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Bulgaristan Avrupalı Türkleri 
rüşvet vermeye zorluyor

Avrupa Parlamentosu (AP) 
Türkiye Raportörü Kati Piri, 
Bulgaristan sınır güvenlik 
görevlilerinin, kara yoluyla ül-
kelerine tatile giden Avrupalı 
Türkleri, “baskı ve sindirme 
yoluyla rüşvet vermeye zorla-
dığını” açıkladı.
Sosyal medya hesabı üze-

rinden, Bulgaristan üzerinden 
anavatanlarına giden Avrupalı 
Türklere, yaşadıkları sorunla-
rı bildirme çağrısı yapan Piri, 
konuyu Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu gündemine taşıdı.
Flaman Sosyalist Partili 

(SP.A) meslektaşı Kathleen 
van Bremt ile birlikte Avrupa-
lı Türklerin sorunlarını takip 
eden Kati Piri, bu konuda AB 
Komisyonu’na bir rapor sun-
du.

Hollandalı parlamenter, 
Avrupalı Türklerin Bulgar 
polisi ile yaşadığı sorunla-

rın anlatıldığı “Kara kitabı”, 
1 Ocak 2018’de AB Dönem 
Başkanlığı’nı devralacak olan 

Sofya hükümetine iletecek.
Karayoluyla ülkesine giden 

Avrupalı Türklerin, Bulgar 
sınır güvenlik birimlerinin ka-
rıştığı yolsuzlukların kurbanı 
olduğunu vurgulayan Kati Piri, 
Türkiye kökenli yolcuların 14 
saate yakın güneş altında 
bekletildiklerini söyledi.
AP Türkiye Raportörü ‘ne 

göre, Bulgar polisi Avrupalı 
Türkleri rüşvet vermeye zor-
ladı, kaynağı belli olmayan 
nakit cezalar yazdı, zorunlu 
dezenfeksiyon gerekçesiyle 
araçları zorla yıkattı. Öde-
meyi reddedenler uzun süre 
kuyrukta bekletildi.
‘Yolsuzluklar önlenemi-

yor’
Kati Piri, Bulgaristan’ın 10 

yıldır AB üyesi olmasına ve 
birliğin milyonlarca euro süb-
vansiyon vermesine rağmen 
sınırdaki yolsuzlukların önle-
nemediğine dikkati çekti.
AP Türkiye Raportörü, AB 

Komisyonu’nun bu sorunu 
ciddi biçimde ele alması ge-
rektiğini vurguladı.
Yıllardır devam eden sorun-

ların artık sona ermesi ge-
rektiğini dile getiren Piri, AB 
vatandaşı olan Avrupalı Türk-
lerin haklarının, AB Dönem 
Başkanı olmaya hazırlanan 
bir ülke tarafından ihlal edil-
diğini kaydetti.
Geçen ay eşi ve çocuğu ile 

birlikte Bulgaristan üzerinden 
Türkiye’ye giden Hollanda va-
tandaşı Tekin Ateş, yaşadığı 
sorunları Piri ile paylaşan 
isimlerden biri.
A t e ş ,  H o l l a n d a 

Televizyonu’na yaptığı açık-
lamada rüşvetin yanı sıra, 
ucuza seyahat pulu satılan 
noktaların bilinçli bir şekilde 
kapatılarak, Avrupalı Türkle-
rin kişilerden pahalı seyahat 
pulu almaya zorlandığını öne 
sürdü.
Ateş, AP üyesi parlamenter-

lerin konuya sahip çıkmasını 
olumlu bir adım olarak değer-
lendirdi.  BBC TÜRKÇE

Bulgaristan’a bir günlük ziya-
rette bulunan Türkiye Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanı Berat 
Albayrak, Başbakan Boyko 
Borisov ve Enerji Bakanı Te-
menujka Petkova ile görüştü. 
Albayrak, “Türkiye Cumhu-

riyeti, enerji tedarik güvenliği-
ni sağlayacak Bulgaristan ile 
enerji alanında her türlü iş-
birliğine hazır” dedi. Berat Al-
bayrak, ev sahiplerinin 6 Eylül 
Bulgaristan Prensliği ile Doğu 
Rumeli'nin Birleşme Günü’nü 
tebrik etti. 
İki ülke arasında gerek doğal-

gaz, gerekse elektrik enerjisi 
alanında işbirliğinin derinleş-
tirilmesi ele alındı. İki ülke do-
ğalgaz tedarik güvenliği ve çe-
şitlendirilmesine ve sanayide 
ve evde kullanılan doğalgazın 
rekabete dayalı fiyatlandırılma-
sına yol açacak ortak projeler 
gerçekleştirme konusunda an-
laştı. Başbakan Borisov, “Bul-
garistan ve Türkiye stratejik or-
taktır, iki ülke üzerinden doğal 

Bulgaristan ve Türkiye, ortak enerji projeleri gerçekleştirecek
olarak gaz akışı gerçekleşiyor” 
diye vurguladı. 
Albayrak’a Avrupa Birliği (AB) 

mevzuatı kapsamında gerçek-
leşmesi gereken Balkan Doğal-
gaz Dağıtım Merkezi kurulma-

sına ilişkin konseptin gerçek-
leştirilmesi ile ilgili bilgi verildi. 
Görüşmede proje öncesi in-

celemeler kapsamında doğal-
gaz tedarikinde Türkiye dahi 
tüm giriş-çıkış noktalarının 
ele alınacağı belirtildi. Bakan 
Petkova, Bulgaristan’da gaz 
dağıtım şebekesinin moderni-

zasyonu ve genişletilmesine 
devam edildiğini anımsattı. 
Gaz dağıtım şebekesinin mo-
dernizasyonu ve genişletilme-
sinin Bulgaristan'dan Türkiye'ye 
transit gaz iletiminde kapasite-

nin artmasına, ül-
kemize yönelik gaz 
tedarik yollarının 
çeşitlendirilmesine 
de imkan verece-
ği kaydedildi. İki 
ülkenin üzerinde 
çalışmaya devam 
edeceği Türkiye ve 
Bulgaristan’ın do-
ğalgaz sistemleri 
arasında doğalgaz 
bağlantı hattı kurul-

masına ilişkin projenin stratejik 
önem taşıdığının altı çizildi. 
T ü r k i y e  t a r a f ı n d a n 

Bulgaristan’dan Türkiye’ye 
elektrik enerjisi ihracatı kapasi-
tesinin artırılmasını sağlayacak 
ilave iletim hatları inşaat etme 
imkanlarının araştırılmasına ilgi 
gösterildi. 
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Hakimler, haklarında her türlü suç duyurusunda 
bulunulduğunda görevden uzaklaştıracaklar

Bulgaristan Meclisi Ge-
nel Kurulunda tasarının 
görüşmelerinin ardından 
ikinci okumada kabul 
edilen Yargı Sistemi Ka-
nununda değişikliklerle 
hakimler artık herhangi 
suçlardan dolayı görev-
den uzaklaştırılabilecek. 
Şimdiye kadar bu sadece 
hakimlerin görevleriyle il-
gili işlediği suçlardan do-
layı yapılabilirdi. 

Buna ilişkin yasa tasarısı 
Hukuk Komisyonu tarafın-
dan ikinci okumada kabul 
edilmesinin ardından 24 
saatten az bir sürede 
Meclisin gündemine su-
nuldu. 

İk t idardak i  par t i ler, 
meslek örgütlerinin ya-
bancı devletler tarafın-
dan finanse edilmesine 
yasak getiren tartışmalı 
maddeleri geri çekti. So-
nuçta Yüksek Yargı Kon-
seyi üyelerinin dönemini 
tamamladıktan sonra 

tekrar yargı alanında iyi 
bir pozisyonlara gelebil-
melerini öngören ve tüm 
hakimlerin her hangi bir 
örgütlere üyeliğini beyan 
etme zorunluluğu getiren 
maddeler kaldı. 

Bu beyan kanun değişik-
liklerinin yürürlüğe girme-
sinden 30 gün sonra ya-
pılması gerekir. Her türlü 
faaliyetler; gizli veya gayri 
resmi örgütler ve topluluk-
lar dahi örgüt, sivil toplum 

kuruluşlara, ticari birlikle-
re veya birleşmelere olan 
üyeliğin beyan edilmesi 
zorunludur. Beyan zorun-
luluğu Yüksek Yargı Kon-
seyi üyeleri, başmüfettiş 
ve Yüksek Yargı Konse-

yine bağlı müfettişlikte 
görevli müfettişler için 
geçerlidir. Geçen yaz ka-
bul edilen yasa tasarısıyla 
göreve yeni getirilen ha-
kimler, savcılar ve sorgu 
hakimlerine yönelik böy-
le bir zorunluluk getirildi, 
ancak görevde bulunanlar 
için geçerli değildi. 

