtti. 

Metin Hafızsalim, “Mayıs ayı itibariyle ilde işsiz-
lik oranı, ülkede ortalama yüzde 6,11 seviyedey-
ken yüzde 9,65 seviyedeydi. İşsizlik oranı, önceki 
nisan ayına göre yüzde 0,36, önceki yılın mayıs 
ayına göre ise yüzde 1,33 oranla düştü” dedi. 

31 Mayıs 2018 tarihi itibarıyla Kırcaali ilinde bu-
lunan istihdam bürolarına kayıtlı işsizlerin sayısı 5 
802'dir. Bu sayı, önceki aya göre 220 kişi, önceki 
yılın mayıs ayına göre ise 807 kişi azdır. 

Metin Hafızsalim, “İşsizlik en düşük seviyede 
yüzde 5,1 oranla Kırcaali ve yüzde 7,9 oranla 
Momçilgrad (Mestanlı) ilçelerinde, en yüksek se-
viyede ise yüzde 18,6 oranla Ardino (Eğridere), 
yüzde 16,4 oranla Kirkovo (Kızılağaç) ve yüzde 
16,5 oranla Cebel (Şeyhcuma) ilçelerinde kayde-
dildi” diye bildirdi. 

Kırcaali ili, ülkede işsizlik oranı bakımından 28 
il arasında 17. sırada yer aldı.

İşsizlik oranı, düşmeye devam ediyor
İstihdam Kurumu verile-

rine göre, işsizlik oranın-
daki düşüş eğilimi mayıs 
ayında da devam etti. 
2018 Nisan ayına göre 
0,3 puan ve yıllık bazda 
yüzde 1,0 puan azalarak, 
aylık bazda yüzde 6,1 
seviyesinde gerçekleşti. 
Geçen ay kayıtlı işsizlik 
oranı, Aralık 2008'den bu 
yana en düşük seviyeye 
ulaştı. 
Ayın sonunda kayıtlı 

işsizler toplam 200 458 
kişi, sayıları bir önceki 
aya göre yüzde 5,0 ve bir 
önceki yıla göre yüzde 
14,3 oranında azaldı. 
Verilere göre, mayıs 

ayında yeni kayıtlı işsiz-
ler 19,963'tür. Bunlardan 
1,258’i aktif vatandaş de-
ğildi, yani ne çalışıyordu, 
ne okuyordu, ne de iş 
arıyordu. Yılın başından 
bu yana 28 272 kişi, is-
tihdam büroları çalışan-
ları tarafından aktif hale 
getirildi. 
İşsizlerden başka istih-

dam büroları çalışanları-
nın faaliyetleri çalışanla-
ra, öğrencilere ve emek-
lilere yöneliktir ve mayıs 
ayında bu gruplardan 443 
kişi, iş arayanlar olarak 
kayıt altına alındı. 
Toplam 21 740 kişi ça-

lışmaya başladı ve bunla-
rın yüzde 91,3'ü reel sek-
törde çalışmaya başladı. 
İşsizler arasında istihda-
mı teşvik etmek için aktif 
tedbirlerin uygulanması 

sonucunda mayıs ayında 
1 889 kişi sübvansiyonlu 
istihdam programlarına 
dahil edildi. Onların 708’i, 
İnsan Kaynaklarının Ge-
l iştir ilmesi Operasyo-
nel Programı tedbirleri, 
397’si başka programlar 
ve 784’ü tedbirler kapsa-
mında istihdam edildi. 
Birincil iş gücü piyasa-

sında mayıs ayında iş 

ilanlarının sayısı 21 301, 
onlardan özel sektörde 
olanlar yüzde 87,3 olarak 
gerçekleşti. 
En çok sayıda açık 

pozisyon ilanları, ima-

lat sanayi (yüzde 25,1), 
otelcilik ve restorancılık 
(yüzde 17,7), ticaret (yüz-
de 13,6), gayrimenkul 
işlemleri (yüzde 13,2), 
tarım, ormancılık ve ba-
lıkçılık (yüzde 5, 2) ve 
diğer sektörlerde verildi. 
Mayıs ayında en çok 

aranan meslek grupları 
şunlardı: kişisel hizmet-
lerde çalışan personel 

(barmen, garson, aşçı, 
otel hizmetçisi vb.) satıcı-
lar; madencilik ve imalat 
sanayinde çalışanlar; ta-
rım, ormancılık ve balık-
çılık işçileri; sabit makine 

ve ekipman operatörleri; 
motorlu taşıt sürücüle-
ri ve seyyar iş ekipman 
operatörleri; çöp toplayı-
cıları ve ilgili işçiler; gıda 
hazırlamada yardımcılar; 
temizlikçi işçileri; gıda, 
giyim, ahşap işleri ve il-
gili işlerde çalışan kalifiye 
elemanlar vb. işçiler.
             Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 604 Temmuz 2018 HABERLER

