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"2018- Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu" Tanıtıldı
Projesi’ni anlatan tanıtım filmleri ile başladı. Filmlerin ardından Kültür ve Turizm Bakanlığı
Ankara Türk Dünyası Müzik
Topluluğu tarafından konser sunuldu. Konserde, Türk Dünyasının çeşitli bölgelerinin müzik
örneklerinden birbirinden değerli eserler seslendirildi. Daha
sonra Kastamonu Belediyesi
Halk Oyunları ekibi, Sepetçioğlu yöresel halk oyununu sergiledi. Kastamonu Üniversitesinde
okuyan Türk Dünyası öğrencilerin sunduğu dans gösterisi davetliler tarafından büyük beğeni

Sevdik sizi
Acısıyla, tatlısıyla
Burada geçti ömrümüz
Yıllardır ayrılmadık
Sevdik seni, Rodoplar
Uluslararası Türk Kültürü
Teşkilatı TÜRKSOY tarafından
2018 yılı Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak ilan edilen
Kastamonu'nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.
A nadolu'nun esk i yer le şim birimlerinden biri olan
Kastamonu'nun "2018 -Türk

Dünyası Kültür Başkenti" tanıtım
toplantısına Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Prof.
Dr. Numan Kurtulmuş, TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Türkmenistan'ın
Ankara Büyükelçisi İşankuli
Amanlıyev, Kastamonu Valisi
Yaşar Karadeniz, TBMM millet-

vekilleri, Kastamonu Belediye
Başkanı Tahsin Babaş, siyasi
parti temsilcileri, sivil toplum
kuruluşları, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda
vatandaş katıldı.
Toplantı Kastamonu’nun kültürel, doğal zenginliklerini ve
TÜRKSOY’un Kültür Başkenti

Brüksel’de Bulgaristan’ın AB Konseyi
Dönem Başkanlığı Resmi Olarak Açıldı
Bakan Lilyana Pavlova,
Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nın Brüksel’deki “BOZAR” Güzel Sanatlar
Merkezi’nde resmi açılışını
yaptı.
Hazır bulunanlara hitaben
Bakan Pavlova, “Birçok farklı
dil konuşuyoruz, ancak ortak
kültürün çevirisine ihtiyacımız
yoktur. Bulgaristan’ın 1300 yılı
aşkın bir tarihi var ve Bulgaristan, kuruluşundan bu yana ismini değiştirmeyen tek Avrupa
ülkesidir” sözlerini kullandı.
Bulgar ve Avrupa klasik müzik
ve folklorundan eserler temsil
eden Sofya Filarmonisi, “Vanya Moneva” Korosu ve piyanist

Gençliğimizi verdik size
Emeğimizi verdik size
Sevgimizi verdik size
Sevdik sizi, Rodoplular
Kalbimizi açtık size
Bilgimizi saçtık size
Gönlümüzde taht kurdunuz
Siz Rodoplar, Rodoplular

topladı.
-TÜRKSOY halkları, gençleri, gönülleri birbirine bağlıyorKonserin ardından toplantıda konuşan Kültür ve Turizm
Bakanı Numan Kur tulmuş,
TÜRKSOY'un tarihçesinden
bahsederek, "Kuruluşun amacı Türk Dünyası arasındaki
kültürel işbirliği arttırmak, Türk
kültürünün yaygınlaştırılmasını
sağlamak, kültür alanında karşılıklı görüş alışverişini temin
etmek, ülkelerin birbirine yakın-

Devamı 8’de
Ata toprağından uzak
Burada oldu yuvamız
Eş-dost, akrabadan uzak
Siz oldunuz dostumuz
Bir gün ayrılırsak eğer
Hakkınızı helal edin
Biz de helal ediyoruz
Mutluluklar diliyoruz
Ey Rodoplar, Rodoplular
Kalbimizde yeriniz
Unutmayacağız sizi
Siz de unutmayın bizi
Aygül GAVAZOVA
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Lidmil Angelov’un katılımıyla bir
konser sunuldu.
Etkinlikte Başbakan Boyko
Borisov, Cumhurbaşkanı Ru-

men Radev, Kültür Bakanı Boil
Banov, diğer resmi kişiler ve
Avrupa kurumlarının temsilcileri
hazır bulundu. BNR
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Bulgar Yönetmenden Türk Tiyatrosuna Övgü
Ünlü Fransız oyun yazarı Moliere'nin tiyatro
klasiklerinden olan "Hastalık Hastası" oyununu 23
Ocak'ta kendine özgü yorumuyla İzmir'de sahneleyen Bulgar yönetmen
Vladlen Alexandrov, Türk
tiyatrosunun çok güzel
ilerlediğini söyledi.
Daha önce Türkiye'de
değişik illerdeki devlet tiyatrolarında oyunlar sahneye koyan 59 yaşındaki
Alexandrov, bu kez "Hastalık Hastası"nı İzmirlilerle
buluşturdu. 16. yüzyılda
yazılan oyunu günümüze uyarlayan yönetmen,
21. yüzyılda teknolojinin
gelişmesi ve şartların değişmesiyle ortaya çıkan
sorunları hicvetmeye hazırlanıyor.
Alexandrov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'ye yabancı
bir yönetmen olmadığını
daha önce İzmir, Ankara
ve Antalya gibi kentlerde
oyunlar yönettiğini söyledi.
Genellikle klasik oyunları sahnelemeyi sevdiğini belirten Alexandrov,
zamanla yerleşmiş ve
oturmuş klasik oyunların
kendi üslubuna uyduğunu, klasikleri daha gerçekçi bulduğu ve yazıldığı
dönemin ötesini yansıttığı
için tercih ettiğini dile getirdi.
Alexandrov, ayrıca tiyat-

fırsatı bulduğunu dile getirerek, "Bulgar ve Türk
tiyatroları birbirine yakın.
Organizasyon ve okul olarak benziyorlar. Her iki ülkede çok yetenekli oyuncular var. Türk tiyatrosu
benim gözümde çok güzel
ilerliyor. Türk tiyatrosunda
hoşuma giden kendi kültürel yapısını koruması.
Bulgaristan'da ise bu durum farklı. Bulgaristan'da
tiyatro biraz kendi sınırlarının dışına çıkmaya
çalışıyor. Bu yüzden de
Bulgar tiyatrosu kendi
kültüründen biraz uzak
kalıyor." diye konuştu.
İzmir'de oldukça yete-

ro yönetmenlerinin kendilerine yakın hissettiği
yazarların oyunlarına yöneldiğine dikkati çekerek,
"Moliere benim kendime
yakın hissettiğim birisi,
bu yüzden bunları çalışmayı tercih ediyorum. Bu
oyunlarla kendi kişiliğimi
yansıtıyorum. Moliere 16.
yüzyılda yaşamış olabilir
ama şu an günümüzdeki
gerçek hayatı yansıtıyor.
Oyunda Argan rolündeki
arkadaşımız, ilaç hastası.
Şu an gerçek hayatta da
herkes bir şeyin hastası,
internet, telefon hastası.
Şimdiki zamanda yaşayan herkesin bence tedavi
olması gerekiyor." dedi.

"Oyunu bugüne taşıdım"
Yönetmenlerin sahneledikleri oyunlara bazen
yorumlarını yansıttığına
işaret eden Alexandrov,
şunları kaydetti:
"Umarım seyirci benim oyundaki yorumumu görür. Ben Hastalık
Hastası'nı benim gördüğüm ve hissettiğim
gibi oynatıyorum. Piyes,
16.yüzyılda yazıldığı için
ben biraz daha bugünlere taşıdım. Buradaki
seyirciye de yakın olsun
diye böyle yaptım. Umarım seyirci de bunu anlar ve hisseder. İnsanlar
artık çıldırdı, delirdi, çok

zor bir hayat var. Sadece Türkiye'de ya da
Bulgaristan'da değil. Tüm
dünyada bu böyle. Ben de
oyunu böyle yorumladım
ama her şeyi komediyle
anlatıyorum. Daha çok
satirik çalışıyorum, onları
güldürürken bir anlamda
ortadaki durumu eleştiriyorum. Bazı metinleri değiştirdim, müzikler yeni.
Özüne bağlı ama kendimden bir takım dokunuşlar
var."
"Türk tiyatrosu benim
gözümde çok güzel ilerliyor"
Alexandrov, Türkiye'deki
deneyimiyle Türk tiyatrosunu yakından tanıma

çalışmaları gerektiğinin
altını çizdi.
Bu nedenle, eğitim sistemindeki öğrencilerin
genişlemesi ile ortaya

Krasimir Vılçev, bu Dünya Kalkınma Raporu’nun
karşılaştırmayı amaçlamadığını, aksine genel
yönetim ile eğitim sis-

