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Başmüftü Yardımcısı’nın Ailesine Çirkin Saldırı
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftü Yardımcısı Birali
Birali'nin eşi ve iki kızı "başörtülü oldukları" gerekçesiyle saldırıya uğradı.
Başmüftülük Genel Sekreteri Celal Faik, Birali'nin
eşi ile 16 ve 20 yaşlarındaki
kızlarının, başkent Sofya'nın
"Svoboda" (Özgürlük) semtinde bir markette alışveriş
yaparken, iki genç kadın ve
bir erkeğin şiddetine maruz
kaldıklarını söyledi.
Birali'nin eşi ve kızlarının
hastaneye kaldırıldığını ve
darp raporu aldığını aktaran
Faik, saldırganların kısa sürede olay yerinden kaçtığını
belirtti.
Olayla ilgili soruşturma
açıldığını ifade eden Faik,

polislerin bölgede bulunan
tüm güvenlik kameralarının

kayıtlarını incelemeye başladığını dile getirdi.

Türk Ressam Eylem Çalışkan,
Bulgaristan'da ikinci üç boyutlu
resmini yaptı, halkın beğenisini
topladı.
Ressam Eylem Çalışkan, Kırklareli Belediyesinin katkılarıyla
Eğridere ilçesine ikinci üç bo-

Aynur Ahmedova, Kırklareli Belediyesi Halkla İlişkiler Uzmanı
Varol Şen, ressamın menajeri
Fedai Kavrık, öğrenciler ve halkın yoğun katılımı ile gerçekleşti.
Halk yoğun ilgi gösterdi

ça mutluyum. Buranın halkı çok
misafirperver ve cana yakın. Bu
güzel insanlarla birlikte olmak
hayatım boyunca unutamayacağım anıların arasında yer
alacak. Çünkü Ardino benim
yurt dışında resim yaptığım ilk
yer. Bu nedenle de benim için
çok özel bir yer. Benim burada
resim yapmama ve benim bu
alanda yurt dışında resim yapan ilk Türk ressam olmama
vesile olan başta değerli Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet
Siyam Kesimoğlu olmak üzere
bana burada her imkanı sunan
değerli Ardino Belediye Başkanı
Resmi Murat'a ve resmime gösterdikleri ilgi ve beğenileri için
tüm Ardino Halkı'na teşekkür
ediyorum" dedi.
Ardino'nun merkez parkına
iki geyik yavrusunu 3 boyutlu
resimleyen ressam, daha önce
de yine Ardino'da Vasil Levski
Lisesi'ne 3 boyutlu bir resim
yapmıştı. Ressam buraya yaptığı ilk 3 boyutlu resmiyle bu alanda yurt dışında resim yapan ilk
Türk ressam olmuştu.

Türk Ressam, Ardino merkez
parkına üç boyutlu resim yaptı

yutlu resmini yaptı. Çalışkan'ın
yaptığı resim Ardino Halkı'nın
büyük beğenisini kazandı.
Resmin açılışı, Ardino Belediye Başkan'ı Resmi Murat, Kırcaali Halk Özgürlükler Hareketi
İl Başkanı İzzet Şaban, Ardino
Belediyesi Kültür Sorumlusu

Halkın yoğun ilgisinden dolayı memnuniyetini dile getiren
ressam, "Hava şartları nedeniyle resmin yapım süresi biraz
uzasa da sonuçtan çok memnunum. Halkın yoğun ilgisi beni
oldukça mutlu ediyor. Ardino'da
resim yapmaktan dolayı olduk-

Faik, polisin ilk belirlemelerine göre, saldırganların
kadınlara başörtülü olmaları
nedeniyle saldırdığını bildirdi. Olayı neticesiz bırakmayacaklarını vurgulayan Faik,
Başmüftülük olarak İslam
dini için kutsal olan bayramda huzur ve mutluluklarını
bozan bu şiddet olayından
dolayı büyük bir rahatsızlık

duyduklarını söyledi.
Faik, "Kimseye zarar vermeyen insanlara saldırıda
bulunan kişilerin bir an önce
ortaya çıkarılması ve adaletin önünde yaptıklarının
hesabını vermelerini istiyoruz. Ülkemizde dinler arası
cepheleşmenin yaşanmasını istemediğimiz için kutsal
bayram günlerinde yaşanılan bu çirkin olayın neticesiz
kalmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.
Soruşturma organlarının
olayla ilgili girişim ve çalışmalarını yakından takip edeceklerine işaret eden Faik,
saldırıya tanık olan Başmüftü Yardımcısı Birali'nin de
şokta olduğunu belirtti.
Irkçı ve aşırı milliyetçi Vatanseverler Birliğinin (PF)
hükümette koalisyon ortağı
olduğu Bulgaristan'da Başbakan Boyko Borisov, aşırı
görüşlü çevrelerin siyasetteki etkisini dengelemek için
gayret gösteriyor. AA
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“Azınlıkları Koruma Paketi Girişimi” imzaya açıldı

Ulusal azınlıklar için
Avrupa genelinde bir koruma mekanizmasının
oluşturulması ve Avrupa’daki dilsel ve kültürel
çeşitliliğin güçlendirilmesini amaçlayan girişim ile
bir yıl içerisinde girişimi
destekleyen en az 1 milyon imzanın toplanması
hedefleniyor.
Avrupa Milletleri Federal
Birliği’nin (FUEN) öncülüğünde Haziran 2013’te
başlatılan ve Avrupa
Birliği (AB) Komisyonu
tarafından 3 Nisan 2017
tarihinde tescil edilen
“Azınlıkları Koruma Paketi” başlıklı Avrupa Vatandaşları Girişimi ilk etapta
çevrimiçi olarak AB vatandaşlarının imzasına açıldı.
Avrupa’da ulusal ve dilsel
azınlıklara mensup kişilerin korunmasını iyileştirmeye ve AB’de kültürel
ve dilsel çeşitliliği güçlendirmeye çağıran ve Batı
Trakya Türk toplumunun
da ortaklarından biri olarak destek verdiği girişim
çerçevecinde, 2 Nisan

2018’e kadar AB üyesi en
az yedi farklı ülkeden girişimi destekleyen 1 milyon
imzanın toplanması gerekiyor.
AB üyesi bir ülkede sürekli ikamet eden veya AB
üyesi bir devletin vatandaşı olan veyahut da her
iki koşulu birden taşıyan
herkes Azınlıkları Koruma
Paketi Girişimi’ne imzala-

rıyla destek verebiliyor.
Girişim hakkında ayrıntılı
bilgelerin yer aldığı www.
minority-safepack.eu adresindeki ana sayfada
yer alan “İmzala” tuşuna
basılmak suretiyle resmi
dilekçe sistemine ulaşılıyor ve burada vatandaşı
olunan veya ikamet edilen AB üyesi ülkeye ait
ilgili forma kişisel bilgile-

rin girilmesi suretiyle girişim için çevrimiçi (online)
olarak imza atılıyor. Yanı
sıra formların çıktısı alınarak elle doldurulduktan
ve imzalandıktan sonra
girişimin yürütülmesinde sorumlu Vatandaşlar
Komitesi’ne normal posta
ile iletilmesi de mümkün.
Böylelikle, Azınlıkları Koruma Paketi Girişimi’ni

Cumhurbaşkanı Rumen
Radev, ülkesinin Schengen bölgesine katılmasının, insan kaçakçılığı ve
terörizmle mücadelenin
etkinliği için tek yol olduğunu söyledi.
Radev, resmi ziya ret kapsamında geldiği
Atina'da, Yunanistan
Cumhurbaşkanı Prokopis
Pavlopoulos tarafından
resmi törenle karşılandı
ve iki cumhurbaşkanı görüşmeden önce basına
açıklamalarda bulundu.
İlk resmi yurt dışı ziyaretini Yunanistan'a yaptığını anımsatan Radev,
bunun iki ülke arasındaki
ilişkiler, NATO ve Avrupa
Birliği'ndeki (AB) ortaklıklarına verdiği önemin
göstergesi olduğunu belirtti.
Radev, Yunanistan ve

vesinde örnek teşkil ettiğini anlatarak, ülkesinin
NATO ve AB'ye üyeliklerine verdiği destek için
Yunanistan'a teşekkür

