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Müezzinoğlu'ndan flaş vatandaşlık açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mehmet Müezzinoğ-
lu, "Annesi babası vatandaş 
olan, birinci derece yakınları 

vatandaş olamamış olanların 
istisnai vatandaşlıkla ilgili mü-
racaatlarını BALGÖÇ dosya 
halinde tamamlayacak ve in-

şallah onları toplu bir şekilde 
vatandaşlığa almanın gerek-
lerini önümüzdeki aylarda ya-
pacağız." dedi. 

Bakan Müezzinoğlu, Balkan 
Göçmenleri Kültür ve Daya-
nışma Derneği (BALGÖÇ) 
tarafından Merinos Atatürk 
Kültür ve Kongre Merkezinde 

düzenlenen iftar programına 
katıldı.
Müezzinoğlu, burada yaptığı 

konuşmada, "Biz bu ülkenin, 
Devamı 4’de

Boyko Borisov’un Ankara Ziyareti

Devamı 6’da

Bulgaristan'daki dini topluluk ve 
kurumlara yönelik düzenlemeler
Bulgaristan’da hazırlanan 

yasa değişikliği teklifine göre 
ülkede yaşayan dini topluluklar 
ve kurumların yabancı ülke-
lerden mali destek almalarına 
yasaklama veya sınırlandırma 
getirilebilecek.

Nüfusu 7 milyonun altında olan 

Bulgaristan'da yaşayan bir mil-
yona yakın Türk ve Müslüman'ı 
ilgilendiren konuya ilişkin Adalet 
Bakanlığınca hazırlanan yasa 
değişikliği teklifi, parlamentoya 
gönderildi.

Dinler Kanunu'na yönelik tek-
life göre devlet, yabancılardan 
gelen tüm finansal desteklerin 
bedeli ve amacı konusunda bil-
gilendirilecek. Olası ihlaller du-

rumunda cumhuriyet başsavcı-
sı, ilgili dini kuruluşların faaliyet 
ve kamu etkinliklerini yasakla-
yabilecek.

Teklifte dini toplulukların yurt 
dışından yardım alabilme hakkı-
na yer verilirken, aynı zamanda 
bu hakkın koşulsuz olmadığı ve 

sınırlandırılabileceği belirtiliyor.
Yasa değişikliği teklifi, özellik-

le Rusçuk, Mestanlı ve Şumnu 
kentlerindeki İmam Hatip Lise-
lerinin yanı sıra Sofya'daki Yük-
sek İslam Enstitüsünü yakından 
ilgilendiriyor.

Bu kurumların finansmanı, 
Bulgaristan ile Türkiye arasında 
1999 yılında imzalanan devlet-

Devamı 4’de

Türkiye Başbakanı Binali Yıldı-
rım, Bulgaristan'ın gelecek yılın 
başından itibaren Avrupa Birliği 
dönem başkanlığını üstlene-
ceğini belirterek, "Bu dönemin 
de esasen Türkiye- Bulgaris-
tan-Avrupa Birliği ilişkileri için 
de önemli bir dönem olacağını 
düşünüyoruz." dedi.

Başbakan Yıldırım ile Bulgaris-
tan Başbakanı Boyko Borisov, 
Çankaya Köşkü'nde baş başa 
ve heyetler arası görüşmelerinin 
ardından, ortak basın toplantısı 
düzenledi.

Yıldırım, konuk Başbakan Bo-
risov ve beraberindeki heyeti 
Başbakanlık'ta ağırlamaktan 
dolayı büyük bir memnuniyet 
duyduğunu belirtti.

Bulgaristan'da seçimlerin ya-
pıldığını ve sonrasında da koa-
lisyon olarak Borisov'un hükü-
meti kurduğunu anımsatan Yıl-
dırım, yeni hükümete başarılar 
diledi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'de 
de halk oylamasının yapıldığını, 
16 Nisan'da sonuçlandığını ve 
Türkiye'de yeni cumhurbaşkan-
lığı hükümet sisteminin kabul 
edildiğini aktardı.

Artık seçimlerin geride kaldı-
ğını, iki komşu ve dost ülke ola-
rak bundan böyle ilişkileri her 

anlamda daha da geliştirmek 
ve ileriye götürmek için birlikte 
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Almanya’da çalışan Bulgaristanlı 
hekimlerin sayısı giderek artıyor

Almanya’da çalışan on 
hekimden birisi yabancı 
uyruklu. Bulgaristan kö-
kenli hekimler yurt dışında 
çalışmayı tercih etmekte-
dir. Bunun nedenleri bili-
nir- Bulgaristan’a kıyasla 
orada çalışan hekimler 
daha yüksek maaş alıyor, 
hem daha iyi koşullarda 
çalışıyor. Bunun sonuçları 
dramatiktir. 

A lmanya’da çalışan 
Bulgaristanlı hekimlerin 
resmi sayısı 1634. Onlar 
Almanya’da çalışan ya-
bancı uyruklu hekimlerin 
sayısına göre yedinci sı-
rada. Fakat bu sayı ger-
çekte çok daha yüksektir, 
çünkü bu veriler özel mu-
ayenehane açan hekim-
leri kapsamamaktadır. 
İstatistik veriler, bu arada 
Alman vatandaşlığı elde 
eden hekimleri kapsama-
maktadır. 

Bulgaristan’daki zor 
durum

Bulgaristan Hekimler 
Birliği verilerine göre her 
yıl Bulgaristan’da tıp üni-

versitelerinden 650 hekim 
mezun oluyor, fakat onla-
rın 450’si ülkeyi terk edi-
yor. Bu sayı kendini kanıt-
lamış uzman hekimleri de 

kapsıyor ve asıl sorun da 
bundadır. Sağlık sektörü 
uzmanları, Bulgaristan’da 
çalışma koşullarının iyi-
leştirilmemesi ve hekim-

lerin ülkede kalmasının 
teşvik edilmemesi halin-
de önümüzdeki 5-6 yılda 
Bulgaristan’ın büyük bir 
sorunla karşı karşıya ka-
lacağını söylüyorlar. Çün-
kü şu anda ülkede çalışan 
hekimlerin ortalama yaşı 
55 civarındadır. 

Birkaç yıldır Almanya’da 
bulunan yabancı uyruklu 
hekimlerin sayısı kalıcı 
olarak artmaktadır. He-
kimler Odası verilerine 
göre sadece geçen yıl 
bu sayı yüzde 10’a ulaştı, 
Almanya’da çalışan ya-
bancı uyruklu hekimlerin 
sayısı ise 46 721. Bu de-
mektir ki ülkede on hekim-
den birisi yabancı uyruklu.

Bu eğilim Almanya’ya 

yardımcı olmaktadır, çün-
kü özellikle büyük şehir-
lerin dışında büyük bo-
yutlarda sağlık personeli 
açığı yaşanıyor. Berlin'de 
yayınlanan Tagesspi -
egel Gazetesinin yer 
verdiği bir yoruma göre 
Doğu Avrupa ülkeleri ve 
Suriye’den ne kadar he-
kim Almanya’ya yerleşip 
orada hekimlik yapmaya 
başlarsa, geldikleri ülke-
lerde hekim açığı o kadar 
büyümektedir. Suriye’de 
sağlık sektörü şu anda 
çökmüş durumda ve bu-
nun nedenlerinden biri de 
Suriyeli hekimlerin yarısı-
nın artık ülkeyi terk etmiş 
olmalarıdır. 

               Kırcaali Haber

Vali Çanev, Kırcaali Rotary Kulübünü ziyaret etti
Kırcaali Valisi Nikola 

Çanev ve yardımcıları Le-
man Ali ve Sevda Kambu-
rova, Kırcaali Rotary Ku-
lübü Başkanı Sebahattin 
Gökçe’nin daveti üzerine 
Rotary Kulübünü ziyaret 
ettiler. Bu bir tanışma zi-
yaretiydi, fakat şehrin ve 
ilin acil meselelerine iliş-
kin içten bir diyaloga dö-
nüştü. 

Sebahattin Gökçe, Kır-
caali Rotary Kulübü üye-
leri ülkemizde vali ekiple-
ri arasında en gençlerin 
oluşturduğu Çanev’in eki-
bi dört yıllık dönemini ba-
şarıyla tamamlayacağına, 
toplumun yararına çalışa-
cağına ve bu makamlarda 
bulunan önceki valiler ve 
yardımcılarından daha iyi 
bir performans sergileye-
ceğine inandıklarını dile 
getirdi. Geçen yılki Kırca-
ali Rotary Kulübü Başkanı 
Cevdet Adem, çok etnikli 
bir ortamda kulübün faali-
yeti hakkında kısa bir su-
num yaptı. Adem, Kırcaali 
Rotary Kulübü üyelerinin 
farklı etnik gruplara ait ol-
duklarının altını çizerek, 
onların Kırcaali, Edirne ve 
Gümülcine şehirlerindeki 
Rotary Kulübü üyelerinin 
katılımıyla gerçekleştiri-
len üçlü görüşmelere iş-
tirak ettiklerini ve onların 
birisine ise ev sahipliği 
yaptıklarını belirtti. Me-
riç, Tunca ve Arda nehri 
boyunda yaşayan in-
sanlar arasında dostluk 
köprüsü kurduklarını dile 
getiren Adem, Hisarya 

kasabasında düzenlenen 
ve Rotary Kulübü üyeleri-
nin katıldığı “Bulgaristan 
Rotary Kulübünde Etnik 
Hoşgörü” konulu toplan-
tıda çok kültürlülükle ilgili 
sorunlar hakkında bir ra-
por sunduğu belirtti. Bu 

bağlamda Cevdet Adem, 
Kırcaali Rotary Kulübü 
üyelerinin Edirne Mimar 
Sinan Rotary Kulübü 
üyesi olan arkadaşlarıyla 
uluslararası düzeye taşın-
ması beklenen “Bir Köp-
rüde Biz Olalım” sloganı 
altında yürütülen bir proje 
daha gerçekleştirdiklerini 
söyledi. 

