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Erdoğan ve Borisov’un Ortak Basın Toplantısı

T.C. Cumhurbaşkanı Recep 
Tayyip Erdoğan ve Bulgaris-
tan Başbakanı Boyko Borisov, 
Cumhurbaşkanlığı Küll iye -
si'ndeki görüşmeleri ve katıldık-

ları çalışma yemeği sonrasında 
ortak basın toplantısı düzenledi.

Borisov'u Ankara'da ağırla-
maktan duyduğu memnuniyeti 
ifade eden ve en son TürkA-

kım Açılış Töreni vesilesiyle 
İstanbul'da bir araya geldikleri-
ni hatırlatan Erdoğan, "İlişkileri-
mizdeki olumlu ivmeyi inşallah 
bu sene Sofya'da gerçekleştire-

ceğimiz, büyük ihtimalle mayıs 
ayı son haftasında 2. Yüksek 
Düzeyli Stratejik İşbirliği Top-
lantısıyla sürdüreceğiz." ifade-
sini kullandı.

Görüşmelerinin ana gündem 

maddesini Suriye'de yaşanan 
gelişmelerin oluşturduğunu 
söyleyen Erdoğan, "Rejimin 
İdlib'e yönelik saldırganlığının 
durdurulması yönünde atılabi-

Devamı 4’te

Edirne Valisi Canalp, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök İle Filibe’de Temaslarda Bulundu

Edirne Valisi Ekrem Canalp, 
Filibe şehrinde temaslarda bu-
lundu.

Vali Canalp, Türkiye'nin Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök ile 
Filibe kentinin tarihi mekanları 
ve Osmanlı eseri ibadet yerle-
rinde incelemelerde bulundu.

Canalp, daha sonra Filibe ken-
ti ve bölgesinde çalışan Türk iş 
insanlarıyla bir araya geldi. İş 
insanları, Bulgaristan'da kar-
şılaştıkları sorunları Canalp ile 
paylaştı.

Toplantıda hazır bulunan Bü-
yükelçi Sekizkök de iki ülke 
arasında personel görevlen-
dirilmesi ve sınırda ticari yük 
geçişlerinin kolaylaştırılması 
gibi sorunların kısa vadede ikili 
görüşmelerde ele alınacağını 
söyledi.

Sekizkök, yıl sonuna dek Tür-
kiye Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan'ın Bulgaristan'ı 
ziyaret etmesinin beklendiğini 
kaydetti.

Filibe'deki Osmanlı mezarlı-
ğının durumu

Edirne Valiliği ve Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçiliği heyetle-
ri, daha sonra Filibe'de mezar 

taşları yıkılmış eski Osmanlı 
mezarlığını ziyaret etti.

Filibe Encümeni Ahmet Peh-
livan, "Mezarlığın bulunduğu 
durumdan ziyade, şehir planlan-
ması çerçevesinde ortasından 
bir kara yolu geçirmek istiyorlar. 

Devamı 4’te

Büyükelçi Sekizkök: Türkiye, 
Filibe Havalimanı işletmesi 
ihalesi ile yakından ilgileniyor

Türkiye Cumhuriyeti Sofya 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Fi-
libe kentine ilk resmi ziyaretinde 
bulundu. Sekizök’e ziyaretinde 
Edirne Valisi Ekrem Canalp, 
T.C. Filibe Başkonsolosu Hü-
seyin Ergani ve büyükelçilik da-

nışmanları eşlik ettiler. Yapılan 
görüşmelerde Filibe Büyükşehir 
Belediye Başkan yardımcıları 
Stefan Stoyanov, İliya Kirçev ve 
Todor Çonov da hazır bulundu.

Filibe Büyükşehir Belediye 
Başkanı Zdravko Dimitrov, Tür-
kiye Cumhuriyeti Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök ile yaptığı gö-
rüşmede, “Filibe Havalimanı iş-
letmesi için yeni bir ihale açma-
sı, kentin ve bölgenin yanı sıra 
komşu bölgelerin veya yaklaşık 
1 milyon insanın ikamet ettiği 
bölgenin ekonomik kalkınma 
fırsatlarını genişletecek, ticaret 
hacmini artıracak, daha fazla 
turist getirecek” diye kaydetti.

Büyükelçi, Türkiye'nin işletme 
ihalesiyle yakından ilgilendiği-
ni belirtti. Sekizkök, ”Arzumuz, 
şirketlerin faaliyetlerine ve Filibe 
bölgesine yapılan yatırımların 

artırılmasına yardımcı olarak 
iyi komşuluk ilişkilerini sürdür-
mektir” diye ifade etti. Sekizkök, 
Türk yatırımcı sayısını artırmak 
için görev süresi boyunca elin-
den geldiğini esirgemeyeceğine 
dair söz verdi. Ulaştırma Bakanı 

Rosen Jelyazkov ile yapacağı 
görüşmede charter uçuşlarına 
odaklanarak Filibe Havalimanı 
işletme ihalesi konusunu etraf-
lıca ele alacağını söyledi.

Dimitrov, ”Filibe kenti yakınla-
rında bulunan Trakya Ekonomi 
Bölgesinde kurduğu fabrikaları-
na ciddi yatırımlar yapan büyük 
Türk şirketleri var” dedi ve son 
yıllarda Filibe bölgesinin tüm 
Güneydoğu Avrupa'da en hızla 
gelişen ekonomik bölge olduğu-
nu vurguladı. Belediye Başkanı, 
180 büyük uluslararası şirketin 
bu konuda rol oynadığını dile 
getirdi.

Dimitrov, iki ülke arasındaki 
iyi komşuluk ilişkilerini ve Filibe 
Büyükşehir Belediyesi'nin Filibe 
Başkonsolosluğu ile kültürel ve 
ekonomik alanda çeşitli girişim-

Devamı 5’te
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AB genelinde asgari ücret uygulanması planlanıyor
Avrupa Birliği (AB) İs-

tihdam ve Sosyal Hak-
lardan Sorumlu Komiser 
Nicholas Schmidt, AB, 
ortak bir AB asgari ücreti 
uygulanmasını planlıyor. 
Avrupa Komisyonu, gi-
rişimi desteklemek için 
buna şüpheyle bakan 
kuzey Avrupa ülkelerini 
ikna etmeye çalışacaktır” 
diye kaydetti.
Kom i se r  Sc hm i d t , 

AB’de ucuz iş gücü sö-
mürüsüyle mücadele 
etmeye yönelik Avrupa 
Komisyonu’nun asgari 
ücret planı konusunda 
istişarelerin başladığını 
ve birçok AB ülkesinde 
işçilerin diğer ülkelere 
kıyasla belirli meslekler 
için önemli ölçüde daha 
düşük maaş aldığını be-
lirtti. Eğer yeterli AB ül-
kesi girişimi desteklerse, 
bu AB’de yeni bir yasa 
çıkarılmasına yol açabilir.

AB Komiseri, buna rağ-
men Brüksel'in, bu tür bir 
girişimin işçilerin ve işve-
renlerin ücret belirledikle-
ri toplu pazarlık sistemle-
rini zayıflatabileceğinden 
korkan kuzey Avrupa 
ülkelerinin eleştirilerine 

kulak verdiğini vurguladı.
Schmidt, “ İsveç ve 

Danimarka’da sendi -
kaların yanı sıra bu ül-
kelerdeki işverenler ve 
hükümetlerle birçok gö-
rüşmeler gerçekleştirdik. 
Bu nedenle, gelecekteki 

yasal metinde toplu pa-
zarlık sisteminin İsveç, 
Danimarka ve muhteme-
len diğer ülkelerde işledi-
ği şekilde korunduğunu 
açıkça belirten her türlü 
hükmün bulunduğunu 
belirteceğiz” dedi.

AB Komiseri, AB ülkele-
rinin AB yasalarına göre 
asgari ücret uygulama 
zorunluluğu olmayacağı-
nı da sözlerine ekledi.
Danimarka, İsveç ve 

Finlandiya'da asgari üc-
ret uygulaması yoktur. 
Bunun yerine ücretler 
doğrudan sendikalar ve 
işverenler arasında toplu 
pazarlık sistemi kapsa-
mında müzakere edilir 
ve genellikle diğer çoğu 
AB ülkesinden daha yük-
sektir.
Danimarka İstihdam 

Bakanı Peter Hummel-
gaard Thomsen, daha 

önce Twitter'dan yaptığı 
açıklamada Avrupa'da 
sosyal birleşmenin büyük 
bir ihtiyaç olduğunu, an-
cak bunun toplu pazarlık 
sistemini baltalamaksızın 
yapılması gerektiğini kay-
detti.
Schmidt, girişiminin İs-

kandinav ülkelerine yö-
nelik değil, asgari ücret 
uygulanan, ancak bu üc-
retin çok düşük miktarda 
olduğu diğer AB ülke-
lerine yönelik olduğunu 
söyledi. AB Komiseri, 
hangi ülkeleri kastettiğini 
belirtmedi.
             Kırcaali Haber

AB’den Bulgaristan’a daha temiz ekonomiye 
geçiş için 7 yılda 458 milyon avro yardım

Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu, daha temiz bir 
ekonomiye geçişine yar-
dımcı olmak için 2021-
2027 yılları arasında AB 
bütçesinden Bulgaristan’a 
458 milyon avro tahsis et-
meyi planlıyor.