Bulgaristan arasındaki
iyi komşuluk ilişkilerinin
Avrupa değerleri çerçe-

etti.
Güvenlik, göç politikası ve enerji gibi konu-

larda iki ülkenin benzer
pozisyonları bulunduğuna dikkati çeken Radev, " Yunan i st an'ın,
Bulgaristan'ın
Schengen'e katılması için verdiği destek çok
önemli. Bu, insan kaçakçılığı
ve t e r ö r i z m l e
mücadelemizde
etkinliğin garantilenmesi için tek
yol." ifadelerini
kullandı.
Radev ayrıca
enerji ve ulaşım
politikalarının
ikili ilişkilerdeki
önemine değinerek, Bulgaristan
ve Yunanistan arasındaki doğalgaz boru hattının
inşasının planlanan za-

manda bitirilmesini umduğunu söyledi.
Radev, "Doğalgaz transit boru hattı sadece
Bulgaristan'ın değil, diğer
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin enerji kaynakları ve yollarını çeşitlendirmesinin önünü açacak."
dedi.
Pavlopoulos ise "Komşularımızın, NATO ve AB
ile entegrasyonunu destekliyoruz. Balkanlardaki
komşularımızın Avrupa
perspektifine destek veriyoruz." şeklinde konuştu.
Bulgaristan'ın tüm yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurgulayan Pavlopoulos, AB'nin katılım
sürecini tamamlamasının
daha iyi olacağını dile
getirdi.
Kırcaali Haber

hem çevrimiçi olarak hem
de basılı kağıt formları
kullanarak desteklemek
mümkün.
Azınlıkları Koruma Paketi Girişimi – 1 Milyon
İmza Kampanyası’nın ana
sayfası:
www.minority-safepack.
eu
Azınlıkları Koruma Paketi Girişimi ile ilgili Avrupa
Komisyonu’nun internet
sayfası:
https://ec.europa.eu/citi-

Cumhurbaşkanı Radev’in Atina Ziyareti

zens-initiative/32/public/
index.do?lang=en
Basılı kağıt formların
ulaştırılması gereken posta adresi ise şöyle:
Citizens’ Committee of
the “Minority SafePack
Initiative”
c/o Federal Union of
European Nationalities
(FUEN)
Schiffbrücke 41
D-24939 Flensburg
Almanya
Kırcaali Haber

Bulgaristan'a gelen Rus turist sayısında büyük artış

Rus ve Bulgar seyahat uzmanlarının değerlendirmesine göre, hem Rusya'da seyahat pazarının normale
dönmeye başlaması hem de Bulgaristan turizminin
sunduğu olanaklar sayesinde ülkeye gelecek Rus turist sayısı yüzde 40 dolayında artacak.
GSYİH'nin yüzde 14'ü turizmden
''Bulgaristan, başta Rusya olmak üzere başlıca
destinasyonlar için 12 aylık destinasyon olmayı hedefliyor'' diyen Turizm Bakanı Nikolina Angelkova,
Bulgaristan GSYİH'sinin yüzde 14'ünün turizmden
elde edildiğini belirtti.
2016'da 580 bin Rus turist ağırladı
Rusya ile Bulgaristan arasındki turizm ilişkilerinin
masaya yatırıldığı Rusya-Bulgaristan kardeş kentler
forumunda konuşan Bakan Angelkova, Bulgaristan
turizm endüstrisi için Rusya'nın son derece önemli
olduğuna dikkat çekerek, ''Bulgaristan turizminin rekor yılı olan 2016'da ülkemize gelen Rus turist sayısı
yüzde 20 civarında artarak 580 bine ulaştı. Şu anda
Rusya dördüncü büyük ana pazarımız durumunda.
2016'da yaz tatili için gelen Rus turistleri sayısı ise
yüzde 30 arttı.'' dedi.
Rusların Bulgaristan'da 300 bin evi var
Rusların Bulgaristan'da, çoğu sahil bölgelerinde
olmak üzere, 300 bin konutu olduğunu açıklayan
Angelkova, ''Bulgaristan tüm misafirleri ve dostlarını
çağırıyor. Bu, ülkemizin ekonomisi için çok önemli.''
şeklinde konuştu.
Yıl bazında yüzde 40 büyüme olacağı tahmin
ediliyor
Öte yandan Rusya ile Bulgaristan arasında artan
charter seferleri, ülkedeki turizm sektörünü ciddi bir
büyüme beklentisi içine sokmuş durumda. 2017 sezonunun ilk 5 aylık diliminde Rusya'dan alınan turist
sayısının yüzde 40 arttığı belirtilirken, uzmanlar yıl
bazında da artış oranının benzer olacağını düşünüyor.

400 yıl sonra kuşakların buluşması

Geçen mayıs ayında Salih Özertürk rehberliğinde
Kırcaali ili Tosçalı (Tosya) köyünden bir grup soydaş
atalarının mekânı Kastamonu’nun Tosya kasabasını
ziyaret etti.
Ziyaret ile ilgili aslen Tosçallı olan Salih Özertürk
Kırcaali Haber gazetesine şunları söyledi: " Bundan
400 yıl önce atalarımız Kastamonu’nun Tosya kasabadan Bulgaristan'a göç etmişler ve aynı isimle
Kırcaali bölgesinde Tosya Bala (Yukarı) ve Tosya
Ziir (Aşağı) adıyla iki şirin köy kurmuşlar. Tosya'yı
ziyaret etmek çok heyecan vericiydi, her sokağında bizlerden birini bulmak ümidiyle dolaştık. Başta
Belediye Başkanı Kazım Şahin ve Tosyalıların bizi
kendilerinden biri gibi görmeleri ve sıcak karşılamaları ömrümüzün sonuna kadar unutamayacak anılar yaşattı. Özellikle Belediye Başkanının gösterdiği
yakın ilgiden dolayı minnettarız, kendisinden Allah
razı olsun.”
Salih Özertürk, Tosya Belediye Başkanı Kazım
Şahin’i Eğridere ilçesinin Tosçalı (Tosya) köyünde
Ağustos ayında düzenlenen köy şenliğine davet ettiklerini bildirdi.
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Ekonomik büyümenin teşvik
edilmesine yönelik önlemler
Ekonomi Bakanı Emil
Karanikolov, iş dünyası
ve işveren örgütlerinin
temsilcileriyle görüşme
yaptı. Görüşmede idari
yükün azaltılması, ekonomide insan kaynaklarının
eksikliği, Bulgaristan'da iş
yapma koşulları ve ekonomik büyümenin teşvik
edilmesine yönelik somut
önlemler ele alındı.
Görüşmede iş ortamının
kolaylaştırılmasına yönelik önlemler alındığı açıklandı. 7 Haziran’da Bakanlar Kurulu’nun İşgücü
Göçü ve İşgücü Hareketliliği Kanunu’nu Uygulama
Yönetmeliği’ni onayladı.
Bu yönetmelik vize başvurusunda bulunan işverenlere 7 gün içinde vize
verilmesini hızlandıracak.

Eğitim, mesleki yeterlilik belgesi ve diplomanın
çevirisi gerekliliği kaldı-

rılacak ve sadece pasaport ve işveren ile yapılan
sözleşme gerekli olacak.

Bununla birlikte işveren
işçiye kalmak için ev sağlayacağını beyan edecek,

2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe’ye
destek programı kabul edildi
Hükümet, Avrupa’nın
kültür başkenti seçilen
Filibe’ye 2015-2019 dönemine ilişkin çok yıllık destek programı kabul etti.
Böylece Filibe’nin 2019
yılında Avrupa’nın kültür
başkenti ilan edilmesine
yönelik girişimin başarılı
bir şekilde gerçekleştirilmesi garanti edilecektir.
Programın uygulanması
üzere toplam 76,4 milyon
leva ayrıldı. Bu fonun 20
milyon levası merkezi
devlet bütçesinden, 46,4
milyon levası Filibe Büyükşehir Belediyesi bütçesinden, 10 milyon levası ise sponsor ve başka
kaynaklardan sağlanacak. Devlet bütçesinden

sağlanacak kaynakların
dağılımı yıllara göre şöyledir: 2015 yılında Bakan-

planlanıyor.
Avrupa Kültür Başkenti
Girişimi, Avrupa Birliği-

lar Kurulu kararnamesiyle
4 milyon leva sağlandı,
2017 yılında 7 milyon
leva, 2018 yılında ise 9
milyon leva sağlanması

nin (AB) kültür alanında
yürüttüğü kilit faaliyetlerinden biridir. Bu girişimle
Avrupa’da kültürel zenginlik ve çeşitlilik olmasına,

ortak değerler paylaşılmasına vurgu yapılması
ve AB vatandaşlarının
birbirlerini tanıması ve
anlaşmasının teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.
Avrupa Kültür Başkenti
unvanına sahip olan bir
kent, bir yıl boyunca Avrupa boyutunda milli kültür
stratejisi veya politikalar
ve bölgesel kültür stratejileri ile uyumlu bir kültür
programı gerçekleştirmektedir.
Yeni kararla 2015 yılı
Nisan ayında onaylanan
Avrupa’nın kültür başkenti seçilen Filibe’ye 20152019 dönemine ilişkin çok
yıllık destek programı iptal
edildi.