çıkan büyük bir sorun,
öğrenme olmayan okulların ortaya çıkmasıdır.
Böyle bir problem, Latin
Amerika ülkelerinde olduğu gibi, okuduklarını
anlamayan öğrencilerin
oranının yüzde 90'a ulaştığı Afrika'da da var.
Eğitim ve Bilim Bakanı

temleri tarafından karşılaşılan zorlukları vurgulamak istediğini belirtti.
Vılçev, “Bizi çeşitli önemli
konularda kışkırtıyor. Bu
raporu okuyarak söyleyebileceğimiz şey, formüle
ettiğimiz politikaların
doğru olduğuna daha
çok inandığımızdır” diye

konuştu.
Bakan’ın ifadelerine
göre, en sık karşılaştığımız zorluk, bu hedefleri
gerçekleştirmek ve bu
politikaları formüle etmek için doğru araçları
bulmak. Sadece finansal değil, aynı zamanda
kurumsal da olan yeterli
kaynakları yoğunlaştırmaktır. Bakan,” Bu politikalar, uzun yıllar süren,
bir hükümetin veya bir
millet meclisin görev süresinin ötesine geçen çabaları gerektirir ve siyasi
konsensüse varılmasını
çok isterim” diye konuştu.
Raporda bildirilen bir
diğer zorluk, okullarda
yetişkinlere eğitim verilmesidir. Okuldan erken
ayrılan öğrencilerin yüksek sayıda olması göz
önüne alındığında bu
mutlaka olması gereken
bir şeydir.
Kırcaali Haber

nekli oyuncularla çalıştığını aktaran Alexandrov,
"Hastalık Hastası biraz
daha zor bir oyun. Çok
güzel iletişim kuruyoruz,
ben oyunculara çok teşekkür ediyorum. Ayrıca
İzmir'in muhteşem bir
tiyatro seyircisi var. Çok
yağmurlu bir sabahta gişenin önü doluydu. Bu
beni çok mutlu etti." ifadelerini kullandı.
İzmir Devlet Tiyatrosu
Konak Sahnesi'nde 23
Ocak'ta sahnelenen Hastalık Hastası, 27 Ocak'a
kadar sanatseverlerin
beğenisine sunuldu.
Anadolu Ajansı

Eurostat: Bulgaristan, yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımında
başarılı
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi’nin (Eurostat)
2016 yılında AB’de yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı analizinden elde edilen sonuçlar,
Bulgaristan’ın, Avrupa 2020 Stratejisi’nde belirlenen yenilenebilir enerji seviyesine şimdiden ulaştığını ve hatta aştığını gösteriyor.
Aynı yıl ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında yüzde 18,8'lik pay elde etti. Oysa
Avrupa 2020 Stratejisi’nde yüzde 16’lik pay elde
edilmesi hedefleniyor. Böylece Avrupa 2020 Stra-

Dünya Bankası raporuna göre öğrencilerin
yarısından fazlası okuduğunu anlamıyor
Dünya Bankası tarafından hazırlanan “Eğitimin
Vaat Ettiğini Gerçekleştirmeyi Öğrenelim"
başlıklı dünya kalkınma
raporuna göre, okuldaki
öğrencilerin yüzde 44'ü
matematikten anlamıyor,
yüzde 53'ü ise ne okuduklarını anlamıyor.
Rapor, Bulgaristan’a
ilişkin değildir. Rapor sonuçları, Dünya Bankası
Kıdemli Eğitim Müdürü
Jaime Saavedra tarafından sunuldu. Raporun
özetinde Saavedra, şu üç
sorunlu alana odaklandı:
müfredat, öğretmenler,
okulların ve sistemin tamamının yönetimi. Kaliteyi elde etmek ve sonuçta
öğrencilerin belirli yetkinlikleri kazanabilmesi için
öğretmenlerin, sadece
ortalama bilgi düzeyine
sahip öğrencilerle değil,
aynı zamanda bilgi düzeyi ne olursa olsun her
bir öğrenciyle sınıf içinde

tejisi doğrultusunda ulusal amaçlarına ulaşmak
için gerekli yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanım seviyesine ulaşan 11 AB üyesi devletlerden
biri oluyoruz.
Eurostat analizi, yaklaşık 12 yıldır (2004-2016)
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını izlemektedir. Bu dönemde ülkemiz yenilenebilir
enerji kaynaklarının kullanımında 2004'te yüzde
9,4’ten 2016'da yüzde 18,8'e seviyeye yükseldi.
Yenilenebilir enerji elde edilmesi ve kullanımında
en yüksek payı yaklaşık yüzde 8 ile katı atık ve
biyoyakıtlar oluşturuyor. Yenilenebilir enerji elde
edilmesi ve kullanımında en düşük pay ise jeotermal enerji (yüzde 0,2), güneş enerjisi (yüzde 0,8)
ve rüzgar enerjisi (yüzde 0,7) aldı.
Eurostat verilerine göre yenilenebilir enerji kaynakları yaklaşık yüzde 30 ile en yüksek oranda
ısıtma ve soğutmada kullanıldı. Ulaşımda kullanılan yenilenebilir enerji kaynakları ise yaklaşık
yüzde 7 oranındadır.
Bulgaristan, Avrupa 2020 Stratejisi’nde öngörülen ulusal yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı
düzeylerine ulaşan ve hatta aşan 11 AB ülkesinden biridir. Bu göstergeye göre başarılı olan diğer
AB ülkeleri Çekya, Danimarka, Estonya, Hırvatistan, İtalya, Litvanya, Macaristan, Romanya, Finlandiya ve İsveç’tir.
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Bulgaristan Türklerinin Edebiyatı
Üzerine Bazı Düşünceler
Merhum
Ömer
Osman’ın dediği gibi yıllar rüzgâr gibi geçmekte.
Üzerinden 65 yıl geçmiş
olmasına rağmen elime
geçen ve “İlk Adımlar”
başlığını taşıyan ilk edebi
kitabı dünkü gibi hatırlıyorum. 1944’ ten sonra
çıkan ve Bulgaristan’da
yaşayan Türk yazar ve
şairlerin eserlerini ihtiva
eden ilk kitaptı. İlkokul
ders kitaplarında ve “Eylülcü Çocuk” gazetesinde
isimlerini gördüğüm ve
başka yaratıcılardan şiir,
öykü ve denemeler vardı
ve o kitabı defalarca okudum.
“İlk Adımlar”dan sonra
yerli yaratıcılardan birçok
kitaplar neşredildi. Bazı
kimselerin hesaplamalarına göre 1969 yılına kadar
Bulgaristan Türk yazarlarının eserlerinden oluşan
kitapların sayısı (şiir, öykü
ve deneme derlemeleri,
romanlar, uzun öyküler)
400’den fazla. Bu hele
altmışlı yıllarda hızla arttı
ve o yıllar bazı arkadaşlarımız tarafından “Lale
Devri” diye adlandırıldı.
Merkezde çocuklar için
bir, yaşlılar için iki gazete
ile bir dergi ve 5-6 bölge
gazetesi çıkıyordu. Hepsi
her sayısında birkaç şiire
ve bir öyküye yer veriyordu. Her yıl iki veya üç
defa edebiyat yarışması
düzenleniyor ve ödüller
veriliyordu. Tam “Bunlar
yetmiyor, artık bir edebiyat gazetemiz olması gerekiyor!” diye konuşmaya
başlamıştık ki, elimizde
olanlar da kayboldu gitti
ve Bulgaristan Türkleri
Edebiyatı’nın üzerine bir
koyu karanlık çöktü. Yaratıcıların ellerine ve kollarına kelepçeler vuruldu.
1989 yılında siyasi sistemin değişmesinden sonra yaratıcıların yakaları
genişledi. Kara günlerde
gizlice yazılan eserlerin
ortaya çıkmasıyla birlikte,
yenileri de yaratılmaya ve
okuyuculara sunulmaya
başladı. Daha önceleri
ad yapmış kimselerle birlikte yeni yeni şairler ve
öykücüler yetişti ve yetişmekte. Hele son yıllarda
birçok yeni adlar belirdi.
Umut ederiz ki, edebiyatımızda bu gelişme yeni ve
çok daha yüksek seviyeye
ulaşacak.
Bu başarılı adımlarla
birlikte çözülmesini bekleyen bazı sorunlar da göze
çarpmaya başladı.
Totaliter rejim ve iktidarda olan onun partisinden
(BKP) finanse edildiği için
Sansür Kılıcını sağa ve
sola oynatsa da Türkçe
yaratılan edebi eserleri ak
güne ulaştıran bir neşriyat
evi vardı. Şimdi böyle bir

şey yok. Evvelsi kaleme
alınan eserlerin büyük bir
kısmı basına giremezdi,
lakin bir defa girdimiydi,
müellifi onun dağıtımı ve

gereken kıymeti verecek
eleştirmenlerimiz yok.
Tek bir kimse bu işi üzerine almıyor ve almak da
istemiyor.

