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Bulgaristan’ın yeni Cumhurbaşkanı yemin etti
Bulgaristan'da Cumhur-

başkanı seçilen Rumen 
Radev ve yardımcısı İliyana 
Yotova mecliste düzenlenen 
törende yemin etti..
Radev, yemin törenin ar-

dından yaptığı konuşmada, 
ülkenin yıllardır beklediği 
adalet reformu konusuna 
değinerek "Bulgar olmak 
kader değil onurdur" dedi.
Eski Hava Kuvvetleri Ko-

mutanı olan Radev, "Ül-
kemizdeki adalet sistemi 
hantal olup yavaş işlediği 
izlenimi bırakıyor. Ceza al-
madan suç işlenebileceği 
anlayışının hakim olduğu 
görüş ağır basıyor. Çok sa-
yıda Bulgar'ın yurt dışına 
gitmesinin esas nedeni de 
budur." ifadelerini kullandı.
Bulgaristan'ın dış politi-

kası
Ülkesinin Avrupa Birliği 

(AB) ve NATO üyeliğine de-

ğinen Radev, "Bulgaristan'ın 
dış siyaseti yurt içinde üre-
tilmeli, yurt dışında uygu-

lanmalıdır, tersi yanlış olur." 
dedi.
NATO ve AB üyeliğinin 

"stratejik bir mesele oldu-
ğunu" dile getiren Radev, 
"Bir yandan AB ile NATO 
arasında, diğer yandan da 
Rusya'ya karşı tavırdaki kriz 
belli. Ancak cepheleşmenin 
derinleşmesi krize çözüm 

getiremez." diye konuştu.
Rusya yanlısı Bulgaristan 

Sosyalist Partisinin (BSP) 
adayı olarak Cumhurbaş-
kanı seçilen Radev, seçim 
kampanyası sırasında de-
falarca Rusya'ya yönelik 
yaptırımların kaldırılması 
gerektiğini ifade etmişti.
Radev, cumhurbaşkanı 

olarak sahip olduğu yetkisi-
ni aşmaya niyeti olmadığına 
işaret ederek "Aynı zaman-
da sahip olduğum yasal 
yetkilerimin azaltılmasına 
da izin vermeyeceğim" dedi.
Cumhurbaşkanı Radev, or-

dunun kalkındırılması, sınır 
kontrollerini artırılması, yasa 
dışı göçün engellenmesi ve 
ülkedeki sığınmacı sayısının 
azaltılması gerektiğini söz-
lerine ekledi.
Radev ve Yotova, 22 

Ocak'ta Sofya'daki Meçhul 
Asker Anıtı önünde düzen-
lenecek törenin ardından 
göreve resmen başlayacak.
               Anadolu Ajansı

 Göreve başlamak üzere Par-
lamentoda yemin eden ülkenin 
yeni Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, salonda hazır bulanan 
farklı dinlerin liderlerini ihmal 
etmesi tepkiye neden oldu.

Sorumluluk, Özgürlük ve Hoş-
görü İçin Demokratlar (DOST) 
partisinin lideri milletvekili Lütvi 
Mestan, “Yeni Cumhurbaşkanı 
Rumen Radev, parlamentodaki 
yemin törenine sadece Orto-
doks kilisesi değil tüm dini li-
derlerini selamlamalıydı.” dedi.

Ülkede martın sonunda yapıl-
ması beklenen erken parlamen-
to seçiminde Türk ve Müslüman-
ların oylarına talip olacak DOST 
partisinin lideri milletvekili Lütvi 
Mestan, Radev'in konuşmasını 
eleştirdi.

Kayıtlı seçmenlerin oylarının 
yüzde 30,13 ile seçilen Radev’in 
Anayasaya göre artık tüm Bul-
garların cumhurbaşkanı olması 
gerektiğini anımsattı.

Bu görevi ile yemin töreninde 
Radev’in sadece salonda ken-
disinin önünde oturan Bulgar 
Ortodoks Kilisesi Patriği Neofit’i 
selamladığını, salonda hazır bu-
lunan diğer dinlerin ruhani lider-

lerini göz ardı ettiğini belirtti.
Radev’e oy vermediğini be-

lirten Mestan, sözlerini şöyle 
sürdürdü:

“Siz, Anayasaya göre artık sa-
dece size oy veren değil, tüm 

Bulgaristan vatandaşları temsil 
ediyorsunuz. Cumhurbaşkanı, 
tüm etnik, dini ve kültürel farklı-
lıkları ile birlikte, milletin birlik ve 
beraberliğini temsil eder.”

Radev, Bulgar Ortodoks Kili-
sesi Patriği Neofit’i selamlar-
ken, ülkede yaşayan yaklaşık 
1 milyon Müslümanı temsilen 
salonda hazır bulunan Baş-
müftü Mustafa Aliş Haci’yi ve 

yanındaki Katolik, Proteston ve 
diğer dinlerin temsilcilerini ihmal 
ettiğine vurgu yaptı.

Ortodoks dinini Anayasada ül-
kenin “geleneksel din statüsün-
de olduğuna” işaret eden Mes-

tan, şu ifadelerine de yer verdi:
“Bizleri görür veya görmez-

siniz, hiç fark etmez, Ancak 
ben size asla var olduğumuzu 
ve etnik, dini ve kültürel farklı-
lıklarımıza rağmen biz de ana 
Bulgaristan vatanımızın eşit 
haklarına sahip birer vatandaşı 
olduğumuzu hatırlatmaktan yo-
rulmayacağım.”

                     Anadolu Ajansı

Yeni Cumhurbaşkanına Tepki
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rendi. Okumaya çok me-
raklı olduğundan dolayı, 
Fransa’dan kitaplar getir-
tir ve sürekli olarak okur-
du. Edebiyata karşı çok 
ilgiliydi. Aralarında Ziya 
Paşa ve Namık Kemal’in 
de olduğu devrin bir 
çok şairi ile yakın dost-
luk kurmuştu. Yabancı 
kültürlerin etkisi altında 

kalan Sultan Beşinci Mu-
rad, piyano çalardı. Batı 
müziği stilinde besteler 
bile yapmıştır. Avrupalı 
prenslerle dost olmuş, 
onlarla mektuplaşmış 
olan Sultan Beşinci Mu-
rad, yerli ve yabancı ga-
zeteleri yanından eksik 
etmezdi.
Sultan Abdülaziz ile 

beraber çıktığı Avru-
pa seyahati sırasında 
Avrupa’yı  yakından 
görüp hayran kalmış 
olan Sultan Beşinci Mu-
rad, bu gezi sırasında 
İngiltere’de tanıştığı Gal 
Prensi (sonradan İngilte-
re Kralı olan VII.Edward) 
ile yakın bir dostluk kur-
du. Gal Prensinin tesi-
ri altında kalıp mason 
olan Sultan Beşinci Mu-
rad, çok müsrif ve ihtiras 
sahibi bir insandı. Padi-
şah olmak için amcası-
nın ölümünü beklediğini 
açıkça söylerdi.
Sultan Beşinci Murad, 

tahttan indirilen Sultan 
Abdülaziz’in yerine 30 
Mayıs 1876’da padişah 
oldu. Ancak, Osmanlı 
Devleti’ni kurtarmak için 
meşrutiyetin kurulması-
nı isteyen, bu düşünce 
ile tahta güvendikleri 
bir hükümdar getiren 
aydınların umudu yine 
kırılmıştı. 93 gün kaldığı 
Osmanlı tahtından 31 
Ağustos 1876 günü indi-
rildi. 28 yıl daha sarayda 
yaşayan Sultan Beşinci 
Murad, 29 Ağustos 1904 
tarihinde vefat etti ve 
annesi Şevk-Efza Kadın 
Efendi’nin Yeni Cami’de-
ki türbesine defnedildi.

 

TARİH

Osmanlı Padişahları
IV. Mustafa

 (1807 - 1808)
Sultan Dördüncü Mus-

tafa, 8 Eylül 1779 günü, 
İstanbul’da doğdu. Ba-
bası Sultan Birinci Ab-
dülhamid, annesi Nüket-
seza Kadın Sultan’dır. 
Annesi Nüketseza Kadın 
Sultan, Sultan Dördüncü 
Mustafa’nın iyi bir tahsil 
yapması için çok çaba 
harcadı. Ancak hırslı, 
kurnaz ve asabî bir insan 
olan Sultan Dördüncü 
Mustafa, eğitim ve öğre-
nimden çok zevk ve sefa 
içinde yaşamaya önem 
verdi.
Kabakçı Mustafa İsyanı 

sonunda, tahttan indiri-
len amcazâdesi Sultan 
Üçüncü Selim’in yerine, 
29 Mayıs 1807 günü 
tahta çıktığında yirmi-
sekiz yaşındaydı. Sultan 
Dördüncü Mustafa’nın 
şehzadeliği boyunca, 
kendisine bir evlât gibi 
davranan Sultan Üçüncü 
Selim aleyhinde isyancı-

larla işbirliğine girmesi 
ve onun öldürülmesi için 
emir vermesi, karakteri 
hakkında fikir vermek-
tedir.
Tahta çıktığında dev-