Milletvekilleri, hakimlerin 
herhangi bir gerekçe ile 
hakkında suç duyusun-
da bulunulduğu takdirde 
görevden uzaklaştırabil-
melerini kabul etti. Bu de-
mektir ki, ileride Yüksek 
Yargı Konseyi, hakkında 
suç duyusunda bulunu-
lan hakimler, savcılar ve 

sorgu hakimlerini değer-
lendirme yapmaksızın 
görevden uzaklaştırması 
gerekecek. 

Geçen yaz Meclis, Yük-
sek Yargı Konseyinin ha-
kimler, savcılar ve sorgu 
hakimlerinin somut faali-
yetleriyle ilgili olan suçlar 
hakkında suç duyurusu 
yapıldığı halde onları gö-
revden uzaklaştırabilece-
ğine karar vermişti. Diğer 
tüm suçlar hakkında suç 
duyurusu yapıldığı takdir-
de ancak mahkeme tara-
fından onların görevden 
alınması talep edilebilirdi. 

              Kırcaali Haber

Telefon dolandırıcıların yaklaşık yüz-
de 60’ına ertelenmiş hapis cezası 

Bulgar i s tan  Dev le t 
Televizyonu’na (BNT) 
konuşan İçişleri Bakan-
lığı (MVR) Dolandırıcılık 
Daire Başkanı Stefan 
Popov,”Yılın başından 
Haziran’ın sonuna kadar 
61 telefon dolandırıcılığı 
ortaya çıktı ve 47 kişi tu-
tuklandı. Geçen yılın aynı 
döneminde ise 27 telefon 
dolandırıcılığı ortaya çık-
mıştı” diye bildirildi. 

Popov, “Bu mevsimlik 
bir “iş” değil, dolandırılan 
para ise yüzlerce levadan 
binlerce levaya kadar de-
ğişiyor. Polise bildirilen 
en yüksek miktar ise 100 
bin leva. Bu tür suçlardan 
dolayı MVR’ye başvu-
ran vatandaşların sayısı 
artmakta. Yılın yarısında 
bu tür 408 dolandırıcılık 
eylemi kaydedildi. Geçen 

yılın aynı döneminde ise 
bu sayı 380 idi” dedi. 

Popov, “Mahkum edi-
lenlerin yaklaşık yüzde 
57’sine ertelenen hapis 
cezası verildi ve bu durum 
suçu işleyenlerde doku-
nulmazlık hissi yaratıyor” 
diye ifade etti. Hapis yat-
tığı sırada dolandırıcılık 
faaliyetine devam eden 

mahkumların tespit edil-
diği anlaşıldı. 

Popov, “Son bir yıl içinde 
bu tür suçların büyük bir 
bölümü SİM kartı satışı 
serbest olan Romanya 
üzerinden işleniyor. Bu 
yıl bu tür suçlardan dolayı 
hakkında suç duyurusun-
da bulunulan komşu ülke-
de yakalanan birkaç zanlı 

var” dedi. 
Dolandırıcılık Daire Baş-

kanı, “Telefon dolandırıcı-
larının son zamanlarda en 
sık kullandığı yalan ken-
dilerini polis olarak tanı-
tarak, bir polis operasyo-
nuna destek istemeleridir. 
MVR bu şekilde çalışma-
maktadır. Dolandırıcılar, 
en çok telefonla para is-
temelerinden ayırt edilebi-
lir. Telefonla biri size para 
vermeniz gerektiğini söy-
lerse, demek ki dolandırı-
cılık söz konusudur” diye 
belirtti. Popov, bundan 
başka dolandırıcıların ön-
ceden gelecek kurbanları 
hakkında bilgi topladıkla-
rını ve sonraki telefon gö-
rüşmelerinde de bu bilgiyi 
kullandıklarını söyledi. 
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Her mülke numaraBulgaristan’da her bir 
mülkün vatandaşların va-
tandaşlık numaralarına 
(EGN) benzer numaraları 
olacak. Bununla devletin 
tescil kaydı sistemlerine 
böyle bir mülk numarası 
girildiğinde mülkün sa-
hipleri ve kullanan kişiler 
dahi mülkle ilgili tüm bil-
ginin ortaya çıkması he-
defleniyor. 

Böylece örneğin seçim 
tur izminin, çocukların 
anaokula ve birinci sını-
fa kayıt yaptırmakla ilgili 
dolandırıcılığın durdurul-

masının mümkün olacağı 
belirtildi. 

Adres bilgilerinin tutul-

duğu sicil kayıt sistemi 
oluşturulmasına ilişkin 
proje üzerinde Bölgesel 

Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanlığı ve Elektronik 
Yönetim Ajansı çalışıyor. 
Maliyeti 2 milyon levayı 
aşan bu proje Avrupa Bir-
liği (AB) tarafından finan-
se edilen programlarca 
gerçekleştirilecek. Bunun-
la birlikte tüm Bulgaristan 
vatandaşlarına ilişkin veri 
tabanlarının yeni bir kayıt 
sisteminde birleştirilmesi 
öngörülüyor. Bu sistem-
de EGN’den başka nikah 
belgesi ve ölüm belgesiy-
le  ilgili bilgiler tutulacak. 

               Kırcaali Haber

Bakan Petkov: Emeklilik 
sisteminin istikrarı 2040 
yılına kadar garanti altında

BTV’nin Bu Sabah programına konuk olan Ça-
lışma ve Sosyal Politika Bakanı Biser Petkov, 
“Emeklilik sisteminin istikrarı 2040 yılına kadar 
garanti altındadır. O yıldan sonra yeni reformlar 
yapılması gerekecek” diye kaydetti. Bakan, 2037 
yılına kadar emeklilik yaşı ve emeklilik prim gün 
sayısının giderek artacağını ve o yıl emeklilik yaşı 
ve emeklilik prim gün sayısının erkekler ve ka-
dınlar için eşitleneceğini söyledi. Petkov, “Emekli 
olmak giderek zorlaşacak” diye konuştu. 

Emeklilik sisteminin istikrarı 2015 yılında yapılan 
reformlardan kaynaklandığını ifade eden Petkov, 

2040 yılından sonra beklenen çalışanlar ve emek-
li maaşı alanlar arasında oranların değişmesiyle 
yeni reformlar yapılması üzerinde düşünülmesi 
gerekeceğini kaydetti. 

Görevine erken dönen annelerin çocuklara ba-
kacak işsizlere ücret ödenmesi için 20 milyon leva 
sağlandı.

Kendisine yöneltilen bir soru üzerine Bakan 
Petkov, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Ope-
rasyonel Programı kapsamında annelik izin süre-
si dolmadan görevine dönmek isteyen annelerin 
çocuklarına bakacak işsizlere ücret ödenmesi için 
20 milyon leva sağlandığını belirtti. Bu kaynaklar 
yaklaşık 2000 çocuk bakıcısına ücret ödenmesi 
için yetecek. 

Petkov, yapılan yasal değişiklikle Haziran ayın-
dan itibaren annelik izin süresi dolmadan göreve 
dönen annelere tazminat tutarının yarısının öden-
diğini ve bu fırsattan 255 kadının yararlandığını 
dile getirdi. 
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Hitrino’da tren kazasında harap 
olan evlerin inşaatı devam ediyor

Şumnu iline bağlı ilçe 
merkezi Hitrino (Şeytan-
cık) köyünde meydana 
gelen tren kazasında ha-
rap olan evlerin inşaatı 
sürüyor. Kış başlamadan 
evlerde yapılacak çatı, 
kapı ve pencere onarım 
çalışmaları sona erecek. 
Miras kalan evlerin sahip-
leri belli oldu. Bu evlerin 
yıkımı ve yeniden inşası 
için gerekli belgeler ha-
zırlandı. 

Kuaför Nevin Emin ve 
tren kazasında anne ve 
babasını kaybeden iki kız 
kardeşin evlerinin inşaatı 
en ileri aşamada bulunu-
yor. 

Nevin Emin’e ait evi inşa 
eden ekibi yöneten Asen 
Todorov, “Şu anda üçün-
cü betonu dökmek üzere-
yiz. En son çatısı yapıla-
cak. Çatı çalışmalarıyla 
birlikte doğramalar da 
monte edilecek. Elektrik 
ve su tesisatları yapmaya 
başlayacağız” dedi.

Bir iki ay içinde ev sa-
hipleri yeni evlerine ta-
şınabilecekler. İnşaatçı-
lar, tamamen evleri inşa 

edecek, ev sahipleri ise 
kendi zevklerine göre 
dekore edecekler. Bazı 
harap olan evlerin yıkım 
işlerini engelleyen bürok-
ratik engeller aşıldı. 

Hitrino Belediyesi’nde 
görevli uzman Necdet 
Murat, “Evlerin inşaatına 
başlandı ve son hafta-
larda inşaat çalışmaları 
oldukça iyi bir tempoda 

devam ediyor. Yeni in-
şaat edilecek evlere ge-
lince artık 8-9 evin yeni-
den inşasına başlandı ve 
onların bir kısmının kaba 
inşaatı tamamlandı. İnşa-
at için gerekli belgeler alı-
nan evlerin inşaatına da 
başlandı” diye kaydetti. 