İsmail YAKUP
satımı için telaşlanmazdı.
Şimdi neşriyat evi bulmak
çok kolay, fakat derhal
her müellifin önüne binbir
güçlükler dikiliyor. Evvelsi yaratıcının emeğine az
da olsa bir değer verilirdi.
Şimdi böyle bir şey yok. O
zaman onlarca şehirde ve
köyde Türkçe kitap satan
kitapevleri vardı. Şimdi
bütün memlekette böyle
tek bir tane yok. Yaratıcı
vaktini yeni bir esere hasredeceği yerde zar zor
bastırdığı kitabı okuyucuya ulaştırmak için çareler
aramakla geçiriyor.
Türkçe basılan eserlerin
okuyucuya ve seyirciye
ulaşabilmesi için sanatçılara el uzatan, mali yardım
etmek lütfunda bulunan
iş adamlarımız hiç yok
demeyelim. Var ve onları
candan tebrikliyoruz. Ama
nesi var, böylelerinin sayısı iki elimizin parmaklarından fazla değil.
Kitap okuyanların sayısı çok azaldığı büyük bir
gerçek. Buna en büyük
sebep olarak bilgisayar
ve ona bağlı olan internet
sitelerini öne sürüyoruz.
Fakat bununla birlikte kitapların basılma masrafları ve ona bağlı olan yüksek satış fiyatı da önemli
bir sebep değil mi?
Edebiyatımızın önünde
başka sorunlar da duruyor. Neşredilen eserlere

Editörlük başka bir sorun. Basılan kitapların
bazılarının iç sayfasında
editör diye herhangi bir
isim yazılı. Fakat okuyucu daha son sayfaya varmadan anlıyor ki, kitaba
editör gözü ve kalemi
değmemiş.
Neşriyat evimiz yok,
ama periyodik basınımız
da cılız. Buna elbette ki,
biz kendimiz suçluyuz.
Şimdiye kadar çıkmaya başlamış olan dergiler okuyucular arasında
ad yapamadıysa, yerini
bulamadıysa, demek ki
biz onlara sahip çıkmamışız. Şimdilik periyodik
basında dimdik duran ve
edebi eserlere az çok
yer vermeye çalışan yalnız iki yayın kaldı: “Kırcaali Haber” gazetesi ve
“Rumeli” dergisi. Onları
okumazsak, okutmazsak
ve edebi eserlerle beslemezsek, çok gitmez, onlar
da diğerlerinin akıbetine
uğrayabilir.
Bulgaristan Türk Edebiyatı hem Türkiye edebiyatının, hem de Bulgaristan
edebiyatının faydalı tesiri altındadır. Fakat bu iki
edebiyattan nasıl istifade
ediyoruz? İki edebiyatı
da gerektiği gibi tanıyor
muyuz? Hangi yazarların
eserlerini okuyoruz, hangi
isimleri tanıyoruz?
Eli kalem tutmaya alış-

mış olan arkadaşlarımızın bazıları hemencecik
gururlanmaya başlıyor.
Sohbet esnasında çağdaş Türk ve Bulgar
yazarlarının anılmış
eserleri için söz edildiğinde en azından
beş arkadaşımızdan
“Ben okumuyorum,
ben yalnız yazıyorum!” cevabını işittiğim oldu. Başkalarının yazdıklarını
okumayan bir kimse
onun yazdıklarının
da okunmayacağını neden aklından
geçirmiyor acaba?!
Hiç olmazsa hangi
seviyeye ulaşabildiğini anlamak için
bari başkalarının
yazdıklarını okuması gerekmiyor mu?
Bulgar yazarları
ve onların örgütü Bulgaristan’da
Türkçe yazanlara
ilgi göstermiyor, bizi
Türkiye edebiyatının bir kısmı gibi
sayıyorlar. Fakat
Türkiye yazarları da
bize karşı aynı şekilde
davranıyor, yani bizi
Bulgaristan edebiyatının
bir kısmı gözüyle bakıyorlar. Neticede biz örs

ve çekiç arasında, hatta
daha kötü, sokakta kalmış öksüz bir çocuk durumuna düşmüş oluyoruz.
Yani şimdilik bize sahip
çıkan yok. Sahipsiz kalınca, el uzatan olmayınca,
Bulgaristan Türklerinin
Edebiyatı susuz kalmış
bir bahçenin kurumaya
yüz tutmuş çiçeklerine
benzemiyor mu?!
1989’ dan sonra birkaç
edebiyat derneği ve kuruluşlar ortaya çıktı. Hatta onların temsilcileriyle
memleket çapında üçdört etkinlik de gerçekleştirildi. Bu etkinliklerde
umut verici konuşmalar
oldu ve yine umut verici
kararlara varıldı. Etkinlik programları içinde ve
dinlence saatlerinde yeni
yeni tanışmalar, tartışmalar oldu, fikir teatisinde
bulunuldu. Yani etkinliklerin çok olumlu tarafları
vardı. Fakat arkası gelmedi. Alınan kararların icrası
nereye vardı diye hesap
verilmedi. Yakın gelecekte yeni etkinlikler ve
sanatçılar arasında yeni
karşılaşmalar olacağı belli
değil. Hatta diyebilirim ki,
bazı kuruluşların, hele
gene edebiyat derneklerinin faaliyeti o kadar za-

yıf, öyle ufak ve ceviz kabı
doldurmayacak sorunlarla meşgul oluyorlar ki,
anmak bile istemiyorum.
Neticede diyebiliriz ki,
zorla ayakta duruyorlar.
Faaliyetimiz bir zamanlar
bazı ortaokullarda faaliyet
yürütmeye çalışan öğrenci derneklerinden daha da
cılız. Yani bir sözle daha
fazla “Edebiyatçık Oyunu”
oynamaya çalışarak yolumuza devam etme cabasındayız.
Ortaya attığım bazı sorunların çözümü kendi imkanlarımız dışında. Lakin
çözülmesi bizim kendimize bağlı olan sorunlar da
az değil. Bize bağlı olanları çözebilmemiz için ise
birleşmemiz gerekiyor.
“Birlikten kuvvet doğar!”
atasözünü hepimiz biliyoruz ve her gereken veya
gerekmeyen yerde tekrarlayıp duruyoruz. Sadece tekrarlamakla kalmayalım. El ele verelim.
Bizim yapacağımız işleri
başkaları gelip halletsin
diye beklemeyelim. Edebiyata ilgi gösterenlerin
hepsini el ele vermeye ve
önümüzde duran sorunları birer birer çözmek için
çalışmaya davet ediyorum. Bu uğurda ilk adım
“Bulgaristan Türkleri Edebiyatı” internet sayfasında
ve “Kırcaali Haber” gazetesi sayfalarında aramızda fikir teatisine başlamak
olabilir.
İsmail YAKUP
Krumovgrad

Sürekli öğüt verici
Kem gözlerle...
***
Sen kalbimden
Bir parça kopardığını
Bilmiyorsun;
Ruhum darmadağın benim
Anlamıyorsun.
Üstelik -daha da kötüsüUmursamıyorsun.
Ama bil ki, savaşım sürecek
Ta zafere kadar
Ben bu savaşı kazanacağım,
Çünkü bende yaraların bilediği
İnanılmaz bir güç var.

Nevin SADIKOVA
***
Ne kolaymış meğer
Ön yargılı olmak;
Ne kolaymış
Sağa sola çamur atmak.
Ne kolaymış herkese
Uzaktan öğüt vermek;
Ne kolaymış duyulması gerekeni
Duymazdan gelmek,
Güvencini bitirip tüketmek
Ön yargıyla.
Ne kolaymış meğer
Zorbalık estirmek
Ağır sözlerle...
Huzurunu kaçırmak herkesin

***
Son söylediğim sözcükleri
Bellemeye uğraşıyorum
Kalbime yazmak için.
Söylenmedik çok şeyler kaldı
İki dağ arasında
Anlaşılmayan.
Mesafeler gittikçe
Büyüdü.
Oysa düşündüklerimi
Hissettirmekti sana amacım.
Yine de inancım büyüktür benim
Ve hep büyük kalacak
Öyle ki, söyleyemediğim
Tüm sözcükler
Beni sana
Mutlaka anımsatacak.
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Kırcaali Belediyesinin 2018 Bütçesi Kabul Edildi
Belediye Meclisi, 31
Ocak oturumunda Kırcaali Belediyesinin 2018 yılı
bütçesini onayladı. Bütçe
24 ‘kabul’ ve 11 ‘ret’ ve
5 ‘çekimser’ oy ile kabul
edildi. Farklı görüşlerin
ortaya atıldığı tartışmalar
yaklaşık bir saat sürdü.
Yerel meclis kürsüsünden
Reformcu Blok üyelerinden Radoslav Milev belediye başkanını ve ekibini,
Avrupa kaynaklı maddi
destek sağlamalarından
dolayı tebrik etti, ancak
artık inşaatı gerçekleştirilen yapıların yönetimi
ile ilgili bazı taleplerde
bulundu. Milev, ‘Belediye çöp ve temizlik şirketlerine hala ücretlerini
ödemedi, ancak eğitime
ayrılan paralar gibi bütçenin olumlu yanları bulunduğundan ‘çekimser’
oy kullanacağım’ dedi.
Belediye meclisi BSP
üyelerinden Georgi Küçükov, bütçe kabul tartışmalarını sıkıcı olarak
değerlendirdi. Sebebini
ise muhalefetin ve belediyenin argümanlarında
değişen bir şey olmadığına bağladı. Küçükov,
‘Eğitim alanında maddi
artışlar gibi olumlu yönlerine rağmen, bütçede
yer alan harcamalar ilçe
vatandaşlarının yaşam

standardını yükseltmediğinden grubumuz bu
bütçeyi desteklemeyecek’ diye konuştu. Küçükov, müdürlerin paraları
yönlendirme konusunda
özgür olabilmeleri için
anaokulların kendi bütçelerine sahip olmasını
teklif etti.
Belediye meclisi GERB
üyelerinden Ognyan İvanov, harcanacak paranın
yasallığını gündeme getirdi. İvanov, ‘Her geçen
yıl ile borçlar büyüyor, bu
borçların nasıl ödeneceğini bilmek istiyoruz. Bununla ilgili bazı politikaları
uygulama kararı bekliyo-

ruz, ancak böylelerini
göremiyoruz. Bütçede
sokak köpekleri ile sorunu çözecek, Vızrojdentsi
semtinde anaokulu kuracak, Kırcaali’de çözüm
bekleyen araç park etme
sorununa çözüm getirecek maddi kaynakları göremiyoruz’ diye konuştu.
Belediye meclisinin
HÖH üyelerinden Bayram Bayram, muhalefetin
yeni bir şeylerin söylemediğinden üzüntüsünü dile
getirdi. Bayram, ‘Bulunduğumuz binayı populizm
yuvasına dönüştürmeyelim. Sırf Kırcaali Belediyesinin borçları olma-

dığını hepimiz biliyoruz.
Ancak sermaye listesini
gözden geçirdiğimizde,
yıllardan bu yana ilk defa
yollar, aydınlatma, eğitim
gibi alanlarda altyapıya
ayrılmış yüksek miktarda
bir para görüyoruz. Bu
bütçe dengeli ve yatırımlara yönelik bir bütçedir’
diye konuştu.
Bütçe tartışmaları esnasında Belediye Başkanı
Hasan Azis, ‘Yapıcı bir
muhalefete ihtiyacımız
var, reddeden bir muhalefete değil. Yapıcı bir muhalefet, yapılanları kabul
eder ve diğer sorunların
çözümü için öneriler su-