Vali Nikola Çanev, Ku-
lübün faaliyeti toplumun 
bir ayağı olduğunu be-
lirtti. Rotary Kulübünün 
bir insani yardım örgütü 
faaliyeti gerçekleştirdiği-
nin altını çizerek, kulübün 
Kırcaali açısından önemli 
projeler gerçekleştirdiğini 
anımsattı. Görevi sırasın-
da Kırcaali Rotary Kulübü 
ile başarılı bir şekilde çalı-

şacağına dair kanaat geti-
ren Çanev, “Kırcaali, etnik 
ve dini hoşgörü örneğidir 
ve bizler de dost ve kar-
deşiz” diye kesin konuştu. 
Başbakan Boyko Borisov 
ve ekibinin temel amacı-
nın iş dünyasının gelişti-

rilmesiyle vatandaşların 
refahının artması oldu-
ğunu belirten Vali, kulüp 
üyelerini Kırcaali’de ger-
çekleştirilecek Ekonomi 
Bakanı Emil Karanikolov 
ile görüşmeye davet etti. 
Kırcaali’nin çevre yolu so-
runu ile ilgili yorumda bu-
lunan Çanev, bu projenin 
temel önceliği olduğunu 
belirtti. Turizm üzerinde 
de duran Vali, “Her yıl 3,5 
milyon kişi Kırcaali’den 
geçen güzergahı kullanı-
yor. Bu insan akınının bir 
kısmını bir şekilde şehre 
çekmemiz lazım” dedi. 

Rotary Kulübü üyeleri 
Kırcaali Valisi’ne birçok 
soru sordu. Onlar, Çev-
re Yolu Projesinin hangi 
aşamada olduğunu merak 

ederek, trafik kazalarının 
yoğun olarak meydana 
geldiği şehrin girişinde-
ki yol kesiminde trafiğin 
yeniden düzenlenmesini 
önerdiler, Vali’nin yoğun 
trafiğin ve araç park et-

menin sınırlandırıl-
ması için Mavi Bölge 
olarak adlandırılan 
kısa süreli araç park 
alanları oluşturul -
ması ve Arda nehri 
kıyısında da otopark 
kurulmasına yönelik 
yetkilerini kullanma-
sını ısrar ettiler. Ya-
pılan görüşmede acil 
çözüm bekleyen Ma-
kas-Nimfeya (Yanık-
köy) Sınır Kapısında 
araç trafiği meselesi 
üzerinde de duruldu. 

Kırcaali şehrinde ay-
dınlatma ve sokaklarda 
çukurlar meselesine de 
temas edildi. 

Kırcaali Rotary Kulü-
bü Başkanı Sebahattin 
Gökçe ve Kırcaali Valisi 
Nikola Çanev, Kırcaali 
Otets Paisiy Lisesinin ba-
şarılı öğrencisi Daniela 
Dimitrova’ya kulüp adına 
bağışta bulundular. Dani-
ela, 24 Mayıs Slav Alfabe-
si ve Bulgar Kültürü Günü 
dolayısıyla ödüllendirilen 
beş öğrenciden biriydi, 
ancak ödül töreninde ha-
zır bulunamadı. 

Sebahattin Gökçe, Ni-
kola Çanev’e bir Rotary 
bayrağı sundu.

              Kırcaali Haber

Türkiye sınırına inşa 
edilen tel örgüyle ilgili 
yolsuzluk soruşturması

Bulgaristan'da Yargıtay, Türkiye sınırına inşa edilen 
tel örgüyle ilgili yolsuzluk şüpheleri üzerine Devlet Milli 
Güvenlik Ajansından (DANS) konuyla ilgili soruşturma 
başlatmasını istedi.

Yargıtay’dan yapılan yazılı açıklamada, Bulgaristan 
ile Türkiye arasındaki 254 kilometrelik kara sınır gü-
zergahında yapılan tel örgüde yolsuzluk yapıldığına 
yönelik ihbar alındığı belirtildi.

DANS'ın konuyla ilgili soruşturma açması gerektiği 
bildirilen açıklamada, bu noktada, iktidardaki koalis-
yon ortağı ırkçı ve aşırı milliyetçi Vatansever Cephe'nin 
(PF) maddi çıkar bazında projeye olası müdahalesi 
noktasında konunun aydınlatılmasının talep edildiği 

kaydedildi.
DANS ' tan 

ayrıca, pro-
jeyle ilgili üst 
düzey bürok-
ratların olası 
ç ıkar lar ının 
araştırılması 
da istendi.

İ d d i a l a r a 
göre, çift sıra 
olması gere-

ken ve bu doğrultuda para ödenen tel örgü bazı yer-
lerde tek şeride düşürüldü.

Sınıra yakın Haskovo, Yambol ve Burgaz'daki yerel 
yönetimlerin, tel örgüyle ilgili çalışmaları mercek altına 
alması bekleniyor.

"Gurur kaynağı olmalı"
Birleşik Vatanseverler koalisyonunun ırkçı ve aşırı 

milliyetçi çevrelerini hükümette temsil eden Başbakan 
Yardımcısı Valeri Simeonov, hükümet toplantısının 
ardından basına yaptığı açıklamada, "Çin Seddi, Çin 
devleti için nasıl bir gurur kaynağı olduysa Türkiye sını-
rındaki tel örgü de bizim milli gururumuz olmalı." dedi.

Simeonov, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov'un 
Türkiye'yi ziyareti sırasında helikopter kiralayıp gazete-
ci ve muhalif siyasilere "milli gurur olması gereken tel 
örgünün ihtişamlı görünümünü havadan izleteceğini" 
ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Simeonov, Vatanseverlerin in-
şaattan kazanç sağlamak için projenin bedelini yüksek 
gösterdikleri iddialarını ise reddetti.
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Öğretmenler, bürokrasinin azaltılmasını ısrar ediyor
Ülkeden 700’ün üze-

rinde pedagoji uzmanı 
ve ebeveynin imzaladı-
ğı toplu dilekçe Eğitim 
Bakanlığı’na verildi. On-
lar, öğretmenlerin öğret-
menlik görevinden başka 
memuriyet görevi de ye-
rine getirmelerine karşı 
çıkmaktalar. 

Öğretmenler, yeni ka-
bul edilen Kapsayıcı Eği-
tim Yönetmeliği’nin iptal 
edilmesiyle bürokrasinin 
azaltılmasını ısrar etmek-
teler. Bu yönetmeliğe göre 
sınıf öğretmenlerinin zayıf 
not alan bir öğrenci için 
10 tane belge hazırlaması 
gerekiyor. 

Sofya’da 1. Hristo Smir-
nenski Lisesinde sınıf öğ-
retmeni olan Marta Rade-
va, “Ben örneğin eğitim 
ve öğretim yılının birinci 
döneminde zayıf not alan 
11.öğrencim olduğu halde 

şimdiye kadar 11 belge 
hazırladım. Bu durumda 
bir sınıf öğretmeninin sa-
dece belge hazırlaması 
lazım ve bu da onun elini, 
kolunu, aklını bağlamak-

tan başka kanatlarını da 
kırıyor” diye kaydetti. 

Öğretmenler, “Yönetme-
lik öğretmenleri zayıf not 
yazmaktan kaçınmaya 
zorlayacak ve bu da pren-

siplere aykırı bir davra-
nıştır. Üstelik dönem notu 
zayıf olan öğrencilerin 
danışma saatleri dışında 
belirli sayıda ek dersler 
alması gerekecek ki, bu 

fiziksel olarak mümkün 
değildir” diye izah ettiler. 

Sınıf öğretmenlerinin 
zayıf not alan öğrencilere 
yönelik Eylem Planı’ndan 
başka üstün yetenekli ço-
cuklara ilişkin protokoller, 
beyannameler, mektuplar, 
görüş ve raporlar da ha-
zırlaması gerekecek. 

İngilizce Öğretmeni Gin-
ka Nedeva, “Bu belgeleri 
hazırlamak için o kadar 
çok zaman ayırıyoruz ki, 
yeteneklerinin geliştiril-

mesi için yardımcı olma-
mızı hak eden çocuklara 
zamanımız yetmiyor” diye 
konuştu. 

Eğitim Bakanlığından 
yapılan açıklamada yö-
netmelikte eksiklikler ol-
duğu ve bu yüzden yeni-
den ele alınacağı bildirildi. 

Toplu dilekçede, “Öğ-
retmenlerin memura dö-
nüştürülmesi, gençleri bu 
meslekten uzaklaştırıyor 
ve öğretmenliği itici kılı-
yor” diye belirtiliyor. 

Başbakan Borisov: 15 gün içinde Karayolları 
Trafik Kanunu’nda değişiklikler yapacağız
Filibe kentini ziyarette 

bulunan Başbakan Boy-
ko Borisov, “15 gün için-
de trafik kazalarını ve kur-
banların sayısını sınırlan-
dıracak Karayolları Trafik 
Kanunu’nda değişiklikler 
yapmayı umuyoruz. Ya-
pılacak değişiklikler bir 
kelime veya bir cümleden 
ibaret, fakat ondan sonra 
tüm sürecin yönünü de-
ğiştirecek. Bu yüzden 1-2 
yıl içinde tüm toplumun 
trafik kurallarının ihlal edil-
mesine karşı mücadele 
başlatmasını sağlayalım, 
çünkü hepimiz birer birer 
hayatımızı kaybediyoruz. 
Trafik kazasında yakınını 
kaybetmeyen insan yok-
tur” diye konuştu. 

Boyko Borisov, geçen 
asrın 70’li yıllarında ka-
bul edilen yönetmeliğin 
değiştirileceği yeni bir 

Uyuşturucu Madde Yö-
netmeliğinin hazır oldu-
ğunu ve görüşünü almak 
üzere savcılığa gönderil-
diğini duyurdu. Karayolları 
Trafik Kanunu’nda yapılan 
değişiklikler kan numune 
alınmasını da etkileyecek. 
Başbakan, “Şimdiki ka-
nunda kan numunelerin 
hekim tarafından alınması 

gerektiği belirtiliyor. Oysa 
hastanelerde yatan her-
kes bilir ki, kan numune-
leri hemşireler tarafından 
alınır ve bu durum ceza-
ların iptal edilmesinin ya-
sal dayanağı gösteriliyor. 
Elektronik ceza fişlerinin 
kontrol organlarının huzu-
runda verilmesi gerektiği 
belirtiliyor. Oysa kamera-

larla tespit edilen ihlaller 
için kesilen cezalardan 
elde edilen gelirlerin top-
landığı Trafik Güvenliği 
Fonu diye birşey yok çok-
tandır. Onların sertifika-
laşması gerekir ve bunun 
yapılması için 10 günlük 
bir süre verdim” diye kay-
detti. 

Borisov’un ifadelerine 
göre kamera ve video 
gözetim yapıldığına dair 
uyarı yapılan tabelala-
rın da indirilmesi gerekir. 
Başbakan, “Sürücüler 
uyarı tabelalarını görün-
ce hızı düşürüyor, daha 
sonra ise yükseltiyorlar. 
Tabela neden olsun ki? 
Değil mi ki, tüm güzergah 
boyunca trafik kurallarının 
gözetilmesi amaçlanıyor 
”diye retorik soru yöneltti.