Nikolat Tsaçev, yaşanan 
gelişmelerden memnun, 
çünkü uzun süre bekledi-

ği inşaatçılar onun evini 
de tamir etmeye gelecek. 
Tsaçev, vaat edilenin ye-
rine getirilmesiyle Aralık 
ayına kadar yeni evine 
taşınacağını düşünüyor. 

Erdoğan Akif’in evinin 
pencere camları kırılmış-
tı, çatı ve tavanı harap 
olmuştu. Kısa bir süre 
sonra tüm bu hasarlar gi-
derilecek. Şu anda evinin 

çatısı tamir ediliyor. 
Erdoğan Akif, “İşçiler, 

elinden geldiği kadar 
çalışıyor. Sanki ekip kü-
çük ve çalışmalar yavaş 
ilerliyor. Bu iş de bitecek, 
insanlar çalışıyor” diye 
ifade etti. 
Yapılan tasarıya göre 

yılın sonuna kadar harap 
olan tüm 23 evin inşası 
ve bazı evlerde yapılan 

onarım çalışmaları ta-
mamlanmış olacak. 
Fakat Hitrino’da do-

laşan bir söylentiden 
dolayı hasarlı evlerin 
sahipleri endişe duyu-
yor. Söylentiye göre yaz 
mevsimin sonunda inşa-
at işçileri denize gidecek 
ve başladığı işler yarıda 
kalacak.    
           Kırcaali Haber

Bulgaristan’da çocukların yüzde 50’si 
7 yaşında internet kullanmaya başlıyor

Güvenli İnternet Mer-
kezi tarafından yapı-
lan araştırmadan elde 
edilen sonuçlara göre 
Bulgaristan’da çocukla-
rın yüzde 50’si 7 yaşın-
da internet kullanmaya 
başlıyor. İnternet ağın-
da en popüler faaliyet-
ler video klip izleme, 
oyun oynama ve sos-
yal paylaşım sitelerini 
kullanmadır. 
Araştırmaya göre 12 

yaş altı çocukların yüz-
de 73’ü sosyal paylaşım 
sitelerinde profile sa-
hiptir. Güvenli İnternet 
Merkezinden yapılan 
açıklamada çocukların 
internet kullanmaya 13 
yaşında başlamasının 
tavsiye edildiği hatırla-
tıldı. 
Güvenli İnternet Mer-

kezinden 18 yaş altı 
çocukların profillerine 
yönelik özel güvenlik 
tedbirleri uygulandığı 
için çocukların sosyal 
paylaşım sitelerinde 
profil açtıklarında rast-
gele bir doğum tarihi 

değil, gerçek doğum ta-
rihlerine yakın bir tarihi 
yazmaları tavsiye edildi. 
Güvenli İnternet Mer-

kezi Koordinatörü Ge-
orgi Apostolov, “Biz 
çocuklara kendilerini 
akranları tarafından dış-
lanmış hissetmemeleri 
için profil açıyoruz. Sı-
nıf arkadaşlarının yüz-
de 90’ının profile sahip 
olması halinde üçüncü 

sınıfa giden bir çocuk, 
kendisini bir şekilde 
dışlanmış hissediyor. 
Ebeveynlerin çocuğun 
ilk profilini kullanma ve 
internete ilk adımları sı-
rasında onun yanında 
olması yine de önem-
li. Bazı imkanlardan 
yararlansınlar. İşletim 
sistemlerinin kendileri 
“Çocuk Profili” seçe-
neği sunuyor. Bu tür 

bir profil seçildiğinde 
son derece kolay ve 
uygun kullanılıyor ve 
bu seçenek sayesinde 
sosyal paylaşım siteleri 
istemediğimiz içeriğin 
büyük bir bölümünü 
bloke ediyor ve filtreli-
yor. Ebeveyn denetimi 
programları da mevcut, 
ama ebeveynlerin on-
lara ilgisi giderek azalı-
yor” diye kaydetti.

Kağıt şeklinde 12 tasdik formu 
verilmesi zorunluluğu kalkıyor
Bakanlar Kurulu oturumundan sonra basına 

açıklamada bulunan Başbakan Yardımcısı Tomis-
lav Donçev, yılın sonuna kadar bürokratik yüklerin 
hafifletilmesine yönelik çalışmalar sonucunda 12 
kağıt şeklinde tasdik formu verilmesi zorunluluğu-
nun kaldırılacağını açıkladı. Söz konusu formlar 
BULSTAT kodu, vatandaşlık, iş durumu, mülk du-
rumu, Ulusal Sigorta Enstitüsü (NOİ) tarafından 
sunulan hizmetlerle ilgili ve başka tasdik formla-
rıdır. 

Elektronik Yönetim Ajansı Başkanı Rosen Jel-
yazkov, “Bu formlardan en az 8 tanesinin tama-
men, 4’ünün ise kısmen iptal edilmesi bekleniyor. 
Sorun, 2000 yılına kadar idare kurumlarına ait ka-
yıt verilerinin çoğunun kağıt şeklinde olmasından 
kaynaklanıyor” diye belirtti. 

İdari işlemlerin azaltılması için en az 100 ka-
nunda ve bu sayıdan daha fazla düzenleyici ka-

rarnamede, hükümet ve bakanlıkların kararlarında 
değişiklik yapılması gerekiyor. 

Donçev, “Ekim ayının ortasına kadar Bakanlar 
Kurulu, Meclise idari reformda değişiklikler yapıl-
masına yönelik yasa tasarıları sunacak” dedi. 

Jelyazkov, “Adalet Bakanlığı idari kurumlara 
ait kağıt olarak depolanan verilerin dijitalleştiril-
mesine duyulan gereksinim analizi yapacak. A4 
formatlı bir kağıdın elektronikleştirilmesi 3-4 sto-
tinkaya mal olacak” diye bildirdi. 

Başbakan Yardımcısı, “Şu anda 605 idari işle-
min dörtte biri iyileştirilecek. Bununla hizmetin 
daha kısa sürede sunulması ve hizmet ücretinin 
azaltılması hedefleniyor” dedi. 

Donçev, “Bakanlıklara bağlı müfettişler, idari re-
formun denetiminde yer alacak” diye belirtti. Ba-
kanlıkta görevli uzmanların çalışma süresinin 8 
saat olmasına rağmen vatandaşların kabul edildiği 
sürenin daha kısa olmasından dolayı şaşkınlığını 
ifade eden Başbakan Yardımcısı, vatandaşların 
herhangi bir belge için başvuruda bulundukları sı-
rada o belgeyi alabilmeleri yönünde çalışıldığını 
söyledi. 
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Tarım ürünleri işletme sahiplerine 
2 milyon avroluk mali yardım
Tarım Gıda ve Orman 

Bakanlığının internet site-
sinde kamuoyu tartışması 
yapılması üzere yayınla-
nan yönetmelik taslağına 
göre tarım ürünlerinin iş-
lenmesi ve pazarlanma-
sına yönelik yatırımlara 
destek tedbirine başvuran 
çiftçilere sağlanacak mali 
yardım 2 milyon avroya 
azaltılacak. Proje baş-
vurularına sonbaharda 
başlanması bekleniyor. 
Projelere destek için 100 
milyon avro miktarında 
kaynak ayrıldı. 

Yeni kurallar ve önce-
likler

Şimdiye kadar tarım 
ürünleri işletme sahipleri 
3 milyon avroluk sübvan-
siyon için başvuruda bu-
lunurdu. Ancak bu tavan 
tutarının düşürülmesi bek-
leniyor. Tarım Gıda ve Or-
man Bakanlığının internet 
sitesinde yayınladığı yö-
netmelik taslağına göre 
en yüksek miktar olarak 2 
milyon avro sübvansiyon 
alınabilir. Bunun temel ge-
rekçesi, bu şekilde daha 
fazla başvuru sahibinin 
desteklenmesidir. Bun-
dan başka iki faaliyetin 
yeni öncelikler olarak be-
lirlenmesi bekleniyor. Bu 

önceliklere yönelik proje 
başvurularına öncelik ta-
nınacaktır. 

Bir yandan nihai derece-
lendirmede daha önce bu 
destek tedbiri kapsamın-
da mali yardım almamış 
ve en az üç yıllık faaliyeti 
olan firmalara daha çok 
puan verilirken, öte yan-
dan ürün ihracatı yapanlar 
teşvik edilecek. Program 
kapsamında öncelikli ola-
rak destek verilecek te-
mel sektörler hayvancılık, 
meyve ve sebze. Üçüncü 
yağ bitkileri yetiştiriciliği, 

organik üretim olmaya 
devam ediyor. 