Bir yaş altı çocuğu olan annelerin işçi
ücretlerine yüzde 50 tutarında ek ödeme
1 yaş altı çocuğu olan
annelerin, işine dönmeleri halinde işçi maaşlarına
hamile ve anne olan kadınlara ödenen tazminatın yüzde 50’si tutarında
ek ödeme yapılacak.
Buna ilişkin Sosyal Sigortalar Yasası’nda yapılan değişiklikler yürürlüğe
girdi. Bu yasal düzenlemeler annelerin daha erken çalışmaya başlaması
amacıyla geçen yıl Meclis
tarafından onaylanmıştı.

Genç anneler bu kanun
değişikliğinden doğumdan sonra en az 135 gün
ve çocuklarının 1 yaşını
dolduruncaya kadar işe
dönmeleri halinde yararlanabilecekler. Başka bir
koşul da çocuğun sosyal
hizmetler kurumlarına ya
da koruyucu aile yanına
yerleştirilmiş olmaması
veya bakımı için başka
birinin ücret almamasıdır.
Şimdiye kadar çocuğu 1
yaşını doldurmadan önce

annenin işine geri dönmesi halinde Ulusal Sigorta
Enstitüsü, işçi maaşının
yüzde 90’ı oranı tutarındaki tazminat ödeneğine
son verirdi.
Geçen yıl kanun tasarısının görüşmeleri sırasında
doğumdan sonra bir yıl
içinde işine geri dönen
kadınların sayısının bilinmediği anlaşıldı.
Sosyal güvenlik kurumunun annelerin bir kısmına
tazminat tutarının yüzde

50’sini ödemekten kaç
para tasarruf edeceği de
hesaplanmamıştır.
5 yaş altı çocukları evlatlık edinen erkeklerin
yararlanacağı kanun değişiklikleri de bugünden
itibaren yürürlüğe girdi.
Çocuk evlat edinen erkekler de şimdiye kadar
ancak biyolojik ebeveynlerin hakkı olan 15 günlük
izin kullanabilecekler.
Kırcaali Haber

fakat bununla ilgili doğrudan bir sorumluluk taşımayacak.
İşverenlerin ulusal ve
yerel medyalarda yayınlanan iş ilanlarının kopyalarını göstermeleri gerekliliği de kaldırılıyor, iş
pozisyonlarına başvurular
Sofya’dan başka Varna ve
Burgaz şehirlerinde de
kabul edilecek.
Görüşmede Ekonomi
ve Demografi Politikadan
Sorumlu Başbakan Yardımcısı Valeri Simeonov
ve Ekonomi Bakan Yardımcıları Aleksandır Manolev ve Lıçezar Borisov
da hazır bulundu.
Mevsimlik istihdama yönelik iş vizesi süresinin 5
aya kadar uzatılması da
ele alındı. Öyle ki, çalışma
koşullarının iyileştirilmesi
ve mevsimlik işçilerin çe-

kilmesi konusunda çabalar yoğunlaştırıldı.
Merkezi bütçe ve belediye bütçe vergilerinin Milli
Gelirler Ajansının birimlerine POS terminalleri
aracılığıyla yapılması kabul edildi.
Bakan Karanikolov, gerçek sonuçlar elde edilmesi için işveren örgütleri
ve iş dünyası ile yapılan
görüşmelerin her ay yapılması arzusunu dile getirdi. Bakan, 15 gün içinde
Ekonomi Bakanlığının
yapacağı düzenlemelere
ilişkin mali yükler konusunda analizin hazır olacağını bildirdi.
İşveren örgütleri Bakanlığa önerilerde bulunma
ve öncelikli konular belirleme sorumluluğunu üstlendi.
Kırcaali Haber

Sigara, yılda 7 milyon kişinin ölümüne sebep oluyor

Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre sigara kullanımı
her yıl dünyada yaklaşık 7 milyon kişinin ölümüne yol
açmaktadır.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından tütün ürünlerinin
reklamı yapılmasının yasaklanması ve tütün ürünleri
üzerinden alınan vergi oranlarının artırılması çağrısı
yapıldı.
Her yıl yaklaşık 7 milyon kişi sigaradan hayatını kaybediyor. Kıyaslama yapmak gerekirse 21.asrın başında sigaradan hayatını kaybedenler yaklaşık 4 milyon

kişiydi.
Raporda ayrıca büyük bir ekonomik yük getiren sigara tüketimiyle ilgili sağlık için yapılan giderler ve üretimin azaltılmasından oluşan kayıpların maliyetinin 1
400 milyar doların üzerinde (1250 milyar avro) olduğu
açıklandı.
Dünya Sağlık Örgütü Genel Sekreteri Margaret
Chan, “Sigara hepimiz için bir tehlikedir. Hükümetler
sigara ile mücadeleye yönelik önlemler aldıkları takdirde, tütün ürünleri tüketicilerini tütünün öldürücü
etkisinden koruyarak yönettikleri ülkelerin geleceğini
koruyabilir” dedi.
Raporda dünyada en yaygın olan tütün endüstrisi
atıklarının, çevreyi zehirleyen kanser yapıcı maddeler
dahi 7 bini aşkın toksik madde içerdiği kaydedildi.
Uzmanlar, “Bundan başka tütün yetiştiriciliği orman
kaybına neden oluyor. 300 sigara üretimi için bir ağaç
kesiliyor” diye yorumda bulundu.
Dünya Sağlık Örgütüne göre 21.asırda sigara kullanımı dünyada 1 milyar kişinin ölümüne sebep olabilir.

05 Temmuz 2017

HABERLER

Kırcaali Haber 4

Kötü Yollardan Dolayı Ardino’nun Yedi
Köyünden Vatandaşların Protestosu
Ardino ilçesi Brezen,
Borovitsa, Kitnitsa, Suhovo, Golobrad, Lübino
ve Rusalsko köylerinden onlarca vatandaş
ellerinde “Normal ve
güvenli yollara bizlerin
de hakkı var”, “Araçlarımızın tamirat faturasını
kim ödeyecek?”, “Kötü
yollar - boşalmış köyler”,
“Bizler vergilerimizi, vinyet ücretlerini ödüyoruz
- normal yollar istiyoruz”
pankartlarıyla Kırcaali - Ardino karayolunun
Çubrika bölgesinde yolu
kapattılar. Vatandaşlar,
Kırcaali ilçesine bağlı Kobilyane köyünden
Spoluka köyüne kadarki
yol kesiminde var olan
büyük delik ve hasarlardan dolayı protesto organize etti.
Protesto esnasında
Kitnitsa köyü muhtarı Sali Mümün şunları
belirtti: “Bu yol kesimi
on yıllardır tamir edilmemiştir, sadece delik
kapatma çalışmaları
yapılıyor. Özelikle Boro-

rız.”
2014 yılından 2017’ye
kadar Ardino Belediye
yönetimi İl Karayolları
Dairesi ve Sofya Karayolları Altyapısı Dairesine bu yol kesiminin
tamiratı ile ilgili onlarca
mektup göndermiştir,
ancak henüz bu konuda
bir gelişme olmamıştır.
Yolun şuanki durumu

Başbakan Borisov, AB Komisyonu Başkan Yardımcısı
Dombrovskis ile görüştü
vitsa - Splouka yol kesiminin şimdiki durumu
bombardıman sonrasını
andırıyor. Doğduğumuz
topraklarda yaşamamız
için bizler de normal yol
koşulları istiyoruz. Bu
konuda devlet yardım
edeceğine, tam tersini
yapıyor.” Sali Mümün,
eğer İl Karayolları Dairesi ve Karayolları Altyapısı Dairesinin yolların

gerekli tamirat ve tadilat
işlemlerini gerçekleştirmezse Bölge Gelişim
Bakanlığı binası önünde
protesto organize edeceklerini belitti. Kitnitsa
köyü muhtarı, “Sesimizin
duyulmasını istiyoruz.
Turizmin gelişmesini istiyoruz. Fakat yollarımız
bu halde iken nasıl gelişsin? Haklarımızı elde
etmek için sonuna ka-

dar mücadele edeceğiz”
diye ifade etti.
Şimdiye kadar bu yollarda üç aracını hurda
ettiğini belirten Kitnitsa köyünden Fahrettin
Bekir şunları ilave etti:
“Köylerimiz kötü yol koşullarından dolayı yok
olmaya mahkûm. Kandırılıyoruz. Ne zamana
kadar? Gerekirse açlık
grevi de yapmaya hazı-