letin merkezî otorite ve 
hakimiyeti gittikçe za-
yıflıyor, Sultan Üçüncü 
Selim ve Nizam-ı Cedid 
yandaşları yakalandık-
ları yerde öldürülüyor-
du. Sultan Dördüncü 
Mustafa’nın tahta çık-
masını sağlayan Kabak-
çı Mustafa ve yandaşları 
devlet yönetiminde etkin 
rol oynuyor, kendi adam-
larını önemli mevkilere 
getiriyorlardı.
Osmanlı Devleti, bu 

isyandan sonra yeniçe-
rilere çok büyük tavizler 
verdi. Ancak yeniçerile-
rin istekleri hiçbir zaman 
bitmedi. Hatta Osmanlı 
tarihinde hiç görülmemiş 
bir antlaşma yapıldı. Ka-
bakçı Mustafa isyanında 
baş rol oynayan yeniçe-
ri ağalarının, kendileri-

ni sağlama almak için 
yaptıkları bu antlaşmaya 
göre, yeniçeriler devlet 
işlerine karışmayacak 
ve Osmanlı Devleti bu 
isyandan dolayı Yeniçeri 
ocağını sorumlu tutma-
yacaktı.
Sultan Üçüncü Selim 

taraftarları, bu karışık 
or tam içinde Rusçuk 
âyânı Alemdar Mustafa 
Paşa’ya sığınmışlardı. 
Alemdar Mustafa Paşa 
Osmanlı-Rus savaşları 
sırasında büyük başa-
rılar göstermiş ve ordu 
mensuplarının sempati-
sini kazanmıştı.
Sultan Dördüncü Mus-

tafa hat sanatıyla uğraş-
tı. Gayet güzel yazıları 
vardır. Osmanlı haneda-
nından Sultan Beşinci 
Murad’dan sonra en az 
padişahlık yapanlardan 
birisidir.
Kız çocukları: Emine 

Sultan

II. Mahmud 
(1808 - 1839)

Sultan İkinci Mahmud, 
20 Temmuz 1785 tari-
hinde, İstanbul’da doğ-
du. Babası Sultan Birin-
ci Abdülhamid, annesi 
Nakşidil Valide Sultan’dır. 
Orta boylu, geniş omuz-
lu, beyaz sakallı, zarif ve 
sevimli yüzlüydü. Diğer 
Osmanlı padişahları gibi 
kuvvetli bir tahsil gör-
dü. Öğrenimi ile, Sultan 
Üçüncü Selim, padişah-
lığı sırasında bizzat meş-
gul olmuştu.
Cesur, temkinli, sabır-

lı ve azimli bir kişiliğe 
sahip olan Sultan İkinci 
Mahmud, Alemdar Mus-
tafa Olayı sonrasında, 28 
Temmuz 1808 tarihinde 
tahta çıktığında yirmi üç 
yaşındaydı. Zekî ve bil-
gili bir insan olan Sultan 
İkinci Mahmud, Avru-
pa’daki yenileşme hare-
ketlerini benimsemişti. 
Adalet işlerine gereken 
önemi verdi, yeni kanun 
ve tüzükler hazırlattı ve 
bu sebeple kendisine 
“Adlî” ünvanı verildi.
Şiiri, edebiyatı ve bilimi 

seven, halk arasında do-
laşmayı ve onların dert-
lerini dinlemeyi gerekli 
gören Sultan İkinci Mah-
mud, Osmanlı Devleti’ni 
gerek sosyal bakımdan, 
gerekse uygarlık açısın-
dan ileri bir ülke yapma-
ya çalıştı. Sultan İkinci 
Mahmud, yakalandığı 
verem hastalığından kur-
tulamayarak, 1 Temmuz 
1839 günü, dinlenmek 
için gittiği kardeşi Esma 
Sultan’ın Çamlıca’daki 

köşkünde, elli dört ya-
şında vefat etti. Büyük bir 
cenaze töreni ile halkın 
gözyaşları arasında Di-
van Yolu’ndaki türbesine 

defnedildi.
Erkek çocukları: Abdül-

mecid, Abdülaziz, dört 
tane Ahmed isimli Şeh-
zade, Bayezid, Abdülha-
mit, Süleyman, Mehmed, 
Murad, Nizameddin, 
Mehmed, Abdullah, Os-
man
Kız çocukları: Emine 

Sultan, Hamide Sultan, 
Hayriye Sultan, Şah Sul-
tan, Saliha Sultan, Ayşe 
Sultan, Atike Sultan, 
Fatma Sultan, Münire 
Sultan, Fatma Sultan, 
Mihrimah Sultan, Adile 
Sultan.

Abdülmecid 
(1839 - 1861)

Sultan Abdülmecid, 25 
Nisan 1823 günü doğ-
du. Babası Sultan İkinci 
Mahmud, annesi Bezm-i 
Âlem Valide Sultan’dır. 
Sultan Abdülmecid, ba-
basının arzusu yönün-
de bir eğitim ve terbiye 
gördüğü için ıslahatçı 
f ikir lere sahipti. Batı 
âlemine karşı hayranlık 
besliyordu. Babasının 
vefatı üzerine, henüz 17 
yaşında iken Osmanlı 
tahtına oturdu. Devle-
tin ilerleyişi için Avrupaî 
hayat tarzının ülke ça-
pında yaygınlaştırılma-
sını istedi. Saltanatının 
henüz dördüncü ayında 
ilân ettiği Gülhane Hatt-ı 
Hümâyûnu sebebiyle 
Tanzimat Dönemi padi-
şahı olarak şöhret bul-
muştur.
Sultan Abdülmecid, 

batılı yazarların takdir 
ve sevgiyle andıkları bir 
padişahtı. Âdil, merha-
metli, ıslahatçı, yenilikçi 
bir insan olan Sultan Ab-
dülmecid, çok genç yaş-
lardan itibaren içki kul-
lanmaya başladı. 25 Ha-
ziran 1861 tarihinde, 39 
yaşında iken İstanbul’da 
veremden dolayı vefat 
eden Sultan Abdülmecid, 
Yavuz Sultan Selim’in 
türbesi yanındaki meza-

rına defnedildi.
Sultan İkinci Mahmud, 

ölüm döşeğinde iken, 
Osmanlı Devleti’ne karşı 
ayaklanmış olan Kava-
lalı Mehmed Ali Paşa, 
Osmanlı kuvvetler ini 
Nizip’te yenilgiye uğrat-
mıştı. Sultan Abdülme-
cid böyle karmaşık bir 
ortamda tahta çıktı. Mı-
sır Sorunu, Rus donan-
masının Hünkâr İskelesi 
Antlaşmasına uyarak 
İstanbul’a gelmesi üze-
rine bir Avrupa sorunu 
haline geldi.
Başta İngiltere, Avus-

turya, Prusya ve Rusya 
olmak üzere Avrupalı 
devletler Osmanlı Devle-
ti ile Mısır Valisi Kavalalı 
Mehmed Ali Paşa arasın-
daki Mısır sorununu çöz-
mek için bir konferans 
düzenlediler. Avrupa 
Devletleri, Mısır’da güçlü 
bir yönetim istemiyorlar-
dı. Kavalalı Mehmed Ali 
Paşa’ya karşı Osmanlı 
Devleti’nin tarafını tuttu-
lar ve bu ortamda Lond-
ra Sözleşmesi imzalandı 
(1840).
Buna göre; Mısır Os-

manlı Devleti’ne bağlı 
kalacak, ancak yöneti-
mi Mehmed Ali Paşa ve 
oğulları yürütmeye de-
vam edecekti. Mısır sek-
sen bin altın vergi öde-
yecekti. Suriye, Adana 
ve Girit tekrar Osmanlı 
yönetimine bırakılıyordu.
Hünkâr İskelesi Antlaş-

masının süresi bitince, 
Londra’da yeniden bir 
konferans düzenlendi 
(1841). Toplantıya Os-
manlı Devleti’nden baş-
ka Rusya, Fransa, İngil-
tere, Prusya ve Avustur-
ya katıldı. Konferansta 
alınan kararlara göre, 

Boğazlar’da egemenlik 
hakkı Osmanlı Devleti’ne 
ait olacak, ancak barış 
döneminde hiçbir savaş 
gemisi Boğazlar ’dan 
geçmeyecekti.
Bu antlaşma ile Fransa 

ve İngiltere Akdeniz’de-
ki güvenliklerini sağla-
mış oluyorlar, Osmanlı 
Devleti’nin Boğazlar üze-
rindeki kayıtsız şartsız 
haklarına kısıtlama geli-

yordu. Rusya ise Hünkâr 
İskelesi Antlaşması ile 
Boğazlar üzerinde sağla-
dığı üstünlüğü kaybetmiş 
oluyordu.