Bu, Avrupa Komisyo-
nunun Brüksel'deki AB 
ülkelerinin büyükelçile-
rine verdiği bir rapordan 
anlaşıldı. Rapor, Avrupa 
Komisyonu'nun Avrupa 
Yeşil Anlaşması'nı finan-
se etmek için AB bütçe-
sinden istediği Adil Geçiş 
Fonu'nda bulunan 7,5 mil-
yar avronun üye devletler 
arasında nasıl paylaştırı-
lacağını açıklıyor.

Bulgaristan için ayrılan 
para miktarı, Polonya, 
Almanya, Romanya ve 
Çek Cumhuriyeti için ön-
görülen miktardan sonra 
büyüklüğe göre beşinci 
sıradadır. Komisyon, yak-
laşık 4,5 milyar avro mik-
tarındaki fonun dört ülke 
arasında paylaştırılmasını 
planlıyor.

Bir Komisyon sözcüsü, 
paranın paylaştırılması-
nın, hedeflere ulaşmak 
için gerekli çabalara ve 
kişi başına GSYİH'ye 
göre açık sosyal ve eko-
nomik göstergeler üzerine 
yapıldığını söyledi. Gös-
tergeler, ülke ekonomile-
rinden kaynaklanan CO2 
emisyonlarını, kirlilik yara-
tan endüstrilerin varlığını, 
kapatıldıklarında kaybedi-
lecek iş yerleri ve kirletici 
endüstrilerin ekonomisin-
deki payını içerir.

Dağıtımlara göre, 2021-
2027 yıl ları arasında 
Polonya'ya 2 milyar avro, 
Almanya’ya 877 mil -
yon avro, Romanya’ya 
757 milyon avro, Çek 
Cumhur i ye t i ’ne  5 81 
milyon avro verilecek. 
Bulgaristan'ın ardından 

402 milyon avro ayrılan 
Fransa geliyor. En az mik-
tarda para, Litvanya için 4 
milyon avro ve Malta için 
8 milyon avro olarak plan-
lanmaktadır.

Adil Geçiş Fonu'ndan 
gelen paranın her bir av-
rosu için Bulgaristan, Av-
rupa Komisyonu'nun Av-
rupa Bölgesel Kalkınma 
Fonu ve Sosyal ve Uyum 
Fonu’ndan kendisine tah-
sis edeceği fonlardan 1.5 
milyar avroluk miktarını 
yönlendirmelidir. Ülkemiz 
böylece ekonomisini, kö-
müre bağımlı olmayacak 
ve karbon gazlarını azal-
tacak şekilde dönüştür-
mek için yedi yıl içinde 
1,71 milyar avroya sahip 
olacak. Böylece bütçe-
den ayrılan kaynaklar, AB 
fonları ve ulusal eş finans-

man ile birlikte, Avrupa 
Komisyonu'nun tahmin-
lerine göre, yedi yıl içinde 
6,1 milyar avro tutarında 
bir yatırım sağlamalıdır.

Avrupa Komisyonu, üye 
devletleri, bir dizi 49 ön-
lem yoluyla 2050 yılına 
kadar ekonomilerini kar-

bon nötr hale getirmekle 
yükümlü kılma niyetini 
açıkladı. Bu, kömür, tur-
ba ve şeyl gazı üretimi 
yerine temiz teknolojile-
rin geliştirilmesi pahası-
na olacaktır. Önlemler, 
aynı zamanda karbon 
salınımı fiyatlarında artış, 
havacılık sektöründe ver-
gilendirme, otomobil ve 
enerjiden kaynaklanan 
emisyon standartlarının 
azaltılması, kirletici tek-
nolojilerle üretilen malla-
rın ithalatına ilişkin vergi 
uygulanmasını ve başka 
önlemler içerir.

7.5 milyar avro, ülkelerin 
ekonomilerini modernize 
etme ve temizleme mali-
yetini karşılamak için Adil 
Geçiş Fonu'ndan sağla-
nacak. Geri kalan fonlar, 
7 yıl boyunca Avrupa Ya-

tırım Bankası’ndan alına-
cak kredilerden ve şimdi 
Avrupa İçin Yatırım Planı 
olarak adlandırılan eski 
Juncker Fonu kaynakla-
rından oluşan 100 milyar 
avro değerinde olacak.

Bütçe hibelerine eri-
şim elde etmek için üye 
devletlerin projelere eş 
finansman katkısı sağla-
ması ve Yapısal ve Uyum 
Fonu’ndan tahsis edilen 
kaynakların toplam 11,25 
milyar avroluk miktarını 
yeniden yönlendirmeleri 
gerekecektir. Yapısal ve 
Uyum Fonu kaynakla-
rı sadece 14 üye devlet 
arasında dağıtıldığından 
AB fonları ile finanse edi-
len diğer programlardan 
fonların yeniden tahsis 
edilmesinden en çok et-
kilenen onlar olacak.

Avrupa Komisyonu 
sözcüsü, hibe bütçesi-
ne erişimin Avrupa Yeşil 
Anlaşması'nın hedefleri-
ne ulaşmasıyla bağlantılı 
olacağını açıkladı. Hibe 
bütçesinden en büyük 
pay alacak olan Polonya, 
aralık ayında yapılan AB 
zirvesinde projeyi onayla-
mayan tek ülkedir.

Polonya Başbakanı Ma-
teusz Morawetski, yaptığı 
açıklamada enerjisi % 80 
oranında kömüre bağımlı 
olan ülkelerin daha temiz 
bir ekonomiye geçiş yap-
mak için diğer ülkelere 
göre 30 yıldan daha fazla 
zamana ihtiyacı olacağını 
söyledi.

               Kırcaali Haber

İlhan Küçük, Türkiye’yi 
ziyaret eden AB Parlamentosu 

heyetinde yer aldı
Türkiye’ye önemli bir ziyarette bulunan Avrupa 

Birliği (AB) Parlamentosu resmi heyetinde yer 
alan Hak ve Özgürlükler Hareketi’nden (HÖH) Av-
rupa Parlamentosu Avrupa’yı Yenile Grubu Üyesi 
İlhan Küçük, ”AB ile Türkiye Cumhuriyeti arasın-
daki ilişkilerin gelişiminde hassas bir dönemde 
olsak da, Birlik ve Türkiye arasında gelecekteki 
ilişkiler konusunda iyimserim” diye kaydetti. Bu 
Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin, yeni dö-
nemin başlangıcından beri ilk resmi misyonudur. 
Heyette Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komi-
tesi Başkanı David McAllister ve AB-Türkiye Kar-

ma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey 
Lagodinsky da yer aldı.

AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyonu Bi-
rinci Başkan Yardımcılığı görevinde bulunan İlhan 
Küçük, ziyaret sırasında, “Türkiye Cumhuriyeti Av-
rupa için stratejik bir ortaktır. Son on yılda elde 
edilen gelişme ve başarılar göz ardı edilemez. 
Tam aksine iş birliğimizde dürüst ilişkilere, açık ve 
şeffaf diyaloga dayanan yeni bir yaklaşıma ihtiya-
cımız var. Buna ekonomik, insani ve kültürel alan-
larda çalışmakla birlikte, aynı zamanda gümrük 
birliğinin derinleştirilmesi ve Türkiye vatandaşları 
için vize rejiminin serbestleştirmesi de dahildir” 
diye konuştu.

Ziyaret, Avrupa Parlamentosu milletvekillerinin 
ülkedeki ve bölgedeki siyasi, ekonomik ve sosyal 
durum hakkında bilgilendirilmesini amaçladı. Zi-
yaret kapsamında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavu-
şoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, siyasi parti 
liderleri, belediye başkanları, akademisyenler, iş 
dünyası ve sivil toplum temsilcileri ve gazetecilerle 
görüşmeler yapıldı.

Avrupa Parlamentosu milletvekilleri, İstanbul, 
Ankara ve Mardin'i ziyaret ederek AB destekli pro-
jeler hakkında yerinde bilgi edinme fırsatı buldu.
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Velyaytin Veli: Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Azis'in 
sayesinde Stremtsi’de güreş sporunu yeniden canlandırdık

Stremtsi (Göklemez-
ler) Krepost Güreş Ku-
lübü Başkanı Velyaytin 
Vel i,”Kırcaal i  Beledi -
ye Başkanı Müh. Ha-
san Azis'in sayesinde 
Stremtsi köyünde güreş 
sporunu yeniden can-
landırdık. Otuz yıllık bir 
aradan sonra yine ülke 
şampiyonluğu kazanı-
yoruz. Bulgaristan'ın en 
başarılı serbest stil güreş 
antrenörlerinden biri olan 
Salim Naim, Stremtsi kö-
yünden yola çıktı” diye 
kaydetti. Kulüp Başkanı, 
“1984-1989 döneminde 
köyün her yıl ülkeye şam-
piyonluklar kazandırdığı-
na dikkat çekti. Geçmişte 
Kırcaali’de güreş müsaba-
kaları üç gün sürüyordu.
Güreş, geleneksel olarak 
Doğu Rodoplar’da güç-
lü bir spor dalı olmuştur. 
Daha sonra güreş gelene-
ğine ara verilmiştir. Hasan 
Azis, Kırcaali Belediye 
Başkanı adayı olduğun-
da Stremtsi köyüne geldi. 
Ondan köyde güreş spo-
runun canlandırılmasına 
yardım etmesini istedik. 
Sözünü yerine getirdi. 
Onun sayesinde yakın 
zamanda yenilenmiş bir 

spor salonumuz var” diye 
anlattı.