             Kırcaali Haber

Irkçı ve aşırı milliyetçi tavırlarıyla bilinen Birleşik Va-
tanseverler Koalisyonu Eşbaşkanı Valeri Simeonov’un, 
Ekonomi ve Demografi Politikadan Sorumlu Başbakan 
Yardımcılığı ve Etnik ve Entegrasyon Konularında İşbir-
liği Ulusal Konseyi Başkanlığı görevlerinden alınması 
talebini içeren toplu dilekçe verildi. Dilekçeyi imzalayan 
400 civarında vatandaş arasında üniversite hocaları, 
gazeteciler, insan hakları savunucuları bulunuyor.

Geçen hafta Roma-Lom Vakfı, hükümetin ırkçı ve 
aşırı milliyetçi Valeri Simeonov’un Etnik ve Entegras-
yon Konularında İşbirliği Ulusal Konseyi Başkanlığı gö-
revine getirilmesi kararından dolayı duyduğu öfkenin 
ve memnuniyetsizliğin işareti olarak konseyden ayrıldı. 

Valeri Simeonov’un bu görevlerden alınması isten-
mesinin temel argümanı onun bu görevlere gelmeden 
önce ülkede etnik azınlıklara karşı sergilediği tavırlar-

dır. 
Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) konuşan Eşit 

Fırsatlar Girişimi Derneği’nden avukat Daniela Mihay-
lova, “Şu ana kadar dilekçeyi sunduğumuz kurumlar 
tarafından her hangi bir tepki verilmedi ve bu da şüphe-
siz bizi hayal kırıklığına uğrattı, ancak başaracağımıza 
dair inancımızı kaybetmedik” dedi. 

Toplu dilekçe kampanyasının devam ettiğini belir-
ten Mihaylova, imza toplanmasının kolaylaştırılması 
amacıyla internet üzerinden de yürütülmeye devam 
edileceğini kaydetti. 

Mihaylova, “Roma-Lom Vakfı, Etnik ve Entegrasyon 
Konularında İşbirliği Ulusal Konseyinden ayrılan tek 
örgüt değil. Ciddi bir örgüt olan Sağlık Arabulucular 
Ulusal Ağı da konseyden ayrıldı. Ayrıca başka örgütler 
de bunu yapmayı düşünüyor” dedi. 

Avukat, Etnik ve Entegrasyon Konularında İşbirliği 
Ulusal Konseyinin Ulusal Romanların Entegrasyonu 
Stratejisi’nin uygulanmasını düzenleyip izlemesi ge-
rektiğini söyledi. 

Mihaylova, “Bu strateji Meclis tarafından kabul edi-
len resmi bir belgedir ve onun uygulanmasına ilişkin 
Meclise yıllık raporlar sunulması gerekir” diye belirtti. 

Mihaylova’nın ifadelerine göre böyle bir organa ihti-
yaç duyulmaktadır, ancak şu anda konsey görevlerini 
gerektiği gibi yerine getirmemektedir. 

Eşit Fırsatlar Girişimi Derneği, Valeri Simeonov’un 
etnik azınlıklar ve onların entegrasyonu konusunda 
görüşlerinde gelişme olmasını beklemiyor. 

Mihaylova, “Bu sadece onun şahsi görüşü değil, 
temsil ettiği partinin de görüşüdür” dedi. 

STK’lar, aşırı milliyetçi Simeonov’un 
devlet görevlerinden alınmasını 

ısrar ediyor

Fransa, Bulgaristan’ın Euro Bölgesine katılmasına destek verecek
Fransa Cumhurbaşkanı 

Emmanuel Macron, res-
mi bir ziyaret için Paris’te 
bulunan Bulgaristan Baş-
bakanı Boyko Borisov’u 
Elysee Sarayı’ndan ka-
bul etti.
Düzenlenen ortak basın 

toplantısında konuşan 
Macron, Euro Bölgesi ve 
Schengen’e katılım ko-
nusunda kriterlerin yeri-
ne getirilmesinin gerekli 
olduğunu vurguladı.
Macron, “Atacağınız 

her bir somut adımda, 

Fransa sizin yanınızda 
olacaktır. Ben seçim 
kampanyam boyunca, 
AB entegrasyonunun 
genişletilmesini ve bu 

entegrasyo-
nun bütün 
ü y e l e r e 
açık olması 
gerekt iğ ini 
savundum. 
B a ş b a k a n 
Bor isov ’un 
AB ile ilgili 
kararlılığını 
da büyük bir 
memnunluk-

la karşılıyorum” dedi.
Macron, bu yıl sonunda 

önce Bulgaristan’ı ziyaret 
etmek istediğini söyledi.

Seçim zaferinden do-
layı Macron'u tebr ik 
eden Borisov ise Fransa 
Cumhurbaşkanı’nın AB 
yanlısı dinamizminin, bir-
liğin gelişmesine yeni bir 
ivme katacağını belirtti.
AB’nin birlik ve beraber-

lik içinde daha ileri gide-
ceğini vurgulayan Bori-
sov, AB’nin kendi ülkesi 
gibi sınırdaki üyelerini de 
ihmal etmemesi gerekti-
ğini kaydetti.
           Kırcaali Haber
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Müezzinoğlu'ndan flaş vatandaşlık açıklaması
1. sayfadan devam

bu büyük Türk milletinin 
asli unsurlarıyız. Biz bu 
büyük Türk milletine, 
büyük önder Mustafa 
Kemal Atatürk'ün 'mu-
asır medeniyet seviye-
sinin üzerinde yer ya-
kışır' hedefine birlikte 
yürüyen, birlikte katkı 
sağlayan bir anlayışın 
mensuplarıyız." ifadele-
rini kullandı.
Göçmenlerin, genç 

cumhuriyetin geçmişin-
den kuruluşuna, kuru-
luşundan bugüne hep 
alın ve akıl terlerinin 
bulunduğunu, gönül sı-
zılarının olduğunu ifade 
eden Müezzinoğlu, "Bir 
taraftan bu büyük mil-
letin muasır medeniyet 
seviyesinin üzerindeki 
hedeflerine yürümesin-
de katkı sağlarken di-
ğer taraftan yüreğimiz 
de Balkanlar'daki soy-
daşlarımıza, kardeş-
lerimize, Balkanlar'da 
bıraktığımız değerlere 
sızladı. O değerlerin 
acısını yüreğimizde his-
settik. Onların sıkıntıla-
rını kendi sıkıntılarımız 
bildik. Türkçemizdeki o 
güzel söz gibi 'dertler 
ve sıkıntılar paylaşıldık-
ça azalır, mutluluklarsa 
paylaşıldıkça çoğalır' 

dedik ve her geçen gün 
sıkıntıları paylaşarak 
birlikte büyüteceğimiz 
mutluluklarımızı oluş-
turmaya çalıştık." diye 
konuştu.
Bakan Müezzinoğlu, 

özellikle Balkanlar'dan 
ve Bulgar istan'dan 
1989 göçüyle gelen ve 
sonrasında gelenlerin 
vatandaşlıkla ilgili so-
runlarını, ikamet teske-
resiyle ilgili sorunlarını, 
çalışma izniyle ilgili so-
runlarını, sağlık hizme-
tiyle ilgili sorunlarını, 
eğitimle ilgili sorunlarını 
Adana'dan Samsun'a, 
Ankara'dan İzmir 'e, 
İstanbul'dan Bursa'ya 

öze l l i k le  BALGÖÇ 
başkanının liderliğinde 
yaptıkları çalışmalarda 
çözüm önerilerini büyük 
oranda netleştirdiklerini 
anlattı.
Halihazırda özellikle 

nüfus ve vatandaşlık-
la ilgili annesi babası 
vatandaş olan, birinci 
derece yakınları vatan-
daş olamamış olanların 
istisnai vatandaşlık-
la ilgili müracaatlarını 
BALGÖÇ'ün dosya ha-
linde tamamlayacağını 
ve onları toplu bir şe-
kilde vatandaşlığa al-
manın gereklerini ileriki 
aylarda yapacaklarını 
anlatan Müezzinoğlu, 

şunları kaydetti:
"Bu anlamda sorunu 

olan ne kadar karde-
şimiz varsa BALGÖÇ 
onun toplu dosyalarını 
hazırlayacak 1 ay en 
geç 2 ay içinde inşallah 
onların İçişleri Bakanlı-
ğımızla birlikte istisnai 
vatandaşlık statüsüyle 
vatandaşlığa alınması-
nın gereklerini yapaca-
ğız. Artık Balkanlar'dan 
gelen hangi vatandaşı-
mız olursa olsun elin-
deki pasaport süresi 
ne kadar ise pasaport 
süresi kadar daimi ika-
metini almaya başladı. 
Orada sorun yok. Şayet 
sorun varsa teknik bir 

bilgisizliktendir. Çün-
kü gördüğüm kadarıy-
la İstanbul'a böyle bir 
sorun kalmadı. Yer yer 
sorunlar varsa onlardan 
da bizim mutlaka habe-
rimiz olsun.
Özellikle birinci dere-

cede yakınları Türkiye 
Cumhuriyeti vatandaşı 
olan, kendi yakınları 
Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşı değilse an-
nesi, babası, oğlu kızı, 
birinci derecede yakın-
ları şayet vatandaş de-
ğilse onun adına ayda 
53 lira gibi bir genel 
sağlık sigortası öde-

yerek Türkiye'deki her 
türlü sağlık hizmetini 
alabilecek. Onunla ilgili 
uygulamanın kanununu 
çıkarttık. Yönetmelikle 
ilgili 1-2 aylık süreye 
ihtiyacımız var. Yine 
birinci derecede yakın-
ları vatandaş olmayıp 
da her hangi bir yakını 
olmayan Balkanlar'da-
ki tüm vatandaşlarımı-
zın Türkiye'den sağlık 
hizmeti alabilmeleriyle 
ilgili istisnai hak tanına-
cak ve bunu da çalışma 
bakanlığı verecek. Onu 
da 2 ayın içinde netleş-
tirecek." AA

