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TYB’nin “Edirne’den Mostar'a Kültür 
Kervanı”nın İkinci Durağı Kırcaali Oldu

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 
kuruluşunun 40. yılı faaliyet-
leri kapsamında düzenlediği 

"Edirne’den Mostar'a Kültür Ker-
vanı" etkinlikleri çerçevesinde 1 
Mayıs akşamı Kırcaali’de Türk 

Edebiyat Gecesi gerçekleştirdi. 
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Der-
neği salonunda gazeteci, yazar 

ve televizyoncu Cihat Zafer 
Demirel’in muhteşem sunumuy-
la gerçekleştirilen gecede Tür-
kiye ve Bulgaristan’dan 12 şair 
ve yazar sahne aldı. Geceye 

katılan konuklar arasında TYB 
Onursal Başkanı Mehmet Do-
ğan, TYB Genel Başkanı Prof. 
Dr. Musa Kazım Arıcan, T.C. 
Filibe Başkonsolosluğu Mua-
vin Konsolos Volkan Tanyıldız, 
Filibe Başkonsolosluğu Ticaret 
Ataşesi Mehmet Ali Erdem, Bul-
garistan Başmüftü Yardımcısı 
Birali Mümün ve Mestanlı İlahi-

yat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov 
yer aldı. 

TYB, Türkiye Turizm ve Kül-
tür Bakanlığı, Yunus Emre 
Enst i tüsü’nün katkıları ve 

destekler iy le gerçekleşen 
“Edirne’den Mostar'a Kültür 
Kervanı" etkinlikleri kapsamın-
da Edirne’den sonra Kırcaali’de 
devam eden program, daha 
sonra Yunanistan’ın Gümürci-
ne ve Selanik, Makedonya’nın 
Ohr i, Gost ivar ve Üsküp, 
Kosova’nın Priştine ve Prizren, Bulgaristan ve Türkiye arasında kültürel köprü

Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın 
Edirne Başkonsolosluğu iş bir-
liği ile düzenlenen "Madam 
Butterfly" operası kapsamında 
kente gelen Bulgaristan heyeti, 
Edirne Valisi Günay Özdemir'i 
ziyaret etti.

Edirne Valisi Günay Özde-
mir, Bulgaristan Kültür Bakan 
Yardımcısı Rumen Dimitrov, 
Tırgovişte Valisi Mitko Stoykov, 
Razgrad Valisi Günay Hüsmen, 
Plovdiv Valisi Zdravko Dimitrov, 
Yambol Valisi Dimitri İvanov, 
Burgas Valisi Valcho Cholokov, 
Haskovo Valisi Stanislav Denc-
hev ve Bulgaristan'ın Edirne 
Başkonsolosu Vasil Vılçev'i 
makamında kabul etti.

Basına kapalı ziyaretin sonun-
da Bulgar heyeti ve Özdemir 
karşılıklı hediyeleşti.

Vali Özdemir, ziyaretin ar-
dından AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, ziyaretten memnu-
niyet duyduğunu belirterek, "Bu 
tarz kültürel organizasyonlar, iki 
ülke arasındaki dostluğa katkı 

sağlıyor. Ayrıca bu anlamda 
özellikle Sayın Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ve Bul-

garistan Başbakanı Boyko Bori-
sov iki ülke arasındaki dostluğa 
önem veriyor. Bu tarz projeleri 
ve etkinlikleri destekliyorlar. 
Bunun yansıması olarak da iller 
bazında yapılan çalışmalara çok 
önem veriyoruz ve memnuniyet 
duyuyoruz." diye konuştu.

Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın 

Edirne Başkonsolosluğu nez-
dinde Trakya Üniversitesi ve 
Edirne Mimar Sinan Rotary Ku-

lübü ortaklığında gerçekleştiri-
len organizasyonla kente gelen 
1925 yılında kurulan Bulgaris-
tan Stara Zagora Devlet Ope-
rası Puccini tarafından kaleme 
alınan "Madam Butterfly" ope-
rası Trakya Üniversitesi Balkan 
Kongre Merkezi'nde sanatse-
verlerle buluştu.
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AB, 2017 yılında yarım milyon 
üzerinde sığınmacı kabul etti

Avrupa Birliği (AB) İsta-
tistik Ofisi (Eurostat) ve-
rilerine göre AB, 2017'de 
yarım milyonun üzerinde 
sığınmacıya (538.000) 
iltica hakkı verdi. Onla-
rın yüzde 60’ını Almanya 
kabul etti. Geçen yıl AB 
ülkeleri tarafından kabul 
edilen sığınmacı sayısı, 
2016'ya göre dörtte biri 
oranında daha düşük.

Suriyeli vatandaşlar, 
2017 yılında iltica talebin-
de bulunanların üçte birini 
oluşturuyor, onları Afgan 
ve Iraklılar izliyor. Bulga-
ristan, en çok Suriyeli-
lere (1530) ve ardından 
Iraklılara (110) iltica hakkı 
verdi. 

2017 yılında en çok ilti-
ca hakkı alan sığınmacı-
lar Almanya'da (325 400), 
ardından Fransa'da (40 
600), İtalya'da (35 000), 
Avusturya'da (34 000) ve 
İsveç'te (31 000) kayde-
dildi. Bulgaristan'da 1705 
sığınmacı, iltica başvuru-
larına olumlu yanıt aldı.

Kişi başına en çok iltica 
hakkı verilen sığınmacı 
düşen ülke Almanya’dır. 

Almanya’yı Avusturya ve 
İsveç takip etti. Diğer uçta 
bu göstergeye göre Slo-
vakya, Çek Cumhuriyeti 
ve Polonya bulunuyor. 

Almanya, daha 10 000 
mülteci kabul etmeye 
hazır

Bu arada AB Komisyonu 
Göç, İçişleri ve Vatandaş-
lık Komiseri Dimitris Avra-
mopoulos, Alman hükü-

metinin bir AB programı 
kapsamında Kuzey Afrika 
ve Yakın Doğu'dan 10 000 
sığınmacıyı kabul etmeyi 
planladığını açıkladı.

Avramopoulos,” Alman-
ya bu hafta başlarında 
planı kabul etti. Alman 
hükümeti yine uluslara-
rası dayanışmanın ön 
saflarında yer alıyor” diye 
kaydetti. 

Berlin'de Alman İçiş-
leri Bakanı Horst See-
hofer ile görüşmeden 
önce basına konuşan 
Avramopoulos,”Diğer AB 
ülkeleri, 40 000 sığınmacı 
kabul etmeye razı olunca 
programın hedeflerine 
ulaşıldı ve muhtemelen 
aşılacak” dedi. 

Geçtiğimiz yaz açıkla-
nan program, en yoksun 

sığınmacılara Avrupa'ya 
direkt ve güvenli bir gü-
zergah sağlamayı amaç-
lıyor. 2019 yılının sonba-
harına kadar çoğunlukla 
Kuzey Afrika'dan en az 
50 000 kişinin AB'ye sı-
ğınması bekleniyor. 

A v r a m o p o u l o s , 
Almanya'yı 2015 yılında 
ülkede 890 bin kişinin sı-
ğınma talebinde bulundu-
ğu mülteci krizi sırasında 
getirilen sınır kontrollerini 
kaldırmaya çağırdı. Av-
ramopulos, Schengen 
Bölgesi’nin kriz zaman-

larında sınır kontrolünün 
yeniden başlatılmasına 
izin verdiğini, ancak bu-
nun süresiz olarak devam 
etmesine izin vermeyece-
ğini söyledi.

AB Komiseri, “Schengen 
sisteminin normal işleyişi-
ne hızla geri dönmeliyiz” 
dedi. 

Almanya, mayıs ayı 
sonunda süre dolunca 
Avusturya sınırındaki 
geçiş noktalarında sınır 
kontrollerini genişletmeyi 
planlıyor.
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Başbakan Borisov: Bulgaristan’da 
savaş araçları yapacağız

Başbakan Boyko Bo-
risov, Savunma Bakanı 
Krasimir Karakaçanov ve 
Başbakan Yardımcısı To-
mislav Donçev’in eşliğin-
de Tırgovişte (Eskicuma) 
şehrindeki TEREM – Han 
Krum Askeri Fabrikayı 
ziyaret etti. Başbakan, 
“Biliyorsunuz, iki hafta-
lık süre içerisindeyiz. Üç 
büyük projeden ikisi ta-
mamlanmış olacak. Kara 
Kuvvetleri subayı olarak 
benim hayalim olan yeni 
bir savaş uçağı projesi 
ve savaşın kraliçesi olan 
Kara Birlikleri için savaş 
makinelerine ilişkin pro-
jeler söz konusudur” diye 
kaydetti. İki proje, Ba-
kanlar Kurulu tarafından 
onaylanacak.

Borisov, bu işletmenin 
Bulgar Ordusunun zırhlı 
makinelerinin NATO stan-
dartlarına göre moderni-
zasyonuyla görevlendiri-
leceğine işaret etti.

Başbakan,” Bulgaris-
tan Bilimler Akademisi 
(BAN) ve yeni sistemler 
geliştiren ve üreten aske-
ri uzmanlık potansiyeline 
sahip mühendislerin ve 

bilim adamlarının harika 
bir çalışmaya imza attık-
larının altını çizmeliyiz” 
dedi. 

Başbakan, bu işle bir 

Bulgar şirketini görevlen-
dirmekle devletin milyon-
larca leva tasarruf edece-
ğini ve yeni iş pozisyonlar 
açacağını ifade etti. 

Borisov,” Bu moderni-
zasyon projesi, genel-
de çok fazla paraya mal 
olacak, oysa böylece 1,2 
milyar leva ile 96 tane 
zırhlı personel taşıyıcısı-
nı modernize edebiliriz. 
4-5 milyar levalık bir etki 

yaratacağız” dedi. 
Başbakan,” Şu anda 

dünyanın en büyük ABD, 
Fransız ve Alman şirketle-
riyle sıkı müzakereler yü-

rütüyoruz” diye vurguladı. 
Savunma Bakanı Kra-

simir Karakaçanov, ordu 
için alınacak yeni zırhlı 
araçların montajının ke-
sinlikle Bulgaristan'da ya-
pılacağını söyledi. 