Abdülaziz
 (1861 - 1876)

Sultan Abdülaziz 8 
Şubat 1830 tarihinde 
İstanbul’da doğdu. Baba-
sı Sultan İkinci Mahmud, 
annesi Pertevniyal Vali-
de Sultan’dır. Elâ gözlü, 
beyaza yakın kumral 
tenli, sert bakışlı ve top 
sakallıydı. Ağabeyi Sul-
tan Abdülmecid’in vefatı 
üzerine 25 Haziran 1861 
günü tahta çıktığında 31 
yaşındaydı. Müsrif bir pa-
dişah olarak tanınmasına 
rağmen, çok sade giyinir, 
sarayda terlik ve entari 
ile dolaşırdı. Babası öldü-
ğü zaman dokuz yaşla-

rındaydı. Ancak ağabeyi 
Sultan Abdülmecid, onun 
eğitimine gerektiği gibi 
dikkat etti. Şehzadeliği 
sırasında rahat ve korku-
suz bir hayat sürdü. Çok 
iyi Fransızca konuşurdu. 
Şiire ve müziğe de ilgisi 
vardı. Kendine ait beste-
leri vardır. Resim yapma 
kabiliyeti de çok üstün 
olan Sultan Abdülaziz, 
Osmanlı donanmasına 
ısmarlayacağı gemilerin 
plânını bizzat kendisi 
çizmişti. Ok atmayı, ata 
binmeyi, avlanmayı ve 
özellikle güreşmeyi çok 
severdi. Güçlü, kuvvetli 
ve pehlivan yapılıydı. En 
iyi pehlivanlarla güreşir 
ve sırtlarını yere getirirdi.

V. Murad
 (30 Mayıs 1876 - 

31 Ağustos 1876)

Sultan Beşinci Murad 
21 Eylül 1840 tarihinde 
İstanbul’da doğdu. Ba-
bası Sultan Abdülmecid, 
annesi Şevk-Efza Kadın 
Efendi’dir. Annesi Çer-
kezdir. Sultan Beşinci 
Murad, çocukluğunda ve 
gençliğinde iyi bir eğitim 
gördü ve Fransızca öğ-

IV. Mustafa

Abdülaziz

Devamı gelecek 
sayıda -->

II. Mahmud 

Geçen sayıdan 
devamı -->

Abdülmecid 

V. Murad
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Bulgaristan’ın Türkiye sınırına 
çektiği tel örgü pahalıya mal oluyor

Bulgaristan’ın Türkiye 
sınırına çektiği tel örgü 
şimdiye kadar 180 milyon 
levaya mal oldu. Oreşars-
ki hükümeti sırasında Le-
sovo Gümrük Kapısı ve 
Kraynovo köyü arasında 
30 km’lik bir kesiminde 
başlatılan tel örgünün 
inşaatı şu anda Borisov 
hükümeti tarafından tüm 
sınır boyunca devam 
ediyor. İki hükümet de 
muazzam tesisin objektif 
bir müteahhit firma seçi-
mi yapılmaksızın kapalı 
kapılar ardında pazarlık 
yapılarak inşaat edilme-
sini seçti. 

2013 yılında tel örgü 
inşaatına ilişkin proje 
Savunma Bakanlığı ta-
rafından yönetiliyordu  
Bakanlık yapılan faaliyet 
ve harcanılan kaynaklar 
hakkında tüm raporları 
yayınladı. İnşaat Bulgar 
Kara Kuvvetleri tarafın-
dan yapıldı, ancak tek 
birşey-malzeme tedarik 
firmanın seçimi belirsiz 
kaldı. Bakanlık, bir gün-
lük pazar araştırmasına 
dayanarak, seçtiği firma-
lardan fiyat teklifinde bu-

lunmasını istedi. 
Muhalefet te olduğu 

sırada Oreşarski hükü-
metini tel örgü inşaa-
tının şeffaf bir şekilde 
yapılmamasını eleştiren 
Boyko Borisov’un ikinci 
hükümeti, Kamu İhaleleri 
Kanunu gereğince yasal 
prosedürlerin uygulan-
masını önlemek için milli 
önem arz eden bir yapı 
olduğunu duyurdu. İki 

hükümet de aynı izahı 
yaptı- sığınmacı baskısı-
nın artmasından dolayı 
acil önlemler gerekiyor, 
ancak bu Kamu İhaleleri 
Kanunu’nu doğrultusunda 
yapıldığında inşaat geci-
kecek. 

Bir kilometrelik mali-
yet 300 ile 800 bin leva

İhale usulü müteahhit 
firma seçimi yapılmadı-
ğında rekabet eksikliğin-

den dolayı her zaman 
kamu kaynaklarının nasıl 
harcandığına dair şüphe-
ye yol açıyor. Gerçekte 
müteahhit firma seçimi 
tamamen valilerin takdiri-
ne kalmış bir şey olduğu 
için inşaatı yapan firmalar 
arasında bağlantı var ve 
bu da seçim kriterlerini 
sorguluyor. 

Savunma Bakanlığı ta-
rafından inşa edilen tel 

örgünün kilometrelik ma-
liyeti 304 bin leva iken va-
liler aracılığıyla ödemesi 
yapılan Borisov hükümeti 
tarafından inşa edilen tel 
örgünün kilometrelik ma-
liyeti ortalama 800 bin 
leva olmasından dolayı 
fiyattaki oldukça fark bu 
şüpheleri doğruluyor. 
Savunma Bakanlığı dı-

şındaki Yanbol Valiliğinin 
yüklenici olduğu sınırda 
35 kilometrelik tel örgü 
inşaatına ilişkin proje bu-
nun açık örneğidir. Tesi-
sin tasarımı ve inşaatını 
yapmak için Geostroy 
Engineering Şirketi olmak 
üzere tek bir firma seçimi 
yapıldı. Bağlantı yolunun 
inşaatını yapacak mü-
teahhit firma olarak ise 
devlet şirketi olan Ulaşım 
İnşaat ve Onarım Şirketi 
seçildi. 
Yanbol Valisi Dimitır 

İvanov, “Firmalar, teknik 
donanım, insani kaynak 
açısından sahip olduğu 
potansiyel, hızlı, kaliteli 
ve belirlenen süre içinde 
projeyi uygulayacağını 

garanti etmesi, yapının 
önemi ve sahanın zorlu-
ğu göz önünde bulundu-
rularak tercih edildi. Te-
sisi inşa ederek, firmalar 
verdiğimiz güveni haklı 
çıkardı” diye belirtti. 
V a l i ,  S a v u n m a 

Bakanlığı’nın kilometrelik 
tel örgü inşaatının maliye-
tine kıyasla aynı sahada 
aynı ölçüde inşaatın yak-
laşık üç misli daha paha-
lıya mal olması inşaatın 
daha kaliteli bir şekilde 
yapılmasından ve bağ-
lantı yolun inşaatından da 
kaynaklandığını izah etti. 
Haskovo’da da (Hasköy) 

benzeri bir durum söz ko-
nusu. Burada da tel örgü 
duvarının 30 kilometrelik 
kesimi Metalik-İvan Mi-
haylov Şirketi olmak üze-
re tek bir firma tarafından 
inşa edildi. Bu şirketle 
Haskovo Valliği bir çer-
çeve sözleşmesi imzaladı 
ve hükümet tarafından ek 
finansman sağlanınca da 
ikisi arasında sözleşme 
eki imzalandı.
            Kırcaali Haber

Ulusal Sağlık Sigorta Kasası, hepatit C 
hastalarının tedaviye erişimini kısıtlıyor
Hasta örgütleri, Ulusal 

Sağlık Sigorta Kasası’nın 
(NZOK) hepatit C hasta-
larının tedaviye erişimini 
kısıtlayarak, onları ölüme 
mahkum ettiği uyarısında 
bulundu. 

B u n u n  s e b e b i  16 
Ocak’ta yürürlüğe girmek 
üzere NZOK Denetim 
Kurulu tarafından kabul 
edilen kronik viral hepatit 
C hastalığının tedavisine 
ilişkin yeni kurallardır. Ku-
rallarda kara ciğerle ilişkili 
olmayan başka hastalıklar 
veya aşırı alkol kullanı-
mından dolayı yaşamın 
kısa sürmesi beklenen 
vakalar tedavi dışlama kri-
terleri olarak belirtilmiştir. 
Bu tür hastalar hayat kur-
taran interferonsuz teda-
viden yararlanamayacak. 

NZOK’un bu kuralların 
uygulanmasına ilişkin te-
mel argüman ekonomik 
gerekçelerdir.

Bulgaristan Hasta Foru-
mu Başkanı İvan Dimitrov, 
“Dışlama kriterlerinden 
birincisi olarak “interfe-
ronsuz tedavisiyle teda-

vi edilemez karaciğerle 
ilişkili olmayan başka 
hastalıklar veya aşırı al-
kol kullanımından dolayı 

yaşamın kısa sürmesi 
beklenen hastalar” diye 
belirtilmiştir, yani bu da 
karaciğer hastalığından 
başka hastalığı olanların 
tedavi edilmeyeceği de-
mektir. NZOK Denetim 
Kurulu, bu tür hastaları 
anında tedavi listesinden 
çıkarabilir. Bu ise başlı 
başına hayati risktir, suç-
tur ve Anayasa ihlalidir. 

En kötüsü de kimin te-

davi edileceğine hekimler 
değil de, ekonomistler ka-
rar veriyor” diye ifade etti. 

