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Gazi Kırca Ali’nin Kabri Türbe Olacak
Kırcaali Merkez Camii bahçesinde çevre düzenleme ve onarım çalışmaları yapılıyor.
Yaklaşık üç hafta önce başlayan inşaat çalışmaları hızla
devam ediyor. Başmüftülüğün
öncülüğünde yürütülen proje, Başmüftülüğün ve Kırcaali
Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Proje kapsamında cami avlusunda bulunan
Kırcaali şehrinin kurucusu Gazi
Kırca Ali’nin mezarına türbe yapılması planlanıyor.
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet, proje ile ilgili olarak
Kırcaali Haber gazetesine verdiği röportajda şöyle konuştu:
”Kırcaali, Müslüman Türk toplumunun yoğunlukta yaşadığı
önemli bir merkez. Camimiz
1812 yılında inşa edilmiştir. O
manada çevresinde bir onarım
çalışması, çevre düzenleme çalışması ihtiyacı zuhur etti. Bizler
de bu derdimizi Başmüftülüğe
arz ettik. İlkin vakıf malı dükkanlarımız, malumunuz bir yıl
öncesinde tamir edildi. Şu an
itibariyle de çevre düzenlemesi
yapılıyor. Çevre düzenlemesinden kastımız, caminin giriş kapısı değişecek, camimize yakışacak nitelikte güzel bir motifli
kapı oraya konulacak. Hatırlatayım, merdivenlerdeki taşlar artık

dökülmeye, kırılmaya başlamıştı. Yine aynı şekilde zemindeki
taşlar kırılıyordu. Gazi Kırcaali
Ali’nin kabrinin etrafı, yine aynı
şekilde duvarlar onarım gerektiriyordu. Yıllar öncesinde Simeks
Şirketi tarafından başlatılan
şadırvan, şirket sahibi Hakk’ın
rahmetine kavuşunca yarım kalmıştı. Bütün bunlar yeniden bir
bütünlük içerisinde Başmüftülü-
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ğümüzün öncülüğünde tamamlanıyor. Tekrar etmemiz icap
ederse camimizin önce kapısı,
ağır, güzel, motifli bir kapıyla

değiştirilecek. Merdivenler güzel bir traverten taşıyla döşenecek, düzenli hale getirilecek.
Camimizin sol bölümünde vakıf

mülkü olan bir binamız var. Çatısı olmayan bir binaydı bu. Çatısı yenilendi, Allah nasip ederse
orası da cemaat odası olacak,
halkımızın çay içebileceği, kahve yudumlayabileceği ve kendi
aralarında sohbet edebileceği
nitelikte bir oda olacak. Bu binanın arka tarafında gereksiz olan
bazı malzemeler vardı, orası da
aynı şekilde düzenli hale getiriliyor. Yere beton dökülecek,
ardından oraya da güzel, hoş
taşlar konulacak. Yani camimizin etrafı güzel bir çevre düzenlemesine sahip olacak. İki hafta
önce başlayan tamirat yaklaşık
iki aya kadar sürecek. Bir taraftan Başmüftülüğümüzün öncülüğü, rehberliği var, hayır sahibi
kardeşlerimizin katkılarıyla bu
çalışmayı yürütüyor, bir taraftan
da Kırcaali Belediye Başkanımızın da katkıları olacak. Özellikle
camimizin mantolanması, izolasyon konulması ve camimize
minaremize olmak üzere güzel
bir renk verilmesi gibi çalışmaDevamı 5’de

Bulgaristan'ın En Büyük Camileri
Arasına Bir Yenisi Ekleniyor
Bulgaristan'da Türk ve Müslümanların en yoğun yaşadığı
Kırcaali'de ülkenin en büyük
camileri arasında yer alacak

larından birisinde olan yeni
caminin inşaatı, Bursa Büyükşehir Belediyesi himayesinde
devam ediyor. Caminin İslam

ve aynı zamanda kültür merkezi olarak da hizmet verecek
caminin inşaatı sürüyor.
Kırcaali'nin yüksek nokta-

