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Türk Tiyatrosunun Boyacı Adlı Oyunun Muhteşem Galası
Kırcaali Kadriye Latifova Mü-

zikal Tiyatrosu’nun sahnelediği 
Boyacı adlı komedi oyununun 
galası yapıldı. Oyun, Türkiye 
Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatro-
ları Genel Müdürlüğü’nün des-
teğiyle Kırcaali’de sahnelendi. 

Yoğun bir katılımla galası ger-
çekleştirilen oyun başarıyla 
sahnelendi, beğeniyle izlendi 
ve bol bol alkışlandı, takdir aldı. 
Yaklaşık iki saat süren oyun sa-
lonu dolduran izleyicileri kahka-
halara boğdu. Oyunun galasını 
yönetmen, sahne dekor ve kos-
tüm tasarımcısı İstanbul Devlet 
Tiyatrosu’ndan Burak Karaman 
ve Behlüldane Tor, oyunun ya-
zarı ünlü dramaturg Tuncer Cü-
cenoğlu ve İstanbul’dan başka 
konuklar onurlandırdı. 

Gala, siyasi ve kültür camia-
sını bir araya getirdi. İzlemeye 
gelenler arasında, T.C. Filibe 
Başkonsolosluğu Muavin Kon-
solos İmren Kaygısız, Kırcaali 
Belediye Başkanı Hasan Azis, 
Hak ve Özgürlükler Hareke-
ti (HÖH) İl Başkanı ve Cebel 
Belediye Başkanı Bahri Ömer, 
HÖH Kırcaali Milletvekilleri 
Erdinç Hayrullah ve Şabanali 
Ahmet, Momçilgrad Belediye 
Başkanı Akif Akif ve başka ye-
rel siyasetçiler yerlerini aldılar. 

Bir doktor muayenehanesin-
de geçen oyunda, boyacı Kadir 
ve çevresinde gelişen komik 
olaylar anlatılıyor. Ülkedeki 
ekonomik açmazlar, ev sorunu, 
mafya ilişkileri, ihale çıkmazı 
gibi güncel konuların yanı sıra 
bireylerin mutsuzluğu, aile ilişki-

leri, kıskançlık ve aşk ironik bir 
dille, yoğun bir trafik içerisinde 
seyirciye aktarıldı.

Komedi oyununda başrolleri 
konuk oyuncu Tezcan Ferad - 
Cani ve Rahim Ferad - Raka 
paylaşıyorlar. Diğer oyuncular 
ise Orhan Tahir, Leman Saley-
din, Yakub Yakub, Ayhan Şakir, 
Dinko Kovaçev, konuk oyuncu 
Yüksel Esen ve Rusalina May-
nalovska. Oyunun Yönetmen 
Yardımcısı Gülşen Rasim, ışık 
düzeni Fuat İsmail, kondüit Yıl-
dıray Apturahman-Covani’ye 
ait. 

İki perdelik Türkçe komedi 
oyunun Bulgarca altyazısı var-
dı. Bu da Türklerin yoğun katı-

lımının yanı sıra, Bulgarların da 
katılımını sağladı. 

Oyunun sonunda tüm ekip 

sahneye davet edildi. O oyu-
nun gerçekleşmesinde Tiyatro 
ve Müzik Merkezi Müdürü Yar-

dımcısı Sabiha Mestan’ın büyük 
rol oynadığı belirtildi. Müdür 
Dimo Dimov, tüm ekibi tebrik 
ederken, galaya katılan tüm iz-
leyicilere de teşekkür etti. 

Ünlü oyun yazar ı  Tun -
cer Cücenoğlu, oyunlarının 
Bulgaristan’da oynanmasına 
çok sevindiğini ifade etti. Mat-
ruşka oyununun Plovdiv, Ruse 
ve Slistre tiyatrolarında, Çığ 
oyunun ise Plamen Panev’in 
yönetmeliğinde Kırcaali Tiyat-
rosu tarafından sahnelendiği-
ni belirtti. Oyunun tüm ekibini 
tebrik eden Cücenoğlu, “Çok 
başarılı bir oyun çıkarttılar. Çok 
mutlu oldum. Dünyada barışı, 
ülkelerin yakınlaşmalarını sa-
natçılar sağlar” dedi. Mustafa 
Atatürk’ün Türkiye ile Bulgaris-
tan arasındaki ilişkilerin gelişti-
rilmesi gerektiğine dair vasiye-
tini hatırlattı. 

Atatürk’ün, `Bulgar halkını kü-
çümsemeyin. Bulgar halkı bü-
yük bir halktır` sözlerini aktardı. 

BAŞSİAD heyetinin katılımıyla iş forumu
Kırcaali’de Bulgaristan İşveren 

ve Sanayicilerin Konfederasyo-
nu (KRİB) Kırcaali Şubesi’nin 
ev sahipliğinde iş forumu dü-
zenlendi. Foruma Kocaeli ili 
Başiskele şehrinde kurulan 
Başiskele Sanayici ve İşadam-
ları Derneği’nden (BAŞSİAD) 
bir heyet ve merkezi Plovdiv 
(Filibe) şehrinde bulunan Bul-
gar - Türk İşadamları Derneği 
(BULTİŞ) temsilcileri katıldı. 
Meatsa Kompleksi’nde gerçek-
leştirilen forumun onur konuğu 
Türkiye’nin Filibe Ticaret Ataşe-
si Barış Yeniçeri oldu. BAŞSİ-
AD Başkanı Barış Arat, BULTİŞ 
Başkanı Vasıf Bilginer, Kırcaali 
Ticaret Odası Başkanı Alyoşa 
Sinabov, Ekonomik Girişim Bir-
liği Başkanı Sevdalin Ognya-
nov, Kırcaali Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkanı Nasko Nastev, 
İnşaat Odası Başkanı Aleksan-
dır Elinov-Sadık, Bulgar Bilim 
Adamları Birliği Bölge Şubesi, 

Kırcaali ve Momçilgrad Rotary 
kulüpleri, firma, banka ve başka 
kuruluşlarının yöneticileri katıl-
dılar. 

KRİB Kırcaali Bölge Şube 
Başkanı, Kırcaali Perperikon 
Turizm Derneği Başkanı, Bul-
gar Bilim Adamları Birliği Bölge 
Şubesi Üyesi Müh. Fahri İdriz 
selamlama konulmasında iş fo-
rumun tüm katılımcılarına teşek-

kür etti. İş forumundan duyduğu 
memnuniyeti dile getirerek, Kır-
caali ilindeki tüm iş dünyasının 
hemen hemen burada olduğunu 
belirtti. İdriz, bu forumdan son-
ra Türk ve Bulgar iş adamları 
arasındaki ilişkilerin daha da 
derinleşeceği kanaatinde oldu-
ğunu ifade etti. KRİB Kırcaali 

Resmiye MÜMÜN
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Türk Tiyatrosunun Boyacı Adlı Oyunun Muhteşem Galası
1. sayfadan devam

Oyun yazarı, “Bu yolda 
hepimiz çalışıyoruz. Bu 
hususta benim de küçü-
cük bir tuzum olduysa 
ben çok mutluyum. Uma-
rım bundan sonra geliş-
meler daha iyi olacaktır, 
daha da yakınlaşacağız. 
Liderimiz rahat uyusun, 
onun vasiyetlerini yerine 
getiriyoruz” dedi. 
HÖH Genel Başkanı 

Lütfi Mestan ve HÖH İl 
Başkanlığı tarafından 
gönderilen tebrik mesaj-
ları okundu. HÖH İL Baş-
kanı Bahri Ömer’in me-
sajında Kadriye Latifova 
Müzikal Tiyatrosu’nun 
Türklerin yoğun olarak 
yaşadığı bölgede ihti-
yaçları karşılamak üzere 
faaliyetine devam ettiği 
kaydediliyor. Mesajda, 
“Çağdaş Avrupa değerle-
ri doğrultusundaki kültür 
çeşitliliğinin korunması 

çabalarına değer veriyo-
ruz. Boyacı’nın galasının 
iyi niyetliliğin ve hoşgörü-
nün bayramı olduğu ifa-
de ediliyor. Bulgar tiyat-
rolarında da sahnelenen 
ünlü oyun yazarı Tuncer 
Cücenoğlu’nun oyunları-
na hayranlık duyuyoruz. 
Bugün Türkiye ile ilişkiler 
en hızlı bir şekilde kültür 
alanında gerçekleştirili-

yor” deniliyor. 
Sayın Ömer, oyunun 

diğer ilçelerde de başa-
rı kaydetmesini dilerken, 
HÖH partisi olarak her 
zaman desteğe hazır ol-
duklarını vurguluyor. 
T.C. Filibe Başkonso-

losu Alper Aktaş, HÖH 
Başkanı Lütfi Mestan, 
GERB Milletvekili Tsveta 
Karayançeva, Kırcaali, 

Momçilgrad, Krumovg-
rad, Ardino belediye baş-
kanları, HÖH İlçe Baş-
kanlığı, Razgrad Tiyatro 
ve Müzik Merkezi, Ardi-
no Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi, Kırcaali 
Buket Derneği ve başka-
ları tarafından birer sepet 
çiçek sunuldu. 
Kırcaali’de en son Türk-

çe oyun 2012 yılında An-

talya Devlet Tiyatrosu 
Müdürü Selim Gürata 
Hisseli Harikalar Kum-
panyası müzikalini Son 

Kırcaali Valiliği’nde devir teslim töreni
GERB partisi Kırcaa-

li İlçe Başkanı İliya İliev 
resmi olarak Kırcaali Va-
lisi görevine başladı. İliev, 
makamı Biser Nikolov’dan 
devraldı. Devir teslim tö-
reninde ikisi el sıkışarak 
birbirine sembolik hediye-
ler sundular. Nikolov, yeni 
Vali’ye valilik mührünü 
teslim ederken, kararna-
meleri imzalamak üzere 
bir kalem hediye etti.