Sofya Aleksandrovska 

Hastanesi Nefroloji ve 
Transplantasyon Kliniği 
Başkanı Prof. Dr. Emil 
Paskalev,”Hastalar ın 
gerçekten ölüme mah-
kum edilmesinden en-
dişe ediyorum. Eğer bir 
hasta böbrek yetersizliği 
ve hepatit C hastası ise 
her iki hastalık da ömrü-
nü kısaltıyor ve bu hasta 
da birinci tedavi dışlama 
kriterlerine uymuş oluyor” 

diye yorum yaptı.
Prof. Paskalev, “Aynı 

zamanda hepatit C has-
talığının doğru tedavisine 
ilişkin Avrupa kuralları 
birkaç öncelikli grup be-
lirliyor ki, onların arasın-
da böbrek yetersizliği ve 
hepatit C hastaları da bu-
lunuyor” diye belirtti. 

Prof. Paskalev, “Tedavi 
edilmiş hastalar var” diye 
sözlerine ekledi. Nefroloji 
ve Transplantasyon Kliniği 
Başkanı, sekiz haftalık bir 
tedavi ile hastanın yüzde 
100 tedavi edilmesine 
yol açan çağdaş tedavi 
uygulamaları varken 12-
16 hafta süren zorunlu 
birinci dereceden tedavi 
uygulanmasına şaşırdığı-
nı dile getirdi. Doktor, “Bir 
tedavi daha pahalı olsa 
bile daha kısa süreli ise 
sonuçta daha ucuza mal 
oluyor” diye yorumda bu-
lundu. 

NZOK’un ve ekonomik 
gerekçelere ilişkin argü-
manını onaylamadığını 
sözlerine ekledi. 

             Kırcaali Haber

Bulgaristan, elektrik 
ihracatını durduruyor
Enerji Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Enerji Ba-

kanı Temenujka Petkova’nın emriyle Bulgaristan’da 
üretilen elektrik enerjisi ihracatına sınırlama getirildiği, 
fakat ülke sınırlarından transit elektrik enerjisi geçişine 
sınırlama getirilmediği bildirildi. 

Sınırlamanın ağır kış koşulları nedeniyle artan elekt-
rik talebini karşılayabilmek için gerekli olduğu belirtildi. 
Bakanın emri 13 Ocak 2017 tarihinde saat 01.00’den 

itibaren elektrik enerji sisteminin güvenli ve ümit veri-
ci bir şekilde çalışması için gerekli elektrik rezervleri 
temin edilinceye kadar geçerli olacaktır.

Bilindiği gibi, Yunanistan’ın Elektrik İletim Sistem 
İşletmecisi, 11 Ocak 2017 tarihinde gece yarısı saat 
01.00’den itibaren komşu ülkelere elektrik ihracatını 
durdurduğunu bildirdi. 

Enerji Bakanı’nın emrine göre Elektrik Enerjisi İletim 
Sistemi İşletmecisi, elektrik ihracatı yapan şirketlerin 
ülkede üretilen elektrik enerjisi iletim şebekesine eri-
şimini durduracak. 

İhracatın durdurulması Bulgaristan’da elektrik iletim 
sisteminin güvenliğinin garanti edilmesi amacıyla ge-
rekli oldu.
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Seçimler bugün yapılsaydı GERB yüzde 
24, BSP ise yüzde 21,2 oranında oy alırdı

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) partisinin dışın-
daki sağ partilerin birleş-
medikleri taktirde meclise 
girememesi riski var.

Cumhurbaşkanlığı se-
çimlerinden sonra siyasi 
katmanlarda belirgin deği-
şiklikler yaşanmadı. Veri-
ler, GERB ile Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) 
arasındaki oy farkının 
azaldığını gösteriyor.

Market Linx Sosyolojik 
Ajansı’nın yaptığı yeni 
seçim anketleri sonuçla-
rını açıklayan Dobromir 
Jivkov, “Bugün erken ge-
nel seçimler yapılsaydı, 
oyların yüzde 24 oranını 
alan GERB birinci, oyların 
yüzde 21,2 oranıyla BSP 
ikinci parti olurdu. Üçün-
cü siyasi güç ise oyların 
yüzde 8’ini alan Birleşik 
Vatanseverler (NFSB, 
VMRO ve Ataka) olurdu. 
Veselin Mareşki’nin İra-
de partisi (yüzde 4,10) ve 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) partisi yüzde 
4’lük seçim barajı seviye-

sinde ve üstünde oy alır-
dı. Rumen Radev’in cum-
hurbaşkanlığı seçimlerini 
kazanması BSP’nin oy-
larının artmasına neden 
olacağına dair yorumlar 
değişti. Sol görüşlü par-
tilerin oy potansiyelinde 
artış var” diye belirtti. 

Jivkov’un ifadelerine 
göre seçimler bugün ya-

pılsaydı, Slavi Trifonov’un 
olası partisi yüzde 3,3 
oranında oy alırdı. Jivkov, 
“Referandum dür tüsü 
ivme kaybediyor ve vatan-
daşlar Slavi Trifonov’un 
başkanlığındaki siyasi 
oluşuma karşı şüpheci bir 
yaklaşım sergiliyor. Böyle 
bir siyasi oluşumun seç-
men kitlesi içinde hangi 

partiye oy vereceğine ka-
rar vermemiş kişiler yer 
alacaktır” dedi. 

Sosyoloji uzmanı, “Re-
formcu Blok, yüzde 0,99 
oranında, Bulgaristan Di-
rilişi İçin Alternatif (ABV) 
ise yüzde 1,2 oranında 
oy alırdı. Yolsuzluğa kar-
şı mücadele vaat eden 
Güçlü Bulgaristan İçin 

Demokratlar (DSB) ve 
Hristo İvanov’un yeni kur-
duğu Evet, Bulgaristan 
partisi sırasıyla yüzde 1,3 
ve yüzde 1,2 oranında oy 
alırdı. Fakat seçim an-
ketleri yeni siyasi gücün 
kuruluşunun geniş çaplı 
basında yansıtılmasından 
önce yapıldı” diye açıkla-
dı.

J i v kov,  “ Re fo r mc u 
Blok’un ve bloktan ayrı-
lan DSB partisinin düşük 
oranda oy alması, sağ 
görüşlü seçmenlerin hala 
sağdaki siyasi güçlerin 
nasıl dağılımı yapıldığının 
farkında olmadığını gös-
teriyor. Yeni kurulan Evet, 

Bulgaristan par tisinin 
henüz potansiyelini gös-
termesi bekleniyor. Sağ 
görüşlü seçmenlerin de 
bu partiyi kendi temsilcisi 
olarak tanımaları imkanı 
var” diye yorum yaptı.

Market Linx Sosyolojik 
Ajansı’nın anket sonuçla-
rının oluşturduğu izlenim 
şu ki, 2013 yılında yaşa-
nan senaryonun tekrar-
lanması mümkün. O za-
man GERB dışındaki sağ 
partilerin toplam oyları 
meclise girmeleri için ye-
terli olmasına rağmen se-
çime ayrı katıldıkları için 
hiçbirisi yüzde 4’lük seçim 
barajını aşamamıştı.

            Kırcaali Haber

Başmüftülük, “Şiddete Karşı 
İslam” kitabını çıkardı

Bulgaristan Başmüftülüğü Yayın Birimi, Bulgarca 
olarak “Şiddete Karşı İslam” isimli kitabı çıkardı. 

Kitap İslam dininin şiddet dini olarak algılanmasının 
barış dini olması gerçeğinden ayırt edebilmesine ilişkin 
hissin ve bilincin oluşturulmasını hedefliyor.

Kitap, otorite olmuş uzmanların ve bilim adamları-
nın analizlerini ve onların dini, psikolojik ve sosyolojik 
bakış açısından ele aldıkları şiddetle ilgili bir sürü so-
rulara ve konulara cevaplarını içerir.

On tane bilimsel çalışmanın yer aldığı kitapta İslam 
dininin barış dini olarak bir nevi savunması yapılmış 
olsa da metodolojik analizler ve oldukça objektif ve 
mantıklı incelemeler de yapılmıştır. 

Başmüftülük Yayın Birimi’nden kitapla ilgili yapılan 
açıklamada şu ifadeler yer aldı: “Bizim yayına hazırla-
dığımız bu kitap İslam’ın şiddet anlayışına açıklık geti-
rerek, İslam’ın şiddet dini değil de, barış dini olduğunu 
göstermeye çalışıyor. Bu anlamlı kitabın oluşmasına 
katkı sağlayan otorite sahibi bilim adamlarına teşek-
kürlerimizi sunuyoruz. Onların analizlerini ve değer-
lendirmelerini içeren bu eser, dünya barışına bir nebze 
de olsa katkı yaparsa, kendimizi mutlu hissedeceğiz”.