çalışacağız” diye belirtti.
Belediyenin sağlık sorunlarına karşı tutumunu sürdürdüğüne dikkat çekti.

sistemlerinin onarımı ve
yeniden yapılandırılması
için kaynak sağlanmaktadır.

içinde ildeki diğer belediyelerin yalnızca isteyebilecekleri birçok proje gerçekleştirildi” diye kaydetti.
M e c l i s ot u r u m u n u n
gündeminde yer alan 19
madde görüşüldü. Yerel
Parlamento, Belediye
Başkanı Resmi Murat’ın
Ardino ile Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti’nin Yeni
Boğaziçi Belediyesi arasında belediyeler arası
işbirliği gerçekleştirilmesi teklifini destekledi. Yeni
Boğaziçi, Kuzey Kıbrıs'ın
doğu kıyılarında bulunan
Gazimağusa iline bağlı
bir beldedir.
Yerel Parlamento, Ardino Belediyesi Çocuk
Suçluluğu ile Mücadele
Komisyonu’nun 2017 yılı
faaliyet raporunu kabul
etti.
Toplantıda ayrıca 2018
yılı Belediye Gençlik Faaliyetleri Planı'nın yanı sıra
bu yıl Beden Eğitimi ve
Spor Geliştirme Programı
ve Takvimi kabul edildi.
Güner ŞÜKRÜ

Ardino Belediyesi 2018 Yılı Bütçesi yaklaşık 10 milyon leva
Ardino (Eğridere) Belediyesinin 2018 Yılı Bütçesi 9 970 547 Leva. Bu
kaynaklardan devlet tarafından delege edilen faaliyetlerden 5 037 380 leva
gelir, yerel faaliyetlerden
ise 4 933 167 leva gelir
elde edilmesi öngörülüyor. Belediye Meclis toplantısında yeni bütçeye
ilişkin yapılan oylamada
20 Meclis üyesi kabul, 3’ü
ret oyu kullanırken 2’si ise
çekimser kaldı.
Belediye Başkanı Resmi
Murat, 2018 yılı bütçesinin gerçekçi ve sorumlu
olduğunu kaydetti. “Seçmenlerle, iş dünyası temsilcileriyle yapılan birçok
toplantıdan sonra oluşan
bu bütçeyle ödenmemiş
giderleri azaltmaya ve
yeni borçlar oluşmasına
izin vermemeye çalışacağız. Vatandaşların altyapı
sorunlarının çözümüne
yönelik taleplerine sıkı sıkıya bağlı kalarak, sosyal
hizmetlerin kapsamını korumaya ve genişletmeye

Bu yıl da ilçe merkezindeki hastanenin faaliyetini
sübvanse etmek için ilave
olarak 130 bin leva sağlanıyor. Bütçe, yatırımlar
için öngörülen harcama
kalemi açısından çok iddialı. Sermaye harcamaları
listesi için öngörülen kaynaklar 2 724 037 leva'dır.
Başlıca sokak şebekesinin rehabilitasyonu ve
su temini, kanalizasyon

Belediye Başkanı, “Hepimiz yatırım programını
uygulamak için birleşmeliyiz” dedi.
Meclis Üyesi Sıbi Uzunov, 2018 yılı bütçesini
dengeli olarak niteleyerek, adil bir kaynak dağılımı yapıldığını söyledi.
“Belediye bütçesi, bir
belediyenin gelişiminin
en objektif aynasıdır. Geçen yıllarda, ilçe sınırları

nar’ dedi.
Belediye Başkanı, 2018
Bütçesini, birkaç yönde
erken bir gelişim sağlayan güçlü yatırım bütçesi olarak değerlendirdi.
Azis şunların altını da
çizdi: ‘Borçlanmaya, aktif bir yatırım programıyla
yanıt veriyoruz, çünkü ek
maddi kaynak sağlamak
için tek doğru yöntem yatırım sürecini etkin hale
getirmektir.’ Bununla ilgili olarak Hasan Azis,
eğitim altyapısına öngörülen 15 milyon levayı örnek verdi ve şunları ilave
etti: ‘AB’den sağlamayı
başardığımız 20 milyon
levamız var, bu rakam ise
neredeyse hükümetten
aldığımız hedef maddi
desteğe yaklaşmaktadır.
Devlet faaliyetlerine 2
milyon leva belediye parasıyla ek maddi destek
sağlıyoruz.’
Belediye Başkanı 59

100 000 leva değerinde
olan 2018 Bütçesinin mali
boyutlarını tanıttı. Geçen
yıla kıyasla bu yıl artışı %19’dur. Yaklaşık 25
milyon leva, yani bütçenin %41’i eğitim alanına
yönlendirilecektir; %31’i,
yani 18,4 milyon leva
konut inşaatları ve çevre korumaya ayrılmıştır.
Sosyal güvence, destek
ve hizmetler için 1,7 milyon leva; sağlık alanı için
ise bir milyon leva üzerinde maddi destek sağlanmıştır. 2018 yılında Kırcaali Belediyesinin Yatırım
Programı için yaklaşık 11
500 000 leva ayrılmıştır.
Cumhuriyet Bütçesinden
alınan hedef sübvansiyon
2 500 000 levadır. Sermaye listesinde yer alan
yatırım alanı sayısı 95'tir.
Belediye, 2018 yılında 8
300 000 leva getirecek
olan AB programlarınca
8 proje kazanmıştır.

Kirkovo Belediyesi, Gümülcine’de
ortak proje toplantısına katıldı
Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesi, Yunanistan’ın
Gümülcine Belediyesi ve başka Yunan örgütleriyle
ortak yürüttükleri proje kapsamında düzenlenen
ilk toplantıya katıldı. Gümülcine’de düzenlenen
“Kişisel Sağlığı Gözetim Sistemiyle Sağlık Hizmetlerine Erişimin İyileştirilmesi” projesinin açılış
toplantısına Kirkovo Belediye Başkanı Şinasi Süleyman ve Başkan Yardımcısı Valentina Dimitrova
katıldı.
Kirkovo Belediyesi bu projede or takları
Yunanistan’dan Bakım ve Hoşgörü Merkezi, Gümülcine Belediyesi, Yunanistan Cumhuriyeti Belediyeler Birliği, Demokritus Trakya Üniversitesi,

Rodopi Tıp Birliği ve Bulgaristan’dan Euroradar
Derneği’dir.
Proje, merkezden uzak ve ulaşılması zor bölgelerdeki nüfusun sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Savunmasız gruplara ait
yaşlılar, dezavantajlı kişiler, kronik hastalar dahil
olmak üzere hastalar için uzaktan izleme cihazları
satın alınarak, proje sağlanan sağlık hizmetlerinin
kalitesini ve verimliliğini artırmak için koşullar yaratacak.
24 ay uygulanacak projenin Kirkovo Belediyesi
için ayrılan bütçesi 86 416 avro tutarındadır.
“Kişisel Sağlığı Gözetim Sistemiyle Sağlık
Hizmetlerine Erişimin İyileştirilmesi” projesi, INTERREG Yunanistan - Bulgaristan 2014-20020
Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve Yunanistan ve
Bulgaristan'ın ulusal fonları tarafından finanse
edilmektedir.
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Ülkemizde her üçüncü vatandaşın kredisi var
Her üçüncü vatandaşın
kredi borcu var. Çocukları ve yaşlıları saymazsak,
çalışma çağında olan
hemen hemen her ikinci
vatandaşın bir bankaya
veya hızlı kredi veren bir
şirkete borcu olduğu ortaya çıkıyor.
2017 Haziran ayı sonu
itibariyle Bulgaristan
Merkez Bankası (BNB)
M e r kez K re d i K ayıt
Sistemi’ne kaydını yaptıran kredi alanların sayısı
2,33 milyon kişidir. Onların 2,217 milyonu vatandaş, 98 000’i vatandaş
kimlik numarası (EGN)
veya tek kimlik kodu
(EİK) olmayan tüzel kişi,
8 000’i ise serbest meslek faaliyeti icra eden kişiler veya zanaatçılardır.
Ülkenin nüfusunun 7,1
milyon kişi olduğu göz
önüne alındığında her
üçüncü vatandaşın bir
kredi borcu olduğu ortaya çıkıyor. Fakat kredi sayısı, kredi alanların sayısından çok daha fazladır.
2017 Haziran ayı sonu
itibariyle BNB Merkez
Kredi Kayıt Sistemi’ne

sahip olan bu şirketlerin
sayısı en büyüktür. Fakat
ülkedeki kredi piyasası açısından en önemli
rol oynayan milyonlarca
borç alan büyük şirketlerdir.
Bireylere ve işyerlerine
verilen kredi borçlarına
ilişkin veriler, banka ve
diğer kredi kuruluşları tarafından bir kişiye
veya şirkete kredi verip
verilmemesi konusunda
karar verilmesi için kullanılır. Kredi bilgileri gerçek