Eski Vali, İliev’e Kırcaali 
Çevre Yolu projesine iliş-
kin güncel resmi mektup-
ların korunduğu dosyayı 
teslim etti.

İliev, Nikolov’a ilginç bir 
anmalık hediye ederek, 
profesyonel hayatında 
başarılarının devamını 
diledi. “Çevre Yolu projesi 
benim öncelikli görevim 
olacak” dedi. İliev, büyük 
çabalar sonucunda ku-
rulan hükümetin yerel ve 
bölgesel düzeyde politika-
larını yürüteceğini belirtti. 

Vali, ildeki ilçe belediye 
başkanları ile uyum içe-
risinde çalışmalar yürüt-
menin birinci derecede 

hedefi olacağının altını 
çizdi. “Kış mevsiminde-
yiz. Kış hazırlıklarına iliş-
kin belediye başkanları 
ile görüşmeye hazırlanı-
yorum” dedi. Makas Sı-
nır Kapısı’ndan ağır yük 

kamyonlarının da geçiş 
yapmasına imkanları in-
celeyeceğini söyledi. Vali, 
“Sınır Kapısı’nın yeniden 

yapılandırılması yapıl-
mazsa bu mümkün ol-
mayacak. Amacımız Ege 
Denizi limanına ekonomik 
çıkışımızın olması ve ben 
buna yönelik çalışmalar 
yapacağım” diye belirtti. 

Bir hafta zarfında vali yar-
dımcıları atamalarının da 
yapılacağını ifade eden 
İliev, kimlerin bu göreve 
getirileceğini Başbakan 
Boyko Borisov’un karar 
vereceğini belirtti. Ata-
malara ilişkin tekliflerde 
bulunduğunu açıkladı.

Basın toplantısında 
GERB Kırcaali Milletve-
kili Tsveta Karayançeva 
da hazır bulundu. Vali 
yardımcıları adaylarının 
profesyonel olduklarını ve 
bölgenin etnik çeşitliliğini 
yansıtacaklarını kaydet-
ti. Karayançeva, İliev ile 
ekip çalışması yaparak 
yürütme ve yargı makam-
ları önünde Kırcaali ilinin 
çıkarlarını savunmak için 
çaba sarf edeceklerini 
vurguladı. 

Karayançeva, Kırcaa-
li ilinde İliev’in belediye 
başkanlarının faaliyetleri 
yasal olup olmadığını ta-
kip edeceğinin altını çizdi. 

Bulgaristan'dan ABD 'zırhlısına' veto
Bulgaristan Genelkur-

may Başkanı, ABD'nin 
Bulgaristan'a tank ve 
zırhlı araç konuşlandırma 
açıklamalarına karşı çıktı. 

Bulgaristan kendi top-
raklarında ABD zırhlı 
araçların yerleştirmesine 
izin vermeyeceğini açık-
ladı.

Konuyla ilgili açıklama 
yapan Bulgaristan Ge-
nelkurmay Başkanı Ko-
ramiral Rumen Nikolov, 

ABD'nin böyle bir teklifle 
gelmesi durumunda ke-
dilerini reddeceklerini 
söyledi. Daha önce ABD 
Doğu Avrupa ülkelerinde 
ek olarak zırhlı araçlarını 
konuşlandırmak istediğini 
açıklamıştı.

BGNES ajansına konu-
şan Koramiral Rumen Ni-
kolov "ABD bizim bölge ek 
olarak tank ve diğer zırhlı 
araçlarda konuşlandırmak 
isterse buna cevabımız 

"Hayır" olur" dedi.
Nikolov bu konunun 

NATO çerçevesinde as-
keri veya askeri-siyasi 
açıdan ele alınmadığını 
da sözlerine ekledi. Ni-
kolov ABD'li askeri yet-
kililerinin açıklamalarıyla 
ilgili olarak, "Bu Amerikalı 
generalin kişisel görüşü-
dür ve biz bunu resmi bir 
açıklama ve ortak politika-
mız olarak değerlendirmi-
yoruz" dedi.

26 Kasım'da ABD Or-
dusunun Avrupa'daki 
Kara Kuvvetleri komuta-
nı, Korgeneral Ben Hod-
ges ABD'nin aralarında 
Bulgaristan, Polonya ve 
Romanya’nın da bulun-
duğu Baltık ve Doğu Av-
rupa'daki NATO üyesi ül-
kelere yaklaşık 150 tank 
ve zırhlı araç konuşlan-
dırmayı düşündüklerini 
söylemişti.

               Dünya Bülteni

HÖH, İki Milletvekiliyi Meclis 
Grubundan İhraç Etti

Üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu 
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Milletvekili 
Tuncer Kırcaliev, partinin Meclis Grubu’nda yer 
alan Musa Palev ve Günay Hüsmen’in üyelikle-
rine son verildiğini bildirdi. Bunun nedeni ikisinin 
tercihli oyla milletvekili seçildikleri için listelerinde 
daha ön sıradaki adayların milletvekili olma hak-
kından mahrum etmiş olmalarından kaynaklandığı 
açıklandı. 

Kırcaliev, “Bu kararın farklı yönlü yorumlara ve 
dürüst olmayan sonuçlara varılmasına yol açaca-
ğının farkındayız. Bu yüzden bu kararı almamızın 
en önemli nedenini söyleyeyim size-Günay Hüs-
men ve Musa Palev HÖH Meclis Grubu üyelikleri-
ne son verildi, çünkü siyasi bir angajmana ve ter-
cihli oy hakkını kullanmamaya dair bir centilmenlik 
anlaşmasına uymadılar. Onlar, seçmenlerin tercihli 
oy kullanmaları halinde bu haktan yararlanmaya-
caklarına dair sorumluluk üstlendiler” dedi.

Kırcaliev, tercihli oydan yararlanan milletvekille-
rin bağımsız olarak milletvekili olmaları gerektiğini 
belirtti.

HÖH Merkez Yürütme Kurulu’nun Günay 
Hüsmen’i HÖH İsperih İlçe Başkanı görevinden 
de aldığı bildirildi.

Bulgaristan-Türkiye 
Doğalgaz Bağlantısı
Bulgaristan ile Türkiye arasında kurulması planla-

nan doğalgaz hattı projesiyle ilgili ön araştırmalara 
önümüzdeki yıl başlanacağı bildirildi.

Bulgartransgaz Genel Müdürü Kiril Temelkov, pro-
jeyle ilgili güzergah üzerinde ön incelemede kullanıl-
mak üzere Avrupa Komisyonu'nun 190 bin avroluk 
ödeneği onayladığını söyledi.

"Önümüzdeki yılın başında hattın geçeceği gü-
zergah üzerinde ayrıntılı inceleme çalışmalarına 
başlanacak. 2015 yılının ortalarında ise hattın in-
şaatıyla ilgili araştırma yapılacak" diyen Temelkov, 
hattın toplam maliyetinin söz konusu araştırmalar 
tamamlandıktan sonra tespit edilebileceğini kaydetti.

Bulgaristan'ı Türkiye ile bağlayacak doğalgaz hat-
tının Bulgaristan tarafındaki uzunluğu 75 kilometre 
olması tahmin ediliyor

Doğalgaz ihtiyacının yaklaşık yüzde 90'ını 
Rusya'dan sağlayan Bulgaristan, Ukrayna'daki geliş-
melerden dolayı gazın kesilmesinden endişe duyu-
yor ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu komşu-
larıyla doğalgaz hatları kurarak alternatif kaynaklar 
oluşturmak istiyor.

Mutluluk Kumpanyası adı 
altında Kadriye Latifova 
Sahnesi ekibiyle sahne-
lenmişti. 



  Kırcaali Haber 310 Aralık 2014 HABERLER

Ünlü oyun yazarı Tuncer Cücenoğlu, Boyacı 
oyunun prömiyeri için Kırcaali’deydi

Kırcaali Kadriye Latifova 
Müzikal Tiyatrosu Boya-
cı adlı oyunun prömiyer 

öncesi basın toplantısı 
düzenledi. Prömiyeri için 
Kırcaali’ye gelen oyunun 
yazarı Tuncer Cücenoğlu 
da verilen basın toplantı-
sında hazır bulundu. 
Tiyatro ve Müzik Mer-

kezi Müdür Yardımcısı 
Sabiha Mestan, Türkiye 
Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürlüğü’nden görev-
lendirilen İstanbul Devlet 
Tiyatrosu’ndan rejisör 
Burak Karaman ve tasa-
rımcı Behlüldane Tor’un 
iki aydır Kadriye Latifova 
Müzikal Tiyatrosu oyun-
cularıyla Boyacı adlı ça-
tışma komedisi olan oyu-
nunun provalarını yaptık-
larını bildirdi. 
Tuncer Cücenoğlu’nun 

Ç ı ğ  o y u n u n u n  d a 
2009 yılında Kırcaali 
Tiyatrosu’nda yönetmen 
Plamen Panev tarafından 
Bulgarca olarak sahneye 
konulduğunu hatırlattı. İki 
perdelik Türkçe oyunun, 
Bulgarca altyazısı da ol-
duğunu belirtti. 
Ünlü oyun yazarı Tuncer 

