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

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB),
kuruluşunun 40. yılı faaliyetleri kapsamında düzenlediği

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

Edebiyat Gecesi gerçekleştirdi.
Kırcaali Ömer Lütfi Kültür Derneği salonunda gazeteci, yazar

Bulgaristan ve Türkiye arasında kültürel köprü

Edirne Valiliği ile Bulgaristan'ın
Edirne Başkonsolosluğu iş birliği ile düzenlenen "Madam
Butterfly" operası kapsamında
kente gelen Bulgaristan heyeti,
Edirne Valisi Günay Özdemir'i
ziyaret etti.
Edirne Valisi Günay Özdemir, 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 Denchev ve Bulgaristan'ın Edirne
Başkonsolosu Vasil Vılçev'i
makamında kabul etti.
Basına kapalı ziyaretin sonunda Bulgar heyeti ve Özdemir
karşılıklı hediyeleşti.
Vali Özdemir, ziyaretin ardından AA muhabirine yaptığı
açıklamada, ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bu
tarz kültürel organizasyonlar, iki
ülke arasındaki dostluğa katkı

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

Edirne Başkonsolosluğu nezdinde Trakya Üniversitesi ve
Edirne Mimar Sinan Rotary Ku-

ve televizyoncu Cihat Zafer
Demirel’in muhteşem sunumuyla gerçekleştirilen gecede Türkiye ve Bulgaristan’dan 12 şair
ve yazar sahne aldı. Geceye

yat Lisesi Müdürü Ahmet Bozov
yer aldı.
TYB, Türkiye Turizm ve Kültür Bakanlığı, Yunus Emre
Enstitüsü’nün katkıları ve

katılan konuklar arasında TYB
Onursal Başkanı Mehmet Doğan, TYB Genel Başkanı Prof.
Dr. Musa Kazım Arıcan, T.C.
Filibe Başkonsolosluğu Muavin Konsolos Volkan Tanyıldız,
Filibe Başkonsolosluğu Ticaret
Ataşesi Mehmet Ali Erdem, Bulgaristan Başmüftü Yardımcısı
Birali Mümün ve Mestanlı İlahi-

destekler iyle gerç ekle şen
“Edirne’den Mostar'a Kültür
Kervanı" etkinlikleri kapsamında Edirne’den sonra Kırcaali’de
devam eden program, daha
sonra Yunanistan’ın Gümürcine ve Selanik, Makedonya’nın
Ohr i, Gostivar ve Üsküp,
Kosova’nın Priştine ve Prizren,

Devamı 6’da
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garistan Başbakanı Boyko Borisov 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

lübü ortaklığında gerçekleştirilen organizasyonla kente gelen
1925 yılında kurulan Bulgaristan Stara Zagora Devlet Operası Puccini tarafından kaleme
alınan "Madam Butterfly" operası Trakya Üniversitesi Balkan
Kongre Merkezi'nde sanatseverlerle buluştu.
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AB, 2017 yılında yarım milyon
üzerinde sığınmacı kabul etti
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre AB, 2017'de
yarım milyonun üzerinde
sığınmacıya (538.000)
iltica hakkı verdi. Onların 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 talebinde bulunanların üçte birini
oluşturuyor, onları Afgan
ve Iraklılar izliyor. Bulgaristan, en çok Suriyelilere (1530) ve ardından
Iraklılara (110) iltica hakkı
verdi.
2017 yılında en çok iltica hakkı alan sığınmacılar Almanya'da (325 400),
ardından Fransa'da (40
600), İtalya'da (35 000),
Avusturya'da (34 000) ve
İsveç'te (31 000) kaydedildi. Bulgaristan'da 1705
sığınmacı, iltica başvurularına olumlu yanıt aldı.
Kişi başına en çok iltica
hakkı verilen sığınmacı
düşen ülke Almanya’dır.

sığınmacılara Avrupa'ya
direkt ve güvenli bir güzergah sağlamayı amaçlıyor. 2019 yılının sonbaharına kadar çoğunlukla
Kuzey Afrika'dan en az
50 000 kişinin AB'ye sığınması bekleniyor.
Avramopoulos,
Almanya'yı 2015 yılında
ülkede 890 bin kişinin sığınma talebinde bulunduğu mülteci krizi sırasında
getirilen sınır kontrollerini
kaldırmaya çağırdı. Avramopulos, Schengen
Bölgesi’nin kriz zaman-

Almanya’yı Avusturya ve
İsveç takip etti. Diğer uçta
bu göstergeye göre Slovakya, Çek Cumhuriyeti
ve Polonya bulunuyor.
Almanya, daha 10 000
mülteci kabul etmeye
hazır
Bu arada AB Komisyonu
Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Alman hükü-

metinin bir AB programı
kapsamında Kuzey Afrika
ve Yakın Doğu'dan 10 000
sığınmacıyı kabul etmeyi
planladığını açıkladı.
Avramopoulos,” Almanya bu hafta başlarında
planı kabul etti. Alman
hükümeti yine uluslararası dayanışmanın ön
saflarında yer alıyor” diye
kaydetti.

Berlin'de Alman İçişleri Bakanı Horst Seehofer 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 açıklanan program, en yoksun

bilim adamlarının harika
bir çalışmaya imza attıklarının altını çizmeliyiz”
dedi.
Başbakan, bu işle bir

yaratacağız” dedi.
Başbakan,” Şu anda
dünyanın en büyük ABD,
Fransız ve Alman şirketleriyle sıkı müzakereler yü-

araçlarını Bulgaristan'da
üretmektir, bu istihdam
ve daha yüksek ücret demektir” diye konuştu ve
Bulgar tanklarının kontrollü olarak füze atmasına izin verecek
bir sistemin geliştirildiğini açıkladı.
Başbakan, şimdiye
kadar sadece “Spartan” ve “Cougar ”
uçakları gibi ordu
için nakliye araçlarının satın alındığını
vurguladı.
Borisov, “Sadece
nakliye uçakları almışız, sanki buradan
taşınacağız ve kaçmak için hava araçları almışız, şimdi
Bulgaristan’ın güvenliğini
koruyacak savaş uçaklarından bahsediyoruz.
Böyle bir uluslararası
durumda ya aniden bir
nükleer silah saldırısı, ya
da askeri ve grup saldırısıyla çatışma başlayabilir. Böyle bir durumda bu
kara savaş araçlarıyla sınırımızı koruyabileceğiz”
diye ifade etti.
Kırcaali Haber

Başbakan Borisov: Bulgaristan’da
savaş araçları yapacağız
Başbakan Boyko Borisov, Savunma Bakanı
Krasimir Karakaçanov ve
Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev’in eşliğinde Tırgovişte (Eskicuma)
şehrindeki TEREM – Han
Krum Askeri Fabrikayı
ziyaret etti. Başbakan,
“Biliyorsunuz, iki haftalık süre içerisindeyiz. Üç
büyük projeden ikisi tamamlanmış olacak. Kara
Kuvvetleri subayı olarak
benim hayalim olan yeni
bir savaş uçağı projesi
ve savaşın kraliçesi olan
Kara Birlikleri için savaş
makinelerine ilişkin projeler söz konusudur” diye
kaydetti. İki proje, Bakanlar Kurulu tarafından
onaylanacak.
Borisov, bu işletmenin
Bulgar Ordusunun zırhlı
makinelerinin NATO standartlarına göre modernizasyonuyla görevlendirileceğine işaret etti.
Başbakan,” Bulgaristan Bilimler Akademisi
(BAN) ve yeni sistemler
geliştiren ve üreten askeri uzmanlık potansiyeline
sahip mühendislerin ve