Krepost Güreş Kulü-
bü, 2004 yılından beri 
yıldızlar ve gençler kate-
gorilerinde ülkeye birçok 
şampiyonluk kazandırdı. 
Avrupa Şampiyonası’nda 
bronz madalya kazanan 
güreşçimiz de var. Kulü-
bün yetiştirdiği en parlak 
yetenekler arasında Can 
Bekir, Emre Ramadan ve 
Mert Ramadan yer alıyor. 

Geçen yıl erkeklerde Bay-
ram Şaban, Bulgaristan 
şampiyonu oldu. Bu yıl 
Ruhan Rasim de şampi-
yon oldu.

Velatin Veli, ”Dimitrovg-
rad'daki (Kayacık) spor 
okulunda Bulgaristan'ın 
umut vaat eden gençler 
yetiştiren antrenör Salim 
Naim ile gurur duyuyoruz. 
Kendisi aslen Stremtsi kö-
yündendir. Spor yolunda 
ilk adımlarını burada attı. 

Kırcaali’deki eski spor 
okulunda okudu, fakat 
10.sınıfta okuldan uzak-
laştırıldı. Daha sonra Di-
mitrovgrad’daki okulda 
okumaya başlayan Salim 
Naim, henüz öğrenciyken 
madalyalar kazanmaya 
başladı. 25 yıldır antre-
nörlük yapmaktadır. Her 
yıl çeşitli yaş grupları ve 
kategorilerde ülkeye 15 
şampiyonluklar kazandır-
dı. Onun sayesinde Av-

rupa ve dünya şampiyo-
nalarında kazanılan 20’in 
üzerinde madalya sahibi 
olduk” diye ifade etti.

Kulüp Başkanı, Ruhan 
Rasim'in bu yılki başarı-
larından başka kulübün 
Bulgaristan şampiyonu 
olan Kırcaalili Georgi 
İvanov'un başarılarından 
dolayı da gurur duyduğu-
na dikkat çekiyor. Babası 
ona güreş sevgisini aşıla-
mak için Stremtsi köyün-
deki güreş salonuna gö-
türmüştür. Ruhan Rasim 
de Georgi İvanov da Sa-
lim Naim’in yönetiminde 
antrenman yapıyor.

Georgi İvanov, başarıla-
rını Salim Naim’e borçlu 
olduğunu kaydederek, 

Atalay Süleyman’ın onun 
yeteneğini keşfettiğine 
dair iddialarını reddetti. 
İvanov, ”Atalay, bana iki 
teknik bile göstermemiş-
tir” dedi.

Salim Naim, bir gü-
reşç inin son derece 
alçak gönül lü o lma -
sı gerektiğini söyledi. 
Antrenör,”Gençlere çalış-
mayı öğretiyorum. Emek 
başarıyı doğurur. Şimdi 
Ruhan Rasim ve Georgi 
İvanov'un gerçek yete-
neklerinin farkında olma-
malarına izin vermeme-
miz çok önemlidir. Güreş 
azim de gerektirir. Ancak 
o zaman Avrupa, Dünya 
ve Olimpiyat şampiyonu 
unvanlarını kazanabilirler” 
dedi. KH

AB liderleri Türkiye - Bulgaristan 
sınırını havadan inceledi

Yunanistan ziyaretinin ardından Bulgaristan'a geçen 
AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komis-
yonu Başkanı Ursula Von der Leyen, Bulgaristan Baş-
bakanı Boyko Borisov ile birlikte helikopterle Türkiye 
sınırında incelemelerde bulundu.

Türkiye-Yunanistan sınırında yaşanan sığınmacı 
durumunu görüşmek üzere Yunanistan sınırına gelen 
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel 
ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen, 
temaslarının ardından karayolu ile Bulgaristan’a geç-
ti. İki lider, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile 
birlikte helikoptere binerek Türkiye sınırında gözlem 
uçuşu gerçekleştirdi.

Uçuş sırasında ülkesinin AB’nin dış sınırının korun-
masına yönelik aldığı tedbirler hakkında bilgi veren 
Bulgaristan Başbakan Borisov elde edilen olumlu ne-
ticelerin, alınan önlemlerin yanı sıra komşu ülkelerle 
iyi ilişkilere de bağlı olduğuna vurgu yaptı. Barış ve iyi 
komşuluktan yana olduğunu ifade eden Borisov, böl-
gedeki ihtilafların daha az yatırım, gelişmemişlik ve 

sıkıntılı vatandaşlar anlamına geldiğini belirtti.
Türkiye sınırındaki gözlem uçuşunun ardından 

Bulgaristan’ın başkenti Sofya’ya gelen Borisov ve AB 
liderleri, burada gerçekleştirdikleri toplantıda Suri-
ye’deki son durum ışığında AB’ye yönelen mülteci akını 
konusunu ele aldı. Borisov, iki lidere  Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmenin içeriği 
hakkında bilgi verdi. KH

BRTK Genel Başkanı Sabri Mutlu: "Balkan 
ülkelerinde en büyük sorun ana dili sorunudur"

Balkan Rumeli Türk-
leri Konfederasyonu 
(BRTK) Genel Başka-
nı Sabri Mutlu, Balkan 
ülkelerinde en büyük 
sorunun ana dil sorunu 
olduğunu söyledi.
Ko n fe de r asyo nun 

Edirne temsilciliğinde 
Bulgaristan, Yunanis-
tan, Romanya, Kosova, 
Makedonya ve Gagauz 
Yeri'nden sivil toplum 
kuruluşu temsilcilerinin 
katılımıyla "Balkanlar-
da Faaliyet Gösteren 
STK'lerin Edirne Bu-
luşması" çalıştayı dü-
zenlendi.
BRTK Genel Başkanı 

Mutlu, burada yaptığı 
konuşmada, Balkan-
larda yaşayan soydaş-
ların sorunlarını dile 
getirdiklerini belirterek 
"Balkan ülkelerinde en 
büyük sorun, ana dil 
sorunudur. Birçok ülke-
de Türkçe okunmadığı, 
okutulmadığı ya da ge-
lişigüzel okutulduğu so-
runları ön planda." dedi.
Makedonya, Yunanis-

tan ve Bulgaristan'daki 

okullarda Türkçe eğiti-
miyle ilgili kitap ve müf-
redat problemi yaşandı-
ğının altını çizen Mutlu, 
şöyle devam etti:
"Balkanlardaki insan-

larımız öncelikle Türk-
çeyi, ana dilini iyi bilme-
si gerekiyor. Türkçeyi 
iyi bilen Bulgarca ve 
İngilizceyi de iyi öğre-
nebiliyor. O yüzden ön-
celiğimiz ana dilimizdir. 
Gagauz Yeri'ndekiler 
de aynı sorundan muz-
darip. Yunanistan'dan 
gelen arkadaşımız, 
Yunanistan'da birçok 

Türk okulunun kapan-
dığını, 500 Türk oku-
lundan 123'nün kaldığı-
nı ve bu sayının yeterli 
olmadığını dile getirdi."
Mutlu, Balkan ülkele-

rinde ekonomik sıkıntı-
ların yaşandığını, yeni 
yatırımlarla buradan 
Avrupa'ya göçün önü-
ne geçilebileceğini ifa-
de etti.
Batı Trakya Türk Öğ-

retmenler Birliği Baş-
kanı Aydın Ahmet de 
Yunanistan'ın Türki-
ye'deki üniversitelerin 
eğitim fakültelerinden 

mezun olan 
g e n ç l e r e 
o k u l l a r d a 
çalışma izni 
vermediğini 
anlattı.
E ğ i t i m i n 

anaokulunda 
başladığını 
vurgulayan 
Ahmet, şun-
ları kaydetti:
" A z ı n l ı k 

anaokulları-
mız bugün 
i t i b a r ı y l a 

mevcut değil. 2006 yılı-
na kadar Yunanistan'da 
anaokulu kavramı yok-
tu, 2006'da yasalaştı 
ve hayata geçti. Ama 
bu anaokulu azınlık 
için 2012'de başladı. 
2012'de bu süreçte il-
kokullarımızda olduğu 
gibi iki dilli, Türkçenin 
ve Yunancanın eşit 
olarak kullanılabilece-
ği anaokulları talebi-
miz var. Bu talebimize 
Yunanistan'dan olumlu 
yanıt alamadık."
            Kırcaali Haber
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Erdoğan ve Borisov’un Ortak Basın Toplantısı
1. sayfadan devam

lecek adımları ele aldık. 
Bu kapsamda verdiğimiz 
mücadelede şehit düşen 
evlatlarımızın ailelerine 
bir kez daha şahsım ve 
milletim adına başsağlığı 
diliyorum. Gösterdiği da-
yanışma için Başbakan 
Borisov'a teşekkür ediyo-
rum." dedi.