Kültür Merkezi haline getirileceğini belirten Kırcaali Müftüsü
Beyhan Mehmet, Müftülük idari
binasının bu merkeze taşınaca-
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ğını kaydetti.
İslam Kültür Merkezi'nde
Kur'an-i Kerim kursu odaları,
kütüphaneler, gençlerin bir
araya gelebileceği
mekanlar ve bahçesinde çocukların oynayabileceği alanlar
olacağını aktaran
Mehmet, bayanlara
yönelik kısımların
da bulunac ağını
söyledi. Mehmet,
Bin 200 kişilik ibadet alanına sahip
olacak yeni caminin, kapsadığı alan
bakımından ülkenin
en büyük camileri
arasında yer alacağını vurguladı.
Nüfusu 7,3 milyon olan
Bulgaristan'da yaklaşık 2 milyon Müslüman yaşıyor.
İHA
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Eurostat: Bulgarların yaklaşık %30’u,
yılda bir kez turistik gezi yapıyor
Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi (Eurostat)
2016'da AB vatandaşlarının seyahatlerine ilişkin
analiz raporuna göre Bulgarlaristan vatandaşlarının yaklaşık yüzde 30'u
veya neredeyse her üçte
biri, en az bir kez özel
amaçlı (yurt dışında veya
ülke içinde) bir gezi yaptı.
Avrupa’da ortalama seyahat endeksi, neredeyse
bizimkilerden iki kat daha
yüksektir-2016’da AB vatandaşlarının yüzde 62'si
turistik amaçlı en az bir
kez seyahat etti.
İstatistiklere göre bizde
2016’da 1,8 milyonu aşkın
vatandaş turistik amaçlı
en az bir kez seyahat etti.
Ancak büyük çoğunlukta
bu geziler ülke içinde idi
(toplam yüzde 30'un yaklaşık yüzde 26'sı). Seyahat eden Bulgarların sadece yüzde 2'si yurt dışına, yüzde 2’si ise birleşik
seyahat gerçekleştirdi.
Bulgaristan vatandaşına
yurt dışına turistik amaçlı
seyahat maliyeti ortalama
156 avro iken AB vatandaşına ise ortalama 336
avroydu.
Eurostat verileri, geçen
2017 yılında Bulgarların
gezileriyle ilgili Ulusal
İstatistik Enstitüsü (NSİ)

verileriyle büyük ölçüde
örtüşüyor. En büyük pay,
Bulgarların ülke içindeki gezileri (tüm gezilerin
yaklaşık yüzde 85'i) aldı.
Bulgarların seyahatlerinin yaklaşık yüzde 11'i
yurt dışındaydı ve yaklaşık yüzde 4'ü yurt içi ve
yurt dışında olmak üzere
birleşikti.
NSİ verilerine göre bir
kişiye yurt içi seyahat maliyeti yaklaşık 200 levaydı,
yurt dışı seyahat maliyeti
ise 500 levanın biraz üzerindeydi. Bulgarlar ülke

içindeki seyahatlerinde en
çok harcama konaklama
ve yiyecek (yaklaşık yüzde 40) ve yurt dışındakilerde (yaklaşık yüzde 30)
ulaşım için yaptılar.
Bulgarların, ülke içinde
ve rezervasyon olmaksızın tek başına yaptıkları
gezilerin nispi payı yüzde
95 iken yurt dışında ve rezervasyonsuz olmaksızın
tek başına yaptıkları gezilerin nispi payı ise yüzde
63'tü.
Turizmde en aktif olanlar
25-45 yaşları arasındaki

vatandaşlardı-bu gezilerin neredeyse yarısı bu
yaş grubundaki insanlar
tarafından gerçekleştirildi.
En çok seyahat eden
Finliler, turizm için para
en çok Lüksemburglular
harcıyor.
Özel amaçlı turist gezilerinde en aktif olanlar
Finlandiya vatandaşlarıydı - bunların yaklaşık yüzde 92'si 2016'da turistik
gezi yaptı. Finlandiya’yı
Hollanda - yüzde 85, Lüksemburg - yüzde 84 ve
Çek Cumhuriyeti - yüzde