Sezonluk motorlu taşıt aracı için 
az süreli trafik sigortası ödenecek

M e c l i s  G e n e l 
Kurulu’nda kanun ta-
sarısı görüşmelerinin 
ardından ikinci okuma-
da Sigorta Yasası’nda 
değişiklikler kabul edil-
di. Sezonluk motorlu 
taşıt aracı sahipleri tra-
fik araçları için zorunlu 
olan “Nüfus Sorumlulu-
ğu” sigortasının 30 gün-
den daha az olmayan, 
12 aydan daha az süre-
liğine yaptırması kararı 
alındı.
Bu kanun değişiklikleri 

motosiklet, küçük mo-
tosiklet, kamp arabası, 
kamp römorku ve baş-
ka sezonluk taşıt aracı 
sürücülerini ilgilendiri-
yor. Onlar şimdiye ka-
dar yıllık trafik sigorta 
fiyatı ödemek zorun-
daydılar. 
Kanunun ek maddele-

rinde kamp arabası ve 
kamp römorkun tanım-
ları da yazıldı. 
Kanun tasarısının “Ge-

rekçe” bölümünde çoğu 
durumlarda zorunlu tra-

fik sigortasının üç ayda 
bir ödemesi yapıldığını 
ve sezonluk araç son-
bahar ve kış dönemin-
de kullanılmadığı için iki 
kere üçer aylık ödeme 
yapıldıktan sonra öde-
melere son verildiği 
belirtildi. Aksi takdirde 
bu tür araç sahipleri 
aracını kullanmadıkları 
dönem için de trafik si-
gortası ödemek zorun-

da kalacağı ve bunun 
da adil bir muamele uy-
gulaması olmayacağına 
dikkat çekildi. 
Sigorta Yasası’nda 

yapılan son değişiklik-
lerle zorunlu olan trafik 
sigortası süresinin dol-
ması halinde otomatik 
olarak araç tescilinin 
iptal edilmesi kararı 
alındı. Şimdi önerilen 
bu değişiklik kabul edil-

mezse, sezonluk motor-
lu taşıt araçlarının kulla-
nıldığı sezonun sonun-
da büyük sayıda aracın 
tescilinin iptal edilmesi 
ve sezonun başında da 
otomatik olarak tescil 
edilmesi riski var. Trafik 
Polisi’nin verilerine göre 
sadece tescilli motosik-
letlerin sayısı 150 bini 
aşıyor.
           Kırcaali Haber

Kirkovo Belediyesi, iki mini 
kar küreme aracı satın aldı
Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesi, büyük kar temizleme 

makinelerinin kullanılamadığı yerler için iki mini kar 
küreme makinesi satın aldı. Yeni kar küreme makine-
leriyle kaldırım ve hıyabanlar temizlenecek. Makine-
lerin gücü yüksek, kullanılması kolay, ümit verici ve 

güvenlidir. Motorları kış şartlarında çalışacak şekilde 
tasarlanmıştır ve hava sıcaklığı düşük olduğu zaman-
larda bile kolaylıkla çalışabiliyor.
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Emekliliğe  ilişkin bazı kurallar değişiyor
Ulusal Sigorta Enstitüsü, 

bundan sonra emeklilik 
yaşını dolduran vatan-
daşlara önceden bunu 
bildirerek, emeklilik baş-
vurusu için gerekli belge-
ler hakkında bilgi verecek. 
Bunun yerine emeklilik 
için başvuru süresi olduk-
ça kısaltılıyor. Emeklilik 
yaşını doldurmuş vatan-
daşlar, kendilerine o an-
dan itibaren emekli ücreti 
ödenmeye başlaması için 
iki ay içinde başvuruda 
bulunmaları gerekecek. 

BTV’ye konuşan NOİ 
temsilcisi, “Şimdiye kadar 
başvuru için altı aylık süre 
vardı. Bunun sebebi baş-
vuru değerlendirmesine 
ilişkin koşullarda değişik-
likler olmasından dolayı 
gerekli belgeleri sunmak 
için vatandaşların bu ka-
dar uzun süreye ihtiyaç 
duymamasıdır” diye izah 
etti. 

İki aylık süre içinde 

başvuruda bulunmayan 
vatandaşlar, başvuruda 
bulundukları andan itiba-
ren emeklilik ücreti alma-
ya başlayacak. NOİ, hala 
emeklilik yaşının ne şe-

kilde bildirileceğine karar 
vermiş değil ve buna iliş-
kin işleme haziran ayın-
dan sonra başlanacak. 
Fakat kısaltılmış başvuru 
süresi artık yürürlüğe gir-

di. 
Uzmanlar, başvuru sü-

resinin kısaltılmasının, 
özellikle NOİ kurumunun 
elektronik ortamda tuttu-
ğu çalışanlar kütüğünün 

bulunmadığı 1997 yılın-
dan önce çalışmış va-
tandaşların aleyhine ol-
duğunu söylüyor. Başka 
değişiklikler de getiriliyor. 
Çalışmaya devam eden 
emekliler, yılda sadece 
bir kere maaşlarının gün-
cellenmesini talep edebi-
lecek. Şimdiye kadar ise 
onların maaşları birçok 
kez güncellenirdi. 

Vatandaşların NOİ’nin 
kendileriyle ilgili kararları-
na itiraz edebileceği süre 
de kısaltılıyor. Karara iti-
razda bulunmak isteyen-
lere bir ay süre tanınacak. 
Vatandaşlar, artık şimdiye 
kadar uygulandığı gibi sa-
dece tanıkların ifadesine 
dayanılarak, mahkemede 
ağır işte çalıştıklarını ka-
nıtlayamayacak. 

B u l g a r i s t a n ’ d a 
hemşire yetersizliği

Sağlık Uzmanları Derneği’nin hazırladığı rapora 
göre Bulgaristan, tıbbi standartlara göre hemşire-
lerin hekim sayısından iki misli daha fazla olma-
sı gerekiyor. Normal klinik oranına ulaşması için 
daha yaklaşık 35 bin hemşire kadrosuna ihtiyaç 
duyuluyor. Hemşire ve genel olarak sağlık uzman-

ların sayısına ilişkin Eurostat’ın analizine göre 
ülkede kadro eksikliği yaşanıyor. Yılda yaklaşık 
400 hemşire ve 150 ebe olmak üzere şimdiki yıllık 
tıp öğrencisi alım kontenjanı korunmaya devam 
ederse, Bulgaristan normal klinik hekim-hemşi-
re oranına ancak 100 yıl sonra ulaşabilir. Avrupa 
istatistiklerine göre en büyük sayıda hemşireler 
Almanya tedavi kurumlarında çalışıyor. Hemşire-
lerin mesleki yeterlilik belgesi sahibi olduktan son-
ra serbest çalışmasına izin verilen Avrupa Birliği 
üyesi ülkelerin sayısı giderek artıyor.

İnsan kaçakçılarına 
ağır cezalar geliyor!
Meclis Genel Kurulu’nda kanun tasarısı gö-

rüşmelerinin ardından birinci okumada Ceza 
Yasası’nda değişiklikler kabul edildi. İnsan ka-
çakçılığı yapan ve mültecilerin yasa dışı yollardan 
ülke sınırlarından geçiş yapmalarına yardımcı olan 
kişilere daha ağır cezalar verilmesi kararı alındı.

Bulgaristan’ın Gelişimi İçin Alternatif (ABV) Par-
tisi tarafından sunulan kanun tasarısına göre bu 
tür suçlar bir organize suç örgütünün kararı veya 
siparişi üzerine yapıldığı halde ağırlaştırılmış ha-
pis cezası verilecek. Bu tür durumlarda mahkuma 
3 ile 12 yıl arasında hapis cezası, para cezası ve 
mal varlığına el konulması öngörülüyor.

Tasarının “Gerekçe” bölümünde istatistik veri-
lerin insan kaçakçılığı suçu ile ilgili seyrek dava 
açıldığını ve yürütülen davaların başlıca yasa dışı 
yollardan sınırdan mülteci geçirme suçu ile ilgili 
olduğunu gösterdiği belirtiliyor.

İçişleri Bakanlığı, yıl sonuna kadar 
yeni 3 bin polis tayin edecek

İçişleri Bakanı Rum-
yana Bıçvarova ev orta-
mında işlenen suçlara 
karşı mücadele yürütüle-
cek 6 ilden biri olan Ple-
ven (Plevne) İl Emniyet 
Müdürlüğü’nü çalışma zi-
yaretinde bulundu. Bakan 
Rumyana Bıçvarova, “Şu 
anda ev ortamında işle-
nen suçlara karşı ulusal 
çapta yürütülen özel ope-
rasyonuna ilk defa İçişle-
ri Bakanlığı’nın (MVR) 
uygulaması olarak ilave 
yakıt alımı için 5 milyon 
leva ve otomobiller alımı 
için 2 milyon leva olmak 
üzere finansman garanti-
si sağlandı” dedi. 
Bıçvarova, “Şimdi ope-

rasyonu gerçekleştirmek 

için mali, personel ve 
kaynak güvenliği oluştu-
ruyoruz. İki hafta sonra 
bu operasyona ilişkin 
MVR’de iş pozisyonuna 
gelen her bir kişi, yeniden 
başa dönüp kaynak ara-

mak yerine onu sürdür-
meye devam edebilecek. 
Bu bir süreklilik şeklidir 
ve hem toplumun, hem 
de Bakanlığın buna ihti-
yacı vardır” diye izah etti. 
Bıçvarova, “Kısa sü-

rede 1100 polis almaya 
düşünüyoruz. Onlardan 
600’ü sınırda, 550’si 
ise yurt içinde görevde 
bulunacak. 2017 yılının 
sonuna kadar yeni 3 bin 
civarında polis pozisyonu 
açılacak” diye konuştu.
Pleven İl Emniyet Mü-

dürü Komiser Krasimir 
Naçev, “Pleven’de suç-
larda yüzde 9 oranında 
düşüş var, problemli yer-
leşim yerlerinde polisin 
devriye gezmesinden 
dolayı geçen yıla kıyasla 
suç faillerinin tespit edil-
diği olaylarda ise yüzde 
10 oranında artış var” 
diye rapor verdi. 
             Kırcaali Haber

AB ülkeleri arasında Bulgaristan’da 
asgari işçi ücreti en düşük

Yurt dışına geçici gö-
revle işçi gönderilmesine 
ilişkin kabul edilen yasal 
değişikliklerle ilgili İş Tef-
tiş Kurulundan yapılan 
açıklamadan yılın başında 
Bulgaristan’da asgari işçi 
ücreti 460 levaya, saatlik 
işçi ücreti ise 2,77 levaya 
yükseltilse de diğer Av-
rupa Birliği ülkelerinde 
asgari işçi ücretlerinin 
artmaya devam ettiği an-

laşıldı. 
Almanya’da bu yıldan 

it ibaren saatlik asga-
ri işçi ücreti 8,84 avro. 