Hâlihazırda İdlib'de 1,5 
milyon insanın evlerini 
terk ettiğini ve Türkiye'nin 
sınırlarına dayanmış bir 
vaziyette beklediğini dile 
getiren Erdoğan, "Görüş-
melerimizde maalesef Av-
rupa Birliği üyesi ülkelerin 
büyük bir çoğunluğunun 
bu konudaki duyarsızlığı-
nı da dile getirmek duru-
munda kaldım. 4 milyon-
dan fazla sığınmacıya 9 
yıldır ev sahipliği yapan 
Türkiye'nin durumunu ma-
alesef Avrupa Birliği üyesi 
ülkeler ve tüm dünya hala 
anlamış değil." diye ko-
nuştu.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, daha önce "Eğer adil 
bir yük paylaşımına Avru-
pa Birliği bizimle beraber 
destek vermezse kapıları 
açmak durumunda kalı-
rız" dediğini hatırlatarak, 
"Türkiye ile Avrupa Birliği 
arasında varılan uzlaşı 
çerçevesinde 18 Mart 
2016 tarihinde yayınla-
dığımız bildiride yer alan 
taahhütlerimizi şimdiye 
kadar harfiyen yerine ge-
tirdik. Bu kapsamda adil 
yük ve sorumluluk pay-
laşımı beklentilerimiz ise 
ne yazık ki cevapsız kaldı. 
Avrupa Birliği ise 18 Mart 
Bildir isinin gereklerini 
tam olarak yerine getir-
memiştir. Avrupa Birliği 
bugün de çifte standart 
uygulamaktadır. Bakınız 
hala Avrupa Birliği üyesi 
ülkelerin önde gelenleri 
bizim sınırlara şu anda 
yürüyen mültecilerle ilgili 
Türkiye'nin burada yanlış 
yaptığını söyleyecek ka-
dar çifte standart uygu-
luyorlar. Hani adil yük ve 
sorumluluk paylaşımı, bu 
yükü biz mi kaldıracağız?" 
ifadesini kullandı.

Türkiye'nin 40 milyar 
doları aşkın bir harcama 
yaptığını hatırlatan Erdo-
ğan, sözlerini şöyle sür-
dürdü:

"Söz verdiniz 1 yıl içe-
r isinde 6 milyar avro 
Türkiye'ye verecektiniz, 
onu da bize değil, milli 
bütçeye değil, STK'lara 
vereceklerdi. Peki bunu 
verdiler mi? Hayır. Bu ara 
görüşüyoruz 'Size 1 mil-
yar avro göndereceğiz.' 
diyorlar. Kimi aldatıyor-
sunuz? Ben bu akşam 
Sayın Başbakana da söy-
ledim, biz artık bu parayı 
da istemiyoruz dedim. 

40 milyar doları harca-
yan Türkiye Cumhuriyeti 
onların vereceği parayı 
da bulur, üretir ve har-
car. Türkiye'nin onuruyla 
oynamaya kimsenin hak 
ve yetkisi yoktur. Avrupa 
Birliği hala çifte standart 
uygulamaya devam edi-
yor. Türkiye'nin güvenlik 
kaygılarını görmezden 
gelirken Yunanistan'ın 
1951 Cenevre Sözleşme-
si ve Avrupa İnsan Hakla-
rı Sözleşmesi'nin hilafına 
aldığı ölümlere dahi yol 
açan tedbirleri destekle-
mektedir."

Dünyada en fazla mül-
teciye ev sahipliği yapan 
Türkiye'nin kendisinden 
koruma isteyen kişilere 
uluslararası koruma sağ-
lamaya devam ettiğini 
vurgulayan Erdoğan, şöy-
le devam etti:

"Sığınmacılar, mülteciler 
bulundukları ülkeleri terk 
etmekte ve gidecekleri 
yeri seçmekte özgürdür-
ler. Bu lokal bir hukuktan 
bahsetmiyorum, ulusla-
rarası hukuka göre bu 
kişilerin zorla bir ülkede 
tutulması mümkün değil-
dir. Bu kişiler kendi özgür 
iradeleriyle ülkemizden 
ayrılmaktadır. Yunanistan 
gibi tüm ülkelerin ulusla-
rarası yükümlülüklerine 
riayet ederek sınırlarına 
ulaşan göçmenlerin, sı-
ğınmacıların başvurularını 
milliyetine bakmadan alıp 
inceleme ve gerekli koru-
mayı sağlama zorunlulu-
ğu bulunmaktadır. Nitekim 
bugün Yunan askerleri 2 
tane mülteciyi öldürdü, 1 
tane de ağır yaralı var. Av-
rupa Birliği Konseyi Baş-
kanı Charles Michel de 
yarın Türkiye-Yunanistan 
sınırını ziyaret edeceğini 
açıkladı. Herhalde mül-
tecilerin Yunan sınırın-
da kaldığı insanlık dışı 
muameleleri görecektir. 
Yunanistan sahil güven-
lik yetkililerinin Ege'de 
yaptıklarını da izlemesini 
tavsiye ediyorum."

Bulgaristan'ın bu konuda 
sağduyulu bir yaklaşım 
sergilediğini ifade eden 
Erdoğan, "Karşılıklı saygı 
ve anlayış çerçevesinde 
Bulgaristan ile mükemmel 
olarak nitelendireceğim 
bir güvenlik işbirliğimiz 
ve dayanışmamız var. 
Bu işbirliği ve dayanışma 
anlayışının bütün Avrupa 
Birliği ülkeleri için örnek 
olması gerektiğini düşü-
nüyorum. Bu anlayışı be-
nimseyen bütün ülkelerle 
Türkiye'nin de parçası ol-
duğu Avrupa coğrafyası-
nın tamamını ilgilendiren 
bu hassas süreçte işbirli-
ğine hazırız." dedi.

Borisov ve heyetine zi-
yaretinden ötürü teşek-
kürlerini ileten Erdoğan, 
Bulgar Milli Günü'nü teb-
rik etti.

Öte yandan Başbakan 
Borisov, Türkiye'nin AB ile 
Bulgaristan -Türkiye sınırı 
ile ilgili yaptığı anlaşmaya 
sıkı sıkıya uymakta oldu-
ğundan dolayı teşekkür 
etti.

"Bu durum Bulgaristan 
vatandaşlarına rahat uyku 
uyuma imkanını sağlıyor. 
Bu yükümlülük bir kez 
daha teyit edildi" diyen 
Boyko Borisov, Sofya'da 
üçlü toplantının yapılması 
yönünde büyük çabalar 
sarf ettiğini belirtti.

"Bunu başarabilirdik. 
Her zaman mevkidaşları-
mın sağduyusuna güven-
miş bulunuyorum. Tam o 
sırada öldürülen mülteci-
lerin olduğu bilgisi geldi. 
Bazı mevkidaşlarım gö-
rüşlerini sosyal medyada 
paylaşmaktan çekinmiyor. 
Cumhurbaşkanı Erdoğan 
Cuma günü Sofya'ya 
gelmeye hazırdı. Fakat 
Yunanistan Başbakanı 
Miçotakis ile aynı masa-
ya oturmak konusunda-
ki isteksizliği, benim de 
bu toplantıyı düzenleme 
arzumu soğuttu" diyen 
Boyko Borisov şöyle de-
vam etti:,

"Er veya geç AB Ko-

misyonu, AB Konseyi ve 
Avrupalı ortaklarımızla 
birlikte böyle bir toplan-
tı yapmamız gerektiği-
ne inanıyorum. Şu anda 
belki herkes yeterince ol-
gunlaşmış değil, herkes 
baş gösteren dev insani 
tehlikeyi görmüyor. Ben 
ne en korkak ne de en ür-

kek olanıyım. Fakat şuna 
inanırım ki sadece akılla, 
barışla diplomasi ile di-
ğerlerinin menfaatlerine 
de saygı duyarak ve çok 
önemli bir nokta daha im-
zalanan anlaşmalara uy-
mak yolu ile çözüm bul-
mak mümkündür. Umarım 
Sofya toplantısı bir gün 
yapılacak. Ne kadar kısa 
sürede yapılırsa o kadar 
iyi. Türkiye Cumhurbaş-
kanına davetimi kabul et-
tiği için teşekkür ederim. 
Sayın Erdoğan da Yunan 
mevkidaşımız olmadan bu 
toplantıyı yapamayacağı-
mı anladı. İyi komşuluk ve 
anlayış yönünde yoğun 
çabalar sarf edeceğiz. 
Sınırda bekleyen bu ka-
dın ve çocukları kurtar-
mak için çok çalışacağız. 
İşimizi belki yarı yarıya 
bitirdik. Ama örnek teşkil 
eden ilişkilerimiz varken 
diğerlerinin de ibret dersi 
almaları mümkün" diyen 
Boyko Borisov, iyi kom-
şuluğa ve önümüzdeki 
günler ve haftalar içinde 

çözümün bulunacağına 
inandığını öne sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdo-
ğan, Borisov'un konuş-
masının ardından şunları 
söyledi:

"Özellikle şunu söyle-
mem lazım; ülkemizden 
çıkmakta olan bu mülte-
ciler her şeyden önce ay-
lardır konuştuğumuz adil, 
hakça paylaşım konusun-
daki sürecin bir tezahürü-
dür. Eğer bugün 100 bin-
ler kapıları zorluyorsa bu-
nun bir sebebi var. Avrupa 
Birliği maalesef sözünde 
burada da durmadı. Hele 
hele Yunan askerinin bu-
gün 2 kişiyi öldürmesi, 1 
kişinin de ağır yaralan-
ması özellikle bu süre-
ci olumsuz etkilemiştir. 
Bunların uluslararası göç 
hukukuna da saygıları 
yok. Nasıl olsa Türkiye 9 
yıldır bütün bu göçmen-
leri baktı, besledi, barın-
dırdı. Herhalde diyorlar ki 
'Bir 19 sene daha bakar', 
kusura bakmasınlar artık 
böyle bir süreç yok." AA

Edirne Valisi Canalp, Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök İle Filibe’de Temaslarda Bulundu

1. sayfadan devam
Encümen olduğum süre-
ce buna izin vermeyece-
ğim." diye konuştu.

Filibe'nin tarihi Muradiye 
Camisi'ni de ziyaret eden 
heyet, Bölge Müftülüğün-
de kurulan Filibeli Ahmed 
Hilmi Kütüphanesi'nin açı-
lışına katıldı.