Borisov, TEREM-Han 
Krum Askeri Fabrikası’nın 
bir onarım ile oldukça iyi 
ve modern bir fabrika 
haline geleceğini kay-
detti. ” Amacımız savaş 

araçlarını Bulgaristan'da 
üretmektir, bu istihdam 
ve daha yüksek ücret de-
mektir” diye konuştu ve 
Bulgar tanklarının kont-

rollü olarak füze at-
masına izin verecek 
bir sistemin geliştiril-
diğini açıkladı.

Başbakan, şimdiye 
kadar sadece “Spar-
tan” ve “Cougar” 
uçakları gibi ordu 
için nakliye araçla-
rının satın alındığını 
vurguladı.

Borisov, “Sadece 
nakliye uçakları al-
mışız, sanki buradan 
taşınacağız ve kaç-
mak için hava araç-
ları almışız, şimdi 

Bulgaristan’ın güvenliğini 
koruyacak savaş uçakla-
rından bahsediyoruz. 

Böyle bir uluslararası 
durumda ya aniden bir 
nükleer silah saldırısı, ya 
da askeri ve grup saldırı-
sıyla çatışma başlayabi-
lir. Böyle bir durumda bu 
kara savaş araçlarıyla sı-
nırımızı koruyabileceğiz” 
diye ifade etti. 
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Enerji piyasasının liberalleşme-
sine doğru önemli adım atıldı
Bulgaristan Meclisi Genel Kurulunda tasarının 

görüşmelerinin ardından ikinci okumada Enerji 
Kanunu’nda değişiklikler kabul edildi. Değişiklikle-
rin temel amacı, enerji piyasasının liberalleşmesine 
doğru önemli bir adım atmaktır. Tasarıda ortaya ko-
nulan teklifler, Dünya Bankası’nın "Enerji Sektörünün 
Finansal İstikrarı ve Piyasa Reformuna Geçiş" baş-
lıklı raporundan alınmıştır.

Bu önlem, aynı zamanda elektrik satın alma söz-
leşmeleriyle üreticilerin gelirlerinin istikrarının ko-
runmasıyla rekabetin, likidite ve enerji piyasalarının 
verimliliğinin artmasına yol açacak.

Dünya Bankası tarafından yeni koşulların getiril-
mesinde üreticilerin pazara entegre edilmesine yö-
nelik adım adım yaklaşımının uygulanması tavsiye 
edilmektedir. Başlangıçta büyük üreticilerin serbest 

piyasaya geçmesi ve sonraki aşamada küçük üreti-
cilerin de tercihli fiyatlarla serbest piyasaya geçmesi 
tavsiye edilir. Bu bağlamda değişikliler, yenilenebi-
lir enerji kaynaklarından üretilen elektrik ve toplam 
kurulu gücü 4 MW ve fazla olan tesisler tarafından 
üretilen yüksek verimli kombine ısı ve güç enerjisi 
üretimine ilişkin prim şeklinde tazminat ödenmesi 
için sözleşme uygulanmasına yönelik bir mekanizma 
oluşturulmasını öngörüyor. 

Enerji Sistemi Güvenliği Fonu tarafından ödenecek 
prim, tercihli fiyat ile tahmini piyasa fiyatı arasındaki 
fark tutarıdır. Bu amaçla Enerji ve Su Düzenleme Ko-
misyonu, (KEVR), birincil enerji kaynağı türüne göre, 
bu üreticiler için her yıl 30 Haziran'a kadar tahmini bir 
piyasa fiyatı belirlemek zorunda kalacaktır. Organize 
borsada yaklaşık 4 terawatt saat elektrik sunulma-
sı bekleniyor. Ulusal Elektrik Şirketi verilerine göre 
2017 yılında bu tür üreticilerden alınan elektrik mik-
tarı 4 terawatt saatten biraz fazladır. 

Önerilen değişiklikler, toplam kurulu gücü 4 MW ve 
üzerinde olan 147 elektrik üreticisini kapsamaktadır.
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Trafik kurallarına uymayanlara ağır cezalar geliyor
Trafik Kanunu’nda De-

ğişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı, kırmızı 
ışıkta geçmek ve yaya 
geçidinde durmamaktan 
dolayı ehliyetin geçici sü-
reyle geri alınmasını ön-
görüyor. 

Kamuoyunda tartışmaya 
açılan kanun tasarısıyla il-
gili tartışma toplantısı dü-
zenlendi. Herhangi bir ih-
lalden dolayı araç sürme 
yasağı süresi ek olarak 
belirlenecek. 

Otoyollarda veya yüksek 
hızlı karayollarında karşı 
şeride geçmek, yollara 
araba yarışı düzenlemek 
ve katılmak, geçici sürey-
le giriş yasağı gösteren 
işaret levhasına rağmen 
yol kesimine giriş yap-
mak, bir yerleşim yerinde 
izin verilen azami hız sını-
rını saatte 50 km aşmak 
ve alkol veya uyuşturucu 
alındığı halde araç kullan-
mak için de ehliyetin farklı 
süreyle alınması öngörü-
lüyor. 

Ayrıca iki yıl içinde üç 
veya daha fazla ceza ka-
rarı verilen sürücülerin 
ehliyetine de geçici sü-

reyle el konulacak. Ülke-
de adres kaydı bulunma-
yan, ceza fişi kesilen veya 
ceza kararı verilen yaban-
cıların da ceza miktarını 
ödeyene kadar ehliyetine 
el konulacak. 

Lastik diş derinliği 
daha yüksek düzeyde 
olmalı

Değişikliklerle ayrıca 
daha yüksek düzeyde 

lastik diş derinliği zorun-
luluğu getiriliyor. Şim-
diye kadar derinliğin en 
az 0,5 mm olması şarttı, 
şimdi ise en az 1,6 mm 
öneriliyor. 15 Kasım'dan 
1 Mart'a kadar, tüm araç-
ların lastikleri en az 4 
mm diş derinliğine sahip 
olmalı veya diş derinliği 
1,6 mm olan kış lastikli 
olmalıdır. Kışın arabada 

mutlaka kar zinciri bulun-
durulması gerekir. 

K a r a y o l u  T r a f i k 
Kanunu’nda en son yapı-
lan değişikliklerle getirilen 
trafik kurallarının en ağır 
ihlalleri için verilen ceza-
larda değişiklik yok. Tar-
tışmaların sürdüğü yeni 
sürücülere maksimum 
ceza puanının üçte ikisi 
verilmesi hükmü kalıyor. 

Yeni Trafik Kanunu’na 
göre binaların yanında ya-
yaların geçişi için en az 2 
metre mesafe bulunduğu 
takdirde izin verilen 2,5 
ton altı azami kütleye sa-
hip motorlu araçların kal-
masına ve park edilme-
sine izin verilecek. Yaya 
yürüyüş yollarından 21 
metreden kısa mesafede 
ve yaya geçitli olmayan 
kavşaklardan 5 metreden 
kısa mesafede park et-
mek yasaktır.

Otobüs yolcuları, araç-
ta bulundukları takdirde 
emniyet kemerlerini tak-
ma zorunluluğu devam 
ediyor. 

Vinyet pulu olmadan 
yol kullanmanın ceza-
sı, aracın trafikten men 
edilmesi

Önerilen değişikliklere 

göre vinyet pulu olmadan 
yol kullanmanın cezası 
olarak aracın tescili bir ay 
süreliğine iptal edilecek. 
Bundan başka otomobiller 
için 300 leva miktarında 
para cezası da ödenecek. 

Tartışmaların sürdüğü 
vinyet pulu olmadan yol 
kullanmanın cezasının, 
alkol, uyuşturucu almış 
veya ehliyetsiz biri tarafın-
dan kullanıldığı takdirde 
sahibinin kim olduğu fark 
etmeksizin aracın trafik-
ten men edilmesi hükmü 
de kalıyor. 

Taksi hizmetleri veren, 
ancak sürücülerinin taksi 
belediye ruhsatına sahip 
olmamaları halde altı ay-
lık süreliğine aracın tescil 
kaydı iptal edilecek.
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Aynı yiyecekler, Batı Avrupa ülkelerine 
göre Bulgaristan’da %40 daha pahalı

BTV’nin “Bu Sabah” 
programına konuk olan 
Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanı Rumen Poroja-
nov, Bulgaristan Gıda 
Güvenliği Ajansı tara-
fından yürütülen en yeni 
araştırmalara göre aynı 
yiyecek ve içeceklerin, 
Batı Avrupa ülkelerine kı-
yasla Bulgaristan'da daha 
düşük kalitede ve daha 
pahalı olduğunu belirtti. 

Porojanov, ”Bu yıl ge-
çen yazın yapılanlardan 
çok daha kapsamlı araş-
tırmalar yapıldı - 11 gıda 
grubundan 53 gıda ürü-
nünden 21 Şubat-20 Ni-
san tarihleri arasında 106 
numune alındı. Ülkemizde 
satılan ürünler, Almanya, 
Avusturya, İtalya ve Çek 
Cumhuriyeti'nde satılan 
ürünler ile karşılaştırıldı.

Çek Cumhuriyeti, farklı 
standartları şikayet eden 
ülkelerden biridir, ancak 
bu çalışma, bizde satılan 
yiyecekler, Çekya’da sa-
tılan yiyeceklerden sağlık 
için daha kötü olduğunu 
göstermektedir” dedi.

Bakan, ”Sonuçlar, bizim 
pazarda ve Batı Avru-
pa pazarlarında sunulan 
benzer ürünlerin etiketle-
rinde yüzde 20'nin üzerin-
de fark olduğunu ve bizde 
fiyatların yüzde 40'ın üze-
rinde yüksek olduğunu 
gösteriyor” diye konuştu.