Sonbaharda 100 milyon 
levalık destek için proje 
kabulüne başlanacak

Tarım Gıda ve Orman 
Bakanlığının takvimine 
göre eylülde başlanacak 
proje kabulü ekim ayının 
sonuna kadar 8 ay süre-
cek. Destek tedbiri için 
öngörülen bütçe 100 mil-
yon avro ve bu miktarın 
harcanmasıyla planlanan 
mali yardımlar ödenmiş 
olacak. Aynı zamanda 
resmi olmayan kaynaklara 

göre programı izleme ko-
mitesinin 20 Temmuz’da 
yaptığı son toplantısında 
daha az çekici olan des-
tek tedbirleri için ayrılan 
kaynakların 70 milyon av-
roluk bir miktarının tarım 
ürünleri işletme sahiple-
rine yönelik destek ted-
birine aktarılması kararı 
alındı. Bunun nedeni an 
itibariyle Bulgaristan’ın, 
Kırsal Kesimlerin Kalkın-
ması Programı’nın ara 
hedefleri konusunda ol-
dukça geri kalmasıdır. Bu 
hedefler doğrultusunda 

önümüzdeki yılın sonuna 
doğru bu yönde 260’tan 
fazla projenin gerçekleş-
tirilmiş olması gerekiyor. 

Resmi olmayan kay-
naklara göre an itibariyle 
2016 yılında açılan teklif 
çağrısı kapsamında 190 
proje başvurusu onay-
landı, oysa temmuz ayı 
itibariyle destek ödemesi 
yapılan projelerin sayısı 
40’ın altındadır. Böylece 
gecikme telafi edilmedi-
ği takdirde Bulgaristan, 
2018 yılının sonunda kay-
nak kaybetme riskle karşı 
karşıya kalabilir. 

Tarım ürünleri işlenme-
sine yönelik kaynaklardan 
yararlanmakla ilgili prob-
lemler idari işlemlerden 

kaynaklanıyor. Önceki 
proje teklif çağrısı sırasın-
da yaklaşık 200 milyon le-
valık bütçe sağlanmışken 
yatırım maliyeti 1,6 milyar 
leva olan proje başvurula-
rı yapıldı. Resmi olmayan 
kaynaklara göre temmuz 
ayı itibariyle onaylanan 
190 civarında proje baş-
lıca hayvancılık ve mey-
ve ve sebze yetiştiriciliği 
sektörlerine yöneliktir. 
Bu sektörler destek ted-
birinin öncelikleri arasın-
da yer alıyor. Onaylanan 
projelerin yaklaşık yüzde 
15’i ise öncelikli sektörler 
arasında bulunan uçucu 
yağ bitkileri yetiştiriciliği-
ne yöneliktir.

            Kırcaali Haber

Uzmanlar, Belene Nükleer Enerji Santrali 
projesini devletin üstlenmesini önerdi

Enerji uzmanları inşası 
beklenen Belene Nük-
leer Enerji Santrali’nin 
tamamen devlete ait 
olması önerisinde bu-
lundu. Uzmanlar, proje 
için gerekli finansmanın 
Kozloduy Nükleer Enerji 
Santrali’nden elde edilen 
gelir ve 20 yıl vadeli ola-
rak kredi çekilmesiyle te-
min edilebileceğini ifade 
ettiler. Onlar bu öneride 
bulunurken 2025 yılın-
da Bulgaristan’ın Paris 
Sözleşmesi’ne göre ter-
mik enerji santrallerini 
kapatmak zorunda ka-
lacağı argümanını ileri 
sürdüler. 
Bir dernek çatısı altın-

da toplanan uzmanların 
önerisi hükümetin bu 
konuda beyan ettiği gö-
rüşüyle örtüşmüyor. Hü-
kümet, Belene Nükleer 
Enerji Santrali inşaatına 
ilişkin karar alındığı tak-
dirde tesisin inşaat pro-

jesinin piyasa ilkelerine 
göre gerçekleştirilmesi 
gerektiği görüşünü açık-
ladı. 
Uzmanlar, Belene Nük-

leer Enerji Santrali’nin 
devlet tarafından inşa 
edilmesi halinde inşa-
at için gerekli teknik 
donanımın maliyetinin 
ödenmiş olmasının, biri 
Belene’de, diğeri ise 
Kozloduy Nükleer Ener-
ji Santrali’nde bulunan 
inşaat ruhsatı alan alan-

ların ve artık çevresel 
etki değerlendirme ra-
porunun hazır olmasının 
değerlendirileceğini be-
lirttiler. 
Kozloduy Nükleer Ener-

ji Santrali’nde görevli 
Alöşa Pırvanov, “Elde 
edilecek kar sonucunda 
öyle veya böyle bazı sos-
yal problemlerin çözül-
mesi için Bulgaristan’a 
ait, devlet atom santralin-
den bahsediyoruz” diye 
konuştu. Santralin ye-

niden tasarlanması ge-
rekeceği açıklandı. Ara-
larında Alöşa Pırvanov 
da bulunduğu uzmanlar, 
Belene veya Kozloduy’da 
inşa edilip edilmemesi-
nin fark etmeksizin yeni 
atom santralinin yeni iş-
letmecisinin ve sahibinin 
Kozloduy Nükleer Enerji 
Santrali olmasını önerdi-
ler. 
Alöşa Pırvanov, “2025 

yılında kömürden elektrik 
üretimi durdurulacak. O 
zaman 40 bin madenciy-
le birlikte işsiz kalacağız” 
diye sözlerine ekledi. 
Enerji Bakanlığı birkaç 
ay önce Avrupa Birliği’nin 
(AB) ekolojik standartlara 
uymayan Bulgaristan’ın 
termik elektrik santralleri 
için AB Komisyonu’ndan 
derogasyon kararı alın-
masını talep edeceği-
ni duyurdu. Bu talebin 
onaylanıp onaylanmaya-
cağını göreceğiz. 

Ülkemizde kişilere ait 
silahların yarısı ruhsatsız

İçişleri Bakanlığı (MVR) ve Ulusal İstatistik Enstitüsü 
(NSİ) verilerine göre ülkemizde kişilere ait silahların 
her ikincisi ruhsatlı değildir. Bu silahların ya ruhsat sü-
resi geçmiştir, ya da hiçbir zaman ruhsatı olmamıştır. 

Verilere göre Bulgaristan vatandaşları ellerinde 600 
bine yakın silah bulunduruyor. Alınan silah ruhsatları 
ise yaklaşık 220 bindir. Onlar şirket ve vatandaşlara 
aittir. 

Şirket ve vatandaşlara ait toplam 340 binden fazla 
tabanca, revolver, otomatik tabanca, tüfek, tek kırma 
av tüfeği, pompalı tüfek, makineli silah, kombine tüfek, 
yarı otomatik tabanca, otomatik av tüfeği, makineli tü-
fek ve başka silahlar bulunuyor. 

Yaklaşık 130 bin silah kişilerin kendilerini korumak 
amacıyla, 13 binden fazlası koruma faaliyeti için, 180 
bini av için, 4 bini spor yapmak için ve çoğu silah ko-
leksiyonlarına ait yaklaşık 3 bin silah başka amaçla 
alınmıştır. 

Mıglene köyü 
asfalta kavuştu

Kirkovo (Kızılağaç) ilçesinin Mıglene (Bulutlar) köyü 
yolu asfaltlandı. Mıglene köyü Yukarımahalle sakinleri 

yola asfalt atılmasına seviniyor. 75 yaşındaki Muham-
med Ali, “Köy kurulalı beri yola asfalt atılmadı. Komü-
nizm döneminde bile yollarımıza asfalt yapılmadı” diye 
ifade etti. Muhammed dede, asfalt yolda sürebileceği 
için artık kız torununa bisiklet satın alacağını söyledi. 
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Borovitsa köyünde yapılan 
mevlide yaklaşık 500 kişi katıldı