"Kütüphane, tüm etnik 
halklara da hizmet ede-
cektir"

Canalp, AA muhabirine 
yaptığı açıklamada, Türk 
ve Bulgar halkları ara-
sında yüzyıllara dayanan 
tarihi ilişkinin olduğunu 
söyledi.

Canalp, "Filibe'de açılan 
bu kütüphane, yüzyıllar 
öncesine giden bu derin 
ilişkilerin yansımasıdır. 
Kütüphane, sadece bura-
daki yerel Müslüman hal-
ka değil, tüm etnik halka-

lara da hizmet edecektir. 
Halklar arasındaki ilişkile-
rin iyiye gitmesine vesile 
teşkil edecektir." dedi.

Bulgaristan'daki görevi-

ne yeni başlayan Büyükel-
çi Sekizkök de AA muha-
birine, Sofya'nın dışındaki 
ilk ziyaretini Filibe'ye ger-
çekleştirdiğini söyledi.

Sekizkök, kütüphaneye 
sözlük bağışında bulun-
duğunu belirterek, şunları 

kaydetti:
"Bulgaristan'ın en önem-

li ekonomi ve kültür şehir-
lerinden biri Filibe, çok 
sayıda üniversiteye sahip. 

Türk şirketlerimizin tercihli 
yatırım bölgelerinden biri 
de Filibe. Onların yaptığı 
yatırımlara ilişkin bilgi al-
dık. Daha fazla Türk yatı-

rımının Filibe'ye gelmesini 
teşvik ediyoruz."
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Balkan Türklerinin Edirne Buluşması Çalıştayı Sonuç Bildirisi
Balkan Rumeli Türk-

leri Konfederasyonu ve 
Edirne Valiliği desteği ile 
Balkanlar’da faaliyet gös-
teren Sivil Toplum Kuru-
luşları bir araya geldi.

Balkan ülkelerinden ge-
len Sivil Toplum Kuruluş-
ları temsilcileri ile yapılan 
Çalıştay sonucunda aşa-
ğıdaki konular görüşül-
müş olup ortaya çıkan 
sonuç bildirgesi aşağıda 
belirtilmiştir.

1. Balkanlar’da yaşayan 
Türklerin ana dil olarak 
Türkçenin korunması ve 
yaşatılması için temel bir 
stratejinin tespit edilme-
si ve bunlarla ilgili ola-
rak Konfederasyonumuz 
bünyesinde projelerin 
gerçekleştirilmesi husu-
su katılımcı sivil toplum 
örgütlerince benimsen-
miştir.

2. Balkanlar’dan davetli 
olan sivil toplum örgütle-
rinin Türkçenin durumuy-
la ilgili belirttiği husus-
lar Balkanlar’da ana dili 
olarak Türkçeye dair acil 
eylemlerde bulunulmasını 
gerektirmektedir.

3. Bulgaristan’da Türk-
çenin okullarda ana dili 
eğitimi ile ilgili olarak 
2020 yılı itibarıyla, vahim 
bir noktaya ulaştığı görül-
mektedir. Ana dili olarak 
Türkçe ders alan öğrenci 
sayısı olarak 5.000 se-

viyesine düşmüş olması 
Bulgaristan Türklerinin 
geleceğine dair olumsuz 
bir durum işaret etmekte-
dir. Türkçe ile ilgili etkin-
liklerin arttırılması, Türkçe 
öğretmenlere yönelik hiz-
met içi eğitim program-
larının düzenlenmesi ve 
öğrencilere yönelik proje-
lerin yapılması öncelik arz 
etmektedir.

4. Yunanistan Batı 
Trakya’da azınlık okulla-
rından Yunan okullarına 
yönelik ortaya çıkan gö-
nüllü olmayan ama zaruri 
hale gelmeye başlayan 
geçişin önlenmesi gerek-
mektedir.

Bununla birlikte, Batı 
Trakya’da azınlık okulla-
rında görev yapan öğret-
menlerin Türkiye’de hiz-
met için eğitim almalarına 
müsaade edilmesi gerek-
mekte olup, Türkiye’deki 
üniversitelerden mezun 
olmuş azınlık öğretmen-
lerine Türk azınlık okulla-
rında görev yapma hakkı 
tanınmalıdır. Batı Trakya 
Türk azınlığının 10 yılı 
aşkın süredir talep ettiği 
iki dilli eğitim (Türkçe-Yu-
nanca) verecek anaokul-
larının açılmasına müsa-
ade edilmesi önemli bir 
konudur. Batı Trakya’da 
yaşayan Müslüman Türk 

azınlığın “Türk” kimliğinin 
resmi makamlarca tanın-
ması ve etnik kimliğinin 
inkâr edilmemesi olmazsa 
olmaz bir zarurettir.

5. Kuzey Makedonya’da 
okullarda kullanılan ders 
kitaplarındaki Türklerle 
ilgili olumsuz ifadelerin 
çıkarılması öncelik arz 
etmektedir. Bununla bir-
likte, Türkçe neşriyatın 
arttırılması için ortaya çı-
kan talep doğrultusunda 
çalışmaların artırılması 
zaruri olmaktadır.

6. Kosova’da 2001 yı-
lından itibaren Türkçenin 
statüsündeki meydana 
gelen olumsuzluk kro-

nikleşmiş ve Türkçe, ye-
rel yönetimler düzeyinde 
kullanılabilir bir dil haline 
gelmiştir. Türkçenin tekrar 
ulusal düzeyde kullanım 
sahasına sahip olması 
gerekmektedir.

7. Romanya’da ana di-
linde eğitimle ilgili olarak 
yasal anlamda herhangi 
bir sorun görünmese de 
özellikle tarih ders kitap-
larında bulunan Türklerle 
ilgili olumsuz ifadelerin 
kaldırılması gerekir.

Mevcut eğitim kurumları-
nın soydaşlarımızın yaşa-

dığı bölgelere yaygınlaş-
tırılması bir diğer öncelik 
alanıdır.

8. Moldova/Gagavuzya 
Özerk Bölgesinde; Gaga-
vuz aileler arasında ana-
dil olarak Gagavuzca’nın 
(Tükçe) yaygınlaştırıl-
ması için desteklenmesi 
önemlidir. Bu anlamda, 
Gagavuzca’nın (Türkçe) 
özellikle çocuklar arasın-
da öğretimi konusunda 
gerekli çalışmaların ya-
pılması gerekir.

EDİRNE
21-22 ŞUBAT 2020

Büyükelçi Sekizkök: Türkiye, 
Filibe Havalimanı işletmesi 
ihalesi ile yakından ilgileniyor
1. sayfadan devam

ler gerçekleştirdiğini kay-
detti.

Belediye Başkanı, ”Şim-
di hepimiz büyük bir so-

rumluluk olan şehrin iyiliği 
için çalışıyoruz” dedi.

Görüşmenin sonunda 
Sekizkök, Filibe Büyük-
şehir Belediyesi Mecli-
sinin, Müslümanların iki 

büyük bayramları olan 
mübarek Ramazan ve 
Kurban Bayramı’nın yanı 
sıra Aşure Günü Etkin-
liğinin de Filibe Büyük-
şehir Belediyesi Etkinlik 

Takvimi’ne dahil edilmesi 
kararı almasından dolayı 
Filibe Büyükşehir Bele-
diye Başkanı Zdravko 
Dimitrov’a içten teşekkür-
lerini sundu.

Bulgaristan Başmüftülüğünden 
Türkiye’ye başsağlığı mesajı

Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftlüğü, 
İdlib'de şehit düşen 
Türk askerleri için baş-
sağlığı mesajı yayımla-
dı. Mesajda şu ifadeler 
yer aldı: “Suriye'nin 

İdlib şehrinde yapılan 
hava saldırılarında çok 
sayıda Türk askerini 
öldüğünü ve yaralan-

dığını büyük bir üzüntü 
ile öğrendik. Bulgaris-
tan Müslümanları Baş-
müftlüğü olarak derin 
acı duyduğumuzu be-
lir terek Türk halkına 
başsağlığı dileriz.

Hayatını kaybeden as-
kerlere Yüce Allah’tan 
rahmet, yaralılara acil 
şifalar dileriz”.

Sofya’da ırkçı ve aşırı milliyetçiler 
meşaleli gösteri düzenledi

Üyelerinin çoğunluğunu 
ırkçı ve aşırı milliyetçilerin 
oluşturduğu Bulgaristan 
Ulusal Birliğinin (BNS) 
üyeleri 13. kez başkent 
Sofya’da “Lukovmarş” 
olarak adlandırdıkları 
meşaleli gösterisini dü-
zenledi.

Bulgaristan’ın eski sa-
vunma bakanlarından 
General Hristo Lukov’un 
ölüm yıldönümü dolayı-
sıyla düzenlenen meşaleli 
etkinlik bu yıl savcılık ve 
belediyenin müdahale-
si sonucu sınırlandırıldı. 
Sofya’da geniş güvenlik 
önlemleri alan polis, ırkçı 
milliyetçilerin kent merke-
zindeki Ulusal Kültür Sa-
rayı (NDK) meydanında 
toplanmalarını engelledi. 
Yüzlerce polis, BNS üye-
lerinin meydana girişlerini 
yasakladı.