Bulgar şirketini görevlendirmekle devletin milyonlarca leva tasarruf edeceğini ve yeni iş pozisyonlar
açacağını ifade etti.
Borisov,” Bu modernizasyon projesi, genelde çok fazla paraya mal
olacak, oysa böylece 1,2
milyar leva ile 96 tane
zırhlı personel taşıyıcısını modernize edebiliriz.
4-5 milyar levalık bir etki

rütüyoruz” diye vurguladı.
Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, ordu
için alınacak yeni zırhlı
araçların montajının kesinlikle Bulgaristan'da yapılacağını söyledi.
Borisov, TEREM-Han
Krum Askeri Fabrikası’nın
bir onarım ile oldukça iyi
ve modern bir fabrika
haline geleceğini kaydetti. ” Amacımız savaş

larında sınır kontrolünün
yeniden başlatılmasına
izin verdiğini, ancak bunun süresiz olarak devam
etmesine izin vermeyeceğini söyledi.
AB Komiseri, “Schengen
sisteminin normal işleyişine hızla geri dönmeliyiz”
dedi.
Almanya, mayıs ayı
sonunda süre dolunca
Avustur ya sınırındaki
geçiş noktalarında sınır
kontrollerini genişletmeyi
planlıyor.
Kırcaali Haber

Enerji piyasasının liberalleşmesine doğru önemli adım atıldı
Bulgaristan Meclisi Genel Kurulunda tasarının
görüşmelerinin ardından ikinci okumada Enerji
Kanunu’nda değişiklikler kabul edildi. Değişikliklerin temel amacı, enerji piyasasının liberalleşmesine
doğru önemli bir adım atmaktır. Tasarıda ortaya konulan teklifler, Dünya Bankası’nın "Enerji Sektörünün
Finansal İstikrarı ve Piyasa Reformuna Geçiş" başlıklı raporundan alınmıştır.
Bu önlem, aynı zamanda elektrik satın alma sözleşmeleriyle üreticilerin gelirlerinin istikrarının korunmasıyla rekabetin, likidite ve enerji piyasalarının
verimliliğinin artmasına yol açacak.
Dünya Bankası tarafından yeni koşulların getirilmesinde üreticilerin pazara entegre edilmesine yönelik adım adım yaklaşımının uygulanması tavsiye
edilmektedir. Başlangıçta büyük üreticilerin serbest

piyasaya geçmesi ve sonraki aşamada küçük üreticilerin de tercihli fiyatlarla serbest piyasaya geçmesi
tavsiye edilir. Bu bağlamda değişikliler, yenilenebilir 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 Komisyonu, (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 sunulması bekleniyor. Ulusal Elektrik Şirketi verilerine göre
2017 yılında bu tür üreticilerden alınan elektrik miktarı 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 Değişiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı, kırmızı
ışıkta geçmek ve yaya
geçidinde durmamaktan
dolayı ehliyetin geçici süreyle geri alınmasını öngörüyor.
Kamuoyunda tartışmaya
açılan kanun tasarısıyla ilgili tartışma toplantısı düzenlendi. Herhangi bir ihlalden dolayı araç sürme
yasağı süresi ek olarak
belirlenecek.
Otoyollarda veya yüksek
hızlı karayollarında karşı
şeride geçmek, yollara
araba yarışı düzenlemek
ve katılmak, geçici süreyle giriş yasağı gösteren
işaret levhasına rağmen
yol kesimine giriş yapmak, bir yerleşim yerinde
izin verilen azami hız sınırını saatte 50 km aşmak
ve alkol veya uyuşturucu
alındığı halde araç kullanmak için de ehliyetin farklı
süreyle alınması öngörülüyor.
Ayrıca iki yıl içinde üç
veya daha fazla ceza kararı verilen sürücülerin
ehliyetine de geçici sü-

reyle el konulacak. Ülkede adres kaydı bulunmayan, ceza fişi kesilen veya
ceza kararı verilen yabancıların da ceza miktarını
ödeyene kadar ehliyetine
el konulacak.
Lastik diş derinliği
daha yüksek düzeyde
olmalı
Değişikliklerle ayrıca
daha yüksek düzeyde

lastik diş derinliği zorunluluğu getiriliyor. Şimdiye 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 araçların lastikleri en az 4
mm diş derinliğine sahip
olmalı veya diş derinliği
1,6 mm olan kış lastikli
olmalıdır. Kışın arabada

mutlaka kar zinciri bulundurulması gerekir.
Karayolu
Tr a f i k
Kanunu’nda en son yapılan değişikliklerle getirilen
trafik kurallarının en ağır
ihlalleri için verilen cezalarda değişiklik yok. Tartışmaların sürdüğü yeni
sürücülere maksimum
ceza puanının üçte ikisi
verilmesi hükmü kalıyor.

Aynı yiyecekler, Batı Avrupa ülkelerine
göre Bulgaristan’da %40 daha pahalı
BT V ’nin “Bu Sabah”
programına konuk olan
Tarım, Gıda ve Orman
Bakanı Rumen Porojanov, Bulgaristan Gıda
Güvenliği Ajansı tarafından yürütülen en yeni
araştırmalara göre aynı
yiyecek ve içeceklerin,
Batı Avrupa ülkelerine kıyasla Bulgaristan'da daha
düşük kalitede ve daha
pahalı olduğunu belirtti.
Porojanov, ”Bu yıl geçen yazın yapılanlardan
çok daha kapsamlı araştırmalar yapıldı - 11 gıda
grubundan 53 gıda ürününden 21 Şubat-20 Nisan 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 satılan yiyeceklerden sağlık
için daha kötü olduğunu
göstermektedir” dedi.
Bakan, ”Sonuçlar, bizim
pazarda ve Batı Avrupa pazarlarında sunulan
benzer ürünlerin etiketlerinde yüzde 20'nin üzerinde fark olduğunu ve bizde
fiyatların yüzde 40'ın üzerinde yüksek olduğunu
gösteriyor” diye konuştu.