Ardino (Eğridere) İlçe-
si, Borovitsa (Çamdere) 
köyü, civar köyler Golob-
rad (Ali Kösehasanlar), 
Suhovo (Susuzburun), 
Kitnitsa (Yatacık), Dedi-
no (Dedeler), Dolno Pra-
hovo (Amatlar) ve Gorno 
Prahovo (Yukarı Tosça-
lı) sakinleri, Türkiye ve 
Batı Avrupa ülkelerinden 
gelen göçmenler olmak 
üzere yaklaşık 500 kişi, 
geleneksel olarak düzen-
lenen sağlık ve bereket 
mevlidine katıldı.
Mevlit, Mirovets ma-

hallesi yakınlarındaki 
Türbeyani adlı yerde 
yapıldı. Mevlit Borovitsa 
köyü imamı Şevket Sa-
liibrahim başta olmak 
üzere yerli imamlar tara-
fından icra edildi. Katılan 
herkese Dolno Prahovo 
köyünden Kazım Fey-
zullah ve Şaban Hasan 
tarafından hazırlanan 8 

kazan keşkek ve 1 kazan 
pilav ikram edildi. Kurban 
eti ve yiyecekler için ya-
pılan masraflar yerli halk 
ve konuk göçmenler ta-
rafından karşılandı. Ar-
tan pilav elde kalanlara 

gönderildi.
1 9 9 2  y ı l ı n d a 

Borovitsa’dan Türkiye’ye 
göç eden ve halihazırda 
İstanbul’da ikamet eden 
67 yaşındaki öğretmen 
Recep Azizoğlu, “Bu 

güzel gelenekte yer aldı-
ğım için çok mutluyum. 
Eş-dost, akraba bir ara-
ya toplanıyor. İnsanlar, 
birbirlerini tanıyor ve 
birbirine yakınlaşıyor. 
Gurur duyabileceğimiz 

ve gelecek nesillere ak-
tarabileceğimiz bu güzel 
gelenek sadece bizim 
yörede yaşatılıyor” diye 
ifade etti. Recep Azizoğ-
lu mevlide, Azerbaycanlı 
eşi Zehra Azizoğlu ile 
birlikte geldi. 
Ardino Belediye Meclis 

Başkanı Sezgin Bayram 
ve Bursa Eğridereliler 
Kültür ve Dayanışma 
Derneği Yönetim Kurulu 
Üyesi Mümin Gürpınar, 

mevlidi şereflendirdiler. 
Dini merasim Borovit-

sa muhtarlığı ve Cami 
Encümenliği tarafından 
organize edildi.
Köyün muhtarı Aysel 

Mehmet, sponsorlara te-
şekkür etti.
Türbeyanı mevlidinin 

50 yılı aşkın geçmişi var 
ve bölgede en kalabalık 
katılım olan mevlitlerden 
biridir. 
          Güner ŞÜKRÜ

Gelecek yıl öğrencilerin 
tatil dönemleri belirlendi

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Krasimir Vılçev tarafın-
dan onaylanan gelecek 
eğitim öğretim yılına iliş-
kin tatil günleri takvimine 
göre önümüzdeki yaz 8, 
9, 10 ve 11. sınıf öğrenci-
lerinin yaz tatili Haziran’ın 
sonunda başlayacak. On-
lar için okulun son günü 
29 Haziran 2018 Cuma 
günü olacak. 5., 6. ve 7. 
sınıf öğrencileri için 15 
Haziran 2018, ilkokula 
giden çocuklar için ise 1 
Haziran 2018 tarihi okulun 
son günü olacak. 

Yıl iç inde sonbahar, 
Noel, yarıyıl ve ilkbahar 
tatili olmak üzere dört ta-
til olacak. Sonbahar tatili 
1 Kasım’dan 5 Kasım’a 
kadar, Noel tat i l i  23 
Aralık’tan 2 Ocak’a kadar, 
yarıyıl tatili 3 Şubat’tan 6 
Şubat’a kadar sürecek. 
1-11. sınıf öğrencileri 31 
Mart - 9 Nisan 2018 dö-
neminde tatil yapacaklar. 
12. sınıfa giden öğrenci-
ler, Paskalya tatiline denk 
gelen 6 - 9 Nisan günleri 
olmak üzere dört gün din-
lenecekler. 

Liseye giden öğrenciler 
için okulun son günü 15 
Mayıs 2018 tarihi olacak. 
Böylece onlara her han-
gi bir ders başarı notunu 
değiştirmek için sınava 

girmek ve lise bitirme sı-
navlarına son bir hazırlık 
yapmalarına imkan veri-
lecektir. 

Lise bitirme sınavları ve 
7.sınıfın sonunda ulusal 

düzeyde dış değerlendir-
me olarak gerçekleştirilen 
sınavlar yine aynı tarihler-
de 24 Mayıs’tan önce ya-
pılacak. 1-7.sınıf öğrenci-
leri için eğitim öğretim yılı 
uzamaması için bu gerek-
lidir. Lise bitirme sınavı ve 
dış değerlendirme olarak 
gerçekleştirilen Bulgarca 
sınavı 21 Mayıs 2018 tari-
hinde yapılacak. İkinci bir 
lise bitirme sınavı olarak 

tercih edilen ders sınavı 
ve dış değerlendirme ola-
rak gerçekleştirilen ma-
tematik sınavı 23 Mayıs 
2018 tarihinde yapılacak. 
Bu iki tarihte 7. ve 12. sı-

nıf öğrencileri dışındaki 
öğrenciler dinlenecekler. 

4. sınıfın sonunda ulusal 
düzeyde dış değerlendir-
me olarak gerçekleştirilen 
sınavlar 10 Mayıs’ta Bul-
garca sınavı ile başlaya-
cak. Matematik, İnsan ve 
Toplum ve İnsan ve Doğa 
sınavları ise 14, 16 ve 17 
Mayıs 2018 tarihlerinde 
yapılacak. 

Önümüzdeki eğitim ve 

öğretim yılında ülke ça-
pındaki okullara gidecek 
10. sınıf öğrencileri ulusal 
düzeyde dış değerlendir-
me olarak gerçekleştirilen 
dijital yeterlilikler sınavına 

girecekler. Sınav, 11 ve 
15 Haziran 2018 tarihleri 
arasında bilgi ve iletişim 
teknolojileri derslerinde 
yapılacak. 

Tatil günleri takvimine 
göre 25 Mayıs 2018 ta-
rihinde öğrenciler dinle-
necek, fakat öğretmenler 
okullarda hazır buluna-
caklar. 

              Kırcaali Haber

Doğalgaz fiyatları 
yüzde 2 artacak

Bakanlar Kurulu toplantısından sonra basına açık-
lamada bulunan Bakan Temenujka Petkova, “Doğal-
gazın nihai tüketici fiyatları asgari düzeyde artacak” 
diye bildirdi. İlk verilere göre doğalgaz fiyatına yüzde 
2 zam yapılacak. 

Bakan Petkova, Bulgargaz Şirketi, Bulgartransgaz 
Şirketi, Enerji Bakanlığı ve Enerji ve Su Düzenleme 
Komisyonu arasında görüşme yapılacağını ve bu 
görüşmede doğalgaz fiyatlarıyla ilgili tüm ayrıntılara 
açıklık getirileceğini söyledi. 

Enerji Bakanı, Avrupa Komisyonu düzenlemesinin 
yerine getirilmesi için doğalgaz fiyatına zam yapı-

lacağını söyledi. 2011 yılından beri yürürlükte olan 
bu düzenlemeye göre operatörler uyguladıkları fiyat 
tarifelerine ilişkin politikasını değiştirmek zorunda-
dır. Bu politika maliyet odaklı olmalıdır ve doğalgaz 
iletim ve erişim maliyeti açısından giriş-çıkış verileri 
esas alınmalıdır. 

Temenujka Petkova, daha 2011 yılında tamamen 
AB standartlarına uygun ve iki kez kamuoyu tartış-
ması yapılan doğalgaz iletim ve erişim maliyetini 
hesaplamaya yönelik iki yöntem oluşturulduğunu 
anımsattı. 

Şimdiye kadar Bulgartransgaz Şirketi’nin uygula-
dığı doğalgaz iletim ve erişim ücreti, 2005 yılında 
eski Elektrik ve Su Düzenleme Komisyonu (DKEVR) 
tarafından belirlendi. 

Bakan Petkova, “Avrupa Komisyonu düzenlemesi-
nin gerektirdiği model, faaliyetine devam edebilmesi 
için operatörün gelirlerini ve yapması gereken gider-
leri garanti edecek” dedi. 

Enerji Bakanı, yöntemler ve doğalgaz fiyatını belir-
leme konseptine açıklık getirilmesi için iş dünyasının 
temsilcileriyle görüşüleceğini söyledi. 

Bu arada Bulgargaz Şirketi, Ekim ayı itibariyle 
doğalgaz fiyatının yüzde 6 oranında düşürülmesini 
talep edeceğini duyurdu.
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İşverenlerden hükümete öneri
Ulusal düzeyde temsil 

edilen işveren örgütleri 
Bulgaristan Sanayi Ser-
maye Derneği (AİKB), 
Bulgaristan İktisat Odası 
(SKB), Bulgaristan Ticaret 
ve Sanayi Odası (BTPP) 
ve Bulgaristan İşverenler 
ve Sanayiciler Konfede-
rasyonu (KRİB), hükü-
metten asgari işçi ücre-
tinin belirlenmesine dair 
yeni bir model belirlenin-
ceye kadar iş pozisyonu 
ve ekonomik faaliyetlere 
göre düzenlenen asgari 
işçi ücreti miktarının don-
durulmasını talep etti. 