Hollanda’da asgari aylık 
işçi ücreti 358,05 avro 
veya gün başına 7,61 
avro oldu. İspanya’da 
bu yıl gün başına asgari 
işçi ücreti 23,59 avro, ay-
lık işçi ücreti ise 707,60 
avro. Slovenya’da hala 
2016 yılına ilişkin 790,73 
avro miktarındaki asgari 
işçi ücreti geçerli olmaya 
devam ediyor.

                Kırcaali Haber
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Yerel vergi ve harçların arttırılması mahkemelik oldu
Kırcaali Valisi İliya 

İliev, geçen yıl aralık 
ayında Kırcaali Bele-
diye Meclisi tarafından 
kabul edilen emlak ve 
motorlu taşıt vergisinin 
oldukça yükseltildiği, 
Kırcaali İlçesinde Ye-
rel Vergiler Miktarının 
Belirlenmesi Hakkında 
Yönetmelik’te değişik-
liklerin kanuna aykırı 
olduğu gerekçesiyle 
İdare Mahkemesine 
başvurdu. 
Valinin itiraz kararın-

da “Kırcaali İlçesi’nde 
Yerel Vergiler Miktarı-
nın Belirlenmesi Hak-
kında Yönetmelik’in 
güncellenmesi sırasın-
da idari kurallarının bir 
sürü ihlalinde bulunul-
muştur” deniliyor. Bu 
tür bir yasal düzenle-
menin kabul edilmesi, 
değiştirilmesi, ek ya-
pılması veya iptal edil-
mesine ilişkin tekliften 
olası bir yükümlülük 
doğuracağı kişilerin, 
yani mükelleflerin ha-
berdar edilmesi gere-
kir. Teklifi hazırlayan 
kişinin, teklifin gerek-
çeleri, raporu ve ön 
etki değerlendirmesi 

ile birlikte onu kuru-
mun web sitesinde ya-
yınlaması gerekmek-
tedir. Kamuoyu tartış-

ması yapılması üzere 
yayınlanan tekliflerle 
ilgili öneri ve görüş-
lerde bulunmak üzere 
ilgili kişilere en az 30 
gün süre tanınır. Bu 
gereklilik zorunludur 
ve yasal düzenleme 
kabul etme, değiştir-
me veya iptal etmeye 
ilişkin yasal işlemin 
bir unsurudur. Kanu-
na göre bazı özel du-

rumlarda ve nedenleri 
gerekçe bölümünde 
ve dolayısıyla raporda 
da özellikle belirtildi-

ği halde teklifi hazır-
layan kişi kamuoyu 
tartışması yapılması 
üzere başka bir süre 
de belirleyebilir, ancak 
bu süre 14 günden az 
olamaz. Kamuoyu tar-
tışması bittikten sonra 
teklif kabul edilmeden 
önce teklifi hazırlayan 
kişi web sitesinde ya-
pılan teklifler hakkında 
malumat verdiği gibi 

kabul edilmeyen tek-
lif lerin nedenlerinin 
de açıklamasını yap-
malıdır. Ancak yasal 

düzenlemeye ilişkin 
tüm gereklilikler yeri-
ne getirildiği takdirde 
teklifin yetkili bir organ 
tarafından oylanması 
üzere sunulur. Böyle-
ce ilgili kişilerin yasal 
çıkarlarını ilgilendiren 
düzenlemelerin ha-
zırlık sürecine katılım 
hakkını kullanma im-
kanı verilmesi hedef-
leniyor. Söz konusu 

durumda bu yapılma-
mıştır ve Yasal Dü-
zenleme Kanunu’na 
aykırı davranılarak, 
mükelleflerin hakları 
korunmamıştır. 
Vergilerin belirlendiği 

yönetmelikte yapılan 
tartışmalı değişiklikle-
re göre gerçek kişiler 
için emlak vergisinin 
mülkün vergi değeri-
nin binde 1,2’sinden 
binde 1,6’sı, tüzel ki-
şiler için ise binde 1, 
3’ünden binde 1,8’i 
miktarına yükseltilme-
si öngörülüyor. Motor-
lu taşıt vergisi konu-
sunda motor gücü 74 
kW -110 kW arasında 
olan ve 110 kW üze-
rinde olan taşıt araç-
larına ilişkin vergilere 
zam yapıldı. Motor 
gücü 74 kW -110 kW 

arasında olan taşıt 
araçlarına ilişkin vergi 
miktarı şimdiye kadar 
kW başına 1,10 leva 
iken, bundan sonra 
1,45 leva, motor gücü 
110 kW üzerinde olan 
taşıt araçlarına ilişkin 
vergi miktarı ise şim-
diye kadar kW başına 
1,23 leva iken, bundan 
sonra 1,80 leva olma-
sına karar verildi. 
Tüm 1-5 yıldızlı otel-

lere ilişkin turist ver-
gisi de artırıldı. Şim-
diye kadar geceleme 
başına 0,20-1.00 leva 
arasında vergi ödeyen 
otellerin ileride kate-
gorisine göre gecele-
me başına 0,30-1.20 
leva arasında vergi 
ödemesi teklifi de ka-
bul edildi. 
         Kırcaali Haber

Kırcaali İli İstihdam Komisyonu, yeni iş 
pozisyonları açılmasına ilişkin önerileri onayladı

Kırcaali Bölgesel Kal-
kınma Konseyi’ne bağ-
lı İstihdam Komisyonu 
gerçekleştirdiği yılın ilk 
oturumunda Kırcaali 
ilinin tüm ilçelerinden 
işverenlerin 2014-2020 
İnsan Kaynaklarının 
Gelişimi Operasyonel 
Programı’nın “Öğre-
nimler ve İstihdam” ve 
“Gençlerin Öğrenimi 
ve İstihdamı” prosedür-
leri kapsamında hibe 
desteği verilmesi üzere 
yaptıkları proje öneri-
lerini görüştü ve onay-
ladı. Birinci prosedür 
kapsamında destek için 
tüm ilden 206 işveren 
başvuru yaptı. Komis-
yon, toplam 1169 906 
levaya mal olacak 154 
iş pozisyonu açılması-
na ilişkin 51 proje öneri-
sini onayladı. Prosedür 
kapsamında verilecek 
toplam 35 milyon levalık 
hibenin tüm ülkede da-
ğılımı yapılacak. İkinci 
prosedür kapsamında 

işverenlerin bulunduğu 
toplam 73 öneriden 1 
583 002 leva maliyetin-
deki 72 öneri onaylandı. 
Ulusal çapta bu prose-
dür kapsamında 60 mil-
yon leva hibe verilecek.
Oturumda Haskovo 

(Hasköy) Bölge İstih-
dam Müdürü Gospodin 
Gospodinov, iş bürola-
rın, belediyelerin, işve-
ren örgütlerin, sendikal 
örgütlerin temsilcileri 
ve başka şahıslar hazır 
bulundu. Komisyon baş-
kanlığı, Kırcaali Vali Yar-

dımcısı Rumen Mlade-
nov tarafından yapıldı. 
Bu iki prosedür kapsa-

mında iş pozisyonu açıl-
ması üzere reel sektör-
de faaliyet gösteren fir-
ma sahipleri, belediye-
ler ve Belediye Mülkiyeti 
Kanunu doğrultusunda 
kurulan belediye şirket-
leri başvuruda bulundu.
Programın “Öğrenim-

ler ve İstihdam” prose-
dürünün hedef kitlesi 29 
yaş üstü işgücü piyasa-
sında aktif olmayan ve 
işsiz olarak kayıtlı kişi-

ler olacak ki, öncelikli 
olarak temel veya daha 
düşük öğrenim sahibi 
olanlar, uzun süre işsiz 
kalmış ve emeklilik ön-
cesi dönemde bulunan 
kişiler desteklenecek. 
Her bir işveren maksi-
mum 10 kişi işe alabi-
lecek. İkinci prosedür 
“Gençlerin Öğrenimi 
ve İstihdamı” 29 yaş 
altı gençlere yöneliktir. 
Tüm öneriler özel bir 
yönteme göre öngörü-
len mali kaynaklar çer-
çevesinde değerlendi-
rilecek. Eşit puan alan 
öneriler olduğunda ürün 
işleme sanayi ve turizm 
sektörlerine öncelik ta-
nınacak. İşverenin açı-
lacak iş pozisyonların 
sürdürülebilirliğini ve o 
pozisyon için belirlenen 
asgari sigorta gelirinin 
üstünde bir işçi ücreti 
sağlamayı üstlenmesi 
de dikkate alınacak. 
          Kırcaali Haber

Balkan Araştırma Enstitüsü’nde 
Devir Teslim Töreni

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne Yrd. 
Doç. Dr. Bülent Akyay’ın atanması nedeniyle 05 
Ocak 2017 tarihinde devir teslim töreni düzenlendi.

Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay Müdürlük görevini 
Prof. Dr. Rıdvan Canım’dan devraldı. Devir tes-
lim törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mümin Şahin katıldı.

Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay kimdir?
1975 yılında Edirne’de doğan Yrd. Doç. Dr. Bü-

lent Akyay, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ta-

rih Bölümü’nden 1998 yılında mezun oldu. 2001 
yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk Ta-
rihi Bilim Dalında Yüksek Lisans eğitimini, 2010 
yılında Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü-
sü Türk Dünyası Araştırmaları Anabilim Dalı Türk 
Tarihi Bilim Dalında Doktora eğitimini tamamladı.

07 Haziran 1999 – 18 Mart 2013 tarihinde Ege 
Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü 
Türk Tarihi Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi 
olarak görev yaptı. 19 Mart 2013 tarihinde Trakya 
Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Balkan 
Tarihi Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent kad-
rosunda göreve başladı. Aynı tarihten itibaren 
Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı ve 
Balkan Tarihi Anabilim Dalı Başkanı olarak atandı. 
Yrd. Doç. Dr. Bülent Akyay, 02 Ocak 2017 tarihin-
de ise Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak 
göreve başladı.
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Eski taş evler nasıl yasallaştırılıyor?
Ardino’da (Eğridere) no-

terlik yapan Nasko Bori-
sov, Rodoplar’da bulunan 
eski taş evlerin nasıl ya-
sallaştırıldığına dair şöyle 
bir açıklama yaptı: “Ardi-
no İlçesi sınırları içinde 
52 yerleşim yeri mevcut. 
Bu şirin köylerin büyük bir 
bölümünü Rodop taş ev-
leri olarak bilinen eksi ya-
pılar oluşturuyor. Evlerin 
tapusu ve inşaat izni bel-
gesi olmuş olsa bile, onlar 
çoktan kaybolmuştur. Bu 
durum evlerin sahiplerine 
bazı rahatsızlıklar veri-
yor. Onlar böyle bir evin 
tapusu elinde olmayınca 
ciddi onarımını, yeniden 
düzenlemesini veya sa-
tışını yapamıyor”. Noterin 
ifadelerine göre kanun 
böyle bir evin sahibinin 
noter tasdikli tapu senedi 
çıkarmasına imkan veri-
yor, ancak bunun için be-
lirli belgelerin alınması ve 
buna ilişkin prosedürün 
adım adım takip edilmesi 
gerekir. 

Nasko Borisov, “Eğer 
ev, vefat etmiş biri ta-
rafından inşa edilmişse 
ve yasalaştırılması onun 
bir mirasçısı tarafından 
yapılacaksa, bu kişinin 
bir mirasçılık belgesi al-
ması gerekir. Böyle bir 
belge Ardino Belediyesi 
Vatandaş Kayıt ve İdari 
Hizmetler (GRAO) Dai-
re Başkanlığı tarafından 
alınır. İkinci olarak ev 
için vergi ödenip öden-
mediği yoklanması ge-
rekir. Eğer ev için vergi 
ödenmiyorsa, ilk olarak 
Ardino Belediyesi Yerel 
Vergi ve Harçlar Daire 
Başkanlığına emlak bina 
beyan formu verilir. Yerel 
Vergi ve Harçlar Kanunu 
doğrultusunda evin de-
ğerlendirilmesi yapılacak 
ve geriye dönük olarak 5 

yıl için biriken vergi borcu 
ödenecek. Borcu ödediği 
taktirde evin sahibi vergi 
tahakkuk belgesi çıka-
rılması üzere aynı daire 
başkanlığına başvurabilir. 
Belgede mirasçılık bel-
gesinde olduğu gibi tüm 
mirasçıların isimleri belir-
tilmelidir. Ev için vergiler 
ödenmiş olduğu halde 
doğrudan vergi tahakkuk 
belgesi verilir. Üçüncü 
olarak evin kadastro ha-
ritasını çıkarma imkanı 
olup olmadığı yoklanma-
lıdır. Yoklama Belediye 
Mimarlık, İskan ve Bele-
diye Mülkiyeti Daire Baş-
kanlığı tarafından yapılır. 
Yoklamada evin bulundu-
ğu yerleşim yerine ilişkin 
imar planı veya kadastro 
planı olup olmadığı tespit 
edilir. Böyle bir plan ol-
duğu takdirde Belediye 
Yazı İşleri Müdürlüğüne 
kadastro krokisi çıkartıl-
masına ilişkin başvuruda 
bulunulur. Eğer yerleşim 
yerine ilişkin ne imar pla-
nı, ne de kadastro planı 
bulunmuyorsa, jeodezik 

ölçüm yapılması gereki-
yor. 
Bu kişinin böyle bir öl-

çüm yaptırmak için lisanlı 
bir jeodezi firmasına baş-
vurması gereklidir. Bir 
jeodezi ve fotogrametri 
mühendisi evi ziyaret 
edip, özel bir ekipmanla 
arsanın sınırlarının ölçü-
münü yapacak, kapladığı 
alanı ve mevcut yapıları 
saptayacak. 
Jeodezik ölçümden baş-

ka yapının mimari ölçümü 
ve teknik değerlendirme-
si de yapılmalıdır. Bu iş 
lisanslı gayrimenkul de-
ğerleme uzmanı olan bir 
inşaat mühendisi tarafın-
dan yapılır. Bu belgede 
yapı, kat sayısı, odalar ve 
binanın taban alanı belir-
tilir” diye kaydetti. Noterin 
ifadelerine göre bu belge-
leri hazırladığında (miras-
çılık belgesi, emlak vergi 
değeri, kadastro krokisi 
ve teknik değerlendirme) 
kişinin notere gitmesi ge-
rekir. Durum incelenmesi 
yapılmasına ilişkin başvu-
ru formu hazırlanacak. 

Noter, “Bu başvuru for-
mu belediyeye sunulup, 
formda evin belediye 
mülkiyeti olmadığının ve 
onun için vergi ödenme-

diğinin belirtilmesi gere-
kir. Saydığımız belgelerin 
bir kopyasının Kırcaali 
Valiliğine de verilmesi 
gerekir ki, evin devletin 
tapulu mülkü olup olma-

dığına dair belge çıkarıl-
sın. Eğer bu evin beledi-
ye veya devlet mülkiyeti 
olduğuna dair bir tapu 
bulunursa, zaman aşı-
mından dolayı evin sahi-
bi olunamaz, çünkü bunu 
yasaklayan bir kanun 
hükmü var ve eve ilişkin 
noter tapusu çıkarılamaz. 
Belgeler evin ne beledi-
yeye, ne de devlete ait 
olmadığını gösterdiği 
takdirde esas prosedüre 
geçilir. Başvuru formun-
da belirtilen şahitler ifade 
vermek üzere noterin hu-
zuruna gelir. Onların üç 
kişi olup, mümkün olunca 
da evin komşuları olması 
gerekir. İfade sırasında 
protokol hazırlanıyor ve 
şahitler gerçeği konuşa-
cağına dair imza belgesi 
imzalar. 
Ondan sonra noter tek-

rar durumu gözden ge-

çirir, tüm evrakları ince-
ler ve karar hazırlar. En 
önemli yoklama mülkün 
son 10 yıl içinde tartışma-
sız bir şekilde ele geçiril-
mesidir. Çıkardığı kararla 

noter, başvuran kişiyi ya 
evin sahibi olarak tanı-
yor, ya da reddediyor. 
Tüm kanun gereklilikleri 
yerine getirilip, gerekli 
belgeler eksiksiz çıkarı-
larak, ön koşullar var ol-
duğu takdirde başvuran 
kişinin evin sahibi olarak 
tanınmamasına sebep 
yok. Bu olduğu zaman 
onun adına ve evin diğer 
mirasçılarının adına no-
ter, yapılan durum ince-
lemesi üzerine bir noter 
tapusu çıkarır. Bu şekilde 
eski taş evler yasallaşıyor 
ve artık satışa çıkarılabilir 
veya genel tamiratı yapı-
labilir” diye belirtti.
Pleven iline bağlı Kneja 

kasabasında dünyaya ge-
len Nasko Borisov, Sofya 
Sveti Kliment Ohridski 
Üniversitesi’nde hukuk 
okudu. Sofya’da altı yıl-
dan fazla hukuk alanında 

çalıştı. “Bulgaristan’da 
135 Yıl Noterlik” ve “Em-
lak Dolandırıcılığı ile Mü-
cadelede Noterlerin Rolü” 
isimli iki kitap yazdı. 
             Güner ŞÜKRÜ