İşverenler, 5 yıl sonra da olsa yüksek vasıflı
profesyonel personel aramaya devam edecek
Bu yıl şubat ayında İstihdam Ajansı tarafından
gerçekleştirilen ilk personel ihtiyaçlarını inceleme
sonuçlarına göre 5 yıl
sonra da Bulgaristan'daki işverenlerin yüksek
vasıflı profesyonel personele ihtiyacı olacak.
İncelemeye gönüllü
olarak kamu, özel ve sivil toplum sektöründen
türüne, ekonomik faaliyetine ve büyüklüğüne
göre farklı 5012 şirket ve
kuruluş katıldı.
Anketin sonuçları, kısa
vadede (önümüzdeki 6
ay içinde) ve orta vadede (3-5 yıl sonra) Bulgaristan’daki işverenlerin,
ekonomistler, mühendisler, makine operatörleri,
satıcılar, mutfak şefleri
ve başka orta ve kalifiye personel aramaya
devam edeceklerini gösterdi.
İstihdam Ajansından
ver ilen bilgiye göre

Ağustos 2018'in başından bu yana İstihdam
Ajansı, işverenler arasında bu yıl için ikinci olan

iş gücü piyasasının ihtiyaçları hakkında anket
başlattı. Anket, ülkedeki
28 il idareleri bünyesindeki Bölgesel Kalkınma
Konseylerine bağlı İstihdam Komisyonlarının
desteğiyle yılda iki kez
İstihdam Teşviki Yasası
uyarınca yürütülmektedir.

17 Eylül 2018'e kadar
olan dönemde, işverenler, doğrudan bir online
başvuru formu doldura-

rak bir kez daha doğrudan aradıkları elemanların uzmanlık kapsamını,
mesleklerini, yeterliliklerini, bilgi ve becerilerini
belirtilebilirler. Hedefe
yönelik bu anket, bölgesel kapsama, ekonomik
faaliyet, büyüklük, işletme türü ve başka şeylere
göre farklı özelliklere sa-

hip şirket sahiplerinden
oluşan bir örneklemeden
oluşacaktır.
Amaç, önümüzdeki 12
ayda iş dünyası tarafından aranan işgücünün
mesleki uzmanlığı, yetkinliği ve yetenekleri hakkında bilgi edinmektir.
İşverenler ayrıca 3 yıldan sonra gerekli olacak
personel, meslek alanları
veya yüksek ve lise eğitimi alanları için beklentilerini de belirtebilirler.
İstihdam Ajansı, işverenlerin tüm işgücü piyasası katılımcılarına ve
işgücü gelişimine ilişkin
kılavuzlar için yararlı bilgiler sağlayacak olan ankete aktif olarak katılmalarını bekliyor. Anket formu, İstihdam Bürosu'nun
internet sitesinde “İşgücü
İhtiyaçları Üzerine Anket”
başlığı altında bulunabilir
ve doldurulabilir.
Kırcaali Haber

80 izledi ya da bu dört ülkeden 10 kişiden 8 tanesi
2016 yılında en az bir kez
seyahat etti.
Diğer uçta veya sıralamanın sonlarında bu göstergeye göre Romanya yüzde 24, Portekiz - yüzde 25, Bulgaristan - yüzde
30, Yunanistan - yüzde 35
ve İtalya - yüzde 41 aldı.
Bu demektir ki bu ülkelerin nüfusunun yarısından
azı turistik amaçlı en az
bir kez seyahat etti.
Turistik gezilerde en
çok para harcayanlar,
kişi başına 768 avro ile
Lüksemburglulardı. Onları, kişi başına 646 avro
ile Maltalılar, 607 avro ile
Avusturyalılar, 600 avro
ile Belçikalılar, 490 avro
ile Kıbrıslılar, 480 avro ile
İrlandalılar ve 443 avro ile
Almanlar izledi.
Turizm için en az para
kişi başına Letonya'da
107 avro, Romanya'da
124
avro,
Çek
Cumhuriyeti'nde 129 avro
ve Macaristan'da 140
avro ayrıldı.