Kamu Denetçisi Manolova, sağlık sisteminin 
tamamen reform edilmesini istiyor

Bir tartışma toplantısın-
da konuşan Bulgaristan 
Kamu Denetçisi Maya 
Manolova,” Yılın ilk beş 
ayında gelen rekor sa-
yıdaki şikayetler, sağlık 
hizmetlerine, ilaçlara ve 
tıbbi cihazlara erişimin 
kötüleşmesi, tıbbi bakım 
kalitesi ile ilgilidir” diye 
belirtti. 
Birkaç gün önce Mano-

lova, 2017 yılı faaliyet ra-
porunu açıkladı. Rapor-
da Kamu Denetçisi, 2017 
yılında gelen şikâyetlerin 
toplamda 494 olduğunu 
ve vatandaşların yanı 
sıra meslek örgütleri ve 
tedavi kurumları tarafın-
dan da şikâyette bulunul-
duğunu vurguladı.
Manolova, Sağlık Ba-

kanına zor durumda olan 
hastanelere kaynak ayır-
ması, Ulusal Sağlık Si-
gorta Kasası’na (NZOK) 
ise ödediği maliyeti aşan 
son yıllarda hastaneler 
tarafından gerçekleştiri-
len yaklaşık 150 milyon 
leva tutarındaki faaliyet-
lerin maliyetini karşıla-
ması çağrısında bulun-

du. 
“Hastalar ve tıp uzman-

ları için endişe verici bir 
trend ortaya çıkıyor” diye 
konuşan Manolova, en 
önemli sorunun, Sağlık 
Bakanlığı'nın problem-
lerle nasıl başa çıkılaca-
ğına dair bir vizyonunun 
bulunup bulunmadığı ol-
duğunu vurguladı.
Sağlık Bakanlığının 

önceki yönetiminin iptal 
edilen tüm kararlarının 

yeniden kabul edildiğini 
dile getiren Manolova, 
“Ben maliyeti karşıla-
nan sağlık hizmetlerine 
sınır konulmaması, te-
davi kurumlarına mali 
destek verilmesi, sağlık 
sisteminin tamamen re-
form edilmesinden yana-
yım” diye belirtti. Kamu 
Denetçisi’nin ifadelerine 
göre sağlık sisteminde 
adaletsizlikler artıyor. 
Meclis Sağlık Komis-

yonu Başkanı Daniela 
Daritkova, zaman içinde 
birikmiş ve çözümsüz 
kalmış birçok sorun ol-
duğunu, ancak şikayet-
lerin yüzde kaçının haklı 
olduğunu hesaba kat-
manın önemli olduğunu 
söyledi. 
Bulgaristan Hekimler 

Birliği Başkanı Ventsis-
lav Grozev, her ne ko-
nuşulursa konuşsun o 
konuşmanın sonu her 

zaman paraya bağlandı-
ğını, doktorların ve hem-
şirelerin nasıl koşullarda 
çalışırlarsa çalışsınlar 
hizmetlerde kalitenin 
elde edildiğini vurguladı. 
Grozev, “Sistem, has-
taların yüzde 50'sinden 
fazlası tarafından finan-
se edilmektedir” diye 
belirterek, yine hekim 
emeğinin doğru ücret-
lendirilmediğini hatırlattı.
Daritkova, kamuoyunda 

tartışılması üzere hali-
hazırda bakanlığın web 

sitesinde yayınlanmış 
durumdaki Ulusal Sağlık 
Haritası taslağına des-
teğini açıkladı. Grozev, 
ise haritanın boyutlarını 
desteklemeyi kesin ola-
rak reddetti.
Toplantıda milletvekil-

leri, Sağlık Bakanlığı, 
NZOK, Bulgaristan İş-
verenler ve Sanayiciler 
Konfederasyonu (KRİB), 
meslek ve hasta örgüt-
lerinin temsilcileri hazır 
bulundu.
            Kırcaali Haber