Bulgaristan’ın Karadeniz Bölgesinde
Büyük Personel Eksikliği Yaşanıyor
Karadeniz bölgesindeki personel eksikliği
ciddi bir şekilde hissedilmeye başladı. Otel
sahipleri resepsiyon
görevlisi, garson, barmen, aşçı, tercüman,
animatör gibi her pozisyona işçi arıyor. Varna Turizm Odası’ndan
Prof. Stoyan Marinov’a
göre bunun başlıca
sebepleri düşük ücretler ve kısa süreli istihdam. Stoyan Marinov,
düşük nitelikli pozisyonlar için ücretlerin
500-600 Leva civarında, yabancı dil gereken
resepsiyon görevlileri
için 600-700 Leva, yönetici pozisyonları için
ise 1500-2000 Leva
arasında olduğunu
ama yine de personel
bulmakta büyük zorluk
yaşandığını ve işverenlerin neredeyse her
önüne geleni işe aldıklarını ifade etti.

neredeyse kullanılamaz
halde.
Bu yolun 9 yerleşim
merkezindeki 5000 kişinin, iki otel ve Hladilnika
Rüzgâr Enerji Santralinin hizmetinde olduğunu hatırlatırız. Belirtilen
yol kesiminde yeniden
yapılandırma, tadilat ve
tamirat çalışmaları son
derece gereklidir.

Turizm Sektörü Analiz ve Değerlendirme
Enstitüsü’nden Rumen
Draganov’a göre işverenlerin eğitimli personel için daha fazla
ödemeleri gerektiğini
kabul etmelerinin zorunlu olduğunu ifade
ediyor. Draganov, diğer
ülkelerde hem daha
yüksek ücretlerin hem
de çalışma mevzuatın-

da en ince ayrıntıların
dahi düzenlenmiş olması Bulgaristan’dan
işçi çekmek için daha
cazip koşullar yarattığını açıklıyor.
İş adamları sezon
başlamadan önce
6000 ile 8000 arasında
yabancı işçiye ihtiyaç
duyacaklarını açıklamıştı. İş adamlarının bu
yüksek talebine ve se-

zonluk işçilerin alınmasında getirilen kolaylıklara rağmen, Çalışma
Bakanlığı’nın 9 Haziran 2017 tarihli resmi
verilerine göre üçüncü
ülkelerden sadece 922
sezonluk işçi kayıt olmuştur. Bu işçilerden
871’i Ukrayna’dan, 49’u
Moldova’dan ve ikisi
Makedonya’dandır.
Kırcaali Haber

Başbakan Boyko Borisov, Avro, Sosyal Diyalog, Mali
İstikrar, Mali Hizmetler ve Sermaye Piyasaları Birliğinden Sorumlu Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan
Yardımcısı Valdis Dombrovskis ile görüştü.
Dombrovskis, Avrupa Sömestri olarak adlandırılan
2017 ekonomik yönetişim döngüsü çerçevesindeki ülkemize yönelik tavsiyelerin tanıtılmasına ilişkin konferansa katılmak üzere ülkemize geldi.
AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Başbakan’a Komisyon tarafından yayınlanan 2025 Yılından Önce
Ekonomik ve Parasal Birliğin Derinleştirilmesi Üzerine
Düşünme Belgesi ile tanıştırdı. Dombrovskis, belgenin
Beyaz Kitap’a benzer şekilde bir plan olmadığını, üye
ülkeler arasında tartışmanın başlaması için bir temel
oluşturduğunu söyledi. Dombrovskis, “Belgede Euro ile
ilgili ortak bir vizyon üretilmesi ve bunun başarılmasına

yönelik somut adımlar atılmasına katkı verilmesi amacıyla çeşitli fikirlere yer verilmektedir” diye konuştu.
Temaslar esnasında mali sektör, işgücü piyasası,
sosyal politikalar, eğitim ve sağlık alanlarında ülkemizin
yürüttüğü reformlarda kaydedilen ilerlemeye değinildi. AB Komisyonu Başkan Yardımcısı, Bulgaristan’ın
İstikrar ve Büyüme Paktı’na titiz bir şekilde uyduğunu
ve Bulgaristan ekonomisinde büyümenin AB’nde ortalama seviyenin üzerinde olduğunu kaydetti. Dombrovskis’inin ifadelerine göre ülkemizin Euro Bölgesi’ne
kabul edilmesi karşısında temel sorun makroekonomik
dengesizliklerin üstesinden gelinmesidir.
Başbakan Boyko Borisov, bu sorunun çözümünün
hükümetin kilit öncelikleri arasında olmaya devam ettiğini belirtti. Yapısal bütçe dengede düzelme gözlendiğini belirten Borisov, “Mali konsolidasyon sağlanması
neticesinde düşük ve sürdürülebilir düzeye indirilen
kamu borcu düzeyi stabilize edildi. Euro Bölgesi ve AB
ülkelerinde ortalama düzeye kıyasla çok daha düşük
düzeydedir” diye altını çizdi. Başbakan, vergi dairelerinin iyi çalışmaları ve kaçakçılıkla kesin mücadele
edilmesi neticesinde bütçe rezervlerinin arttığını ve
mayıs ayı için tahmini verilere göre rezervlerin 1,6 milyar levayı aştığını söyledi.
Borisov, “Mali istikrarın korunması ve tutarlı, şeffaf
ve öngörülebilir vergi politikası devam edecek, çünkü
bunlar hükümetin temel öncelikleri olan iş ortamının iyileştirilmesi, yatırımların teşvik edilmesi ve işgücü piyasasının gelişiminin tetiklenmesi için ön koşuldur” dedi.
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Bakan Goranov, Bulgaristan’ın
ekonomik durumunu değerlendirdi
Maliye Bakanı Vladislav Goranov, Bloomberg
TV Bulgaria’ya verdiği
demeçte, “Seçimleri, kişisel gelirlerin artırılması,
altyapının iyileştirilmesi
ve genel olarak ülkenin
modernize edilmesi sorumluluğunu üstlenmemiz
sayesinde kazandık” diye
kaydetti. Bakanın ifadelerine göre Bulgaristan’da
ekonomik büyüme çok sayıda kalifiyeli işçilerin ülkeyi terk etmesi ve burada
kalan işçilerden çoğunun
yeterli kalifiyeye sahip
olmaması sonucunda işgücü piyasasında zayıflık
gösterdi. Goranov, “Ne
yazık ki, eğitim sistemi
ekonominin gereksinimlerini karşılamıyor ve onun
reform edilmesi önceliktir”
diye konuştu.
Ülkenin ekonomik durumunu değerlendiren
Bakan, “Kamu ve özel
tüketim harcamaları, büyümenin temel kaynağı
olacak. Vergilerimiz ve
üretim giderlerimiz düşük,
ancak aynı zamanda olası bir ticari anlaşmazlıklarında savunulacağına dair
güvensizlikten dolayı yatırımlar sınırlıdır” dedi. Bu
yüzden hükümetin temel
önceliğinin tüm işletmelerin eşit muamele görmesi
garanti edilmesi için yargı
reformu olduğunu kaydeden Maliye Bakanı, yılın

ikinci çeyreğine ilişkin verilerin belli olmasıyla hükümetin bu yılki ekonomik
büyüme tahminini yüzde
3,9’a yükseltebileceğini
söyledi. Bu yıl bütçe açığının hedeflenen orandan
daha düşük olmasını bekleyen Bakan, “Hiçbir mali
risk yok. Hükümetin koalisyon ortaklarını bütçenin
onların istediği oranda artırılamayacağına dair ikna
etmeyi başardık” diye yorumda bulundu. Bakanın
ifadelerine göre biriken
bütçe rezervleri yeterli miktarda ve bu yıl ve
muhtemelen önümüzdeki
yıl dış finansman ihtiyacı
olmayacaktır.

