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KIRCAALİHABER
TİKA Başkanı’na Macaristan Devleti Liyakat Nişanı

Türk İşbirliği ve Koordinasyon 
Ajansı Başkanlığının (TİKA) 
Macaristan genelinde kalkın-
ma ve tarihi kültürel mirasın 
korunmasına yönelik yürüttüğü 
çalışmalar dolayısıyla Macaris-
tan hükümeti tarafından TİKA 
Başkanı Serdar Çam'a liyakat 
nişanı verildi.
Macaristan hükümetinin kül-

tür, sanat ve bilim alanı başta 
olmak üzere Macaristan ve 
Macar kültürü için önemli hiz-
metlerde bulunan kişilere verdi-
ği liyakat nişanı, Macaristan'ın 
Ankara Büyükelçiliği rezidan-
sında düzenlenen törenle TİKA 
Başkanı Serdar Çam'a verildi. 
Törene, Başbakan Yardımcı-
sı Veysi Kaynak, Macaristan 
Başbakanı Viktor Orban ve 
TİKA Balkanlar ve Doğu Avru-
pa Dairesi Başkanı Dr. Mahmut 
Çevik'in yanı sıra çok sayıda 
davetli katıldı.
Orban, törende yaptığı ko-

nuşmada, Çam'ın 2011'den bu 
yana üstlendiği son derece asil 
ve saygın görevin takdire şayan 
olduğunu dile getirdi.

"Kültürel mirası muhafaza et-
mez, ortaya çıkarmazsak, ge-
lecek kuşaklara aktarmazsak 
kendimizi daha zayıf ve fakir 
kılarız." diyen Orban, Serdar 

Çam'ın başkanlığını yürüttüğü 
TİKA'nın, Macaristan'da çok 
büyük çalışmalara imza attı-
ğını ifade etti. Orban, TİKA'nın 
çabaları sayesinde Kanuni 

Sultan Süleyman'ın mezarının 
araştırılması ve yerinin bulun-
masıyla ilgili çalışmaların başa-
rılı olabildiğini hatırlatarak, İdris 
Baba Türbesi ve çeşmesinin de 

yenilendiğini anlattı.
Orban, Macaristan'daki Gül 

Baba Türbesi'nin restorasyo-
nunun en kısa zamanda ta-
mamlanacağının altını çizerek, 
"Bu, Türkiye ve Macaristan'ın 
ortak olarak yaptığı en büyük 
ve önemli proje." değerlendir-
mesinde bulundu.
Victor Orban, "Sayın Serdar 

Çam'ın başkanlığını yürüttüğü 
TİKA, Macaristan'daki eğitim, 
sağlık ve kamu kurumları ile 
Macar kültürünün Türkiye'de 
tanıtımına katkı sağlamaktadır. 
Destekleriniz için minnettarız." 
dedi. Ayrıca Orban, takdim edi-
len liyakat nişanın Macarların 
teşekkür ve minnetinin bir sim-
gesi olduğunu vurguladı.
TİKA Başkanı Çam da burada 

yaptığı konuşmada, aldığı ödül 
nedeniyle duyduğu memnuni-
yeti dile getirerek, "İki dost, kar-
deş ve millet için, ilişkilerimizin 
daha gelişmesi için elimizden 
geldiği kadar gayret sarf ede-
ceğiz." dedi.
Başkanlığın çalışmalarına 

Devamı 3’de

Sofya'da, Türk ve Bulgar iş adamları bir araya geldi
BULTİŞAD'ın Türkiye'nin Sof-

ya Büyükelçiliği Ticaret Müşa-
virliği ile başkent Sofya'daki bir 
otelde düzenlediği ortak yatırım 
forumuna, iki ülkeden iş çevre-
lerini temsilen yaklaşık 200 iş 
adamı katıldı.

AA muhabirine konuşan BUL-
TİŞAD Genel Başkanı Fik-
ret İnce, "Türk iş dünyasına 
Bulgaristan'daki yatırım ola-
naklarını tanıtmak istiyoruz. 
Bulgaristan'ın vergi politikası-
nın Avrupa'nın en iyi politikası 
olduğunu söyleyebiliriz." diye 
konuştu.

İki ülkenin, tarihi ve kültürel 
bağlarına değinen İnce, "Bulga-
ristan vergi ve ekonomik olarak 
yatırım için çok uygun bir ülke." 
değerlendirmesinde bulundu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 
Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi 
Başkanı Osman Ak da Bulga-
ristan'daki yatırım fırsatlarının 
böyle bir forumda değerlendi-
rilmesinin önemli olduğunu dile 
getirdi.

Ayrıca Ak, ticaret hacminin ar-
tırılması açısından Bulgaristan-
Türkiye sınırındaki tır kuyrukla-
rının azaltılmasının iki ülke ma-
kamlarının ele alması gereken 
bir konu olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe de ikili ilişki-
lerin hızla gelişmesinin önünde 
engel olmadığını belirterek, "Bu 
sene ticaret hacminin 5 milyar 
doları aşmasını bekliyoruz." 
diye konuştu.

Gökçe, "İki ülke arasında en 
son 2009'da bir iş konseyi top-
lantısı yapılmıştı. Aradan ge-

çen 8 yılı aşkın 
sürede yaşanan 
bu açığı kapat-
mak istiyoruz. 
Bulgaristan'daki 
Türk yatırımlar 
2,2 milyar doları 
aşmış bulunu-
yor. Bu da tüm 
zamanların en 
büyük rakamıdır. 
Karşılıklı yatırım-
ların artmasını is-

tiyoruz." ifadelerini kullandı.
Bulgaristan'da Ticaret ve Ya-

tırım Fırsatları başlıklı forumda, 
"Avrupa Birliği'nin (AB) Teşvik 
Mekanizmaları, Bulgaristan 
Vergi Sistemi ve Oturma İzni 
Alma Prosedürleri, AB'ye İhra-
catta Bulgaristan'ın Lojistik Üs 
Olma Potansiyeli ve Avantaj-
ları, Dış Ticarette Finansman 
Enstrümanları ve Bulgaristan 
İş Gücü Piyasası - Güncel Du-
rum ve Perspektifler" gibi çeşitli 
paneller düzenlendi.           AA

Demokrasinin Zaferini Kutlarken, 
15 Temmuz Şehitlerimizi 

Saygıyla Anıyoruz
15 Temmuz 2016 gecesi, Türk milleti, kendisine 'kainat imamı' 

olarak gören Fetullah Gülen’in silahlı kuvvetler ve diğer kamu ku-
rumlarına sızmış müritleri tarafından tezgahlanan bir darbe teşeb-
büsünü akim bıraktı. Yaşananlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde 

eşi görülmemiş boyutta bir terör 
saldırısıydı. 250 vatandaşımız 
şehit oldu, 2.000’den fazla va-
tandaşımız yaralandı.

Türk halkı, tek yürek olarak 
büyük bir cesaretle darbecilerin 
karşısına çıktı. Tankların önünde 
durdu. Devlet kurumlarının ele 
geçirilmesini engellemek için 
vücudunu siper etti. Türk halkı, 
demokrasi dışı müdahalelere 
izin vermeyeceğini ortaya koy-
du. Türkiye’nin geleceğine silahlı 
grupların değil, millet iradesinin 
şekil vereceğini ispat etti.

Demokrasiye ve ülkelerinin is-
tikbaline kahramanca sahip çıkarken yaşamlarını kaybeden aziz 
şehitlerimizi rahmetle anıyor; Gazilerimize minnet duygularımızı 
ifade ediyoruz."

                     Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosluğu
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Faiz düşüşü Mayıs ayında da devam etti
Faiz düşüşü önceki 

aylardaki kadar belirgin 
olmasa da Mayıs ayın-
da da devam etti. Faiz 
seviyeleri, büyük oranda 
indirim yapılmasına im-
kan vermiyor. Geçen ay 
piyasanın tüm segment-
lerindeki ortalama kredi 
faizlerinde düşüş yaşan-
dı. BGN mevduatında 
faiz oranlarında hafif bir 
artış gözlendi, fakat bu 
çok az oranda bir artış-
tı. Aynı zamanda EUR 
mevduatına uygulanan 
faiz oranları düşmekte, 
fakat bu düşüş de sem-
bolik bir orandadır. Fakat 
en az önümüzdeki bir-
kaç ay kredi faiz oranları 
seyri takip edilmeden bu 
seviyelerin korunacağını 
söylemek erkendir. 
Kredi Fiyatları 
Geçen ay BGN olarak 

kurumsal krediler, yüz-
de 3,61 olan ortalama 
piyasa faiz oranı, EUR 
olarak kurumsal krediler 
ise yüzde 3,62 olan or-
talama piyasa faiz oranı 
uygulanarak verildi ve 
böylece gerçekte faiz 
oranları eşitlendi. İşlet-
me kredisi faiz oranların-
da genelde aylık bazda 

belirgin düzeltmeler gö-
rülüyor. Bu düzeltmeler, 
daha düşük faiz oranı 
uygulanan büyük mik-