40 ürünün etiketi üze-
rinde benzeri bilgiler var, 
ancak 13 üründe veya 
yüzde 25 oranında gıda 
maddelerinin bileşimi ve 
besin değeri bakımın-
dan farklılıklar vardır. 
Küçük çocuklar için süt, 
mozzarella peyniri bu 

ürünler arasında bulunu-
yor. Aynı şirketin ürettiği 
portakal içeriğine sahip 
meşrubatlarda örneğin, 
meyve içeriği bizde ve 
Macaristan’da en düşük 
orandadır, oysa İtalya’da 
yüzde 12'dir. Ülkelerin 
yarısında bu içecekler 
doğal şekerle yapılır ve 
Bulgaristan dahi diğerle-
rinde ise yapay şekerle 
yapılır. Karbonatlaşmada 
da fark var.

Fizikokimyasal özellikler 
arasında farklılıklar sa-
dece bir üründe mevcut-
tur- küçük çocuklar için 

uyarlanmış süt. Ülkemiz-
de satılan ürün daha faz-
la bitkisel yağ içeriğine 
sahip, ancak daha düşük 
makroelement ve vitamin 
içeriğine sahiptir.

Porojanov, araştırma 
sonuçlarına göre 22 ürün-
de, ya da yüzde 42'sinde 

Bulgaristan'daki fiyatların 
daha yüksek olduğunu 
söyledi. KDV hesaplan-
maksızın net fiyatların söz 
konusu olduğunu belirtti. 

En çarpıcı vaka, İtal-
ya'dakinden bizde yüzde 
66 oranında daha pahalı 
bir macun. Almanya’da 
satılan bir sebzeli bebek 
maması, bizdekinden yüz-
de 40 daha ucuzdur.

Bakan,” Bu araştırmanın 
sonuçları, önceki araştır-
ma ile yüzde oranları ba-
kımından benzerdir” diye 
belirtti. 

Porojanov, ”Eşit kali-

tede ürünler üretilmesi, 
tüketicilere aynı kalitede 
ürünler sunulmasına yö-
nelik tartışma AB Bakan-
lar Konseyinde gündeme 
getirildi. AB üyesi olan 
Merkez ve Doğu Avrupa 
ülkeleri çok kez tek bir AB 
düzenleme konusunda ıs-
rar ettik” dedi. 

Porojanov, ”Buna neden 
olarak gıda ürünlerinin 
farklı içeriğe sahip olması 
gösteriliyor- ilgili pazarda 
tat algısına ilişkin çeşit-
li araştırmalara dayan-
maktadır. Fiyatlar konusu 
daha hassas bir konudur. 
Adı geçen ürünlerin fiyat-
ları ilgili zincir mağazalar 
tarafından oluşturulur. Bu 
mağazaların neden bu 
şekilde fiyatlandırdıkları 
konusu onlarla ayrıca ele 
alınmalıdır” dedi. 

Adaletten Sorumlu AB 
Komiseri Vera Yourova, 
ilk önce problemi ciddi 
olarak kabul etmedi, an-
cak daha sonra görüşünü 
değiştirdi. Tüketici ile ilgili 
üç direktifte önerilen de-
ğişiklikler var ve onlarla 
ilgili çalışma toplantıları 
Brüksel'de başlıyor diye 
açıkladı. 

Bakan Porojanov, araş-
tırmanın sonuçlarını tar-
tışmak üzere Bulgaris-
tan'daki büyük perakende 
zincirlerinin temsilcileriyle 
bir araya geldi.

Köylüler onarılmayan 
yoldan dolayı şikâyetçi

Kirkovo (Kızılağaç) ve Krumovgrad (Koşukavak) 
belediyelerine bağlı sekiz köy sakini, kullandıkları 
bir yolun onarılmaması nedeniyle hükümete karşı 
protesto eylemine hazırlanıyor.

Tihomir (Terziören), Malkoç (Malkoçdere), Kran 
(Krandere), Kukuryak (Erikli), Paşintsi (Himmet 
Paşalar), Tokaçka (Tokatçık), Buk (Almalıdere) 
ve Grivka (Koca Ahmetler) köylerinin sakinleri, 
“Bir süre önce Kirkovo ve Krumovgrad belediye 
yönetimlerine, Podkova (Nalbantlar)-Çorbaciysko 
(Çorbacılar)- Tokaçka yolunun onarılması talebini 
içeren toplu dilekçe sunduk. Belediyeler, meseleyi 
Karayolu Altyapısı Ajansı’na (APİ) arz etti, ancak 

şimdiye kadar herhangi bir cevap alamadık. APİ, 
bize karşı ihmalkar davranmaya devam ederse, 
protesto eylemi başlatmaya hazırız” diye kaydet-
tiler. 

Kirkovo ve Krumovgrad belediyeleri, Bölgesel 
Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına, APİ Yönetim 
Kurulu Başkanı’na ve Karayolları Kırcaali İl Müdü-
rüne bir mektup gönderdi. 

Mektupta III-509 nolu ulusal karayolunun bir 
parçası olan Çorbaciysko-Tokaçka kesiminde 
onarım ve yenileme çalışmaları yapılması talebini 
içeren sekiz köy sakinlerinin imza atarak katıldığı 
bir dilekçe alındığı belirtildi.

Aynı mektupta şu ifadeler yer aldı: ” Yukarıda arz 
ettiklerimiz ile ilgili olarak iki belediyenin bu son 
derece önemli sorunu çözmeye yönelik adımlar 
atması için sizden yardım talep ediyoruz. Sorunu 
çözmek için herhangi bir önlem alınmazsa, sekiz 
yerleşim yerinin sakinleri, sivil itaatsizlik eylemi ve 
yolları kapatma gibi protesto eylemi başlatmaya 
hazır olduklarını söylüyorlar”.
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Brüksel, Bulgaristan'ı AB fonlarının 
kesilmesiyle cezalandıracak mı?

Deutsche Welle’nin ha-
berine göre, bu yeni bir 
fikir değil, ama ana hat-
ları şimdi belirmeye baş-
ladı- kurallara uymayan 
AB üye devletleri sübvan-
siyonların azaltılması ile 
cezalandırılsın. Bulgaris-
tan da yaptırım uygulanan 
ülkeler listesinde olabilir.

Kurallara uymayan AB 
üye devletlerinin AB süb-
vansiyonlarını bir miktar 
azaltarak cezalandırma 
fikri, artık iki yıla yakın 
bir zamandan beri ba-
sında ve siyasi çevreler-
de tartışılıyor. Polonya 
ve Macaristan'da olduğu 
gibi, çoğunlukla hukuk 
devleti ilkelerinden sapan, 
mahkemelerin bağımsızlı-
ğını kısıtlayan veya med-
ya özgürlüğüne saldıran 
ülkeler söz konusudur. 
Aynı finansal yaptırım, 
yolsuzluk, iklim değişikliği 
veya genç işsizliği ile mü-
cadele konusunda yeterli 
çaba göstermeyen ülkele-
ri de etkileyebilir. Bununla 
birlikte bu tür yaptırım, ar-
tan göç baskısının yükünü 
dayanışma içinde birlikte 
taşımak istemeyen ülke-
lere yönelik de uygulana-
bilir. Yukarıdaki adı geçen 
bazı parametrelere göre 
Bulgaristan da AB süb-
vansiyonlarının azaltıldı-
ğı ülkeler listesine dahil 
edilebilir.

Tartışmanın ana hatları 
artık belirmeye başladı. 
Avrupa Komisyonu, 2021-
2027 mali döneminde ku-
ralları ihlal eden üye dev-
letler üzerinde mali baskı 
uygulayacağını açık bir 
şekilde göstermektedir. 
Avrupa Komisyonu yet-

kilileri, AB’den sağlanan 
fonların ancak üye dev-
letin hukukun üstünlüğü-
ne bağlı kalması halinde 
sağlanacağını bildirmek-
tedir. Bu hem mahkeme-
lerin bağımsızlığı, hem de 
yolsuzlukla mücadele ile 
ilgilidir.

Argümanlar mantıklıdır: 
sadece iyi işleyen bir hu-
kuk devleti ekonomik kal-
kınma için doğru koşulları 
oluşturur. Komisyon, yal-
nızca yapısal fon yardım-
larını değil, gerektiğinde 
diğer bütçe ödeneklerini 
ve özellikle de tarımsal 
sübvansiyonları kesmeyi 
amaçlamaktadır. Yapı-
sal ve tarımsal fonların, 
AB’nin toplam bütçesinin 
yaklaşık dörtte üçünü 
kapsadığı iyi bilinmektedir 
ki bu da yılda 160 milyar 
avrodur. Şu an için sade-
ce Erasmus +Programı’na 
ilişkin ödeneklerin kesil-
meyeceği anlaşıldı, çünkü 

AB, üye devlet hükümet-
lerinin hataları yüzünden 
vatandaşların cezalandı-
rılmalarının doğru olmadı-
ğını düşünüyor. 

Konuyla ilgili Frankfurter 
Algemaine Zeitung gaze-
tesinde yayınlanan bir 
yazıda şu anda üç seçe-
neğin tartışıldığı belirtildi. 
Birinci seçenek, kararın 
doğrudan Avrupa Komis-
yonu tarafından alınması-
dır. İkincisi, komisyon üye 
devletler tarafından onay-
lanması gereken bir tav-
siyede bulunacak. Üçün-
cüsü, komisyon yalnızca 
üye devletlerin büyük bir 
çoğunluğu tarafından 
reddedilebilecek bir karar 
alacak. Üçüncü seçenek 
daha ağır basıyor sanki 
ve bu da Polonya, Maca-
ristan, Çek Cumhuriyeti 
ve Slovakya'nın oluştur-
duğu Vişegrad Grubu 
ülkelerinin kararı engel-
leyemeyeceği anlamına 

geliyor. Bu tür bir olası 
karar özellikle Polonya ve 
Macaristan'ı etkileyebilir, 
fakat aynı zamanda Bul-
garistan ve Romanya'yı 
da etkileyebilir. 