Valdislav Goranov, “Ortaklarımız olan Euro Bölgesi ülkeleri ile sürekli istişare halindeyiz” diye kaydederek, Bulgaristan’ın
yakınsama göstergesi
dışındaki formal kriterlere uyduğunu sözlerine
ekledi. Bakan, “Maalesef,
Euro Bölgesi’ne girdikleri sırada diğer ülkelerin
sahip olduğu kişi başına düşen gayrisafi yurt
içi hasılanın ortalama
değerlerine göre yüzde
70’inin çok daha altındayız” diye anımsattı. Euro
Bölgesi’nin genişlemesinin siyasi bir süreç de
olduğu görüşünü dile getiren Bakan, “Avrupa’nın

Asya, Rusya, Latin
Amerika’dan kaynaklanan
dünya çapındaki zorlukların üstesinden gelmesi
için daha büyümesi ve
birleşik olması gerekir.
Entegrasyon sürecinin
daha hızlı tempoda devam etmesi lazım” dedi.
Maliye Bakanı, ülkemizin Euro Bölgesi’ne
girmek için ısrarla çabalayan az sayıdaki ülkelerden biri olduğunu ve
formal kriterlerden başka
bunu destekleyen siyasi
argümanlar da olduğunu
anımsattı. Goranov, “Euro
Bölgesi’ne katılmaya ilişkin resmi bir dilekçe vermek riskli olabilir. Ortak-

Bursa’da 2002 yılında
kurulan Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma
Derneği binası temeli
Nilüfer Ata Bulvarı’nda
atıldı.
Nilüfer İlçesi Ata
Bulvarı’nda yükselecek
olan Mestanlı Yöresi Kültür ve Dayanışma Derneği Sosyal Tesis binasının temel atma törenine
Nilüfer Belediye Başkan
Vekili Ahmet Kılıç, Bulgaristan Mestanlı Belediye
Başkanı Sunay Hasan,
Meclis Başkanı Ömer
Lütfü, Mestanlı Kültür ve
Dayanışma Dernek Başkanı Hasan Öztürk, Balkantürksiad Genel Başkanı Berat Tunakan, CHP
Yıldırım İlçe Başkanı Güner Alkan, dernek ve STK
temsilcileri katıldı. Törende bir konuşma yapan

Mestanlı Yöresi Kültür
ve Dayanışma Derneği
Başkanı Hasan Öztürk,
yapılacak olan bu sosyal
tesisin kopmakta olan
hemşeri bağlarını sonuna kadar güçlendireceğini
söyleyerek,
“Bu binanın
bize katacağı en büyük
artılardan bir
tanesi de, bu
topraklarda
doğan ama
geçmişini
unutmayacak
olan çocuklarımızın, torunlarımızın
burada kaynaşmasıdır.
Temelini attığımız bu
tesisin topluluğumuzun
devamlılığını sağlayacak
sosyal ve kültürel aktivitelere imza atabileceğimiz

bir bina olmasını arzuluyoruz. Bu bina Mestanlıların yanı sıra, Balkan
c a m i asının b ulu ş m a
noktası da olacak. Kendi
derneğimizin yanı sıra di-

halkı adına teşekkür ettiğini söyleyerek, “ Biz bu
proje bittiğinde sadece
Mestanlı değil tüm Kırcaali bölgesi insanlarımızı
kucaklamasını bekliyoruz.
Bursa’da ve
M e s t a n lı’d a
olan tüm hemşerilerimizi burada görmek ve
tanımak istiyoruz. Biz belediye olarak tüm
hemşerilerimizi
Bulgaristan’da
temsil ediyoruz.
Sizde burada bizim temsilcimizsiniz artık
hep birlikte ve beraber
olalım. “dedi. Temel atma
töreni okunana duaların
ardından son buldu.
Kırcaali Haber

Mestanlı Derneği Binasının Bursa
Ata Bulvarı’nda temeli atıldı

ğer dernekler de bu sosyal tesisimizi ve binamızı
kullanacaklarının sözünü
veriyoruz. “diye konuştu.
Mestanlı Belediye Başkanı Sunay Hasan, emeği
geçen herkese Mestanlı

larımızı bu parasal birliğe
katılmamız gerektiğine
dair ikna etmemiz lazım”
dedi ve bunun için belirli
bir süre olmadığını belirtti.
Bakan, “Katılmaya hazır
olduğumuzu ve dilekçemizin reddedilmeyeceğini anladığımız zaman dilekçemizi vereceğiz” diye
konuştu.
Soru üzerine Goranov,
“Banka sektörünün ekonomi için herhangi bir risk
taşıdığını düşünmüyorum.
2015 ve 2016 yıllarında
yapılan bankaların stres
testleri ve aktiflerinin kalitesinin değerlendirilmesi
olumlu sonuçlar gösterdi.
Bankaların daha aktif olmasını bekliyorum. Öyle
ki, kredilerin artması ekonomik büyüme için ek bir
potansiyel sağlasın” dedi.
Geri dönmeyen kredilerin
seviyesinin düştüğünü ve
önümüzdeki 3 yıl içinde

banka sisteminin onların
AB’nde ortalama seviyesine kadar düşürme kapasitesine sahip olduğunu
sözlerine ekledi.
Belene Nükleer Elektrik
Santrali inşaatına ilişkin
proje konusunda Bakan,
“Projenin, devlet garantisi olmaksızın, enerji alımı
veya enerji fiyatlarının garanti edilmemesi halinde
özel yatırımlar sayesinde
tamamlanması için imkanlar arıyoruz. Peşin
olarak projeye karşı ilgi
gösterenler var” diye izah
etti. Vladislav Goranov,
projenin sürdürülebilir olması halinde özel yatırım
olarak tamamlanacağını söyledi. Aksi takdirde
Kozloduy Nükleer Enerji
Santrali’nin kapasitesinin
artırılması için diğer reaktörlerinin de kullanıma
sokulması gibi başka imkanlar aranacağını belirtti.

Lyaskovo köyü çocuklarından kütüphaneye ilgi
Çernooçene (Yenipazar) ilçesi Lyaskovo (Pındıcak) köyünde bulunan Nikola Vaptsarov İlköğretim
Okulunun 1-4.sınıf öğrencileri, okul müdürü Seid
Ramadan’ın eşliğinde Eğitim ve Bilim Bakanlığının
okullarda yürüttüğü “Senin Saatin” projesi kapsamında Çernooçene Probuda 1952 Halk Toplum Merkezi kütüphanesini ziyaret etti.
Ziyaretin amacı çocukların kütüphane kullanma
kurallarıyla tanışması ve onların kitaplara ve okumaya karşı ilgilerinin artırılmasıydı.
Ziyaret sırasında kütüphane görevlileri çocuklarla
ilginç sohbet etti.
Çocuklar, farklı kütüphane bölümleri ve onları

kullanma kuralları, hangi kitapların evde okumak
için alınabileceği, hangilerini kütüphanede yerinde
okunabileceği, kitap dizdirme şekli konularında bilgi
edindiler.
Bilgisayar odasında çocuklar, burada sunulan hizmetler ve internet kullanma imkanı hakkında bilgi
aldı.
Öğretmenler, “Çocukların, kitap okuyanlara katılması için bu tür aktiviteler gereklidir. Kütüphanenin
yaz aylarında da çocukların ziyaretine açık kalacak
olması sevindirici bir şeydir” dedi.
Öğrenme meraklısı olanlar kütüphanede kitap okuyup, ilgi duydukları konularda bilgi edinme ve bilgisayar odasında güvenli bir şekilde internette dolaşma
imkanı bulacak.
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2017 Yılı Yabancı Yatırımlar: Az, fakat istikrarla artan
Bir ay öncesinde eksi
değerde olmasına rağmen, nisan ayına kadarki
net yatırımlar 126 milyon
avro değerindedir.
Bulgaristan Halk Bankasının verilerine göre,
ülkede 2017’nin ilk dört
ayındaki doğrudan yabancı sermayeli yatırımlar
geçen yılın aynı zaman
zarfına kıyasla 270 milyon
avro daha azdır. Ancak
ana şirkete ödenen borç
kapatma ücretinden sonra
mart ayında eksi değerde
olan rakam nisan ayında
yine de artı olabilmiştir.
2016 yılında yılın ilk dört
ayında yerel ekonomiye
yabancı sermaye ile gelen
395.6 milyon avro iken, bu
yılın aynı zaman zarfında
125.7 milyon avrodur, bu
ise yıllık bazda %68 düşüş anlamına gelmektedir.
Mart ayında 220 milyon
avro değerinde bir gerileme olmasaydı geçen yılki
rakamlara yaklaşmış olacaktı. Şirket sahibine ödenen borç istatistiğe göre
ekside olabilir, ancak bu
para karşılığında üretime
geçecek ve ekonomide
kalıcı olarak bulunacak
yeni bir fabrika kurulmuş

olabilir. Öte yandan geleneksel olarak rakamları
yükseliştedir. Dış sermaye gelirine bir de o süreçteki siyasi belirsizlik de
etki etmiş olabilir. Ancak
bu etken de mayıs ayında
artık çalışamaz hale gelecektir.
Kazanç ülkemizde kalıyor
Bütçe dağılımları verileri, yatırımların toplam
rakamı olumlu gölgelere
tekrar geri dönmesi uluslararası şirketlerin alt şirketlere tekrar yatırımlar

yapma şeklinde olduğunu
gösteriyor. Bu ise, yabancı yatırımcıların temettü
olarak çekmek yerine ülkemizde bıraktıkları Bulgaristan şubelerinin net
finansal sonuçlarının bir
parçasıdır.
Yerel işletmelerin gelişimine ilgilerinin bir göstergesi olmasına rağmen,
çoğalması çok zor olan
hisseli sermaye yatırımlarından sorumluluğu daha
az sayılmaktadır. İşte bu
yatırımlar da yılın ilk dört
ayında eksi oranlardadır