tarda tek seferlik kredi 
anlaşmaları sonucunda 
yapılıyor. Mayıs ayında 
böyle bir durum gözlen-
medi, fakat nerdeyse 
her ay daha hissedilir bir 
oranda faiz indirimleri ve 
ondan sonra da faiz ar-
tışları yapıldı. 
Kurumsal sektörde re-

kabet oldukça şiddetlidir. 
Öyle ki, büyük bir ölçüde 
kredinin yeniden yapılan-
dırılmasıyla bir bankadan 
başka bir bankaya trans-
fer edilmesiyle kredi veri-
liyor. Piyasada öyle ban-

kalar var ki, rakiplerinin 
müşterilerini kendilerine 
çekerek özellikle tarım 
alanında faaliyet gös-

teren şirketlere yüzde 
2-2,5 oranında faizli ku-
rumsal krediler veriyor.
Mayıs ayında BGN 

olarak konut kredilerine 
uygulanan ortalama pi-
yasa faiz oranları, birkaç 
aydır yapılan yüzde 4’ün 
altında faizli gerçek kredi 
anlaşmalarının seviyesi-
ne yaklaşıyor. Böylece 
geçen ay konut kredi fa-
izi yüzde 3,96’ya kadar 
düştü. EUR olarak ipotek 
harcının ortalama tutarı 
yüzde 4,32 oranındaydı. 
BGN olarak ihtiyaç kre-

disi faiz oranları Mayıs 
ayında 0,7 puanlık indi-
rimle yüzde 8,53’e ka-
dar düştü. “My Money” 

finans portalının aylık 
bültenine göre geçen ay 
bankaların ihtiyaç kredi-
si konusunda aktifti-yedi 
banka kredi tekliflerinde 
düzeltme yaptı. Bülten-
de birkaç aydan beri bu 
tür tekliflerde hareketlilik 
gözlendiği ve bunun da 
bankaların ihtiyaç kredisi 
koşullarını iyileştirdiğinin 
ve iyileştirmek istediğinin 
açık bir işareti olduğu be-
lirtildi. 
Para Tasarrufu ve 

Saklama 
Mevduat faiz oranları, 

geçen yılın aynı döne-
mine göre BGN mevdu-
atında yüzde 0,21, EUR 
mevduatında ise yüzde 
0,18 düşüşle Mayıs ayın-
da piyasa ortalama faiz 
oranı üç kattan fazla 
azaldı. Gerçekte büyük 
bankalar, standart bir 
yıl vadeli mevduatlarda 
yüzde 0,05 gibi daha 
düşük oranda faiz uygu-
luyor. Böylece enflasyon 
oranı yaklaşık yüzde 2 
olduğu takdirde gerçek-
te tasarruf mevduatın-
dan gelir elde edilme-
mektedir. Hala yüzde 1 
civarında faiz teklif eden 
Bulgarlara ait daha kü-
çük bankalar bulunuyor 
ki, bu durum piyasa faiz 
oranını etkilemektedir. 
Tahminler
Bulgar istan Ulusal 

Bankasının en son ya-
yınladığı “Ekonomik 
Değerlendirme” başlıklı 
bülteninde 2017 yılı-
nın üçüncü çeyreğinde 
yeni anlaşmalara ilişkin 

vadeli mevduatlara ve 
kredilere uygulanan faiz 
oranlarının korunması 
tahmin ediliyor. Banka-
lara yatırılan fonların 
artması ve likidite karşı-
lama oranlarının yüksek 
olmasının ulaşılan sevi-
yelerde kalmasını sağ-
lamaya devam edeceği 
düşünülüyor. 
Öte yandan Avrupa 

Merkez Bankasının faiz 
politikasının normalleş-
mesi beklenmesi nede-
niyle Euro Bölgesinde 
faiz oranlarının düşüş 
eğiliminin durdurulma-
sına dair piyasa beklen-
tileri muhtemelen bizde 
ileride faiz oranlarının 
düşüşünü sınırlayacak-
tır. Bu şu demektir ki, 
Euro Bölgesinde faiz 
oranlarının artması ha-
linde bankacıların daha 
yılın başına tahmin etti-
ği gibi ülkede faizlerdeki 
düşme eğiliminin tersine 
dönmesine yol açacak-
tır. 

Kırcaali ili, toplu iş sözleş-
melerinde son sıralarda

Kırcaali İli Çalışma Ko-
şulları Konseyi Kırcaali 
Valiliğinde 2010 yılından 
bu yana ilk oturumunu 
gerçekleştirdi. Vali Yar-
dımcısı Leman Ali’nin 
başkanlığında yapılan 
toplantıda konsey yeni 
bir Teşkilatı ve Çalış-
ma Usulleri Yönetmeli-
ği kabul ederek, sosyal 
ortakları temsil eden iki 
Çalışma Koşulları Kon-
seyi Başkan Yardımcısı 
seçti. Çalışma Koşulları 
Konseyi Yardımcılığına 
seçilenler Bulgaristan 
Bağımsız Sendikalar 
Konfederasyonu (KNSB) 
Kırcaali İli Koordinatörü 
İvanka Karakoleva ve Va-
tandaş Ekonomik Girişim 
Birliğini temsilen Daniel 
Delçev’dir. Toplantının 
üçüncü maddesi olarak 
Vladimir Boyaciev’ in 
müdürlüğünü yaptığı Uz-
laşma ve Tahkim Ulusal 
Enstitüsü (NİPA) ekibi 
tarafından hazırlanan 
Kırcaali İlinde Toplu İş 
Sözleşmeleri Analizi ele 
alındı. 
Enstitü, toplu iş anlaş-

mazlıklarının çözümün-

de arabuluculuk yapma-
sı amacıyla 2003 yılında 
kuruldu. Analiz tanıtımın-
da Kırcaali Valisi Nikola 
Çanev de hazır bulundu. 
Vali, bölgenin sosyo-
ekonomik özelliklerine, 
istihdam oranı ve gelir 
seviyesi konularını ay-
dınlatan veri toplama ve 
sistematik hale getirme-
ye yönelik çabalarından 
ötürü analizi yapan ekibi 
tebrik etti. Çanev, “Bu tür 
tartışmalar sosyal diya-
logun teşvik edilmesi ve 
emeğin haklarının savu-
nulması açısından don 

derece faydalıdır” dedi. 
NİPA’nın araştırmala-

rına göre Kırcaali ili, ül-
kede 28 il arasında top-
lu iş sözleşmeleri ve ek 
sözleşmelere göre 21.sı-
rada ve iş sözleşmele-
ri kapsamında çalışan 
işçi ve memurlara göre 
22.sırada yer alıyor. Ge-
nel olarak ekonomik kriz 
koşullarında imzalanan 
toplu iş sözleşmelerinde 
azalma eğilimi görülüyor. 
Fakat ülke bazında yüzde 
20 oranındayken Kırcaali 
ilinde toplu iş sözleşme-
lerinde ancak yüzde 5 

oranında azalma 
gözleniyor. 
31 Aralık 2016 

tarihi itibariyle il 
bazında asgari 
işçi ücreti ülkede 
ortalama seviye-
nin üzerinde ola-
rak 503 leva mik-
tarındadır. Bu da 
o tarih itibariyle 
ülkede uygulanan 
420 leva mikta-
rındaki asgari işçi 
ücrete göre yüz-
de 19,8 oranında 
yüksek olduğunu 
gösteriyor. Sos-

yal ortaklar tarafından 
yapılan analize yüksek 
not verildi. Çünkü ana-
liz çalışmasında toplu iş 
sözleşmelerinin kapsamı, 
geliştirilmesi ve düzen-
lenmesi konusunda elde 
edilen olumlu sonuçlara 
da yer verilmiştir. Analiz, 
bölgelere ve branşlara 
göre süreç dinamiklerinin 
izlenmesine ve mevzuat-
ta belirlenen asgari işçi 
ücretin üzerinde olarak 
çalışanların lehine anlaş-
malara varılmasına imkan 
veriyor. 

              Kırcaali Haber

Bakan Angelkova: Turist 
sayısında rekor kırılması 

bekleniyor
NOVA TV kanalında canlı yayınlanan Merhaba 

Bulgaristan programına konuk olan Turizm Baka-
nı Nikolina Angelkova,”Geçen yıl turist sayısında 
rekor kırıldı. Bu yılki sezonda ise bu rekorun kırıl-
ması bekleniyor. Şu anda turist sayısında yüzde 
7 oranında artış var” diye kaydetti. 

Angelkova’nın ifadelerine göre geçen yıl Mayıs-
Ekim arası yaz döneminde Bulgaristan 6,5 milyon 
yabancı turist tarafından ziyaret edildi. 

Bakan, “Bu yıl Ocak-Mayıs döneminde geçen 

yılın aynı dönemine göre turist sayısında hemen 
hemen yüzde 13 oranında artış var” dedi. 

Bakan, bundan başka büyük tur operatörlerin 
yaptığı sıralamaya göre Bulgaristan’ın, aile tatili 
bakımından ilk sıralarda yer aldığını, alkol turizmi 
ise sadece Slınçev Bryag tatil beldesi ile bağdaş-
tırıldığını söyledi. 

Angelkova, “Her bir devlet, insanların eğlenebi-
leceği bir tatil yerine sahiptir” diye kaydetti. 

