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Bulgaristan Türk STK’ları Rusçuk'ta Buluştu

Bulgaristan genelinde Türk 
kültürü, sanatı ve Türk dili 
ile ilgili faaliyet sürdüren sivil 
toplum kuruluşları Rusçuk’ta 
düzenlenen “Dil, Kültür, Sanat 
ve Sivil Toplum Kuruluşları” 
başlıklı İkinci Çalıştay’da bir 
araya geldiler. 
Avrupa Parlamentosu Mil-

letvekili İlhan Küçük ve Hak 
ve Özgür lükler Hareket i 
Rusçuk Milletvekili Ferihan 
Ahmedova’nın katkılarıyla 
düzenlenen Çalıştay’da ülke 
çapından çok sayıda şair ve 
ressam da yer aldı. 
Çal ış tay  çerçeves inde 

“Bulgaristan’da Türk sahne 
sanatının korunması ve yayıl-
ması”, “Sivil Toplum Kuruluşla-

rı (STK) arasında tecrübe tea-
tisi- iyi uygulamalar” ve “Sivil 
Toplum Kuruluşlarının finanse 
edilmesine ilişkin mevcut ola-
naklar” konuları ele alındı. 
Bulgaristan’daki Türk Kültür 

ve Sanat alanında faaliyet sür-
düren STK’ların bir çatı altında 
birleşmeleri konusu da yakla-
şık 20 STK başkanının katılı-
mıyla görüşüldü. Birleşme sü-
recinin yol haritası belirlendi. 
Çalıştayın sonunda tüm ka-

tılımcılar tarafından bir basın 
bildirisi kabul edildi.
   BASIN BİLDİRİSİ 
Bulgar istan Türk Kültür 

Dernekleri, kültür ve sanat 
camiası üyelerimizin, Bulga-
ristan’daki Türklerin kültürel, 

eğitim, sosyal, v.s. menfa-
atlerini korumak, savunmak 
ve toplumumuzu ilgilendiren 
önemli konularda bilgilendir-
me faaliyetleri organize et-
mek, sosyal, kültürel, eğitim 
v.s. konularında hizmet amacı 
için kurulmuş kuruluşları bir-
leştirmek, aralarında işbirliği 
kurmak, deneyim alışverişin-
de bulunmak ve faaliyetlerini 
üst seviyede organize etmek 
misyonuyla 4-6 Aralık 2015 
tarihleri arasında Rusçuk’ta 
bir araya gelerek “Dil, Kültür, 
Sanat ve Sivil Toplum Kuru-
luşları” başlıklı İkinci Çalışta-
yını düzenlemişlerdir.
Derneklerimizin, kültürü-

müzün ve sanatımızın engin 
hoşgörüsünü vazgeçilmez bir 
ilke kabul ederek, farklı inanç 
ve kültürlere hoşgörüyle yak-
laşılmasına inanan bir dünya 
görüşüne sahiptir. Aynı za-
manda bu hoşgörünün kar-
şılıklı olabilmesi için gereken 
haklı mücadelede öncü bir rol 
de üstlenir.
Derneklerimizin birinci ama-

cı Bulgaristan’daki insanla-
rımıza, genç nesillerimize 
sosyal-kültürel, eğitim, iş ve 
toplumsal bütün konularda 
hizmet etmek, öncülük yap-
mak ve bu alanlarda eşit hak-
lar mücadelesi vererek, ay-

rımcılığına ve eşitsizliğe karşı 
koymaktır. 
Derneklerimiz bu bağlam-

da, ortak çalışmalar ve bir-
likte hareket edilmesi gerek-
tiğini savunarak, karşılaşılan 
olumsuzlukları demokratik ve 

hukuk normları çerçevesinde 
çözme yoluna başvuracaktır.

Bulgaristan Türk Kültür 
Dernekleri, Sanat ve Edebi-
yat Camiası Temsilcileri
 Rusçuk: 6 Aralık 2015 
  

Kırcaali Valiliğinden yapılan açıklamaya göre Vali İliya İliev, 
bölgeyi iki günlük ziyarette bulunan Başmüftü Dr. Musta-
fa Hacı ile görüştü. İkisi, insana emniyette olma ve huzur 
hissi veren Kırcaali bölgesinde dini mensubiyetleri farket-
meksizin etnik grupların bir arada hoşgörü ve anlaşma içe-
risinde yaşamaları konusu hakkında konuştular. Bulgaristan 
Müslümanları’nın dini lideri, ili gerek etnik gruplar arasındaki, 
gerekse ortodoks rahipler ve müftü arasındaki diyalog açı-
sından örnek gösterdi. Kırcaali Valisi, etnik veya dini mensu-
biyetine göre insanlar arasında ayrım yapmadığını ve kimin 

O’nu nasıl adlandırdığı farketmeksizin Yaradan’ın karşısında 
hepimizin eşit olduğu için insanlara iyi davranmanın işinden 
memnuniyet duymasına sebep olduğunu paylaştı. 

İkisi, Rodop bölgesinde yaşayan halkın son derece alçak-
gönüllü, misafirperver ve dindar olduğu ve daha iyi bir ya-
şam standartına sahip olmayı hak ettiği görüşünde hemfikir 
oldular. Bu yönde atılan ilk adımın Makas yolunun açılması 
ve sınır ötesi işbirliğin gelişmesi olduğu fikrini paylaştılar. 

Görüşmede bölgenin boşalması ve Batı Avrupa’da 
Kırcaali’den büyük göçmen topluluğunun bulunması ve çağ-
daş toplumda maddiyatın hükmüne de değinildi. Mustafa 
Hacı, “Birçok siyasetçiden farklı olarak ben bu bölgenin ve 
tüm ülkenin geleceğine dair iyimserim, çünkü taş yerinde 
ağırdır” dedi. İliev, “Önemli olan bizleri ayıran değil, bizleri 
yakınlaştıran şeylere dayanmamız” diye görüşünü beyan etti.

Başmüftü, Momçilgrad’da (Mestanlı) gerçekleştirilen 1. 
Ulusal Başmüftülük Görevlileri Semineri vesilesiyle bölgeyi 
ziyaret etti. 

Başmüftü, Vali’ye ziyaretini Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet’in eşliğinde gerçekleştirdi.

Başmüftü Dr. Mustafa Hacı, Kırcaali 
Valisi İliya İliev ile görüştü
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TARİHTE BU HAFTA: 7-13 ARALIK
7 Aralık 2005:
Eski Yugoslavya Üze-

rine Uluslararası Ceza 
Mahkemesinin tale -
bi üzerine Hırvat ge-
nerali Ante Gotovina, 
İspanya’da yakalandı. 
Böylece Hırvatistan, 
gerçekleştirdiği işbirliği 
ile Avrupa Birliği üyeliği 
yolunda ciddi sayılabile-
cek önemli bir engelden 
kurtulmuş oldu.
8 Aralık 1911: 
Libya’da direniş. Musta-

fa Kemal, Bingazi, Derne 
Tobruk bölgesinde yerli 
halkı örgütleyerek, İtal-
yan kuvvetlerine karşı 
başarılı direnişlerde bu-
lundu. Diğer subayların 
da gerçekleştirdiği başa-
rılı direnişler nedeniyle 
İtalya zor durumda kaldı.
8 Aralık 1919: 
Heyet-i Temsiliye’den 

önemli adım. Heyet-i 
Temsiliye’ye göre asıl 
amaç memleketi parça-
lanmaktan kurtarmak 
ve bağımsızlığını sağ-
lamaktır. Bu amacın 
gerçekleşmesine engel 
olan devletler İngiltere 
ve Fransa’dır. Dolayı-
sıyla yapılması gereken 
bu iki ülkeden şikâyetçi 
olan Bulgaristan ile iş-
birliğinin sağlanması ve 
Bati Trakya’nın bu ülkeye 
bırakılan kısmında ihtilâl 
ile Bulgarları atma yolu-
na başvurulmamasıdır. 
Alınan bu karar sonuna 
kadar uygulanır. Dahası 
Yüzbaşı Fuad Balkan ön-
cülüğünde Bulgar komi-
tacılarla Batı Trakya’da 
Yunan egemenliğine 
karşı ortak silahlı müca-
dele verilir.
8 Aralık 1985:

 Bulgaristan’da asimi-
lasyona karşı Türk dire-
nişi. İsim değişikliğine ve 
asimilasyona karşı gelen 
Türk önderleri Varna’da 
bir araya gelerek Bulga-
ristan Türk Milli Kurtuluş 
Hareketi’nin kurulduğu-

nu kamuoyuna ilan et-
tiler. Temel politikasını 
“silahsız mücadele” olan 

hareketin kuruluş amacı 
Türklere yönelik asimi-
lasyonun durdurulması, 
isimlerin geri verilmesi; 
daha önce sahip olunan 
siyasi, sosyal ve kültürel 
hakların iade edilmesidir. 
Hareket 1990’dan sonra 
Hak ve Özgünlükler Ha-
reketi adını alacak ve 
Türkleri iktidara taşıya-
rak hedeflerini bir ölçü-
de gerçekleştirecektir. 
Ancak kültürel haklar ve 
eğitim konusunda her-
hangi bir gelişme sağla-
namayacaktır.
8 Aralık 1990: 
Sırp lider Slobodan 

Mi loşev iç Sırb istan 
Cumhurbaşkanı olarak 
seçildi. Böylece Balkan-
larda kanlı bir dönem 
başlamış oldu. Önce 
Hırvatistan’a saldıran ve 
çok sayıda insanın ölme-
sine yol açan Miloşeviç, 

Bosna’da ise insanlık ta-
rihinin gördüğü en büyük 
soykırımlarından birinin 
işlenmesine yardımcı 
oldu.
9 Aralık 1933: 
Türkiye ve Yunanistan 

arasında Ankara an-

laşması imzalandı. An-
laşma ile 1923’ten beri 
süren etabli sorununun 

çözümü için oluşturulan 
karma komisyonu kaldı-
rıldı. İki ülke arasındaki 
diyalog ve yumuşama, 
9 Şubat 1934 tarihinde 
Atina'da Türkiye, Yuna-
nistan, Yugoslavya ve 
Romanya arasında im-
zalanan “Balkan Antantı” 
isimli anlaşmayla en üst 
seviyeye çıktı.
9 Aralık 1985: 
Atina’dan olumlu adım. 