Cücenoğlu, Türkiye’de en 
çok sahnelenen oyunun 
Boyacı olduğunu belirtti. 
Cücenoğlu, “Ankara ve 
İzmir devlet tiyatrolarında, 
özel tiyatrolarda ve sayı-
sını bilmediğim amatör 
tiyatrolarda, liselerde ve 
başka yerlerde sahnele-
niyor. Yurt dışında ilk kez 
2000 yılında Rostov Mak-
sim Gorki Tiyatrosu’nda 
oynanmaya başlanan 
oyun artık 14 yıldır oy-
nanıyor ve çok büyük ilgi 
görüyor. Rusya’da büyük 
turnelere çıkıyorlar. Onun 
dışında Moldova, Alman-
ya, Amerika Bir leşik 
Devletleri’nde kendi dil-
lerinde sahnelendi. Kısa-

cık özetlemek gerekirse, 
yeni dünya dediğimiz yer-
de, değişimlerden sonra 
insanların nasıl bozuldu-
ğunu, kapitalizmin insan-

ları nasıl alt üst ettiğini ve 
insanların nasıl erdemle-
rini, ahlaklarını farklı bir 
şekilde değiştirdiklerini 
gösteriyor. Komedi oldu-
ğu için de ilgi görüyor” 
diye ifade etti. Tiyatrocu-
ların, kültür elçiliğini iyi 
yaptıklarının altını çizdi. 
Burak Karaman’ın yö-

netmenden başka oyun-
cu da olduğunu ve uzun 
yıllar değişik devlet tiyat-
rolarında müdür olarak 
görevde bulunduğunu 
kaydetti. Özellikle uzun 
yıllar Trabzon Devlet 
Tiyatrosu’nun müdürlü-

ğünü yaptığını belirtti. 
K a r a m a n ’ ı n 

Bulgaristan’ın da katıl-
dığı Trabzon Uluslara-
rası Karadeniz Tiyatro 
Festivali’ni yönettiğini ve 
Türkiye’nin en güzel ti-
yatro festivali haline ge-
tirdiğini paylaştı. Çin ve 
İran’dan bile katılım olan 
bu festivalin Türkiye’nin 
dış politikasına müthiş 

bir katkı sağladığını ve 
bu yüzden kendisiyle 
övündüğünü ifade etti. 
Karaman’ın  bundan 
önce Trabzon Devlet 

Tiyatrosu’nda Tuncer 
Cücenoğlu’nun Matruşka 
adlı komedi oyununu da 
yönettiğini ve çok başa-
rılı olduğunun altını çiz-
di. Matruşka’nın Plovdiv, 
Ruse ve Silistre tiyatroları 
tarafından da sahnelendi-
ğini kaydetti. Oyunlarını 
Ankara Üniversitesi Dil, 
Tarih ve Coğrafya Fakül-
tesi öğretim üyesi, yazar/
çevirmen Prof. Dr. Hü-
seyin Mevsim’in Bulgar-
caya çevirdiğini bildiren 
Cücenoğlu, onun Bulga-
ristan-Türkiye ilişkilerine 
büyük katkısı olduğunu 

vurguladı. Cücenoğlu, 
“Prof. Dr. Mevsim, ünlü 
Bulgar oyun yazarları 
Hristo Boyçev, Stanislav 
Stratiev ve benzerlerini 
Türkçeye kazandırdı. Her 
yıl Türkiye’de en az 5-6 
Bulgar oyunu oynanıyor. 
Bence Bulgar oyun ya-
zarları çağdaş dünya ti-
yatrosunun en önemli ya-
zarları. Boyçev’e neden 

Nobel ödülü verilmediği-
ne hala şaşıyorum. Boy-
çev ve Stratiev’in oyunları 
Türkiye’de yaygın olarak 
oynanıyor. Türkiye için 
Bulgaristan çok önem-
li. Neden önemli çünkü 
bizim Liderimiz Mustafa 
Kemal Atatürk burada 
Ataşemiliter olarak görev 
yaptı.
Bulgar halkını tanıdı, 

hatta bir Bulgar kızına 
aşık oldu. Onun bize va-
siyetidir. Diyor ki, `Bulga-
ristan ile ilişkileri sürekli 
geliştirin. Çünkü iki ülke-
nin dostluğundan müthiş 
bir şey olacak. Bulgar 
halkı kültürlü ve akıllı bir 
halk.̀  İlk defa operayı bu-
rada seyrediyor Mustafa 
Kemal. Karmen adlı ope-
rayı seyrediyor ve burada 
esinlenerek, Cumhuriyeti 
kurduktan sonra Türk 
operasını kuruyor. Ben 
bunları övgü için, ya da 
politika olsun diye söy-
lemiyorum. Çünkü bizler 
Rusya, Bulgar yazarla-
rıyla büyüdük. Onlar bizi 
yönlendirdiler. Bizim tek 
bir amacımız var. O da 
Bulgar-Türk ilişkileri çok 
iyi olsun” diye ifade etti. 
B u r a k  K a r a m a n , 

Kırcaali’de oyuncularla 
çalışmasını değişik bir 
macera olarak nitelen-
dirdi. Başka bir ülkede, 
başka bir kültürü tanı-
mak çok güzel oldu. 
Yönetmen, “Burada çok 

şey öğrendim. Fakat biz 
sanatçıların dünyanın 
neresinde olursa olsun, 
ortak bir dilimiz var. Bu 
ortak dil sanat ve bunun 
üzerinden çok kolay an-
laşabiliyoruz. Çünkü sa-
nat sınırların, engellerin 
olmadığı, ulaşıldığı ayrı 
bir dünyadır. Sanatta biz 
ne Amerikalı, ne Afrikalı 
diye ayırmıyoruz. İyiyi ve 

güzeli bulmaya çalışırız” 
diye ifade etti.
Daha önce de dünyanın 

birçok ülkesinde festival-
lere katıldığını ve orada 
da oyuncularla tanışma 
ve çalışma fırsatı olduğu-
nu ve bu nedenle gittiği 
yerlerde oyuncuları daha 
önceden tanıyormuş gibi 
hisse kapıldığını payla-
şan Karaman, “Sanatçı-
lar aynı endişeleri dünya 
için taşıyan, insanlık için 
aynı güzel şeyleri iste-
yen, tüm dünyada barışın 
hakim olması için çalışan 
bir gruptur. Değerlerimiz 
ortak olduğu için çok 
çabuk anlaşabiliyoruz. 
Burada da öyle oldu. O 
yüzden çok keyifli bir ça-
lışma süreci geçti. Biz 
bilgilerimizden, edindi-
ğimiz tecrübelerimizden 
bir kısmını aktarmaya 
çalıştık ve ben de bura-
da onlardan beslendim, 
bir takım yeni şeyler öğ-
rendim. Onları da ileride 
başka bir oyunda başka 
oyuncularla paylaşaca-
ğım. Buradan çok mutlu 
ayrılıyorum, çünkü çok 
güzel insanlar ve çok gü-
zel bir ülke tanıdım” diye 
konuştu. 

Tiyatronun Müdürü 
Dimo Dimov, Boyacı oyu-
nun prömiyerinden son-
ra ilk başta il çapında, 
ardından ulusal turneye 
çıkacaklarını bildirdi. 
Türkiye Konya’da dü-

zenlenen Uluslararası 
Bin Nefes Bir Ses Türk-
çe Tiyatro Yapan Ülkeler 
Festivaline geleneksel 
olarak katılacakları -
nı söyledi. Daha sonra 
Bursa’da ikinci kez ya-
pılacak Uluslararası 
Balkan Ülkeleri Tiyatro 
Festivali’ne ve Bulgaris-
tan göçmenlerinin ço-
ğunlukta yaşadıkları ilçe 
tiyatrolarından da davet 
aldıklarını belirtti. 
Cücenoğlu, Kırcaali 

Dimitır Dimov Tiyatro ve 
Müzik Merkezi’nin İstan-
bul Bakırköy Belediye Ti-
yatroları ile kardeş tiyat-
ro olacağını ve karşılıklı 
gelip gidileceğini açık-
ladı. Bakırköy Belediye 
Tiyatroları’nın bir Bulgar 
oyununu, Bulgar rejisö-
rün sahnelemesi üzere 
hazırlıklara başlanıldı-
ğını belirtti. Tiyatronun 
100 kişiden fazla büyük 
bir ekiple çalıştığını ifade 
etti. 

Resmiye MÜMÜN

Gelecek yıl itibariyle asgari 
işçi ücreti yükseltiliyor 

Maliye Bakanı Vladislav Goranov, “Asgari işçi ücreti 
1 Ocak 2015 tarihi itibariyle 340’tan 360’a yükseltile-
cek. Temmuz ayında ise 20 leva ikinci bir zam yapıla-
rak 380’e (195 avro) kadar çıkacak” diye bildirdi. 

Bu kararın 2015 Bütçesine ilişkin Bakanlar 
Kurulu’nun olağanüstü oturumunda alındığı belli oldu. 
Maliye Bakanının hükümete resmi olarak asgari işçi 
ücretinin aşamalı olarak yükseltilmesini teklif ettiği 
açıklandı. Bununla asgari ücretin 2017 yılında 460 le-

vaya ulaşması hedefleniyor.
Gelecek yıla ilişkin bütçedeki üç yıllık tahminlere 

göre Ocak 2016’da asgari işçi ücreti 420 leva olacak, 
Ocak 2017’de ise 460 levaya ulaşacak. 