Ardino Belediye Başkanı, 
okullarda sıcaklığını denetledi

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat, ilçede en büyük 
okulda kış koşulların-
da eğitim ve öğretim 
sürecinin ne şekilde 
gerçekleştiğini yerinde 
denetledi. Okul müdü-
rü Anika Petrova, Be-
lediye Meclis Başkanı 
Sezgin Bayram ve Be-
lediye Eğitim, Kültür ve 
Spor Şube Müdürü Ba-
har Recebov eşliğinde 
Resmi Murat, okuldaki 
odaların sıcaklık de-

recesini bizzat kendi-
si ölçtü. Termometre 
tüm ders odalarında 

sıcaklık derecesinin 
20-22 arasında oldu-
ğunu gösterince Bölge 

Sağlık Müfettişliğinin 
belirlediği minimum 
sıcaklık derecesinin 4 
derece üstünde olduğu 
saptandı. 
Resmi Murat, “Eğitim 

ve öğretim sürecine 
ilişkin koşulların normal 
olmasına seviniyorum. 
Muhtemelen Avrupa 
Ekonomik Alanının 
Finans Mekanizması 
kapsamında Norveç 
Fonu tarafından f i-
nanse edilen belediye 
binaları ve mekansal 

sistemlerde enerji ve-
rimliliğinin artırılması 
ve geri dönüştürüle-
bilir enerji kullanımı-
na ilişkin projenin de 
buna katkısı var” diye 
kaydetti. 
Uzun süren kış ta-

tilinden sonra Doğu 
Rodoplar’da bulunan 
ilçe sınırlarındaki okul-
larda tekrar eğitim ve 
öğretim sürecine baş-
landı. Sadece Padina 
(Makmulu) Sveti Sveti 
Kiril ve Metodiy İlköğ-
retim Okulu’nda ısıtma 
tesisatında arızadan 
dolayı bir günlüğünlü-
ne tatil uzatıldı. Okul 
müdürü Ruska Çau-
şeva, arızanın bir gün 
zarfında giderileceğine 
kanaat getirdi. Yolculuk 

yapan çok sayıda öğ-
renciler olmasından 
dolayı Borovitsa (Çam-
dere) A.S. Makarenko 
İlköğretim Okulu ve 
Gorno Prahovo (Tos-
çalı) Sveti Sveti Kiril 
ve Metodiy İlköğretim 
Okulu’nda ders saati 
süresi kısaltıldı. 
Bilindiği gibi, öğrenci-

lerin Yılbaşı tatili Eğitim 
ve Bilim Bakanı Migle-
na Kuneva’nın emriyle 
5 ve 6 Ocak tarihlerin-
de olmak üzere iki gün 
uzatılmıştı, 9-11 Ocak 
tarihlerinde ise ağır kış 
koşulları ve grip salgı-
nından dolayı Belediye 
Başkanı’nın emriyle 
okullar tatil edildi.
        Güner ŞÜKRÜ
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Borisov, büyük Çin şirketleri temsilcileriyle görüştü

Başbakan Boyko Borisov, 
Bulgaristan’da yatırım imkan-
larını araştırmak üzere ülkeyi 
ziyaret eden büyük Çin şirket-
lerinin temsilcileriyle görüştü. 

Başbakan Yardımcısı Tomislav 
Donçev’in de hazır bulundu-
ğu görüşmede Alibaba Group 
Başkan Yardımcısı Sun Lijun, 
GS-Solar Company Başkanı 

Sayın Lyn ve GoldPoly Group 
Başkanı Sayın Hong yer aldı. 
Şirket temsilcilerine Başbakan-
lık ziyaretinde şimdiye kadar 
Şangay şehrinde Başkonsolos 

görevinde bulunan Dimitır Ara-
baciev eşlik etti. 

Çinli yatırımcılar, ülkemize duy-
dukları ilginin Başbakan Boyko 
Borisov’un Çin Cumhurbaşkanı 
ve Başbakanı Xi Jinping ve Li 
Keqiang ile iyi ilişkiler kurma-
sından kaynaklandığını belirt-
ti. Son yıllarda Bulgaristan’ın 
16+1 girişimine en üst düzeyde 
katılımı, düzenlenen ekonomik 
forumlar ve iki ülkenin iş dünya-
sının temsilcileri arasında somut 
projelerin görüşülmesine imkan 
sunulmasından sonra ikili iş iliş-
kilerinin canlandırıldığı şeklinde 
ortak değerlendirme yapıldı. 

Alibaba Group kuruluşunun 
ülkeye yönelik yatırım niyeti on-
line ticaretini geliştirmek üzere 
Avrupa’dan gelen tüm siparişleri 
karşılayacak bir lojistik merkezi 
kurulmasıdır. Proje uluslararası 
piyasaya Bulgaristan ürünleri 
ve gıdalarının da arz edilmesini 

içerir. GS-Solar Company’nin 
niyeti ülkede güneş paneli üre-
tim tesisi inşa edilmesidir. Gold-
Poly Group ise Bulgaristan’da 
üretilen tütünü satın almakla 
ilgileniyor. 

Başbakan Boyko Borisov, 
ikili ekonomik ilişkilerin can-
landırılması konusunda Çin 
yöneticilerinin desteğinden do-
layı teşekkür etti. Borisov, hü-
kümetin ilk çalışma gününden 
itibaren önceliğinin daha iyi bir 
yatırım iklimi oluşturulması ve 
idari yüklerin hafifletilmesi ve iş 
yapmak için istikrarlı bir ortam 
sağlanmasıyla yatırımların teş-
vik edilmesi olduğunu vurguladı. 
Başbakan, Bulgaristan’ın avan-
tajlarının düşük vergi oranların-
dan başka Avrupa Birliği üyesi 
bir ülke olarak mali ve ekonomik 
istikrarın sağlanması da olduğu-
nu belirtti. 

                     Kırcaali Haber

Ülkede intiharların yüzde 
43’ünün sebebi, aile çatışması
Ulusal Halk Sağlığı ve Analiz 

Merkezi Ruh Sağlığı Bölümü 
Başkanı Dr. Zahari Zarkov, 
Bulgaristan’da meydana ge-
len intihar sebeplerinin yüzde 
43’ünün aile içinde çatışma-
lardan kaynaklandığını açıkla-
dı. Dr. Zarkov, “Ülkede en sık 
görülen ruhsal bozukluklardan 
biri depresyondur” diye belirtti. 
Ulusal Halk Sağlığı ve Ana-

liz Merkezi’nin gerçekleştir-
diği tam adı, “Ruh Sağlığına 
İlişkin İyileştirilmiş Hizmetler” 
olan Norveç Mali Mekanizma-
sı ve Avrupa Ekonomik Ala-
nı Mali Yardım Mekanizması 
çerçevesinde hibe desteği 
verilen projenin temel amacı, 
Bulgaristan’da intihar teşeb-
büslerinin yüzde 10 oranında 
azaltılmasıdır. 
B u l g a r i s t a n  D e v l e t 

Radyosu’na (BNR) konuşan 
Dr. Zarkov, “Ülkemizde intihar 
teşebbüslerinin ikinci sebebi, 
ruhsal bozukluklar, depres-
yonlar ve anksiyete bozukluk-
larıdır. İstatistikler, hayatına 

son vermeden iki hafta önce 
intiharcıların yardım istediğini 
gösteriyor. Bizim elimizde buna 
dair bilimsel veriler bulunuyor. 
Endişe bozukluğu ve depres-

yon belirtilerinden dolayı insan-
lar aile hekimine başvuruyor. 
Proje faaliyetleri çerçevesinde 
çabalar bu yönde olacak- aile 
hekimlerinin depresyon ve te-
dirginliğe karşı duyarlılığının 

artması ve intihar teşebbüsle-
rinin azalmasına yönelik çaba 
sarf edilecek” dedi. 
Bulgaristan’da her gün orta-

lama 8 intihar teşebbüsünde 

bulunuluyor, her bir 10.teşeb-
büs ise başarılı oluyor. İntihara 
teşebbüs eden kişiler sıralama-
sında işsizler birinci, emekliler 
ikinci, çalışanlar ise üçüncü 
sırada geliyor.   Kırcaali Haber

Başmüftü Hacı, Cumhurbaşkanı 
Plevneliev’i makamında ziyaret etti
Bulgaris-

tan Müs-
lümanları 
B a ş m ü f -
tüsü  Dr. 
M u s t a f a 
H ac ı  ve 
Yüksek İs-
lam Şura 
B a ş k a -
nı Vedat 
A h m e t , 
C u m h u r -
başkanı Rosen Plevneliev’i 
makamında ziyaret etti. Zi-
yaretin sebebi Plevneliev’in 
Cumhurbaşkanlığı görevini 
başarılı bir şekilde tamamla-
masıdır. Görüşme sıcak bir 
atmosferde geçti. 

Başmüftü, Cumhurbaşka-
nı Plevneliev’e usta ressam 
Zlatyo Boyaciev’in çizdiği “Fi-
libe İmaret Camii” isimli resim 
tablosunun bir kopyasını ve 
Başmüftülüğün yeni çıkardığı 
“Şiddete Karşı İslam” kitabını 
hediye etti.