Yunanistan, Bulgaris-
tan'daki baskılar nede-
niyle Yunanistan'a kaçan 
üç Türk ailesinin bu ülke-
ye iade talebini reddetti. 
Dahası, Ankara’nın tale-
bi üzerine bu insanların 
20 Aralık'ta Türkiye’ye 
gitmelerine izin verdi.
10 Aralık 1945:
Bulgaristan’da Türkçe 

eğitime sınırlama. Ya-
yınlanan “Özel Okullarda 
Ders Kitaplarının Onay-

lanmasıyla İlgili Talimna-
me” Bulgaristan’da azın-
lık eğitimini zora soktu. 
Buna göre, ders kitapla-
rını hazırlayanlar bunları 
Milli Eğitim bakanlığına 
gönderecekler, ayrıca 
ilkokul kitapları için 15 

bin, ortaokul kitapları için 
de 18 bin leva harç öde-
yeceklerdir. En önemlisi 

de ders kitaplarının bası-
mından da sorumlu olan 
azınlıklar bunları, 1,5 ay 
içinde hazırlayıp bakan-
lığa göndermekle de yü-
kümlüdürler. Kısaca bu, 
işi yokuşa sürmekten, 
azınlık eğitimini dolaylı 
olarak yasaklamaktan 
başka bir şey değildir.
10 Aralık1986:
 Bulgaristan doğumlu 

ünlü halterci Naim Sü-
leymanoğlu Türkiye’ye 
iltica talebinde bulundu. 
Avustralya'da bulunan ve 
talebi kabul edilen Naim, 
16 Aralıkta Türkiye'ye 
geldi. Uluslararası yarış-
malarda ülkemizi başa-
rıyla temsil eden Naim, 
Türk bayrağının defalar-
ca göndere çekilmesini 
sağlamıştır.
11 Aralık 1992:
Makedonyalı Arnavutlar 

arasında yapılan resmi 
olmayan bir halk oyla-
masında, Arnavutların 
ülkenin batısında özerk 
bölge oluşturulmasını ta-
lep ettikleri ortaya çıktı.
12 Aralık 1899:
Haftalık siyasi Türkçe 

gazete Müsademe-i Ef-
kar Filibe’de yayınlanma-
ya başladı.
13 Aralık 1913:
Sofya’dan zorla Hıristi-

yanlaştırmaya fren. İkin-
ci Balkan Savaşından 
yenik çıkan, bölgede ya-
nız kalan ve bu nedenle 
Türklerin dostluğuna ih-
tiyaç duyan Bulgaristan, 
önceki politikalarından 
geri adım attı. İç İşleri 
ve Sağlık Bakanlıkları 
gönderdikleri bir emir-
le, yerel yöneticilerden, 
zorla Hıristiyanlaştırma 
ve Bulgarlaştırma uygu-
lamasını durdurmalarını 
istedi.
13 Aralık 1914:
Mesudiye zı rh l ıs ı , 

Çanakkale'de bir İngiliz 

denizaltısı tarafından 
batırıldı. Fakat verilen 
destansı mücadele ile 
işgal güçleri aynı gün-
lerde Çanakkale’yi terk 
etmeye başladı. 1915 
Ocak ayından itibaren 
Selanik’e yerleşen işgal 
güçlerinin Trakya üze-
rinden bir saldırıda bu-
lunmasını engellemek 
amacıyla Yüzbaşı Fuat 
Balkan öncülüğünde 
bölgedeki Türkler hare-
kete geçtiler. 30 Temmuz 
1915’te Drama’nın Rada-
lios köyünde kurdukları 

mahalli bir hükümet ve 
30 bin kişilik silahlı güç 
ile böyle bir girişimin 
önüne set çektiler.
13 Aralık 1917: 
Günümüzde Sırbistan 

sınırları içinde bulunan 
Niş bölgesindeki Müslü-
manlar yani Türkler celp 
edilerek Çatalca'ya iskân 
edildiler. Savaşın sürdü-
ğü bir dönemde gerçek-
leştirilen bu girişimle çok 
sayıda insanın yaşamı 
kurtarılmış oldu.
       Metin EDİRNELİ

Türkiye'ye vize müjdesi
Avrupa Birliği Zirvesi Taslak Bildirgesi’nde “ AB ile 

vizeler 2016 yılı ekim ayında kalkacak” ibaresi yer aldı.
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne (AB) üyeliği konusunda 

yeni dönem başlıyor. Türkiye’nin AB’ye üyelik müzake-
relerinde aralık ayında 17. faslın açılması beklenirken, 
2016 yılının ekim ayında da vize serbestisinin planlan-
dığı öğrenildi.

AB-Türkiye zirvesi sonuç taslağına göre, AB liderleri 
ile Türkiye, Ankara’nın üyelik müzakelerinin yeniden 
canlandırılması için mutabakata vardı. Taraflar iki yılda 
bir “uygun formatta” zirve düzenleme konusunda da 
anlaştı. 

Yeni fasıl ve vize
Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinde yeni başlık 

aralık ayında açılacak. AB Bakanı Volkan Bozkır, 17. 
faslın önümüzdeki ay açılmasını beklediklerini söyle-
mişti. 2016 yılının ilk 3 ayında da farklı başlıklar için 
hazırlık yapılacak. Ekim 2016’da vize muafiyeti plan-
lanıyor.

Bulgaristan "Kuzey 
Akım"ı destekliyor
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, hükümetinin 

Rusya’nın doğalgaz bağlantılarını Almanya ile geniş-
letme planlarını desteklediğini bildirdi.

Bulgaristan “Kuzey Akım 2” projesinin, AB çıkarla-
rına zarar getirebildiğinden ve Ukrayna’nın istikrarsız-
laştırılmasına yol açabildiğinden kaygısını dile getiren 
10 ülkeden biri olarak işaret ediliyordu.

Ancak Borisov, Bulgaristan’ın projenin daha büyük 
denetime tabi tutulması gerektiğinin yazıldığı ve AB’nin 
gelecek ayki zirvesinde tartışma için çağrıldığı mektu-
bu imzalamayacağını bildirdi.

Sözleri Reuters ajansından aktarılan Borisov, “Kuzey 
Akım 2’nin inşaatı ve Bulgaristan’da doğalgaz hubı için 
konumu savunacağım. Bunlar ülkemiz için çıkar sağ-
layacak ve hiç kimse beni bundan dolayı suçlayamaz” 
dedi.

Bulgaristan’ı 1.5 Milyon Rus Turistin 
Ziyaret Etmesi Bekleniyor

Bulgaristan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, ül-
kenin 1.5 Milyon Rus turisti ağırlama kapasitesinin 
olduğunu söyledi. Geçen yıllarda ülkeyi yıllık bazda 
600 000 – 700 000 Rus turist ziyaret ederken, bu yıl 
Aralık ayına kadar ülkemizi ziyaret eden Rus turistle-
rin sayısı 450 000 civarındadır. Bakan Angelkova’ya 
göre, önümüzdeki kış tatil sezonu rezervasyonlarda 
gerçekleşen % 5 - % 7 arası yükseliş yüzünden çok 
olumlu geçecek.

Angelkova, Bulgar tatil beldelerinin turistleri ağırla-
maya hazır olduklarını garantiledi. Bakan, 2016 sezonu 
için hazırlıkların sürdüğünü ve Varna ve Burgaz hava-
alanlarında % 35 daha fazla uçuş izinleri müzakere 
edildiğini açıkladı. Bakan ayrıca Almanya’dan gelen 
taleplerin de % 50 arttığını söyledi.
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Bulgar Ressam ve Hikayeci Çudomir, Bursa'da Tanıtıldı
Bulgaristan Millî Eğitim 

Bakanlığı’nın 1932’de 
Türkiye’ye düzenlediği ge-
zide Bursa’yı ziyaret eden 
Bulgar hikayeci ve ressam 
Çudomir’in gezisi sırasın-
da ve sonrasında yaptığı 
çalışmalar, Bursa Göç 
Tarihi Müzesi’nde tanıtıl-
dı. Resim öğretmenliği ve 
müzecilik yapan Çudomir, 
gezi sırasında Bursa’yı 
her yönüyle tanıma imka-
nı bulmuş, birçok mekanı 
ziyaret etmişti. Eşine gön-
derdiği kartpostallarda ve 
tuttuğu notlarda Bursa’nın 
tabii güzelliğinden ve de-
rin tarihî mirasından bah-
seden Çudomir, şehirden 
etkilenmişti.

Kültür ve Turizm Dai-
re Başkanı Aziz Elbas, 
Büyükşehir Belediyesi 
Başkan Danışması Ah-
met Erdönmez, Şum-
nu Ünivers i tes i ’nden 
ve  B u l g a r  B i l i m l e r 
Akademisi’nden akade-
misyenlerin, dernek tem-
silcilerinin ve sivil toplum 
kuruluşları üyeler inin 
katıldığı toplantıda konu-
şan Büyükşehir Belediye 
Başkanvekili Şükrü Köse, 
müzelerin geçmişin ge-
leceğin buluşma noktası 
olduğunu söyledi.