Bazı Doğu ve Orta Av-
rupa ülkeleri de Avrupa 
Komisyonu’nun uygula-
mayı düşündüğü bir son-
raki önlemden de etkile-
necektir. Yapısal Fonlar 
ile sağlanan mali kaynak-
ların sadece alıcı ülkenin 
ekonomik durumuna de-
ğil, aynı zamanda genç 
işsizliği, eğitim, iklim ko-
ruma, bilimsel araştırma 
çalışmaları gibi faktörlerin 
yanı sıra aynı zamanda 
ülkenin Avrupa'ya yönelik 
artan göçün maliyetlerin-
den kendi payına düşen 
miktarı karşılamasına da 
bağlı olması düşünülüyor. 

Yapısal Fonlardan kay-
nak tahsis etme koşul-
ları esnektir, bu yüzden 
Polonya ve Macaristan 

gibi ülkelerin 2021-2027 
dönemi için ölçüde daha 
az f inansman desteği 
alması mümkündür. Bu 
kaynakların İspanya, 
İtalya ve Yunanistan gibi 
Güney Avrupa'da bulu-
nan ülkelere yönlendi-
rilmesi düşünülüyor. Şu 
anda Yapısal Fonlardan 
en fazla finansman des-
teği alan ülke Polonya’dır 
- yılda 5,5 milyar avro. En 
çok destek alan ülkeler 
sıralamasında Polonya’yı 
İtalya, Romanya, İspanya, 
Çek Cumhuriyeti ve Ma-
caristan takip ediyor.

AB'nin Bütçe ve İnsan 
Kaynaklarından Sorumlu 
Komiseri Günther Oettin-
ger, 2021-2027 dönemi 
için bütçe çerçevesine 
ilişkin önerileri sunacak. 
İngiltere'nin AB’den ayrıl-
masından sonra açılacak 
büyük mali boşluk da da-
hil olmak üzere bunun-

la ilgili tartışmalar kolay 
olmayacak. Bu nedenle 
Oettinger açıkça başka 
finansal kaynaklar da arı-
yor, örneğin bir süredir 
Brüksel'de plastik amba-
lajın vergilendirilmesi üze-
rinde konuşuluyor. Şimdi-
ye kadar AB esas olarak 
üye devletlerin katkılarıyla 
finanse edildi. Kendi ge-
lirleri, çoğunlukla gümrük 
gelirlerinden elde edilen 
vergiler, yaklaşık yüzde 
20'ye ulaşır. Oettinger, 
sadece "plastik vergi" yi 
değil, diğer tedbirleri de 
dikkate alarak, AB’nin 
kendi gelirlerini yüzde 
40'a yükseltmek istiyor. 
Örneğin, sera gazı emis-
yonlarının ticaretinden 
elde edilen gelirler veya 
AB ülkelerindeki asgari 
kurumlar vergisi oranının 
eşitlendirilmesi gibi ön-
lemler alınabilir. 

               Kırcaali Haber

Ardino Türk Folklor Grubu, birinci kuruluş yılını kutladı
Ardino (Eğridere) Ro-

dopska İskra (Rodop 
Kıvılcımı) Halk Toplum 
Merkezi’nin çatısı altın-
daki Türk Folklor Grubu, 
kuruluşunun birinci yıl 
dönümünü kutladı. Türk 
Folklor Grubu, bölgeye ait 
otantik Türk halk türküleri-
ni korumak ve popülerleş-
tirmek için kuruldu. Ulviye 
Mutalibova başkanlığın-
daki koro, 20 bayandan 
oluşuyor.

Kutlama etkinliğinde ha-
zır bulunan Hak ve Özgür-
lükler Hareketi (HÖH) Kır-
caali İl Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, Belediye Başkanı 
Resmi Murat ve Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram 
başta olmak üzere beledi-
ye yönetimi, Türk Folklor 

Grubunu şereflendirdi. 
Belediye Başkanı Resmi 

Murat, grubun kuruluşu-
nun birinci yıl dönümünü 
tebrik ederek, nice sağ-
lıklı, neşe, enerji, başarı 
dolu yıllar diledi. Belediye 
başkanı, grubun faaliye-

tini desteklemeye hazır 
olduğunu ifade etti.

Sadece bir yıl zarfında 
Türk Folklor Grubu, yurt 
içi ve yurt dışında 5 kon-
ser verdi.

Rodopska İskra Halk 
Toplum Merkezi Başka-

nı Yüksel İsmail ve Türk 
Folklor Grubu Başkanı 
Ülviye Mutalibova, grubun 
faaliyetine verdiği destek 
için Belediye Başkanı 
Resmi Murat’a şükranla-
rını ifade ettiler.

               Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan’da toplam 257 
şehirden sadece 25'inde 

nüfus artışı var
Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) 31 Aralık 2017 

tarihi itibariyle şehirler ve cinsiyete göre nüfus verileri, 
beş il merkezi nüfusunun geçen yıl arttığını gösteriyor. 
2017 yılında da nüfusu artmaya devam eden Varna, 
Veliko Tırnovo, Filibe ve Sofya şehirlerine Kırcaali de 
eklendi. 

Rapora göre geçen yıl toplam 257 şehirden sadece 
25'i nüfusunu artırdı. Bir karşılaştırma yapacak olur-

sak, bu sayı 2016 yılında 23 idi. Onların dışındaki diğer 
232 şehirde nüfus, farklı sayıda azaldı. Geçtiğimiz yıl 
nüfusu 1000 kişiden az olan Bulgaristan şehirleri 1 
şehir artarak, 6 oldu. Melnik, Macarovo, Pliska, Kiten 
ve Klisura’ya Brusartzi de eklendi. 

Verilere göre, 2017 yılında en büyük nüfus artışı 
Sofya'da kaydedildi. Başkent sakinlerinin sayısı, bir 
önceki yıla göre 2391 arttı ve 1 238 438 kişiye ulaştı. 
Sofya'dan sonra, en büyük nüfus artışı 1789 kişi ile 
Filibe'de görüldü ve bununla şehir artık 345 213 kişilik 
nüfusa sahip oldu. 

Ülkenin en büyük üçüncü şehri Varna, nüfusunu 
2017 yılında 677 kişi artırdı ve şehrin toplam nüfusu 
335 854 kişi oldu. Veliko Tırnovo’nun nüfusu, ardı ardı-
na ikinci yıl artış kaydetti. Geçtiğimiz yıl eski başkentin 
nüfusu 302 kişi arttı ve 68 780 kişiye ulaştı. Kırcaali, 
2017 yılında nüfusunu 160 kişi artırdı ve bununla 43 
182 kişilik nüfusa sahiptir. 

İl merkezi olmayan şehirlerde en büyük nüfus artışı 
Simeonovgrad’da kaydedildi. 2017 yılı sonu itibariyle 
Simeonovgrad nüfusunda 566 kişilik artış kaydedildi. 
Verilere göre, geçen yıl 100'den fazla kişi ile nüfusunu 
Nesebır (201), Bansko (168) ve Ardino (Eğridere) (120) 
olmak üzere üç şehir artırdı.
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Bulgaristan Türkiye ile doğalgazda 
iş birliğini geliştirmeyi hedefliyor
Bulgaristan Enerji Ba-

kan Yardımcısı Zhec-
ho Stankov, Türkiye ve 
Bulgaristan'ın enerji sek-
töründe gelecekte ortaya 
çıkacak problemleri birlik-
te çözebileceğini belirte-
rek, "Enerji alışverişinin 
yerleşmesiyle iki ülke 
arasında enerji sektörün-
de daha iyi bir bağlantı 
olacağına inanıyorum" 
dedi.
Stankov, Bulgaristan'ın 

Ankara Büyükelçiliği tara-
fından Hilton Otel'de dü-
zenlenen "Enerji Güven-
liği ve Bölgesel İş Birliği" 
başlıklı yuvarlak masa 
toplantısının ardından AA 
muhabirinin sorularını ya-
nıtladı.
Bulgaristan'ın 6 ay bo-

yunca AB Konseyi Dö-
nem Başkanlığı görevini 
yürüteceğini hatırlatan 
Stankov, bu kapsamda 
sadece üye ülkelerle de-
ğil, Türkiye, Azerbaycan 
ve Batı Balkan ülkeleriy-
le de görüşmeler yürüte-
ceklerini söyledi.
Stankov, toplantıya ka-

tılan Enerji ve Tabii Kay-
naklar Bakanlığı Müste-
şar Yardımcısı Alparslan 
Bayraktar ile bölgenin 
enerji güvenliğine ilişkin 
değerlendirmelerde bu-
lunduklarını ifade ederek, 
"Toplantıda, Avrupa'nın 
kalbine doğalgaz taşın-
masına katkı sağlayacak 

Güney Gaz Koridoru'nun 
önemli bir parçası olan 
ve bölgenin arz güven-
liği için önem arz eden 
Trans Anadolu Doğalgaz 
Boru Hattı (TANAP) ile 
Türkiye-Bulgaristan ve 
Yunanistan-Bulgaristan 
arasındaki doğalgaz ağı 
gibi çok önemli projeleri 
ele aldık. Bakanlarımız 
arasındaki iletişim de çok 
iyi seviyede bulunuyor." 
dedi.
Bulgartransgaz ve Boru 

Hatları ile Petrol Taşı-
ma AŞ'nin (BOTAŞ) ile-
tim sistemlerini birbirine 
bağlamayı hedefleyen 
Türkiye-Bulgaristan Do-
ğal Gaz Enterkonektörü 
(ITB) projesinin fizibilite 

çalışmalarının bir kısmı-
nın AB Komisyonu tara-
fından finanse edildiğini 
belirten Stankov, şöyle 
devam etti:
"Farklı kaynak ve te-

darikçilerden gelecek 
gaz sayesinde bölgenin 
enerji arz güvenliğine 
katkı sağlayacak bu proje 
için AB Komisyonu'ndan 
destek aldık. Boru hat-
ları, yeni kompresör is-
tasyonları gibi tüm yapı-
lacak yatırımları hesaba 
katarsak proje, 1,5 ile 3 
milyar dolar arasında bir 
yatırım gerektiriyor. Bu 
kapsamda, Romanya ve 
Sırbistan ile iletim ağımı-
zı geliştirmeyi düşünüyo-
ruz. Bulgartransgaz ile 