AB, gelecek yıl “Avrupa Üniversiteleri” 
projesinin pilot uygulamasını başlatacak

Avrupa Birliği (AB) Kon-
seyi Bulgaristan Dönem 
Başkanlığı ve AB Komis-
yonu tarafından yapılan 
açıklamada AB’nin 2019 
yılından itibaren farklı 
AB ülkelerinde öğretimi 
birleştiren bir diplomanın 
elde edilebileceği eğitim 
kurumları ağlarına yöne-
lik “Avrupa Üniversitele-
ri” projelerini pilot uygu-
lama olarak başlatacağı 
duyuruldu. 
Brüksel'de AB üyesi 28 

ülkenin eğitim bakanla-
rının toplantısından son-
ra yapılan açıklamadan 
Avrupa Komisyonu, 2019 
ve 2020'de Erasmus 
Programı kapsamında 
pilot projeler başlatmak 
istediği anlaşıldı. 
İnisiyatifin tam olarak 

hayata geçirilmesi, pilot 
projelerin bir analizini 
takiben 2021 yılında ve 
bir sonraki çok yıllık AB 
bütçe çerçevesinde ya-
pılacak.
Avrupa Komisyonun-

dan yapılan açıklama-
da, ”Avrupa üniversitele-
ri mevcut yükseköğretim 
kurumlarının kümeleri 
olacak. Onlar, uzun va-
deli kurumsal stratejiler 
sayesinde sınır ötesi iş-
birliğinin güçlendirilmesi-
ni sağlayacaklar” denildi.
Aynı açıklamada, “On-

lar, yenilik ve mükem-

melliği teşvik edecek, 
öğrencilerin ve öğret-
menlerin hareketliliğini 
artıracak ve dil öğreni-
mini kolaylaştıracak. Bu-
nun, Avrupa yükseköğre-
niminin rekabet gücünü 
artırması bekleniyor” 
diye belirtildi. 
Hedef, 2024 itibariy-

le bu tür üniversitelerin 

yaklaşık 20 olmasıdır. 
Ağlar, coğrafi, akade-
mik (belirli bir disiplinde 
yüksek puanlar) veya 
tematik (enerji, küresel 
ısınma, vb.) gibi farklı 
alanlarda oluşturulabilir. 
Bir eğitim kurumu ağına 
en az üç ülke ve üç ile 
altı arasında yüksek öğ-
renim katılmalıdır.

Başbakan Borisov, 
Papa ile görüştü

Vatikan'da Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis 
ile görüşmesinin ardından basına açıklama yapan 
Başbakan Boyko Borisov, Papa Francis’i ülkemizi 
ziyaret etmeye davet ettiğini belirtti, Papa’nın 2019 
yılından önce Bulgaristan, Romanya veya başka bir 
Balkan ülkesini ziyaret etme sözünü verdiğini söy-
ledi. 

Başbakan, Bulgar halkının kendisine hürmetlerini 
ve Katolik Kilisesi'nin Bulgar Alfabesini kutsamasın-
dan dolayı minnettarlığını ifade etti.

Vatikan Şehir Devleti Başkanı ile görüşme sırasın-

da Borisov, “Bulgaristan, Avrupa Birliği (AB) Konseyi 
Dönem Başkanlığı sırasında Batı Balkan ülkelerinin 
Avrupa entegrasyonu ve bölgede barışçıl bir diyalog 
için dur durak bilmeden çalışıyor” diye kaydetti. 

Vatikan şehrini ziyaret eden Bulgaristan Başbaka-
nı, Papa Francis tarafından makamında kabul edildi. 
Bulgaristan heyeti, düzenlenen askeri törenle Papa-
lık Sarayı Prefekti Monsenyör Georg Gänswein ve 
İsviçreli muhafızlar tarafından karşılandı. Borisov’un 
Roma Katolik Kilisesi Ruhani Başkanı ile baş başa 
görüşmesi Apostolik Sarayı’nda gerçekleşti.