Bakan, “Karadeniz kıyısında ön plana çıkan aile 
turizminin Bulgaristan’da turizm sektörü içindeki 
payı yüzde 60’ın üzerindedir. Bulgaristan, sadece 
Slınçev Bryag tatil beldesi değildir” diye sözlerine 
ekledi. 
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Ardino'da yeni otogar hizmete açıldı
Ardino (Eğridere) Bele-

diye Başkanı Resmi Mu-
rat, Meatsa Şirketi sahibi 
Müh. Fahri İdriz ve Ardino 
Belediye Meclisi Başkanı 
Sezgin Bayram dün Ardi-
no kasabasının merkezi-
ne yeni inşa edilen otoga-
rın açılışını yaptılar. 

Açılış konuşması yapan 
Belediye Başkanı Res-
mi Murat, “Bugün bizler, 
bizim küçük, fakat şirin 
Rodop kasabamıza uy-
gun vizyon oluşturan oto-
gar olarak tasarlanan ve 
inşa edilen ilk gerçek ve 
modern binanın açılışını 
yapmaktayız” dedi. Be-
lediye Başkanı, yeni oto-
garın modern bir iletişim 
noktası, ulaşım araçları-
nın güvenli kullanılacağı 
yer olacağını ve yolculara, 
çocuklu annelere, deza-
vantajlı ve özel ihtiyaçları 
olan kişilere bütün imkan-
ları sağlayacağını kaydet-
ti. Resmi Murat, “Otogar 
kentsel teknik ve ulaştır-
ma altyapının önemli bir 
parçasıdır. Otogar ne öl-
çüde yenilikçi ve çağdaş-
sa, kasaba o ölçüde daha 
erişilebilir ve tüccarlar, iş 
adamları ve turistler için 
cazip olacaktır” diye be-

lirtti. 
Açılış töreninde Hak 

ve Özgürlükler Hareketi 
(HÖH) Kırcaali İl Başkanı 
Müh. İzzet Şaban, yapıyı 
tasarlayan Mimar Sta-
nislav Lukov, Ardino İlçe 
Eğitim Müdürü Başmüfet-
tiş Ştilyan Uzunov, Ardino 
Belediye Meclis üyeleri, 
köy muhtarları ve vatan-
daşlar hazır bulundu. Ar-
dino Slıntse Anaokulun-
da eğitim gören minikler, 

anaokulu müdürü Dimit-
rina Aleksandrova’nın yö-
netiminde hazırlanan kısa 
bir müzik programı sundu. 

Meatsa Şirketi sahibi 
Müh. Fahri İdriz, Ardino’da 
yeni otogarın açılışında 
bulunmaktan şeref duy-
duğunu dile getirdi. Müh. 
Fahri İdriz, “İnanılmaz bir 
otogara sahip oldunuz. Bu 
otogar ülkedeki en güzel 
otogarlardan biridir. Onun 
iyi idare edeceğinizi umu-

yorum” diye kaydetti. 
Ardino Belediye Meclis 

Üyesi Sıbi Uzunov, Be-
lediye Başkanı Resmi 
Murat’ın şahsında Beledi-
ye yönetimini yeni modern 
otogardan dolayı tebrik 
etti. Sıbi Uzunov, “Bu sa-
dece ilçe sakinleri adına 
değil, şirin kasabamızın 
tüm misafirleri adına da 
bir kazanımdır” dedi. 

Yeni otogar projesi, 
Büyüme ve Bölgelerin 

Sürdürülebilir Gelişimi 
Kamu Yatırım Programı 
kapsamında gerçekleşti-
rildi. Proje Mimar Stanis-
lav Lukov ve ona ait olan 
Kırcaali "Lukov-Design" 
Mimarlık Ofisi tarafından 
hazırlandı. 
Yeni otogarda yolcu 

bekleme salonu, bilet sa-
tış gişeleri, bagaj emanet 
ve depolama hizmeti için 
tesisler, çocuklu anneler 
için oda, ofis ve ticaret 
yerleri bulunuyor. Bina 
zor hareket edebilen ve 
engelli vatandaşlara eri-

şilebilir durumdadır. Kli-
ma ve ısıtma tesisatına 
ve tuvaletlere sahiptir. 
Otogarın yanında oto-
parklar da bulunuyor. 
Kırcaali Bölge Müftülü-

ğü Vaizi ve Ardino Cami 
Derneği Başkanı Sezer 
Ayhanov, otogarın hayırlı 
olması için dua okudu. 
Açılış töreninden sonra 

tüm katılımcılara sağlık 
ve bereket için 9 kazan 
pilav ikram edildi. Pilav 
ikramı otogarı inşa eden 
firma tarafından yapıldı.
          Güner ŞÜKRÜ

Borisov: Vatandaş haklarının korunması 
Brexit müzakerelerinde öncelik olmalıdır

Başbakan Boyko Bori-
sov, (Avrupa Birliği) AB 
Komisyonunun Brexit 
Başmüzakerecisi Michel 
Barnier ile gerçekleştirdi-
ği görüşmede şunları kay-
detti: “Bulgaristan, 2018 
yılının başında AB Kon-
seyi Dönem Başkanlığının 
sorumluluklarını üstlen-
meye ve Birleşik Krallık ve 
Kuzey İrlanda’nın AB’den 
ayrılması için oluşturulan 
müzakere ekibini destek-
lemeye hazırdır. Müzake-
relerin şeffaflığının garan-
törü olarak Size güveniyo-
ruz” diye kaydetti. 

Başbakan Borisov, Bul-
garistan vatandaşların 
haklarına ilişkin konuların 
birinci öncelik olarak belir-
lenmesini desteklediğinin 
altını çizdi. Başbakan’ın 
ifadelerine göre bu amaca 
yönelik olarak ileride ya-
pılacak Birleşik Krallık ve 
Kuzey İrlanda’nın AB’den 
ayrılmasına ilişkin anlaş-
mada ülkede uzun süreli 
ve kalıcı ikamet eden AB 
vatandaşları için hukuki 
güvenlik sağlayacak ay-
rımcı olmayan ve etkin bir 
şekilde uygulanabilir bir 
mekanizmaya bel bağ-
lanması gerekir. Borisov, 
Birleşik Krallık ’ta Bulga-
ristan vatandaşı olan çok 

sayıda üniversiteli bulun-
masından özellikle endi-
şelendiğinin altını çizdi. 

Başbakan, “Bulgaris-
tan için Birleşik Krallık 
ve Kuzey İr landa’nın 
AB’den ayrılmasına yö-
nelik müzakerelerde AB 
üyesi devletlerin toplum-
ları arasındaki birlik ilkesi 
çok önemlidir ve bu yüz-
den tüm AB üyesi ülke-
lerin ve vatandaşlarının 
çıkarlarını adil ve dengeli 
bir şekilde garanti edecek 
bir anlaşmaya varılması 
kilit önem taşıyacaktır” 
diye kaydetti. Borisov, 

Brexit’ten sonra da AB 
ve Birleşik Krallık arasın-
da güvenlik ve terörizmle 
mücadele alanlarında or-
taklığın devam edeceğine 
dair ümidini dile getirdi. 

Borisov ve Barnier, üst-
lenilen tüm taahhütlerin 
yerine getirilmesi ilkesi te-
melinde Birleşik Krallık’ın 
AB’ne karşı mali yüküm-
lülüklerini yerine getirme-
sinin düzenlemesinin son 
derece önemli olduğu ko-
nusunda ortak görüş be-
yan ettiler. Bu yaklaşıma 
bağlı kalınması AB bütçe-
si üzerindeki olumsuz et-

kilerin minimize edilmesi-
ni sağlayacaktır ve bu du-
rumda AB üyesi ülkelerin 
AB bütçesine yaptığı katkı 
miktarlarında değişikliğe 
yol açmaması gerekir. 

Başbakan Bor i sov, 
Barnier’in Birleşik Krallık 
hükümeti ile müzakerele-
re başlanmasına yönelik 
etkin hazırlık konusunda 
kişisel katkısı olduğunu 
vurgulayarak, ekibinin AB 
vatandaşları açısından 
en iyi olan sonuçlar elde 
edeceğine dair kanaatini 
ifade etti.