Müzelerin hayatın her 
alanına ışık olduğunu be-
lirten Köse, Türkiye’nin de 

dünyanın müze ülkelerin-
de biri olduğunu ifade etti.

Açık hava müzesi olan 
Bursa’da kültürel, tarihi 
zenginlikleri tanıtmak iste-
diklerini dile getiren Köse, 
“Bursa ile ilgili her türlü 

belgeye önem veriliyor ve 
müzelerde tutuluyor. Bü-
yükşehir Belediyesi olarak 
var olan hizmetlerin ya-
nında şehre yeni müzeler 
kazandırmaya devam edi-
yoruz. Bursa göçlerle şe-
killenen bir şehirdir. Farklı 
etnik kökene ait insanlara 
her zaman kucak açmış-
tır. Göç Müzesi, 8500 

senelik hareketli Bursa 
tarihini anlatmaktadır. 
Özellikle Balkan, Kırım 
ve Kafkasya’dan Bursa’ya 
olan göçlerin canlandırıl-
malarına yer verildi.

Doğumunun 125. se-

nesi kutlanan Ressam 
Çudomir ’ in 1932’deki 
Bursa gezisine ait notların 
ve gözlemlerin yer aldığı 
kitap tanıtımını da Göç 
Müzesi’nde yapıyoruz. 
Programın iki ülke halkına 
hayırlı olmasını diliyorum” 
dedi.

“Çudomir’in Türkiye Ge-
zisi” adlı kitabı hazırlayan 

Prof. Dr. Hüseyin Mevsim, 
ev sahipliğinden dolayı 
Büyükşehir Belediyesi’ne 
ve Göç Tarihi Müzesi’ne 
teşekkür etti. Türkiye ile 
Bulgaristan arasında dü-
zenlenen sanatsal faaliyet 

olduğunu anlatan Prof. 
Mevsim, 2012 senesinde 
Filibe’de Bulgarca bir ki-
tabı yayınlandığını, kita-
bın adının da “Çudomir’in 
1932 senesinde Türkiye 
Gezisi” olduğunu belirtti.

Daha sonra Şumnu İl 
Kütüphanesi’nin kitaptan 
hareketle projeyi oluştur-
duğunu anlatan Mevsim, 

“1932’de ağırlıklı tarih 
ve coğrafya öğretmenle-
rinden oluşan 81 kişilik 
Bulgar heyeti, Varna üze-
rinden İstanbul’a geliyor. 
Daha sonra Bursa’ya ge-
çiyorlar. Heyet arasında 
Çudomir de bulunuyor. 
Bursa’dan döndükten 
sonra14 sayfalık rapor 
hazırlayan Çudomir, bunu 
öğretmenler önünde su-
nuyor. Çudomir bir not 
defteri tutuyor. Kitabımda 
daha çok 1930’lu seneler-
de Türk-Bulgar kültür ve 
sanat ilişkilerini araştır-
dıktan sonra Çudomir’in 
Bulgaristan’da hiç yayın-
lanmamış raporunu ve 
not defterini neşrettim. 
Önümüzdeki senelerde 
başka Bulgarların da Bur-
sa gezilerini ve intibaları-

nı tanıtmayı düşünüyoruz. 
Büyükşehir Belediyesi’nin 
ve Göç Tarihi Müzesi’nin 
desteklerini sürdürece-
ğine inanıyorum. İki ülke 
arasında kültürel ilişkilerin 
gelişmesine de katkı su-
nacaktır” diye konuştu.

Bulgaristan Bursa Baş-
konsolosu Evgeni Vasilev 
ise programın düzenlen-
mesinde emeği geçenlere 
teşekkür ederek, iki ülke 
arasında sıcak ilişkilerin 
artarak devam edeceğini 
söyledi.

Konuşmaların ardından 
Çudomir’in hikayesi, Bul-
garca ve Türkçe okundu. 
Davetliler, Çudomir’in re-
simlerinden oluşan sergiyi 
gezdi.

               Kırcaali Haber

Cemal  Emur lov ’un 
anısına Sofya’da kişisel 

resim sergisi açıldı
Cimi lakabıyla bilinen ünlü Kırcaalili ressam Cemal 

Emurlov’un anısına Sofya Sredets Sanat Galerisi’nde 
yaratıcının “Cimi” konulu kişisel sergisinin açılışı 
yapıldı. Büyük ilgi gören sergi geçen yıl vefat eden 
Emurlov’un hayranları ve dostlarını bir araya getirdi. 
Açılışa katılan sanatseverler, hayata erken veda eden 
ünlü ressama karşı duydukları saygıyı dile getirdiler. 

Serginin açılışı Kültür Bakan Yardımcısı Doç. Dr. 

Boni Petrunova ve Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Ha-
san Azis tarafından yapıldı. Bakan Yardımcısı, Kültür 
Bakanı Vejdi Raşidov’un gönderdiği tebrik mektubunu 
okudu. Mesajında Bakan Raşidov, kendi ifadeleriyle 
resim severler ve seyircilere son derece alçakgönül-
lü bir karaktere sahip, fakat eserleriyle resim sanatı 
üzerinde derin izler bırakan ressam Cemal Emurlov’un 
yaratıcılığıyla tanışma imkanı veren organizatörlere 
teşekkürlerini arz ediyor. 

Sergi açılış töreninde Kırcaalili yaratıcının eşi, kızı 
ve torununun yanı sıra aralarında Zahari Kamenov, 
“İzkustvo” (Sanat) ve “İzkustvo –Art in Bulgaria” 
(Bulgaristan’da Sanat) dergilerinin Baş editörü Dimitır 
Grozdanov, İvan Stratiev ve Zafer Galibov’un bulun-
duğu pek çok yakınları, dostları ve meslektaşları hazır 
bulundu.

Ayrıca Kırcaali ilinden Milletvekilleri Erdinç Hayrul-
lah, Mustafa Ahmet, Tsveta Karayançeva, Haskovo 
Milletvekili Mehmet Ataman ve Saliha Emin açılışı 
şereflendirdiler.

Sergide ressamın geçen asrın 80’li ve 90’lı yılların-
da çizdiği resimler yer alıyor. Emurlov’un bölgesel ve 
ulusal yarışmalara katıldığı bu resimler Sredets Ga-
lerisi tarafından, Kırcaali Bölge Tarih Müzesi “Stanka 
Dimitrova”Sanat Birimi Fonu’ndan satın alınmıştır. 

“Cimi” konulu resim sergisi 12 Aralık 2015 tarihine 
kadar Kültür Bakanlığı’nın Sredets Galerisi’nde ziya-
rete açık kaldı.

Kırcaali Belediye bütçesinin 
kamuoyu tartışması yapıldı

B i z n e s  İ n k ü b a t ö r 
Salonu’nda düzenlenen 
Kırcaali Belediyesi 2016 
Mali Yılı Bütçesi’nin ka-
muoyu tartışması sırasın-
da Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis, gelecek yıla 
ilişkin bütçenin titizlikle 
uygulanacağı ve kemer 
sıkma politikası izlene-
ceği tahmininde bulundu. 
Müh. Azis, “Ülke genelin-
de beklenen kısıtlamalar 
bunu gerektiriyor. Bizim 
kazanç getirici olmayan 
faaliyetleri ne ölçüde süb-
vanse edeceğimize karar 
vermemiz gerekir. Yeni 46 
muhtarlık kurulmasından 
dolayı odalar, ısıtma, ay-
dınlatma ve ofis donanı-
mı için büyük giderlerimiz 
olacak. Devlet sadece 
muhtarların maaşlarını 
karşılayacak” diye kaydet-
ti. Belediye Başkanı, 2016 
yılında belediye yöneti-
minin öncelikleri arasın-
da acil onarımlar, sokak 
aydınlatması ve sahipsiz 
sokak köpekleri olacağını 
belirtti.

Belediye Başkanı, 2016 
Yılı Bütçe hazırlık çalış-
maları çerçevesinde ver-
gi politikasının da gözden 

geçirileceğini belirtti. Büt-
çe açığının kapatılması 
için belediyeye ait arsa 
ve arazilerin satışa çıka-
rılması öngörülüyor. Kısıt-

lamaların önemli ölçüde 
etkisi eğitim, kültür, sosyal 
faaliyetler gibi alanlarda 
hissedilecek. 

Hasan Azis, belediye 
yönetimi ve vatandaşları 
zor kararlar ve zorluklar 
beklediğini özetledi.

2016 Yılı Belediye Büt-
çesi Mali Çerçevesi 42 
400 000 leva. Bu çerçeve 
2015 yılına ilişkin bütçenin 
38 940 000 levaya çıkan 
ilk mali plan çerçevesine 
kıyasla yüzde 8,88 ora-
nında daha yüksek. Mer-
kezi bütçeden mevcut yıla 
kıyasla 3 578 000 leva 
daha yüksek miktarda 23 
833 000 leva kaynak tah-
sis edilecek.

Bu artış kültür, sosyal 
faaliyetler, eğitimde stan-
dartların yükseltilmesin-
den kaynaklanıyor. Bele-
diyenin kendi gelirlerinin 

15 357 600 leva 
tutarında olması 
bekleniyor. 