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

ürünler arasında bulunuyor. 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 diğerlerinde ise yapay şekerle
yapılır. Karbonatlaşmada
da fark var.
Fizikokimyasal özellikler
arasında farklılıklar sadece bir üründe mevcuttur- küçük çocuklar için

uyarlanmış süt. Ülkemizde satılan ürün daha fazla bitkisel yağ içeriğine
sahip, ancak daha düşük
makroelement ve vitamin
içeriğine sahiptir.
Porojanov, araştırma
sonuçlarına göre 22 üründe, ya da yüzde 42'sinde

Bulgaristan'daki fiyatların
daha yüksek olduğunu
söyledi. KDV hesaplanmaksızın net fiyatların söz
konusu olduğunu belirtti.
En çarpıcı vaka, İtalya'dakinden bizde yüzde
66 oranında daha pahalı
bir macun. Almanya’da
satılan bir sebzeli bebek
maması, bizdekinden yüzde 40 daha ucuzdur.
Bakan,” Bu araştırmanın
sonuçları, önceki araştırma ile yüzde oranları bakımından benzerdir” diye
belirtti.
Porojanov, ”Eşit kali-

tede ürünler üretilmesi,
tüketicilere aynı kalitede
ürünler sunulmasına yönelik tartışma AB Bakanlar Konseyinde gündeme
getirildi. AB üyesi olan
Merkez ve Doğu Avrupa
ülkeleri çok kez tek bir AB
düzenleme konusunda ısrar ettik” dedi.
Porojanov, ”Buna neden
olarak gıda ürünlerinin
farklı içeriğe sahip olması
gösteriliyor- ilgili pazarda
tat algısına ilişkin çeşitli araştırmalara dayanmaktadır. Fiyatlar konusu
daha hassas bir konudur.
Adı geçen ürünlerin fiyatları 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, ancak daha sonra görüşünü
değiştirdi. Tüketici ile ilgili
üç direktifte önerilen değişiklikler var ve onlarla
ilgili çalışma toplantıları
Brüksel'de başlıyor diye
açıkladı.
Bakan Porojanov, araştırmanın sonuçlarını tartışmak üzere Bulgaristan'daki büyük perakende
zincirlerinin temsilcileriyle
bir araya geldi.

Yeni Trafik Kanunu’na
göre binaların yanında yayaların geçişi için en az 2
metre mesafe bulunduğu
takdirde izin verilen 2,5
ton altı azami kütleye sahip motorlu araçların kalmasına ve park edilmesine izin verilecek. Yaya
yürüyüş yollarından 21
metreden kısa mesafede
ve yaya geçitli olmayan
kavşaklardan 5 metreden
kısa mesafede park etmek yasaktır.
Otobüs yolcuları, araçta bulundukları takdirde
emniyet kemerlerini takma zorunluluğu devam
ediyor.
Vinyet pulu olmadan
yol kullanmanın cezası, 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 tarafından kullanıldığı takdirde
sahibinin kim olduğu fark
etmeksizin aracın trafikten men edilmesi hükmü
de kalıyor.
Taksi hizmetleri veren,
ancak sürücülerinin taksi
belediye ruhsatına sahip
olmamaları halde altı aylık süreliğine aracın tescil
kaydı iptal edilecek.
Kırcaali Haber

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 kaydettiler.
Kirkovo ve Krumovgrad belediyeleri, Bölgesel
Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığına, APİ Yönetim
Kurulu Başkanı’na ve Karayolları Kırcaali İl Müdürüne 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 haberine göre, bu yeni bir
fikir değil, ama ana hatları şimdi belirmeye başladı- kurallara uymayan
AB üye devletleri sübvansiyonların azaltılması ile
cezalandırılsın. Bulgaristan da yaptırım uygulanan
ülkeler listesinde olabilir.
Kurallara uymayan AB
üye devletlerinin AB sübvansiyonlarını bir miktar
azaltarak cezalandırma
fikri, artık iki yıla yakın
bir zamandan beri basında ve siyasi çevrelerde tartışılıyor. Polonya
ve Macaristan'da olduğu
gibi, çoğunlukla hukuk
devleti ilkelerinden sapan,
mahkemelerin bağımsızlığını kısıtlayan veya medya özgürlüğüne saldıran
ülkeler söz konusudur.
Aynı finansal yaptırım,
yolsuzluk, iklim değişikliği
veya genç işsizliği ile mücadele konusunda yeterli
çaba göstermeyen ülkeleri de etkileyebilir. Bununla
birlikte bu tür yaptırım, artan göç baskısının yükünü
dayanışma içinde birlikte
taşımak istemeyen ülkelere yönelik de uygulanabilir. Yukarıdaki adı geçen
bazı parametrelere göre
Bulgaristan da AB sübvansiyonlarının azaltıldığı ülkeler listesine dahil
edilebilir.
Tartışmanın ana hatları
artık belirmeye başladı.
Avrupa Komisyonu, 20212027 mali döneminde kuralları ihlal eden üye devletler üzerinde mali baskı
uygulayacağını açık bir
şekilde göstermektedir.
Avrupa Komisyonu yet-

kilileri, AB’den sağlanan
fonların ancak üye devletin hukukun üstünlüğüne bağlı kalması halinde
sağlanacağını bildirmektedir. Bu hem mahkemelerin bağımsızlığı, hem de
yolsuzlukla mücadele ile
ilgilidir.
Argümanlar mantıklıdır:
sadece iyi işleyen bir hukuk devleti ekonomik kalkınma için doğru koşulları
oluşturur. Komisyon, yalnızca yapısal fon yardımlarını değil, gerektiğinde
diğer bütçe ödeneklerini
ve özellikle de tarımsal
sübvansiyonları kesmeyi
amaçlamaktadır. Yapısal ve tarımsal fonların,
AB’nin toplam bütçesinin
yaklaşık dör tte üçünü
kapsadığı iyi bilinmektedir
ki bu da yılda 160 milyar
avrodur. Şu an için sadece Erasmus +Programı’na
ilişkin ödeneklerin kesilmeyeceği anlaşıldı, çünkü

AB, üye devlet hükümetlerinin hataları yüzünden
vatandaşların cezalandırılmalarının doğru olmadığını düşünüyor.
Konuyla ilgili Frankfurter
Algemaine Zeitung gazetesinde yayınlanan bir
yazıda şu anda üç seçeneğin tartışıldığı belirtildi.
Birinci seçenek, kararın
doğrudan Avrupa Komisyonu tarafından alınmasıdır. İkincisi, komisyon üye
devletler tarafından onaylanması gereken bir tavsiyede bulunacak. Üçüncüsü, komisyon yalnızca
üye devletlerin büyük bir
çoğunluğu tarafından
reddedilebilecek bir karar
alacak. Üçüncü seçenek
daha ağır basıyor sanki
ve bu da Polonya, Macaristan, Çek Cumhuriyeti
ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu
ülkelerinin kararı engelleyemeyeceği anlamına

geliyor. Bu tür bir olası
karar özellikle Polonya ve
Macaristan'ı etkileyebilir,
fakat aynı zamanda Bulgaristan ve Romanya'yı
da etkileyebilir.
Bazı Doğu ve Orta Avrupa ülkeleri de Avrupa
Komisyonu’nun uygulamayı düşündüğü bir sonraki önlemden de etkilenecektir. Yapısal Fonlar
ile sağlanan mali kaynakların sadece alıcı ülkenin
ekonomik durumuna değil, aynı zamanda genç
işsizliği, eğitim, iklim koruma, bilimsel araştırma
çalışmaları gibi faktörlerin
yanı sıra aynı zamanda
ülkenin Avrupa'ya yönelik
artan göçün maliyetlerinden kendi payına düşen
miktarı karşılamasına da
bağlı olması düşünülüyor.
Yapısal Fonlardan kaynak tahsis etme koşulları esnektir, bu yüzden
Polonya ve Macaristan