Azerbaycan ile Bulgaristan Arasındaki 
Diplomatik İlişkilerin 25. Yıldönümü
5 Haziran 2017 Azer-

baycan Cumhuriyeti ile 
Bulgaristan Cumhuriye-
ti arasındaki diplomatik 
ilişkilerin 25. yıldönü-
mü. Bulgaristan Cum-
huriyeti, 18 Ekim 1991 
tarihinde Azerbaycan 
Cumhuriyeti’nin bağım-
sızlığı ilan edildiğinde 
onun bağımsızlığını 
kabul eden ilk ülkeler 
arasındaydı. Bu kabul 
14 Ocak 1992 tarihin-
de gerçekleşti. İki ülke 
arasındaki diplomatik 
ilişkiler ise 5 Haziran 
1992 tarihinde kurul-
du. İki ülke arası oldu-
ğu gibi, dahil oldukları 
uluslararası örgütlerde 
Azerbaycan ve Bulgaris-
tan arasındaki ilişkilerin 
gelişmesi yönünden bu 
25 yıl çok önemli ve fay-
dalıydı. 
Bu süreçte gerçek-

leştirilen yoğun siyasi 
diyaloğun ve yüksek 

düzeydeki görüşmeler 
ikili ilişkilerin sağlam te-
mellerini atmış oldu. İki 
ülke arasındaki işbirliği 
ve diyalog birçok alan-
da gelişmiş ve strate-
jik ortaklıklar düzeyine 
ulaşmıştır. Azerbaycan 
Cumhurbaşkanı Sayın 
İlham Aliev’in 4 Mayıs 
2017 tarihinde Sofya’ya 
yapmış oldukları resmi 
ziyaretleri esnasında 
imzaladıkları stratejik 
işbirlikleri anlaşması, iki 

ülke arasındaki ortakla-
şa çalışmalara ve iliş-
kilere yeni bir boyut ve 
dinamizm getirdi. 
Enerji sektörü, Azer-

baycan ile Bulgaristan 
ilişkilerinin temel taşla-
rından biridir.
A z e r b a y c a n  v e 

Bulgaristan’ın gerçek-
leştirilmesinde yer aldı-
ğı ve Hazar Denizi’nin 
Azerbaycan’a ait kısmın-
dan elde edilen hidro-
karbonu Avrupa’ya taşı-

mayı amaçlayan Güney 
Gaz Hattı Projesi, doğal 
gaz hatları ve kaynak-
larının çeşitlendirilmesi 
açısından Avrupa Birliği 
enerji güvenliğini sağ-
lanması açısından çok 
önemlidir. Bunun yanı 
sıra taşımacılık, turizm, 
tarım, iletişim araçları 
ve teknoloji gibi alanlar-
da iki ülkenin ekonomik 
ortaklığını geliştirme po-
tansiyeli bulunmaktadır. 
Öte yandan, kültürel 

temaslar ve şahsi ileti-
şimler Azerbaycan ve 
Bulgaristan arasındaki 
işbirlikleri için büyük 
önem taşımaktadır. İki 
ülke arasındaki yakın 
ilişkilerinin en güzel ör-
neği ise Geydar Aliev 
Vakfının desteği ile res-
tore edilen ve ziyaret-
çilere açılan Trapezitsa 
Mimarî Müze merkezi-
dir.
         Kırcaali Haber

Bulgaristan'daki dini 
topluluk ve kurumlara 
yönelik düzenlemeler

1. sayfadan devam

ler arası anlaşmaya isti-
naden sağlanıyor.

Diyanet İşleri Bakanlı-
ğı, ülkedeki İslami eğitim 
kurumlarına çalışmalarını 
sürdürebilmeleri için kilit 
destek veriyor. Bulgaris-
tan Müslümanları Baş-
müftülüğü de bu eğitim 
kurumlarına katkı sağla-
maya çalışırken, devlet 
ise gereken desteği sağ-

lamadığı için eleştiriliyor.
Başmüftülüğün, baş-

kentteki Yüksek İslam 
Enstitüsünün çalışmaları-
nın normale dönebilmesi 
için izin gerekli belgeleri 
alınamıyor.

Yasa teklifinde ayrıca 
dini kurumların siyasi par-
tilerden bağış almaları da 
yasaklanıyor. Terör bağ-
lantısı konusunda şüpheli 
görülen yabancıların ba-
ğış bedeli 500 avroyla sı-
nırlandırılıyor. Dini kurum-
ların, bağışlar konusunda 
hazineye beyan edilmek 
üzere kütük oluşturmaları 
da zorlaştırılıyor.

- Yabancı din adamla-
rının önüne engel

Teklifte ülkedeki yerel 
dini kurumların yabancılar 

tarafından temsil edilme-
mesi de öngörülüyor.

Ayrıca, yabancı din gö-
revlilerinin ülkeye kabulü 
ile ilgili de sınırlandırmalar 
getiriliyor. 

Siyasi kampanyalara 
dini kuruluşların katılımı-
nın da yasaklanmasının 
istendiği teklifte, dini ku-
ruluşların ülkenin ulusal 
bütünlüğüne karşı faali-
yet gösteremeyecekleri 
de vurgulanıyor. 

Yasa ihlallerine ilişkin 
para cezalarının da 2,5 
avrodan 25 bin avroya 
çıkarılması talep ediliyor.

Ülkede geçen yılki cum-
hurbaşkanlığı ve parla-
mento seçimi kampanya-
ları sırasında Türkiye’nin 
Bulgaristan'daki Türk ve 
Müslümanlara verdiği 
destek eleştiri konusu ol-
muştu.

Bulgaristan Cumhur-
başkanı Rumen Radev, 
ramazan dolayısıyla farklı 
dinlerin ruhani liderlerinin 
katılımıyla düzenlediği if-
tar programında ülkedeki 
Müslüman din adamları-
nın dışarıda eğitim gör-
mek yerine ülkede eğitim 
almaları gerektiğini söyle-
mişti. AA
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Teklas Şirketi Büyümeye Devam Ediyor
Avrupa İmar ve Kal-

kınma Bankası (EBRD), 
Kırcaali’de otomobil par-
çaları üretimini genişlet-
mek üzere Teklas Bul-
garistan Holdingine 20 
milyon avro değerinde 
kredi verecek. Bu kredi, 
holdingin yılbaşından bu 
yana inşası devam eden 
şehirdeki dördüncü fab-
rikası için sağlanacak. 
Fabrikanın sahibi Teklas 
Kauçuk Türk şirketinin 
planına göre yeni fabrika 
bu yıl sonunda faaliye-
te geçmesi öngörülüyor. 
Holding, haziran sonuna 
kadar hazır olması bek-
lenen Bilim ve Araştırma 
Merkezi de kurmaktadır. 
Avrupa İmar ve Kalkınma 
Bankası (EBRD) tarafın-
dan sağlanan kredinin 
küçük bir kısmı Holdingin 
Sırbistan’da sahip olduğu 
fabrikanın tamiratı için 
kullanılacağı bildirildi. 

Teklas’ın Bulgaristan 
kolu son yıllarda büyük 
bir hızla büyümektedir: 
yıllık geliri 265 milyon le-
vadır, çalışan sayısı ise 
2000’dir. Holding iki ay 
içerisinde Krumovgrad 
ve Momçilgrad’da da üre-
tim merkezleri açacak. 
Kısa bir zaman önce ise 
yeni bir müşteriye sahip 
olmuştur: Tesla. 

Müşterisi Tesla 
Teklas’ın yeni projesi, 

toplam 20 bin metre kare 
alana sahip olacak iki 
katlı fabrika inşasını kap-
samaktadır. Genel Müdür 
Vekili Georgi Georgiev, 
“Bu fabrikanın kurulması 
ile tüm faaliyetlerimizi ge-
nişletmiş olacağız” diye 
açıkladı. Holding, otomo-
billerin yakıt, soğutma ve 
fren sistemleri için kau-
çuk, plastik ve metal par-
çalar üretmektedir. 

Müşterileri arasında ise 
General Motors, Volk-
swagen, Volvo, BMW, 

Mercedes-Benz ve Re-
nault bulunmaktadır, yıl-
başından bu yana ise 
Holding, Tesla için çalışıp 
ABD’ye parçalar gönder-
mekte. Georgiev, “Tes-
la için dört ürün çeşidi 
üretiyoruz ve bu ürünleri 
sadece bizler burada, 
Kırcaali’de üretiyoruz. 
Yeni siparişlerimiz de var” 
diye ilave etti.

Holding bir de iki ayrı 
binada yer alacak 1 200 
metre karelik Bilim ve 
Araştırma Merkezi kura-
cak. Bu konuda Georgiev 
şunları paylaştı: “Bu bina-
lardan birinde malzemeler 
test edilecek, diğerinde 
ise ürünler. ” EBRD’ye 
göre bu araştırma mer-
kezinde Teklas teknoloji 
kapasitesini artıracaktır. 
Bankanın gönderdiği me-
saja göre, R&D merke-
zinde Holding, know-how 
eğitim programları ve yön-

temleri ile yerel mühendis 
ve teknisyen eğitecektir. 
Buna Georgiev, “Uzun 

zamandır çalışanlarımıza 
birkaç aşamalı eğitim su-
nuyoruz” diye yorum ge-
tirdi. Belirttiklerine göre, 
holding uzmanları müş-
terilerinin fabrikalarını 
ziyaret edip Türkiye’deki 
şubelerinde eğitim gör-
mekteler. Bunun yanı sıra 
Holding, birkaç üniversite 
ile anlaşma imzalamıştır. 

EBRD’den, “Gerçekleş-
tirilecek yatırım ile Kır-
caali’deki Teklas, Avrupa 
Birliği ve diğer ülkelere 
doğrudan satışlar yapan 
gelişmiş üretim ve dağıtım 
merkezi haline gelecek” 
bilgisi verilmiştir. 

EBRD’nin Holdinge sağ-
lamış olduğu bu kredi ise 
ilk değildir. Banka 2012 
yılında, Kırcaali’deki daha 
önce büyüme ve üretim 
genişlemesini sağlayan 6 
milyon avro değerinde bir 
kredi daha vermişti. 

Yeni Şehirlerde Faali-

yet 
Türk Teklas 1971 yılında 

kurulmuştur ve şu anda 

Türkiye, Bulgar istan, 
Çin, Meksika ve Sırbis-

tan olmak üzere toplam 
beş ülkede dokuz fabri-
kası bulunmaktadır. Hol-
dingin en büyük şubesi 
Kırcaali’de bulunmaktadır 
ve Georgiev’in belirttikle-
rine göre burada 2000 
işçi çalışmaktadır.. 