İşsizlik, lise mezunları
kayıtlı kredilerin sayısı
toplam 69 milyar levadan
biraz fazla tutarında olup
4,991 milyondur. Borçlanmak zorunda kalan
kişilerin ortalama en az
iki kredisi olduğu ortaya
çıkıyor.
Birçok ailede, her iki
eşin de kredi borcu var.
BNB verilerine göre 2017
Haziran ayı sonu itibariyle bankalardan alınan
kredilerin sayısı toplam

50, 37 milyar leva tutarında olup 2,765 milyondur.
Hızlı kredi veren şirketlerden alınan kredilerin sayısının ise yaklaşık 2, 22
milyon olduğu görülüyor.
Kredi alan vatandaşlardan 5000 levaya kadar
olan kredilerin kalan tutarını ödeyenlerin payı yüzde 63,7 olarak en yüksektir. Bunlar, daire almak,
ya da yurtdışında eğitim
gibi daha ciddi miktarda

krediye ihtiyaç duyulan
satın almalar için değil,
ailenin acil ihtiyaçlarını
karşılamak veya muhtemelen eski bir otomobil
satın almak için verilen
kredilerdir.
Kredi alan şirketlerde
5000 levaya veya 50 000
levaya kadar olan kredilerin kalan tutarını ödeyen
şirketlerin payı yüzde
35,4 olarak en yüksektir.
Nispeten küçük kredilere

Devlet, 30 bin kişiye evde bakım ve
sosyal destek hizmeti sağlayacak
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’ndan
verilen bilgiye göre Ulusal Sosyal İçerme Konseyi, 2018-2021 Dönemi
Uzun Süreli Bakıma İlişkin Ulusal Strateji Eylem
Planı’nı oybirliğiyle onayladı.
Oturum, Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanı
Biser Nikolov’un başkanlığında gerçekleştirildi.
Eylem planının tanıtımını
yapan Bakan Yardımcısı
Rositsa Dimitrova, “Planın temel amacı, toplumda ve ev ortamında
bir hizmet ağı ve destek
önlemleri sağlayarak,
engellilerin ve yaşlıların yaşam kalitesinin ve
sosyal içerme imkanlarının artırılmasıdır” dedi.
Öncelikli hedef grupları,
zeka geriliği ve zihinsel
bozuklukları olan kişiler,
farklı demans belirtileri görülen kişiler, kendi
kendine hizmet edemeyen yaşlılar ve kalıcı
olarak devlet psikiyatri
hastanelerine yerleştirilen hastalardır.
Eylem planında il düzeyinde engellilere ve bakıma muhtaç yaşlılara ev

zamanlı olarak sağlanır
ve hem mevcut kredi durumuna, hem de vadesi 5
yıl uzatılan borçlara ilişkin verileri içerir.
BN B M er kez K redi
Kayıt Sistemi’ne kayıtlı
olan bilgiler, 28 banka,
3 ödeme ve 173 finansal
kurum dahil olmak üzere
204 kuruluşa ilişkindir.
Onların arasında garanti
işlemleri ve kredi borcu
haciz işlemleri yapan kuruluşlar da bulunuyor.
Kırcaali Haber

ortamında verilecek bir
hizmet ağı geliştirilmesi
öngörülüyor. Hizmetlerin evlerde verilmesi için
yapılacak ulaşım mas-

raflarının karşılanması öngörülüyor. Kişisel
asistan, sosyal asistan
ve ev yardımcısı sağlanmasına yönelik sosyal
hizmetlere de devam
edilecek. Bu iki faaliyetle 30 000’in üzerinde kişi
desteklenecek. 2021 yılına kadar zeka geriliği
ve zihinsel bozuklukları
olan kişilerin yerleştirildiği, yaşam şartlarının
en kötü olduğu 10 kurumun kapatılması öngö-

rülüyor. Bu kurumlardan
çıkartılacak yaklaşık 750
kişiye zihinsel engellilere
yönelik yeni hizmetlerle
yüksek kalitede bakım

hizmetleri ve destek verilecek.
Önümüzdeki 4 yıl zarfında 2100’den fazla
kişiye yönelik yeni 100
sosyal hizmet merkezi
kurulması ön planda.
Onların arasında engelli ve yaşlılara bakım 68
hizmeti merkezi, günlük
merkezleri, zeka geriliği
ve zihinsel engelli olan
kişiler için toplumsal
rehabilitasyon ve entegrasyon merkezleri bulu-

nuyor. 31 Ocak 2018 tarihine kadar Sosyal Yardımlar Ajansı ve Bulgaristan Ulusal Belediyeler
Birliği ülkede kurulacak sosyal
hizmet merkezlerinin haritasını
hazırlayacak.
Ey l e m p lanı
sosyal hizmet
uzmanlarının
oluşturacağı
yeni ekiplerin
yeterliliğini artırmaya yönelik önlemler de
içerir. Uzmanlar
özel kurumlardan çıkarılacak
ve yeni kurulacak merkezlere
yerleştirilecek tüketicilerin seçimini ve değerlendirilmesini yapacak.
Eylem planının uygulanması, devlet bütçesi ve
İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel
Programı ve Büyümedeki Bölgeler Operasyonel
Programınca finanse
edilecek. Planın Bakanlar Kurulu tarafından ele
alınması bekleniyor.
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arasında en yüksek

Bulgaristan Ticaret ve Sanayi Odası (BTPP) verilerinin analizinden elde edilen sonuçlara göre
işsizlik, lise mezunları arasında en yüksek. İşsiz
lise mezunlarının sayısı 99,6 bin kişi. İlköğretim,
ilkokul ve daha düşük eğitime sahip işsizler ise
65,3 bin kişi. Yüksek eğitimli işsizler ise 35,2 bin
kişi olarak en az sayıdadır.
İşsizlerin büyük bir bölümü kalifiye sahibi olmadıkları için iş bulamıyor. Onlardan başka yaklaşık
205 bin kişi, işe başlamaya hazır görünse de iş
aramıyor. İşverenlerin ifadelerine göre bu bir nevi
işgücü rezervi son yıllarda keskin bir düşüş göstermektedir. 2011 yılında bu işsiz grubu 284 bin
kişiydi.
Son 13 yılda, 20 03 -2016 döneminde
Bulgaristan’da işsizlerin sayısı yüzde 45’ten faz-

la olup, 449,1 bin kişiden 247,2 bin kişiye düştü.
İşsizlik oranı 2003 yılında yüzde 13,7’den 2016
yılında yüzde 7,6’e kadar düştü. Ulusal İstatistik
Enstitüsü (NSİ) verilerine göre işsizlik oranı 2017
yılının üçüncü yarısında yüzde 5,8 veya işsiz sayısı 202,2 bin kişiye düştü.
Uluslararası Para Fonu verilerine göre sadece Romanya’da işsizlik oranı bizdekinden daha
düşüktür. Orada işsizlik oranı yüzde 5,2 seviyededir. İşsizlik, komşu ülkelerde oldukça daha yüksek orandadır. İşsizlik, Sırbistan’da yüzde 15,6,
Makedonya’da yüzde 23,3, Yunanistan’da yüzde
20,7, Türkiye’de ise yüzde 10,7 orandadır.
İşsizlik oranının düşmesi, bir yandan iş ortamının iyileşmesine, öte yandan ise BTPP araştırmalarının sonuçlarında görüldüğü gibi iş dünyasının
temel sorunu olan kalifiye eleman eksikliğinden
kaynaklanıyor.
BTPP araştırmalarının sonuçları, şirketlerin büyük ölçüde kalifiye eleman sıkıntısı çektiğini gösteriyor. En çok aranan ise bilişim teknolojileri uzmanları, makine mühendisliği okuyan uzmanlar,
turizm, ulaştırma ve inşaat sektöründe çalışacak
elemanlardır.
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Cumhurbaşkanı Radev: Parlamenter
Cumhuriyet Sistemi Bozuluyor!
Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev, görev
süresinin birinci yılının
dolması dolayısıyla Yardımcısı İliyana Yotova ile
birlikte düzenlediği basın
toplantısında önümüzdeki
yıl Cumhurbaşkanı olarak
Bulgarların demokratik
haklarının korunması için
çalışacağını açıkladı.
“İlk yıl 86 kanun tasarısını onayladım, 5’ini ise
veto ettim” diyen Radev,
sözü edilen kanunların
zarar verici olduğunu ve
halkın haklarını garanti
etmediği inancıyla veto
hakkını Bulgaristan vatandaşlarının çıkarı için
uyguladığını söyledi.
Cumhurbaşkanı, şunların altını çizdi: “Parlamenter cumhuriyet sistemi bozuluyor, Parlamento
hükümetin kararlarını
resmileştiren bir noter haline geliyor. Parlamentoya
olan güven kritik düzeyde
düşük”.
Cumhurbaşkanı, kesinlikle kurumlar arasında

bir savaş olmadığını, ancak bazı değerlerde uyuşmazlık bulunduğunu kaydetti. Radev, “Kanunlar
çerçevesinde parlamento
ile çalışıyoruz. Başbakan
Borisov ile birlikte verimli
çalışabileceğimizi gösterdik. Bulgaristan Başbaka-

nı ve Almanya Başbakanı
tarafından yabancı bir
devlet başkanına davetiye gönderileceğinin duyurulması ve Bulgaristan
Cumhurbaşkanı'nın bunu
medya aracılığıyla öğrenmesini kabul etmiyorum”
dedi.