Meşaleli etkinliğin ya-
saklanması nedeniy-
le göstericiler, General 
Lukov’un öldürüldüğü 
Sofya’daki evin önünde 
toplanarak askeri marş-
lar eşliğinde çelenk ve 
çiçek bıraktı. Avrupa’nın 
birçok ülkelerinden gelen 

dazlak ve aşırı milliyetçi 
örgüt temsilcileri general 
Lukov’un evinin önünde 
kurulan kürsüde konuşma 
yaptı. Konuşmacılar Avru-

pa’daki tüm milliyetçilerin 
artık birlik içinde oldukla-
rını öne sürdü.

Bu arada “Lukovmarş” 
karşıtlarının da Sofya’da 
düzenlediği diğer bir 
gösterinin katılımcıları, 
Bulgaristan’ın ırkçıların 
meydan okuyabileceği 
bir ülke olmadığını belirtti.

“Nefret dilinin ifade 
bulduğu etkinlik yasak-
landı”

Bulgaristan Dışişler i 
Bakanlığı da 17 yıllık bir 

aradan sonra “Lukov-
marş” gibi antisemitizm, 
tahammülsüzlük ve nefret 
dilinin ifade bulduğu bir 
etkinliğin engellendiğini 

bildirdi. Bakanlığın yazılı 
açıklamasında “Neonazi 
ve aşırı milliyetçilerin faa-
liyetinin nefret dolu etkinli-
ği engellendi” diyerek “kin 
ve nefret kusan ayrımcılık 
taraftarların emellerine 
ulaşamadıklarını” bildirdi. 
Açıklamada, şu ifadelere 
yer verildi:

“Umarız, Lukovmarş 
taraftarları, eylemlerinin 
sadece Holocaust’un ma-
sum kurbanların anısına 
zarar vermekle kalmadı-

ğını, Almanya’daki Hana-
u’daki yabancı düşmanı 
sosyopat katiline benzer, 
radikalleşmiş taraftarlara 
destek vereceklerini anla-
mışlardır.”

Bulgaristan Cumhuriyet 
Başsavcılığı da BNS ör-
gütünün siyasi örgüt ola-
rak sahip olduğu kaydının 
kütükten silinmesi için gi-
rişimlerde bulunuldu.

General Lukov kimdir
Bulgaristan'da, neofa-

şizmin en büyük ilham 
kaynağı olarak gösteri-
len General Hristo Lukov, 
1935-1938 yıllarında Sa-
vaş (Savunma) Bakanlı-
ğı yapmıştı. Lukov, daha 
sonra ülkedeki aşırı sağ-
cı gençleri seferber edip 
Bulgaristan Ulusal Lej-
yonlar Örgütünü kurarak 
ülkede faşist ideolojinin 
yayılmasında rol oyna-
mıştı.

Lukov, Bulgaristan Ko-
münist Partisi'nin görev-
lendirdiği iki kişi tarafın-
dan 13 Şubat 1943'te 
kızının gözü önünde evin-
de kurşunlanarak öldürül-
müştü. AA
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Devlet Tarım Fonu, anız yakılan 
alanların listesini hazırlıyor

Devlet Tarım Fonu ta-
rafından yapılan uyarı 
ve yaptırımlara rağmen 
ülkemizde çiftçiler anız 
yakmaya devam ediyor. 
Bu bağlamda, Devlet Ta-
rım Fonu Yönetim Kurulu, 
2020 yılı kampanyasının 
henüz başlamamasına 
rağmen, çiftçileri tarım 
arazilerinin yakılması için 
para cezasına çarptırıla-
cakları konusunda uyarı-
yor. Doğrudan gelir deste-
ği ödemeleri yapılmadan 
önce yakılan araziler için 
verilen destek miktarı 
azaltılacak. Bu tarımsal 
alanlar, kampanya başla-
tıldığında daha sınırlandı-
rılırken para cezası verme 
konusunda ağır basacak.

Devlet Tarım Fonu teknik 
müfettişler ekibi, kuruma 
gönderilen anız yakma 
ihbarları üzerine olay yer-
lerinde denetimler yapma-
ya devam ediyor. İhbarlar 
esasen İçişleri Bakanlığı 
Yangın Güvenliği ve Sivil 
Savunma Müdürlüğü ve 
vatandaşlar tarafından 
veriliyor.

Şubat ayından kasım 
ayının sonuna kadar olan 
dönemde Devlet Tarım 
Fonu, anız yakıldığına 

dair 115 ihbar üzerine 
ülke çapında sıra dışı de-
netimler gerçekleştirdi. En 
çok etkilenen iller Rusçuk, 
Razgrad, Plevne, Monta-
na (Kutluviçe) ve Haskovo 
(Hasköy) illeridir. Denetim 
ekipleri esas olarak ta-
hıl, mısır, ayçiçeği, kolza 
anızlarının, otlakların ve 
kuru otların yakıldığını 
tespit etmişlerdir. Yangın-
ların konumu GPS cihazı 
ile tespit edildi ve etkile-
nen alanların ölçümleri 
yapıldı.

2019’da doğrudan gelir 
desteği ödemelerine baş-
vuran 244 çiftçinin anız 
ve diğer bitki kalıntılarını 
yakmaya yönelik yasa dışı 
uygulamalarda bulunuldu-
ğu tespit edilmiştir. Yan-
gından 421 tarımsal alan 
etkilenmiş, yakılan alanlar 
2 051 hektar (20 510 de-
kar) büyüklüğündedir.

26 Mart 2018 tarihli 2 sa-
yılı Tarımsal Alanları Des-
teklemek İçin Uygunluk 
Kriterleri Hakkında Yö-
netmeliğin 10.maddesinin 

2.fıkrası uyarınca yakılan 
alanlar desteklemek için 
uygun görülmeyip beyan 
edilmemiş kabul edilmek-
tedir.

Anız yakılması yasaktır 
ve hem Bulgaristan mev-
zuatı hem de Avrupa ku-
ralları uyarınca yaptırım 
uygulanmaktadır. Para 
cezaları, Seviye 6 Ulu-
sal Mesleki Standardının 
bir parçası olan kontrol 
ve çapraz uyum sistemi 
çerçevesinde uygulanır. 
Buğday, çavdar, yulaf ve 

arpa gibi baharda ve kışın 
ekilen bitkilerin hasadın-
dan sonra kalan anızların 
yakıldığı tespit edildiğinde 
Seviye 6 Ulusal Mesleki 
Standardının ihlali söz 
konusudur. Bu standart, 
toprağın iyi tarımsal ve 
ekolojik durumuna ilişkin 
ulusal standartların bir 
parçasıdır.

İhmal nedeniyle ihlal 
durumunda ödemelerde 
azalma oranı % 5'e ka-

dar ve tekrar tekrar ihlal 
durumlarında % 15'e ka-
dar olacaktır. Kasıtlı ihlal 
durumunda ödemelerde 
azalma oranı % 20'den 
az olmayacaktır ve ihlal 
yapanın bir veya daha 
fazla destekleme prog-
ramından tamamen hariç 
tutulmasına yol açabilir ve 
bir veya daha fazla takvim 
yılı için geçerli olabilir.
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Barometre Ajansı: GERB, BSP ile yüzde 8 oy 
farkıyla birinci parti olmaya devam ediyor
Barometre Bulgar is-

tan Sosyolojik Araştırma 
Ajansı tarafından yapılan 
araştırma sonuçları, Par-
lamento seçimleri bugün 
olsa, Bulgaristan vatan-
daşlarının % 35'i oyunu 
iktidardaki Avrupa’nın 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar Partisi’ne (GERB)ve-
receklerini gösteriyor.

GERB partisini, oyla-
rın yüzde 28,2’sini alan 
Bulgar Sosyalist Partisi 
(BSP) izliyor.

Birleşik Vatanseverler İt-
tifakı ve Hak ve Özgürlük-
ler Hareketi (HÖH) partisi, 
yüzde 11 oranında destek 
ile üçüncü sırayı paylaşı-
yor. Slavi Trifonov’un kur-
duğu parti, anket katılım-
cılarının yüzde 3,6 oyu ve 
Demokratik Bulgaristan 
Birliği İttifakı yüzde 3,2 
oy ile seçim barajını aşa-
mıyor.

Barometre Araştırma 
Ajansı tarafından yapı-
lan geçen yılki araştırma 
sonuçları, Trifonov’un 
partisinin oyların yüzde 
1,7 oranını alacağını gös-
teriyordu. GERB ve BSP 
en büyük destek almaya 

devam ediyor.
Alpha Research Sos-

yolojik Araştırma Ajansı 
tarafından geçen yıl ya-
pılan araştırma sonuç-
ları, iktidardaki GERB’in 
oyların yüzde 21,7 oranı-

nı alarak, oyların yüzde 
18,2’sini alan BSP ile yak-
laşık yüzde 3,1 oranında 
farkla birinci parti olmaya 
devam ediyor. Dolayı-
sıyla Başbakan Boyko 
Borisov’u onaylayanların 
oranı yüzde 29,6 olup 
GERB lideri, muhalefet 
partisi BSP’nin lideri Kor-
neliya Ninova’dan (yüzde 
20,8) daha yüksek reytin-
ge sahiptir.

Alpha Research Sos-

yolojik Araştırma Ajansı 
tarafından geçen yıl yapı-
lan araştırma sonuçlarına 
göre, yeni kurulan, ancak 
hala resmi kaydı yapılma-
yan Trifonov’un partisi oy-
ların yüzde 8,6’sını alıyor 

ve oyların yüzde 7,8’ini 
alan HÖH partisine üçün-
cülük konusunda rakip 
çıkıyor.

Barometre Araştırma 
Ajansı, ayrıca vatandaş-
lara mali durumlarından 
ve ülkenin ekonomik ge-
lişiminden memnun olup 
olmadıklarını sordu.