Ardino Türk Folklor Grubu, birinci kuruluş yılını kutladı
Ardino (Eğridere) Rodopska İskra (Rodop
Kıvılcımı) Halk Toplum
Merkezi’nin çatısı altındaki Türk Folklor Grubu,
kuruluşunun birinci yıl
dönümünü kutladı. Türk
Folklor Grubu, bölgeye ait
otantik Türk halk türkülerini korumak ve popülerleştirmek için kuruldu. Ulviye
Mutalibova başkanlığındaki koro, 20 bayandan
oluşuyor.
Kutlama etkinliğinde hazır bulunan Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali İl Başkanı Müh. İzzet
Şaban, Belediye Başkanı
Resmi Murat ve Meclis
Başkanı Sezgin Bayram
başta olmak üzere belediye yönetimi, Türk Folklor

Grubunu şereflendirdi.
Belediye Başkanı Resmi
Murat, grubun kuruluşunun birinci yıl dönümünü
tebrik ederek, nice sağlıklı, 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 konser 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 şükranlarını ifade ettiler.
Güner ŞÜKRÜ

gibi ülkelerin 2021-2027
dönemi için ölçüde daha
az finansman desteği
alması mümkündür. Bu
kaynak ların İspanya,
İtalya ve Yunanistan gibi
Güney Avrupa'da bulunan ülkelere yönlendirilmesi düşünülüyor. Şu
anda Yapısal Fonlardan
en fazla finansman desteği alan ülke Polonya’dır
- yılda 5,5 milyar avro. En
çok destek alan ülkeler
sıralamasında Polonya’yı
İtalya, Romanya, İspanya,
Çek Cumhuriyeti ve Macaristan takip ediyor.
AB'nin Bütçe ve İnsan
Kaynaklarından Sorumlu
Komiseri Günther Oettinger, 2021-2027 dönemi
için bütçe çerçevesine
ilişkin önerileri sunacak.
İngiltere'nin AB’den ayrılmasından sonra açılacak
büyük mali boşluk da dahil olmak üzere bunun-

la ilgili tartışmalar kolay
olmayacak. Bu nedenle
Oettinger açıkça başka
finansal kaynaklar da arıyor, örneğin bir süredir
Brüksel'de plastik ambalajın vergilendirilmesi üzerinde konuşuluyor. Şimdiye kadar AB esas olarak
üye devletlerin katkılarıyla
finanse edildi. Kendi gelirleri, 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 emisyonlarının ticaretinden
elde edilen gelirler veya
AB ülkelerindeki asgari
kurumlar vergisi oranının
eşitlendirilmesi gibi önlemler alınabilir.
Kırcaali Haber

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 ardına 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 Bakan Yardımcısı Zhecho Stankov, Türkiye ve
Bulgaristan'ın enerji sektöründe gelecekte ortaya
çıkacak problemleri birlikte çözebileceğini belirterek, "Enerji alışverişinin
yerleşmesiyle iki ülke
arasında enerji sektöründe daha iyi bir bağlantı
olacağına inanıyorum"
dedi.
Stankov, Bulgaristan'ın
Ankara Büyükelçiliği tarafından Hilton Otel'de düzenlenen "Enerji Güvenliği ve Bölgesel İş Birliği"
başlıklı yuvarlak masa
toplantısının ardından AA
muhabirinin sorularını yanıtladı.
Bulgaristan'ın 6 ay boyunca AB Konseyi Dönem Başkanlığı görevini
yürüteceğini hatırlatan
Stankov, bu kapsamda
sadece üye ülkelerle değil, Türkiye, Azerbaycan
ve Batı Balkan ülkeleriyle de görüşmeler yürüteceklerini söyledi.
Stankov, toplantıya katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Alparslan
Bayraktar ile bölgenin
enerji güvenliğine ilişkin
değerlendirmelerde bulunduklarını ifade ederek,
"Toplantıda, Avrupa'nın
kalbine doğalgaz taşınmasına katkı sağlayacak

Güney Gaz Koridoru'nun
önemli bir parçası olan
ve bölgenin arz güvenliği 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 Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) iletim sistemlerini birbirine
bağlamayı hedefleyen
Türkiye-Bulgaristan Doğal Gaz Enterkonektörü
(ITB) projesinin fizibilite

çalışmalarının bir kısmının AB Komisyonu tarafından finanse edildiğini
belirten Stankov, şöyle
devam etti:
"Farklı kaynak ve tedarikçilerden gelecek
gaz sayesinde bölgenin
enerji arz güvenliğine
katkı sağlayacak bu proje
için AB Komisyonu'ndan
destek aldık. Boru hatları, yeni kompresör istasyonları gibi tüm yapılacak yatırımları hesaba
katarsak proje, 1,5 ile 3
milyar dolar arasında bir
yatırım gerektiriyor. Bu
kapsamda, Romanya ve
Sırbistan ile iletim ağımızı geliştirmeyi düşünüyoruz. Bulgartransgaz ile

BOTAŞ'ın iletişiminin de
iyi bir seviyede olduğunu
görüyoruz. Yunanistan ile
iletim sistemimiz de iyi
bir şekilde ilerliyor. Bunun için ihale aşamasına
geçtik. Bölgemizde daha
iyi bir enterkonnekte sistemle bölgesel iş birliğini
artırmak istiyoruz. Dönem başkanlığı sloganımızda da belirttiğimiz
gibi 'Güç Birlikten Doğar'
mottomuzu gerçekleştirmek için bunu büyük bir
fırsat olarak görüyoruz.
Enerji sektöründe gelecekte önümüze çıkacak
problemleri birlik olursak
çözebileceğimize inanıyorum. Şu anda Türkiye
ile Bulgaristan arasındaki

Vatandaşlar, kendilerine ait
sicillerdeki verileri kontrol edebilir
Başbakanlık Basın
Merkezinden verilen
bilgiye göre nitelikli elektronik imzaya
(QES) veya Ulusal Sigorta Kurumu (NOİ)
tarafından verilen kişisel kimlik koduna (PİK)
sahip her bir vatandaş,
devlet idaresi tarafından oluşturulan yaklaşık 30 sicilde kendileri
hakkında ne tür kişisel
bilgilerin bulunduğunu
kontrol edebilecek.
Kontrol işleminin yapılması, Devlet Elektronik
Yönetişim Dairesi tarafından yönetilen Elektronik 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 ilgili sunulan hizmetler
kapsamında mümkün.
Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev,
AB'nin 25 Mayıs'ta yürürlüğe giren Kişisel
Verilerin Korunması