Maliye Bakanı, ilk önce ekonomik büyümenin düşük 
oranda olması ve neredeyse sıfır enflasyon olması ha-
linde asgari işçi ücretine böyle bir zam yapıldığında 
işgücü pazarına baskı olacağını düşündüğünü, fakat 
işverenler tarafından işsizlik oranının fazla olarak he-
saplandığına dair eleştiri aldığı için asgari ücretin yük-
seltilmesine karşı gerekçesinin ortadan kaldırıldığını 
açıkladı.
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Bulgaristan'da Türklerden arazi topluyorlar
Balkan Türkleri Konfe-

derasyonu Genel Başka-
nı Hacıoğlu, Bulgaristan 
Türklerinin elindeki ara-
zilerin ucuza toplanarak, 
köylerden bile uzaklaştı-
rılmak istendiğini söyledi.

Balkan Türkleri Konfe-
derasyonu Genel Baş-
kanı Zülfettin Hacıoğlu, 
Bulgaristan Türklerinin 
geçim kaynağının tarım 
ve hayvancılık olduğunu 
belirterek, "Birkaç yıldır iki 
firma, Bulgaristan Türkle-
rini ziyaret ediyor ve top-
raklarını ucuz fiyata satın 
alıyor. İşte bu tür oyunlar-
la artık Türkleri köylerden 
bile uzaklaştırmak istiyor-
lar" dedi.

Hacıoğlu, AA muhabi-
rine yaptığı açıklamada, 
Bulgaristan'daki Türklerin 
120 yıldır asimilasyona 
tabi tutulduğunu kayde-
derek, topraklarının elle-
rinden alınmak istendiğini 
öne sürdü.

" B u l g a r i s t a n 'd a k i 
Türkler, arazileri satın 
alınarak uzaklaştırılmak 

isteniyor" diyen Hacıoğ-
lu, şunları kaydetti:

" Bulgaristan Türkleri, 
hayatlarını tarım ve hay-
vancılıkla devam ettir-
mektedir. Birkaç yıldır iki 
firma, Bulgaristan Türkle-
rini ziyaret ediyor ve top-
raklarını ucuz fiyata satın 
alıyor. İşte bu tür oyunlar-
la artık Türkleri köylerden 
bile uzaklaştırmak istiyor-
lar. Türkler, Bulgaristan'ın 
kırsal kesiminde yaşıyor. 
Bulgaristan Türkleri, böyle 

bir konuyla karşılaştıkla-
rında il ve ilçelerdeki der-
neklere müracaat etmeli. 
Oralardan bilgi alsınlar. 
Derneklerimiz bu konu-
da gerekli bilgiye sahip. 
Türklerin yoğun yaşadığı 
birçok bölgemizde, yerel 
iktidarda Türklerimiz var. 
Derneklere başvursun-
lar, derneklerle istişare 
ederek bu tür işlemleri 
yapsınlar çünkü kendileri 
mağdur olmakla beraber, 
Bulgaristan'daki kardeşle-

rimizi de mağdur ediyor-
lar."
Bulgaristan tarımının 

demokrasi dönemi süre-
cinde büyük durgunluğa 
girdiğine dikkati çeken 
Hacıoğlu, "Toprak işlen-
sin' diye devlet, bazı ya-
saları esnek tutmuştur. 
Varislerden bir tanesi 
talep ettiği zaman tüm 
toprağa sahip olabiliyor. 
Toprağın işlenmesi için 
iyi niyetle çıkarılan ya-
salar ancak iyi niyetli ol-
mayan firmalar maalesef 
ülkemizdeki insanlarımızı 
mağdur ediyor" şeklinde 
konuştu.
"Sorunların çözümü 

için radikal yasa deği-

şiklikleri gerekiyor"
Hacıoğlu, Hak ve Öz-

gürlükler Hareketi 'nin 
(HÖH) büyük çoğunlu-
ğunu Türklerin oluştur-
duğuna işaret ederek, 
"Türkiye'deki Bulgaristan 
Türklerinin de destekle-
diği parti. Maalesef izole 
edildi, ötekileştirildi. Etnik 
parti damgası vurulmak 
isteniyor. Halbuki HÖH, 
liberal bir partidir ve son 
25 yılda en fazla ülkenin 
idaresinde kalmış siyasi 
partidir" ifadesini kullandı. 
Avrupa'da olduğu gibi 

Bulgaristan'da da popü-
list milliyetçilik akımlarının 
pirim gördüğünü vurgula-
yan Hacıoğlu, 3 çok aşırı 

popülist milliyetçi partinin 
mecliste olduğunu, ülke-
de azınlık hükümeti kurul-
duğunu söyledi.
Sağlık, eğitim alanında 

çok ciddi sıkıntılar bulun-
duğunu aktaran Hacıoğ-
lu, "Bu tür dertler varken 
maalesef vatandaşların 
ve bizim bahsettiğimiz 
sorunlarla hükümetler 
pek ilgilenemiyor. Bu 
sorunların çözümü için 
radikal yasa değişiklikleri 
gerekiyor, dolayısıyla ge-
lecekte ve kısa vadede 
vatandaşların bu sorunla-
rıyla ilgilenecek hükumet 
olduğunu zannetmiyoruz" 
görüşünü savundu.
           Anadolu Ajansı

T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş, 
Momçilgrad’ı resmi ziyarette bulundu
Türkiye Cumhuriyeti 

Filibe Başkonsolosu Al-
per Aktaş Momçilgrad 

(Mestanlı) kasabasını 
ziyaret ederek, Bele-
diye Başkanı Akif Akif 
ile görüştü. Diplomat, 
birkaç ay önce göreve 
başlamasından sonra 
ilk defa Momçilgrad’ı 
resmi ziyarette bulundu. 
Momçilgrad Belediye 

Başkanı Akif Akif, iş 
alanında işbirliğin de-
vam etmesini beklediği-
ni kaydetti. Yabancı ya-
tırımlara her türlü kolay-
lıklar sağlamaya hazır 
olduklarını belirten Be-
lediye Başkanı, Türk iş 
adamlarının başarılı bir 
şekilde Momçilgrad’da 
iş yaptıklarının altını 
çizdi.
Kendi tarafından Sayın 

Alper Aktaş, T.C. Filibe 
Başkonsolosu olarak 
göreve başlamasından 
bu yana ilk ziyaret et-
tiği belediyelerden biri 
Momçilgrad olduğunu 
paylaştı. Başkonsolos, 
turizm ve tarım ala-
nında fikir projelerinin 
gerçekleştirilmesi için 
desteğe hazır olduğunu 

ifade etti. 
Sayın Aktaş, “Kasa-

banın gelişimine büyük 

imkanlar sunacak ve 
Bulgaristan ile Türkiye 
arasındaki ikili ilişkileri 
geliştirme potansiyeli-
ne sahip projelere iliş-
kin fikir ve önerilerinizi 
bekliyoruz” diye vurgu-

ladı. Aktaş, gelecekte 
ilçeden hayvan ve tarım 
üreticileri için Edirne ve 
Tekirdağ’da meslektaş-
larıyla deneyim alışve-
rişinde bulunacakları 
eğitimler düzenlenebi-
leceğini aktardı. 
Momçilgrad Beledi-

yesi temsilcileri, çifte 
vatandaşlığa sahip 
Türkiye’de vefat etmiş 

göçmenlerin, hala bu-
radaki Vatandaşlık Ka-
yıt ve İdari Hizmetler 
Müdürlüğü’nün (GRAO) 
kütüklerinden silinmedi-
ği sorununa değindiler. 
Belediye Genel Sekre-
teri Ceylan Süleyman’ın 
ifadesine göre vefat et-
miş göçmenlerin varis-
leri akrabasının ölüm 
belgesini almak için 
Türkiye’ye gitmek zo-
rundalar. 
Belediyenin oturma 

salonunda gerçekle-
şen görüşmede HÖH 
Kırcaali Milletvekili Er-
dinç Hayrullah, Mom-
çilgrad Meclis üyeleri 
ve vatandaşlar da hazır 
bulundu. 
Görüşmenin sonunda 

Akif Akif, Alper Aktaş’a 

Ulusal Güzel Sanatlar 
Akademisi’nde eğitim 
gören Ümügül Sali’nin 
çizdiği bir manzara tab-
losunu hediye etti. 
Daha sonra Sayın 

Aktaş cuma namazını 
kılmak üzere camiye 
gitti. Ardından Mestanlı 
İlahiyat Lisesi’nin yöne-
timiyle görüştü.
          Kırcaali Haber

Müh. Hasan Azis, BAŞSİAD heyetiyle görüştü
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Müh. Hasan Azis, 
şehrimizi ziyarette bu-
lunan Kocaeli Başiskele 
Sanayici ve İşadamları 