BOTAŞ'ın iletişiminin de 
iyi bir seviyede olduğunu 
görüyoruz. Yunanistan ile 
iletim sistemimiz de iyi 
bir şekilde ilerliyor. Bu-
nun için ihale aşamasına 
geçtik. Bölgemizde daha 
iyi bir enterkonnekte sis-
temle bölgesel iş birliğini 
artırmak istiyoruz. Dö-
nem başkanlığı sloga-
nımızda da belirttiğimiz 
gibi 'Güç Birlikten Doğar' 
mottomuzu gerçekleştir-
mek için bunu büyük bir 
fırsat olarak görüyoruz. 
Enerji sektöründe gele-
cekte önümüze çıkacak 
problemleri birlik olursak 
çözebileceğimize inanı-
yorum. Şu anda Türkiye 
ile Bulgaristan arasındaki 

enerji geçişlerinde deği-
şiklikler yaşandığına şa-
hit oluyoruz. Ticaretçiler, 
üreticiler ve tüketicilerin 
beklentileri değişiyor. 
Enerji alışverişinin yerleş-
mesiyle iki ülke arasında 
enerji sektöründe daha 
iyi bir bağlantı olacağına 
inanıyorum."
"Bulgar istan ITB'ye 

önem veriyor"
Bulgaristan'ın Anka-

ra Büyükelçisi Nadejda 
Neynski de Bulgaris-
tan Başbakanı Boyko 
Borisov'un geçen yıl 
Türkiye'ye yaptığı ziya-
retin ardından iki ülke-
nin doğalgaz ve elektrik 
alanlarında iş birliğini 
güçlendirme yönündeki 
çalışmalara hız verildiği-
ni söyledi.
Bu kapsamda Bulgart-

ransgaz ile BOTAŞ ve 
ESO ile TEİAŞ'ın teknik 
düzeyde bir diyalog oluş-
turduğuna işaret eden 
Neynski, böylece iki ülke-
nin doğalgaz ve elektrik-
teki iletim kapasitelerini 
tam olarak kullanma ko-
nusunda çaba gösterme-

ye yoğunlaştığını belirtti.
Neynski, Bulgaristan'ın 

özellikle ITB projesine 
önem verdiğini vurgula-
yarak, "ITB, Türkiye'nin 
Azerbaycan ve diğer 
kaynaklardan elde ettiği 
gaz ile spot LNG teda-
riğindeki tüm giriş nok-
taları ve kaynaklarına 
erişim sağlayabilir. Türki-
ye, dünyadaki enerji kay-
nak rezervlerinin yüzde 
70'ine coğrafi olarak ya-
kın bulunuyor. Şu anda 
hayata geçirilmekte olan 
projelerle birlikte bölge-
nin enerji güvenliğinde-
ki önemli rolü daha da 
güçlenecek. Enerji ba-
ğımsızlığı ve bölgesel 
istikrarı temin etmeye 
yönelik iki ülke arasında-
ki iş birliğimizi geliştirmek 
Bulgaristan'ın AB Konse-
yi Dönem Başkanlığının 
ana hedeflerinden biri." 
diye konuştu.
2014'te imzalanan ITB 

mutabakat zaptıyla Türki-
ye ile Bulgaristan arasın-
da çift yönlü gaz akışının 
sağlanması planlanıyor.
            Anadolu Ajansı

Vatandaşlar, kendilerine ait 
sicillerdeki verileri kontrol edebilir

Başbakanlık Basın 
Merkezinden verilen 
bilgiye göre nitelik-
li elektronik imzaya 
(QES) veya Ulusal Si-
gorta Kurumu (NOİ) 
tarafından verilen kişi-
sel kimlik koduna (PİK) 
sahip her bir vatandaş, 
devlet idaresi tarafın-
dan oluşturulan yakla-
şık 30 sicilde kendileri 
hakkında ne tür kişisel 
bilgilerin bulunduğunu 
kontrol edebilecek.
Kontrol işleminin yapıl-

ması, Devlet Elektronik 
Yönetişim Dairesi tara-
fından yönetilen Elekt-
ronik Başvuru Sistemi 
(https://edelivery.egov.
bg) aracılığıyla İnternet 
erişimi olan herhangi 
bir kişisel bilgisayardan 

mümkün olacak. Şu 
anda böyle bir işlem, 
Mülkiyet Sicili ve Ulusal 

Nüfus Veri Tabanı ile il-
gili sunulan hizmetler 
kapsamında mümkün. 
Başbakan Yardımcı-

sı Tomislav Donçev, 
AB'nin 25 Mayıs'ta yü-
rürlüğe giren Kişisel 
Verilerin Korunması 

Yönetmeliği (GDPR, 
2016/679) doğrultu-
sunda sicillere erişimin 

Elektronik Başvuru Sis-
temi aracılığıyla yapıl-
ması talimatı verdi. Va-
tandaşların, sicillerdeki 
kişisel verilerine kimin 
eriştiğini kontrol etmele-
rini sağlamak için baş-
ka bir teknolojik çözüm 

de geliştirilmektedir. 
Başbakan Yardımcısı 

Donçev, vatandaşların 
kimliklerinin doğrulan-
ması için vatandaşlık 
numaralarının (EGN) 
tek başına kullanılma-
ması için bütün idarele-
ri zamanında harekete 
geçmeye çağırdı. Ted-
bir, kişisel verilerin kö-
tüye kullanılma riskini 
önlemenin bir yoludur.
Kişisel Verilerin Korun-

ması Komisyonu'nun bu 
yılın mart ayında aldığı 
kararda idarelerin va-
tandaşların kimliklerinin 
doğrulanması için en az 
iki kriter kullanılarak, ki-
şisel verilere erişimde 
yüksek düzeyde güven-
lik garantisi vermeleri 
emredildi.

Kirkovolu çocuklar, Gaziemir 
Ulusal ve Uluslararası Çocuk 

Şenliğine katıldı
Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesinden verilen 

bilgiye göre Kirkovo İlçesi’nden öğrenciler, Be-
lediye Başkanı Şinasi Süleyman’ın önderliğin-
de 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Ege-
menlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle kardeş 
belediye İzmir Gaziemir Belediyesi tarafından 
düzenlenen Gaziemir Ulusal ve Uluslararası 
Çocuk Şenliği’ne katıldı. 

Farklı ülkelerden akranlarıyla birlikte Kirkovo 
İlçesi’nden çocuklar, şenlik programı kapsa-
mında düzenlenen farklı sahne gösterilerinde, 
spor etkinliklerinde yer aldı. Etkinliğe katılan 
tüm çocuklar, gelenek haline gelen birer zeytin 
fidanı dikti. 

23 Nisan Türkiye için özel bir gündür, çünkü 
ülkenin bağımsızlığının kutlanmasından baş-
ka Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa 
Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına 
armağan edilen özel bir bayramdır. 



  Kırcaali Haber 609 Mayıs 2018 HABERLER

AB'deki göçmenlerden en çok nefret eden-Bulgarlar!
Avrupa Komisyonu’nun 

yaptığı bir araştırmanın 
sonuçları, Bulgar halkının 
AB'deki göçmenlere karşı 
en az hoşgörülü davran-
dığını gösteriyor. 

Katılımcıların sadece 
yüzde 15'i, göçmenleri 
mesai arkadaşı, doktor, 
komşu olarak veya ailele-
rine kabul edip etmeme-
lerine dair soruyu olumlu 
bir şekilde cevaplamıştır. 
Bu göstergeye göre Bul-
garistan, AB'nde ilk sırayı 
alarak, göçmenleri top-
lumda kabul etme eğili-
mini gösteren nüfus kesi-
minin yüzde 17’lik olduğu 
Macaristan'ı bile geride 
bıraktı.

Bulgarlar ve Macarlar, 
göçmenlere yönelik tu-
tumlarında diğer Avrupa-
lılardan keskin bir biçimde 
ayrılıyor.

Ortalama olarak AB’nde 
insanların yüzde 57’si 
göçmenlerle birlikte ça-
lışmaya karşı değiller 
ve göçmenler le tanı-
şıklığı var. İspanya, İs-
veç, İrlanda, Portekiz ve 
Hollanda'da nüfusun üçte 
ikisi göçmenlere karşı 
olumlu bir tutum sergile-
mektedir.

Genel olarak Batı Avru-
palılar, göçmenlere daha 
hoşgörülü bir gözle ba-

kıyor, Doğu Avrupalılar 
ise daha şüphecidirler. 
2015 yılında sığınmacıla-
rın çiçeklerle karşılandığı 
Almanya'da şimdi nüfusun 
sadece yüzde 55'i onlara 
iyi bir gözle bakıyor.

Aynı zamanda Bulgarlar 
göç konusunda Avrupa'da 
en az bilgilendirilmiş du-
rumdalar - yüzde 17'si 
konu hakkında biraz 
bilgi sahibidir. Avrupa 
Komisyonu raporunda 
Bulgaristan'da kaç yaban-
cının yaşadığı hakkındaki 
varsayımların yabancıla-

rın nüfusun yaklaşık yüz-
de 11’lik kesimini oluş-
turduğu yönünde olup, 
istatistiklere göre 8 misli 
yüksek bir oran verildiği 
belirtildi. 

Aynı araştırma gösteri-

yor ki, Bulgarların yüzde 
90'ından fazlası göçmen-
leri tanımıyor, onlarla 
konuşmamıştır ve hatta 
onları görmemiştir. Buna 
rağmen göçmenlerin iş-
lerini alarak veya sosyal 
güvenlik sistemine yük 
olarak, onları tehlikeye 
atacaklarına inanırlar.

Katılımcıların yarısı gö-
çün sorunlar yarattığını, 
yüzde 6'sı ise imkanlar 
yarattığını düşünüyor. Her 
ikinci Bulgar, göçmenlerin 
entegrasyonunun başarı-
lı olmadığı görüşündedir 

ve beşinden sadece birisi 
göç konusunda az çok bil-
gi sahibi olduğunu kabul 
etmektedir. 