Yönetmeliği (GDPR,
2016/679) doğrultusunda sicillere erişimin

Elektronik Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılması talimatı verdi. Vatandaşların, sicillerdeki
kişisel verilerine kimin
eriştiğini kontrol etmelerini sağlamak için başka bir teknolojik çözüm

de geliştirilmektedir.
Başbakan Yardımcısı
Donçev, vatandaşların
kimliklerinin doğrulanması için vatandaşlık
numaralarının (EGN)
tek başına kullanılmaması için bütün idareleri zamanında harekete
geçmeye çağırdı. Tedbir, kişisel verilerin kötüye kullanılma riskini
önlemenin bir yoludur.
Kişisel Verilerin Korunması Komisyonu'nun bu
yılın mart ayında aldığı
kararda idarelerin vatandaşların kimliklerinin
doğrulanması için en az
iki kriter kullanılarak, kişisel verilere erişimde
yüksek düzeyde güvenlik garantisi vermeleri
emredildi.

enerji geçişlerinde değişiklikler yaşandığına şahit oluyoruz. Ticaretçiler,
üreticiler ve tüketicilerin
beklentileri değişiyor.
Enerji alışverişinin yerleşmesiyle iki ülke arasında
enerji sektöründe daha
iyi bir bağlantı olacağına
inanıyorum."
" Bulgar istan ITB'ye
önem veriyor"
Bulgaristan'ın Ankara Büyükelçisi Nadejda
Neynski de Bulgaristan Başbakanı Boyko
Borisov'un geçen yıl
Türkiye'ye yaptığı ziyaretin ardından iki ülkenin doğalgaz ve elektrik
alanlarında iş birliğini
güçlendirme yönündeki
çalışmalara hız verildiğini söyledi.
Bu kapsamda Bulgartransgaz ile BOTAŞ ve
ESO ile TEİAŞ'ın teknik
düzeyde bir diyalog oluşturduğuna işaret eden
Neynski, böylece iki ülkenin doğalgaz ve elektrikteki iletim kapasitelerini
tam olarak kullanma konusunda çaba gösterme-

ye yoğunlaştığını belirtti.
Neynski, Bulgaristan'ın
özellikle ITB projesine
önem verdiğini vurgulayarak, "ITB, Türkiye'nin
A zerbaycan ve diğer
kaynaklardan elde ettiği
gaz ile spot LNG tedariğindeki tüm giriş noktaları ve kaynaklarına
erişim sağlayabilir. Türkiye, dünyadaki enerji kaynak rezervlerinin yüzde
70'ine coğrafi olarak yakın bulunuyor. Şu anda
hayata geçirilmekte olan
projelerle birlikte bölgenin enerji güvenliğindeki önemli rolü daha da
güçlenecek. Enerji bağımsızlığı ve bölgesel
istikrarı temin etmeye
yönelik iki ülke arasındaki iş birliğimizi geliştirmek
Bulgaristan'ın AB Konseyi Dönem Başkanlığının
ana hedeflerinden biri."
diye konuştu.
2014'te imzalanan ITB
mutabakat zaptıyla Türkiye ile Bulgaristan arasında çift yönlü gaz akışının
sağlanması planlanıyor.
Anadolu Ajansı

Kirkovolu çocuklar, Gaziemir
Ulusal ve Uluslararası Çocuk
Şenliğine katıldı
Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesinden verilen
bilgiye göre Kirkovo İlçesi’nden öğrenciler, Belediye Başkanı Şinasi Süleyman’ın önderliğinde 23 Nisan Türkiye Cumhuriyeti Ulusal Egemenlik 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 kapsamında 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 başka Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa
Kemal Atatürk tarafından dünya çocuklarına
armağan edilen özel bir bayramdır.
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AB'deki göçmenlerden en çok nefret eden-Bulgarlar!
Avrupa Komisyonu’nun
yaptığı bir araştırmanın
sonuçları, Bulgar halkının
AB'deki göçmenlere karşı
en az hoşgörülü davrandığını gösteriyor.
Katılımcıların sadece
yüzde 15'i, göçmenleri
mesai arkadaşı, doktor,
komşu olarak veya ailelerine kabul edip etmemelerine dair soruyu olumlu
bir şekilde cevaplamıştır.
Bu göstergeye göre Bulgaristan, AB'nde ilk sırayı
alarak, göçmenleri toplumda kabul etme eğilimini gösteren nüfus kesiminin yüzde 17’lik olduğu
Macaristan'ı bile geride
bıraktı.
Bulgarlar ve Macarlar,
göçmenlere yönelik tutumlarında diğer Avrupalılardan keskin bir biçimde
ayrılıyor.
Ortalama olarak AB’nde
insanların yüzde 57’si
göçmenlerle birlikte çalışmaya karşı değiller
ve göçmenlerle tanışıklığı var. İspanya, İsveç, İrlanda, Portekiz ve
Hollanda'da nüfusun üçte
ikisi göçmenlere karşı
olumlu bir tutum sergilemektedir.
Genel olarak Batı Avrupalılar, göçmenlere daha
hoşgörülü bir gözle ba-

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

rın nüfusun yaklaşık yüzde 11’lik kesimini oluşturduğu yönünde olup,
istatistiklere göre 8 misli
yüksek bir oran verildiği
belirtildi.
Aynı araştırma gösteri-

Katılımcıların yarısı göçün sorunlar yarattığını,
yüzde 6'sı ise imkanlar
yarattığını düşünüyor. Her
ikinci Bulgar, göçmenlerin
entegrasyonunun başarılı olmadığı görüşündedir

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

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

ve beşinden sadece birisi
göç konusunda az çok bilgi sahibi olduğunu kabul
etmektedir.
Avrupa Komisyonu tarafından sipariş edilen
temsili araştırmaya katılanların % 90'ına göre,
yabancıların entegrasyona başarısı, onların iş bul-

1. sayfadan devam

vereceği mini konserle
burada bugünkü etkinliğimizi tamamlayacağız.
Tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Sağ olun,
var olun!”.
Programın açılış konuşmasını yapan TYB Genel
Başkanı Prof. Dr. Musa
Kazım Arıcan, TYB’nin
kuruluşunun 40. yılı faaliyetleri kapsamında
Türkiye’de ulusal ve uluslararası düzeyde farklı
kültürel etkinlikler düzenlediklerini belirtti. Prof. Dr.
Musa Kazım Arıcan, şöyle konuştu: “Bu etkinlikler
içerisinde bizim için belki
de en anlamlı, en kıymetli ve en değerli faaliyetimiz, sınırlarımız dışına
çıkarak, icra edeceğimiz
ilk edebiyat etkinliğimiz
Kırcaali’de gerçekleşiyor.
Bu anlamda bizim için bugün 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 ülkemizin birçok farklı yerinden
bize eşlik eden 40 şair,

kültürel işbirliğini, kültürel diplomasiyi artırmaya
çalışacağız. Ben de faaliyetimizin, hayırlara vesile

yazar, gazeteci, ilim adamı dostlarımızla bu kültür
seferimizi 10 gün boyunca sürdüreceğiz. Tabii ki,
bu etkinliğin Türkiye açısından önemi buradaki
kardeşlerimizin, soydaş,
dindaş yazarların, şairlerin, ilim adamlarının
düşüncelerini, fikirlerini
alacağız. Ziyaretlerle bu