Cumhurbaşkanı Radev,
Bulgaristan'da yolsuzluk
olup olmadığı sorusunun
cevabı bulunması gerektiğini söyledi. Radev, “Açıkçası var. Bu yolsuzluğa
nasıl karşı koyduğumuz
sorusuna cevap vermeliyiz. Benim için gensoru

AP Üyesi Cecilia Vixtrom: Yeni bir mülteci
dalgasında, Bulgaristan yalnız kalmayacak
Bulgaristan devlet radyosuna (BNR) konuşan Avrupa Birliği (AB)
Parlamentosu Dublin
Yönetmeliği Raportörü
Cecilia Vixtrom, “Yeni
bir mülteci dalgasında,
Bulgaristan'ın yalnız kalması kabul edilemez”
dedi.
Vixtrom, AP üyeleri
tarafından kabul edilen
reform projesinin tam
anlamıyla AB'nin dış sınırında olan ülkelere yönelik olduğunu açıkladı.
AP üyesi, sığınmacı kotalarını kaldırma konusundaki tutumundan hiç
taviz vermeyen Vişegrad
Grubu ülkelerini eleştirerek, Avrupa Konseyini,
bu anlaşmazlıklara rağmen göçmen dosyası
üzerinde görüş bildirmeleri için oylama yapması
çağrısında bulundu.
Vixtrom’un ifadelerine
göre Avrupa sisteminin
işlememesi, Türkiye ile
anlaşma yapılmasına,
İtalya ve Yunanistan'da
bulunan 160 000 sığınmacının yerinden edilmesine neden oldu, farklı
bir nitelikte acil tedbirler

dizisine, “sıcak noktaların” oluşturulmasına yol
açtı.
AP Üyesi, 2018'de bu
alanda birleşik bir politikaya sahip olmamız gerektiğini söyledi.
Vixtrom’un ifadelerine
göre, gıda, ilaç, ulaşım,
bankacılık, sigor tacı-

en zengin bölgesi olduğumuza dikkat çekti.
Mülteci sayısının rekor
seviyeye ulaştığı 2015
yılında yaşanan göçmen
krizi sırasında onların sadece yüzde 0,5'i buraya
geldiğini ve ondan sonra
mülteci akışının sınırlandırıldığını belirtti.

lıkta birleşik bir politika
yürütülmesi konusunda
anlaşmaya varılıyor, fakat insanlar söz konusu
olunca tamamen felç olunuyor.
Vixtrom, sığınmacıların
yüzde 85'inin gelişmekte olan ülkelerde bulunduğunu, oysa dünyanın

Cecilia Vixtrom, " Ve
yine sorumluluk almak
için bir başkasına bakıyoruz. Şu anda bu sorumluluğu Türkiye üstlendi. Fakat biz Avrupa
evimizi düzenlemeliyiz
ve zorlukları hep beraber karşılamalıyız. Bunu
Bulgaristan’ın bilmesi

önemlidir. Benim sorumlu olduğum Dublin
Yönetmeliği reformu konusundaki politikamız,
aralarında Bulgaristan'ın
da bulunduğu üye devletlerin doğu sınırlarına yöneliktir. Büyük zorluklar
çektiği günlerde ülkenizin yalnız bırakılması benim için kabul edilemez.
Hayır, zorlukları birlikte,
bir aile olarak karşılayacağız” diye konuştu.
Üye devletlerin, haziran ayı sonuna kadar bu
mesele hakkında görüş
birliğine varması gerekir.
Zaten mart ayında bu konuda kaydedilen ilerleme
değerlendirilecektir.
Bu arada Almanya İçişleri Bakanı Thomas De
Mesier, Sofya'da üye ülkeler içişleri bakanlarının
resmi olmayan konsey
toplantısında ülkesinin
AB’nin zorunlu mülteci
kotası uygulamasını ısrar etmeyeceğini söyledi.
Cecilia Vixtrom,
“Avrupa’da lider olmadığı için dört devletin bu
alanda politikanın gelişimini engellemesine izin
verildi” dedi.

önergesi, toplumun yolsuzlukla mücadele çabasının bir parçasıdır. Bu
yöndeki her çabaya değer
veriyorum” dedi. Radev,
Başbakan, Meclis Başkanı ile ne kadar sıklıkta
görüşürse, Bulgaristan
Sosyalist Partisi (BSP)
Genel Başkanı Korneliya
Ninova ile de aynı sıklıkta
görüştüğünü ifade etti.
Radev, geçtiğimiz aylarda tam aksine değil,
Bulgaristan dış politikasının ülkemizde oluşması
ve dışarıda savunulması
gerektiğine dair ilkeleri
rehber edindiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanı’nın ifadelerine göre, Bulgaristan’ın
kurtuluşunun 140. yıldönümünü kutladığı yılda,
göreve başladığında tes-

pit ettiği soğuk BulgarRus ilişkilerinin düzelmesi
gerekiyor.
Cumhurbaşkanı, demokratik haklarımızı savunmamız gerektiği görüşünü savunuyor. Mülkiyet,
yönetim kararları ve kamu
fonlarının harcanmasında
şeffaf olunmasını ısrar
edeceğini, ifade özgürlüğü konusundaki kamusal
tartışmalara destek olacağını beliren Radev, “Yargı
reformu ve yolsuzlukla
mücadele mevzuatının
reformu için çalışacağım.
Elektronik yönetim uygulamasının alternatifi yoktur ve artık geciktirilemez.
Belediyelerin yerelleşmesi önemli bir adımdır” diye
konuştu.
Kırcaali Haber

İflas eden şirket çalışanları ücretlerini Garanti
Fonu’ndan alabilecek
Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Manolova, çalıştıkları firmaların iflas etmesinden dolayı ücretlerini
alamayan işçilerin ücretlerinin ödenmesine ilişkin Çalışma Kodeksi’nde değişiklik yapılmasına yönelik mücadeleyi kazandı. Meclis Genel Kurulunda ikinci okumada yapılan oylama sonucunda Çalışma Kodeksi’nde
yapılan değişikliklerle bu mümkün olacak.
Ombudsman gözyaşları içinde çalışanların paralarını alamama tehlikesi olduğuna dair uyardı. Çünkü
Genel Çalışma Müfettişliği Yürütme Ajansı’nın (GİT)
firmalara iflas davaları açmasına imkan verecek yasal
değişikliklerin 1 Temmuz’dan itibaren yürürlüğe girmesi öngörülüyordu. Fakat o zamana
kadar işçilerin ücret
ödenmesi talebinde
bulunabileceği süre
geçmiş olacaktı.
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov,
daha uzun süre öngörülmesinin nedeni olarak GİT’in yeni yükümlülüklerini yerine getirebilmek için hazırlık yapmaya ve ek
bütçeye ihtiyacı olduğunu ileri sürmüştü.
Manolova, yasa tasarısının ikinci tur görüşmelerinden önce metinlerde değişiklik yapılabilmesi için Meclis gruplarından destek istedi. Sonuçta Meclis yasal
değişikliklerin 1 Mart’ta yürürlüğe girmesine ve GİT’in
o tarihten itibaren iflas eden firmalar hakkında suç duyurusunda bulunabilmesine karar verdi.
Meclis, ücretlerini alamayan işçilerin ücretlerinin
ödenmesini talep edeceği sürenin 36 aya uzatılmasına karar verdi. Bununla birlikte yapılan değişiklerle
işçilerin alacaklı olduğu firmaların serserilere devredilmesi uygulaması da sınırlandırılacak. Yeni değişikliklere göre ceza uygulanan firmaların kamu ihalelerine
katılmasına izin verilmeyecek.
Meclisteki tüm milletvekilleri vatandaşların lehine
denge sağlayacak değişiklikler yapıldığı konusunda
birleşti, Ombudsman ise destek için onlara teşekkür
etti.
Manolova, son üç yıl çalıştıkları firmaların iflas etmesinden dolayı ücretlerini alamayan tüm işçiler artık
onları Ücret Garanti Fonu’ndan alabileceklerini bildirdi.
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Dr. Tsekov: Rahim kanseri ile mücadelede
önlemden daha iyi bir yol yok
Millet Meclisi Başkanı
Tsveta Karayançeva’nın
katılımıyla gerçekleştirilen törenle ülkemizde 11. kez düzenlenen
Rahim Kanseri Önleme
Avrupa Haftasının resmi
açılışı yapıldı. Girişim,
44. Millet Meclisi Sağlık
Komisyonunun himayesinde” Rahim Kanserine
Karşı Birlikte Yaşamı
Seç” başlığı altında gerçekleştirildi.
Eski Sağlık Bakanı Dr.
Stefan Konstantinov,”Her
gün ülkemizde rahim
kanseri tanısı olan bir
kadın ölüyor. Rahim
kanseri dünya çapında
44 yaşın altındaki kadınlar arasında ikinci
sırada görülen hastalıktır” diye anımsattı. Dr.
Konstantinov, hastalığın
sadece aktif yaşta olan
kadınları değil, aynı zamanda yaşlı kadınları da
etkilediğine dikkat çekti.
Bu nedenle, 2014 Ulusal
Kanser Kayıt Defteri'nde
70 yaşın üzerindeki rahim hastası kadınlar 150,
2015'te ise 158'dir.
Dr. Konstantinov, “Bu
rakamlar on yıl önce
kanser profilaksisi ve

erken tanısı olmadığını
gösteriyor. Günümüzde
bu tümör kaynaklı virüslerin enfekte olmasını
önleyen bir aşı profilaksisine sahip olduğumuzu biliyoruz. Rakamlar
yapılması gereken çok
şey olduğunu ve işlerin
bu yönde devam etmesi
gerektiğini gösteriyor”
dedi.
Bulgaristan Yenilikçi
Tıp Derneği Başkanı Dr.
Valeri Tsekov, “Rahim