Derneği (BAŞSİAD) he-
yetini makamında ağır-
ladı. 
Belediyede gerçekle-

şen görüşmede Kırcaali 
Ticaret ve Sanayi Oda-
sı Başkanı Nasko Nas-
tev, Müteahhitler Odası 
Yönetim Kurulu Üyesi 
Cevdet Adem, Kırcaali 
Ticaret Odası Başka-
nı Alyoşa Sinabov ve 
Ekonomik Girişimciler 
Birliği Başkanı Sevdalin 
Ognyanov da hazır bu-
lundular. 
Hasan Azis, konukla-

ra 2009 yılında Kocaeli 
Büyükşehir Belediye 
Başkanı İbrahim Karaos-

manoğlu ile işbirliği söz-
leşmesi imzaladıklarını 
bildirdi. Bu sözleşmede 
maddelerden birinin iki 
taraftaki iş dünyası ara-

sındaki ilişkilerin teşvik 
edilmesi olduğunu be-
lirtti. Başkan konukları 
şehirde iş yapma ola-
nakları ve koşullarıyla, 
ilçede yabancı yatırım-
larla tanıştırdı. Sayın 
Azis, Bulgaristan’ın AB 
üyesi olması nedeniyle 
Kırcaali’nin Türkiye için 
500 milyonluk Avrupa 
pazarına açılan kapısı 
olduğunu, tekstil sanayi, 
makine mühendisliği ala-
nında kalifiye işgücüne, 
sanayi bölgesinde boş 
alanlar, gaz boru hattına 
sahip olduğunu söyledi. 
Belediyenin en büyük 

mülkiyet sahibi olarak 

işyerleri açmak isteyen 
işadamlarına yardımcı 
olmaya hazır olduklarını 
vurguladı. Yılbaşından 
sonra işveren örgütle-

riyle ortaklaşa olarak 
Türkiye’nin çeşitli yer-
lerinde Kırcaali’nin yatı-
rımcılar için cazip bir yer 
olarak tanıtılması ama-
cıyla bir sürü görüşmele-
rin planlandığını bildirdi.
BAŞSİAD Başkanı Ba-

rış Arat ve T.C. Filibe 
Başkonsolosluğu Tica-
ret Ataşesi Barış Yeni-
çeri Müh. Azis’e yararlı 
görüşmeden dolayı te-
şekkürlerini sundular. 
İşadamları Belediye 
Başkanı ve işverenleri, 
Türkiye’nin en önemli üç 
sanayi illerinden biri olan 
Kocaeli’ye davet ettiler.
      Resmiye MÜMÜN
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BAŞSİAD heyetinin katılımıyla iş forumu
1. sayfadan devam

Şubesi’nin yaklaşık 100 
şirketin üyesi olduğunu 
belirten iş adamı bunun 
birliğin gücüne inancını 
gösterdiklerini kaydetti. 
İdriz, “Böylece bölgedeki 
iş adamları aynı istikame-
te doğru bakıyor ve dola-
yısıyla ilerleme açısından 
Türk iş adamları iş yapma 
konusunda bizi tercih ede-
bilirler. Bizim iş yapmaya 
hazır ortaklar olduğumuzu 
bugün görebilirler. İyi ör-
neklerimizi gösterebiliriz, 
farklı projelere katılabili-
riz ve böylece hep birlikte 
Avrupa pazarlarına daha 
kolay ulaşabiliriz. Bugün-
kü toplantımızın logosu 
“Birleş ve Birlikte Yönet!”. 
Başarıya olan inancımız 
başarımızı kat kat arttıra-
caktır. Hep birlikte başa-
rımızı üçe katlayabiliriz. 
Bugün bizler için yeni bir 
başlangıç, yeni imkanlar 
ve ortak çıkarlarımız için 
yakınlaşma imkanıdır” 
diye kaydetti. 

BAŞSİAD Başkanı Ba-
rış Arat, iyi ev sahipliğin-
den dolayı teşekkür etti. 
Bulgaristan’dan işadamla-
rıyla ortak projelere hazır 
olduklarını belirtti. “Biz-
ler yaşadığımız il ve ilçe 
olarak oldukça stratejik 
önemli değerlere sahibiz. 
İnovasyon ve nanotekno-
lojilere sahibiz. Avrupa 
düzeyinde imalat yapabi-
len kalitesini kanıtlamış 
birçok markaya sahip fir-
malarız” dedi. 

Dünya markası olmayı 
hedeflediklerinin altını çiz-
di. Bunun için de stratejik 

ortaklara ihtiyaç olduğunu 
vurguladı. Toplantının lo-
gosu olan “Birleş ve Bir-

likte Yönet” fikri için Fahri 
İdriz’i tebrik etti. İş ortaklı-
ğın başarılı olmak için çok 
önemli olduğunu ifade 
eden BAŞSİAD Başkanı, 
“Nitelikli, çevreye duyar-
lı, gelişime açık, rekabet 
gücü yüksek, sermayesi 
güçlü, piyasa pazarında 
etkin yeni ortaklıklar oluş-
turmak istiyoruz” dedi. İş 
forumunu destekleyen 
oda başkanlarına, Ticaret 
Ataşesi Barış Yeniçeri’ye 
teşekkür etti. Konuşmak-
tan çok iş yapmayı tercih 
eden işadamı olduklarını 
ve bu nedenle uzun uzun 
konuşmak istemediğini 
ifade etti. 

BULTİŞ Başkanı Vasıf 
Bilginer iş forumu için or-
ganizatörlere ve katılımcı-

lara teşekkür etti. Bilginer, 
“Aynı toprağı ve kaderi 
paylaşanlar olarak başka 

şeyleri de paylaşabiliriz. 
Bugün Balkanların savaş-
la değil barışla anılması-
nın zamanı geldi geçti” 
dedi. Balkanların barış ve 
istikrarın havzası olması 
gerektiğini ve bunun için 
de birleşmenin şart oldu-
ğunu söyledi.

İşadamı, “Bugün bura-
da ekonomik işbirliğini, 
yeni yatırımları, istihdam 
artışını ve kardeşliği ko-
nuşalım. Dün Sofya’da ve 
bugün de burada gerçek-
leştirilecek ikili görüşme-
lere bu iki ülke arasında 
kurulmuş köprülere yeni-
lerin ekleneceğinden hiç 
şüphem yoktur. Bugün 
yeni bir köprünün temel-
leri atılıyor. Geriye köprü-
nün bağlantıları kalacak” 

dedi. Biznes forumun ger-
çekleşmesinde emeği ge-
çen herkese teşekkür etti. 

Türkiye’nin Filibe Ticaret 
Ataşesi Barış Yeniçeri, 
dernek başkanlarının bu 
güzel tablonun bir parça-
sını güzel ifade ettiklerini 
ve Ticaret Ataşeliği olarak 
zaten görevlerinin bu or-
tamı oluşturmak bu bir-
liktelikleri devam ettirmek 
olduğunu belirti. Bunun 
gelenek haline getirerek 
devam etmesini dilerken, 

ev sahipliği yapan Müh. 
Fahri İdriz’e kurum adı-
na teşekkür etti. Bu foru-
mun ileride daha hedefe 
yönelik bir iş toplantıları 
düzenleneceğine ümit 
verici olduğunu belirten 
Yeniçeri, tüm katılımcıla-
ra da teşekkür etti. Görev 
bölgesi itibariyle 10 ilden 
sorumlu olduğunu ve sa-
dece Sofya ve Plovdiv gibi 
şehirlerde bu tür toplantı-
ların olmaması gerektiği-
ni düşündüğü için bugün 
kendiler ini çok mutlu 
hissettiğini paylaştı. İlk 
önce bu tanışma ziyaretin 
Plovdiv’de yapılmasının 
planlandığını ve kendile-
rinin teklifiyle Kırcaali’de 
olmasını kabul ettikleri 
için BAŞŞİAD’a teşekkür 
etti. Ticaret Ataşeliği’nin 
desteğiyle benzer bir 
toplantının Türkiye’de de 
düzenleneceğini bildirdi. 
Resmi açılıştan sonra ya-
pılacak iş görüşmelerinin 
verimli ve iş bağlantıları 
ile sonuçlanır şekilde bit-
mesini diledi. 

Açılış programın sunu-
culuğunu yapan iş adamı 
Vasil Baydanov, Makas 
yolunun açılışından sonra 
Haskovo üzerinden Meriç 
otobanı ile de bağlantı 

yollarının yapımı için Fili-
be Başkonsolosluğundan 
yardım istedi. Bu yolların 
ticaret ve iş ilişkilerinin ge-
liştirilmesine olumlu etki 
yapacağını belirti. 

Daha sonra Kırcaali Ti-
caret ve Sanayi Odası 
Başkanı Nasko Nastev, 
Kırcaali Ticaret Odası 
Başkanı Alyoşa Sinabov, 
İnşaat Odası Başkanı 
Aleksandır Elinov-Sadık 
Türk işadamlarını selam-
layarak, iş ortaklığı yap-
mak için hazır olduklarını 
ifade ettiler. 

BAŞSİAD Başkanı Ba-
rış Arat, Ticaret Ataşesi 
Barış Yeniçeri ve BULTİŞ 
Başkanı Vasıf Bilginer’e 
birer plaket, Kocaeli’ye 
has olan pişmaniye, Ko-
caeli Büyükşehir Bele-
diyesi Başkanı İbrahim 
Karaosmanoğlu tarafın-
dan gönderilen hediyeleri 
sundu. 

Aynı zamanda Meatsa 
şirketi sahibi Fahri İdriz, 
iş forumunun her bir katı-
lımcısına Meatsa halk ec-
zanelerinden birer paket 
hediye olduğunu açıkladı. 
Daha sonra tüm Türkiyeli 
iş adamlarına KRİB Kırca-
ali Şubesi’nin logosu olan 
bayraklar hediye edildi. 