Kişisel gelirlere ilişkin 
ilk anketin katılımcılarının 
yüzde 59,7’si olumsuz ce-
vap verirken sadece yüz-

de 34,7’si olumlu cevap 
verdi. Genelde bu tür so-
rulara Bulgaristan vatan-
daşlarının büyük bir kısmı 
olumsuz cevap verir. Ce-
vap verme konusunda te-
reddüt edenler yüzde 5,6 
oranındadır.

Barometre Ajansı, yeni 
yılın ilk haftalarında va-
tandaşların ülkenin eko-
nomik gelişimini değer-
lendirmelerini istedi. An-
ket katılımcılarının büyük 
bir kısmı, kişisel gelirleri-
nin artırılması durumun-
da reddetmeyeceklerine 
rağmen ülkenin ekonomik 
gelişimini olumlu değer-
lendiriyor.

Hükümet in ülkedeki 
finansal istikrara yöne-
lik çabaları fark ediliyor, 
çünkü katılımcıların % 
54,3'ü Bulgaristan'daki 
ekonomik iklim ve fırsat-
lardan memnun olduğu-
nu söylüyor. Tam aksini 
düşünenlerin oranı % 35, 
7, onlar Bulgaristan'daki 
ekonomik durumun olum-
suz olduğuna inanıyorlar, 
% 10'u ise değerlendirme 
yapamadığını söylüyor.
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Müh. İzzet Şaban, Sabahattin 
Ali’nin büstüne çelenk bıraktı

Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet 
Şaban, dünyaca ünlü yazar ve şair Sabahattin 
Ali’nin doğumunun 113. yıldönümü münasebetiyle 
Belediye Müzesi bahçesinde bulunan Sabahattin 
Ali’nin büstü önüne çelenk bıraktı.

Çelenk sunma törenine Müh. Şaban ile birlikte 
Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram, Belediye 
Başkan Yardımcısı Necmi Mümünhocov, belediye 
çalışanları, öğretmenler, yerli sanatçılar, kanaat 
önderleri ve vatandaşlar katıldı.

Ardino Belediyesi Kültür Varlıkları Koruma Kuru-
lu Başkan Yardımcısı Selahattin Karabaşev, yaptı-
ğı konuşmada, “Sabahattin Ali'yi kalbimize yakın, 
yetenekli, hümanist bir yaratıcı olarak tanıdık. Bu-
gün onun doğum gününün arifesinde buradayız. 

Bu durum başlı başına mümkün olan en harika 
sözlerden daha fazlasını söylüyor. Bu eyleme kat-
tığımız manevi enerji, tüm güzel ifadelerden ve 
sözlerden çok daha önemli ve güçlüdür” dedi.

Sabahattin Ali, 25 Şubat 1907 yılında o zamanki 
adıyla Eğridere’de dünyaya geldi. Onun romanları 
Bulgaristan’da da popülerdir. Hikaye ve şiir kitap-
ları 30’dan fazla dile çevrildi. Sabahattin Ali, eser-
leriyle Balkanlar ve dünyadaki en büyük hümanist 
ve demokrat yazarlar arasında yer alıyor. Yazar, 
1948 yılında Bulgaristan’a gelirken Kırklareli ya-
kınlarında öldürülmüştür.
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Devlet, Bulgaristan Su Temini ve 
Kanalizasyon Holding Şirketi kuruyor

Bakanlar Kurulu, oturu-
munda tamamen devlete 
ait 1 milyar leva serma-
yeli Bulgaristan Su Temi-
ni ve Kanalizasyon Hol-
ding Şirketi kurulmasına 
karar verdi. Holdingin, 
ülkedeki tüm su ve kana-
lizasyon şirketlerini bir-
leştirmesi amaçlanıyor. 
Başbakan Boyko Bori-
sov, hidroelektrik santral-
lerin denetiminin elektrik 
üretiminden daha önemli 
olduğunu vurguladı.
Holdingin sermayesi 

devletten nakit para kat-
kısı ile oluşacak. Kaynak-
lar Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanlığı'nın 
(MRRB) bütçesi kapsa-
mında 2020 yılı merke-
zi yönetim bütçesinden 
sağlanacak.
Bulgaristan Su Temini 

ve Kanalizasyon Holding 
Şirketi’nin faaliyet konu-
su, su temini ve kanali-
zasyon sektöründe faa-
liyet gösteren şirketlerde 
ve su temini ve kanali-
zasyon altyapısının in-
şaatı, onarımı ve yeniden 
inşası ile ilgili şirketlerde 
pay sahibi olunması ve 

sermaye payı yönetimi 
olacak.
Holdingin kuruluşundan 

sonra 6 ay içinde devle-
tin mevcut su temini ve 
kanalizasyon şirketlerin-
de sahip olduğu hisse 
senetleri ve sermaye 
payları, ayni katkı payı 
olarak holdingin serma-
yesine ödenecek. Bu kat-
kılar holdingin sermaye-
sini artıracaktır. Devletin 

holdinge ilişkin yetkileri, 
Bölgesel Kalkınma ve 
Bayındırlık Bakanı tara-
fından kullanılacak.
Ülkedeki devletin pay 

sahibi olan tüm su ve ka-
nalizasyon şirketleri, bu 
holdingin yetkisi altında 
olacak. Kuruluşun iki ka-
demeli bir yönetim siste-
mi olacaktır - bir denetim 
ve bir yönetim kurulu, 
denetim kurulunun beş 

üyesi Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındırlık Bakanı, 
yönetim kurulunun üç 
üyesi ise denetim kurulu 
tarafından seçilecek. Su 
temini ve kanalizasyon 
şirketlerinin 2014-2020 
Çevre Operasyone l 
Programı’nın faydalanı-
cıları olduğu göz önünde 
bulundurularak, holdingin 
halihazırda yapılmış olan 
hibe sözleşmelerinde 

öngörülen faaliyetlerin 
uygulanmasında ihale 
makamının yetkilerini 
kullanması öngörülme-
mektedir.
Yeni holdingin temel 

amacı, neredeyse ku-
rumuş olan Studena 
Barajı’ndan çelik üretimi 
yapan Stomana Şirketi 
ve Pernik Merkezi Isıtma 
Şirketi’ne su sağlanması 
nedeniyle sakinleri su re-
jiminden dolayı mağdur 
durumda olan Pernik’teki 
gibi su krizlerini önlemek 
olacaktır. Pernik’te yaşa-
nan su kriziyle ilgili yürü-
tülen soruşturma kapsa-
mında gözaltına alınan 
ve tutuklu yargılanması-
na karar verilen Çevre ve 
Su Bakanı Neno Dimov 
görevden alındı ve bu gö-
reve Revizoro lakabıyla 
bilinen Birleşik Vatanse-
verler İttifakı Milletvekili 
Emil Dimitrov atandı.
Bor isov,”Çarşamba 

gününe kadar iki görev 

daha - çöp ithalatı ve ih-
racatı, AB direktifleri var, 
belgelerde açıklanan şe-
yin ülkeye girenle aynı 
olduğundan emin olana 
kadar ne kadar süreli-
ğine moratoryum uygu-
layabiliriz? İkinci görev, 
içme suyu kullanan tüm 
hidroelektrik santralleri 
ilgilendiriyor. İçme suyu 
temin etmek en önemli, 
elektrik üretimi ondan 
sonra geliyor. Su, enerji 
üretimi için çok önemli-
dir, hidro enerji en uygun 
maliyetlidir, çünkü en 
yüksek miktarda enerji 
üretimi sağlıyor, sistemi-
mizi dengeler, ancak bu 
içme suyu pahasına ola-
maz” diye kaydetti.
Başbakan, Ekonomi 

Bakanı Emil Karaniko-
lov, Bölgesel Kalkınma 
ve Bayındır lık Baka-
nı Petya Avramova ve 
Çevre ve Su Bakanı Emil 
Dimitrov’u bu işlerle gö-
revlendirdi.

Türk ve Alman sermayeli 
Spinner Bulgaria Şirketi, Filibe 
yakınlarında fabrika kuracak
Metal kesme makineleri üretimi alanında faa-

liyet gösteren yüksek teknoloji üreten bir şirket, 
ülkemizde 10 milyon levalık bir yatırım gerçek-
leştirecek. Türk ve Alman sermayeli Spinner Bul-
garia Şirketi, Filibe yakınlarındaki Kuklen Sanayi 
Bölgesi’nde 25 dönümlük bir arazinin sahibi oldu. 
Şirket, burada kuracağı fabrikada metal işleme 
makineleri üretimi yapacak. Yatırım projesiyle yak-
laşık 100 kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor.

Kuklen Belediye Baş Mühendisi Todor Lozanov, 

“Yatırım A sınıfı olduğu için hükümet, Kuklen Be-
lediyesine altyapı inşaatı için 313 469 leva sağla-
dı. Hava şartları uygun giderse fabrika inşaatına 
en yakın zamanda başlanması mümkündür” diye 
ikonuştu.

Şu anda iki büyük Türk şirketi ile Kuklen Sanayi 
Bölgesi’nde bulunan arazi satışına ilişkin görüş-
meler yapılmaktadır. Bu Türk şirketlerinin birisi 
lojistik alanında çalışır, diğeri metal işleme maki-
neleri üretiyor. Eğer satışlar gerçekleşirse, Kuklen 
Sanayi Bölgesi’nde toplam 4 büyük Türk yatırımcı 
faaliyete başlamış olacak. Odelo Bulgaria Şirketi, 
Kasım 2019'da burada araba arka stop farları üre-
timi fabrikasının açılışını gerçekleştirdi.