- eksi 109.8 milyon avro,
aynı zaman zar fında
2016’da ise bu yatırımların toplam değeri 177.8
milyon avroydu. Ancak
bu küçülme ilk üç ay için
geçerli olup nisan ayında
küçük değerlerde olmasına rağmen artı rakamdır.
Nisan ayında hisseli sermaye yatırımları toplam
0.9 milyon avrodur.
Borçlanma araçlarına
yapılan yatırımlar bir önceki yıla kıyasla artmıştır 2017 yılının ilk dört ayında
bu yatırımlar 33.3 milyon

Makedonya Başbakanı
Zaev’in Bulgaristan Ziyareti
B u l g a r i st a n B a ş b a kanı B oy ko B o r i sov,
Makedonya’nın AB ve
N ATO üyeliğ ini des teklediklerini belirterek
" Makedonya’nın önce
NATO, daha sonra AB’ye
üye olmasını istiyoruz"
dedi.
Makedonya Başbakanı
Zoran Zaev, resmi ziyaret
için geldiği Sofya'da Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile bir araya
geldi.
Zaev, Borisov ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Makedonya'nın 2
Ağustos’ta Bulgaristan ile
Dostluk ve İş Birliği Mutabakat Zaptı imzalayacağını duyurdu.
Belgeyi, Makedonya'nın
başkenti Üsküp’te imzalayacaklarını açıklayan
Zaev, “Makedonya, tarihinin milliyetçilik ve nefret
faslını kapatarak Avrupalı
geleceğine dönük yeni bir
fasıl açıyor” dedi.
Zaev, Bulgaristan’a yaptığı ziyareti tarihi olarak
nitelendirerek sözlerini
şöyle sürdürdü:
“Bizim birincil komşumuz, Makedonya’nın ABD
ve NATO entegrasyonuna
yardım ve desteğe el uza-

tıyor. İkili görüşmemizde,
entegrasyon sürecimizde
Bulgaristan’ın verebileceği bu desteği ele aldık.
Mutabakat zaptının imzalanmasına çok az kaldı.”
Zaev, iki ülkenin başkent belediye başkanlarının yardımıyla Sofya
ve Üsküp'teki iki so kağa Makedonya’nın
eski Cumhurbaşkanı Boris Traykovski ve
Bulgaristan’ın eski Cumhurbaşkanı Jelü Jelev’in
isimlerinin verilmesinin

kararlaştırıldığını belirtti.
Bulgaristan Başbakanı Bor isov da
Makedonya’nın toprak
bütünlüğünü desteklediklerini ifade ederek
“Makedonya’nın AB ve
NATO üyeliğini des tekliyoruz. Bize daha
yakın bir halk yoktur.
Makedonya’nın önc e
NATO, daha sonra AB’ye
üye olmasını istiyoruz”
diye konuştu.
Borisov, AB ve NATO’ya
doğru giden yolun "iç si-

yasi istikrardan" geçtiğine
dikkati çekti.
Bulgaristan ile Makedonya ortak sınırında artık huzurun hakim olmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Borisov,
“Makedonya’nın önünde,
vatandaşlarının kendilerini iyi hissetmeleri için
tarihi bir şans var" dedi.
Zaev, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev tarafından da kabul
edildi.
Anadolu Ajansı

avrodur, oysa geçen yıl
aynı zaman zarfında 26.4
milyon avro değerindeydi.
Bu kategoride, harç veya
üretimi geliştirmek için
yabancı ana şirketlerin
ülkemizdeki alt şirketlerine verdikleri sermaye yer
almaktadır.
Sevilen Hollanda
Yılın ilk dört ayının Bulgaristan ekonomisine en
çok yatırımlarda bulunan
ülke Hollanda’dır. Hollanda vergi yasalarında
imkanlar sağlayan bir
ülkedir ve burada üçüncü ülke ana şirketlerinin
Bulgaristan’da çalışmalar gerçekleştiren birçok
alt şirketi bulunmakta.
Ocak- Nisan 2017 tarihleri
arasında net olarak buradan 143.5 milyon avro yatırım sermayesi gelmiştir.
Paraların büyük bir kısmı

borçlanma araçları olarak gelen bu yatırımları
gerçekleştiren ikinci ülke
ise 102.2 milyon avro ile
İsviçre’dir.
Bulgaristan alt şirketlerinin ana şirketlere borçlarını ödeyen diğer cephede
ise Avusturya, Almanya
ve Belçika bulunmaktadır. Bu işlem daha mart
ayında görüldü ve büyük
ihtimalle bakır üretimi ile
uğraşan Pirdop’daki Aurubis Fabrikasının bir borç
ödemesidir.
Hisseli sermayenin çekilmesi veya ülkemizde
elde edilen 103 milyon
avroluk kazancın tekrar
ülkemizde yatırım yapılmamasından kaynaklanan azalma Macaristan
yatırımlarında da gözlemlenmektedir.
Kırcaali Haber

Mayıs ayında iş
ikliminde iyileşme
Mayıs ayında iş ikliminde genel göstergesi nisan
ayına kıyasla 3,2 puan yükseldi. Bu artışa sanayi,
inşaat, ticaret ve hizmetler gibi ekonominin tüm
sektörlerinde yöneticilerin ruh halinin iyileşmesi de
yardımcı oluyor.
Sanayide iş ortamı, başlıca endüstriyel girişimcilerin önümüzdeki 6 ayda işletmelerin durumuna dair
iyimser beklentilerinden dolayı 1,3 puan iyileşiyor.
Aynı zamanda girişimcilerin üretim aktivitesi biraz

daha iyi olarak değerlendiriliyor, önümüzdeki üç ay
için beklentileri ise daha çekimserdir.
İnşaatta iş ortamı 2,9 puan yükseldi. Bu artış inşaat alanındaki girişimcilerin işletmelerin durumuna dair beklentilerinin daha olumlu olmasından ileri
gelmektedir. Onların mevcut inşaat aktivitesine dair
görüşleri ve önümüzdeki üç aya ilişkin faaliyete dair
beklentileri daha iyimserdir. Fakat son yapılan anket sonuçları, geç ödeme yapan müşterilerde artış
olduğunu gösteriyor.
Perakende ticarette iş ortamı, perakende ticaret
yapanların işletmelerin durumuna dair değerlendirmelerinin ve beklentilerinin daha olumlu olmasından
dolayı nisan ayına kıyasla 5,6 puan arttı. Aynı zamanda onların önümüzdeki üç ayda gerek iç pazar,
gerekse dış pazarda satışların hacmi ve tedarikçilere verilen siparişlere dair tahminlerinde iyimserliğin
arttığı kaydedildi.
Hizmetler sektöründe iş ortamı 4,7 puan arttı. Bu
artış yöneticilerin işletmelerin durumuna dair değerlendirmelerinin ve beklentilerinin daha olumlu olmasından ileri gelmektedir. Onların mevcut ve beklenen
hizmet talebine dair görüşleri de daha olumludur.
Rekabet ve belirsiz ekonomik ortam genel olarak
tüm sektörlerde temel zorluklar olmaya devam ediyor. Fiyatlar konusuna gelince dört ana sektörlerde
de yöneticiler, önümüzdeki aylarda değişiklik olmasını beklemiyorlar. KH
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Küresel Bir Dünyada Eğitim İmkânları
Eğitimde globalleşmenin
etkisiyle dünyadaki eğitim kurumları birbirleriyle
sürekli iletişim içerisinde
olup, öğrencilerimizin yararlanabilmesi için çeşitli
yurtdışı eğitim projeleri
üretmektedirler. Günümüzde de internet önderliğinde bulunan uluslararası iletişim olanakları
aracılığıyla artık Global
birer eğitim gören öğrencilerimiz ise bu teknolojik
gelişmenin beraberinde bütün ülkelerde, tüm
kurumlarla, birbirleriyle
temaslarıyla yeryüzünde
yepyeni, modern bir uluslararası eğitim ağı, kendi
aralarında da bir Global
Üniversite ortamı oluşturmaktadır.
Bugünün imkânlarında,
eğitim kurumlarının okullar arası değişim programları sayesinde öğrenciler bir eğitim dönemi
boyunca birden fazla
ülkede eğitim görebilmenin ayrıcalıklarına erişebilmektedir. Bu ve bu gibi
seçeneklerden doğan
potansiyellerle birçok organizasyon, öğrencilere
yerel ve küresel ortamlar
hazırlamak için girişimlerde bulunmaktadır.
G enç o ğ lu A i les i 'ni n
üçüncü kuşak temsilcileri
Mümin Gençoğlu, Alihan
Gençoğlu ile Horizon
Istanbul'un kurucusu Sedef Yücad önderliğinde
Yücad Ailesi'nin yeni nesil
liderleri Ceren Yücad, Ali