İşveren örgütlerinin yazı-
lı açıklamasında şu ifade-
ler yer aldı:

“Haberdar edildiğiniz 
gibi Bulgaristan İşveren 
Örgütleri Derneği (AOBR) 
çatısı altında birleşen ulu-
sal düzeyde temsil edilen 
işveren örgütleri (NPRO) 
27 Temmuz 2017 tarihin-
de asgari işçi ücretini iş 
pozisyonu ve ekonomik 
faaliyetlere göre düzen-
leyen Sosyal Sigorta Ko-
deksinin 6.maddesinin 
3.fıkrasının 3.bendinin 
derhal iptal edilmesi öne-
risinde bulundu. 

İşveren örgütleri, oybir-
liğiyle desteklenen karar 
doğrultusunda sosyal or-
taklar ve devlet tarafından 

Bulgaristan’da asgari işçi 
ücretinin belirlenmesine 
ilişkin uzlaşma modeli ka-
bul edilinceye kadar 2017 
yılı için asgari sigorta geli-
ri müzakerelerine katılma 
teklifini reddetti. 

Bu bağlamda branş ör-
gütleri tarafından yapılan 
öneriler de dikkate alına-
rak, görüş beyan ettiğimiz 
bu açıklama ile asgari işçi 
ücretinin belirlenmesine 
ilişkin uzlaşma modeli 
kabul edilinceye kadar 
2017 yılı için iş pozisyonu 
ve ekonomik faaliyetlere 
göre düzenlenen asgari 

işçi ücreti miktarının be-
lirlenmesinin reddedilme-
sine dair pozisyonun yine-
lenmesini önermekteyiz. 

Üye olan işletmeler veya 
sizin yönetici organlarınız 
tarafından mevcut pozis-
yonla ilgili öneriler olduğu 
veya sorular sorulduğu 
zaman anında bizi haber-
dar etmenizi rica ederiz. 

Yeniden şunu hatırlat-
mak isteriz ki:

1.NPRO temsil edilen 
taraflar için geçerli olmak 
üzere şirket ve branş dü-
zeyinde çalışma koşulları 
ve ücrete ilişkin toplu iş 

sözleşmesi imzalanması-
na destek verdiğini birçok 
kez beyan etti. 

2. Küresel ekonomik 
krizin başladığı 2008 yı-
lından sonraki yıllarda 
ve ekonomik canlanma 
koşullarında idare tara-
fından belirlenen asgari 
sigorta geliri sınırları ayrı 
sektörlerin ve işletmelerin 
ekonomik durumu, istih-
damın dinamiği, genel ve 
sektörel işgücü verimliliği 
ve fiyat artışı büyük ölçü-
de birbiriyle çelişiyor. 

3. NPRO birçok kez bu 
yaklaşımın kayıt dışı eko-

nominin artmasına ve 
bazı bölgelerde, sektör-
lerde, işletmelerde ve dü-
şük eğitimli kırılgan sos-
yal grupların istihdamının 
sınırlandırılmasına neden 
olduğunu söyledi. Bu ar-
gümanlar Avrupa Birliği 
(AB) Komisyonu, Dünya 
Bankası ve Uluslararası 
Para Fonu’nun tavsiyele-
rinde pek çok kez tanıtıldı. 

4. Buna benzer meslek, 
pozisyon ve ekonomik 
faaliyetlere göre asgari 
sigorta geliri sınırları be-
lirlenmesine ilişkin meka-
nizmalar hiçbir AB üyesi 
ülkede uygulanmıyor. 

5. İlk önce sosyal sigor-
ta prim yükünün artırılma-
ması niyeti beyan edilme-
sine rağmen Devlet Kamu 

Sigortası Kurumu Emek-
l i l ik Maaşları Fonu’na 
ilişkin sigorta primi oran-
larının artırılması yönelik 
adım atılacak. 

6. Sendikal örgütlerin 
önerisi ve baskı yapması 
üzerine Ceza Kanunu’nda 
kabul edilen değişiklerle 
ancak önemli miktarlar-
da sigorta primi ödemesi 
yapmayan işletme yetki-
lilerine karşı kovuşturma 
başlatılması kararı alındı 
ve bu asgari sigorta geliri 
sınırları belirlenmesini an-
lamsız kılıyor. 

AOBR’a gösterdiği an-
layış ve şimdiye kadar bu 
pozisyonlara güçlü deste-
ği için tekrar teşekkürleri-
mizi ve memnuniyetimizi 
ifade etmek isteriz.”

Bulgaristan’da romatizmal hastalığı 
olan çocuklar için ilk merkez açıldı

Bulgaristan’da ilk olan 
Romatizmal Hastalığı 
Olan Çocuklar ve Ebe-
veynleri İçin Tamamla-
yıcı Tıp Uygulamaları 
Merkezi açıldı. 
Merkez, Sofya Prof. Dr. 

İvan Mitev Çocuk Has-
talıkları Hastanesi Ro-
matoloji, Kardiyoloji ve 
Hematoloji Kliniği bün-
yesinde bulunuyor. Mer-
kez, romatizmal hastalığı 
olan çocukların ve ebe-
veynlerin sağlık uzman-
ları, psikologlar ve sanat 
terapistleri tarafından 
destek ve danışmanlık 
hizmetleri alabileceği ko-
ruma altında bir alandır. 
Ülkede 60 000 kişi ro-

matoid artrit hastasıdır. 
Hastalık eklemlerde kro-
nik inflamasyona neden 
olan bir otoimmün has-
talıktır.
Bulgaristan’da bu has-

talığı olan çocukların 
sayısı 900’den fazladır. 
Ulusal Sağlık Sigorta 
Kasası (NZOK) en son 
biyolojik tedavilerin ma-
liyetini bile ödeyerek ço-

cukların tedavi masrafla-
rını yüzde 100 karşılıyor. 
Açılış töreninde konu-

şan Romatoid Artritli 

Hastalar Derneği Başka-
nı ve romatizmal hastalı-
ğı olan Roza Çeglayska, 
romatizmal hastalığı olan 
çocukların gelişebileceği 
ve entegre edilebileceği 
kapsamlı hizmet merke-
zini tanıttı. 
Çeglayska, “Bu sadece 

başlangıçtır. Merkezin 
geliştirilmesine devam 
edilecek. Burada uzman-
lar konferans verecek, 
sanat terapileri uygula-
nacak. Bizler çocukların 

engelli hale gelmesine 
izin vermemeliyiz. On-
ların çocukluğunu yaşa-
ması ve toplumumuzun 

onurlu bireyleri olması 
lazım” diye konuştu. 
Sofya Prof. Dr. İvan Mi-

tev Çocuk Hastalıkları 
Hastanesi Romatoloji, 
Kardiyoloji ve Hematoloji 
Kliniği Başkanı Doç. Dr. 
Stefan Stefanov, çocuk-
larda agresif seyreden 
ve engelliliğe yol açabi-
len hastalığın önemini 
belirtti. Romatoid artrit, 
çocukların gelişimi ve 
büyümesi üzerinde bü-
yük bir etkisi olan kronik 

ve ağır bir hastalıktır. 
Çocuklar, sosyalleşmeyi 
başarabilmesi ve kendi-
lerini farklı hissetmeme-
si ve toplum tarafından 
dışa itilmemesi için sü-
rekli hizmete ve desteğe 
ihtiyaç duyuyor. 
Doç. Dr. Stefanov, “Ge-

çerli tedaviler ve ilaçlar 
ve hekim, ebeveyn ve 
çocuk arasındaki iyi te-
maslar sayesinde hasta 
çocukların en iyi tedavi-
si gerçekleştiriliyor” diye 
kaydederek, merkezde 
ebeveynleri çocukların-
dan başka hekimlerle 
de daha iyi temaslarda 
bulunabileceklerini ifade 
etti. 
Doç. Dr. Stefanov, “Ne 

mutlu bize ki, ülkemizde 
hasta çocukları biyolojik 
terapisi dahi tüm modern 
ilaçlarla tedavi etme im-
kanına sahibiz. Bu tür 
bir tedaviye ihtiyacı olan 
hiçbir çocuğu geri çevir-
mediği için NZOK’a te-
şekkür ederiz” dedi. 
             Kırcaali Haber

Vali Çanev: Kırcaali, 2020 yılına 
kadar çevre yoluna kavuşacak 
Kırcaali Valisi Nikola Çanev,”Kırcaali’nin çevre yolu 

projesine ilişkin prosedürler yavaş ilerlemekte, fakat 
Eylül ayının sonuna kadar yol için uygulama imar planı-
nın hazır olup onaylanması gerekir” diye kaydetti. Vali, 
“Koordinasyon işlemleri yapılacak, ancak son dere-
cek karmaşık bir süreç olduğu için bu Eylül’ün sonuna 
kadar olmazsa, mutlaka yılın sonuna kadar işlemler 
tamamlanmış olacak ve arsa kamulaştırma işlemlerine 
başlanacak. En geç Kırcaali, 2020 yılından önce çevre 
yoluna sahip olacak” diye tahminde bulundu. 