Bulgaristan Başbakanı, Papa Francis’e üç hediye 
verdi: İlki, Çar İvan Aleksandır’ın Dört İncili'nin bir 
kopyası, ikincisi, Aziz Ivan Rilski'nin bir keşiş olarak 
resmedildiği Bulgar ressam Pavel Mitkov'un bir res-
mi, üçüncü armağan ise Kazanlık'tan 33 adet yağ 
gülü fidanıdır. Papa, buna karşılık Borisov'a zeytin 
dalı yer alan bir plaket verdi ve barışa hizmet etme-
sini ve insanları birleştirmesini diledi. Görüşmenin 
sonunda Başbakan, Papa’ya Bulgaristan heyetini 
tanıttı.

Bu Borisov'un Papa Francis ile ikinci buluşmasıdır. 
Bulgaristan’ın Roma Büyükelçiliği 24 Mayıs Bul-

gar Eğitim, Kültür ve Slav Alfabesi Günü vesilesiyle 
verdiği resepsiyona hem Bulgaristan, hem de Ma-
kedonya heyetleri katıldı. Resepsiyonda iki hükümet 
başkanı heyecanlı konuşmalar yaptı.
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Başbakan Yardımcısı Donçev: Devlet idaresiyle 
ilgili ortak bir Avrupa politikası zamanı geldi

Brüksel 'de AB uyum 
politikasının iyi yönetişi-
mi konulu bir konferansta 
konuşan Başbakan Yar-
dımcısı Tomislav Donçev, 
“Uyum politikası herkesi 
iyi yönde değiştirir. Bu 
sadece bir yatırım süreci 
değil, aynı zamanda bir 
yönetim okulu. Çünkü AB 
finansmanı yönetimi tüm 
üye devletlerin idarelerine 
yeni bir zihniyet, anlayış, 
kültür ve alışkanlıklar ge-
tiriyor”. Donçev, AB üye-
si devlet idareleriyle ilgili 
politikanın ortak bir Av-
rupa politikası olması ve 
AB üyesi devlet idareleri 
tarafından karşılanması 
gereken asgari bir stan-
dart olması gerektiğinin 
altını çizdi.

Konferansta Avrupa 
Komisyonu’nun Çevre, 
Denizcilik ve Balıkçılıktan 
Sorumlu Üyesi Carmen 
Vela, bir sonraki program-
lama döneminde AB fon-
larını yönetmek için idari 
kapasitenin oluşturulma-

sını hızlandırma amaçlı 
Avrupa Komisyonu inisi-
yatifi çalışmalarının başla-
dığını duyurdu. Girişimin 
ilk aşaması 900 bin avro 
değerindedir. Bulgaris-
tan, Yunanistan, Polonya, 
Hırvatistan ve İspanya'da 
uygulanan operasyonel 
programlarının toplam 

beş idari organı, Ekono-
mik İş birliği ve Kalkınma 
Örgütü tarafından yapı-
lan uzman değerlendir-
mesini kullanarak, idari 
kapasitelerini daha da 
güçlendirmek için Avrupa 
Komisyonu’ndan destek 
alacaklar. Bulgaristan ta-
rafından girişime katılmak 

için 2014-2020 Dönemi 
Büyümedeki Bölgeler 
Operasyonel Programı 
onaylandı.

AB Komiseri,” Uyum 
politikasının vatandaşla-
rımızın günlük yaşamla-
rını iyileştirmeye devam 
etmesini sağlayacağını 
ve AB bölgelerinde somut 

sonuçlar elde edileceğini 
garanti etmekten biz so-
rumluyuz” diye kaydetti. 
Vela’nın ifadelerine göre, 
bugün yatırılan bir avro 10 
yıl içinde yaklaşık üç avro 
ek Gayri Safi Yurtiçi Hası-
la (GSYİH) üretecek.