Georgiev, “Birçok sipari-
şimiz var. Kısa bir zaman 
önce BMW 120 milyon 
avro değerinde bir sipa-
rişte bulundu” diye açık-
ladı. Bundan dolayı da 
Holding Kırcaali dışında 
genişleme olanakları da 
aramaktadır. Geçen yıl 
sonunda Holding, Kru-
movgrad’daki eski askeri 
kışla arazilerinden birini 
satın aldı. Burada yapıla-
cak olan 2000 metrekare-
lik bir hal eylül ayında fa-
aliyete geçecek. Georgiev 
şunları da ilave etti: “Ay-
riyeten Momçilgrad’da da 
1200 metre karelik bina 
kiraladık. Burası teçhizet-
lendirilip yaklaşık bir ay 

sonra faaliyete geçecek.”
Bu genişleme ile ilgi-

li Holding, 200 yeni işçi 
alma hazırlıklarındadır, 
bunlardan 100-120’si 
K ırcaal i ’de,  d iğer le -
r i ise Krumovgrad ve 
Momçilgrad’da çalışa-
caktır. Georgiev, “Prog-
ramımız hedefleri 2020 
yılında 2 500 çalışanımız 
olmasıdır” diye ilave etti. 

Belirttiklerine göre, Hol-
dingin vermiş olduğu orta-
lama maaş 1000 levadır, 
bunun yanı sıra ikrami-
yeler de vermektedir. Bu-
nunla ise Holding, bir defa 
işçi yetmezliği nedeniyle 
ertelemiş olduğu projesini 
bu defa gerçekleştirmeyi 
hedefliyor. 

2016 yılında Holdingin 
gelirleri üçte bir artmıştır 
ve 265.2 milyon leva, kârı 
ise 54.2 milyon leva artış-
la %8 olmuştur .

             Kırcaali Haber

Edirneli Kadın Girişimciler 
Bulgaristan Ziyareti

TOBB Edirne İl Kadın Gi-
rişimciler Kurulu, Yambol 
Ticaret ve Sanayi Odası 
Euro Club Kadınlarının 
daveti ile Bulgaristan'ın 
Yambol şehrinde düzen-
lenen ikili iş görüşmeleri 
ve Yambol'un 'Müzeler ve 
Festival' etkinliğine katıl-
dı.

Programa TOBB Edirne 

İl Kadın Girişimciler Kuru-
lu Başkanı Elmas Aslan, 
Başkan Yardımcısı İlknur 
Özcan, Kurul Üyelerinden 
Pınar Ersaçmış ve Nük-
het Uzunismail Su katılım 
sağladı.

İki ülkenin Kadın Gi-
rişimcileri kendi başarı 
hikayelerini anlattıktan 
sonra çalışma hayatında 
yaşadıkları sorunlar ve 
çözüm önerilerini dile ge-
tirerek, iş hayatında kadın 
olmanın avantaj ve deza-
vantajlarını görüştü.

TOBB Edirne İl Kadın 
Girişimciler Kurulu Baş-
kanı Elmas Aslan, iki 
ülkenin başarılı iş kadın-
ları ile birlikte olmaktan 
ve düzenlenen etkinliğe 
katılmış olmaktan dolayı 
duyduğu memnuniyetini 
dile getirdi.

Benzer bir organizas-
yonla Edirne'de tekrar bir 

araya gelmek istediklerini 
dile getiren Aslan, Yambol 
Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Euro Club Kadınlarını 
Edirneye davet etti.

Yambol Ticaret ve Sana-
yi Odası'nda gerçekleşen 
ikili iş görüşmeleri ardın-
dan Kaka Elli'de, Carill 
ve Videnov Mobilyaları 
Firmaları ve Yambol TSO 
katkılarıyla 'Mutlu Tatiller 
Çocuklar' adı altında dü-
zenlenen çocuk gününe 
katılan TOBB Edirne Ka-
dın Girişimciler Kurulu 

üyeleri etkinliğe katılan 
çocuklara şarkılar eşli-
ğinde birçok hediye ve 
dondurma dağıttı.

Yambol Ticaret ve Sana-
yi Odası Başkanı Stoyço 
Stoyçev TOBB Edirne İl 
Kadın Girişimciler Kurulu 
üyelerine hediyelerini ver-
mesinin ardından progra-
ma katılmalarından dola-

yı duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi.

Program sonunda TOBB 
Edirne İl Kadın Girişimci-
ler Kurulu Başkanı Elmas 
Aslan ve kurul üyeleri 
Yambol Şehrinin Bayra-
mı olması dolayısıyla ve 
düzenlenen etkinliklerin 
anısına Yambol Ticaret 
ve Sanayi Odası Başkanı 
Stoyço Stoyçev ve Euro 
Club Kadınlarına hediye-
lerini takdim etti.

            Kırcaali Haber

Biser Petkov: Emekli maaşlarının 
%40’ı hastalık emekliliğidir

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanı Biser Pet-
kov, BTV’nin Bu Sabah 
programında, “Şu anda 
ödenmekte olan hastalık 
emekli maaşı sayısı 945 
bindir, yani emeklilerin 
%40’nı hasta vatandaş-
lar oluşturmakta. Toplum 
arasında, çalışamaz ra-
porlarının bir kısmı yasa-
dışı verildiği söylentileri 
dolaşmaktadır” diye açık-
ladı. 

Bu hastalık emeklilile-
rinin 518 bini tam maaş 
alırken, diğerleri ikinci, 
yani kısmî emeklilik maaşı 
almaktadır. 

Petkov, bu yıl 1 Tem-
muz tarihinden itibaren 
tüm emekli maaşlarının 

güncelleneceğini, yani 
%2.4 ile artacağını, asgari 
emeklilik maaşının ise iki 
aşamada 163.10 levadan 
200 levaya yükseleceğini 
hatırlattı. Asgari emeklilik 
maaşının bu artışı için 
100 milyon leva gerek-
mekte olup bu mali kay-
nak ise bu yılın ilk çeyreği 
için sosyal sigorta primi 

gelirlerinin art-
ması ile temin 
edileceğini de 
belirtti. Çalış-
ma ve Sosyal 
Güvenlik Ba-
kanı,  özür lü 
çocuklar ile il-
gili olarak %90 
üzeri engelliği 
bulunan ço -
cuklara sağla-

nan maddi destek oranı-
nın arttığını belirtti ve 18 
yaş üzeri özürlü gençlere 
yardımlar üzerine çalışma 
sözü verdi.

Çalışma ve Sosyal Gü-
venlik Bakanlığı, sosyal 
hizmetler alanında yeni 
yasa tasarısı hazırlamak-
tadır.
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Boyko Borisov’un Ankara Ziyareti
1. sayfadan devam
çalışılması gerektiğine 
işaret eden Yıldırım, bu 
ziyaretin bir amacının bir 
yandan Bulgaristan-Tür-
kiye arasındaki ikili ilişki-
leri geliştirmeye yönelik, 
diğer yandan da ortak 
sınır Karadeniz'in, bölge 
ülkelerin refahı için daha 
etkin şekilde kullanılması-
nın yollarını aramak oldu-
ğunu kaydetti.

Başbakan Yıldırım, ger-
çekleştirdikleri görüşme-
lerde özellikle Bulgaristan 
ile ilişkileri her yönüyle ele 
alma fırsatı bulduklarını 
vurgulayarak, ikili ilişkile-
rin iyi komşuluk, karşılıklı 
samimiyet temelinde daha 
ileriye taşımanın yollarını 
konuştuklarını aktardı.

"Gerçek bir dost ol-
duğunuzu gösterdiniz, 
bunun için teşekkür 
ediyorum"

Geçen yıl Türkiye'de 15 
Temmuz darbe girişiminin 
yaşandığına değinen Yıl-
dırım, "Bu darbe girişimin-
den sonra bazı Avrupa ül-
kelerinin belirsiz tutumu-
na, suskun davranmaları-
na karşın Bulgaristan'da 
siz açıkça bu darbeyi 
kınadınız, kınamakla da 
kalmadınız kısa sürede 
de Türkiye'ye geldiniz, 
bizimle, halkımızla da-
yanışma içerisinde oldu-
ğunuzu gösterdiniz. Ger-
çek bir dost olduğunuzu 
gösterdiniz, bunun için 
teşekkür ediyorum. Ayrı-
ca bu darbenin arkasında 
olan terör örgütünün de 
Bulgaristan'da faaliyetleri-
nin sınırlandırılması, hatta 
yok edilmesi konusundaki 
tutumunuzu da biliyoruz. 
Bunu da takdir ediyoruz." 
diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, Bul-
garistan ve Türkiye'nin 
tarihi ilişkileri bulunan iki 
komşu olduğunu anımsa-
tarak, tarihe bakıldığında 
iki ülke arasında birçok 
ortak yönlerin, kültürel 
değerlerin bulunduğunu 
ifade etti.

Yıldırım, şöyle devam 
etti:

"Türkiye'de yaşayan Bul-
garistan kökenli soydaşla-
rımız var, Bulgaristan'da 
yaşayan yine Türk kökenli 
soydaşlarımız var. Bunlar 
iki ülke arasındaki ilişki-
lerin gelişmesi için her 
ikimizin de ilişkilerimizi 
sağlamlaştıran önemli 
unsurlardır. Dolaysıyla bu 
ilişkilerimizin zenginliğini 
oluşturuyor. Sizin geç-
miş yıllarda orada yaşa-
yan soydaşlarımıza karşı 
gösterdiğiniz samimi ve 
dostça tutum onların tak-
dirini kazanmıştır. Aynı 
zamanda aşırı uçların ve 
akımların da faaliyetlerini 
bir ölçüde sınırlandırmış-

tır. Bundan böyle ilişkile-
rimizde geçmişte geçici 
dönemlerde yaşanan bazı 
olumsuzlukları bir kenara 
bırakıp, bundan sonra 
bir yandan Avrupa Birliği 
entegrasyonu diğer yan-
dan da NATO içerisindeki 
müttefikliğimizin getirdiği 
güçle çok daha güzel pro-
jelere, işlere birlikte imza 
atabiliriz."

Türkiye - AB ilişkileri
Bulgaristan'ın gelecek 

yılın başından itibaren 
Avrupa Birliği dönem baş-
kanlığını üstleneceğine 
dikkati çeken Yıldırım, "Bu 

dönemin esasen Türkiye-
Bulgaristan-Avrupa Birliği 
ilişkileri için de önemli bir 
dönem olacağını düşünü-
yoruz. Sizin dönem baş-
kanlığınızda özellikle ge-
çen yıl başladığımız ama 
devamını getiremediğimiz 
AB ile mülteciler, vize ser-
bestliği, geri kabul konu-
larıyla mültecilere yardım 
konusundaki anlaşmanın 
tam anlamıyla yürürlüğe 
girmesi ve AB-Türkiye ya-
kınlaşmasının sağlanması 
adına bugüne kadar yap-
tığınız girişimler ve kat-
kıların bundan sonra da 
devam edeceğine inanı-
yoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin AB'ye tam 
üyeliği süreci öncesi 
müşterek projelerin ol-
duğunu belirten Yıldırım, 
bunların Bulgaristan ve 
Türkiye tarafından sınır 
illerinde gerçekleştirilme-
sine yönelik daha yakın 
çalışılmasının gerektiğini 
bildirdi.