olmasını, bereketli geçmesini temenni ediyorum.
Şimdiden bugün burada
katkı sunacak tüm şair
yazar ilim ehline hürmetlerimi sunuyorum. Bize
de ev sahipliği yaptığı için
bu mekanın sahipleri derneklerimize de gönülden
şükranlarımı sunuyorum.
Hepinize saygılar sunu-

masına ve Bulgaristan’da
mevcut düzene ayak uydurmalarına imkan verecek resmi dili konuşup
konuşmamaları, sosyal
güvenlik ve sağlık sigortasına sahip olup olmaları, iş ve eğitim sahibi olup
olmamaları ile ölçülmektedir.
Buna rağmen ankete katılanların sadece üçte biri
göçmenlerin ülkede işgücü eksikliği sorununu çözeceklerini düşünürken,
yarıdan fazlası onların bir
çözüm olduğunu kabul etmemektedir.
Bulgarların anlayışı,
AB'nin %70'inden fazlasının göçün ekonomiyi
hızlandıracağı yönündeki
görüşünden radikal bir
farklılık göstermektedir.
Bulgarlar, genellikle göçmenlerin yerel müzik,
sanat, mutfak ve zanaatlarına katkıda bulunarak
kültürünü zenginleştirebileceğine şüpheyle bakıyorlar.
Bununla birlikte % 70'i
sosyal güvenlik sistemine yük olacağı ve ülkede
suçları artıracağı kanaatine sahiptirler. Yabancıların % 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 gerektiğini düşünüyor.
Ankete katılan Bulgarların % 84'ü, Bulgarca eğitiminin ülkede yaşayan
göçmenler için zorunlu
olması gerektiğine inanmaktadır. Her üçüncüsü
de yabancıların kendilerini Bulgaristan'daki olanaklara ve davranış biçimlerine yönlendirecek
programlara katılmaları
gerektiğini ve çocuklarının anaokullarına gitmeleri gerektiğini düşünüyor.
Yaklaşık üçte biri, göçmenlerin yerel seçimlere
katılabilmeleri gerektiği
görüşünde, ancak katılımcıların yarısı bu görüşe katılmamaktadır. Bulgarların % 61'i, yetkililerin
yabancılara karşı ayrımcılığa yönelik daha fazla
çaba göstermesi gerektiğine inanıyor.
Avrupa Komisyonu verilerine göre, Avrupa’nın
dışında doğmuş yaklaşık
37 milyon insan AB’de
yaşıyor ve onlar Birliğin
nüfusunun yaklaşık yüzde
7’lik kesimini oluşturuyor.
Kırcaali Haber

yorum!”.
Konuşmalardan sonra
sahne alan yazar Aykut
Ertuğrul, “Dünyanın En
Acıklı Hikayesi”
adlı eserini okudu. A rdından
gerçekleştirilen
şiir dinletisinde
E r z u r u m ’d a n
Hanefi İspirli,
T YB İstanbul
Şube Başkanı
Mahmut Bıyıklı,
M ehmet Kurtoğlu, Urfa’dan
M ehmet Sarmış, TYB Genel
Sekreteri Muhammet Enes
Kala, Kırcaali
Ömer Lütfi Kültür Derneği Recep Küpçü Edebiyat Kulübünden
Aysun Ramadan, İsmet
İsmail, Nevin Sadıkova,
Resmiye Mümün ve Şefika Refik ve Haskovo
(Hasköy) bölgesinden
Bayram Kuşku yer aldı.
Program, Kırcaali Dostlar Saz Grubu’nun verdiği konserle devam etti.

Sanatçılar, konukları yöresel türkülerin yanı sıra
“Urfa'nın Etrafı Dumanlı
Dağlar” türküsü ve Ankara yöresine ait “Aman
Karpuz Kestim Yiyen
Yok” türküsü ile selamladı.
Ardından Programa ev
sahipliği yapan Kırcaali 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, Bölgenin en eski tarihi camisi
olan Yedikızlar camisini
ve Bulgaristan Türklerinin
meşalesi şair Nuri Turgut
Adalı’nın doğup büyüdüğü Kirkovo'nun (Kızılağaç) Ostrovets (Adaköy)
köyünde bulunan mezarını ziyaret ederek, dua
ettiler.
Resmiye MÜMÜN

TYB’nin “Edirne’den Mostar'a Kültür
Kervanı”nın İkinci Durağı Kırcaali Oldu
Arnavutluk’un İşkodra,
Karadağ’ın Budva ve
Bosna-Hersek’in Mostar
ve Sarayevo şehirlerinde
devam edecek.
Programın başında etkinliğe ev sahipliği yapan
Kırcaali Türk Kültür ve
Sanat Derneği Başkanı Müzekki Ahmet, kısa
bir selamlama konuşması yaptı. Bulgaristan
Türklerinin başkenti olan
Kırc aali’de böylesine
güzel bir etkinlik gerçekleştiren TYB’ye tüm
Bulgaristan Türkleri adına 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
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Borisov: Kosova ve Sırbistan arasında
anlaşma yoksa, AB de yok!
Başbakan Boyko Borissov, Priştine'de Kosova
Cumhurbaşkanı Haşim
Taçi ile görüşmesinin
ardından düzenlenen basın toplantısında Kosova
ile Sırbistan arasındaki
ilişkilerin normalleştirilmesine yönelik yıllarca
geciktirilen anlaşma konusuyla ilgili, ”Sadece bu
anlaşmayı yapmazsanız,
ne Kosova'nın, ne de
Sırbistan'ın AB'yi görmeyeceğini söyleyebilirim”
diye belirtti.
Borisov, Balkan ülkelerine tavsiyelerde bulunma
yetkisine sahip olmadığını, ancak bir deneyimi onlarla paylaşabileceğini de
sözlerine ekledi. Makedonya Başbakanı Zoran
Zaev ile iki ülke arasında
İyi Komşuluk Anlaşması konusunda yürütülen
müzakerelerle ilgili deneyimini paylaşan Borisov, “Liderler bir masaya
oturup, birkaç günlüğüne
odaya kapansınlar ve bir
çözüm bulsunlar” diye
tavsibde bulundu.
Borisov, Yugoslavya’da
yaşanan savaşların yaralarının henüz taze olduğunu, ancak 17 Mayıs'ta
Sofya'da yapılacak ABBatı Balkanlar Zirvesi’nde
siyasi elitlerin bu konuda
ilerlediklerini göstermele-