Bulgaristan Türklerinin Dramı 
Beyaz Perdeye Aktarılıyor

Bulgaristan Türklerinin 
dramını beyaz perdeye 
aktaran "Kaçış-1950" fil-
minin çekimlerinde sona 
gelindi.
Taş Film tarafından Bur-

sa ve Balıkesir’de çekilen 
Kaçış-1950 filmi, 1950 
ile 1970 yılları arasında 
Bulgaristan’da komünist 
idarenin zulmünden kur-
tulup Türkiye’ye sığınan 
Türklerin dramını anla-
tıyor. Filmin senaryosu, 
Zülkef Yeşilbahçe’nin 
"Ata Topraklarından Ana 
Vatana Anılar" isimli kita-
bından uyarlanarak ha-
zırlandı. Yaklaşık 70 ki-
şilik ekibin 8 ay boyunca 
aralıksız çalıştığı filmde 
Atilla Saral, İlker Gürsoy, 
Zeynep Gülmez, Hüse-
yin Elmapınar, Mehmet 
Vanlıoğlu, Onur Bayrak-
tar, Ali Özkan Dinkçi, Efe 
Karpuz ve eski Ak Parti 
Bursa Milletvekili Faruk 
Anbarcıoğlu’nun yanı 
sıra pek çok isim yer 
aldı. Ocak ayında sine-
mada olması beklenen 
filmin gösterime girmesi 
soydaşlar tarafından dört 
gözle bekleniyor.
Daha önce tiyatroda 

oyunculuk yaptığını ifa-
de eden Faruk Anbar-

cıoğlu, beyaz perdede 
ise ilk defa seyirci karşı-
sına çıkacağını söyledi. 
Filmde başrol oynayan 
Mustafa’nın yaşlanmış 

halini oynayacak olan An-
barcıoğlu, çekimler için 
kamera karşısına geçti. 
Bursa Dağ-Der Kültür 
Merkezi’nde yapılan çe-
kimler yaklaşık 4 saat 
sürdü.
Filmin konusu hakkında 

bilgi veren Anbarcıoğlu, 
"1911 yılından itibaren 
Osmanlı Devleti’nin Bal-
kanlar’daki hakimiyeti 
azalınca gerek Bulga-
ristan, gerekse Yunanis-
tan’daki kardeşlerimize 
çok ağır zulümler oldu. 
Bu zulümler neticesin-
de mübadeleler ve ka-
çışlar yaşandı. Oradaki 
soydaşlarımızın haya-
tı adeta azaba döndü. 
Bulgaristan’dan kaçan 

kardeşlerimizin hayatları 
tam bir drama dönüştü. 
1950 yılından sonraki 
kaçışlarda da bu tür ha-
diseler yaşandı" dedi.

Kendi oyna-
yacağı rol hak-
kında da bilgi 
veren Anbar-
cıoğlu, "Ben, 
zor şartlarda 
Türkiye’ye gel-
meye çalışan 
M u s t a f a ’n ı n 
yaşlanmış ha-
lini canlandırı-

yorum. Filmin senaryo-
sunda Zülkef Yeşilbahçe 
arkadaşımızın eserinden 
yararlanıldı. Buradaki 
soydaşlarımızın çektiği 
zulümleri canlandıralım 
istedik" diye konuştu.
Filmin 1950-70 yılları 

arasında Bulgaristan’dan 
Türkiye’ye kaçış hikaye-
sini anlattığını açıklayan 
film yapımcısı İhsan Taş, 
"7-8 aydır çalışıyoruz. 
60-70 kişilik bir ekiple 
çekimlerimizi Bursa ve 
Balıkesir’de yaptık. Taş 
Film olarak bu bizim ilk 
projemiz. Filmde gerçek 
hikayeden yola çıktık. 
Bundan sonra da bir ko-
medi projemiz var" şek-
linde konuştu.

Bansko şehrinden, Nilüfer belediyesine ziyaret
Ünlü kayak merkezi 

Bansko Oteller Birliği 
Başkanı ve Bulgaris-
tan Oteller Birliği Yöne-

tim Kurulu Üyesi Malin 
Bistrin, Nilüfer Bele-
diye Başkanı Mustafa 
Bozbey’i makamında 
ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bu-

lunmak için Bursa’ya 

geldiğini belirten Bist-
rin, “Nilüfer Belediye 
Başkanımız Musta-
fa Bozbey’e, Bansko 

Belediye Başkanımız 
Georgi İkonomov’dan 
selam ve davet getir-
dim. Doğu Avrupa’nın 
en modern kayak mer-
kezlerinden biri olan 
ve birçok uluslararası 

faaliyete ev sahipliği 
yapan Bansko Kayak 
Merkezi’nin yeni kayak 
sezonu açılışında Sa-

yın Mustafa 
Bozbey’i de 
a r a m ı z d a 
görmek isti-
yoruz” diye 
konuştu.
Bistrin, zi-

yarette Nilü-
fer ile Bans-
ko arasında-
ki dostluğu 
pekiştirmek 
ve tur izmi 
geliştirmek 
i ç i n  f i k i r 
alışverişinde 
bu lunduk -

larını söyledi. Bozbey, 
ziyaretten duyduğu 
memnuniyeti dile ge-
tirerek Malin Bistrin’e 
çeşitli hediyeler verdi.

         Kırcaali Haber
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Hasan ve İbrahim ikiz kardeşler için, 
Dimitır Berbatov Vakfı bağış topluyor
Dimitır Berbatov Vakfı, 

ilk defa bu yılın sonuna 
kadar devam edecek pi-
yano çalan dört çocuğa 
destek için bağış kampan-
yası başlatıyor. 

Kampanyayla elde edi-
len gelirlerle vakfın keşfet-
tiği yetenekler 2014 Malta 
Çocuk Eurovision’da ikinci 
olan Krisiya’nın seslendir-
diği Çocukların Gezegeni 
şarkısına piyano eşliği 
eden Hasan ve İbrahim 
ikiz kardeşlere, Ruseli 
(Rusçuk) Desislava Kara-
gözova ve Sofyalı Georgi 
Dimitrov’a destek verile-
cek. 

Devlet radyosuna verdiği 
demeçte Dimitır Berbatov 
Vakfı Müdürü Dimitrina 
Hoceva, “Yetenekli bir 
çocuk ebeveynlerine pa-
halıya mal oluyor. Belki de 
ülkedeki yoksulluk oranı-
na bakılırsa bu ciddi bir 

sorun olarak görünmüyor, 
fakat bu ulusal potansiye-
lin bir parçası ve destek-
lenmesi gerekiyor. Hasan 

ve İbrahim gibi çocuklar 
var” dedi. Yeteneklerine 
rağmen ikiz çocukların 
kendi piyanolarının olma-

dığını belirtti.
Ünlü futbolcu Dimitır 

Berbatov’un zengin ol-
masından dolayı kendi 

parasıyla da Hasan ve 
İbrahim’e piyano alma-
sının mümkün olduğu 
söylemleriyle ilgili olarak 
Dimitrina Hoceva, “Ger-
çekten zengin birisinin bir 
piyano alması kolaydır, 
fakat bir vakfa sahip olup 
onun yıllarca var olması 
için çabalıyorsan kanun-
lar ve vakıfların dünyada 
çalışmalarını sürdürdüğü 
mekanizmaları ve tüm 
olasılı kaynakları kullana-
bilmen gerekiyor. Zengin 
biri sadece kendi kaynak-

larını bağışlamak için va-
kıf kurmuyor, o bağlantıla-
ra sahip, basına cazibeli 
ve bütçe tedarik etmek 
için fırsatlara sahip biri 
olarak uzun vadede müm-
kün olunca daha fazla ço-
cuğa destek vermek için 
vakıf kuruyor” diye ifade 
etti. 

Kampanya ile ilgili daha 
ayrıntılı bilgi Dimir Berba-
tov Vakfı’nın www.dberba-
tov.org adresinde bulunan 
resmi web sitesinde bulu-
nabilir.

Varna, 2017 Avrupa Gençlik Başkenti ilan edildi
Varna 2017 Avrupa 

Gençlik Başkenti seçildi. 
Bu karar Romanya’nın 
Kluj-Napoka şehrinde 
düzenlenen törende ilan 
edildi. Varna, Portekiz, 
İtalya ve İrlanda’da diğer 
üç aday şehri arkada bı-
rakarak prestijli yarışma-
yı kazandı. 2017 yılında 
tüm Avrupa gençlik et-
kinlikleri Bulgaristan'ın 
Karadeniz Başkenti sayı-
lan Varna'da gerçekleş-
tirilecek. Şehir, gençlik 
faaliyetine ilişkin pro-
jeler için Avrupa Birliği 

fonlarından mali destek 
görecek. 
Başkent Sofya da res-

mi olarak 2018 Avrupa 
Spor Başkenti ilan edildi, 
Burgaz ise 2015 Avrupa 

Spor Şehri olacak.
İk i  Bulgar şehr ine 

B r ükse l ’de  Av r upa 
Parlamentosu’nda dü-
zenlenen törenle özel 
bayraklar verildi.
Törende Sofya ve Bur-

gaz Belediye Başkanları 
Yordanka Fandıkova ve 
Dimitır Nikolov, Bakanlar 
Lilyana Pavlova, İvelina 
Vasileva ve İvaylo Mos-
kovski ve efsanevi spor-
cular hazır bulundular.
Plovdiv (Filibe) şehri ise 

2019 Avrupa Kültür Baş-
kenti ilan edilmişti.

Beş günlük bebek Nanovitsa
 köyünde koruyucu aileye verildi

Beş günlük bir bebek, 
“Benim de Bir Ailem 

Var” projesi kapsamında 
Momçilgrad (Mestanlı) 
ilçesi Nanovitsa (Alibey 

Konağı) köyünde koru-
yucu bir aileye verildi. 

Yeni doğan erkek bebek, 
bu işi profesyonel olarak 
yapmak üzere eğitim gö-

ren bir aileye yerleştirildi. 
Momçilgrad Belediyesi’nin 
projesi sayesinde bebeğin 
masrafları karşılanacak, 
yeni ailesine aylık maaş 
ödenecek. Bebek, ilçe 
sınırları dahilinde koruyu-
cu aileye verilen üçüncü 
çocuk oldu. Bakmak için 
evine 7 yaş altında ço-
cuk alan diğer asil aileler, 
Momçilgrad ve Novo So-
kolino (Atmacalar) köyün-
de yaşıyor. 

Mutluluk içinde olan aile, 
Koruyucu Aile ekibine ve 
Belediye Başkanı Akif 
Akif’e verilen destek ve 
yapılan yardımdan dolayı 
teşekkürlerini sundular. 