İki ülke arasındaki iliş-
kilerin daha da geliştiril-
mesine yönelik ekonomi, 
ticaret, yatırım, enerji 
alanlarının önemine deği-
nen Yıldırım, "Türkiye'nin 
hızla büyüyen ekonomi-
si, yakın komşularımıza 
önemli fırsatlar sunuyor." 
diye konuştu.

Başbakan Yıldırım, kara-
yolu ağı iyileştirerek, hızlı 
tren bağlantıları kurularak, 
Türkiye ve Bulgaristan'ın 
paylaştığı ortak transit ko-
ridorunun daha etkin hale 
getirilebileceğini kaydetti.

Yıldırım, "İki ülke arasın-
daki üst düzey ziyaretlerin 
daha da artırılarak de-
vam etmesinin bu alanda 
önemli fayda sağlayaca-
ğını ifade etmek isterim." 
dedi.

Konuk başbakanın ziya-
retinin önemine değinen 
Yıldırım, bunun Türkiye-
Bulgaristan arasında yeni 
bir dönemin başlangıcı 
olacağına yönelik inancı-
nı ifade etti.

Başbakan Yı ldı r ım, 
Borisov'a Türkiye'nin Av-
rupa Birliği'nde daha doğ-
ru, iyi anlaşılmasına yöne-

lik gayretlerinden dolayı 
da teşekkür etti.

Başbakan Yıldırım, bir 
soru üzerine Türkiye ve 
Bulgaristan arasında ka-
lıcı olanın "iyi komşuluk 
ve dostluk" olduğunu vur-
gulayarak, "Kalıcı olan, 
daha fazla ticaret, ziyaret, 
ekonominin gelişmesidir. 
Dostlukları artırmak, hu-
sumetleri azaltmaktır. Biz 
de bunu yapıyoruz. Sayın 
Başbakanın buraya ziya-
rette bulunması aslında 
bu anlama geliyor." dedi. 

Kısa bir zaman içinde 
Bulgaristan'ı ziyaret ede-
ceğini açıklayan Yıldırım, 
gelecek yıllar için iki ülke-
nin önündeki fırsatları, iki 
ülke halkının refahı için 
daha fazla neler yapıla-
cağının konuşulacağını 
bildirdi.

Başbakan Borisov'un 
hükümette kaldığı sürece 
Türkiye'nin, Avrupa Birliği 
ailesinin bir parçası oldu-
ğunu en üst düzeyde belli 
başlı Avrupa ülkelerine 
anlattığını aktaran Yıldı-
rım, bugün de aynı şeyi 
yaptığını söyledi. 

Yıldırım, Borisov için "15 
Temmuz'da da kendisinin 
gerçek bir dost olduğunu 
gördük" ifadelerini kullan-
dı. 

"AB, gelecek vizyonu-
nu gözden geçirmeli"

Yıldırım şunları kaydetti: 
"Avrupa Birliği, referan-

dum döneminde ilişkiler 
açısından çok iyi bir sınav 
vermedi. Hatta darbe gi-
rişiminde de bazı Avrupa 

ülkeleri sınıfta kaldı. Ama 
artık yeni bir döneme gir-
dik. Bu dönemde Avrupa 
Birliği'nin kendi gelecek 
vizyonunu bir kez daha 
gözden geçirmesi ve ona 
göre kararlar alması ge-
rekiyor. Türkiye olarak 
biz, Avrupa Birliği ile tam 
üyelik müzakerelerini sür-
dürmek istiyoruz. Gümrük 
Birliği müzakerelerini ye-
nilemek istiyoruz. Bizde 
bu irade mevcuttur"

Türkiye'nin Avrupa Birliği 
ile tam üyelik müzakerele-
rini sürdürmek ve Gümrük 
Birliği müzakerelerini ye-

nilemek is-
tediklerini 
kaydeden 
Yı l d ı r ı m , 
" B i z d e 
bu i rade 
mevcuttur. 
A v r u p a 
Birliği'nde-
ki bu kafa 
karışıklığı-
nın da en 
son NATO 
Z i r v e s i -
ne giden 
C u m h u r -
başkanımı-
zın, orada 
gerek Av-
rupa Birliği 

yöneticileri gerekse bazı 
Avrupalı ülke liderleriyle 
yaptığı görüşmelerde, on-
larda da geleceğe yönelik 
olumlu bakış açısının tek-
rar ortaya çıktığını gör-
dük." değerlendirmesinde 
bulundu. 

İlişkileri daha da ileriye 
götürecek adımları bera-
ber atabileceklerini dile 
getiren Yıldırım, "Bu konu-
da Bulgaristan ve Türkiye 
bölgenin olaylarını en ya-
kından hisseden iki ülke. 
Dolayısıyla Bulgaristan'ın 
Avrupa Birliği içinde ol-
ması, onların Türkiye'yi 
daha iyi anlamaları için bir 
fırsat olabilir. Sayın Baş-
bakan çeşitli temaslarında 
bu konuyu her zaman bu 
şekilde ele alıyor. Bunun 
için teşekkür ediyoruz." 
şeklinde konuştu. 

"Avrupa'nın güvenliği 
Türkiye ve Bulgaristan-
dan başlar"

"Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan'ın bah-
settiği 12 aylık yol harita-
sında somut herhangi bir 
gelişme var mı bakanlar 
düzeyinde görüşme ne 
zaman olacak?" sorusu 
üzerine Yıldırım, bakanlar 
düzeyindeki görüşmelerin 
her an olabileceğini, bun-
da herhangi tarihe ihtiyaç 
duyulmadığını belirtti. 

Yıldırım, bir yıllık yol ha-
ritasını şöyle açıkladı: 

"Bir, Gümrük Birliği'nin 
güncellenmesi gerekiyor. 
Bunun için adımlar atıl-
maya başlandı. Bunun 
detay çalışması yapılma-

sı lazım. O çalışmalar 
da önümüzdeki günlerde 
başlayacak.

İki, geçen mart ayında 
Türkiye ile Avrupa Birli-
ği arasında 4 maddelik 
anlaşma yapılmıştı. Bu 
esas itibariyle Türkiye ile 
AB arasında vize serbes-
tisi, geri kabul anlaşması, 
mültecilerle ilgili birebir 
anlaşması ve Türkiye'nin 
3 milyondan fazla mülteci-
ye ev sahipliği yapmasın-
dan dolayı parasal des-
tek anlaşmasıydı. Onlarla 
ilgili anlaşma imzalandı 
ama bunu tam anlamıyla 
yürürlüğe geçirme imka-
nı olmadı. Bazı maddeler 
kısmen uygulandı. Ama 
vize serbestisi, geri kabul 
anlaşması, maddi destek 
konuları tam istendiği öl-
çüde yürürlüğe girmedi. 
Yeni dönemde bunu da 
tekrar ele almak suretiy-
le, vize serbestiyle geri 
kabulün eş zamanlı olarak 
yürürlüğe sokulması pren-
sip olarak benimsendi. Bu 
konuda da bakanlarımız 
ön çalışmaları yapacak-
lar. Daha sonra da bunun 
gerçekleşmesi için zemini 
hazırlamış olacaklar."

Av r upa 'n ın  güven -
l i ğ i n i n  Tü r k i y e  ve 
Bulgaristan'dan başladığı-
na dikkati çeken Yıldırım, 
"Avrupa Birliği bundan 
sonraki vereceği karar-
larda bu gerçeği dikkate 
almak zorunda.

Bölgede yaşananlar, ya-
şanması muhtemel olay-
ları düşündüğümüzde 
Avrupa Birliği Türkiye iliş-
kilerinin bundan sonraki 
dönem içerisindeki önemi 
daha da artıyor. Bu gerçe-
ğe dikkat etmemiz lazım." 
değerlendirmesinde bu-
lundu. 

Yıldırım, Bulgaristan'da 
yaşayan Müslümanların 
ramazanını tebrik ederek, 
tüm Bulgar halkına selam 
ve muhabbetlerini iletti.

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, Türkiye-
Avrupa Birliği (AB) ilişki-
lerine yönelik, "Birkaç yıl 
önce büyük göç dalgası 
Türkiye tarafından tu-
tulmamış olsaydı, bütün 
Avrupa’yı silip süpürebi-
lirdi. Ve o zaman yapılan 
en akıllıca şey Türkiye ile 
AB arasındaki anlaşmaydı 
ve biz de bu anlaşmanın 
devam etmesini istiyoruz. 
Çünkü hiçbir sınır 3-4 mil-
yon mülteciyle baş ede-
mez." dedi.

Par is ve Ber l in'den 
sonra Ankara'ya yaptı-
ğı ziyaretin işaret niteli-
ği taşıdığını dile getiren 
Borisov, Avrupa ile Asya 
arasında bulunan bir ülke 
olan Bulgaristan'ın aynı 
zamanda Avrupa ailesi-
nin de bir üyesi olduğunu 
söyledi.

Başbakan Borisov, ül-
kesinin ayrıca Türkiye ile 
komşu olduğunu anımsa-
tarak, "Dolayısıyla Türki-
ye ile ilişkilere çok büyük 
önem veriyoruz. Türkiye 
ile önümüzdeki dönemler-
de ortaklaşa birçok alan-
da çalışacağız. Biz elimiz-
den geldiği kadar Türkiye 
ile AB arasındaki ilişkile-
rin normalleşmesi yönün-
de çabalar sarf edeceğiz." 
ifadelerini kullandı. 

Mülteci konusuna deği-
nen Borisov, "O dönem-
de, Türk yetkililerle gece-
gündüz konuşuyorduk. 
Ortak sınırımızı koruma-
ya çalışıyorduk. Çünkü 
bu sadece Bulgaristan'ın 
sınırı değil aynı zaman-
da Avrupa'nın da dış sı-
nırı. Şu anda sınırımızda 
herhangi bir baskı yok. 
Bunun başlıca nedeni 
Türkiye ile AB arasında 
imzalanan anlaşmadır. 
Türkiye'nin bu konuda 
yapmış olduğu gerçekten 
saygıya değer. Çünkü bu 
akımı bir anlamda sınırlar-
dan uzak tutmayı başar-
dı." diye konuştu.

T ü r k i y e ' n i n 
Bulgaristan'da çok büyük 
yatırımları bulunduğuna 
dikkati çeken Borisov, 
yatırımlar sayesinde 10 
binin üzerinde Bulgar va-
tandaşının iş bulduğunu 
belirtti. 