Bulgarların turizm için
ayırdığı para kişi başına
156 avroydu ya da Avrupalıların turizm için ayırdığı ortalama paradan
neredeyse iki kat daha
düşüktü- 336 avro idi.
Turistik amaçlı her hangi
bir seyahatte bulunmayan
Avrupalıların neredeyse
yarısı (yüzde 48) bunun
temel nedeninin mali sıkıntılar, yaklaşık yüzde
20’si sağlık sorunları olduğunu, yüzde 20’si ise
seyahat etmek istemediklerini söylüyorlar. Yüzde 16’sı çalışmaları veya
okumaları nedeniyle,
yüzde 13’ü ise ailevi nedenlerden dolayı seyahat
etmediklerini belirtti.
Raporda, ”Turistik amaçlı seyahat etmemenin
nedenlerine dair bilgiler
Eurostat tarafından her
üç yılda bir açıklanıyor ki
söz konusu analiz raporu
referans yılı 2016 için verileri sunar. 2020 yılında
referans yılı 2019 için yeni
veriler sağlanacaktır” diye
bildirildi.

Borovitsa köyünde yapılan
mevlide yüzlerce kişi katıldı
Ardino (Eğridere) İlçesi’ne bağlı Borovitsa (Çamdere) köyü ve etraf Ali Kösehasanlar, Suhovo (Susuzburun), Kitnitsa (Yatacık), Dedino (Dedeler), Dolno
Prahovo (Amatlar) ve Gorno Prahovo (Yukarı Tosçalı)
köyleri sakinleri, Türkiye ve Batı Avrupa ülkelerinden
gelen göçmenler olmak üzere yüzlercesi, geleneksel
olarak düzenlenen sağlık ve bereket mevlidine katıldı.
Mevlit, Mirovets Mahallesi yakınlarındaki Türbeyanı adlı yerde yapıldı. Mevlit programı eski Başmüftü
Fikri Sali başta olmak üzere yerli imamlar tarafından
icra edildi. Mevlide katılan herkese Dolno Prahovo

köyünden Kasim Feyzullah ve Şaban Hasan tarafından hazırlanan 10 kazan keşkek ikram edildi. Kurban
eti ve yiyecekler için yapılan masraflar yerli halk, Türkiye ve Avrupa ülkelerinde ikamet eden göçmenler
tarafından karşılandı.
Katılımcılar arasında Hak ve Özgürlükler Hareketi
(HÖH) Kırcaali İl Başkanı İzzet Şaban ve Belediye
Meclisi Başkanı Sezgin Bayram da vardı. Dini merasim Borovitsa muhtarlığı ve Cami Encümenliği tarafından organize edildi.
Borovitsa muhtarı Aysel Mehmet, verdikleri destek
için sponsorlara teşekkür etti.
Türbeyanı mevlidinin 50 yılı aşkın geçmişi var ve
bölgede en kalabalık katılımı olan mevlitlerden biridir.
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Araştırmaya göre çocukların
yüzde 70'i aile içi şiddet kurbanı
Bulgaristan Bağımsız Sendikalar
Konfederasyonu'na
(KNSB) bağlı Bulgaristan Öğretmenler Birliği
(SBU) Başkanı Yanka
Takeva’nın tanıttığı SBU
ve İç işler i Bakanlığı
(MVR) tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre Bulgaristan'daki çocukların yüzde
70'i ailelerinde şiddet kurbanıdır. Takeva,”Birçok
ebeveyn, çocuklarının
öğrenmeye karşı tutumunu kabul etmemektedir”
diye kaydetti.
Takeva, “Bu şiddetin
yüzde 60'ı, ebeveynlerin
çocuklarının davranışlarına yönelik bir iddiaya
sahip olmasından kaynaklanmaktadır. Özellikle okulla ilgili davranışlar
söz konusudur” dedi.
SBU Başkanı’nın ifadelerine göre öğretmenler
de saldırganlığa maruz
kalmak t adır. O nların
yaklaşık yüzde 65'i okul-