Proje kapsamında koru-
yucu aile adayları tara-
fından 9 başvuru formu 
sunulmuştur. Biriyle ilgili 
inceleme prosedürü yü-
rütülmektedir. 

M o m ç i l g r a d 
Belediyesi’nin ortak ol-
duğu “Benim de Bir Alem 
Var” projesine aday olan-
lar başvuru formlarını 
Belediye’nin Yazı İşleri 
Müdürlüğü’ne verebilirler. 
Hizmetle ilgili ayrıntılı bilgi 
Momçilgrad, Madara so-
kağı 2 nolu Nikola Yonkov 
Vaptsarov Lisesi’nin avlu-
sundaki binada alınabilir. 
Bilgi için telefon numarası 
03631 /6578.

Akordeon Üstadı Neşko 
Neşev’in Jübile Konseri

Kırcaali’nin ününü arttıran müzik çalışmalarından do-
layı müzisyen Neşko Neşev’e “Kırcaali Altın Arması” 
ödülü verildi. Ödül, Kültür Evinde düzenlenen kutlama 
programı esnasında Kırcaali Belediye Başkanı Hasan 
Azis tarafından verildi. 

Belediye Başkanı konuşmasında: “Bir şehrin sima-
sını oluşturan kişi ve olaylar vardır. Hemşerimiz Heş-
ko Neşev ise bu kişilerden biridir. Onun simasında 
Kırcaali’nin ruhu, halk sanatına sevgi, halkımızın şarkı 
ve ruhu birleşmektedir. Yeteneğiniz önünde eğiliyor ve 
tüm Kırcaalililer adına yeni başarılar diliyorum” dedi. 

Neşko Neşev ödülü alırken: “Teşekkür ediyorum! 
Seyircilerim, hemşerilerim önünde eğiliyorum. Müzik 
benim yaşamımdır, müzik insanın ilacıdır” dedi. 

Kültür Bakanı Vejdi Raşidov, Vali Biser Nikolov, 
Momçilgrad Belediyesi vb. adına çiçekler ve tebrik me-
sajları alındı. Yaklaşık üç saat süren konserde Neşko 
Neşev’in müzisyen dostları yer alırken salondaki ko-
nuklar arasında Prof. Petko Radev, Kırcaali Belediye 
Başkanı Hasan Azis, Peder Petır Garena da vardı. 
Neşko Neşev’in büyük sahnelere yolculuğu Kırcaali 
Kültür Evi Çocuk Müzik Okulundan başlamış, birkaç 
albüm yayınlamıştır. 

Nostalji Müzikal Piyesi ise onun amblemi haline 
geldi. Bu piyesten dolayı Neşev bizzat II. Papa Yoan 

Pavel’den ödül aldı. BMT talebi üzerine “Dünya Mül-
teciler Marşı” ve “Muhtaçlara Yardım Et” Vakfı adına 
eserler yazdı. Halen sanatçımız Kırcaali Kültür Evi halk 
orkestrasının şefidir.
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GÜNDEM Gazetesinin Yargıtay’daki davası sonuçlandı
Öğretmen Hara Nikopulu 

tarafından Yunanistan'da 
yayın yapan GÜNDEM 
gazetesi aleyhine açılan 
tazminat davasında İsti-
naf Mahkemesi’nin ver-
diği karar, Yargıtay (Arios 
Pagos) tarafından onandı.

Öğretmen Hara Nikopu-
lu tarafından GÜNDEM 
gazetesi aleyhine açılan 
tazminat davasında İsti-
naf Mahkemesi’nin ver-
diği karar, Yargıtay (Arios 
Pagos) tarafından onandı. 

Atina’da, Yargıtay’da ge-
çen Mart ayında görüşü-
len dava sonuçlandı. Trak-
ya İstinaf Mahkemesi’nin 
GÜNDEM gazetesine 
verdiği cezayı Yargıtay’ın 
da onamasıyla, tazminat 
davasında iç hukuk yolları 
da tüketilmiş oldu.

Avukat İhsan Ahmet 
Kahya

GÜNDEM gazetesi -
nin avukatı İhsan Ah-
met Kahya konuyla ilgili 
olarak şunları söyledi: 
“Yargıtay’ın son vermiş 
olduğu karara baktığımız-
da, İstinaf Mahkemesi’nin 

kararının onaylandığını 
görüyoruz. Yani İstinaf 
Mahkemesi’nin kararının 
bozulmadığını görüyoruz. 
Trakya İstinaf Mahkemesi 
tarafından verilen kararda 
tazminat miktarı 30 bin 
Avro olarak belirlenmişti. 
Bunun yanı sıra mahkeme 
masrafları ve faiz miktarı 

da toplam cezaya ekleni-
yor. İstinaf kararında top-
lam miktar yaklaşık 43 bin 
Avroydu. Bugüne kadar 
geçen zaman zarfındaki 
faizlerle birlikte bu mik-
tarın 45 bin Avro civarına 
ulaştığını görüyoruz.”

“Tazminat miktarı çok 
yüksek”

Mahkeme karar ının 
vermiş olduğu son ka-
rarı haksızlık olarak ni-
telendiren avukat İhsan 
Ahmet Kahya, “Biz bunu 
mahkemede de söyledik. 
Yunanistan’da böyle ve-
rilmiş bir karar yok. Böyle 
yüksek bir tazminat mik-
tarı bırakınız yerel gaze-

teye, hiç bir ulusal ölçekte 
basın yayın organına bile 
verilmiş değil. Hele hele 
yerel bir gazeteye böyle 
bir tazminat cezası örne-
ği yok.” dedi.
AİHM Süreci
Bundan sonraki aşama-

da Avrupa İnsan Hakları 
Mahkemesi sürecini baş-
latacaklarını kaydeden 
Kahya, “Verilen karar 
yazıldıktan sonra hakim 
tarafından onaylanıyor. 
Bundan sonra 6 ay süre 
içerisinde Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi’ne 
başvurma hakkımız var.” 
ifadelerini kullandı.
Hatırlanacağı üzere, 

tazminat davası 22 Mart 
2013 tarihinde Trakya İs-
tinaf Mahkemesi’nde gö-
rüşülmüştü. İstinaf Mah-
kemesi, GÜNDEM gaze-
tesi için 150 bin, MİLLET 
gazetesi için ise 120 bin 
olan tazminat cezalarını 
her iki gazete için 30’ar 
bin Avroya düşürmüştü.

            Birlik Gazetesi

Ptiçar köyüne tek ulaşım yolunu harap 
etmiş heyelana müdahale edildi

Momçilgrad’ın (Mestan-
lı) Ptiçar (Ahatlı) köyüne 
tek ulaşım yolunun teh-
like oluşturan bir heyela-
na müdahale çalışmaları 
başladı. Yolun güçlendir-
me çalışmalarının mali-
yeti 330 000 leva. Kay-
naklar Bakanlıklar Arası 
Afet ve Acil Durumlar 
Komisyonu’nun kararıyla 
sağlandı. Para istinat du-
varlarının yapımı ve yolun 
yeniden inşası için de har-
canacak. 

Kamenets (Bektaşlar) ve 
Ptiçar köylerinin bulundu-
ğu bölgedeki bu heyelan 
sorunu bir yıldan beri var. 
Toprak kaymasından yol 
döşemesinin harap ol-
ması yüzünden araç tra-
fiğine ciddi zorluklar ya-
ratmaktadır. Momçilgrad 

Belediyesi, vatandaşların 
kullandıkları yarı harap ol-
muş tek yolun kısa sürede 
güvenli hale getirilmesine 
yönelik proje hazırlama-
yı başardı. İstinat duvarı 
48 metre uzunluğunda 
ve yaklaşık 2 metre yük-
sekliğinde olacak. Güç-

lendirme çalışmaları 2 ay 
zarfında sonlandırılacak. 

Momçilgrad Belediyesi, 
Ptiçar köyü sakinlerinin 
yaşamına kolaylık getir-
mek için bir fikir projesini 
de hayata geçirmeyi he-
defliyor. Yerel yönetimin 
fikri Vırbitsa (Söğütlü) 

çayı üzerinde bir köprü 
kurulmasıdır. Köprü Pti-
çar köyünün Momçilgrad 
kasabası ve Makas Sınır 
Kapısı’na uzanan Kırca-
ali-Podkova (Nalbantlar) 
köyü 1.sınıf yolla direkt 
bağlantı kurmasına im-
kan sunacak. Yolun 6.5 
metre genişliğinde olup, 
iki tarafında yaya trafiği 
için kaldırımlar olması 
öngörülmektedir. Vırbit-
sa çayı üzerinde köprü 
kurulmasına ilişkin fikir 
projesi hazır ve Beledi-
ye 2014-2020 program 
döneminde yeni ope-
rasyonel programlarınca 
finanse edilmesine aday 
olacak. 
             Kırcaali Haber

Hayvan üreticilerine sübvansiyon ödemeleri yapılacak
Geçen hafta Tarım ve 

Gıda Bakanlığı Hay-
van Üreticiliği Danışma 
Konseyi’ne katılan Bul-
garistan Ulusal Hayvan 
Üreticileri Derneği Başka-
nı Boyko Sinapov, Aralık 
ayında hayvan üreticileri 
hayvan başına verilen 
destekleri yüzde 70 ora-
nında alacaklarını bildirdi. 

Sübvansiyon ödemeleri-
nin Kasım ayının sonuna 
kadar ödenememesinin 

sebebi henüz 2014 Büt-
çesi Güncellenmesinin 
kabul edilmemesidir. Bu 

önergenin Meclis’te 28 
Kasım 2014 tarihine kadar 
kabul edilmesi bekleniyor. 