             Kırcaali Haber     

verdiği destek nedeniy-
le Başbakan Yardımcısı 
Kaynak'a, Türk hükümeti 
ve milletine şükranlarını 
ileten Çam, kendisine 
takdim edilen liyakat ni-
şanını bütün TİKA çalı-
şanları adına kabul etti-
ğini söyledi. Çam, "Bizim 
çalışmalarımızın başarılı 
olmasına katkı sağlayan, 
Türkiye Cumhuriyeti'nin 

bütün imkanlarını se-
ferber eden, maddi ve 
manevi desteklerini esir-
gemeyen başta Sayın 
Cumhurbaşkanımıza, 
Sayın Başkanımıza, hü-
kümetimize ve milletimi-
ze bu imkanları seferber 
ettikleri için teşekkürleri-
mi arz etmek istiyorum." 
ifadelerini kullandı.
TİK A'nın Macar is -

tan'daki faaliyetleri
TİKA'nın Avrupa Birli-

ği'ndeki ilk koordinatörlü-
ğü olan TİKA Budapeşte 
Program Koordinasyon 
Ofisi, 1 Mayıs 2014'te fa-
aliyetlerine başladı. TİKA 
Budapeşte Program Ko-
ordinasyon Ofisi aracı-
lığıyla, 2014-2017 yılları 
arasında Macaristan'da 
sosyal altyapı hizmetleri, 
eğitim ve sağlık alanının 
yanı sıra bilimsel ve kül-
türel iş birliğiyle restoras-

TİKA Başkanı’na 
Macaristan Devleti 

Liyakat Nişanı
yon alanları olmak üzere 
toplam 60 proje hayata 
geçirildi.
Söz konusu projelerden 

32'si sosyal ve kültürel 
iş birliği, 12'si eğitim, 8'i 
restorasyon, biri idari ve 
sivil altyapıların gelişti-
rilmesi ve 7'si de sağlık 
alanında gerçekleştirildi. 
Macaristan'da önem-
li projelere imza atan 
TİKA tarafından Zigetvar 
Kalesi'nin fethi sırasında 

vefat eden Kanuni Sultan 
Süleyman'ın kayıp türbesi 
ve palanka, cami ve tekke 
gibi ek yapılar bulunarak 
gün yüzüne çıkarıldı. Ta-
rih sahnesindeki kayıp bir 
kilit taşının yerine konul-
ması amacıyla "Kanuni 
Sultan Süleyman'ın Kayıp 
Mezarının Araştırılması" 
projesi hayata geçirildi. 
Söz konusu projenin kazı 
çalışmaları devam ediyor.
Türkiye'nin girişimleriy-

le 1994'te, Kanuni Sultan 
Süleyman'ın doğumunun 
500. yıl dönümünde Zi-
getvar'daki makam tür-
besi ve bir anıt heykelin 
yer aldığı Zigetvar Türk-
Macar Dostluk Parkı 
inşa edildi. Avrupa'nın en 
kuzeyindeki Osmanlı dö-
nemi eseri olduğu belirti-
len Gül Baba Türbesi'nin 
restorasyon çalışmaları 
da sürüyor.

1. sayfadan devam
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DOST Partisi’nin Başmüftü Yardımcısının 
ailesine yapılan saldırıyla ilgili görüşü

Sorumluluk, Özgürlük 
ve Hoşgörü İçin Demok-
ratlar (DOST) Partisi, 
Başmüftü Yardımcısı Bi-
rali Mümün’ün ailesinin 
fertlerinin dövüldüğü, 
farklı olana karşı nefret 
ve hoşgörüsüzlüğe da-
yalı yapılan vahşi saldı-
rıyı kınıyor. 
Basında yer alan son 

haberlere göre saldıran 
şahısların 15-16 yaşla-
rında genç delikanlılar 
olması ayrı bir endişe 
konusudur. 
Umumiyet it ibariyle 

saldırganlık, 18 yaşın-
dan küçük gençler ve 
çocuklar da buna dahil, 
Bulgaristan toplumun-
da bir davranış modeli 
olarak benimsenmeye 
başlandı. 
Tehl ikel i  b ir  feno -

mene tanık oluyoruz. 
Bulgaristan’da en yük-
sek kürsü olan Meclis 
kürsüsünden yapılan ko-
nuşmalarda nefret söy-

lemleri kullanılıyor. İkti-
dardakilerin siyasi im-
zası olarak nefret dilinin 
toplumdaki izdüşümü 
var. Tabii ki, bu nefret 

dili Avrupa Birliği Konse-
yinin resmi belgelerinde 
faşistler olarak tanım-
lanan kilit rol oynayan 
milliyetçiler tarafından 

dayatıldı. Bulgaristan’da 
nefret dili kurumsallaş-
tırılmıştır, çünkü bu dili 
kullanan siyasi güçler, 
Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatan-
daşlar (GERB) partisinin 
koalisyon ortağı olarak 
hükümette yer alıyor. 
Sokakta yaşanan bu 
şiddetten ilk önce siya-
sal iktidar sorumludur. 
Beyler, Bulgaristan’da 

farklı olanları dövüyorlar. 
Mart ayında vatana giriş 
yapılmasının yasaklan-
ması ve anayasal hakla-
rın elinden alınması için 
sınırda olanları dövdüler. 
Şimdi sokakta dövüyor-
lar-ticari bir yapının giri-
şinde. 
İşte, iktidar hareket ha-

linde!...  Aşırılık ve şid-
det ...

Parlamenter söylem-
lere de hiç gerek yok. 
Slavi Binev ve Kamen 
Petkov’un milletvekili 
aday listelerinde bulun-
duğu, Volen Siderov’un 
ise bakanlık atamala-
rına ilişkin iletimci rolü 
oynadığı partiler ta-
rafından kullanıldıkça 
parlamenter söylemler 
yankı bulmuyor. 
GERB partisinin hoş-

görü ve etnik barışa 
dair göstermelik söy-
lemlerine gerek yoktur. 
Boşunadır. Cizvitler 

Ortaçağ’ında kaldı. As-
lında 2017 yılında Bul-
garistan, demokrasi ve 
Arupa-Atlantik Çağı’nı 
değil de acaba siyasi 
açıdan Ortaçağı mı ya-
şıyor?! 

Başmüftülükten Müslümanlara 
yapılan saldırıyı kınayan deklarasyon

Basının güzide temsil-
cileri, 
Mübarek Ramazan 

Bayramın üçüncü gü-
nünde İslamofobiye 
dayalı sıradaki saldır-
ganlık ve şiddet içeren 
eylem yapıldı. Saldırı 
son derece küstahça, 
ahlaksızca ve yüzsüz-
ce yapıldı. Daha üzücü 
olan da saldırının genç 
kızlar tarafından bir ça-
resiz ve savunmasız 
aileye karşı kozmopolit 
bir Avrupa şehri olan 
Sofya’nın merkezin-
de yapılmasıdır. Tüm 
bunlar, onların asırlar-
ca Balkan haklarının 
milli kıyafetlerinin bir 
parçası olan başörtüsü 
taşıdıkları için yapıldı. 
Bulgaristan Müslüman-
larından başka farklı 
dini inançlara sahip 
diğer tüm normal va-
tandaşlarda da tiksinti 
uyandıran ve şok yara-
tan bu tür insanlık dışı 
bir eylem son derece 
üzücüdür. 
Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftülüğü, 
İslam’a karşı nefrete 
dayalı bu faşist şiddet 
eylemini şiddetle kını-
yor. Bu suçun sorum-
luluğunu doğrudan si-
yasi, ekonomik ve mali 

çıkarlar elde etmek için 
vatanımızda etnik ve 
dini nefreti körükleyen 
siyasetçiler, siyasi olu-
şumlar, medyalar, ga-
zeteciler, bilim adamla-

rı taşıyor. Altı yıl önce 
Sofya’daki tek caminin 
önünde namaz kılanla-
ra saldıran ve namazlık-
ları yakanların cezalan-
dırılmaması bu sonucu 
doğurdu. Bu hakaret 

muhtemelen popülist 
milliyetçi bir şahsın et-
nik politikadan sorumlu 
Başbakanlığa bağlı bir 
organın başkanı olma-
sıyla da bağlıdır. Aşırı 

milliyetçilerin sınırda 
yaşlı kadınları yerde 
iterek sürüklediği top-
lumsal bir or tamda 
İslamofobik saldırıla-
rı doğal bir sonuçtur. 
Başmüftülüğün sayısız 

ihbarları ve uyarılarına 
rağmen bu tür birçok 
eylem yapıldı. 27 Ha-
ziran 2017 tarihi Bul-
garistan tarihinde kara 
bir leke olarak kalacak-

tır ve devletin Avrupa 
Birliği Konseyi Dönem 
Başkanlığı yolunda bir 
engel olacaktır. Bu sal-
dırı bir holiganlık eyle-
mi değildir, devletin dur 
demesi gerektiği çok 
üzücü bir olaydır! 
Devletin ve yetkili ku-

rumların Bulgaristan’da 
İslamofobik dalgasının 
ortadan kaldırılmasına 
yönelik yeterli ve so-
mut kararlar almadığı 
takdirde ülkedeki Müs-
lüman topluluğu tüm 
vatandaşların zarar 
göreceği etnik çatış-
maya yol açmasından 
ciddi endişe etmekte-
dir. Bu tür bir şey artık 
Balkanlarda yaşandı, 
fakat Başmüftülük bu 
tür bir senaryoda yer 
almayacak ve şimdiye 
kadar olduğu gibi ileri-
de de Bulgaristan hal-
kının refahı ve iyiliği için 
çalışacaktır. 
Başmüftülük olarak ilk 

önce Bulgaristan toplu-
munu popülist milliyet-

çiliğin ve İslamofobinin 
yükselmesine karşı 
çıkmaya çağırıyoruz. 
Tüm siyasi partilerin, 
sivil toplum kuruluş-
larının, basın kuruluş-
larının, gazetecilerin, 
bilim adamlarının ve 
vatandaşların, Müslü-
man topluluğunun da 
bir parçası olduğu Bul-
garistan halkının kapıl-
dığı bu saldırganlığın 
son verilmesi için çaba 
sarf edeceklerine inanı-
yoruz. AB değerleri ve 
demokratik normlardan 
uzaklaşmamız, fark-
lı dini ve etnik gruplar 
arasındaki mesafenin 
artmasına yol açacak-
tır. Eğer Avrupa ülke-
leri ve Bulgaristan bü-
yük ve güçlü birer ülke 
olmak isterlerse, diğer 
segregasyonlara kar-
şı mücadele ettiği gibi 
İslamofobiye karşı da 
mücadele etmelidirler. 