2018'de AB'nin Uyum 
Politikası 30'uncu yılını 
doldurdu. Uyum politikası, 
AB'nin ekonomik büyüme, 
istihdam yaratma, reka-

bet gücü ve üye ülkeler 
arasındaki eşitsizliklerin 
azaltılmasını destekleyen 
en önemli yatırım aracı-
dır. Mevcut programlama 
döneminde 2020 yılına 
kadar AB Uyum Politikası 
kapsamında AB’nin çeşit-
li bölgelerine 351,8 milyar 
avro yatırım yapılacak. Bu 
finansmanın 7,4 milyar 
avroluk tutarı Bulgaristan 
için harcanacak. KH

Momçilgrad -Krumovgrad -
İvaylovgrad karayolu onarılacak

Karayolu Altyapısı 
Ajansı’ndan verilen 
bilgiye göre, Momçilg-
rad (Mestanlı) - Kru-
movgrad (Koşukavak)-

İvaylovgrad (Ortaköy) 
yolunun bir kesiminde 
bakım ve onarım ça-
lışmaları yapılmasına 
ilişkin sözleşme imza-
landı. İkinci sınıf ka-
rayolunun toplam 32 
km’lik kesiminde bakım 
ve onarım çalışmaları 
yapılması öngörülüyor. 

Yatırım maliyeti, katma 
değer vergisi dahil 20 
milyon levanın üzerin-
dedir. 
M o m ç i l g r a d - K r u -

movgrda-İvaylovgrad 
yolunda onarım iki ke-
simde yapılacak. Birin-
ci kesim, KM: 24+548 
– 30+439 arasında 6 
kilometre uzunluğunda, 
ikincisi ise KM: 30+439 
– 56+861, 68 arasında 
26 kilometre uzun-
luğundadır. Karamfil 

(Kulfalı) köyüne yakın 
olan 6 kilometrelik ke-
simde yapılacak bakım 
ve onarım çalışmaları, 
Pıtsroy Engineering 

Şirketi, PSK Viastroy 
Şirketi, Yollar Şirketi, 
BSK “Gorna Oryaho-
vitsa” Şirketi ve Atlas 
Balkan Şirketi’nin yer 
aldığı “İZTOÇNİ RO-
DOPİ 3” isimli kuruluş 
tarafından gerçekleş-
tirilecek. Sözleşmenin 
değeri, KDV dahil 8 

398 995,7 leva, uygu-
lama süresi ise 8 aydır. 
Asfalt bakım ve onarım 
çalışmaları yapılma-
sı ve toplam 25 metre 
uzunluğunda iki beton 
istinat duvarı yükseltil-
mesi planlanmaktadır.
Yapı denetimi, STROL 

1000 Şirketi tarafından 
yapılacak. Bu şirketle 
imzalanan sözleşmenin 
değeri, KDV dahil 51 
000 levadır. 26 kilomet-
relik kesimde bakım ve 
onarım çalışmaları ya-
pacak JP Grubu Şirketi 
ve Kontratas Inglesias 
Şirketi’nin yer aldığı II-
59 Karayolu Birliği ile 
sözleşme imzalanma-
sı bekleniyor. Uygu-
lama süresi 14 aydır. 
Aynı karayolunda Kru-
movgrad kasabası ve 
Polkovnik Jelyazovo 
(Karademirler) köyüne 
giden Karamfil köyü ile 
Belopoltsi (Akçaalan) 
köyüne ayrılan kolu 
arasındaki kesimde yol 
yeniden inşa edilecek 
ve asfalt yenilenecek.
          Kırcaali Haber

Yaşlılık maaşına zam
Hükümetin aldığı kararla yaşlılık maaşı, 1 Temmuz 

2018 tarihi itibariyle 120,98 levadan 125,58 levaya 
yükseltiliyor. 

Değişim, sigortalıların aldığı emekli maaşları dışın-
daki emekli maaşlarında bir artışa yol açacak, çünkü 
kanuna göre onların miktarı yaşlılık maaşı miktarına 
göre belirleniyor.

Askeri personele ve sivil vatandaşlara bağlanan 
malulen emekli maaşları, engelli aylıkları ve bireysel 
emeklilik maaşları söz konusudur. 

Yaşlılık maaşı miktarının yüzde 1’i olarak belirlenen 
emekli maaşlarına ek ödemelerin miktarı da artırıla-
cak.

Acil tıp uzmanlarının 
maaşlarına zam

Hükümet acil tıp uzmanlarının maaşlarına zam ya-
pılması kararı aldı. Bakanlar Kurulu toplantısında acil 
tıp merkezlerini desteklemek için 20 milyon levaya 
yakın bir ek ödenek tahsis edilmesi kararlaştırıldı. 