Avrupa Komisyonu ta-
rafından sipariş edilen 
temsili araştırmaya ka-
tılanların % 90'ına göre, 
yabancıların entegrasyo-
na başarısı, onların iş bul-

masına ve Bulgaristan’da 
mevcut düzene ayak uy-
durmalarına imkan ve-
recek resmi dili konuşup 
konuşmamaları, sosyal 
güvenlik ve sağlık sigor-
tasına sahip olup olmala-
rı, iş ve eğitim sahibi olup 
olmamaları ile ölçülmek-
tedir.

Buna rağmen ankete ka-
tılanların sadece üçte biri 
göçmenlerin ülkede işgü-
cü eksikliği sorununu çö-
zeceklerini düşünürken, 
yarıdan fazlası onların bir 
çözüm olduğunu kabul et-
memektedir.

Bulgarların anlayışı, 
AB'nin %70'inden fazla-
sının göçün ekonomiyi 
hızlandıracağı yönündeki 
görüşünden radikal bir 
farklılık göstermektedir. 
Bulgarlar, genellikle göç-
menlerin yerel müzik, 
sanat, mutfak ve zanaat-
larına katkıda bulunarak 
kültürünü zenginleştire-
bileceğine şüpheyle ba-
kıyorlar.

Bununla birlikte % 70'i 
sosyal güvenlik sistemi-
ne yük olacağı ve ülkede 
suçları artıracağı kanaa-
tine sahiptirler. Yabancı-
ların % 51'i, yabancıların 
işlerini elinden alacağı 
korkusu içindeler. Her bir 
ikinci vatandaş, göçün 

iki yönlü bir yol olduğuna 
inanıyor, ancak yaklaşık 
yüzde 40'ı ülkeye yeni 
gelenlerin başarılı olmak 
için aktif olmaları gerekti-
ğini düşünüyor.

Ankete katılan Bulgarla-
rın % 84'ü, Bulgarca eği-
timinin ülkede yaşayan 
göçmenler için zorunlu 
olması gerektiğine inan-
maktadır. Her üçüncüsü 
de yabancıların kendile-
rini Bulgaristan'daki ola-
naklara ve davranış bi-
çimlerine yönlendirecek 
programlara katılmaları 
gerektiğini ve çocukları-
nın anaokullarına gitme-
leri gerektiğini düşünüyor.

Yaklaşık üçte biri, göç-
menlerin yerel seçimlere 
katılabilmeleri gerektiği 
görüşünde, ancak katı-
lımcıların yarısı bu görü-
şe katılmamaktadır. Bul-
garların % 61'i, yetkililerin 
yabancılara karşı ayrım-
cılığa yönelik daha fazla 
çaba göstermesi gerekti-
ğine inanıyor.

Avrupa Komisyonu ve-
rilerine göre, Avrupa’nın 
dışında doğmuş yaklaşık 
37 milyon insan AB’de 
yaşıyor ve onlar Birliğin 
nüfusunun yaklaşık yüzde 
7’lik kesimini oluşturuyor. 

           Kırcaali Haber

Arnavutluk’un İşkodra, 
Karadağ’ın Budva ve 
Bosna-Hersek’in Mostar 
ve Sarayevo şehirlerinde 
devam edecek.

Programın başında et-
kinliğe ev sahipliği yapan 
Kırcaali Türk Kültür ve 
Sanat Derneği Başka-
nı Müzekki Ahmet, kısa 
bir selamlama konuş-
ması yaptı. Bulgaristan 
Türklerinin başkenti olan 
Kırcaali ’de böylesine 
güzel bir etkinlik ger-
çekleştiren TYB’ye tüm 
Bulgaristan Türkleri adı-
na teşekkürlerini sunan 
Ahmet, şunları ifade etti: 
“Kırcaali’ye hoş geldiniz! 
Umarım bugün, yarın da 
Filibe’de bizim bölgemizi 
az da olsa tanıma fırsatı 
bulursunuz. Bizler de bu 
akşam Türkiye’nin çeşitli 
bölgelerinden gelen ve 
bölgemizden katılan şair 
ve yazar kardeşlerimizin 
yapıtlarını ve ardından 
Dostlar Saz Grubu’nda 
yer alan müzisyenlerin 

vereceği mini konserle 
burada bugünkü etkinli-
ğimizi tamamlayacağız. 
Tüm katılımcılara teşek-
kür ediyorum. Sağ olun, 
var olun!”.

Programın açılış konuş-
masını yapan TYB Genel 
Başkanı Prof. Dr. Musa 
Kazım Arıcan, TYB’nin 
kuruluşunun 40. yılı fa-
aliyetler i kapsamında 
Türkiye’de ulusal ve ulus-
lararası düzeyde farklı 
kültürel etkinlikler düzen-
lediklerini belirtti. Prof. Dr. 
Musa Kazım Arıcan, şöy-
le konuştu: “Bu etkinlikler 
içerisinde bizim için belki 
de en anlamlı, en kıymet-
li ve en değerli faaliyeti-
miz, sınırlarımız dışına 
çıkarak, icra edeceğimiz 
ilk edebiyat etkinliğimiz 
Kırcaali’de gerçekleşiyor. 
Bu anlamda bizim için bu-
gün burası ayrı bir öneme 
sahip. Evladı-ı Fatihan’ın 
izinden gideceğimiz bu 
kültür yolculuğunun ilk 
durağı burası. Burada 
gerçekten çok sıcak bir 
karşılama gösterdi dost-

larımız, kardeşlerimiz. Bu 
yolculuk boyunca ülkemi-
zin birçok farklı yerinden 
bize eşlik eden 40 şair, 

yazar, gazeteci, ilim ada-
mı dostlarımızla bu kültür 
seferimizi 10 gün boyun-
ca sürdüreceğiz. Tabii ki, 
bu etkinliğin Türkiye açı-
sından önemi buradaki 
kardeşlerimizin, soydaş, 
dindaş yazarların, şa-
irlerin, ilim adamlarının 
düşüncelerini, fikirlerini 
alacağız. Ziyaretlerle bu 

kültürel işbirliğini, kültü-
rel diplomasiyi artırmaya 
çalışacağız. Ben de faali-
yetimizin, hayırlara vesile 

olmasını, bereketli geç-
mesini temenni ediyorum. 
Şimdiden bugün burada 
katkı sunacak tüm şair 
yazar ilim ehline hürmet-
lerimi sunuyorum. Bize 
de ev sahipliği yaptığı için 
bu mekanın sahipleri der-
neklerimize de gönülden 
şükranlarımı sunuyorum. 
Hepinize saygılar sunu-

yorum!”.
Konuşmalardan sonra 

sahne alan yazar Aykut 
Ertuğrul, “Dünyanın En 

Acıklı Hikayesi” 
adlı eserini oku-
du. Ardından 
gerçekleştirilen 
şiir dinletisinde 
E r zu r u m’d a n 
Hanef i İspir li, 
TYB İstanbul 
Şube Başkanı 
Mahmut Bıyıklı, 
Mehmet Kur-
toğlu, Urfa’dan 
Mehmet Sar-
mış, TYB Genel 
Sekreteri Mu-
hammet Enes 
Kala, Kırcaali 
Ömer Lütfi Kül-

tür Derneği Recep Küp-
çü Edebiyat Kulübünden 
Aysun Ramadan, İsmet 
İsmail, Nevin Sadıkova, 
Resmiye Mümün ve Şe-
f ika Refik ve Haskovo 
(Hasköy) bölgesinden 
Bayram Kuşku yer aldı. 

Program, Kırcaali Dost-
lar Saz Grubu’nun verdi-
ği konserle devam etti. 

Sanatçılar, konukları yö-
resel türkülerin yanı sıra 
“Urfa'nın Etrafı Dumanlı 
Dağlar” türküsü ve An-
kara yöresine ait “Aman 
Karpuz Kestim Yiyen 
Yok” türküsü ile selam-
ladı. 

Ardından Programa ev 
sahipliği yapan Kırcaa-
li Türk Kültür ve Sanat 
Derneği Başkanı Müzekki 
Ahmet’e TYB tarafından 
bir tablo ve Türkçe sözlük 
hediye edildi.

Kırcaali Türk Edebiyat 
Gecesi programı toplu 
hatıra fotoğrafı çekimi ile 
son buldu.

Kırcaali’deki etkinlikten 
önce sanatçılar, Bölge-
nin en eski tarihi camisi 
olan Yedikızlar camisini 
ve Bulgaristan Türklerinin 
meşalesi şair Nuri Turgut 
Adalı’nın doğup büyüdü-
ğü Kirkovo'nun (Kızıla-
ğaç) Ostrovets (Adaköy) 
köyünde  bulunan meza-
rını ziyaret ederek, dua 
ettiler. 

       Resmiye MÜMÜN

TYB’nin “Edirne’den Mostar'a Kültür 
Kervanı”nın İkinci Durağı Kırcaali Oldu

1. sayfadan devam
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Borisov: Kosova ve Sırbistan arasında 
anlaşma yoksa, AB de yok!