Avrupa İçin Liberaller
ve Demokratlar İttifakı
(ALDE) Başkanı Hans
van Baalen, Bulgaristan
Meclisinde Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Genel Başkanı Mustafa
Karadayı ile görüşmesinin ardından basına yaptığı açıklamada, “Sayın
Başbakan Borisov, koalisyon ortağınızın Kırım'ın
yasadışı ilhakını desteklemesi durumunda sorumluluk almanız gerekiyor” diye Başbakan Boyko Borisov’a seslendi.
Sof ya’da gerçekleştir ilen ALDE Konse yine katılmak üzere
Bulgaristan’a gelen Hans
van Baalen, ALDE’nin bir
parçası olan HÖH partisinin Genel Başkanı Mustafa Karadayı ile görüştü.
Baalen,” Hepimiz Rusya
ile iyi bir ilişki kurmak istiyoruz ve bu sorun değil.
Ama hepimiz uluslararası
hukuka uymalıyız” dedi.
Ataka partisinin Bulgaristan açısından olumlu
bir rol oynamadığının altını çizen Baalen,”Sizden

ri gerektiğini söyledi.
Başbakan,” AB, sorunları olmayan ülkeleri kabul edip, liderlerinin sa-

di. Borisov,”Yunanistan,
Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor. AB’nin Balkanlara değil, Balkanlar

rasyonu tek yoldur. Kosova, AB ve NATO'nun
bir parçası olmak zorundadır. Güneydoğu

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 Balkanlar'daki tüm ülkelerde felakete neden olabilir” diye
sözlerine ekledi.
Borisov, Kosova ile Yunanistan arasındaki sorunun çözüleceği yönündeki umudunu dile getir-

AB’ye uymalıdır” dedi.
Borisov’un ifadesine
göre, Balkanlar'daki ilişkilerin normalleştirilmesi için Rusya ve Türkiye
arasındaki bölgeye etki
eden ilişkilerin normalleşmesi gerekiyor.
Taçi, Kosova'yı tanıması
için Rusya ile müzakere
ettiklerini söyledi. Kosova
Cumhurbaşkanı, ziyareti
ve bölgeye gösterdiği ilgiden dolayı Borisov’a
teşekkür etti.
Taçi, “Ülkemizin enteg-

Av r u p a’n ı n t a m a m ı,
AB’nin bir parçası haline
geldiğinde AB tamamlanmış olacaktır. Bu, barış,
istikrar ve vatandaşların
refahını artıracağı anlamına gelir” dedi. Kosova Cumhurbaşkanı,
Kosova'nın sadece Sırbistan ile diyalogu sürdürmekle kalmayacağını,
aynı zamanda barış ve
istikrar sürecini de yürüteceğini sözlerine ekledi.
Borisov ve Taçi, bütün
Balkan ülkelerini birbiri-

ne bağlayacak AB fonlarıyla finanse edilen
altyapı koridorlarının
inşasından da bahsetti.
Kosova, Tiran - Priştine - Niş otoyolu ile bu
koridora katılacak. Borisov, onun sözlerine göre
hepsi Kosova'ya hizmet
eden koridorların haritasını gösterdi. Başbakan,
somut yatırımlar ve ortak
projelerden bahsetmek
için bir dahaki sefere
Kosova’ya ekonomi, turizm, enerji vb. bakanlarla birlikte geleceğini
söyledi.
Priştine'nin kilit meselesi AB vizesinin kaldırılmasıdır. Taçi, “Biz vize
serbestisi uygulanması
konusunda ısrarcıyız.
Kosova, Hırvatistan ile
sınır çizgisi yasası kriterlerinin yüzde 95’ini
yerine getirdi, kriterler
karşılandı" dedi.
Borisov ayrıca yerel gazeteciler tarafından birkaç kere yöneltilen vize
meselesi ile ilgili soruya
da cevap verdi. Başbakan, organize suç gruplarının vize almak için bir
yol bulduğunu söyledi.
Taçi, Sofya 'da düzenlenen zirve toplantısında
Kosova 'yı temsil edecek. Borisov, zirveye ül-

ALDE Başkanı Baalen: Sayın Borisov,
Ataka partisini hükümetten uzaklaştırın
rica ediyorum Sayın Borisov, Avrupa Birliği (AB)
Konseyi Dönem Başkanlığından sonra bu partiyi
iktidardan uzaklaştırın”
diye seslendi.
Bu sözlerin ardından
Ataka partisinin televizyonunda çalışan
bir muhabir, neredeyse mikrofondan bağırarak, Baalen’e şöyle
seslendi:”Siz hangi sıfatla Bulgaristan siyasetine
ve Ataka partisinin siyasetine karışıyorsunuz?
Ataka, liberal bir parti
değil”.
Bu sözlerin karşısında
ALDE Başkanı, muhabire terbiyeli davranması çağrısında bulundu.
Baalen,”Bu, bir Avrupalıya yakışan tutum değildir” dedi.
HÖH Başkanı Mustafa Karadayı, Baalen

ve Avrupa liberalleri
ile yaptığı görüşme de Bulgaristan’ın Avrupa-Atlantik yönelimi

AB ortaklarımıza hükümet ortaklarının tutumu
hakkında açıklama yapmak zorundadır. Önemli

konusunda ciddi endişe duyulduğunun dile
getir ildiğini açıkladı.
Karadayı,”GERB partisi,
kamuoyuna, NATO ve

jeopolitik ve jeostratejik
konularda, özellikle ülkenin yönetiminin bir parçası olunduğunda kişisel bir
fikre sahip olunmaz” diye

yorum yaptı.
HÖH Başkanı, Ataka
partisi iktidardan uzaklaştırılmazsa, iki yıl önce
Reformcu
Blok koa l i syo nun da
olduğu gibi
iktidardaki
koalisyonun
bir kısmının
şizofrendik
davranışlar
sergileye ceğini söyledi. Karadayı ayrıca,
Tsvetanov'un
birisinin ülkenin Avrupa - Atlantik
yönünü denetlediğini düşünmesi
halinde GERB'in koalisyon ortaklarına bakması gerektiğini söyledi.
HÖH Başkanı, “Sayın