Yücad ve beraberlerindeki Sorsware Yazılım şirketinin birleşmesiyle kurulan
organizasyon, yurtdışında
öğrenim görmek isteyen
öğrencilerin eğitim, öğretim bilgilerine erişimine ve
bağlantılı öğrenim araçlarını kullanımına ücretsiz
uzaktan ulaşımlarını sağlayabildikleri yeni nesil bir
Global Eğitim Portalı olan
studyaway.com'u internet
hizmetine açmışlardır.
Dünyadaki Tüm Üniversiteler Bir Yer’de
studyaway.com dünya
üzerindeki 23,000’i aşkın
sayıda üniversiteyi içeren
veritabanı ile başta İngilizce olmak üzere Türkçe,
Arapça, Farsça, Çince,
Rusça, Hintçe, İspanyolca, Portekizce, Almanca

dillerinde öğrencilerimize,
ebeveynlerine, akademisyenlere ve ilgili kişilere
üniversite eğitimine ilişkin bilgi imkânları ve iletişim rehberliği aracılığı
hizmetleri sunmaktadır.
Studyaway bu özelliklerle, Dünya'daki ilk ve tek
sosyal alandır.
studyaway.com, okulların özgün bilgilerinden
oluşan tanıtım sayfaları,
öğrencilerin ve danışmanların yorumlarıyla meydana getirdiği okul karşılaştırmaları ve sıralamaları,
sürekli güncellenen forumları, testleri, haberleri ile Dünyanın hemen
her yerinden öğrencileri
doğru eğitim sistemi ile
eşleştirmeyi amaçlamaktadır, ve de öğrencilerin

yurtdışında diledikleri ülke
ve alanlarda eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için
onlara birer ön referans
noktası olmayı hedeflemektedir.
"Öğrenci Önce Bilgilenir, Sonra Kendini Tanır,
Sonunda En Doğru Kararını Verir"
Organizasyonun kurucularından Sedef Yucad,
"Öğrenciye en büyük yardım doğru bilgi sağlamaktır, sonrasında öğrenci zaten kendini en iyi tanıyan
insan olarak kendisi için
en doğru kararları verecektir.” diye ifade etmektedir.
"Eğitim Evreninde Türkiye"
Studyaway, Türkiye'de
de üniversitelerimizin

arasında ortalamanın altında; Çek Cumhuriyeti,
Yunanistan, Slovakya,
Polonya ve Slovenya’da
ise AB-28 ortalamasından % 20 ila % 25 düşük.
Altı ülkede kişi başına
gerçek bireysel tüketim
% 30’undan büyük bir
oranla AB-28 ortalamasının altında bulunuyor. Estonya, Letonya, Macaristan ve Romanya’daki se-

viye ortalamadan
% 30 ila % 40 az;
Hırvatistan’da ve
B ul g ar i st an’da
(ortalamanın %
53’ü kadar) ise
seviye % 40’ından büyük bir
oranla AB -28
ortalamasının altında.
Söz konusu
ve r i l e r A B ’n i n
istatistik servisi
Eurostat tarafından yayınlanmış
bulunuyor.
GSYİH ekonomik canlılığın ana göstergesidir.
2016 yılında satın alma
gücü standartlarına göre
kişi başına GSYİH, Bulgaristan’daki % 48’den
L ü k s e m b u r g ’d a k i %
267’ye kadar AB-28 ortalaması etrafında dalgalanıyor.
Kırcaali Haber

Bulgaristan’da 2016 Yılında Bireysel
Tüketim, AB Ortalamasının % 53’ü Kadar
Gerçek bireysel tüketim
hane halkı refahının bir
ölçütüdür. 2016 yılında
AB ülkelerinde satın alma
gücü standartları olarak
kişi başına gerçek bireysel tüketim, AB ortalamasının Bulgaristan’da %
53’ünden Lüksemburg’da
% 132’sine kadar değişim arz ediyor.
Üyelerden onu, AB-28
ortalamasının üzerinde kişi başına gerçek
bireysel tüketim kaydediyor. Kişi başına gerçek bireysel tüketim
Lüksemburg’da en büyük: Ortalamanın % 32
üzerinde. Almanya ve
Avusturya ortalamanın
yaklaşık % 22 üzerinde
olup ikinci ve üçüncü sırada yer alıyor. Birleşik
Krallık, Danimarka, Finlandiya, Belçika, Fransa,
Hollanda ve İsveç’te gerçek bireysel tüketim AB28 ortalamasının % 10 ila

% 25 üzerinde.
On iki ülkede kişi başına gerçek bireysel tüketim AB-28 ortalamasının
% 25 altına kadar değişim arz ediyor. İrlanda,
İtalya ve Kıbrıs’ta kişi
başına gerçek bireysel
tüketim AB-28 ortalamasından en fazla % 10
düşük. Aynı zamanda İspanya, Litvanya, Portekiz
ve Malta’da % 10 ila % 20

benzerliklerini ve ayrıcalıklarını dünyadaki ülkelerdeki öğrencilere tanıtarak
ülkemizdeki üniversitelerimize olan talebi arttırarak,
yurtdışına ülkemizden giden ve yurtdışından ülkemize gelen öğrencilerin
eğitim yaşantıları boyunca en olumlu tecrübe ve
paylaşımlara sahip olmalarına ve eğitim dünyasındaki gelişmeleri yakından
takip etmelerine de olanak sağlayacaktır.
Studyaway'e göre, "Eğitimin evrensel bir boyut
kazandığı bu alanda Türkiye de bir merkez olarak
bu eğitim evreni içerisinde yer almalıdır. Ülkemizin coğrafi konumunu ve
kültürel zenginliğini göz
önünde bulundurarak
Türkiye bölgenin yurtdışı
eğitim üssü olmalıdır."
Türkiye'den Dünyaya,
Dünya'dan Türkiye'ye
Türkiye için olduğu gibi
dünyanın bütün ülkeleri

için de önem arz eden
bir konu olan eğitimde bir
merkez olarak konumlanabilmek, öğrencileri küresel çapta ve etkide, bu
belirlenen konumun dahilindeki ortak bir katılım ile
mümkün mertebede en
doğru karara yönlendirebilmek adına ülkeleri ve
üniversiteleri olduğu kadar Studyaway’i ve bütün
eğitim birimlerini de doğrudan ilgilendirmektedir.
"Biz Studyaway ailesi olarak inanırız ki, yurtdışında
eğitim almak isteyen dünyadaki her bir öğrencinin,
mevcut yeterlilikleriyle,
istedikleri alanlarda ve
eğitim kurumlarında öğrenim görebilmesi için
kurulu sistemimiz üzerinden seçimlerini ve araştırmalarını doğru kıyaslarla
yapabildiği sürece öğrencilerimiz yurtdışı eğitim
yaşantısında daha mutlu
ve başarılı olabilecektir."
Kırcaali Haber