Başbakan Boyko Boris-
sov, Priştine'de Kosova 
Cumhurbaşkanı Haşim 
Taçi ile görüşmesinin 
ardından düzenlenen ba-
sın toplantısında Kosova 
ile Sırbistan arasındaki 
ilişkilerin normalleştiril-
mesine yönelik yıllarca 
geciktirilen anlaşma ko-
nusuyla ilgili, ”Sadece bu 
anlaşmayı yapmazsanız, 
ne Kosova'nın, ne de 
Sırbistan'ın AB'yi görme-
yeceğini söyleyebilirim” 
diye belirtti.
Borisov, Balkan ülkeleri-

ne tavsiyelerde bulunma 
yetkisine sahip olmadığı-
nı, ancak bir deneyimi on-
larla paylaşabileceğini de 
sözlerine ekledi. Make-
donya Başbakanı Zoran 
Zaev ile iki ülke arasında 
İyi Komşuluk Anlaşma-
sı konusunda yürütülen 
müzakerelerle ilgili de-
neyimini paylaşan Bori-
sov, “Liderler bir masaya 
oturup, birkaç günlüğüne 
odaya kapansınlar ve bir 
çözüm bulsunlar” diye 
tavsibde bulundu. 
Borisov, Yugoslavya’da 

yaşanan savaşların yara-
larının henüz taze oldu-
ğunu, ancak 17 Mayıs'ta 
Sofya'da yapılacak AB-
Batı Balkanlar Zirvesi’nde 
siyasi elitlerin bu konuda 
ilerlediklerini göstermele-

ri gerektiğini söyledi.
Başbakan,” AB, sorun-

ları olmayan ülkeleri ka-
bul edip, liderlerinin sa-

vaş yapmadan devletleri 
yöneteceklerini bilmek 
istiyor. Önceki alternatif 
paramiliter oluşumları da 
gördük...Balkanlar için 
bu korkunç döneme geri 
dönmek istemiyorum. 
Bencilliliği unutun! Bir 
ülkenin bencilliği Balkan-
lar'daki tüm ülkelerde fe-
lakete neden olabilir” diye 
sözlerine ekledi. 
Borisov, Kosova ile Yu-

nanistan arasındaki so-
runun çözüleceği yönün-
deki umudunu dile getir-

di. Borisov,”Yunanistan, 
Kosova'nın bağımsızlığı-
nı tanımıyor. AB’nin Bal-
kanlara değil, Balkanlar 

AB’ye uymalıdır” dedi. 
Borisov’un ifadesine 

göre, Balkanlar'daki iliş-
kilerin normalleştirilme-
si için Rusya ve Türkiye 
arasındaki bölgeye etki 
eden ilişkilerin normal-
leşmesi gerekiyor. 
Taçi, Kosova'yı tanıması 

için Rusya ile müzakere 
ettiklerini söyledi. Kosova 
Cumhurbaşkanı, ziyareti 
ve bölgeye gösterdiği il-
giden dolayı Borisov’a 
teşekkür etti.
Taçi, “Ülkemizin enteg-

rasyonu tek yoldur. Ko-
sova, AB ve NATO'nun 
bir parçası olmak zo-
rundadır. Güneydoğu 

Avrupa’nın  tamamı, 
AB’nin bir parçası haline 
geldiğinde AB tamamlan-
mış olacaktır. Bu, barış, 
istikrar ve vatandaşların 
refahını artıracağı an-
lamına gelir” dedi. Ko-
sova Cumhurbaşkanı, 
Kosova'nın sadece Sır-
bistan ile diyalogu sür-
dürmekle kalmayacağını, 
aynı zamanda barış ve 
istikrar sürecini de yürü-
teceğini sözlerine ekledi. 
Borisov ve Taçi, bütün 

Balkan ülkelerini birbiri-

ne bağlayacak AB fon-
larıyla f inanse edilen 
altyapı koridorlarının 
inşasından da bahsetti. 
Kosova, Tiran - Prişti-
ne - Niş otoyolu ile bu 
koridora katılacak. Bori-
sov, onun sözlerine göre 
hepsi Kosova'ya hizmet 
eden koridorların harita-
sını gösterdi. Başbakan, 
somut yatırımlar ve ortak 
projelerden bahsetmek 
için bir dahaki sefere 
Kosova’ya ekonomi, tu-
rizm, enerji vb. bakan-
larla birlikte geleceğini 
söyledi.
Priştine'nin kilit mese-

lesi AB vizesinin kaldı-
rılmasıdır. Taçi, “Biz vize 
serbestisi uygulanması 
konusunda ısrarcıyız. 
Kosova, Hırvatistan ile 
sınır çizgisi yasası kri-
terlerinin yüzde 95’ini 
yerine getirdi, kriterler 
karşılandı" dedi. 
Borisov ayrıca yerel ga-

zeteciler tarafından bir-
kaç kere yöneltilen vize 
meselesi ile ilgili soruya 
da cevap verdi. Başba-
kan, organize suç grup-
larının vize almak için bir 
yol bulduğunu söyledi. 
Taçi, Sofya 'da düzen-

lenen zirve toplantısında 
Kosova 'yı temsil ede-
cek. Borisov, zirveye ül-

keyi tanımayan ülkelerin 
de katılabileceği şekilde 
Kosova’yı tanıtma biçimi-
nin bulunacağı sözünü 
verdi. 
Taçi, ülkenin özgürlüğü-

ne ve bağımsızlığına kat-
kıları nedeniyle Borisov’u 
Bağımsızlık Madalya-
sı ile onurlandırdı. Bu 
yüksek devlet nişanı, 
Kosova Cumhuriyeti’nin 
bağımsızlığının i lan 
edilmesinin 10.yılı do-
layısıyla veriliyor. Taçi, 
“Bu madalya size kişisel 
katkılarınız ve Kosova’ya 
destek konusunda bizzat 
angaje olmanız, iki ülke 
arasındaki dostluk ilişki-
lerinin gelişmesi için Bul-
gar halkının katkıları ve 
Sofya'da yapılacak olan 
görüşme için veriliyor. 
Bulgarların her yerde 
bizi karşılayacağını ve 
her yerde Bulgar ruhunu 
hissedeceğimizi biliyo-
ruz” diye konuştu. 
Borisov,” Bu devlet ni-

şanını, savaştan dolayı 
acı çeken, ancak daima 
tüm bölgede özgürlük, 
bağımsızlık, demokrasi, 
barış ve refah mücade-
lesini destekleyen Bulgar 
halkına bir işaret olarak 
kabul ediyorum” diye ifa-
de etti.
              Kırcaali Haber

ALDE Başkanı Baalen: Sayın Borisov, 
Ataka partisini hükümetten uzaklaştırın 

Avrupa İçin Liberaller 
ve Demokratlar İttifakı 
(ALDE) Başkanı Hans 
van Baalen, Bulgaristan 
Meclisinde Hak ve Öz-
gürlükler Hareketi (HÖH) 
Genel Başkanı Mustafa 
Karadayı ile görüşmesi-
nin ardından basına yap-
tığı açıklamada, “Sayın 
Başbakan Borisov, koa-
lisyon ortağınızın Kırım'ın 
yasadışı ilhakını destek-
lemesi durumunda so-
rumluluk almanız gereki-
yor” diye Başbakan Boy-
ko Borisov’a seslendi. 
Sofya’da gerçekleş-

t ir i len ALDE Konse -
yine katılmak üzere 
Bulgaristan’a gelen Hans 
van Baalen, ALDE’nin bir 
parçası olan HÖH partisi-
nin Genel Başkanı Mus-
tafa Karadayı ile görüştü. 
Baalen,” Hepimiz Rusya 

ile iyi bir ilişki kurmak isti-
yoruz ve bu sorun değil. 
Ama hepimiz uluslararası 
hukuka uymalıyız” dedi. 
Ataka partisinin Bulga-
ristan açısından olumlu 
bir rol oynamadığının al-
tını çizen Baalen,”Sizden 

rica ediyorum Sayın Bo-
risov, Avrupa Birliği (AB) 
Konseyi Dönem Başkan-
lığından sonra bu partiyi 
iktidardan uzaklaştırın” 
diye seslendi. 
Bu sözlerin ardından 

Ataka partisinin tele-
v izyonunda ça l ışan 
bir muhabir, neredey-
se mikrofondan bağı-
rarak, Baalen’e şöyle 
seslendi:”Siz hangi sıfat-
la Bulgaristan siyasetine 
ve Ataka partisinin siya-
setine karışıyorsunuz? 
Ataka, liberal bir parti 
değil”.
Bu sözlerin karşısında 

ALDE Başkanı, muha-
bire terbiyeli davranma-
sı çağrısında bulundu. 
Baalen,”Bu, bir Avrupa-
lıya yakışan tutum değil-
dir” dedi. 
HÖH Başkanı Mus-

tafa Karadayı, Baalen 

ve Avrupa liberaller i 
i le yaptığı görüşme -
de Bulgaristan’ın Av-
rupa-Atlantik yönelimi 

konusunda ciddi endi-
şe duyulduğunun dile 
get ir i ldiğini açıkladı. 
Karadayı,”GERB partisi, 
kamuoyuna, NATO ve 

AB ortaklarımıza hükü-
met ortaklarının tutumu 
hakkında açıklama yap-
mak zorundadır. Önemli 

jeopolitik ve jeostratejik 
konularda, özellikle ülke-
nin yönetiminin bir parça-
sı olunduğunda kişisel bir 
fikre sahip olunmaz” diye 

yorum yaptı.
HÖH Başkanı, Ataka 

partisi iktidardan uzak-
laştırılmazsa, iki yıl önce 

R e f o r m c u 
B lok  koa -
l isyonunda 
olduğu gibi 
ik t idardak i 
koalisyonun 
bir kısmının 
şizofrendik 
davranışlar 
s e r g i l eye -
ceğini söy-
ledi. Kara-
dayı ayrıca, 
Tsvetanov'un 
birisinin ül-
kenin Avru-
pa-Atlant ik 
yönünü de-

netlediğini düşünmesi 
halinde GERB'in koa-
lisyon ortaklarına bak-
ması gerektiğini söyledi. 
HÖH Başkanı, “Sayın 

Tsvetanov'un iddiala-
rı doğru çıkıyor galiba” 
dedi.
Baalen ayrıca, tüm kri-

terleri karşıladığı için 
Bulgaristan’ın Schen-
gen Bölgesi ve Avro 
Bölgesi’ne dahil edilme-
si gerektiğini söyledi. 
Baalen,”Schengen’e ka-
tılımın, bir yıldan az bir 
sürede gerçekleşeceğini 
düşünüyorum. Bunun 
AB Parlamentosu Mil-
letvekilliği seçimlerinden 
önce olacağını düşünü-
yorum, çünkü tüm kri-
terleri karşılıyorsunuz” 
dedi ve Bulgaristan’ın iki 
yıl içinde Avro Bölgesine 
katılması gerektiğini dü-
şündüğünü dile getirdi. 
ALDE Başkanı ayrıca, 

Bulgaristan'ın Batı Bal-
kan ülkelerinin AB’ye 
katılması yönündeki po-
zisyonundan dolayı da 
destek gördüğünü ifade 
etti. Baalen,”Hiç şüphe-
siz, Batı Balkan ülkeleri 
Avrupa’nın bir parçasıdır” 
diye sözlerine ekledi.
           Kırcaali Haber
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Üç yıl art arda Kırcaali ve 
Edirne'den çocuklar, “Bulgaris-
tan ve Türkiye Halkları Arasında 
Dostluk” konulu resim ve fotoğ-
raflarının yer aldığı sergi düzen-
liyor. Sergiye katılan, Kırcaali 
Birleşik Çocuk Kompleksinde 
(ODK) eğitim gören çocuklar ve 
Edirne Hasan Rıza Güzel Sa-
natlar Lisesi öğrencileridir. 