Kanseri Önleme Ulusal
Programı'nın kapsamı
yeterli değildir. Bulgaristan, benzer bir programa
sahip olan dünyanın 87
ülkesinden biridir” dedi.
Programın amacı, kadınlara düzenli jinekolojik muayene ve düzenli
sitoplazma testi yaptırmalarına ihtiyaç duyduklarını hatırlatmaktır.
Dr. Valeri Tsekov,” Eğer
11-18 yaşları arasındaki
kızlar insan papilloma

virüsüne karşı aşılanmış
olsaydı, tüm bu çabalar
rahim kanseri önlemede neredeyse yüzde 95
başarı sağlayabilir” diye
belirtti. Doktorun sözlerine göre, Rahim Kanseri
Önleme Avrupa Haftasının en önemli mesajı
- insanlara, rahim kanserle mücadelede önlemeden daha iyi bir yolun
olmadığını hatırlatmak.
Dr. Tsekov,” Bu programla, bu tedbirlerle ka-

Bulgaristan Hekimler Birliği: Her hasta,
muayene ücretinin tamamını ödemeli
Bulgaristan Hekimler
Birliği, Sağlık Bakanı
Kiril Ananiev ve Ulusal
Sağlık Sigorta Kasası
(NZOK) Yöneticisi Prof.
Dr. Kamen Ploçev’e
gönderdiği açık mektupta doktor tarafından hastane dışında tıbbi yardım
alan herhangi bir hastanın muayene ücretinin
2,90 levalık tam tutarını
ödemesini öneriyor. Dernek, gerekli olduğunda
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı birimleri tarafından bu miktarın
toplamının veya bir kısmının geri ödenmesini
istiyor.
Bulgaria On Air televizyonunda yayınlanan
“Sabah Bulgaristan”
programına konuk olan
Bulgaristan Hekimler
Birliği Genel Sekreteri Dr. Stoyan Borisov,
“Hekimleri, son derece
zorlayan bir yönetmelik
uygulamaya girdi. Yö-

netmeliğe göre, hekimler ayın sonundaki mali
raporlarında hizmet karşılığında verilen ödeme

makbuzunun numarasını belirtmelidirler. Birkaç gün öncesine kadar
bunun tam olarak nasıl
olacağına dair bir talimat
yoktu. Bu tamamen idari bir iştir. Biz doktoruz!
Devletin işini yapmayacağız!" diye konuştu.
Dr. Borisov, hastane

dışında verilen tıbbi
yardımlar için ödenen
ücretin asgari işçi ücretinin %1 miktarında,

hastanede sunulan sağlık hizmetleri için ise
%2 miktarında olmasını
ısrar etti. Böylece birinci ücret 5,1, ikincisi ise
10,2 leva olacak.
Sağlıkta Hakların Korunma Merkezi Başkanı Dr. Stoyço Katsarov,
“Muayene ücretinin iki

işlevi vardır - gereksiz
doktor ziyaretlerini sınırlamak ve onların gelirlerini tamamlamak. Çoğu
hasta bu ücretten muaf
olduğu için halen bu rolünü yerine getirmiyor.
Doktorlar devletten böyle bir tutumu hak etmiyor. Milli Gelirler Ajansı,
yazarkasalara ait tüm
bilgilere sahiptir. Devletin aynı bilgileri ikinci
kere istememesi lazım”
diye izah etti.
Dr. Katsarov, NZOK’un
tekelinin kaldırılması gerektiğini ve böylece piyasanın sistemi kendisinin
düzenleyeceğini açıkça
belirtti. Dr. Katsarov,
“Bir doktorun daha yüksek bir muayene ücreti
talep etmesi, başka bir
doktorun ise herhangi
bir ücret talep etmemesi
neden kabul edilemez
bir şey” diye konuştu.
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dınlar kendilerini hastalıktan koruyabilirler ve bu
da daha önce meydana
gelen hastalığı tedavi
etmekten çok daha iyidir. Maalesef, programın
kapsamı ilk beş yıldaki
boyutta değildir. O zaman aşı oranı yüzde 25'e
ulaştı” diye ifade etti.
Onun ifadelerine göre,
programın hedef kitlesi
60 bin kız olmasına rağmen muhtemelen 2017
yılında rahim kanseri
aşısı yapılan kızların sayısı 5-6 bini aşmayacak.
Dr. Tsekov, “Böylece
program hala belirlenen
hedefleri karşılayamıyor
ve rahim kanseri ile hala
çok sık karşılaşacağız.
Toplumun daha büyük
anlayış göstermesi için
daha fazla çaba göstermeliyiz. Koruma sağlamak için aşı kapsamı
önemli ölçüde arttırılmalıdır” dedi.

Doktor, genç kızlara
aşı yapılmasına izin vermelerine bağlı olan ebeveynlerin hala yan etkilerden korktuklarını söyledi. Dr. Tsekov, “Dünyada bu kadar muazzam
miktarlarda kullanılan
bu aşının Bulgaristan'da
farklı etki göstermesinin
mümkün olmadığını anlamamız gerekiyor. Bu
aşının dünyada herhangi bir yerde ciddi bir yan
etkisi yoktur. Neyse ki,
Bulgaristan'da da benzer
etkilere rastlanmamıştır.
İnsan papilloma virüslerine karşı aşı yapılalı
beri artık yedi yıl ciddi
bir yan etki göstermedi.
Bence bunlar insanlar
için en büyük endişedirler. Bu aşının asılsız olduğu bir veya daha fazla
hastalığa sebep olduğu
söylentilerini bir kenara
bırakıyorum” diye sözlerine ekledi.

Bulgaristan, haberleşme
harcamalarında AB’de birinci

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi verilerine göre
Bulgaristan, haberleşme harcamalarında AB’de birinci sıradadır. Bulgaristan’da hane halkı harcamaları
içinde en yüksek payı internet ve telefon harcamaları
alırken, en düşük payı ise sigorta harcamaları aldı.
Eurostat verilerine göre Bulgaristan’da yapılan
gıda, alkol ve alkollü içki, sigara ve yakıt harcamaları AB ortalamasından daha yüksektir. Alkol ve

alkollü içki ve sigara harcamaları Lüksemburg ve
Estonya’da en yüksektir.
Bulgaristan’da hane halkı gelirlerinin neredeyse
yüzde 8’i yakıt için harcanıyor. Bu oran AB ortalamasından daha yüksek. Slovenya’da yakıt harcamaları
ise işçi maaşının yüzde 10’una denk geliyor.
Eurostat verilerine göre Bulgaristan, giyim ve
ayakkabı harcamalarında AB’de son sırada geliyor.
Bunun için işçi maaşının ancak yüzde 3 oranında
harcama yapılıyor. Bulgaristan, internet, telefon ve
posta hizmetleri için yapılan harcamalarda birinci
sırada. Bizde haberleşme harcamaları, diğer AB ülkelerine göre neredeyse iki kat fazladır.
Uzmanlar, geri kalan paranın da hesabı yapılmasını tavsiye ediyor. Kişinin mali durumu iyi olması için
ne miktarda olursa olsun aylık gelirinin yüzde 10’unu
ayırması en iyi olacaktır. Bu altın bir kuraldır, ancak
her zaman uygulanabilir değildir.
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"2018- Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu" Tanıtıldı
1. sayfadan devam

laşmasını sağlamak amacıyla
kurumuş bir uluslararası bir
kuruluş. Bu özelliği ile diyebiliriz ki, kuruluş Türk Dünyası'nın
UNESCO'su gibi bir kuruluştur.
Umarım daha da güçlenerek,
Türk Dünyası'nın bir kültürel
kuruluşu olarak üye ülkelerinin
halklarını, gençlerini, dillerini,
gönüllerini birbirine bağlamaya
devam eden önemli bir kuruluş
olmaya devam edecektir. Bunu
sağlayabilmek için ülkelerde
bir kenti kültürel başkent ilan
ederek, en az bir yıl sürecek
etkinlikler kapsamında ülkeleri
Kültürel Başkent üzerinden yaklaştırma fikri TÜRKSOY'a hareket kazandırmış ve TÜRKSOY
uygulaması ile şimdiye kadar 6
şehir bu unvanı taşımıştır. Bu yıl
Kastamonu Türk Dünyası Kültür
Başkenti olmaya hak kazanmıştır. Kastamonu'nun tanınmasına
vesile olmuştur. Bu süreç içerisinde çeşitli etkinlikler olacak"
dedi.
Kültür Başkenti projesi kapsamında yıl içerisinde yapılacak faaliyetlere de değinen ve
bu etkinliklerin Kastamonu'nun
bütün dünyada tanıtılması için
önemli olduğunu vurgulayan
Bakan Kurtulmuş, "Kültür Başkenti çerçevesinde Kastamonu
50’den fazla etkinliğe evsa-

hipliği yapacaktır. Uluslararası
alanda Kastamonu'nun ve Türk
kültürünün tanınabilmesi için
çeşitli faaliyetler yapılacak. Kastamonu Kültür Başkenti olmayı
çoktan hak etmiş bir kentimiz-

sı ve “2017 Türk Dünyası Kültür
Başkenti Türkistan” ile de derin
bağlarının olduğunu dile getiren
Kurtulmuş, "Kastamonu'nun
Asya'nın derinlikleri ile de bağı
vardır. Hz. Peygamber'den son-