Bütçe Mali Plan 
Çerçevesi, Beledi-
yenin Baş Maliye-
cisi Valentin İvanov 
tarafından tanıtıldı. 
İvanov, gelecek yıl 
yerel vergi, harç ve 
diğer borçların daha 

iyi bir şekilde toplanması 
yönünde çalışılacağını 
belir tti. Giderlerde en 
büyük harcama kalemi 4 
960 000 leva miktarında 
atıklar için olacak. FLAG 
Fonu’na projelere katkı 
payı tutarları ödenmesi 
için alınan üç borç öde-
necek. Belediye, serma-
ye giderleri için kendi ge-
lirlerinden 1,5 milyon leva 
ayıracak. 

Kırcaali Belediyesi Pro-
je Yönetimi Birimi Müdürü 
Nadejda Tsvetkova, 5 yıl-
lık gelecek program döne-
minde Belediye Bütçesine 
AB fonlarından 21 milyon 
leva gelir olacağını belirtti. 

Belediye bu AB kaynakla-
rını alabilmesi için gerekli 
projelere sahip. Devlet 
programlarınca finanse 
edilecek yapılara ilişkin 
hazır projeleri mevcut. 

Bütçe tartışması toplan-
tısında vatandaşlar ve ku-
rumlardan altı teklifin su-
nulduğu açıklandı. Teklif-
lerin kaldırım ve sokakla-
rın onarımı ile ilgili olduğu 
anlaşıldı. Kırcaali Kamu 
Denetçisi Rasim Musa ta-
rafından da birkaç köyde 
bayındırma önlemleri alın-
ması teklifi yapıldığı belli 
oldu. Şehir içinde reklam 
malzemeleri ve afişlerin 
uygunsuz olmayan yer-
lere asılmasına karşı 109 
vatandaşın imzaladığı bir 
toplu dilekçenin sunuldu-
ğu ortaya çıktı. 

Belediye Bütçesi’nin ka-
muoyu tartışması toplan-
tısına Hak ve Özgürlükler 
Hareketi (HÖH) Meclis 
Üyeleri, Belediye çalışan-
ları ve vatandaşlar katıldı. 
Yerel Mecliste muhalefet-
teki partilerden sadece 
Reformcu Blok’tan Ra-
doslav Milev, 2016 Yılı 
Belediye Bütçesi Mali 
Çerçevesine ilgi gösterdi.
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İngiltere Başbakanı Cameron, Bulgaristan'ı ziyaret etti
Bulgaristan’a iki günlük 

resmi ziyaret için gelen 
İngiltere Başbakanı Da-
vid Cameron Başbakan 
Boyko Borisov ile görüş-
tü. Cameron daha sonra 
Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev tarafından ka-
bul edildi.

Borisov-Cameron gö-
rüşmede, özellikle terö-
rizm riski ve sığınmacıla-
rın göçü ile ilgili sorunları 
ele aldıkları belertildi. 

Görüşmenin ardından 
açıklama yapan Came-
ron, Bulgaristan’a 16 yıl 
aradan sonra gelen ilk 
İngiltere Başbakanı ol-
maktan dolayı memnuni-
yet duyduğunu belirterek, 
“Sorunların çapı büyük 
ancak onları çözebilece-
ğimize inanıyoruz” dedi.

Göç sorununa deği-
nen Cameron, Avrupa 
Birliği’nin (AB) dış sınırla-
rının sağlamlaştırılması-
nın şart olduğunu belirte-
rek, “AB kaçak göçmenle-
ri yakalayarak onları geri 

yollayabilmelidir” dedi.
Bulgaristan’ın AB’nin dış 

sınırlarını koruma görevi-
ni başarı ile yürüttüğünü, 
ülkenin Türkiye ile ortak 
sınırını ve Karadeniz kı-
yısında bulunan Burgaz 
şehrini ziyaret edeceğini 
ifade eden Cameron, “Bu 

krizle nasıl baş ettiğinizi 
bizzat görmek isterim” 
dedi.

Terörle mücadelede alı-
nan özellikle tasnifli bilgi 
alışverişinin çok önemli 
olduğunun altını çizen 
Cameron, yolcu listele-
ri ve kaçak silah ticareti 

konusunda veri müba-
delesinin önemine vurgu 
yaptı. Cameron, Irak ve 
Suriye’deki DAEŞ’in yok 
edilmesi gerektiğini, İn-
giltere savaş uçaklarının 
oradaki mevzilere başarılı 
darbe indirdiğini de sözle-
rine ekledi.

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, konuğu 
Cameron ile yakın dost 
olduklarını belirterek, Bri-
tanya Parlamentosu’nun 
DAEŞ’e karşı mücadele 
konusunda verdiği des-
teğinden ötürü kendisini 
tebrik ettiğini söyledi.

Başbakan Bor i sov, 
Cameron’a bazı coğrafi 
bilgileri verdiğini dile ge-
tirerek, “Bulgaristan’ın-
Türkiye ile gerek kara ge-
rekse deniz sınırlarının, 
Yunanistan’ın Türkiye ile 
olan sınırlarından daha 
uzun olduğunu söyledim” 
dedi. 

B o r i s o v ,  B ü y ü k 

Britanya’nın uluslararası 
alanda Bulgaristan’a ver-
diği destek için teşekkür 
etti.
Daha sonra Bulgaristan 

Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev tarafından 
kabul edilen David Ca-
meron, Sofya’daki bazı 
bilişim teknoloji araştır-
malarının yapıldığı bir 
merkezi ziyaret etti.
Basına kapalı olarak 

süren Cameron’un ikinci 
günü programında, Bul-
garistan-Türkiye sınırına 
ve Burgaz şehrine ziya-
reti vardı.
         Anadolu AJANSI

Cameron, Bulgaristan sınırını inceledi
İngiltere Başbakanı 

David Cameron, Bulga-
ristan gezisinde mülteci 
sorunu hakkında ince-
lemelerde bulundu.
1 6  y ı l d a n  b e r i 

Bulgaristan’a gelen ilk 
İngiliz Başbakan olan 
Cameron’un iki günlük 
ziyaret basına ve kamu-
oyuna kapalı gerçek-
leşti. Bulgaristan Baş-
bakanı Boyko Borisov 
ile Cameron’un yaptığı 
görüşmeden sonra, iki 
başbakan basına kısa 
bir açıklama yaptı.
Cameron, Bulgar- 

Türk sınırı Elhovo’ya 
giderek ve AB dış sını-
rı olarak Bulgaristan’ın 
göç dalgasına karşı ön-
lemleri yerinde inceledi. 

Cameron’un programın-
da, Bulgaristan-Türkiye 
sınırı ve Burgaz şehrine 

ziyaretler yapması da 
vardı.
Bo r i sov - Cameron 

görüşmede, özellikle 
terörizm riski ve sığın-
macıların göçü ile ilgili 

sorunları ele aldıkları 
belirtildi. Göç sorununa 

değinen Came-
ron, AB`nin dış 
sınırlarının sağ-
lamlaşt ır ı lma -
sının şart oldu-
ğunu belirterek, 
“AB kaçak göç-
menleri yakala-
yarak onları geri 
yollayabilmelidir” 
dedi.
Başbakan Bori-

sov, Cameron’a 
bazı coğrafi bil-
gileri verdiğini 
dile getirerek, 

“Bulgar istan’ın 
Türkiye ile gerek kara 
gerekse deniz sınır-

larının, Yunanistan’ın 
Türkiye ile olan sınırla-
rından daha uzun oldu-
ğunu söyledim” dedi.
Terörle mücadelede 

alınan özellikle tasnifli 
bilgi alışverişinin çok 
önemli olduğunun altını 
çizen Cameron, yolcu 
listeleri ve kaçak silah 
ticareti konusunda veri 
mübadelesinin önemi-
ne vurgu yaptı. Came-
ron, Irak ve Suriye’deki 
IŞİD’in yok edilmesi 
gerektiğini, İngiltere sa-
vaş uçaklarının oradaki 
mevzilere başarılı dar-
be indirdiğini de sözle-
rine ekledi.
       Anadolu Ajansı

Kirkovo İlçesinde tütün 
alımına başlandı

Kirkovo (Kızılağaç) Belediye Başkanı Şinasi 
Süleymanov, “Alliance One Tobacco Bulgaria” 
Şirketi’nin Kirkovo İlçesinde oryantal çeşitlerin-
den Katerini cinsi tütün satın almaya başladığını 
bildirdi. Tütün üreticilerinin tütünün ortalama alım 
fiyatlarından memnun olmadıklarına dair kendisi-
ne bilgi ulaştığını paylaştı.

Katerini cinsi tütünün Yunanistan’da daha yük-
sek fiyata satıldığı belli oldu. Kuzey Yunanistan’da 
yaygın olan Katerini cinsi tütün son yıllarda 
Bulgaristan’ın da çeşitli yerlerinde yetiştiriliyor.

Belediye Başkanı’nın ifadelerine göre üreticiler 
endişe içindeler. Süleymanov, “Bu yılki tütün rekol-

tesine ilişkin tek bir sözleşmenin dahi yapılmadığı 
köyler bulunuyor.

Bu köylerden biri de Strijba (Kırkım). Burada 
insanların tütünden başka geçim kaynağı yok. 
Sredsko (Ortacı), Kukuryak (Erikli) ve Kran (Kran-
dere) gibi dağlık köylerde de tütüne alternatif baş-
ka bir şey yok. İlçedeki tarım üreticilerine ulaşan 
söylentilere göre bazı şirketler bu yıl tütün alma-
yacaklar. Üreticilere yardımcı olabilmek için tütün 
tüccarları ile görüşmeler yapıyoruz” diye paylaştı. 

Bilindiği gibi ülkede en çok oryantal tütün üreti-
len Kirkovo İlçesinde de tütün üreticiliği tükenmek 
üzere. İlçede bu yıl tütün rekoltesi daha düşük se-
viyede, bu yüzden sözleşmesi olmayan üreticiler 
elde ettikleri ürünün alınmasını umuyor. 