da farklı baskılara maruz
kalmaktadır.
Öğretmenlerin yüzde
45'i ebeveynlerden şiddete maruz kalıyor. İfadelerine göre şımarık
ebeveynler ya da ne istediklerini bilmeyen ebeveynler saldırgandır.
Bulgaristan'ın Dirili-

şi İçin Alternatif (ABV)
Partisi Başkanı Rumen
Petkov’in ifadelerine göre
eğitim sistemindeki saldırganlık toplumdan ayrı
değildir. Petkov,” Eğitim
sisteminin sorunlarının
bir kısmı saldırganlıktır.
Bu saldırganlık, maalesef
ülkenin en yüksek kürsü-

sü olan Millet Meclisi kürsüsünden başlıyor. Müfredatın hazırlanmasında
daha tutarlı olalım, ders
kitaplarını yeniden yazmayalım” diye konuştu.
ABV Gençlik Kolları
Başkanı Plamena Zayaçka, “Eğtim sistemi dahilinde uzmanlık alanında

Borisov, Bulgaristan’ın hava ve deniz
yoluyla Schengen'e girmesinde ısrar etti
Avrupa Parlamentosu’ndaki muhafazakâr
Avrupa Halk Par tisi
Grup Başkanı Manfred Weber ile birlikte
Rezovo köyünü ziyaret
eden Başbakan Boyko
Borisov, ”Ülkemiz aynı
zamanda Türkiye ile iyi
komşuluk ilişkileri sürdürme konusunda örnektir” diye konuştu.
Borisov, ”Bulgaristan,
birçok ülkeden farklı olarak hiçbir gürültü yapmadan sınıra tel örgü
çekti, gemiler satın aldı,
denizcilerinin vasıflarını yükseltti, ekipmanlar
konusunda gerekli olanı yaptı, kanun değişiklikleri yaptı, tüm yetkili
kurumlar arasında tam
bir koordinasyon içinde
her gece göçmenler yakalanıyor” diye belirtti.
Başbakan, “Türkiye ile
göçmen anlaşması da
işleyince etkisi ve sonuçlar gözle görülürdür.
Bulgaristan gerçekten
bir modeldir” diye altını
çizdi.
Başbakan, ülkemizin
Schengen'e hava ve
deniz sınırlarından der-

hal girmesi gerektiğini
söyledi.
Borisov, ” Bulgaristan, kara yoluyla da
Schengen'e girerse ve
yarın göç dalgasıyla
baş edemeyen bir hükü-

met gelirse göçmenler
doğrudan Almanya'ya,
Hollanda'ya gidecekler.
Bu nedenle karadan giriş bir risk taşır, ancak
hava ve sudan girişte
risk yoktur. Bizi derhal
hava ve deniz yoluyla
Schengen’e kabul etmeniz lazım ve tüm üye
devletler, AB sınırları
dışında sığınmacı merkezleri kurulmasına iliş-

kin sözleşme imzaladığı
zaman karadan da giriş
yapabiliriz. Bu tamamen
gerçekçi bir plandır”
diye izah etti.
Manfred Weber, dış
sınırın korunması için