Borisov, Başbakan Yıl-
dırım ile enerji başta ol-
mak üzere birçok konuyu 
ele aldıklarını söyledi. 
Türk akımı konusunda 
ise Borisov, "Bulgaristan 
bir anlamda bu borunun 
toprakları üzerinden geç-
mesini arzu ediyor, istiyor. 
Önümüzdeki dönemde 
bu konular üzerinde daha 
ayrıntılı şekilde konuşa-
cağız. Bu alanda Rusya 
ile ilişkilerimizi de geliş-
tiriyoruz. Ümit ediyorum 
ki bunlar gerçekleşecek. 
Ümit ediyorum ki bu an-
laşmalara Azerbaycan 
doğalgazı da dahil edilsin. 
Doğalgazın tabii ki Bulga-
ristan üzerinden geçmesi 
gerekiyor. Bence, aslında 
test olarak bir miktar do-
ğalgaz Selanik üzerinden 
Bulgaristan'dan Avrupa'ya 
nakledilebilir." değerlen-
dirmesinde bulundu.

Borisov, Meriç ve Tunca 
nehirleri üzerinde çalışıl-
ması gerektiğine dikkati 
çekti.

Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, dünyanın 
zor bir dönemden geçtiği-
ni, ortaklaşa çabalarla bu 
dönemden başarılı şekil-
de çıkılması gerektiğini 
anlattı.

"AB ülkelerindeki mes-
lektaşlarımın da Türkiye 
ile ilişkilerini normalleş-

Devamı sayfa 7’de
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Cumhurbaşkanı Radev: Milli Güvenlik 
Stratejisi’nin güncellenmesi gerekiyor 

Bulgaristan Cumhur-
başkanlığı Milli Güven-
lik Danışma Konseyi’nin 
gerçekleştirdiği “Bulga-
ristan Cumhuriyeti’nin 
Milli Güvenliği ile İlgili 
Riskler ve Tehditler ve 
Milli Güvenliğin Güç-
lendirilmesine Yöne-
lik Önlemler” konulu 
toplantısından sonra 
basına açıklamada bu-
lunan Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, “Milli 
Güvenlik Stratejisi artık 
bugünkü güvenlik orta-
mına uygun değildir ve 
günümüzde karşılanan 
zorlukların üstesinden 
gelinebilmesi için stra-
tejinin 2017 yılının so-
nuna kadar güncellenip 
geliştirilmesi gerekir” 
dedi. Devlet Başkanı, 
konsey toplantısına ka-
tılanların milli güvenliğin 
yönetimi ve korunması-

na ilişkin sistemin ve 
içerdiği devlet organ-
ları ve birimlerin yapısı 

ve işleyişini düzenleyen 
yasal düzenlemelerin 
güncellenmesi ve ge-
liştirilmesi teklifini de 
desteklediklerini belirtti. 
Konsey toplantısında 

temel önceliğin güven-
lik sektöründe yaşanan 
kadro eksikliğinin ta-
mamlanması, çalışan-

ların motivasyonunun 
ve prestijinin artırılması 
ve modernleştirmeye 

yönelik projelerin hız-
landırılması belirlendiği 
açıklandı. Cumhurbaş-
kanı Radev, yenilene-
ne kadar mevcut ekip-
manların, silahların ve 
donanımın bakımları 
yapılmasının yanı sıra 
güvenlik personelinin 
niteliklerinin ve eğitimi-

nin artırılmasına yönelik 
koşullar oluşturulması 
teklifinin de oybirliğiyle 

Milli Güvenlik Danışma 
Konseyi üyeleri tara-
fından desteklendiğini 
belirtti. 
Konsey toplantısın-

da 20 Haziran’a kadar 
güvenlik sektörünün 
entegre gelişimine yö-
nelik perspektiflere ve 
önümüzdeki 5 yıl için-

de kaynakların devlet 
organları ve birimlerine 
yapılacak dağılımına 
ilişkin analiz çalışması 
yapılması ve öneriler-
de bulunulması kararı 
alındığı bildirildi. Cum-
hurbaşkanı Radev, gü-
venlik sektörünün ge-
lişim sürecine Bulgar 
savunma sanayisinin 
doludizgin katılımının 

ve modernizasyon pro-
jeleriyle ilgili endüstriyel 
işbirliği programları ka-
bul edilmesinin önemini 
vurguladı. 
Devlet Başkanı, Milli 

Güvenlik Danışma Kon-
seyi toplantısına katılan 
herkese toplantıda so-
rumlu ve yapıcı tutumla-
rı ve alınan kararlar için 
teşekkür etti. 

Her ay 50 hasta, tedavi masraflarını 
ödememek için hastaneden kaçıyor

Her ay ülkemizdeorta-
lama 50 hasta, tedavi ret 
formu imzalamadan has-
taneden kaçıyor. Onların 
çoğu personele haber 
vermeden hastanelerden 
ayrılıyor, çünkü sağlık si-
gortası olmadıkları için 
tedavi masraflarını öde-
mek zorunda kalmaktan 
korkuyor. En çok hasta 
Sofya Sveti Anna Üni-
versitesi Hastanesinden 
kaçıyor. 
Sofya Sveti Anna Üni-

versitesi Hastanesi Sos-
yal Faaliyetler Bölümü 
Başkanı İva Galeva, “Her 
yıl yaklaşık 100 kişi, te-
davi ücretini veya geri-
ye dönük olarak Ulusal 
Sağlık Kasasına (NZOK) 
sağlık sigorta primlerini 
ödememek için tedavisi 
bitmeden hastaneden 
ayrılıyor. Hastaneden ka-
çanların çoğu İhtiman ve 
Samokov bölgelerinden 
etnik azınlıklara mensup 
kişilerdir” diye bildirdi. 
Hastanelerden daha 

çok birkaç saat önce 
doğum yapmış anneler 
ve patolojik ağrıları olan 
hamile kadınlar kaçı-
yor. Onlar, tedavi mas-
rafları ödemek zorunda 
kalacakları korkusuyla 
kanaması olduğu hal-

de hastaneden çıkıyor. 
Bulgaristan’da hastane-
lerde doğum yapmanın 
sağlık sigortası olanlara 
bile ücretsiz olduğunu 
anlayınca kadınların ba-
zıları hastanelere geri 
dönüyor. 

Hekimler, “Bulaşıcı 
hastalığı olanların has-
taneden kaçmaması için 
Sofya Sveti Anna Üniver-
sitesi Hastanesi Bulaşıcı 
Hastalıklar Bölümünde 
hasta odalarının pen-
cereleri parmaklıklı, tek 
giriş kapısı ise kilitlidir. 
Buna rağmen yılda en az 
5 hasta bu bölümden de 
kaçmayı başarıyor. On-
ların bazıları intravenöz 

infüzyon tedavisi gören 
hastalardır ki, ayağa kal-
kar kalkmaz kaçıyor” diye 
anlattılar. 
Sofya Pirogov Hasta-

nesinden verilen bilgiye 
göre hastanede geçen yıl 
sağlık sigortası olmayan 

yaklaşık 300 kişi tedavi 
gördü. Onlardan üçte biri 
tedavisi bitmeden hasta-
neden kaçtı. 
Kısa bir süre önce Trav-

matoloji Bölümüne kabul 
edilip acil olarak ameliyat 
edilen 40 yaşında bir er-
kek, geriye dönük olarak 
sağlık sigorta primlerini 
ödemeleri için yakınlarını 
araması için iki kere he-
kimler tarafından uyarı-

lınca dikişleri alınmadan 
hastaneden kaçtı. 
Travmatoloji Kliniğin-

den yapılan açıklamada, 
“Yarası her an açılabilir-
di. Onu polis aracılığıyla 
aramaya başladık, fakat 

gerçekte olma-
yan adres ver-
diği ortaya çıktı, 
onu bulamadık” 
diye belirtildi. 
Ac i l  o la rak 

Anestesi ve Re-
animasyon Bö-
lümüne kabul 
edilen ve sonra 
Nöroloji Bölü-
müne alınan 50 
yaşında başka 
bir hasta ada-
mın ise çocuk-
ları geriye dö-
nük olarak onun 
sağlık primle-
rini ödemeleri 

gerektiğini anlayınca 
babasını hastaneden çı-
karmayı reddettikleri için 
aylarca Pirogov Hasta-
nesinde kaldığı bildirildi. 
Daha sonra vefat eden 
adamın ailesi cenazesini 
de almayı reddedince ce-
naze merasimi hastane 
tarafından düzenlendiği 
açıklandı. 
             Kırcaali Haber

tirmelerini bekliyorum"
Borisov, son seçimde ül-

kesindeki Müslümanların 
partisine gerçekten büyük 
teveccüh gösterdiğini be-
lirterek, Müslümanların iki 
ülke arasında köprü oldu-
ğunu söyledi.

Borisov, "AB ülkelerin-
deki meslektaşlarımın 
da Türkiye ile ilişkilerini 
normalleştirmelerini bek-
liyorum. Çünkü AB ekono-
misi ile Türkiye ekonomisi 
birbirine çok sıkı şekilde 
bağlı. Dolayısıyla bu ko-
nuda herhangi bir sorun 
yaşanmaması gerekiyor." 
dedi.

Borisov, Türkiye’nin ge-
leceğini AB’de gördüğünü 
ancak son dönemde bir 
çok ülkenin Türkiye’nin 
yerini AB’de görmediğini 
anlatarak, bu alanda dı-
şişleri bakanlıklarının çok 
aktif bir şekilde çalışmala-
rı gerektiğini kaydetti. Bo-
risov, “Çünkü biz Avrupa 
ile Asya arasında bulunan 
potansiyeli yüksek iki ül-
keyiz.” şeklinde konuştu.

AB-Türkiye ilişkilerine 
yönelik soru üzerine Bo-
risov, gerçekçi olmak ge-
rekirse taraflar arasındaki 
ilişkinin şu anda en düşük 
noktada olduğunu ifade 
etti. Avrupa ülkelerinin 
seçim sürecinde normal 
zamanda alınmayacak 
kararlar aldığını ve de-
ğerlendirmeler yaptığını 
anımsatan Borisov, an-
cak bu ülkelerin çoğunun 
sınırdan uzak olduğunu 
vurguladı. Önlerine çok 
uzun hedefler koymadık-
larının altını çizen Bori-
sov, şunları söyledi:

“Biz diplomatik yollarla 
ilişkilerin normalleşmesi 
yönünde çaba harcayaca-
ğız. Birkaç yıl önce büyük 
göç dalgası Türkiye tara-
fından tutulmamış olsay-
dı, bütün Avrupa’yı silip 

süpürebilirdi. Ve o zaman 
yapılan en akıllıca şey 
Türkiye ile AB arasındaki 
anlaşmaydı. Biz de bu an-
laşmanın devam etmesini 
istiyoruz. Çünkü hiçbir sı-
nır 3-4 milyon mülteciyle 
baş edemez. Bu nedenle 
kendilerine her zaman te-
şekkür ediyorum.