Bulgaristan Müslü-
manları Başmüftülü-
ğü 
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HÖH, Başmüftü Yardımcısının 
ailesine yapılan saldırıyı kınadı

Hak ve Özgürlükler Ha-
reketi (HÖH) Genel Baş-
kanı Mustafa Karadayı, 
Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftü Yardımcısı 
Birali Birali’nin eşi ve iki 
kızının başörtülü olduk-
ları gerekçesiyle saldırıya 
uğramasıyla ilgili olarak 
“Nefretin uygulanması 
son derece tehlikelidir. 
Birileri ‘Yeter artık’ deme-
li.” değerlendirmesinde 
bulundu.

Muhalefetteki HÖH’ün 
Genel Başkanı Karada-
yı, parlamentoda yaptığı 
açıklamada İslamofobiyi 
kınadı.

Karadayı, “Hepimiz şok-
tayız. Nefretin uygulan-
ması son derece tehlike-
lidir. Birileri ‘Yeter artık’ 
demeli. Bu tür eylemlere 
karşı uyarı yapmaktan 
asla vazgeçmeyeceğiz. 
Hoşgörüye geri dönelim 
diyoruz” ifadelerini kul-
landı.

Başkent Sofya’daki Ban-
yabaşı Camisi’nde na-
maz kılan Müslümanlara 
2011’de saldıran ırkçı ve 
aşırı milliyetçilerin bugün 
koalisyon ortağı olarak 

iktidarda bulunduklarını 
anımsatan Karadayı, aynı 
kişilerin mart ayında ya-
pılan seçimlerde ülkenin 
Türkiye sınırında yaşlı bir 
Müslüman kadını tekme-
lediğini söyledi.

Karadayı,  bar ış ve 
toplumsal huzurun her 
şeyden üstün olduğuna 
işaret ederek kimsenin 
ayrımcılık ve nefreti des-
tekleyemeyeceğini belirtti. 

Karadayı, “Toplumsal zih-
niyet, başörtüyü kanunen 
yasaklanmış kıyafetler-
den ayıramıyor. Başörtü 
takmak bir problem olma-
malıdır.” dedi.

Birali’nin eşi ve kızlarına 
saldıranların cezalandırıl-
ması gerektiğini vurgula-
yan Karadayı, tüm toplu-
mun bu yönde gayretleri-
ni sürdürmesi gerektiğini 
belirtti.

Bu arada Başmüftülük 
Genel Sekreteri Celal 
Faik, sürekli benzer mü-
dahale ve saldırılarla ilgili 
ihbar aldıklarını söyledi.

Faik, gazetecilere yap-
tığı açıklamada, “Çeşitli 
politikacılar, siyasi fraksi-
yonlar ve medyanın yıllar-
dır körüklediği İslamofobi 
böyle bir duruma gelinme-
sine neden olmuştur.” diye 
konuştu.

Öğretim görevlisi Evge-
niya İvanova da saldırı 
sırasında kimsenin müda-
hale etmemesinin toplu-
mun korku uyandırıcı tav-
rını gösterdiğine söyledi. 
İvanova, “İslamofobi sa-
dece Bulgaristan’ın değil, 
dünyanın ortak sorunudur. 
İslamofobi sürekli kışkırtı-
lıyor. Bulgaristan’da İslam 
hep sorun olmuştur. Sa-
dece Hasan ile İvan ara-
sındaki ilişkiler değil, 500 
yıllık Osmanlı hükümdarlı-
ğı travmatik bir iz bıraktı.” 
dedi.

Olayın tekrarlanabilece-
ğinden duyduğu endişeyi 
dile getiren İvanova, “Sos-
yal medyadaki yorumlar-
da çok sayıda kişi ‘Bravo 
yiğitler, kovalım bunları’ 
diyorsa işte bu tehlikelidir” 
ifadesini kullandı.

Bulgaristan’daki Suri-

ye sığınmacılarını temsil 
eden Özgür Suriye Birliği 
Başkanı Akram Nayuf da 
basına yaptığı açıklama-
da, radikalizmin din ve 
milliyeti olmadığını belirte-
rek “Ne olursa olsun Bul-
gar toplumunun hoşgörü-
lü olduğuna inanıyorum. 
Olayın tekrar edilmesine 
izin vermeyeceğine de 
inanıyorum. Ancak bazı 
insanlar halen nefretin di-
lini takdirle karşılıyorlar” 
diye konuştu.

Başmüftü Yardımcısı 
Birali Birali’nin eşi ile 16 
ve 20 yaşlarındaki kızla-
rı, dün başkent Sofya’nın 
“Svoboda” (Özgürlük) 
semtinde bir markette 
alışveriş yaparken başör-
tülü oldukları bahanesiyle 
iki genç kadın ve bir erkek 
tarafından darbedilmişti.

Bulgaristan Yahudileri Müslü-
manlara yapılan saldırıyı kınadı

Bulgaristan Yahudileri 
Örgütü Şalom ve Merkez 
Yahudi Konseyi Deklaras-
yonu:

Vicdan özgürlüğü, dü-
şünce özgürlüğü ve din 
seçimi ve dini veya ateist 
görüşler dokunulmaz-
dır. Devlet, farklı dinlere 
inananların yanı sıra dini 
inanca sahip ve dini inan-
ca sahip olmayanlar ara-
sında tahammüllülüğün 
ve saygının sürdürülme-
sini desteklemektedir.

Bulgaristan Anayasası, 
37. Madde, 1.Fıkra 

Bulgaristan Yahudileri 
Örgütü Şalom ve Merkez 
Yahudi Konseyi, başkent 
Sofya’da bir süpermarket 
önünde gerçekleştirilen 
Başmüftü Yardımcısı Bi-
rali Birali’nin eşi ve ço-
cuklarına karşı barbarca 
saldırıyı şiddetle kınıyor.

Birali Birali’nin tüm aile-
sine yaşadıkları stres ve 
fiziksel acıyı paylaştığımı-
zı ifade ederek, derin bir 
duyarlılık içinde desteği-
mizi sunmaya hazır oldu-
ğumuzu bildirmek isteriz. 

Bununla birlikte güvenlik 

organlarının suçluları ya-
kalamak için elinden ge-
leni yapacağına ve suçlu-
ların işledikleri bu suçtan 
dolayı hak ettikleri cezayı 
çekeceklerine inanıyoruz. 

Bulgaristan, bir hukuk 
devletidir ve farklı dinle-
rin özgürce uygulanması 
ülkemizin anayasasında 
garanti edilmektedir. Ve 
bunun teminat her şey-
den önce siyasetçileri, 
devlet çalışanlarını, kol-
luk görevlilerini ve yargı 
görevlilerini Bulgaristan 

vatandaşlarının bu hak 
ve özgürlüklerine uymak 
ve gözetmekle yükümlü 
kılmaktadır. 

Devlet kanunlarına uyul-
ması gerekir, bireylerin 
özel hayatı ve güvenliği 
kolluk organları tarafından 
garanti edilmelidir, yargı 
organları ise kanunu ta-
mamen uygulamalıdır. 

Bu eylemi şiddetle kına-
yarak bir kez daha yaban-
cı düşmanlığı ve hoşgörü-
süzlüğe dayalı eylemlere 
karşı tahammülsüzlük 

çağrısı yapıyoruz. Tüm 
toplumu ve özellikle de 
siyasetçileri ve devlet 
adamlarını nefret söylem-
leri ve etnik ve dini taham-
mülsüzlük aşılamaktan 
kaynaklanan eylemlere 
yoğun dikkat göstermeye 
çağırıyoruz. 

Bulgaristan Yahudi-
leri Örgütü Şalom ve 
Merkez Yahudi Konseyi 
Başkanları Dr. Aleksan-
dar Oskar ve Sofia Co-
hen

Birinci sınıf öğrencilerine 
devlet desteği verilecek

Yeni 2017-2018 eğitim ve öğretim yılının başın-
da birinci sınıfa gidecek 46 bin çocuğun ailesine 
250 leva yardım ödenecek. Hükümet, çocukları 
birinci sınıfa gidecek olan geliri düşük ailelere bir 
kereye mahsus olarak 250 leva miktarında yardım 
ödenmesi kararı aldı. Bu kaynaklarla önümüzde-
ki Eylül ayında ilköğretime ilk defa ayak basması 
beklenen yaklaşık 46 bin çocuğa destek verilecek. 

Bir kereye mahsus olmak üzere yapılan 250 leva 
miktarındaki yardım, Aile Yardımı Ödeneği Kanu-
nu çerçevesinde yapılıyor. 