Bilindiği gibi, Makas Sınır Kapısı’na uzanacak çevre 
yolu inşaatına ilişkin teknik projede beş viyadük inşa 
edilmesi öngörülüyor. Yolun toplam uzunluğu 15 km 
olacak. Projede “Studen Kladenets” barajının üzerinde 
900 metrelik bir köprü inşa edilmesi de öngörülüyor. 
Bu çevre yolu 9 Nolu Pan-Avrupa Ulaştırma Koridoru-
nun bir parçası olacak. Yolun inşaatı ile motorlu trafik 
araçların trafiği şehir içinden uzaklaştırılması, transit 
trafik akış hızının artırılması, mesafenin kısaltılması ve 
vatandaşların emniyeti ve güvenliği ile ilgili önemli so-
runlara çözüm bulunacak. Şu anda çevre yolu olmadığı 
için Belomorski Bulvarı’nda trafik yoğunlaşıyor. Makas 
Sınır Kapısı üzerinden Yunanistan istikametinde ve 
ters istikamette otomobil trafiği 1-5 ulusal karayolunun 
bir parçası olan bu bulvardan gerçekleşiyor.

Dobriç (Hacıoğlu Pazarcık) Bölge Müftülüğü, şehir-
deki tarihi Tekke Camiinde Temel Dini Bilgiler Yarış-
ması düzenledi. 

Bölge Temel Dini Bilgiler Yarışmasında resmi konuk 
olarak Silistre Bölge Müftüsü Müddesir Mehmet hazır 

bulundu. Yarış-
maya Dobr iç 
Bölge Müftü-
lüğü ’nün hiz-
met sahasında 
gerçekleştirilen 
toplam 8 Yaz 
Kuran Kursu 
öğrencileri ka-
tıldı. Yarışma-

da Dilaver İsmet Hasan’ın öğreticiliğini yaptığı Dobriç 
Kuran Kursu çocukları birinci, Vodnyantsi (Mırzık) köyü 
Kuran Kursu öğrencileri ikinci, Lovçantski (Karasular) 
köyü Kuran Kursu öğrencileri ise üçüncü oldu. Dere-
ceye giren tüm öğrencilere ödüller verildi.

Temel Dini Bilgiler Yarışması’na katılan tüm öğrenci-
lere Yaz Kuran Kursu katılım belgesi verildi. Dereceye 
giremeyen öğrencilere teşvik ödülü verildi. 

Dobriç’te Temel Dini 
Bilgiler Yarışması 
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Türkiye’de uzun dönem ikamet 
izni’ne müracaat şartları
Türk Soylu Olmak
Eğer daha önce alınmış 

geçerli bir ikamet tezke-
reniz var ise ve bu ika-
met tezkeresi dosyasına 
daha önceden sunulmuş 
bir Türk Soyluluk Belge-
niz mevcut ise yeniden 
Türk soyluluk belgesi su-
nulmasına gerek yoktur. 
01.01.2017 tarihinden 

önce Türkiye’ ye giriş 
yapılmış olması 
Burada dikkat edilecek 

konu 01.01.2017 tarihin-
den önce kişinin Türkiye 
ye her hangi bir zaman 
giriş çıkış yapıp yapma-
dığıdır. 01.01.2017 tari-
hinden önce bir gün dahi 
olsa Türkiye ye giriş yap-
mış iseniz bu madde sizi 
etkilememektedir. Daha 
önceden ikamet tezke-
resi almış olup olmama-
nız dahi önemli değildir. 
Önemli olan 1 Ocak 
2017 tarihinden önce bir 
gün dahi olsa Türkiye 
de bulunmuş olmanız-
dır. Bu madde sadece 
01.01.2017 tarihine kadar 
hayatında hiç Türkiye ye 
giriş yapmayan kişileri 
etkilemektedir. 
31.12.2017 tarihine 

kadar başvuruda bu-
lunmuş olmak 
31 Aralık 2017 tarihi 

kesin ve son tarih olup 
uzun süreli ikamet tez-
keresi sadece bu tarihe 
kadar başvuru yapmış 
olanlara ver i lecektir. 
Bahsedilen uzun süreli 
ikamet tezkeresi şimdilik 
sadece bir sefere mah-
sus uygulanacak olup 
31.12.2017 tarihinden 
sonra başvuranlara yine 
uzun süreli ikamet tezke-
resi dışında olan ikamet 
tezkereleri verilecektir. 
Burada dikkat edilecek 
konu başvurunun 31 Ara-
lık 2017 tarihine kadar 
yapılmış olmasıdır. Al-
mış olduğunuz randevu 
daha ileri bir tarihe veril-
miş olsa da önemli olan 
ilk başvurunun 31 Aralık 
2017 tarihine kadar yapıl-
mış olmasıdır. 
Başvuru nereye ve 

nasıl yapılacak
Geçerli pasaportu olan-

lar www.goc.gov.tr inter-
net adresinde bulunan 
e-ikamet linki üzerinden, 
geçerli pasaportu bulun-
mayanlar ve ıskat lar ise 
bizzat bursa il göç idare-
sine şahsen giderek baş-
vuru yapacaklardır. 
Başvuruda istenilen 

belgeler
1. Başvuru Dilekçesi 
2. Tebligat Formu 
3. Taahhütname
4. Hakkında Bilgi Alına-

cak Kişiler Formu 
5. Pasaport veya Pasa-

port Yerine Geçen Belge 
(Türkçe tercüme ve no-

ter onaylı)
6. Uyruğunda Bulundu-

ğu Ülke Kimlik Belgesi
(Taftata aslı ve noter 

onaylı Türkçe tercümesi) 
7. Halen Geçerli Ve Kul-

lanmakta Olduğu İkamet 
İzni Var İse Fotokopisi
(Noter Onayı gerekme-

mektedir, sadece fotoko-
pi yeterlidir.)
8. Vatandaşı olduğu-

nuz ülkeden alınıp orada 
Türkçeye çevrilip konso-
loslukta çevirisi onaylatı-
lacak sabıka kaydı 
9. Biyometrik fotoğraf – 

4 adet 
Önemli bilgilendirme 

ve açıklamalar***
Uzun süreli ikamet iz-

ninin özellikleri 
Uzun süreli ikamet izni 

belirli bir süreye bağlı 
olmayıp aslında süresiz 
ikamet izni anlamına 
gelmektedir. Pasaportu-
nuz bitmiş ve yenilenmiş 
olsa dahi aynı ikamet 
izniniz devam etmekte 
olup yeniden bir başvu-
ru yapmanız gerekmez. 
Bu durumda sadece yeni 
pasaportunuzu il göç ida-
resine bildirmeniz yeterli 
olacaktır. 
Uzun süreli ikamet izni 

sahipleri çalışma izni 
başvurusu yaptıklarında 
süresiz ve bağımsız ça-
lışma iznine sahip olup 
istedikleri işyerlerinde is-
tedikleri sürece çalışma 
hakkına sahip olurlar. Ay-

rıca bu çalışmaları esna-
sında tüm aile bireylerini 
de Türkiye Cumhuriyeti 
vatandaşları gibi Genel 
sağlık Sigortasından ya-
rarlandırabilirler. 
Uzun süreli ikamet 

izni sahipleri, 
-Askerlik hakları, 
-Seçme ve seçilme 

hakkı (Türkiye’de oy kul-
lanabilme)

- Yurtdışından Türk va-
tandaşları gibi araç geti-
rebilme
- Ve bazı kanunlardaki 

özel düzenlemeler hariç 
Türk vatandaşları ile aynı 
statüye sahip olup Türk 

vatandaşlarının yaralan-
dığı tüm haklardan yarar-
lanırlar. 
Almış oldukları ikamet 

tezkeresi halen devam 

eden kişiler
Geçerli pasaportu olan 

kişilerin geçerli ve de-
vam etmekte olan bir ika-
met tezkeresinin olup ol-
maması önemli değildir. 
Bu kişiler de devam eden 
ikamet tezkereleri olsa 
da uzun süreli ikamet 
tezkeresine başvurabi-
lirler. Bu durumdaki ki-
şiler başvurularını www.
goc.gov.tr adresindeki 
e-ikamet linki üzerinden 
yaparken ‘’‘ ikamet izni 
geçiş başvurusu yapıyo-
rum’’’ bölümünden yap-
mak zorundadırlar. 
Geçerli Çalışma İzni 

Olan Kişiler
Geçerli ve devam eden 

bir çalışma izni olan kişi-
ler de uzun süreli ikamet 
tezkeresine başvurabilir-
ler. Bu durumdaki kişile-
rin şuan kullanmakta ol-
dukları çalışma izni iptal 
olacak olup uzun süreli 
ikamet tezkeresi aldıkla-
rında o tezkereye bağlı 
olarak süresiz ve bağım-
sız çalışma izni nede sa-
hip olabileceklerdir. 
Sağlık Sigortası