Bu lgar i s t an  o la rak 
‘Türkiye’nin üyeliğini ga-
ranti ediyoruz’ dememiz 
gerçekçi olmaz. Çünkü 
biz küçük bir ülkeyiz ama 
içinde bulunduğumuz aile 
ile komşumuz olan ülke 
arasındaki ilişkilerin iyi-
leşmesi yönünde çok kat-
kı sağlayabiliriz. Sınırın 
iki tarafında birbirine çok 
yakın Bulgar ve Türk va-
tandaşları var. Bunlar ara-
sında bağların kurulması 
gerekiyor. Ticaretin ge-
liştirilmesi yönünde çaba 
harcamamız gerekiyor. 
Bunları yapabilirsek başa-
rı olarak göreceğiz. Bizim 
amacımız sınırımızı ve 
yatırımlarımızı korumak. 
Bunun ötesinde bir şeyler 
daha yapılabilirse çok iyi 
olacak. Bunun bilinmesi 
gerekiyor. Hiçbir şekilde 
kendimize gerçekte ya-
pamayacağımız bir hedef 
seçmiyoruz.”

Türkiye’nin NATO’nun 
g ü n e y  k a n a d ı n d a 
Bulgaristan’ın partneri 
olduğuna değinen Bo-
risov, “Bunun hiç kimse 
tarafından hiçbir şekil-
de unutulmaması gere-
kir. Türkiye'siz bu kanat 
kesinlikle olamaz.” diye 
konuştu. Borisov, bu ne-
denle AB-Türkiye ilişkile-
rinin şu anda çok iyi bir 
noktada olmasa da aklı-
selimin üstün geleceğine 
ve ilişkilerin çok yakın za-
manda normal bir çalışma 
temposuna kavuşacağına 
olan inancını dile getirdi.

                               AA

Boyko Borisov’un 
Ankara Ziyareti

6. sayfadan devam
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

İslami Eğitim Ayı Kampanyasına Yardım Çağırısı
Muhterem Müslümanlar,
vatandaşı olduğumuz, 

her daim istikrarı ve refa-
hı için çalışıp dua ettiğimiz 
Bulgaristan’da seçmeli (İs-
lam) din eğitimini geliştirmek,
Yaz Kur’an Kurslarımızın 

sayısını arttırarak, verimli 
hale getirmek,
Din dersi Hocalarımıza ve 

Yaz Kur’an Kursu öğreticile-
rimize katkı sağlamak,
İmam Hatip Liselerimizin ( 

Rusçuk, Şumnu ve Mestanlı) 
ve Sofya İslam Enstitümüzün 
Temel ihtiyaçlarını karşıla-
mak,
Madan Hafızlık Kursuna 

yardım elimizi uzatarak, gö-
zetebilmek,
Bulgaristan’da İrşad faali-

yetlerini geliştirmek,
Ezansız Camii kalmasın 

projesini tatbik edebilmek,
İhtiyaç sahibi Başarılı Öğ-

rencilere Burs temin etmek, 
Ve bir çok din eğitimi ve 

irşat faaliyetlerini tatbik ede-
bilmek için. 

Bulgaristan Müslümanla-
rı Başmüftülüğü, Mübarek 
Ramazan ayında siz duyarlı 
halkımızın yardımlarına mü-
racat ediyor.
Gelin hep beraber Hayırlara 

vesile olalım. Veren el alan 
elden üstündür hadisi ile, 
Allah katında bir muhabbe-
te nail olalım. Bulgaristan’da 
hayırları geliştirelim.
Zekatlarımızı, Sadaka – i 

fitrelerimiz ve hayırlarımızı 
infak ederken ( Allah için ve-
rirken) Başmüftülüğümüzün 
bu anlamlı çalışmalarını kat-
kı sağlamak suretiyle des-
tekleyelim, hikmetli çağırıla-
rına yardım elimizi uzatarak 
icabet edelim. 
Başmüftülük Fetva Komis-

yonu 2017 yılı Sadaka-i Fıtır 
Bedelini 5 lv. Nisap miktarı ( 
Temel İhtiyaçların haricinde 
) – Zenginlik ölçüsü 5185 lv. 
Olarak belirledi. 
Duyarlı Müslümanlar! Kam-

panyaya katkı, aileler olarak 
bir sadaka-i fıtır veya imkan 
ölçüsünde 1 lv. veya 2lv... 
katkı sağlayarak, hayır ker-
vanında yer almış, ağızı du-
alı Kur’an talebelerinin dua-
larına nail olmuş olur. 
Mevlam, yaptığımız ve ya-

pacağımız Hayırlarımızı Ka-
bul buyursun. 
Kırcaali Müftülüğü olarak 

bizler de Başmüftülüğümü-
zün Eğitim ayı Kamğanya-
sına, yayınladığımız eserleri 
vakıf kılarak katkı sağlamayı 
murad ediyoruz ( istiyoruz). 
Bulgaristan’da Okunan 4 

Çeşit Mevlit Paketi - 10 lv.
Bursa Ulu Camii İmam Ha-

tibi Süleyman Çelebi XIV. 
Asırda kaleme aldığı Mevlid-i 
Şerifi, Bulgaristan genelinde 
okunur.

İpsala’lı Ebu’l Hayr Mustafa 
Efendi tarafından XV. y.y. ya-
zılıda yazılmış olan Mevlid- i 
Şerif, Kırcaali ilimizin has-
saten Koşukavak ilçesinde, 
Killi, Çakırlı ve Çorbacılar 
muhitlerinde okunur.
Osmanpazarı Müf tüsü 

İsmail Niyazi Efendi tara-
fından XVIII.y.y.’da yazılan 
Mevlid. Eski Cuma ve ilçesi 
Osmanpazarı’nda okunur. 
Madan Vaizi Raif Vehbi 

Efendi tarafından 1955 yı-
lında yazılan Mevlid-i Şerif, 
okunmuyor, kültürel bir zen-
ginlik olarak yayına verilmiş-
tir. 
Bulgaristan’da okunan 4 

çeşit Mevlid + 2 kitap ( Top-
lam 6 cep boy kitap) - 15 lv.
Türkçe, Bulgarca Ve Arap-

ça – İlahiler kitapçığı 
Rahmet Esintileri - Müba-

rek Gün ve Geceler ve Gün-
cel konular Kitapçığı 
Kırcaali Müftülüğü tarafın-

dan yayınlanan bu eserlerin 
gelirleri İslam Eğitim ayına 
gönderilecektir. 
Kampanyaya destek mak-

satlı camilerimizde de sergi-
ler açılacaktır. 
Toplanılan miktar, gerek ca-

milerde, gerekse şahıs ola-
rak duyarlı halkımızın hayır-
ları, sadakaları ve zekatları 
Başmüftülük “ Müslümanlar 
Dergisinde” bir ekte yayın-
lanacak, böylelikle şeffaf bir 
yaklaşım sergilenmiş olacak-
tır. 
Mevlam sizlerden razi ol-

sun. Sağlıklı, hayırlı, mutlu 
ve uzun ömürler ihsan etsin. 
Dareyn saadeti nasip etsin.
           Beyhan MEHMET
           Kırcaali Müftüsü

AİHM'den Bulgaristan'da 
Türk Derneği Kararı

Avrupa İnsan Hakları Mahke-
mesi (AİHM), Bulgaristan'da 
Müslüman nüfusun haklarını 
savunan Ulusal Türk Birliği 
derneğinin kuruluşuna izin ve-
rilmemesi hakkındaki davada 
Bulgaristan'ı haksız buldu.
Fransa'nın Strazburg kentin-

de bulunan yüksek mahkeme, 
Bulgaristan vatandaşı Men-
deres Mehmet Kungün'ün 
kurucusu olduğu Ulusal Türk 
Birliği derneğinin Bulgar ma-
kamları tarafından resmen 
tanınmaması ile ilgili davayı 
karara bağladı.
Kararda,  U lusa l  Türk 

Birliği'nin Bulgaristan yöne-
timi tarafından yasal dernek 
olarak kayıt altına alınması-
nın reddinin, "demokratik bir 
toplumun kurallarıyla bağdaş-
madığı" belirtildi.
Mahkeme, Bulgaristan yöne-

timinin aldığı bu kararla Avru-
pa İnsan Hakları Sözleşmesi-
nin (AİHS) "toplantı ve dernek 
kurma özgürlüğünü düzenle-
yen 11. maddesini ihlal ettiği" 
sonucuna oy birliğiyle varıldı-
ğını duyurdu.
Bulgar mahkemelerinin Ulu-

sal Türk Birliği'nin yasal sta-
tü kazanmasını reddederken 
öne sürdüğü gerekçelerde, 

derneğin veya üyelerinin, ül-
kenin birliği ve bütünlüğünü 
tehdit eden veya nefret ve 
şiddete çağıran söylemlerine 

rastlanmadığı da kaydedildi. 
Kararda, Bulgaristan yüksek 
mahkemesinin, Ulusal Türk 
Birliği'nin siyasi amaçlarla ku-
rulduğu ve siyasi faaliyetlerde 
bulunmayı hedeflediği şeklin-
deki itirazlarının geçersiz ve 

AİHS'e aykırı olduğu belirtildi.
M a h k e m e  a y r ı c a 

Bulgaristan'ın başvuruculara 
5 bin avro manevi ve 2 bin 

avro mahke-
me masrafları 
olmak üzere 
tazminat öde-
mesine karar 
verdi.
B u l g a r i s -

tan yönetimi, 
Kungün ve ar-
kadaşlarının, 
2006 yılında 
Ulusal Türk 
Bir l iği adıy-
la kurdukları 
derneğin ya-
sal işlemlerini 
gerçekleştir-
meyi, "Der-
nek adının 
Bulgaristan'da 
bir Türk varlı-
ğına işaret 
ettiğini ve ay-
rılıkçı hedefler 

taşıdığını" gerekçe göstererek 
reddetmişti.
Bulgaristan mahkemelerine 

yapılan itirazların sonuçsuz 
kalması üzerine Kungün ve 
arkadaşları, 2008'de AİHM'ye 
başvurmuştu. AA