Boyko Borisov'a teşekkür etti. Weber, ”Son üç
yılda gördüğümüz her
şey, ülkenizin sınır kontrolünü sağlayabildiğini
ve AB'nin dış sınırlarını
koruyabildiğini kanıtlıyor” dedi.
Avrupa Halk Partisi
Grup Başkanı, ”Avrupa'daki diğer ülkelere de
mesajım budur: Bulgaristan, sınırın korunması

konusunda büyük bir iş
yapıyor. Benim izlenimim, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile iyi
ilişkileri sürdürerek gösterdiği liderlik özelliklerine sahip Başbakan Borisov ile
Bulgaristan'ın
başarılı bir sınır kontrolünün
sağlanabileceğine dair diğer
AB ülkeleri için
bir model olabileceğidir” diye
kaydetti.
Weber’in
ifadelerine
göre ülkemiz
Schengen’e katılım koşullarının
tümünü diğer ülkelerden daha iyi yerine
getirmektedir. Avrupa
Halk Partisi Grup Başkanı, “Katılım konusunda biraz şüpheci olanlar, sadece teorik olarak
konuşmamalarını ve
Bulgaristan'ın sınırda
ne yaptığını görmelerini tavsiye ederim” diye
sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

çalışanların maaşlarına
en az yüzde 30 oranında
zam yapılmalıdır” dedi.
ABV ve SBU tarafından düzenlenen brifingde eğitim için Gayri Safi
Yurtiçi Hasıla (GSYİH)
değerinin yüzde 5'i miktarında kaynak ayrılması
istendi. Şu anda eğitim
bütçesi, gayri safi yurtiçi
hasılanın yüzde 3,6'sını
oluşturuyor.
Bunun nedeni, devletteki sosyal politikanın eğitim sistemi aracılığıyla
da gerçekleşmesi gerekli. ABV ve SBU, okuldaki
saldırganlık ve sürekli
değişen müfredatın, eğitimin en büyük problemleri arasında olduğuna
inanıyor.

ABV Başkanı, eğitim
için ek kaynakların, yakıt
ve sigara kaçakçılığına
karşı etkili eylemden gelebileceğini düşünüyor.
Petkov,” Bu eylemler,
yalnızca kamu sektöründe emeklilik maaşlarını
ve memur maaşlarını
yükseltme olarak düşünülmemelidir” diye görüş
bildirdi.
ABV, ders kitaplarında
katma değer vergisi oranının azaltılması konusunda ısrarcı oldu. SBU,
Bulgar okullarına veya
Bulgar eğitim sistemine
sponsorluk yaptıkları durumlarda işletmelere vergi indirimi uygulanmasını
önerdi.
Kırcaali Haber

Bakan Petkov: Asgari ücret,
sektörlere göre belirlenebilir

Bulgaristan Ulusal Radyosuna (BNR) konuşan
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanı Biser Petkov,
“İş dünyası ve sendikalar arasındaki sigorta primine esas kazanç alt sınırının müzakere edilmesi,
uygulaması bir yıldan sonra ortadan kaldırılabilir
ve sektörlere göre asgari ücret belirlenmesi ile
değiştirilebilir” diye kaydetti.
Sendikalar, iş dünyası art arda üç yıldır ekono-

mik faaliyetlere göre sigorta primine esas kazanç
alt sınırı konusundaki görüşmeleri boykot etmesinin ardından bu teklifte bulundu.
İş dünyası ve sendikalarla görüşmesinden sonra Bakan,”2020 yılından itibaren sosyal ortakların
ülkenin asgari ücretini müzakere etme mekanizmasının mümkün olması mümkündür” dedi.
Bakan, gerçekten bir uzlaşmaya varılırsa
2020'den itibaren bu mekanizmanın uygulanmasının gerçekçi olduğunu düşünüyor.
Petkov,”Sigorta primine esas kazanç alt sınırı mekanizmasının asgari ücretlerin müzakere
edilmesi yoluyla değiştirilmesi yönünde ortak bir
tutum olduğunu düşünüyorum. Sendikalar tarafından bunun daha az ekonomik faaliyeti kapsayan
“Sınıflandırma A-31" ile yapılması önerildi. Görüşme iyi niyetle başladı ve bence bu iyi niyet ve
ortak anlayış iyi bir sonuç verecektir” dedi.
Bakan Petkov, yılın ilk 5 ayında sigorta primine
esas kazanç alt sınırında artışın yüzde 6,9 oranında olduğunu açıkladı. Şu anda sigorta primine
esas kazanç alt sınırı 600 leva olup bu sınır asgari
işçi ücreti tutarını aşmaktadır.