Çocuklarının ilk defa bir devlet veya belediye 
okuluna kaydını yaptıran ailelerin bu yardımı al-
maya hakkı vardır. Başka zorunlu bir koşul da aile 
fertlerinin önceki 12 ayda aylık ortalama gelirinin 
400 levanın altında veya eşit olmasıdır. 

Bu yardım Çocuk Koruma Kanunu çerçevesinde 
engelli çocukların, yetim çocukların ve koruyucu 
aileler, akrabalar ve yakınlarının yanına yerleşti-
rilen çocukların ailelerinin gelirine bakılmaksızın 
ödenecek. 

Destek ödenmesine ilişkin başvuru süresi, ço-
cukların 2017-2018 eğitim ve öğretim yılında bi-
rinci sınıfa kaydı yapıldıktan sonra 15 Ekim 2017 
tarihinde dolacak.
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Vali Çanev, firmalarla meslek liseleri arasında arabuluculuk yapıyor
Kırcaali Valisi Nikola 

Çanev, eğitim ve işgücü 
piyasası arası mesafenin 
kısaltılması ve bölgede 
sürekli olarak yaşanan 
personel yetersizliğinin 
gider i lmesi amacıyla 
Kırcaali’de iş dünyası ile 
meslek liseleri arasında 
arabulucu olmayı üstlendi. 
Çanev’in girişimiyle Vasil 
Levski Meslek Lisesi ve 
Kaptan Petko Voyvoda 
Elektronik- Elektrik Tek-
nolojisi Lisesi müdürleri 
Nina Terekieva ve Tanya 
Türkecieva ile Pnevmati-
ka Serta Şirketi yönetimi 
arasında bir görüşme ya-
pıldı. Görüşmede iki ta-
rafın da yararına olacak 
uzun bir ortaklığa yönelik 
yeni bir mekanizma ele 
alındı.

Pnevmatika Serta Şir-
keti, ilde makine üretimi 
yapan önde gelen şirket-
lerden biridir ve üretimini 
genişletebilmesi için ek 
olarak personel alımı yap-
mak zorundadır. Şirketin 
finans yöneticisi Krasimir 
Paskalev, “Bizim yanımız-

da çalışmak isteyen veya 
en azından gerçek bir ça-
lışma ortamında bilgi ve 
beceri edinmek isteyen 
öğrencilerin eğitimi için 
tesis, uzmanlar ve burs 
desteği sağlamaya hazı-
rız” dedi. Buna yönelik ilk 
adım olarak öğrenciler öğ-
retim planına göre zorunlu 
olan yaz döneminde staj 

yapacaklar. Vasil Levski 
Meslek Lisesinde Sayısal 
Yönetim Sistemli Makine 
ve Sistemler Bölümü’nde 
okuyan öğrenciler, Pnev-
matika Serta Şirketine ait 
yeni nesil cihazlarla dona-
tılan tesislerde eğitilebile-
cekler.

Paskalev, “Amacımız te-
ori ile pratik arasında bağ-

lantı kurarak Avrupa’da ol-
duğu gibi meslek liseleri, 
iş dünyası ve yüksek eği-
tim arasında işe yarayan 
bir ortaklık modeli oluştur-
mak, öğrencileri ve ebe-
veynleri motive etmek ve 
eğitim kalitesini artırmak. 
Yeni yetişenlere yönelik 
ortak bilgilendirme kam-
panyalarına iştirak etme-

ye hazırız” diye izah etti.
Kırcaali Valisi, “Geniş 

çaplı ikili eğitim uygula-
ması yapılmaya başlandı, 
Kırcaali’de ise bu henüz 
yeni birşey. İkili eğitimin 
bölge ekonomisini des-
tekleyici uygulanabilir bir 
formül olduğu kanaatinde-
yim. Personel yetersizliği 
sorununa kaotik olarak 
parça parça değil de iyi 
bir planlama ve arz ile 
talep arasında uyum sağ-
lanarak geleceğe yönelik 
çözüm bulma zamanıdır” 

diye vurguladı.
Görüşmede hazır bulu-

nan Kırcaali Bölge Eğitim 
Müdürü Grozdan Kolev, 
firmaların meslek lise-
lerine el uzatmasını son 
derece önemli bir adım 
olarak değerlendirdi. Ko-
lev, “Temas kuruldu, ilgili 
taraflar olumlu yaklaşım 
göstermekte. Bir sonraki 
adım motivasyon oluştu-
rulmasıdır, buna yönelik 
en kestirme yol ise olum-
lu örnek olunmasıdır” diye 
yorum yaptı.

Yabancı yatırımcılar, savcılığın toplum 
tarafından denetlenmesini ısrar ediyor

Bulgaristan’da yaban-
cılara ait firmaları tem-
sil eden 8 ticaret odası, 
hareketlerinin sorumlu-
luğunu taşıyacak bağım-
sız mahkeme ve savcılık 
olmasını garanti edecek 
gerçek ve derin bir yargı 
reformu yapılmasını ısrar 
etmekteler. Ticaret odala-
rının görüş beyan ettikleri 
açıklamada yargı refor-
munun tamamlanmadığı 
ve gerçekleştirilmesi için 
yeterli derecede güçlü 
bir siyasi iradenin olma-
dığı belirtiliyor. Savcılığın 
mahkemelerin yürüttüğü 
davalara müdahale et-
memesi, siyasi güçlerin 
hakimlerin üzerinde etkisi 
olması imkanına son ve-
rilmesi için Yüksek Yargı 
Kurulu yargı heyetinde 
siyasi kotanın azaltılma-
sı ısrar ediliyor. Savcılık 
reformu sorunu ortaya 
koyuluyor. 

Kanada –Bulgaristan İş 
Ağı’nı temsil eden Alex 
Nestor,”Yargı reformu 
yapılmazsa, ekonomik 
gelişme olamaz. Son yıl-
larda doğrudan yabancı 
yatırımlar aynı düzeyde 
olmaya devam ediyor. 
Bunun nedeni hukukun 
üstünlüğü ve yolsuzluk 
seviyeleridir. Bulgaristan 
ekonomisinin en büyük 
sektörlerinden biri haline 
gelen bilişim (IT) sektö-
rünü örnek vereceğim. 
Bu mümkün oldu, çünkü 

bilişim sektöründe özel 
izin belgeleri alınması 
istenmiyor. Bu sektör-
de faaliyet yürütenlerin 
devletle işi yok. Her şey 
bundan kaynaklanıyor. 
Zor olan izin belgeleri 
alınması yolsuzluk için ön 
koşul yaratmaktadır” diye 
yorum yaptı.

Birleşik Krallık-Bulga-
ristan İşadamları Derne-
ğini temsil eden Omurtag 
Petkov, Yüksek Temyiz 
Mahkemesi Başkanı Lo-
zan Panov’un ısrar ettiği 
savcılığın mahkemelere 
bağımlılığının kaldırılması 
dahi, iş dünyasının derin 
bir yargı reformu yapıl-
ması fikrini desteklediğini 
söyledi. İş dünyası sav-

cılık makamları üzerinde 
taklidi değil, gerçek top-
lumsal kontrolün olmasını 
ısrar etmektedir. 

Bulgaristan - Amerikan 
Ticaret Odası’nın tem-
silcisi Venislav Yotov, 
“Bulgaristan’a yatırım 
yapmak isteyen bir Ame-
rikalı tıbbi donanım üreti-
cisi ile dört görüşmemiz 
oldu, ama o nihayette 
Litvanya’ya yatırım yap-
mayı tercih etti. Yabancı 
bir yatırımcının buraya 
yatırım yapması için ikna 
edilmesinde sadece dü-
şük vergiler, ucuz ve ka-
lifiye işgücü söz konusu 
değildir” diye izah etti. 

Yatırımcılar, “Savcılık, 
eskiden olduğu gibi ger-

çekte kontrolsüz bıra-
kıldı. Savcılığın bağım-
sızlığını kayıtsız şartsız 
destekliyoruz, ancak şu-
nun altını çizmek isteriz 
ki, yargı güçlerinin birbi-
rinden ayrılması kontrol 
ve dengeye ilişkin etkin 
mekanizmalardan oluşan 
bir sisteme dayanmalıdır. 
Bulgaristan savcılığının 
toplum tarafından yete-
rince denetlenmemesin-
den dolayı derin endişe 
içerisindeyiz. Bu yüzden 
de savcılığın hareketleri-
nin başka şahısların olası 
rastgele kararlarına bağlı 
olduğu düşünülüyor” di-
yorlar.

             Kırcaali Haber

Bulgaristan’da gıdalar 
Avrupa’ya kıyasla daha 

kalitesiz ve pahalı
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansının yaptığı 30 tür 

gıda ürünü inceleme sonuçlarına göre Bulgaristan 
pazarında olan gıda ürünlerinin bir kısmı, Avrupa 
pazarındaki aynı ürünlere kıyasla daha düşük kali-
teli olup, daha yüksek fiyattadır. İncelemenin amacı, 
ülkede ve Batı Avrupa ülkelerinde üretilen gıdalar-
da çifte standart uygulanıp uygulanmadığının tespit 
edilmesidir. 