Edirne Mimar Sinan Rotary 
Kulübü ve Kırcaali Rotary 
Kulübü’nün girişimiyle “Bir Köp-
rü de Biz Olalım” sloganı altın-
da yürütülen proje, Kırcaali ve 
Edirne belediyeleri tarafından 
desteklenmektedir. 

Kırcaali’den 40 genç ressam 
ve fotoğrafçı, Edirne’deki arka-
daşlarına misafir olup, orada 
Mustafa Kemal Atatürk’ün ço-
cuklara armağan ettiği 23 Ni-
san Ulusal Egemenlik ve Çocuk 
Bayramı etkinlikleri kapsamında 
düzenlenen karma sergiye ka-
tıldı. 

Organizatör ler,  “Modern 
Türkiye’nin kurucusu bu bayra-
mı sadece ülkemizdeki çocuk-
lara değil, dünyadaki tüm ço-
cuklara armağan etmiştir” diye 

Kırcaali ve Edirneli çocuklar, iki ülke 
halkı arasında barış köprüsü kuruyor

belirtti. 
Edirne Mimar Sinan Rotary 

Kulübü Dönem Başkanı İlyas 
Saç, Rotaryenlerin arzusunun 
her iki ülke çocukları arasında 
iyi bir dostluğun temellerinin 
atılması olduğunu söyledi. Sa-

vaşların çoğunun Balkanlar'da 
gerçekleştiğini ve şimdi barış 
arzu ettiklerini ifade eden Saç, 
çocukları barış elçileri olmaya 
ve savaşlarla ilgili hatıraları sil-
meye çağırdı.

ODK Müdürü Zlatka Penyova, 

kısa konuşmasında, “Girişim 
için rotaryenlere teşekkür ede-
riz. İki ülke çocuklarının bulu-
şup, birbirleriyle deneyim alış-
verişinde bulunmaları önemli” 
dedi. 

Edirne İl Milli Eğitim Müdürü 

Hakan Cırıt, projenin dünyada 
binlerce çocuğun öldüğü bir 
zamanda akranlarının hayatı 
nasıl güzelleştirdiğini gösteren 
iyi bir örnek olduğunu ifade etti. 
Cırıt,”Yabancı dilde konuşsak 
da mükemmel bir şekilde anla-
şıyoruz” diye vurguladı. 

Kırcaali Belediye Başkan Yar-
dımcısı Veselina Tihomirova 
Belediye Başkanı Müh. Hasan 
Azis’in selamlarını iletti. Tihomi-
rova, Kırcaali ve Edirneli çocuk-
ların yarattığı eserlerin daima 
kalbimizde yeri olacağını belirtti. 

Kırcaali Rotary Kulübü Eski 
Başkanı Sebahattin Gökçe 
projeyi “Barış Köprüsü” ola-
rak adlandırdı ve geniş yankı 
yarattığını vurguladı. Projenin 
Müslümanlar ve Hıristiyanlar 
arasındaki dostluk ilişkileri vur-
gusu yapılan Kırcaalili gazeteci 
Georgi Kulov’un “Köprü” başlık-
lı kitabı yazmasına da vesilen 
olduğunu belirten Gökçe, ev 
sahipliği yapan okula bu kitabı 
hediye etti.

                       Kırcaali Haber

Bulgaristan’da 200 siyasi parti var
Yaklaşık 7 milyon nüfusa sa-

hip Bulgaristan’da son 28 yıldır 
kayıtlı siyasi parti sayısı 200’ün 
altına düşmüyor.

Ülkenin 1878 yılında kazandığı 
bağımsızlıktan sonra 2 milyon 7 
bin olan nüfusu, 1989 yılındaki 
kansız darbe ile gerçekleşen 
demokrasiye geçiş sürecinin 
başında 8 milyonu aşmıştı. 
Ekonomik sebeplerden kaynak-
lanan göçle sürekli düşüş gös-
teren Bulgaristan nüfusu, 2016 
yılındaki son resmi kayıtlarda 
7 milyon 128 bin olarak verildi. 
Ancak nüfus bilimciler gelişmiş 
Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 
doğru devam eden beyin, emek 
ve eğitim göçü nedeniyle nüfu-
sun 7 milyonun altında olduğu-
nu savunuyor.

Bulgaristan’ın bu kadar az nü-
fusuna rağmen ülkenin 28 yıllık 
demokrasi tarihinde çok fazla 
siyasi parti olması ise dikkati 
çekiyor. Son olarak ‘Demokra-
tik Bulgaristan’ adıyla siyasete 
atılan partiyle, ülkedeki toplam 
kayıtlı siyasi parti sayısı 200 
oldu. Siyasi partilerden 142’si 
bağımsız, 58’i 13 farklı koalis-
yon ile siyasi arenada yer alıyor.

Parlamento’da 7 siyasi güç 
var

1800’lü yılların sonunda ve 
1900’lü yılların başında Mu-
hafazakar ve Liberal olarak iki 
partili bir siyaset geçmişi bulu-

nan Bulgaristan’da 1944-1989 
yıllarındaki komünizm döne-
minde tek partili sisteme dönüş 
yapılmıştı. Komünizm sonrasın-
da çok partili döneme geçişle 
birlikte art arda kurulan siyasi 
partilerle adeta bir siyasi patla-
ma yaşanılan Bulgaristan’daki 
bu süreç ülkenin 2007 yılında 

AB’ye girmesinden sonra da 
devam etti.

Bulgaristan’da 2015 yılında ya-
pılan yerel seçimlerine 81 parti 
ve 3 koalisyon katılmıştı. Ardın-
dan 2017 yılında düzenlenen er-

ken parlamento seçimlerine ise 
18 parti ve 9 koalisyon katılmış-
tı. Parlamentonun mevcut yapı-
sında 7 siyasi güç yer alıyor.

50 kişi, 500 delege yeterli
Siyasi parti kurulması için 

sadece 50 kişinin bir ara-
ya gelmesinin yeterli olduğu 
Bulgaristan’da parti kurultayına 

500 delegenin katılması yasal 
zorunluluğu karşılıyor. Yasala-
rın esnekliğinin siyasi partilerin 
sayısının artmasını da kolaylaş-
tırdığı belirtiliyor. Bu yüzden ül-
kenin 28 yıllık demokrasi tarihin-
deki seçimlerde sadece 5-6 oy 
alabilen siyasi partileri görmek 
mümkün olabiliyor.

10 tanesinin adını biliyorlar
Siyaset yorumcularına göre 

ülkede sürekli yeni siyasi parti 
kurulmasının bir sebebi de dev-
letten alınan maddi yardımlar. 
Yasalara göre son seçimde ve-
rilen geçerli oyların yüzde 1’ini 
alan her siyasi parti, bir sonraki 
seçime dek aldığı her oy başı-
na, devletten 11 leva (5.5 euro) 
alabiliyor.

Ancak son 5 yılda seçime ka-
tılmama ve başka faaliyette bu-
lunma gibi gerekçelerle birçok 
siyasi partinin kapanma süreci-
ne girdiği de biliniyor.

Diğer yandan sokaktaki Bulga-
ristan vatandaşının sadece 8-10 
siyasi parti ve koalisyonun ismi-
ni aklında tutabildiği belirtiliyor.

“Ameoba” sendromu
Bulgar basını, itibar sıkıntısı 

yaşayan politik çevrelerin sü-

rekli siyasi parti kurma hevesini 
"tek hücreli Ameoba türünün 
bölünme yolu ile çoğalması" 
diye tanımlıyor. Ülkede, 1944-
1989 döneminde yaşanan 45 
yıllık tek partili komünizm rejimi 
dışındaki demokrasi tarihindeki 
siyasi yapılanmada yeni parti-
lerin hep eski partilerin bölün-
mesi sonucu ortaya çıkması da 
"Ameoba sendromunun" kanıtı 
olarak gösteriliyor.

Eski Sovyet Sosyalist Cumhu-
riyetler Birliği’nin (SSCB) siyasi 
baskısının etkisiyle darbe ile ik-
tidara gelen Bulgaristan Komü-
nist Partisi’nin (BKP) tek partili 
baskıcı rejiminin yaşamlarında 
yarattığı zorlukları unutamayan 
Bulgarlar, 1989 yılında başlayan 
demokratikleşme sürecinde de 
umduğunu bulamadı.

Eski BKP isim değiştirerek, 
günümüzde yüzde 25 dolayla-
rında bir oy oranıyla ana mu-
halefetteki konumunu koruyor. 
Buna karşılık demokratikleşme 
yolunda Bulgaristan’ın önünde 
“ufuk açma” amacıyla çalışan 
20’yi aşkın küçük partiden olu-
şan sağcı Demokratik Güçler 
Birliği (SDS) misyonunu tamam-
layamadan dağılmıştı. Çok par-
tili sisteme geçişi sağlamakta 
başarılı olamayan siyasi parti-
lerin büyük bölümü ise artık ha-
tırlanmıyor. AA