Balkanlarda faaliyet gösteren 
STK’lar Edirne’de buluştu

Edirne Valisi Ekrem Ca-
nalp, “Anadolu, Rumeli ve 
Balkanlar aslında aynı bü-
tünün bir parçaları.” dedi.

Canalp, Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyo-
nunca Edirne’de düzen-
lenen “Balkanlarda Fa-
liyet Gösteren STK’ların 
Edirne Buluşması” prog-
ramının açılışında yaptığı 
konuşmada, Türkiye’de şu 
anda yaşayanların önem-
li bir bölümünün Balkan 
coğrafyasından göçerek 
gelmiş insanlar olduğunu 
söyledi.

Bu insanların 600 yıl 
önce de aynı şekilde 
Anadolu coğrafyasından 
Balkanlara göçmüş ol-
duğunu belirten Canalp, 
“Anadolu, Rumeli ve Bal-
kanlar aslında aynı bütü-
nün bir parçaları. Coğrafi 
olarak da insani olarak 
da aynı bütünün parçala-
rı. İnsan olarak bütünlüğü 
sağlayan şey bizim mil-
let olma şuurumuz, bizi 
bir araya getiren bizi bizi 
yapan müşterek değerler-
dir. Aslında bizi biz yapan 
şey bin yılların mirasıdır.” 
dedi.

Canalp, buluşma için 
G a g av uz  Ye r i ’n d e n 

Edirne’ye gelmiş soydaş-
larla caddede karşılaştığı-
nı, çok rahat ve akıcı bir 
Türkçeyle diyalog kurduk-
larını belirtti.

Bu diyaloğun, bin yıl-
ların ve ayrı coğrafyala-
rın araya hiçbir mesafe 
koyamadığını da net bir 
şekilde gösterdiğini ifade 
eden Canalp, “Kesintisiz 
çok rahat bir diyalog ku-
ruyor olabilmemiz bize 
şunu gösteriyor ki biz mil-
let olarak nerede yaşıyor-
sak yaşayalım özümüzü 
muhafaza edebildiğimiz 

sürece varlığımızı devam 
ettireceğiz.” diye konuştu.

Gagavuz Yeri’nden Alla 
Büyük de buluşmanın 
önemli olduğunu söyledi.

Gagavuzların dil konu-
sunda sıkıntılar yaşa-
dıklarını belirten Büyük, 
“O yüzden buluşmadan 
umutluyuz. Sizlerin des-
teğiyle Gagavuz dilini iler-
leteceğiz, koruyacağız ve 
gençlerimize öğreteceğiz. 
Hepimiz kardeşiz.” dedi.

Edirne Balkan Türkle-
ri Federasyonu Genel 
Başkanı Erhan Pekkan 

da buluşmanın amacının 
Balkan ülkelerinde ana dili 
Türkçe olan topluluklar ta-
rafından kurulan sivil top-
lum kuruluşları arasındaki 
iş birliğini artırmak ve or-
tak projelerle kaynaşma-
larını sağlamak olduğunu 
belirtti.

Bulgaristan, Yunanis-
tan, Makedonya, Kosova 
ve Gagavuz Yeri ile yurt 
içindeki sivil toplum kuru-
luşlarının temsilcilerinin 
katıldığı buluşma, düzen-
lenen çalıştayla sona erdi.

              Kırcaali Haber
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Bulgaristan kökenli Keser kardeşlerin ATEK 
Makine Şirketi, 87 ülkeye ihracat yapıyor

Bu yıl kuruluşunun 20.yıldönü-
münü kutlayacak olan Bulgar-
Türk İşadamları Derneği’nin 
(BULTİŞ) kurucuları arasında 
yer alan Altan ve Turhan Keser 
kardeşler, Filibe kentinde City 
Hotel ve ATEK Makine Şirketi-
nin de sahipleridir.
Üçüncü kardeşleri Ertan Ke-

ser İstanbul’da bulunuyor. Üç 
kardeşin hikayesi çok ilginçtir. 
Babaları Rusçuk şehrinde tek-
nik lise mezunudur ve geçen 
asrın 50’li yıllarında eşiyle bir-
likte İstanbul’a göç etmiştir ve 
çocukları orada dünyaya gel-
miştir.
Ancak babaları 1963 yılında 

oldukça genç yaşta vefat etmiş. 
Onun Bulgaristan’da teknik lise-
de okurken edindiği tecrübesi 
ve yetenekli elleri sayesinde 
kurduğu işyeri üç yetim kardeşe 
miras kaldı. Kardeşler zamanla 
bu iş yerini hidrolik araç kriko-
su ve vulkanizasyonla ilişkili her 
türlü makine üretimi yapan bü-
yük bir fabrikaya dönüştürmeyi 
başardılar. Şu anda ATEK Ma-
kine, dünyada 87 ülkeye ihracat 
yapmaktadır.
2000 kr izinde kardeşler, 

İstanbul’da bulunan ana fabri-
kalarında çalışan personel sa-
yısını azaltmak yerine Filibe'ye 
yatırım yapmaya karar verdiler. 

Türkiye'den ithal edilen ha-
zır ürün de sattıkları Filibe ve 
başka şehirlerde yedek parça 
imalat atölyesi ve ticaret ofisi 
kurdular.
Altan Keser, ”Bulgaristan'a 

ithal edilen ve buradan AB ül-
kelerine yapılan ürün satışların-
da katma değer vergisi (KDV) 
alınmaz” diyor ve bunun Türk 
iş dünyasının faydalanabileceği 

bir avantaj olduğunu kaydedi-
yor. ATEK Makine ayrıca 2020 
yılında Filibe'de ek bir depo 
inşa etmeyi planlıyor.
İş insanı kardeşler, 2000 yı-

lından bu yana burada olduk-
larından beri Bulgaristan'daki 
devlet ve belediye kurumlarıyla 
sorun yaşamadıklarını söyledi-
ler. Türkiye'deki fabrikalarında 
350, Filibe’deki işyerlerinde ise 

20 kişi çalışıyor. Ayrıca ticaret 
yaptıkları dünyanın 87 ülkesin-
de distribütörleri var.
Keser kardeşler, iş merkezi, 

konferans salonu, SPA mer-
kezi, üç odalı muhteşem bir 
restoran bulunan Filibe’de City 
Hotel’i inşa etmektedirler.
Otel şu anda Türkiye’den bir iş 

başka insanı olan Rıfat Yakup’a 
kiraya verilmiştir. Rıfat Yakup, 

Türkiye’de en büyük turizm 
acentaları örgütü olan ve 11 
bin üyesi olan Türkiye Seyahat 
Acentaları Birliği (TÜRSAB) 
üyesi olan Koşukavak Turizm 
ve Seyhat Acentası'nın sahibi-
dir. Rıfat Yakup, ülkemizde kay-
dı yapılan Protravel Şirketi’nin 
de sahibidir.
A i l e s i n i n  k ö k e n l e r i 

Bulgaristan'a dayanan Rıfat 
Bey’in personeli City 
Oteli’nin her konuğu-
nu, geldikleri ülkenin 
en sevilen gelenek-
sel içeceği ile kar-
şılıyor. Protravel, bir 
tur operatörü olarak 
konuklara bölgede 
ve Bulgaristan'ın her 
yerinde gezi yapma 
imkanı sunuyor.
Rıfat Yakup, ”Türk 

ziyaretçiler için vize 
sorunu çözülebilir” 
diyor ve AB üyesi 
bir devlet olmasına 
rağmen Türk vatan-
daşlarına üç aylık 
Schengen vizesi ve-
ren Yunanistan'ı ör-
nek veriyor. Orada 

yenileme durumunda vize sü-
resi otomatik olarak 1 yıl oluyor. 
Bulgaristan’a gelmek için vize-
ler şu anda 3-4 günlüktür.
Türkiye'de Bulgaristan vizeleri 

iki hafta içinde veriliyor, Koşu-
kavak Turizm, 3-5 gün ekspres 
vize başvurusu hizmeti veriyor.
Rıfat Yakup, pahalı olmasına 

rağmen vizelerin, Türkiye'den 
Bulgaristan'a turist sayısında 

düşüşün kaynaklandığı tek so-
run olmadığını söylüyor. Türk 
Lirası'nın değersizleşmesinin 

ana neden olduğunu belirten 
iş insanı, “İki yıl önce 100 TL, 
100 leva yapıyordu, şimdi ise 
sadece 30 leva yapıyor” diyor.
Bulgaristan'da ve özellikle Fili-

be ve bölgedeki Türk yatırımla-
rının artırılması için düzenli bir 
Filibe - Bursa - Antalya hava 
hattı açılması kilit önem arz 
edecektir. Geçen hafta başken-
ti Sofya ve Filibe'de temaslarda 
bulunan Türkiye-Bulgaristan 
Parlamentolararası Dostluk 
Grubu Üyesi ve AK Parti Bur-
sa Milletvekili Mustafa Esgin ve 
beraberindeki iş insanlarından 
oluşan heyet, Filibe Havaala-
nı Müdürü Spas Şumanov ile 
görüşmeler gerçekleştirdikten 
sonra müzakereler ileri bir aşa-
madadır.
Şu anda sadece Asenovg-

radsko Şose bulvarında Türk 
şirketlerine ait 9 büyük fabrika 
çalışıyor. Onların 3’ü otomotiv 
endüstrisinde kullanılan ürünler 
üretmektedir.