Tarım, Gıda ve Orman Bakanı Rumen Porojanov, 
“Bebekler için iki tür pürenin fiyatları arasındaki 
fark en yüksek orandadır. Bu püreler Bulgaristan’da 
yüzde 90’ın üzerinde daha pahalı satılıyor ve aynı 
zamanda kabul edilir de olsa kalitesinde sapmalar 

söz konusudur” diye açıklama yaptı. 
Porojanov, tam olarak hangi ürünlerin içeriğinde 

sapmalar olduğunu söylemekten kaçınsa da, incele-
nen ürünlerin yaklaşık yüzde 20’sinde olduğunu dile 
getirdi. Porojanov, “Toplam 16 ürün bizde Avrupa’ya 
kıyasla daha pahalıdır” diye izah etti. Bakan, “Daha 
yüksek fiyatlarda fark yüzde 20-70 arasında değişi-
yor, süt ve çikolata ürünlerinde görülüyor. İlk bakışta 
her ne kadar izah edilemez bir durum olsa da, fiyat 
farkı az oranda değil, lojistik, ulaşım veya başka bir 
şey için yapılan masraflarla izah edilebilir yüzde 5 
veya yüzde 10 oranında değil” diye yorum yaptı. 

Rumen Porojanov, gıda ürünlerin Avrupa’ya kıyas-
la daha yüksek fiyatları konusunu görüşmek üzere 
Tüketici Koruma Komisyonunu ve konuyla ilgili üç 
federasyon temsilcilerini görüşmeye davet edeceği-
ni belirtti. Gıdalarda çifte standart konusu 17 ve 18 
Temmuz tarihlerinde yapılacak AB Bakanlar Konse-
yi toplantısında görüşülecek. Konunun görüşülmesi 
Slovakya Tarım Bakanı tarafından teklif edilecek. 
İncelemeye katılan Vişegrad Dörtlüsü ve diğer dört 
devlet tarafından desteklenecek. Bakan, inceleme 
sonuçlarını bildiren raporda başka AB üyesi ülkeler 
tarafından da saptanan aynı tür gıdaların farklı içeri-
ğe sahip olmasından kaynaklanan endişe duyulduğu 
belirtildiğini ifade etti. 



  Kırcaali Haber 712 Temmuz 2017 HABERLER

Bahar Palova, Kırcaali Rotary Ku-
lübü Dönem Başkanlığını devraldı
Bahar Palova, Kırcaali 

Rotary Kulübünün başına 
geçti. Kırcaali Otel Komp-
leksinde düzenlenen devir 
teslim töreninde Sebahat-
tin Gökçe başkanlık kolye-
sini Palova’ya teslim etti. 
16 yıldır Rotary Kulübü 
üyesi olan Palova, bir yıl 
boyunca Kırcaali Rotary 
Kulübünün başkanlığını 
yapacak. Devir teslim tö-
reninde Kırcaali Belediye 
Başkanı Müh. Hasan Azis 
de hazır bulundu.

Kırcaali Rotary Kulübü, 
Rotaryact ve İnteract ku-
lüplerinin üyelerine hita-
ben kısa konuşmasında 
Palova, başkanlığı döne-
mindeki öncelikleri hak-
kında bilgi verdi. Palova, 
“Birinci öncelik, kulübün 
kaynaşması ve sevincin 
de, acının da paylaşıldığı 
büyük bir aileye dönüş-
türülmesi. Toplumda bir 
örnek olabilmemiz için sa-
dece dostluk yeterli değil” 
diye altını çizdi. Palova, 
çocuklarda görülen spi-
nal deformitelerle müca-
dele ve şehirde bulunan 
bir anaokulunda su arıtma 
sistemine ilişkin iki proje-
ye destek istedi. Kulübün 
itibarına gelince Palova, 
Smolyan (Paşmaklı) Ro-

tary Kulünün yaptığı gibi 
projelere büyük katkılarda 
bulunan üyelerin “Paul 
Harris Fellow” rozetleri ile 
ödüllendirilmesini önerdi. 

Yeni Dönem Başkanı, 
“Sürekliliğe bel bağlı-
yorum. Benden önceki 
başkanların elde ettikleri 
başarıları genişleteceğim” 
diye altını çizdi.

Önceki Kırcaali Rotary 
Kulübü Başkanı Seba-
hattin Gökçe, yaptığı ko-
nuşmada geçen Rotary 
yılının son derece yararlı 
geçtiğini kaydetti. Rotary 

International'ın kuruluşu-
nun 100.yıldönümü ve Kır-
caali Rotary Kulübünün 
kuruluşunun 20.yıldönü-
münün damga vurduğu-
nu belirten Gökçe, tüm 
dünyadan binlerce Rotary 
üyesinin katıldığı Ameri-
ka Birleşik Devletleri’nin 
(ABD) Atlanta kentinde 
yapılan Uluslararası Ro-
tary Konvansiyonu’na 
Kırcaali Rotary Kulübü 
temsilcisinin de katıldığını 
belirtti. Yurt içinden dost-
larla birlikte Uluslararası 
Rotary Konvansiyonu’nda 

Bulgaristan’ı temsil ettik-
lerini ifade etti. Kırcaali 
Rotary Kulübü eski baş-
kanı, kulübün kuruluşu-
nun 20.yıldönümü dola-
yısıyla düzenlenen birçok 
kutlama etkinliklerinin 
toplumda geniş yankı 
uyandırdığını kaydetti. 
Ülkede Rotary hareketinin 
itibarının güçlenmesi için 
Kırcaali’de yapılan ulusal 
seminerden yarar elde 
edildiğinin altını çizen 
Gökçe, uluslararası pro-
jeler üzerinde de durdu. 
Edirne Mimar Sinan Ro-

tary Kulübü ile ortaklaşa 
olarak “Bir Köprüde Biz 
Olalım” sloganı altında 
yürütülen projeyi belirten 
Gökçe, “Yapılan her şeyi 
anlatamam, ama candan 
yürekten çalıştım” dedi.
Rotaryact ve İnteract 

kulüplerinin yeni dönem 
başkanları da görevi dev-
raldılar. Genç Rotaryen-
ler, Momçilgrad (Mestan-
lı) kasabasında hastane 
binasının boyasının yeni-
lenmesi ve gıda ürünleri 
toplama ve ihtiyaç sahibi 
kişilere dağıtma gibi giri-
şimlerde bulunduklarını 
anımsattılar.
Kırcaali Rotary Kulü-

bü Dönem Başkanı gö-
revinden dolayı Bahar 
Palova’yı tebrik eden Kır-

caali Belediye Başkanı 
Müh. Hasan Azis, eski 
Başkan Sebahattin Gök-
çe ile iyi çalıştıklarını ve 
Palova ile de aynı şekilde 
çalışacaklarına dair ümi-
dini dile getirdi. Belediye 
Başkanı, “Benim şahsım-
da projeler konusunda 
umut verici bir ortağınız 
olduğunu bilin” dedi.
Kırcaali Otets Paisiy 

Lisesi bando takımı, Kül-
tür Evi ve Birleşik Çocuk 
Kompleksi’nin (ODK) 
çatısı altındaki amatör 
sanatçı gruplarında yer 
alan çocuklar gösteriler 
sunarak, ortak projeler 
yürüttükleri genç Rotar-
yenleri selamladılar.
            Kırcaali Haber

Schengen ülkesine uçanlar geri gönderiliyor!
Türkiye’den Avrupa’ya 

seyahat edecek Türk va-
tandaşları, ilk olarak vize 
aldıkları Schengen ülke-
sine uçmadıkları için hem 
vizeleri iptal oluyor hem 
de para cezası ödüyor. 
Detaylar haberde…

Yaz tatilinin başlama-
sıyla birlikte gerek yurt 
içine gerekse yurt dışına 
seyahat eden Türk vatan-
daşları arttı. Türkiye’den 
Avrupa’ya turist olarak ge-
len birçok Türk vatandaşı, 
ilk olarak Schengen vize-
sini aldığı ülkeye uçma-
dığı için büyük sorunlar 
yaşamaya devam ediyor.

T ü r k i y e  D ı ş i ş l e -
ri Bakanlığı, Frankfurt 
Havaalanı’nda Türk va-
tandaşlarının Schengen 
vizeleri hususunda karşı-
laştıkları sorunlar ile ilgili 
yazı yayımladı. Türkiye’nin 
Frankfurt Başkonsolos-
luğundan alınan yazıda, 
Almanya Frankfurt Ulus-
lararası Havalimanı pa-
saport kontrol noktasın-
da Türk vatandaşlarının 
Schengen vizeleriyle ilgili 
olarak yaşadıkları sorun-
larının artışına değiniliyor. 

Özellikle Türk vatandaşla-
rının Almanya girişlerinin 
engellendiği ve ilk uçakla 
Türkiye’ye geri gönderildi-
ği ifade ediliyor.