Üreticiler, “Tütün artık karton koliler içinde satıl-
mıyor. Çünkü kolilerde uzun süre kalınca kalitesi 
korunmuyor, çabuk küfleniyor, kalitesi düşüyor, bu 
ise alım fiyatına yansıyor” diyor. 

Benkovski (Killi) köyünden bir üretici, “Bu yaz 
kurak geçti. Tütünde hastalıklar oluşmadı, iyi kuru-
tuldu. Şirketlerin tütün kalitesinin düşük olduğuna 
ilişkin hiçbir mazeretleri yok” diye ifade etti.
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2016 Devlet Bütçesi kabul edildi
Bulgaristan’ın 2016 Dev-

let Bütçesi, ikinci okuma-
da Bütçe ve Finans Ko-
misyonu tarafından kabul 
edildi. Yasa tasarısında 
Meclis Genel Kurulu’nda 
yapılan oylamadan sonra 
yapılan temel değişiklik, 
Maliye Bakanlığı tarafın-
dan önerilen güvenlik ve 
savunma alanında çalışan 
görevlilerin yararlandığı 
ayrıcalıkların kaldırılma-
sını öngören değişiklik 
tasarılarının geri çekil-
mesidir. Yasa tasarısının 
Mecliste iki okunma ara-
sındaki sürede genellikle 
Bulgaristan Sosyalist Par-
tisi (BSP) ve Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
tarafından giderlerin arttı-
rılmasını öngören teklifler 
geldi. Sonuçta iktidardaki 
koalisyonda yer alan par-
tilerin milletvekillerinin oy-
larıyla mali etkisi 20 mil-
yon levanın altında olduğu 
sadece birkaç değişiklik 
yapıldı. 

Milletvekillerin kabul et-
tiği en büyük değişiklik 
yemek kuponları kota-
sının kaldırılmasıdır. Bu 
konuda birkaç partiden 
teklifler yapıldı, fakat ni-
hai karar olarak Reformcu 
Blok’tan Dimitır Tanev’in 
yemek kuponlarına ilişkin 
uygulanan kota tutarının 
daha 16 milyon leva art-

tırılmasıyla 260 milyon 
levaya ulaşması teklif i 
kabul edildi. Bütçe ve Fi-
nans Komisyonu Başkanı 
Menda Stoyanova’nın he-
saplarına göre bu karar 
devlet bütçesine yaklaşık 
6 milyon levaya mal ola-
cak. Başka ek gider de 
hükümetin tiyatro, müze 
ve başka kültür kurumla-
rında çalışanların ücretle-
rini kaldırmaya söz verdiği 
10 milyon leva tutarında 
yapılacak. Böylece 2016 
yılında devlet bütçesinden 
yapılacak toplam giderler 
20.624 milyar levaya ula-
şacak. 

Tartışma Yapılmadı

BSP temsilcileri, yasa 
tasarısına ilişkin raporun 
ele alınması birkaç gün 
ertelenmesi teklifleri red-
dedilince oturumu terk et-
tiler. Rumen Geçev, yasa 
tasarısına ilişkin raporun 
sayılar ve ilgili tarafların 
görüşleriyle tanışmaları 
için önceden milletvekil-
lerine verilmediğini ileri 
sürdü. Menda Stoyanova, 
tüm sivil toplum kuruluş-
ları ve başka kuruluşların 
görüşlerinin daha tasa-
rının ilk okunmasından 
önce milletvekillerine da-
ğıtıldığını izah etti. 

En çok değişiklikler ya-
pılması BSP tarafından 

önerildi, fakat oturuma 
BSP milletvekillerinin ka-
tılmamalarından dolayı 
savunulmadan reddedil-
di. HÖH tarafından da 
başlıca sermaye giderle-
ri için daha fazla kaynak 
ayrılması yönünde bütçe 
tasarısında değişiklikler 
yapılması istendi. HÖH 
Milletvekili Petır Çoba-
nov, Sofya Havaalanı’nın 
imtiyaz sahibinden elde 
edilen gelirin yüzde 50’si-
nin Gümüş Fonu’na yatı-
rılmasını teklif etti. Maliye 
Bakanlığı’nın teklifi ise 
tüm 600 milyon levalık 
imtiyaz gelirinin Bulga-
ristan Devlet Demiryolları 

Şirketi’nin (BDJ) destek-
lenmesi için harcanması-
dır. Bu amaç için özel bir 
istisna yapılıyor, çünkü 
kanuna göre tüm imtiyaz 
gelirleri Gümüş Fonu’na 
yatırılıyor. Milletvekili, 
“Uzun vadeli hedefler 
için belirlenmiş kaynak-
ları bir kerede harcama-
mız doğru değil” dedi. 
Çobanov’un ifadelerine 
göre BDJ bu kaynakların 
toptan sağlanmasına ihti-
yaç duymuyor ve bu kay-
naklarla rahatlıkla mali 
rezervi desteklenebilir. 
HÖH’ün başka reddedilen 
bir teklifi de asgari mali 
rezerv tutarının 4,5 milyar 
levadan 5 milyara yüksel-
tilmesidir. Petır Çobanov, 
bununla yatırımcılara iyi 
bir mesaj verileceğini dü-
şünüyor. 

Maaşlar İçin Kaynaklar 
Milletvekilleri, birkaç ku-

rumda çalışanların maaş-
ları için ek kaynak sağla-
yan teklifleri de onayladı. 
Fakat ek kaynaklar ek 
giderlere mal olmayıp, bu 

kurumların iç yapılarında 
değişiklik yapılmasından 
kaynaklanacak. Menda 
Stoyanova, maaş ve si-
gorta primleri için gerekli 
kaynakların sermaye gi-
derlerinin kısıtlanmasın-
dan elde edileceğini izah 
etti. Stoyanova, “Geçen 
yıl bazı kurumlar kanun 
gerekliliklerine göre gi-
derleri kısıtlamayı ba-
şardı. Bu bir tür teşviktir” 
dedi. Bu konuda bakan-
lıklar arasında en başarılı 
olanlar Sağlık, Tarım ve 
Gıda ve Enerji Bakanlık-
larıdır. 

Muhalefet, Bulgar Bilim-
ler Akademisi’ne, sosyal 
yardımlar, üniversiteler 
ve başka amaçlara yö-
nelik daha fazla kaynak 
ayrılmasını istedi, fakat 
bu teklif ler reddedildi. 
Reformcu Blok Milletvekili 
Dimitır Tanev’in üniversi-
te yurtlarının da ulusal 
mali destekleme progra-
mından yararlanabilmesi 
teklifi de kabul görmedi.

            Kırcaali Haber

Sağlık sigortası olan aile 
hekimini değiştirebilir
Bu ayın sonuna kadar sağlık sigortası olan her bir 

vatandaş aile hekimini değiştirebilir. Bu bir yıl içeri-
sinde sıra dışı durumlar söz konusu değilse, Temmuz 
ve Aralık olmak üzere iki ayda yapılabilir. 

Aile hekimini değiştirmek isteyenin Ulusal Sağlık 
Sigorta Kasası (NZOK) ile sözleşmeli olarak çalışan 
başka bir aile hekimini seçmesi ve yeni seçtiği aile 
hekimine doldurduğu başvuru formu ile kaydını yap-
tırması gerekir. 

Başvuru formu NZOK web sitesinin ‘Siz Soruyorsu-

nuz” Bölümü’nden indirilebilir. Bu formda başvuruda 
bulunan kişi sadece kendisine ait özel verileri yaza-
cak, formun kalan kısmını ise yeni seçilen aile he-
kimi dolduracak. Kişinin aile hekimini değiştirdiğine 
dair bilgi, sahip olduğu sağlık sigorta kartına da kayıt 
edilir. Kronik hastalar, yeni seçtikleri aile hekimine 
doldurması için reçete kitabının da vermeliler. 

Yeni aile hekimi seçen kişilerin bunu eski aile he-
kimine bildirmeleri gerekmez. Çünkü bu idari yolla 
yapılan bir şey. Yeni aile hekimi değiştirme yapıldığı 
günden itibaren görevlerini yerine getirmek zorun-
dadır. 

Temmuz ve Aralık aylarının dışında yıl içinde ge-
rekli olduğunda her zaman geçici bir süreliğine aile 
hekimi değiştirilebilir. Örneğin, başka bir şehirde bir 
aydan fazla (ancak 5 aydan fazla olmamalı) kalındı-
ğı zaman bu mümkün. Geçici olarak aile hekimini 
değiştirmeye ilişkin başvuru formuna da NZOK web 
sitesinde erişilebilir. 