keyi tanımayan ülkelerin
de katılabileceği şekilde
Kosova’yı tanıtma biçiminin bulunacağı sözünü
verdi.
Taçi, ülkenin özgürlüğüne ve bağımsızlığına katkıları nedeniyle Borisov’u
Bağımsızlık Madalyası ile onurlandırdı. Bu
yüksek devlet nişanı,
Kosova Cumhuriyeti’nin
bağımsızlığının ilan
edilmesinin 10.yılı dolayısıyla veriliyor. Taçi,
“Bu madalya size kişisel
katkılarınız ve Kosova’ya
destek konusunda bizzat
angaje olmanız, iki ülke
arasındaki dostluk ilişkilerinin gelişmesi için Bulgar halkının katkıları ve
Sofya'da yapılacak olan
görüşme için veriliyor.
Bulgarların her yerde
bizi karşılayacağını ve
her yerde Bulgar ruhunu
hissedeceğimizi biliyoruz” diye konuştu.
Borisov,” Bu devlet nişanını, savaştan dolayı
acı çeken, ancak daima
tüm bölgede özgürlük,
bağımsızlık, demokrasi,
barış ve refah mücadelesini destekleyen Bulgar
halkına bir işaret olarak
kabul ediyorum” diye ifade etti.
Kırcaali Haber
Tsvetanov'un iddiaları doğru çıkıyor galiba”
dedi.
Baalen ayrıca, tüm kriterleri karşıladığı için
Bulgaristan’ın Schengen Bölgesi ve Avro
Bölgesi’ne dahil edilmesi gerektiğini söyledi.
Baalen,”Schengen’e katılımın, bir yıldan az bir
sürede gerçekleşeceğini
düşünüyorum. Bunun
AB Parlamentosu Milletvekilliği seçimlerinden
önce olacağını düşünüyorum, çünkü tüm kriterleri karşılıyorsunuz”
dedi ve Bulgaristan’ın iki
yıl içinde Avro Bölgesine
katılması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.
ALDE Başkanı ayrıca,
Bulgaristan'ın Batı Balkan ülkelerinin AB’ye
katılması yönündeki pozisyonundan dolayı da
destek gördüğünü ifade
etti. Baalen,”Hiç şüphesiz, Batı Balkan ülkeleri
Avrupa’nın bir parçasıdır”
diye sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber
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Kırcaali ve Edirneli çocuklar, iki ülke
halkı arasında barış köprüsü kuruyor
Üç yıl art arda Kırcaali ve
Edirne'den çocuklar, “Bulgaristan ve Türkiye Halkları Arasında
Dostluk” konulu resim ve fotoğraflarının yer aldığı sergi düzenliyor. Sergiye katılan, Kırcaali
Birleşik Çocuk Kompleksinde
(ODK) eğitim gören çocuklar ve
Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileridir.
Edirne Mimar Sinan Rotary
Kulübü ve Kırcaali Rotar y
Kulübü’nün girişimiyle “Bir Köprü de Biz Olalım” sloganı altında yürütülen proje, Kırcaali ve
Edirne belediyeleri tarafından
desteklenmektedir.
Kırcaali’den 40 genç ressam
ve fotoğrafçı, Edirne’deki arkadaşlarına misafir olup, orada
Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk
Bayramı etkinlikleri kapsamında
düzenlenen karma sergiye katıldı.
O r g an i z atö r l e r, “ M o d e r n
Türkiye’nin kurucusu bu bayramı sadece ülkemizdeki çocuklara değil, dünyadaki tüm çocuklara armağan etmiştir” diye

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 silmeye çağırdı.
ODK Müdürü Zlatka Penyova,

kısa konuşmasında, “Girişim
için rotaryenlere teşekkür ederiz. İki ülke çocuklarının buluşup, birbirleriyle deneyim alışverişinde 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 anlaşıyoruz” diye vurguladı.
Kırcaali Belediye Başkan Yardımcısı Veselina Tihomirova
Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis’in selamlarını iletti. Tihomirova, Kırcaali ve Edirneli çocukların yarattığı eserlerin daima
kalbimizde yeri olacağını belirtti.
Kırcaali Rotary Kulübü Eski
Başkanı Sebahattin Gökçe
projeyi “Barış Köprüsü” olarak adlandırdı ve geniş yankı
yarattığını vurguladı. Projenin
Müslümanlar ve Hıristiyanlar
arasındaki dostluk ilişkileri vurgusu yapılan Kırcaalili gazeteci
Georgi Kulov’un “Köprü” başlıklı kitabı yazmasına da vesilen
olduğunu belirten Gökçe, ev
sahipliği yapan okula bu kitabı
hediye etti.
Kırcaali Haber

500 delegenin katılması yasal
zorunluluğu karşılıyor. Yasaların esnekliğinin siyasi partilerin
sayısının artmasını da kolaylaştırdığı belirtiliyor. Bu yüzden ülkenin 28 yıllık demokrasi tarihindeki 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 devletten alınan maddi yardımlar.
Yasalara göre son seçimde verilen geçerli oyların yüzde 1’ini
alan her siyasi parti, bir sonraki
seçime dek aldığı her oy başına, devletten 11 leva (5.5 euro)
alabiliyor.
Ancak son 5 yılda seçime katılmama ve başka faaliyette bulunma gibi gerekçelerle birçok
siyasi partinin kapanma sürecine girdiği de biliniyor.
Diğer yandan sokaktaki Bulgaristan vatandaşının sadece 8-10
siyasi parti ve koalisyonun ismini 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, 19441989 döneminde yaşanan 45
yıllık tek partili komünizm rejimi
dışındaki demokrasi tarihindeki
siyasi yapılanmada yeni partilerin hep eski partilerin bölünmesi sonucu ortaya çıkması da
"Ameoba sendromunun" kanıtı
olarak gösteriliyor.
Eski Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin (SSCB) siyasi
baskısının etkisiyle darbe ile iktidara gelen Bulgaristan Komünist 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 dolaylarında bir oy oranıyla ana muhalefetteki konumunu koruyor.
Buna karşılık demokratikleşme
yolunda Bulgaristan’ın önünde
“ufuk açma” amacıyla çalışan
20’yi aşkın küçük partiden oluşan sağcı Demokratik Güçler
Birliği (SDS) misyonunu tamamlayamadan dağılmıştı. Çok partili sisteme geçişi sağlamakta
başarılı olamayan siyasi partilerin büyük bölümü ise artık hatırlanmıyor. AA

Bulgaristan’da 200 siyasi parti var
Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip 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 kaynaklanan göçle sürekli düşüş gösteren 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 nüfusun 7 milyonun altında olduğunu savunuyor.
Bulgaristan’ın bu kadar az nüfusuna rağmen ülkenin 28 yıllık
demokrasi tarihinde çok fazla
siyasi parti olması ise dikkati
çekiyor. Son olarak ‘Demokratik Bulgaristan’ adıyla siyasete
atılan partiyle, ülkedeki toplam
kayıtlı siyasi parti sayısı 200
oldu. Siyasi partilerden 142’si
bağımsız, 58’i 13 farklı koalisyon ile siyasi arenada yer alıyor.

Parlamento’da 7 siyasi güç
var
1800’lü yılların sonunda ve
1900’lü yılların başında Muhafazakar ve Liberal olarak iki
partili bir siyaset geçmişi bulu-

AB’ye girmesinden sonra da
devam etti.
Bulgaristan’da 2015 yılında yapılan yerel seçimlerine 81 parti
ve 3 koalisyon katılmıştı. Ardından 2017 yılında düzenlenen er-

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

ken parlamento seçimlerine ise
18 parti ve 9 koalisyon katılmıştı. Parlamentonun mevcut yapısında 7 siyasi güç yer alıyor.
50 kişi, 500 delege yeterli
Siyasi parti kurulması için
sadece 50 kişinin bir araya gelmesinin yeterli olduğu
Bulgaristan’da parti kurultayına

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET; Yazı İşleri Müdürü: Sebahat NECİB; Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Adres: Kırcaali, 6600,
«Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10; e-mail: kircaalihaber@gmail.com; www.kircaalihaber.com GSM.: +359 877 40 36 38
ISSN 1313 - 6925
Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Отговорен редактор: Себахат НЕДЖИБ ; Репортери: Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед; Адрес на редакцията:
Гр. Кърджали, 6600; Бул. “България” № 53, ет. 2, офис № 10; Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД; Кат. № 2454; год. абонамент: 40,00 лв.