Bulgaristan’da Türk
Vatandaşlarının Mevsimsel
Çalışma İzni Almaları

Bulgaristan’da bir Türk vatandaşının istihdam edilebilmesi için şirkette en az 10 Bulgar veya AB vatandaşının çalışması gerekmektedir. Buna rağmen
ülkeye mevsimsel olarak çalışmaya gelen Türk vatandaşları için bu kural geçerli değildir. Mevsimsel
çalışma izinlerinin asgari süreleri 90 gün olurken,
azami süreleri ise 9 ay olmaktadır (bir takvim yılı
içinde). Türk vatandaşı için çalışma izni başvurusu,
Bulgaristan’daki
şirket tarafından
Bulgaristan İstihdam Ajansı’na
yapılmaktadır.
Bulgaristan’da
mevsimsel çalışma izni alınmasında uyulması
gereken şartlar:
1. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli yeterlilik
seviyesine sahip olması – Bulgaristan’da icra edeceği göreve ilişkin bir eğitim belgesine sahip olması
(yeterlilik, vasıf, kapasite, uzmanlık belgeleri vs.) Apostil;
2. Türk vatandaşının işe ilişkin gerekli iş tecrübesine sahip olması – SGK‘dan Hizmet Döküm Belgesine veya resmi bir kurumdan iş tecrübesini/deneyimini kanıtlayan bir belgeye sahip olması (işveren
adını, çalıştığı süreyi ve icra edilen görevi gösterir
şekilde) - Apostil;
3. İşveren tarafından Türk vatandaşına, çalışma
süresi boyunca kalacağı yerin temin edilmesi (kira,
pansiyon vs.) – işveren kira masraflarını karşılamak
zorunda değildir.
Not:
Geçerli bir vizesi olan ve Bulgaristan’da en fazla
90 güne kadar mevsimsel bir işte çalışacak Türk
vatandaşlarının çalışma iznine ihtiyacı yoktur. Yerel
işverenin İstihdam Ajansı’na kaydını yaptırması durumunda, Türk vatandaşı 3 ay çalışma iznine ihtiyacı
olmadan mevsimsel bir işte çalışabilmektedir.
Mevsimsel Çalışma İzinleri Hangi Sektörler için
Geçerlidir?
1. Tarım, ormancılık ve balıkçılık;
2. Otelcilik ve lokantacılık.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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'Hayalimdeki Şehir' resim yarışmasında
ödüller sahiplerini buldu
Havalimanı'nı betimleyen David
Lungochi'ye takdim etti.
Yar ış mada, Bar selona' yı
THY'nin kanatlarında ziyaret
etme hayalini resmeden 8 yaşındaki Elena Maria Talkova
birincilik ödülünü aldı.
Talkova, açıklamasında İspanyol mimar Antoni Gaudi'nin
eserleri ile Barselona'yı renkli
bir şehir olarak anlattığını, şehrin mimari güzelliklerini THY'nin
desteği ile yerinde göreceği için
mutlu olduğunu söyledi.
Yarışmada ikincilik ödülü Marin Neviadov ve Elauteria Mihova arasında paylaşılırken,
Lia marie Tejeda Alcantara da
üçüncülük ödülünü aldı.
Gürkaynak, AA muhabirine
yaptığı açıklamada, yaşları 5 ila
12 arasında değişen çocukların
sundukları eserlerin arasında
seçim yapmakta zorlandıklarını

Türk Havayolları (THY) Bulgaristan Temsilciliğinin 1 Haziran
Uluslararası Çocuklar Günü
dolayısıyla düzenlediği "Hayalimdeki Şehir" konulu resim ya-

rışmasında ödüller sahiplerini
buldu.
Sofya Havalimanı'nın dış hatlar bölümünde, yarışmaya katılan 250'den fazla çocuğun yap-

tığı resimler sergilendi ve yarışmanın ödül töreni düzenlendi.
T H Y B ul g a r i st an M ü dü rü Mehmet Gürkaynak, özel
ödülü Ankara'daki Esenboğa

Bulgaristan semalarında ortak hava polisliği
Bulgar ve İtalyan Hava
Kuvvetleri, Bulgaristan hava
sahasında, ortaklaşa “air
policing” olarak adlandırılan
hava polisliği yapacak.
Bulgaristan hükümetinin
toplantısında, NATO’nun
doğu kanadı güvenliğinin
sağlanması kapsamında,
İtalya ile ortak çalışmalarda
bulunulması kararı aldı.
Bakanlar Kurulu Basın Merkezinin açıklamasında, Temmuz-Kasım 2017 döneminde
ülkenin güneydoğusundaki
Graf İgnatievo Hava Kuvvetleri Üssü’ne, İtalya Hava
Kuvvetlerine ait 4 adet "Eurofighter Typhoon“ tipi savaş
uçağı ve 110 personelin konuşlandırılmasına izin verildiği belirtildi.
Rus yapımı MiG-29 tipi
uçakların bulunduğu Bulgaristan Hava Kuvvetleri filosunun kritik derecede eskimiş
ve yıpranmış olmasından dolayı, 2016 yılının eylül ayında ABD’nin F-15 tipi savaş
uçakları bir haftalığına ülke-

nin hava sahasının güvenliğini üslenmişti.
O dönemde Karadeniz
bölgesindeki sınır komşusu
Rusya’nın savaş uçaklarının,
Bulgaristan’ın hava sahasına
sıklıkla yaklaştıkları iddiası
üzerine Bulgaristan, NATO
kapsamında hava polisliği
için yardım talebinde bulunmak zorunda kalmıştı.
Bu arada teknolojik ömrü
tükenmek üzere olan 16 civarındaki Rus yapımı savaş uçakları ile kendi hava

sahasını korumaya çalışan
Bulgaristan, filosunun bakımını Polonya'ya yaptırmıştı.
Bu karar, uçakların üreticisi
Rusya ile ilişkilerde gerginlik
yaşanmasına neden olmuştu.
Semalarının güvenliğini
sağlamaya çalışan Bulgaristan Parlamentosu, ülkenin
16 uçaktan oluşacak yeni bir
filo edinmesine ilişkin karar
almış ancak ülkenin yaşadığı
ekonomik sıkıntılar nedeniyle
kararın uygulanması sürüncemede kalmıştı.

söyledi.
THY'nin dünyada 299 noktada 335'i aşkın uçakla hizmet
verdiğini hatırlatan Gürkaynak,
Türkiye'yi dünyaya tanıtmaktan
mutlu olduklarını dile getirdi.
Türk Hava Yolları'nın uçtuğu
bütün destinasyonlarda benzeri
inisiyatifleri yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Gürkaynak,
"Çocuklarımızın hayallerine
destek vermekten son derece
büyük mutluluk duyuyoruz." diye
konuştu.
Törende ödül dağıtımına katılan Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Süleyman Gökçe de genç
yeteneklerin eserlerinden çok
etkilendiğini belirterek, "THY,
Türkiye'nin bayrağını tüm dünyaya ulaştırıyor, ülkemizin güzelliklerini tanıtarak, onur ve
gururumuzu yükseltiyor." ifadelerini kullandı.

Bulgaristan’ın nüfusunda
ciddi azalma bekleniyor

Birleşmiş Milletler Örgütü (BM) Ekonomik ve Sosyal Konseyi
(ECOSOC) raporuna göre Bulgaristan, önümüzdeki yıllarda nüfusunda ciddi bir azalma beklenen ülkelerden biridir.
Demografik krizin büyümesi ve Bulgaristan’ın nüfusunun daha
2020 yılında 7 milyonun altına düşmesi bekleniyor. Yapılan araştırmaya göre 2035 ve 2040 yılları arasında ülkenin nüfusu 6 milyona
düşecek, 2040 yılına kadar ise Bulgar asıllı vatandaşların sayısı 5
milyondan fazla olmayacak.
Raporda belirtilen orta vadeli tahminlere göre 2100 yılına doğru
Bulgaristan’ın nüfusu 3,85 milyon kişi olacak, en karamsar tahminlere göre ise aynı tarihe doğru Bulgaristan’ın nüfusu ancak 2,8 milyon
kişi olacak. İyimser tahminlere göre gelecek asrın başında ülkenin
nüfusu 4,9 milyon kişi olacak.
Son verilere göre dünya nüfusu 7,6 milyar kişidir. BM’in geçen
hafta yayınladığı rapora göre 2050 yılına doğru dünya nüfusu 9,8
milyar kişiye, 2100 yılına doğru ise 11,2 milyar kişiye ulaşacak.
2025 yılına kadar Hindistan’ın nüfus sayısının Çin’in nüfus sayısını
geçmesi ve Hindistan’ın dünyada en kalabalık ülke olması bekleniyor.
BM’in yaptığı araştırma sonuçlarına göre 2050 yılına doğru dünyada en kalabalık ülkeler listesinin ön sıralarında Nijerya, Amerika
Birleşik Devletleri (ABD), Endonezya, Pakistan, Brezilya ve başka
ülkeler bulunacak. AA
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