 Uzun süreli ikamet tez-
keresi başvurularında 
kişinin yaşı kaç olur ise 
olsun geçerli bir sağlık 
sigortası olup olmadığı-
na bakılmayacaktır. Sağ-
lık sigortası şartı uzun 
süreli ikamet tezkeresi 
başvurusunda aranma-
maktadır. 
Parmak İzi
Bu aşamadan sonra 

uzun süreli ikamet tez-
keresi, kısa süreli ikamet 
tezkeresi, aile ikamet 
tezkeresi de dahil olmak 
üzere tüm başvurularda 
başvuran kişinin parmak 
izi örneği alınacaktır.
Türkiye Cumhuriyeti 

Vatandaşlığına Başvu-
rulara Etkisi
Uzun süreli ikamet tez-

keresinin Türkiye Cum-
huriyeti vatandaşlığına 
başvurulara olumsuz bir 
etkisi olmayıp vatandaş-
lık başvurusu yapılırken 
gerçekleştirilen gün sayı-
mına uzun süreli ikamet 
tezkeresi süreleri de ek-
lenmektedir. 
            Kırcaali Haber

Bulgaristan’da oturma izni alan Türk vatandaşlarının 
diğer AB üye ülkelerine seyahatleri

Bulgaristan’da oturma 
izni almış Türk vatan-
daşlarının bu oturma 
izni sayesinde diğer AB 
ülkelerine serbest ola-
rak seyahat etme hakkı 
bulunmamaktadır. Buna 
rağmen bazı istisnai du-
rumlarda Bulgaristan’dan 
oturma izni almış Türk 
vatandaşlarına diğer AB 
ülkelerine serbest olarak 
seyahat etme hakkı tanın-
maktadır:

Bir Bulgar vatandaşı-
nın aile ferdi (eş, çocuk, 
anne/baba) olmaları ge-
rekçesiyle oturma izni 
alan Türk vatandaşları, 
bahse konu aile ferdi 
eşliğinde vizeye ihtiyaç 
duymadan başka bir AB 
ülkesine seyahat etme 
hakkına sahiptir. Bu du-
rumlarda aile bağlarını 
gösteren belgenin yeminli 
tercüman tarafından İngi-
lizceye veya gidilecek ül-
kenin diline çevrilmesi ve 
Bulgaristan Dışişleri Ba-
kanlığı tarafından tasdik 
edilmesi gerekmektedir 
(evlilik cüzdanı, doğum 
belgesi vs.);

Bulgar istan ve gidi -

lecek ülke arasında 
Bulgaristan’dan oturma 
izni almış yabancıların 
vizeye ihtiyaç duyma-
dan (sadece oturma izni 

sayesinde) gidilecek ül-
kede kabul edilmelerini 
temin eden ikili anlaşma 
olması. Bulgaristan’ın 
Kıbrıs, Romanya ve Hır-
vatistan ile böyle anlaş-
maları bulunmaktadır. 
Bulgaristan’da ikamet 
eden Türk vatandaşları-
nın bu ülkelere sadece 

Bulgaristan oturma izni 
aracılığıyla giriş yapa-
bilmesine rağmen ülke-
deki ikamet süreleri ile 
ilgi bazı sınırlamalar bu-

lunmaktadır. Bu konuda 
güncel bilgiye ulaşmak 
için gidilecek ülkenin 
Bulgaristan’da bulunan 
konsolosluğu ile irtibata 
geçilmesi önerilmektedir.
Bulgaristan’da ikamet 

eden ve bu istisnai du-
rumlar dışında kalan Türk 
vatandaşları, diğer AB 

üyesi ülkelere yapacakla-
rı seyahatlerde gidilecek 
ülkenin Bulgaristan’da 
bulunan konsolosluğun-
dan vize almak zorun-

dadır. Bu konu ile ilgili 
mevzuatın sıkça gün-
cellenmesinden dolayı 
Bulgaristan’da ikamet 
eden Türk vatandaşları-
na seyahatlerinden önce 
gidecekleri ülkenin Bul-
garistan konsolosluğun-
da bilgi almaları öneril-
mektedir.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Bulgaristan'da Osmanlı camilerinin 
bilinmeyen yönleri kitaplaştırıldı

Araştırmacı Prof. Mikov ülke-
de Osmanlı döneminden kalma 
88 cami ve mescidin, gelenek-
sel Osmanlı mimarisinden ayrı-
lan, bilinmeyen yönlerini analiz 
ederek kitap haline getirdi.
Bulgaristan’da İslam kültür ve 

mirasının önde gelen araştır-
macılarından Bilimler Akade-
misi (BAN) Üyesi Prof. Lübomir 
Mikov, Osmanlı döneminden 
kalma 88 cami ve mescidin il-
ginç mimarisini analiz ederek 
kitaplaştırdı.
Mikov, Bulgaristan Müslü-

manları Başmüftülüğünün 
maddi desteğiyle yayınlanan 
344 sayfalık "Bulgaristan'da 
Cami ve Mescitler" isimli kitabı 
hakkında AA muhabirine açık-
lamalarda bulundu.
"35 yıllık hazırlık aşamasıyla, 

cami ve mescitlerin dış mekan 
ve süslemelerini analiz ettim. 
Bu eserleri merak eden oku-
yucular bir şeyden değil, her 
şeyden etkilenecek." ifadesini 
kullanan Mikov, yaklaşık 2 yıl 
süren çalışmasında ülkede 500 

yıl hüküm süren Osmanlı döne-
minde yapılan ilginç özelliklere 
sahip cami ve mescitlere yer 
verdiğini söyledi.

Geleneksel mimarinin dı-
şında eserler
Mikov, söz konusu eserlerin, 

Osmanlı'nın mimari gelene-

ğinden farklı olduğunu belirte-
rek, buna Şumnu'daki Tombul 
Cami'de şark mimarisinin barok 

ve rokoko mimari tarzıyla har-
manlandığını örnek gösterdi.
Tombul Cami'de Türk Barok 

ve Türk Rokoko tarzının gö-

rüldüğünü dile getiren Mikov, 
caminin mihrabındaki metin ör-
neklerine de dünyada yalnızca 
36 yerde rastlanabildiğine dik-
kati çekti.
"Camilerimizde gözden ka-

çırdıklarımızı görmeye baş-
ladık"
Bulgaristan Müslümanları 

Yüksek Dini Şura Başkanı Ve-
dat Ahmed de "Bu kitap saye-
sinde Bulgaristan’daki camile-
rimizde gözden kaçırdıklarımı-
zı görmeye başladık." dedi.
Müslümanlara ait mabetlerin 

Bulgaristan kültürünü ne kadar 
çok yönlü zenginleştirdiklerine 
tanık olduklarını belirten Ah-
med, şunları kaydetti:
“Bu eser Müslüman olma-

yanlara, caminin ne kadar çok 
yönlü bir yapıya sahip olduğu-
nu gösteriyor. Kitap, camileri 
ilim, irfan, medeniyet ve sanat 
merkezi olarak gösteriyor. Bu 
da Bulgaristan’daki camiler 
açısından son derece önemli. 
Bulgaristan’daki camilerin hem 

Doğu'yu hem de Batı'yı nasıl 
birleştirdiğini ortaya koyan bir 
eser bu."
                Anadolu Ajansı

Tarihi değirmende öğütülen mısır 
unuyla turistler için kaçamak
Kirkovo (Kızılağaç) 

Belediye Başkanı Şi-
nasi Süleyman, “Ma-
kas-Nimfeya (Yanık-
köy) Sınır Kapısı’ndan 
geçiş yapan Romanyalı 
turistler için eski tarihi 
bir değirmende mısır 
öğütülüp Kirkovolu usta 
aşçılar tarafından onla-
ra kaçamak ikram edi-
lecek. 
 Şumnatitsa (Fındıkçık) 

köyünün başlıca turistik 
yeri olan değirmen be-
lediye tarafından resto-
re edildi. Kirkovo İlçesi 
sakinleri bu değirmenle 
gurur duyuyor ve mi-
safirlerini buraya getiriyorlar. 
Bundan sonra değirmende 
turistlerin tadına bakma fırsatı 
bulacağı Rodoplara has bir yi-
yecek olan kaçamak pişirmek 
için mısır unu öğütülecek” diye 
açıkladı. 
Belediye Başkanı, bununla 

ilçeden transit geçiş yapan 
binlerce turistin Şumnatitsa 
köyüne uğrayarak Kirkovo 
İlçesi’nde birkaç Romen leyi 
harcamalarını amaçlıyoruz. 
Şinasi Süleyman, “Birleşik 
Krallık ve Rusya’dan gelen 
turistler bu değirmenden ha-

berdar, kuzey komşumuzdan 
gelen turistlerin de haberdar 
olma zamanı geldi” dedi. 
Belediye Başkanı, Belediye-

nin Kirkovo’nun markası hali-
ne gelecek Kaçamak Festivali 
düzenlenmesini öngördüğünü 
aktardı.