Başmüftü Mustafa Hacı, “Sahipsiz değilsiniz!“
Başmüf tü Musta -

fa Hacı, Anvers ve 
Brüksel’de yaşayan 
ve çalışan Bulgaristan 
vatandaşları ile bulu-
şarak, onlara nasihat-
lerde bulundu.
Brüksel’de Bulga -

ristanlı Türkler tara-
fından kurulan Kültür 
Derneği’nin, Çağdaş 
Dernekler Federasyonu 
merkezinde organize 
ettiği toplantıya katılan 
Bulgaristan Başmüftü-
sü Mustafa Hacı, “Ken-
dinizi kaybetmeden 
buralarda yaşamanın 
yollarını bulunuz. Kül-
tür geleneklerinizi terk 
etmeyiniz. Sizler sa-
hipsiz değilsiniz. Başta 
dilinizi ve dininizi koru-
yunuz. Bu ikisini mu-
hafaza edemezseniz, 
buralarda erir gidersi-
niz. Bugüne kadar en 
büyük sıkıntınız olan 
cenaze konusunda bü-
yük adımlar atıldı. Artık 
Diyanet Vakfı cenaze 
fonuna üye olabiliyor-
sunuz. Başka sigorta 

alanları da var elbet. 
Türkiye Diyanet Vakfı 
bize 18 adet araç ver-
di. Artık Sofya’ya ge-

len cenazeleri buradan 
usulüne göre sevk edi-
yoruz. Buralarda kendi 
kurumlarınızı oluştu-
run. Kim olduğunuzu 
ve nereden geldiğinizi 
asla unutmayınız. Kök-
lerinizi kurutmayınız. 
Bir yerden başlayınız. 
Mesela gelecekte bir 
iftar yemeğinde bulu-
şalım. Hatta bir cami 

oluşturmak için hareke-
te geçelim. Artık bunun 
zamanıdır. Sizlere her 
zaman kitap yardımına 

hazırız. Radikal akım-
lardan uzak durunuz. 
Dinin ılımlısı, ılımsızı 
olmaz” diyerek, kendi-
sine gösterilen ilgiye 
teşekkür etti.
Toplantıya ev sahipliği 

yapan Belçika Bulgaris-
tan Türk Kültür Derneği 
Başkanı Mümin Uluç’ta 
yaptığı konuşmada, 
“İlk gelenlerin çektiği 

sorunları yeni gelenler 
çekmiyor. Artık örgütlü 
olmak için adımlar atılı-
yor” dedi.

Başmüf tü Musta -
fa Hacı’nın yardım-
cısı Hayr i Emin’de 
Brüksel’de böyle bir 
toplantının düzenlen-
mesinin önemine deği-
nerek, toplantılara katı-
lanlara teşekkür etti.
Toplantının son bölü-

münde ise sorular ce-
vaplandırıldı.
         Anadolu Ajansı
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Türkmenistan’da Büyük Buluşma
Uluslararası Türk Kül-

türü Teşkilatı’nın her 
yıl Türk Dünyası Kültür 
Başkenti seçilen şehirde 
gerçekleştirdiği Türk Dili 
Konuşan Ülkeler Kültür 
Bakanları Daimi Konseyi 
Toplantısı, Türk devletle-
rinin kültür ve sanat ha-
yatına yön veren temsil-
cilerini Türkmenistan’da 
bir araya getirdi. 2015 
yılı içerisinde Şah-ı Can 
yani ''Şahların Gözde-
si'' olarak anılan Merv 
şehrinde Balkanların 
değişik ülkeler inden 
sanat toplulukları, bilim 
adamları, sanatçılar ve 
araştırmacılar katılarak 
Balkanlar'daki Türk kül-
türünü geniş Türk coğ-
rafyasında tanıtma fırsatı 
bulmuşlardır. 2015 yılının 
Ocak ayında düzenle-
nen açılış etkinliklerine 
Bulgaristan’ın Mestanlı 
bölgesinden 20 kişilik 
bir sanat topluluğu kültür 
başkenti Merv' de Bulga-
ristan Türklerinin folklor 
ve sanatını tanıtmıştır. 
Ayrıca açılan sergilerde 
geleneksel el sanatları 
Türkmenistanlı sanatse-
verlere tanıtılmıştır. 
Türkmenistan Kül -

tür Bakanı Annageldi 
Garajayew’in ev sa-
hipliği ve dönem ko-

ordinatör lüğünde 26 
Kasım 2015 tarihinde 
gerçekleştirilen 33. Dö-
nem TÜRKSOY Daimi 

Konsey Toplantısı’na 
TÜRKSOY’a üye ülke-
lerin kültür bakanları ile 
Türk Konseyi ve Türk 
Akademisi yetkilileri ka-
tıldı.
2016 Türk Dünyası 

Kültür Başkenti: Şeki / 
Azerbaycan
Önümüzdeki sene kül-

tür başkentliğini yapacak 
Şeki şehri Balkanların ve 
Türk Dünyasının buluş-
ma noktası haline gele-

cek. Düzenlenecek her 
etkinlikte Balkanlar'dan 
katılımcıların davet edi-
l ip Balkan kültürünü 

Orta Asya coğrafyasın-
da daha çok tanınır hale 
getirilmesi için şartların 
sağlanacağı bildirildi.
Azerbaycan’ın Şeki 

şehri, 2015 Türk Dünya-
sı Kültür Başkenti Merv 
şehrinde gerçekleştirilen 
toplantıya katılan tüm 
temsilcilerin oy birliği ile 
aldığı karar sonrasında 
2016 Yılı Türk Dünyası 
Kültür Başkenti seçildi. 
Kafkasların incisi ola-

rak adlandırılan şehir, 
yıl boyu gerçekleştiri-
lecek etkinliklerle farklı 
alanlardan sanatçıların, 

bilim insanlarının bu-
luşma noktası haline 
gelecek. TÜRKSOY ta-

rafından 2012 yılında 
başlatılan uygulama 
kapsamında Türk Dün-
yası Kültür Başkenti 
unvanına ilk sahip olan 
şehir Kazakistan’ın As-
tana şehri olmuştur. 
Ardından, 2013 yılında 
Eskişehir, 2014 yılın-
da Tataristan Özerk 
Cumhuriyeti’nin baş-
kenti Kazan ve 2015 
yılında Türkmenistan’ın 
Merv şehri Türk Dünya-
sı Kültür Başkenti unva-
nını taşımıştır.
TÜRKSOY Gene l 

Sekreteri Düsen Ka-
seinov gerçekleştirilen 
toplantının ardından 
yapmış olduğu açıkla-
mada şunları dile getir-
di: ‘’Astana, Eskişehir, 
Kazan, Merv ve şim-
di Şeki, Türk Dünyası 
Kültür Başkenti uygula-
mamız şehirlerimizi bir-
birine kültür bağları ile 

yakınlaştırıyor. Bugüne 
kadar seçilen şehirle-
rimiz, bu özel unvanın 
gereğini layıkıyla yeri-
ne getirerek, devralmış 
oldukları bayrağı daha 
ileriye taşımıştır. 
Bu kapsamında yüz-

lerce kültür ve sanat et-
kinliği gerçekleştirilmiş, 
dünyanın dört bir ya-
nından sanatçılar, aka-
demisyenler ve entelek-
tüeller arasında kültürel 
etkileşim ve tecrübe 
paylaşımı için imkan 
sağlanmıştır. Türk Dün-
yası Kültür Başkenti uy-
gulaması şehirlerimizin 
kültür sanat hayatını 
zenginleştirdiği gibi, 
düzenlenen yoğun faa-
liyetler sayesinde Türk 
cumhuriyetleri arasın-
daki kültürel entegras-
yon sürecine de ivme 
kazandırmıştır.’’
         Kırcaali Haber

Kırcaali Hastanesi’nde yüksek donanımlı 
Onkolojik Hastalıklar Erken Tanı Birimi açıldı

Sağlık Bakan Yardım-
cısı Dr. Adam Persenski 
ve Kırcaali Dr. Atanas 
Dafovski Hastanesi Mü-
dürü Dr. Todor Çerkezov 
hastanede onkolojik has-
talıklara erken ve doğru 
tanı konulmasına ilişkin 
yüksek teknolojik dona-
nımlı birimin açılışını yap-
tılar. Yeni birimin açılması 
Bölgesel Kalkınma Ope-
rasyonel Programınca 
gerçekleştirilen ve 3 900 
817, 67 leva maliyetinde-
ki bir proje kapsamında 
mümkün oldu. Avrupa 
Bölgesel Kalkınma Fonu 
tarafından projeye 3 303 
260, 42 leva tutarında 
hibe desteği sağlandı. 
Dr. Çerkezov’un ifadeleri-
ne göre bu proje Kırcaali 
Hastanesi’nde gerçekleş-
tirilen en büyük yatırım 
projesidir. 

Proje kapsamında yeni 
16 kesitli çok detektörlü 
bilgisayarlı tomografi ci-
hazı, modern dijital en-
doskopik grafik X-ray ma-
kinesi, sabit dijital röntgen 
cihazı satın alındı. Genel 
Cerrahi Bölümü endos-
kopi cihazları olan video 

gastroskop ve video ko-
lonoskop cihazlarıyla do-
natıldı. Yeni birim akciğer 
kanseri hastalarının otof-
loresan bronkoskopi ile 

prekanseröz lezyonların 
araştırılması için dijital en-
doskop görüntü sistemi ile 
de donatıldı. Proje kapsa-
mında ayrıca iki ambulans 
ve engellilerin Acil Yardım 
Servisine sorunsuz erişi-
mi sağlandı. 

Dr. Çerkezov, “Top şim-
di uzmanlarımızın elinde. 
Ben hastanemizin uzman 
kadro potansiyeline sa-
hip olduğu kanısındayım. 
Bu bir imlerde çalışan 
uzmanlara ise ek bir uz-
manlaşma programına 

katılmalarını sağlamaya 
söz veriyorum” dedi. 

Sağlık Bakan Yardımcı-
sı Dr. Adam Persenski’nin 
ifadesine göre Kırcaali 

Hastanesinde mevcut 
modern teknolojik do-
nanım, genç uzmanların 
burada kalıp çalışmaya 
devam etmelerine bir çe-
şit teşviktir. Sağlık ile il-
gili yasal düzenlemelerin 
sayesinde ilk defa genç 
uzmanlara uzmanlaşma 
programlarına katılımla-
rından dolayı ücret öde-
neceğini, gelecek yıldan 
itibaren ise onların klinik 
yolların gerçekleştirilme-
sinde de yer alacaklarını 
kaydetti. 