Yazıda, Frankfurt Hava-
limanı makamlarının, Al-
manya dışında bir Schen-
gen ülkesinin temsilcili-
ğinden aldıkları vizeyle o 
ülkeye seyahat etmeden 
doğrudan Almanya’ya 
gelen vatandaşlarımızın 

ülkeye girişine izin verme-
me yönünde katı bir tutum 
izlendiği belirtiliyor. Ayrı-
ca bu durumdaki vatan-
daşlarımızın Almanya’ya 
gir işler ini sağlamanın 
mümkün olmadığı, Türk 
vatandaşlarımızın hava-
alanında özel bölümlerde 
uzun bekleme sürelerine 
maruz kaldığı, tercüma-
nın gelmesi ve sorgu sü-
recinin tamamlanmasının 

bazen 8-10 saat sürdüğü, 
vatandaşlarının vizeleri 
iptal edilerek 200 Euro 
para cezası ödemek zo-
runda bırakıldıkları belir-
tiliyor.

Bu tür sorunla karşılaş-
mamak için Türkiye’den 
Avrupa’ya seyahat ede-
cek Türk vatandaşları, 
ilk olarak vize aldıkları 
Schengen ülkesine uç-
malılar. 

Çalışmak için ülkeye 
dönen vatandaşlara 5 

bin leva veriliyor
Outsourcing sektöründe önde gelen işverenler-

den biri olan Telus İnternational Europe Şirketi, 
ülkede çalışmak isteyen yetenekli ve kalifiye sa-
hibi 150 vatandaşın Bulgaristan’a geri dönmesine 
yönelik girişim başlattığını duyurdu. 

Şirket, ülkesinde çalışmak isteyen vatandaşlara 
iş teklif ediyor. Ayrıca onlara Bulgaristan’a dönüş 
yapmak için yapacakları masrafların karşılanması 
için şirket tarafından 5000 leva verilecek. 

Telus İnternational Europe Şirketi, bununla birlik-
te Bulgaristan’a uçak biletlerinin fiyatlarını ödeye-
cek ve ülkeye yerleşmek için gerekli olan belgeler 
ve kira bulma konusunda yardımcı olacak. 

Gerekli olduğu halde şirket, bir ay otelde kalma 
masraflarını da ödemeyi üstleniyor. 

Şirket tarafından yapılan açıklamada, “Tüm bun-
lar şirketin Orada Yapabilirim. Burada Yapmak İs-
tiyorum İnisiyatifi kapsamında yapılacak. Bu inisi-
yatifle kendi vatanlarında çok uluslu bir ortamda iş 
hayatına başlama imkanı sunarak 150 becerikli ve 
yetenekli vatandaşın Bulgaristan’a geri dönmesi 
amaçlanıyor” diye izah edildi. 

Şirkette çalışmaya aday olan kişilere yönelik 18 
yaş üstü olması, son 12 ayda yurt dışında yaşamış 
olması ve Telus İnternational Europe Şirketinin kul-
landığı 35 dillerden birini yazı dili ve konuşma dili 
olarak mükemmel düzeyde bilmesi şartı bulunuyor. 
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Bulgaristan, Katar ve Moğolistan’da AB’yi temsil edecek

Bulgar is tan,  1  Temmuz 
2017 tarihi itibariyle Katar ve 
Moğolistan’da Avrupa Birliği 
(AB) Konseyi Başkanlığı görevi-
ni yürütecek. İki ülkedeki Bulga-
ristan büyükelçilikleri AB’yi tem-
sil edecek, çünkü bu ülkelerde 
AB heyetleri bulunmuyor.

Aslında 1 Temmuz-31 Aralık 
2017 döneminde AB Konseyi 

Dönem Başkanlığı görevini yü-
rüyeceği için AB heyetleri bulun-
mayan ülkelerde AB’nin çıkarla-
rını Estonya’nın temsil etmesi 
gerekirdi. Fakat Estonya’nın 
büyükelçilikleri bulunmayan ül-
kelerde bu işlevleri Bulgaristan 
yerine getirecek. 

Bulgaristan’dan beklentiler, 
AB heyetleri bulunmayan Ku-

veyt, Kuzey Kore ve İran’da da 
AB Konseyi Dönem Başkanlığı 
görevini düzenlemesi ve gerçek-
leştirmesidir. 

Bulgaristan, İran’da AB Konse-
yi Dönem Başkanlığı görevini 1 
Eylül 2017 tarihi itibariyle üstle-
necek. O tarihe kadar bu görev 
Hollanda’nın İran Büyükelçiliği 
tarafından yürütülecektir. 

Daha sonraki aşamada ülke-
miz bu rolü 6 aylığına Kuveyt ve 
Kuzey Kore’de de üstlenecek. 

Bulgaristan, AB heyetleri bu-
lunmayan veya AB Konseyi 
Dönem Başkanlığı görevini yü-
rüten AB üyesi devletin büyü-
kelçiliği bulunmayan devletlerde 
AB Konseyi Dönem Başkanlığı 

görevini yürütme konusunda de-
neyime sahiptir. 

Hatırlatmak gerekirse, Katar 
terörizmi desteklemekle suç-
lanmıştı. Suudi Arabistan, Mı-
sır, Birleşik Arap Emirlikleri ve 
Bahreyn bu devletle diplomatik 
ilişkilerini kesti. 

                       Kırcaali Haber

Çalışan vatandaşların ancak yüzde 
30’unun maaşı 1000 leva üzerinde

Bulgaristan Ulusal Televizyo-
nuna (BNT) konuşan Bulgaris-
tan Bağımsız Sendikalar Kon-
federasyonu (KNSB) Başkanı 
Plamen Dimitrov, “Çalışan Bul-
garistan vatandaşlarının yüzde 
70’i ortalama işçi ücretinin altın-
da ücret alıyor” diye kaydetti. 

Dimitorv’un ifadelerine göre 
çalışan vatandaşların ancak 
yüzde 30’unun maaşı 1000 leva 
üzerinde. Göçün devam etme-
sinin nedeni de zaten budur. 
Bu kontekstte KNSB Başkanı, 
konfederasyonun yüksek eği-
timli olan kişilerin daha yüksek 
maaşla çalışmaya başlamasını 
ısrar edeceğini kaydetti. 

Dimitrov’un ifadelerine göre 
ana gösterge reel işçi ücreti ve 
Ulusal İstatistik Enstitüsü veri-
lerine göre ne şekilde ortalama 
ücret tutarının belirlendiği olma-
lıdır. Dimitrov, “Asgari işçi ücreti 
aslında ortalama olarak aldığı-
nız miktarın yaklaşık yüzde 
50’si oranında olmalıdır” dedi. 

KNSB Başkanı, süre içinde 
değişiklikler yapılmasının önem-
li olduğunu düşünüyor. Dimitrov, 

asgari işçi ücreti tutarının inkar 
edilmemesi çağrısında bulundu. 
Asgari ücret tutarının ortalama 
ücrete göre belirlenmesi gerek-
tiğini ifade eden KNSB Başkanı, 
bundan sonraki aşamada artık 
asgari işçi ücretinin ekonomik 
sektörlere, faaliyetlere ve ka-
tegorilere göre belirlenmesinin 
mümkün olacağını söyledi. 

Dimitrov, geçen yıl ülkede ma-
aşların yaklaşık yüzde 10 ora-

nında arttığını belirtti. KNSB 
verilerine göre başkent Sofya 
ile ülkenin diğer şehirlerinde 
ödenen maaşlar arasındaki 
fark 250 leva civarında olmaya 
devam ediyor. Dimitrov’un ifade-
lerine göre maaşların artması 2 
yıl önce iş dünyası tarafından 
dondurulan asgari sigorta ge-
lirleri konusunun yeniden görü-
şülmesini gerektiriyor. 

                          Kırcaali Haber

Kırcaali ilinde yaklaşık 9 bin 500 
otomobilin tescili iptal edildi

Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürü 
İvan Bakırciev, “Zorunlu trafik sigortası olmayan otomobillerin 
tescilinin iptal edilmesine dair hükmün yürürlüğe girmesinden 
sonra 2016 yılının Kasım ayının başından beri Kırcaali ilinde 
9 bin 464 otomobilin tescili iptal edildi” diye bildirdi. 

Bakırciev’in verdiği bilgiye göre zorunlu trafik sigortası ol-
mamasından dolayı tescili iptal edilmiş araçlar en çok sayıda 
Kırcaali ilindedir. Tescili iptal edilmiş toplam 9500’e yakın ara-

cın sahiplerinden ancak 494 aracın sahibi yeniden tescil etti-
rilmesi için gerekeni yapmışlardır. Bunun için araç sahibinin 
zorunlu trafik sigortası primini ödemesi ve sigorta priminin 
ödenmesine ilişkin belge ise birlikte Trafik Denetleme Şube 
Müdürlüğüne aracın yeniden tescil edilmesine ilişkin başvu-
ruda bulunması gerekir. Otomobilin kullanılmamasının, araç 
sahibinin geçerli olan trafik sigortası yaptırma zorunluluğunu 
ortadan kaldırmadığına dikkat çekildi. 

20 Haziran 2017 tarihi itibariyle Kırcaali ilinde 59 bin 274 
motorlu taşıt aracının tescili yapıldı. Onlardan 46 bin 043’ü 
hafif araçlar. 