Acil tıp merkezlerinde çalışan personelin maaşları-
nı artırmak ve 2018 Yılı Tedavi Kurumlarını Sübvanze 
Etme Metodolojisi doğrultusunda hastanelerin acil 
servislerine mali kaynaklar sağlanması için toplam 

19 660 000 
leva ayrıldı. 

Bu kaynak, 
Acil Tıp Siste-
minin Gelişti-
rilmesine İliş-
kin Konsept’te 
belirlenen he-
defler teme-
l inde tahsis 
edilmektedir. 

Konsept, aynı zamanda acil tıp sisteminin iki ana 
bölümünün - ayakta tedavi ve hastanede acil tıbbi 
bakım hizmetlerini entegre ederek sistemin yapı-
sını geliştirmeyi amaçlamaktadır. Tahsis edilen ek 
fonlarla acil hastaya yönelik hizmetin sürekliliğinin 
sağlanmasına paralel olarak acil sağlık hizmetleri-
nin zamanında ve kaliteli olmasının garanti edilmesi 
öngörülmektedir. Konsept ayrıca acil tıbbi bakımın 
gelişimi için entegre model oluşturulmasını da ön-
görüyor.
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  İŞ İLANI

70 yaşındaki Edirne 
ve İzmir’de Annemize 
normal günlük ev 
işlerinde bulunacak, 
yemek yapabilecek, 
seyahat edebilecek, 
onunla sohbet edecek 45 
- 60 yaş arası refakatçi 
hanım arıyoruz. 
Ücret dolgundur.
GSM: (WhatsApp) +90 541 
217 3340 

Cumhurbaşkanı Radev’den "Balkanlar'da Barış" Çağrısı
Cumhurbaşkanı Rumen 

Radev, "Avrupa'nın temel-
lerini oluşturan tarihi barış 
Balkanlar'da da yerini almalı. 
Bu konuda hepimiz üzerimize 
düşeni yapmalıyız." ifadelerini 
kullandı.
Radev, Sırbistan'ın başken-

ti Belgrad'a gerçekleştirdiği 
resmi ziyaret kapsamında, 
Sırbistan Sarayı'nda Cumhur-
başkanı Aleksandar Vucic ile 
görüştü.
Bulgar Cumhurbaşkanı, dü-

zenlenen ortak basın toplan-
tısında, ülkesinin Sırbistan'a 
Avrupa Birliğine (AB) üyelik 
yolunda destek olacağını be-
lirterek, bölgede istikrar ve 
güvenliği sağlamanın tek yo-
lunun birlikte hareket etmek 
olduğunu dile getirdi.
Radev, "Avrupa'nın temel-

lerini oluşturan tarihi barış 
Balkanlar'da da yerini almalı. 
Bu konuda hepimiz üzerimi-
ze düşeni yapmalıyız." diye 
konuştu.
Nefret söylemlerinin geç-

mişte kalıp yerini ortaklığa 
bırakması gerektiğini kayde-
den Radev, "Biz bunun far-
kındayız ama bu yeterli değil. 
Bu hassas bölgede yer alan 
tüm ülkelerin bunun farkında 

olması gerekiyor." değerlen-
dirmesinde bulundu.
Sırbistan'ın 2025 yılına kadar 

AB'ye üye olabileceğini söy-

leyen Radev, AB üyeliği için 
verilen tarihin iddialı, ancak 
gerçekçi olduğu görüşünü 
ifade etti. 
Radev, AB arabuluculuğun-

da gerçekleştirilen Sırbistan-

Kosova diyalog sürecine de 
değinerek, "Bu diyaloğun al-
ternatifi yok. Sırbistan'ın AB 
yolunda engellerle karşılaş-

maması için Kosova sorununa 
bir çözüm bulması gerekiyor." 
dedi.
Bulgaristan'ın, Kosova'nın 

bağımsızlığını tanıdığını anım-
satan Radev, uzun vadeli bir 

çözüm için Sırp tarafının argü-
manlarının da dikkatli bir şe-
kilde incelenmesi gerektiğini 
söyledi.