Şeyh Şaban-ı Veli ile gelmiş,
buradan Avrupa'nın içlerine
ulaşmıştır. Şaban-ı Veli'nin
düşünceleri Horasan erenlerine kadar gider. Kastamonu bu
bağı sürdürebilen önemli şehir-

dir. Kastamonu'ya bu unvan son
derece yakışıyor." diye konuştu.
- Kastamonu Türk Dünyası
ile köklü bağlara sahip Kastamonu'nun, Türk Dünya-

ra başlayan, İslam'ın 2'nci büyük çıkışı Horasan erenlerinin
marifetleri ile Anadolu'ya gelmiş, Hoca Ahmed Yesevi'nin
öğretileri bu topraklara kadar

lerimizden birisidir." ifadelerini
kullandı.
-Ahmet Yesevi’nin Türkistan’ından, Şaban-ı Veli’nin
Kastamonu’sunaTanıtım toplantısında konuşma
yapan TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, "Bu yıl
bizim açımızdan ayrı bir anlam
taşımaktadır. Türk Dünyası'nın
UNESCO’su işlevini gören
TÜRKSOY bu yıl kuruluşunun
25. yılını kutlamaktadır. Çeyrek
asırlık tecrübesiyle TÜRKSOY,
tüm dünyada tanınırlık kazanmış
saygın bir kültürel diplomasi kuruluşu olarak yıl boyunca Kastamonu ile yan yana etkinlikler düzenleyecektir. Kastamonu’dan
önce Kazakistan’ın Türkistan
şehri Türk Dünyası Kültür Başkentiydi. Geçtiğimiz yıl hoca
Ahmet Yesevi hazretlerinin
manevi himayesiyle çok verimli geçti. Bu yıl ise evliyalar
diyarı Kastamonu’da Hoca
Ahmet Yesevi ocağından çıkıp
Anadolu’da İslam’ın yayılmasında büyük hizmetler görmüş
Şaban-ı Veli’nin manevi himayelerinde pek çok yeni proje hedefliyoruz.” diye konuştu.
-Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği KurulacakTürk Dünyası’na Kültür Başkentliği yapmış şehirlerin birlikteliğini sağlamak için de çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Kaseinov, “ Türk Dünyası
Kültür Başkentlerine kurumsal
bir kimlik kazandırmak, bunun

İngilizler Rodoplardaki Türk Köylerine Yerleşiyor
Ardino’nun (Eğridere) Lübino
(Ömerler) köyünde ikamet eden
52 yaşındaki İngiliz Lee Mouder
ve kız arkadaşı Melanie Coban
tarafından şu sözlerle karşılandık: “Büyük şehirde olmayan güzel doğa, temiz hava, huzur ve
iyi komşuluktan dolayı 11 yıldır
buradayız”. Onların İngiltere'yi
terk edip, burada Doğu Rodopların kalbine yerleşmelerinin
nedenlerinin bir kısmı da bunlardır. 11 yıl önce büyük bahçeli
evi alıp, komple tadilat yaptılar.
Her yıl bahçelerinde meyve ve
sebze yetiştiriyorlar. Tavuk yetiştiriyorlar, tavşanları da var.
Lee ve Melie, “Buradaki doğa
eşsizdir, Rodoplar ise dünyanın
en güzel yeridir. Her sabah gün
doğumu, akşamları ise gün batımını izlemek hoşumuza gidiyor. Yaşlılıklarımızı bu inanılmaz
güzel manzara eşliğinde geçirmek istiyoruz” diye ifade ettiler.
Onlar, artık biraz Bulgarca ve
Türkçe öğrenmişler.
Lee, “Londra'nın yakınında
yaşadık. Neredeyse her gün
yağmur yağar, güneş yok.
Bulgaristan’a 2006'da geldik.

Lubino'yu sevdik ve bu evi aldık.
2010'a kadar sadece yaz aylarında geliyorduk, ancak ondan
sonra sürekli kaldık. Yerliler çok

nazik, içten ve duyarlı insanlardır, özellikle Rafet ağabey, Şakir
ağabey öyledirler” diye anlattı.
Kendisi bilgisayar uzmanıdır ve
dizüstü bilgisayarı üzerinden
İngiltere'de kurduğu işini yönetiyor. Serbest zamanlarında
Arda Nehri'nde balık avlamayı
seviyor.
Lübino köyü muhtarı Sıdkı
Ahmet, güzel doğası ve temiz
havası nedeniyle birçok yabancının köyden ev almak is-

tediklerini anlattı. Latinka (Türk
Ürpek) köyünde de İngiltere ve
Hollanda'dan gelen altı aile ikamet ediyor. Muhtar,” Yerlilerle
aralarında harika bir etkileşim var. Onları
artık yabancılar
olarak görmüyoruz, arkadaş
olduk, komşu
olduk. Köyde
yaşanan tüm
önemli olaylara katılıyorlar”
dedi.
L u b i n o ,
i lç e mer kezi
Ardino’dan 55 km uzaklıktadır ve bölgede merkezden en
uzak köydür. Bölgedeki en eski
cami burada bulunuyor. Lübino
ve Latinka'nın eski sakinlerinin
çoğu halihazırda Ardino, Kırcaali, Asenovgrad (İstanimaka)
veya Türkiye'de ikamet etmektedir. İki köy halkının da temel
geçim kaynağı hayvancılık ve
yabani mantar toplamaktır. Her
hane birkaç ineğe bakıyor.
Güner ŞÜKRÜ

da merkezini Kastamonu yapmak projelerimizden bir tanesi.
Türk Dünyası Kültür Başkentleri
Birliği gibi bir yapı yerel yönetimlerimiz arasındaki ortaklığa
yeni bir ivme kazandırabilir. Hali
hazırda farklı Türk cumhuriyetlerinden yedi şehir bu unvanı
taşımaktadır. Bu unvana sahip
olan şehirlerimiz kültürel miras
yönetimi ve kent diplomasisi
alanında ciddi bir tecrübeye
sahiptirler. Bazı kültür başkentlerimiz daha sonra UNESCO
listelerine dahil olmuşlardır.
Kastamonu’nun da Türk Dünyası kültür başkentliğinden sonraki
adımı, UNESCO programlarına
aday olarak sahip olduğu zenginliği insanlığa mal etmek olmalıdır. Bu süreçte TÜRKSOY
olarak başta Kültür ve Turizm
Bakanlığı olmak üzere UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve
diğer paydaş kurumlarımızla
hep birlikte Kastamonu için çalışacağız. “ diye belirtti.
-Kültür Başkentinde Herkese Büyük Görevler DüşüyorTo p l a n t ı d a ko n u ş a n v e
Kastamonu’nun tanıtılması ve
geliştirilmesi için bütün kurumlarca elbirliğiyle çok çalışılması
gerektiğini vurgulayan Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz,
“Kültür Başkenti olmakla iş
bitmiyor, herkese büyük görevler düşüyor. Özellikle 2018
yılını çok iyi değerlendirmemiz
ve Kastamonu’nun en büyük
eksiği olan tanıtım eksikliğini
gidermeye çalışmaya yönelmeliyiz. Tanıtım için buradaki faaliyetlerimizi iyi planlamamız ve
bu faaliyetlerin hem Türkiye’ye
hem Türk Dünyası’na hem de
dünyaya iyi bir şekilde yapmalıyız” diye konuştu.
-Türk Dünyası Kültür Başkenti Kastamonu İçin Büyük
Bir FırsattırKastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş ise yaptığı
konuşmada, şehir olarak Türk
Dünyası Kültür Başkenti olmaya hazır olduğunu belirterek,
“Kastamonu’nun Türk Dünyası
Kültür Başkenti seçilmesi bizim
için büyük bir fırsatıdır. Kastamonu, bu unvana layık bir şehirdir. Biz, tüm dinamikleri ve
halkıyla Türk Dünyası Kültür
Başkentliği unvanını layıkıyla taşıyacağız ve bunun içinde ciddi
faaliyetler sürdüreceğiz”
Tanıtım toplantısının ardından
Bakan Kurtulmuş’a, TÜRKSOY
Genel Sekreteri Kaseinov ve
Türk Dünyasından gelen ülke
temsilcilerine, Kastamonu’nun
yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepeti ile çeşitli hediyeler
verildi.
Kırcaali Haber
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