Sinapov, 2014 yılında 
hayvan üreticilerine des-
tek için öngörülen kay-
nakların başka sektörlere 
harcandığını öne sürüyor. 
Çiftlik sahiplerine Aralık 
ayında sığır başına 140 
leva, koyun ve keçi için 
28’er leva verilecek. Süb-
vansiyonların kalan yüz-
de 30’u 2015 Bütçesi’nin 
kabul edilişinden sonra 
önümüzdeki yılın başında 
ödenecek. 

Dışişleri Bakanı Mitov'dan 
Türkiye'ye takdir

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Daniel Mitov, Türkiye'nin 
İstanbul'daki Bulgarlara ait vakıf mallarının restorasyo-
nu ve bakımı için yaptığı finansal katkıyı takdir ettikle-
rini belirtti.

Mitov, İstanbul'daki Bulgar Ortodoks Eksarhlığı Vakfı 
Başkanı Vasil Liaze ile görüştü.

İstanbul'daki Bulgarların çağdaş Bulgaristan'ın kuru-
luşunda tarihi ve kültürel açıdan büyük önem taşıdığını 
belirten Bakan Mitov, İstanbul ve Edirne'deki Bulgar 
toplumunun kenetlenmesi yönündeki Bulgar Ortodoks 
Eksarhlığı'nın katkısına dikkat çekti.

Bulgar kiliselerindeki ayinlerin Bulgarca yapılmasının 
önemini vurgulayan Mitov, İstanbul'daki Bulgarlara ait 
vakıf mallarının restorasyonu ve bakımı için Türkiye'nin 
yaptığı finansal katkıyı takdir ettiklerini belirtti.

İstanbul'daki Bulgarlara ait vakıf mallarının iadesi için 
ülkesinin destek olmayı sürdüreceğini söyleyen Mitov, 
Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin çok iyi 
düzeyde olduğunu ifade etti.

Öte yandan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıkla-
mada, Demir Kilise olarak bilinen İstanbul'daki Bulgar 
Sveti Stefan Kilisesi'nin ve Ekzarhlık binasının tamir-
lerinin tamamlanmasıyla kültürel ve dini açıdan önemli 
merkezler olarak faaliyetlerine devam edeceği kayde-
dildi.

AB destekli projeler, fotoğraf 
sergisi ile tanıtılıyor

Ülkemizdeki 28 il bilgi merkezi ağının yeni girişimi, 
geçen yedi yıl içerisinde Avrupa Birliği fonlarından 
sağlanan finansal kaynaklarla gerçekleştirilen pro-
jelere ilişkin fotoğraf sergisi ile başladı. “2014-2020 
Program Dönemine Adımlar” başlığı altındaki girişim 
Kasım ayının son haftasında gerçekleşti. 

Momçilgrad (Mestanlı) kasabasında AB destekli pro-
jelere ilişkin fotoğraf sergisi 25 Kasım 2014 tarihinde 
belediye binasında ve kasaba parkında sergilendi. 

Girişim, AB fonlarından finansman sağlamakla ilgili 
malzemelerin tanıtılacağı sunum masaları eşliğinde 
gerçekleşti. Bu, ülkedeki 28 il bilgi merkezi ağının bu 
yıl içinde dördüncü kapsamlı ulusal kampanyasıdır.
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Büyükelçi Süleyman Gökçe: “Türkçe haberleri 
kaldırırsanız, tarihin yanlış yerinde yer alacaksınız”

Ulusal yayın yapan Da-
rik Radyo’nun Sedmitsa-
ta programına konuk olan 
Türkiye Cumhuriyeti Sof-
ya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe, “Bulgaristan’da sı-
ğınmacı sorunun çözümü 
sınıra çekilen teller değil. 
Bulgaristan ve Türkiye sıkı 
işbirliği içindeler ve bunun 
sayesinde Bulgaristan’daki 
sığınmacıların sayısı 10 000 
civarındadır. Bu ortak çaba-
lar olmasaydı, o halde yüz 
binlerce sığınmacı söz ko-
nusu olacaktı” diye kaydetti.
Gökçe, “Önceki hükümet-

le yapılan görüşmelerden 
büyük sığınmacı dalgasına 
çözüm bulunmak amacıyla 
kurulan Bulgar-Türk sınırın-
daki duvarın sanki geçici bir 
şey olduğu izlenimiyle kal-
dık. Fakat şimdi bu tellerin 
hükümetin resmi bir politika-
sına dönüştürüldüğü hissine 
kapılıyorum” dedi.
Büyükelçi, “Bizler, Bulgar-

Türk sınırına tel çekilerek 
kapatılmasına karşıyız. 
Türkiye’yi ziyaret eden ön-
ceki Dışişleri Bakanı Kristi-
yan Vigenin ile anlaşmamız 
vardı, ben de buna ilişkin 
müzakerelerde yer aldım. 
O zaman dağlık kesimlerde 
korumalar sağlanması zor 
olduğu için geçici olarak tel 
çekilmesine dair anlaşma 
yaptık. Diğer kesimlerde tel 
çekilmesine gerek olmadığı 
görüşü ifade edilmişti. Şimdi 
bu yönde siyasi bir pozisyon 
olduğunu görmekteyim. 
Bulgaristan’a giriş yapan 

sığınmacıların yarısı sade-
ce Türkiye üzerinden değil, 
Makedonya, Yunanistan, 
Romanya gibi diğer komşu 
ülkelerin toprakları üzerin-
den de geçiyor. Belki de bu 
anlamda Bulgaristan’ın bu 
ülkelerle olan sınırlarına da 
tel çekmeyi düşünüp düşün-
mediğinin sorulması entere-
san olacak” diye görüşlerini 
aktardı. 
Gökçe, Bulgaristan’da ra-

dikal İslamcı örgüt IŞİD'in 
destekçileri olması tehlikesi 
altında olup olmaması so-
rusuna şöyle cevap verdi: 
“Bu sorunun cevabı bende 
değil. Bu soru yetkili Bulgar 
makamlarına yönetilmelidir, 
fakat şunu söyleyebilirim 
ki, Türkiye açısından bakıl-
dığında başka birçok alan-
larda olduğu gibi bizler te-
rörizme karşı mücadele ko-
nusunda da Bulgar makam-
larıyla sıkı bir işbirliği içeri-
sindeyiz, bizlerin de İslam 
düşmanlığı ve Müslüman-
lara karşı hem Türkiye’de, 
hem Bulgaristan’da radikal 
tutumlarla mücadele etmek-
ten ibaret ortak çıkarımız 
var. Sözde “İslam Devleti”ne 
karşı mücadele adına suç-
suz Müslümanlara zarar 
verilmemesi gerektiğini dü-

şünüyoruz”. 
Süleyman Gökçe, tartışma 

konusu olmaya devam eden 
Türkçe Haberler’in devlet 
televizyonundan kaldırılma-
sı fikriyle ilgili olarak şunları 
söyledi: “Tarihsel sürecin 
belirli bir yönü vardır ve 
Bulgaristan’ın ülkede hakim 
olan etnik modelden dolayı 
gurur duyması tamamen 
hakkıdır. Bu haberler yayın-
dan kaldırılırsa, Bulgaristan 
tarihin yanlış tarafında yer 
almış olacak. Avrupa Atlan-
tik bölgesindeki ortaklarına 
bu kararı anlatmakta zorla-
nacağı bir duruma düşecek. 
Bizler Bulgaristan’a komşu 
ve dost bir ülke olarak bu-
nun olmasını istemiyoruz ve 
olayların bu tür gelişmesin-
den endişeleniyoruz”. 
                 Kırcaali Haber

Türkiye’nin G-20 Dönem Başkanlığı
Türkiye, dünyanın en büyük gelişmiş ekonomileri ile yükselen 

ekonomilerini biraraya getiren ve ekonomik yönetişim alanında 
başlıca küresel platformu teşkil eden Yirmiler Grubu’nun (G-20) 
Dönem Başkanlığını bugünden (1 Aralık 2014) itibaren 1 yıl süreyle 
üstlenmiştir. Ülkemiz, Avustralya’dan aldığı Dönem Başkanlığını 
30 Kasım 2015 tarihinde Çin’e devredecektir.

Türkiye, Dönem Başkanlığı sırasında G-20’nin, küresel ekono-
mik ve mali istikrarın sağlanması, küresel ekonomik sistemin gü-
nümüz gerçeklerine göre şekillendirilmesi, yükselen ekonomilerin 

artan ağırlıklarının sisteme yansıtılması ve kalkınma konularına 
odaklanarak, somut sonuçlar üretmesini hedeflemektedir.

G-20’nin profilinin yükseltilmesi ve uluslararası ilişkilerde oy-
namakta olduğu önemli rolün pekiştirilmesi amacıyla, G-20’nin 
bölgemizdeki ülkeler ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin güç-
lendirilmesi de amaçlanmaktadır.

Türkiye, Dönem Başkanlığı süresince üye ülkeler arasında G-20 
gündemi çerçevesinde daha yakın işbirliği ve eşgüdüm sağlanma-
sına azami gayret gösterecektir. Dönem Başkanlığı kapsamında, 
G-20 Zirvesi başta olmak üzere 2015 yılı boyunca Türkiye’de hü-
kümetlerarası toplantılar düzenlenecek; üye ülkelerin özel sektör 
kuruluşlarının, sendikalarının, düşünce kuruluşlarının ve sivil top-
lum kuruluşlarının ayrıca gençlik temsilcilerinin katılımıyla çeşitli 
etkinlik ve toplantılar gerçekleştirilecektir.

                                                               T.C. Sofya Büyükelçiliği