AP Milletvekili Necmi Ali: ”Eski borçların 
azaltılması yönünde çalışmalıyız ”

Avrupa Birliği’nin Mali 
Çerçevesi’nin kabulü-
ne ilişkin tartışmalar 
sırasında Avrupa Birliği 
Parlamentosu Avrupa 
Liberal ve Demokratlar 

İttifakı (ALDE) Grubu 
Üyesi Milletvekili Nec-
mi Ali, “Eski borçların 
azaltılması yönünde 
çalışmalıyız ” diye kesin 
görüş ifade etti. Gele-
cek yıla ilişkin AB Büt-
çesi, istihdam, üretim, 
girişimcilik olan temel 
öncelikler doğrultusun-
da hazırlanmıştır.
Necmi Ali, ödemeler 

için bütçe kredilerinin 
maliyeti yaklaşık 143, 9 
milyar avro iken, maliye-
ti 155 milyar avroya ula-
şan mali yükümlülükler 
için bütçe kredileri ile il-

gili de yorum yaptı. AP 
Milletvekili, “Bu göster-
geler, Parlamento’nun 
bütçe ile ilgili beyan 
ettiği pozisyonuna tam 
uymuyor. Buna rağmen 

doğru yönde bir adım 
atmış bulunuyoruz, 
çünkü Avrupa Konseyi 
tarafından yapılan bazı 
kısıtlamaların kaldırıl-
masını başardık. Av-
rupa Komisyonu’ndan 
önerilen bütçeye kıyas-
la siyasi önceliklerin 
uygulanmasıyla bütçe-
de iyileştirmeler yapıldı” 
diye belirtti. 
Ali’nin ifadesine göre 

bütçe kredilerinin arttı-
rılması ve Esneklik Ens-
trümanı çerçevesinde 
1,5 milyar avro tutarın-
da bir kaynağın sefer-

ber edilmesiyle göç, 
insani yardım, bilimsel 
araştırmalar ve yeni-
liklere ilişkin Horizon 
2020 Programı, küçük 
ve orta ölçekli işletme-

ler ve eği-
t im, öğre-
tim, gençlik 
ve  spora 
ilişkin Eras-
mus+ Prog-
ramı  i ç in 
daha faz-
la kaynak 
sağlanacak. 
Bulgaristan 
AP Milletve-
kili, ”Genç-
lik istihda-
mı girişimi 
gel işmeye 
devam ede-
cek, çünkü 

yüksek derecede bir 
siyasi önceliktir. Eski 
borçlara ilişkin geç ka-
lınmış ödemelerin azal-
tılması ve gelecek Çok 
Yıllı Mali Çerçeve’nin 
orta vadeli gözden ge-
çirilmesi yönünde sıkı 
çalışmalar yürütmeli-
yiz. Sonuçlara dayanan 
bütçenin tam olarak uy-
gulanması tartışmaları, 
üye ülkelerde program-
ların sübjektif mali kısıt-
lamaların önlenmesi ile 
bağlantılı olmalıdır” diye 
sözlerine ekledi. 
           Kırcaali Haber
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Bulgar-Türk İş Adamları İşbirliği Forumu
Türkiye’nin Filibe Baş-

konsolosluğu Ticaret 
Ataşesi Barış Yeniçeri, 
Bulgaristan’ın Türkiye’den 
ithalatının iki kat, ihracatı-
nın ise üç kat arttığını be-
lirterek, gelişmekte olan 
ülkeler olduklarını ve daha 
hızlı, daha agresif şekilde 
büyümeleri gerektiğini ifa-
de etti. 

Doğu-Batı Trakya Be-
lediyeler Bir l iğ i ’nden 
(TR AK YAKENT) ya -
pılan yazılı açıklama-
da, TRAKYAKENT ve 
Ram Trakya Belediyeler 
Birliği’nin desteklediği, 
Tekirdağ, Plovdiv (Fili-
be), Stara Zagora (Eski 
Zağra) Ticaret ve Sanayi 
Odaları ve Bulgaristan’da 
bulunan Bulgar-Türk İş 
Adamları Derneği ortaklı-
ğında düzenlenen Bulgar-
Türk İş Adamları İşbirliği 
Forumu’nun Bulgaristan’ın 
Filibe kentinde gerçekleş-
tirildiği bildirildi.

Açıklamada, Plovdiv Ti-
caret ve Sanayi Odası’nda 
yapılan toplantıda konu-

şan Yeniçeri’nin, şu ifa-
delerine yer verildi:

“Bizler de Türk iş dün-
yasını temsil etmek, Türk 
ve Bulgar işbirliğini des-
teklemek adına burada-
yız. Türk Ticaret Ateşeliği 
olarak hizmet etme gaye-
sindeyiz. Bulgaristan’ın 
Türkiye’den ithalatı iki kat, 

ihracatı ise üç kat arttı. Bu 
da bize gurur veriyor. Ge-
lişmekte olan ülkeleriz ve 
daha hızlı, daha agresif 
şekilde büyümeliyiz. Biz-
ler iki ülkenin güçlenmesi 
adına köprüler oluştur-
maya devam etmeliyiz. 
Forumun oluşmasında 
katkıları bulunan herkese 

teşekkür ediyorum.”
Tekirdağ Ticaret ve Sa-

nayi Odası Genel Sek-
reteri İrfan Ekici’nin de, 
“Sınır komşumuz Bulga-
ristan ile olan tüm faali-
yetleri Tekirdağ Ticaret 
ve Sanayi Odası olarak 
önemsiyoruz. İki ülkenin 
birbirine olan yakınlığı ile 

işbirliklerini arttıracağımı-
za inanıyorum” ifadeleri-
ne yer verildi.
Açıklamada, Plovdiv 

Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkan Yardımcısı Angel 
Hronev’in ise İki ülkenin 
iş dünyasını destekleyen 
tüm temsilcilere hoş gel-
diniz derken, iş adamları 
toplantılarının önemine 
değinerek, bu toplantıları 
dostluk bağlarının güç-
lenmesi, iş ilişkilerinin 

geliştirilmesi anlamında 
en iyi gösterge olarak 
kabul ettiklerini belirttiği 
ifade edildi.
Açıklamada ayrıca, fo-

rumda Bulgar iş adamla-
rı, hazırladıkları sektörsel 
tanıtım sunumlarını Türk 
temsilcilerle paylaşarak 
farklı iş kollarına bağlı fir-
maların sahipleri ve hazır 
bulunan temsilcilerin ken-
di aralarında görüşmeler-
de bulunduğu kaydedildi.

'Avrupa, 75 milyon Türk'e kapıyı açıyor'
AB ile Türkiye arasın-

daki mülteci akını an-
laşması dünya basının-
da geniş yer. Hollanda 
Televizyonu (NOS) 
“Akıllı bir yatırım” yoru-
munda bulundu.
Avrupa Birliği’nin (AB) 

mülteci akınının durdu-
rulmasına ilişkin olarak 
Türkiye ile yaptığı an-
laşma dünya basının-
da geniş yer buldu. 
Hollanda Televizyonu 
(NOS) anlaşma ile ilgi-
li olarak, “Akıllı bir ya-
tırım” yorumunu yaptı. 
Gazeteler de gelişme-
leri, “AB mülteci krizini 
satın aldı”, “AB mil-
yarları mülteci akınını 
frenleyecek”, “Türkiye, 
Avrupa ile bağlarını 
güçlendirecek” gibi 
başlıklarla duyurdu. 
Basında Hollanda Baş-
bakanı Mark Rutte’nin 
görüşlerine de yer 
verildi. Rutte, Türkiye 
Avrupa’ya yönelik mül-
teci akınını durdurma-
dan vaat edilen para-
nın verilmeyeceğini de 
vurguladı. 
‘AB kapılarını açtı’ 
İngiliz Times gazete-

si, AB’nin Türkiye’ye 
verdiği tavizlerle mül-
teci kr izine çözüm 
bulmaya çalıştığını ve 
Brüksel’de toplanan 

liderlerin vizesiz seya-
hat imkanını masaya 
getirerek 75 milyon 
Türk’e kapıları açtığı-
nı yazdı. Haberde şu 

ifadeler yer aldı: “Va-
rılan anlaşmaya göre 
Türkiye, toprakların-
dan Avrupa’ya giden 
düzensiz göç akınını 
durduracak. Bunun 
karşılığında da Avru-
pa ülkeleri Türkiye’de-
ki 400 bin göçmeni 
aralarında anlaşarak 
AB topraklarına kabul 
edecek. Ayrıca Türki-
ye Afganistan, Bang-
ladeş, Pakistan ve di-
ğer Asya ülkelerinden 
AB’ye yasa dışı yollarla 
gelmiş olan ‘ekonomik 

göçmenleri’ de geri ka-
bul edecek.” 
‘Muğlak noktalar 

var’
Financial Times ga-

zetesi ise “Her ne ka-
dar birçok önkoşula 
bağlanmış olsa da, ta-
raflar arasındaki anlaş-
ma Avrupa’yı kapsam-
lı bir göç stratejisine 
bir adım yaklaştırmış 
oldu” dedi. 
Independent gazetesi 

de AB ve Türkiye ara-
sındaki anlaşmanın bir-
çok noktasının muğlak 
olduğuna dikkat çek-
ti. Guardian gazetesi 
Almanya Başbakanı 
Merkel’in Davutoğlu’yla 
görüşmelere geçme-

den önce Finlandiya, 
Belçika, Lüksemburg, 
Hollanda, Avusturya, 
İsveç ve Yunanistan 
liderleriyle görüştüğü-

nü belirtti. Görüşmede 
diğer AB ülkelerinin 
göçmenleri almaması 
durumunda atılacak 
B planının konuşuldu-
ğu ifade edildi. BBC 
Türkçe’de yer alan 
haberde ise Avrupa 
Konseyi Başkanı Do-
nald Tusk’un, ‘kilit or-
tak’ olarak nitelediği 
Türkiye’nin verdiği ta-
ahhütlerin adım adım 
takip edileceğini ve 
aylık değerlendirmeye 
tabi tutulacağını ifade 
etti.