"Gelecek için yeni bir say-
fa açılmalı"
Sırbistan Cumhurbaşkanı 

Vucic de Radev'i Belgrad'da 
ilk kez ağırlamaktan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, 
Sırbistan ile Bulgaristan ara-
sındaki ilişkilerin günden güne 
geliştiğini anlattı.
Sırbistan ile Bulgaristan'ın 

hem siyasi hem de ekono-
mik alanda iyi ilişkilere sahip 
olduğunun altını çizen Vucic, 
iki ülke arasındaki ticaret hac-
minin geçen yıl ilk kez 1 milyar 
avroyu aştığını belirtti.
Sırbistan'a AB yolunda verdi-

ği destek için Radev'e teşek-
kür eden Vucic, Kosova'nın 
bağımsızlığını tanımasına 
rağmen Sırp tarafının görüş-
lerinin dikkate alınması gerek-
tiğini savunan mevkidaşına 
ayrıca müteşekkir olduğunu 
söyledi.
Kosova sorununun 24 

Haziran'da Brüksel'de yapılan 
görüşmede yeniden masaya 
yatırıldığını aktaran Vucic, 
cesaretinin kırıldığını, ancak 
Sırp halkının çıkarları için 
mücadele edeceğini ifade etti.
Vucic, Kosova ile Sırbistan 

arasında geçmişte çatışma-
lar yaşandığını anımsatarak, 
"İki tarafın da ölülerine saygı 
gösterilerek, gelecek için yeni 
bir sayfa açılmalı." değerlen-
dirmesinde bulundu.
Belgrad'daki temasları kap-

samında Başbakan Ana 
Brnabic ile görüşen olan 
Radev, Sırp mevkidaşı ile 
Bulgaristan'ın eski komünist 
lideri Georgi Dimitrov'un adını 
taşıyan Bulgaristan sınırında-
ki Dimitrovgrad şehrini ziyaret 
etti. AAArda futbol takımı, yeni sezonun 

ilk antrenmanını yaptı
Kırcaali Arda Futbol Kulübü 

oyuncuları, yeni sezonun ilk 
antrenmanını yaptı. Antren-
mana takıma yeni alınan tüm 

oyuncular-Veselin Marçev, Ge-
orgi Andonov, Ventsislav Ben-
güzov, Arhan İsuf, Milen Stoev, 
Rumen Sandev ve Brezilyalı 
Lucas Ulyan Cruzeiro Martins 
de dahil olmak üzere toplam 
25 oyuncu katıldı. Ayak bileği 
problemleri nedeniyle Atanas 

Çepilov tek başına antrenman 
yaptı. Antrenman, kulübün baş-
kanı Müh. Petar Peşev tarafın-
dan izlendi. 

Arda takımının antrenörü 
Elin Topuzakov, hedefinin yeni 
oyuncularla iyi ve kaliteli bir 
ekip kurması olduğunu söy-
ledi. Topuzakov,” Kırcaali’de 
seyircilerin ve taraftarların ta-
kımlarıyla gurur duyduğuna 
seviniyorum. Yeni şampiyo-

nada olabildiğince çok zafere 
ulaşmalıyız ve sezonun sonun-
da ilk sıralarda yer alabilirsek, 
kulüp yönetiminin belirlediği 
hedefi, yani profesyonel futbol-
cuların oynadığı Birinci Lig'e 
yükselmeyi başarabiliriz” diye 
kaydetti. 
A rda futbo l  takımı,  20 

Haziran’da hazırlık kampı için 
Bansko’ya gitti. Futbolcular 
orada 6 Temmuz’a kadar ka-
lacak. Bu kampın ilk aşaması 
ve 9 Temmuz'da takım, yine 17 
Temmuz'a kadar Bansko'ya gi-
decek.
İkinci Profesyonel Lig Şampi-

yonası başlayana kadar Arda 
takımı, Botev (Vratza), Pomo-
rie, Septemvri (Sofya), Kariana 
(Erden), Hebır (Pazarcık) ve 
Botev (Gılıbovo) takımlarıyla 
hazırlık maçları gerçekleştire-
cek. 
İk inc i  Pro fesyone l  L ig 

Şampiyonası, 28 Temmuz 
2018'de başlayacak. Arda’nın 
Montana’nın Erden köyünden 
Kariana futbol takımı ile ilk kar-
şılaşması, Kariana takımının ev 
sahipliğinde gerçekleşecek.
                      Güner ŞÜKRÜ