ABD askeri teçhizatı 
Bulgaristan’a geliyor

Pentagon sözcüsü Jeff Davis’in açıklamasına göre 
ABD’ye ait askeri teçhizatlar Almanya’dan Romanya’ya, 
Aralık ayında zırhlı teçhizat Bulgaristan ve Litvanya’ya 
gönderilecek Askeri teçhizat nakliyatı Atlantik kararlı-
lığı (Altlantic Resolve) operasyonu kapsamında ger-
çekleştirilecek. 

Teçhizat, tatbikatlar sırasında asker sevkiyatının hızlı 
bir şekilde yapılmasını sağlayacak. Operasyon çer-
çevesinde tatbikat sırasında bölgeden aktarılabilecek 
tank, zırhlı araç ve ağır silahlar dahil Doğu ve Orta 
Avrupa ülkelerinde yaklaşık 12 bin adet askeri teçhizat 
yer değiştirecek. 

ABD Savunma Bakanı Ashton Carter daha Haziran 
ayında Ukrayna’daki olaylardan dolayı ABD’nin Doğu 
ve Orta Avrupa’ya tanklar, ağır silahlar ve diğer askeri 
teçhizatı konuşlandıracağını ve Estonya, Litvanya, Le-
tonya, Romanya, Bulgaristan ve Polonya’nın toprakla-
rında ağır askeri teçhizatın konuşlandırılmasını kabul 
ettiklerini açıklamıştı. ABD askeri teçhizatı Almanya’ya 
da gönderilecek.

Yardıma muhtaç çocuklara 
okulda öğle yemeği girişimi

Bulgar Kızılhaç (BÇK) örgütü ve Kaufland-Bul-
garia hipermarketler zincirinin yaklaşan Noel vesi-
lesiyle ortaklaşa düzenledikleri bağış kampanyası 
başladı. Geliri düşük ailelere, yetim ve öksüzlere 
yönelik girişim, Sıcak Öğle Yemeği Programı dahi-
linde Bulgar Kızılhaç Hayırseverlik İçin Ortaklık Ağı 
kapsamında gerçekleştiriliyor.

Kampanya kapsamında ülkede bulunan tüm Kauf-
land mağazalarına 8 Ocak 2016 tarihine kadar müş-
terilerin para bağışında bulunmaları üzere Kızılhaç 
logosunu taşıyan bağış kutuları konulacak. Hayır 
girişimiyle Bulgaristan okullarında yardıma muhtaç 
çocuklara sıcak öğle yemeği sağlanması için gelirler 
elde edilmesi amaçlanıyor. Bu şekilde bu çocukların 
okula geri dönmeleri, düzensiz ve sağlıksız beslen-
meden ileri gelen hasta olanların sayılarının azaltıl-
ması hedefleniyor.

Bağış kampanyası artık altıncı yıl düzenleniyor. 
Şu ana kadar 5 yıl içerisinde Kaufland mağazaları 
aracılığıyla bağış yapan Bulgaristan vatandaşları, 
yardıma muhtaç çocukların yararına 200 894 leva 
sağlamışlardır. BÇK, hipermarketler zincirinin müş-
terileri ve yönetimine yardıma muhtaç çocuklara 
uzattıkları yardım eli için teşekkür ediyor. 

Hayırseverlik İçin Ortaklık Ağı üyelerinin ortak 
çabaları sonucunda 2015-2016 eğitim ve öğretim 
yılında geliri düşük ailelere mensup 1650 çocuğa 
ülkenin 26 ili dahilindeki okullarda ücretsiz sıcak 
öğle yemeği verilecek. 11 yıl önce başlatılan Sıcak 
Öğle Yemeği Programı kapsamında şimdiye kadar 
yaklaşık 11 200 çocuğa sıcak öğle yemeği sağlandı. 
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Sofya’da Uluslararası Hayır Kermesi Düzenlendi

Bulgaristan’da 21 yıldır dü-
zenlenen geleneksel Uluslara-
rası Hayır Kermesi’nde Türkiye 
standı büyük ilgi gördü.

D ip lomat ik  çevre le r  ve 

Bulgaristan’da yaşayan ya-
bancıların yoğun olarak ka-
tıldığı Uluslararası Kadınlar 
Kulübü’nün (IWC) düzenlediği 
kermes, başkent Sofya’nın İnter 
Expo Center Fuar Merkezi’nde 

açıldı.
Açılışını, ülkenin eski kralı Si-

meon Sakskoburgotski’nin eşi 
Maragrita Sakskoburgotski’nin 
yaptığı kermeste, 49 ülkeden 60 

stant yer aldı. Kermesin eğlence 
programında, katılımcı ülkelerin 
müzik, kültür ve diğer özellikle-
rini tanıtan gösteriler sunuldu.

Türkiye’den otantik alışveriş 
sokağı

Türkiye, bu yıl otantik bir alış-
veriş sokağı şeklinde dizayn 
edilen 35 metrekarelik standıyla 
ziyaretçileri büyüledi. 

Türkiye masasının açılışını 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe yaparken, Kır-
caali şehrinden gelen Ömer Lüt-
fi Türk Kültür Derneğinin folklor 
grubu danslarıyla ziyaretçileri 
etkiledi. 

Türkiye’nin Sofya Büyükelçili-
ğinin organizasyonunda, Türk 
ve Bulgar Kadınları Dostluk 
Derneği’nin yardımıyla oluştu-
rulan Türkiye standını ziyaret 
edenler, baklavadan kahveye, 
seramiklerden sabunlara, sevi-
len yemek çeşitlerine ve sunu-
lan tüm ürünleri takdir ettiler.

Kermeste, geleneksel keçe ve 
ebru sanatı da tanıtıldı.

Kraliyet ailesinin ilgisi
Kermesin resmi açılışından 

sonra Sakskoburgotski çifti, 
Türkiye standını da ziyaret etti. 
Eski kraliçe, Türkiye standından 
keçe sanatı eseri bir şal ile diğer 
ürünlerden oluşan bir koleksi-
yon satın aldı.

Türkiye Ziraat Bankası ve 
Türk Havayolları’nın (THY) özel 
stantlarının olduğu ulusal reyo-
nuna bu yıl katılan ve destek 
verenlerin arasında Edirne Vali-
liği, Edirne Belediye Başkanlığı, 
Edirne Ticaret Borsası, Edirne 
Esnaf ve Sanatkarlar Odası, 
Edirne Ticaret ve Sanayi Oda-
sı, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar 
Birliği, Kocaeli Ticaret Odası, 
Filibe Balkan Türkleri Federas-

yonu, Balkan ve Rumeli Türkler 
Konfederasyonu, Dışişleri Ba-
kanlığı Edirne Temsilciliği ve 
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü 
yer aldı.

Anadolu Ajansı’nın Edirne Bü-
rosu da Türkiye standının çalış-
malarına katkıda bulundu.

Kermesten toplanan paranın 
tamamı yoksullar ile kimsesiz 
çocuklara hibe ediliyor.

                    Anadolu Ajansı

Bulgaristan'dan Türkiye'ye vize desteği
Bulgaristan Başbakanı Borisov, “Vize kolaylığı uygulaması ko-

nusunda Türkiye için istisna yapılabilir” dedi.
Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Brüksel’deki AB-Türkiye 

zirvesi ile ilgili Bulgaristan’ın tutumu konusunda medyaya yaptığı 
açıklamada, Türkiye’ye uygulanan vize rejiminin kolaylaştırılma-
sından yana olduğunu belirtti.

Borisov, “Vize kolaylığı uygulaması konusunda Türkiye için is-
tisna yapılabilir. Güvenilir ülkeleri içeren üçüncü listeye rahatlıkla 

Türkiye de ek-
lenebilir” diye 
konuştu.

Bulgaristan’da 
1989’da sona 
eren komünizm 
rejimi dönemin-
de de bir çok 
ülkeye vize mu-
afiyeti öngören 
benzer hizmet 
pasaportlarının 
verildiğini anım-
satan Borisov, 

böyle bir uygulamanın Türkiye ile ilişkiler açısından bir iyi niyet 
göstergesi olacağını ama dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Borisov, Bulgaristan’ın Türk vatandaşlarına vize rejimi konusunda 
getirebileceği kolaylıkların, Türkiye’nin 2 milyonu aşkın sığınmacıya 
ev sahipliği yapması noktasında bir jest olacağını kaydetti.

Aynı zamanda Türkiye’nin AB’ye katılım süreci konusunda, diğer 
üye ülkelere uygulanan kriterlerin esas alınmasından yana olduğu-
nu kaydeden Borisov, “Bu konuda istisna yapılamaz” dedi.

Borisov, Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların şartlarını iyileştiril-
mek üzere tahsis edilecek fona Bulgaristan’ın katkısı noktasında 
net rakam vermezken, bu paranın AB’nin uyum ve yapısal fonla-
rından alınmaması gerektiğini savundu.

Sığınmacılar konusunda Türkiye’nin Geri Kabul Anlaşması’nı uy-
gulamasının önemli olduğunu ifade eden Borisov, “Türkiye, geri 
gönderilecek her kişiyi kabul edeceğini açıkça belirtmelidir” diye 
konuştu.                                                               Anadolu Ajansı