HABERLER

05 Eylül 2018

Kırcaali Haber 4

Kapalı alanlarda nargile içilmesine yasak geliyor
Kamuoyunda tartışılması üzere Sağlık Bakanlığının internet sitesinde
yayınlanan Sağlık Kanununda değişiklik yapılmasına ilişkin kanun tasarısı,
kapalı alanlarda nargile
içilmesi, 18 yaşından küçüklere yasaklanması ve
iki kereden fazla nargile
içenlerin yakalanması halinde bir aylığına mekanın
kapatılmasını öngörüyor.
Sağlık Bakanı Kiril Ananiev, tasarının “Gerekçe”
bölümünde, “Değişikliklerin amacı, sağlık kültürünü yükseltmek ve nargile
içilmesine karşı halkın
tutumunu değiştirmek,
çünkü birçok kişi nargilenin zararsız olduğunu
düşünüyor” diye konuştu.
Nargileden başka elektronik sigaralar, yeniden
kullanılabilir konteynerler,
nikotin içeren sıvılar ve tütün dışındaki diğer sigara
ürünlerinin arzı ve satışı
yasaklanacak.
Kuralları ihlal eden mekan sahiplerine yönelik
yaptırımlar da sıkılaştırılacak. Kendi mekanında

venliği müdürlükleri, polis
yetkilileri ve belediye başkanları tarafından vekil kılınan 1’den 3’e kadar kişi
de dahil edilecek.
Yeni tasarı, ayrıca hastanın sağlığı ile ilgili belgelerine, tıbbi ve diğer sağlık
bilgilerine (örn. X-ışınları,
tıbbi müdahalelere ilişkin
bilgi içeren CD'ler vb. gibi
tıbbi olmayan bilgi taşıyıcıları üzerine kayıtlı bilgiler) tam ve zamanında
erişim hakkını düzenler.
Hastane faaliyetlerinin

Yurt dışındaki vatandaşlar için
acil durum ihbar hattı açıldı
kanunun çiğnenmesine
izin verdikleri için halka
açık kapalı alanlarda sigara ve nargile içilmesinden
sorumlu mekan sahiplerinin kendileri olacak. Ayrıca yasak tekrar göz ardı
edildiğinde müfettişler bir
ay süreliğine mekanı kapatabilecekler. Para cezalarında değişiklik yok. Ya-

sağı ilk kez ihlal edenlere
kesilen cezalar, 300-5000
leva arasında ve birden
fazla ihlal edenlere 50010 000 leva arasında olmaya devam edecek.
Bu yasaklar, gerekli olan
caydırıcı ve eğitici etkiyi
sağlayacak ve işlettikleri mekanlarda sigara ve
nargile içilmesini önlemek

için mekan sahiplerini motive edecek.
Kurallara uyulmasını
ve para cezalarının uygulanmasını takip edecek denetim organlarının
çemberi genişliyor. Bölge
sağlık müfettişlerinden
başka denetim organlarına iş müfettişliği denetim
organları, bölge gıda gü-

Bin Engelli Vatandaşa İş İmkanı!
İstihdam Ajansından
verilen bilgiye göre İstihdam Ajansı, kalıcı
engelli işsizler arasından eğitim ve istihdam
programlarına katılacak
adayların başvurularını
kabul ediyor.
Gençler İçin Eğitim ve
İstihdam projesinin ikinci aşaması kapsamında
8 milyon 854 936 leva
hibe desteği verildi.
Diğer Eğitim ve İstihdam projesi için 10 milyon leva öngörülüyor.
Boş iş pozisyonlara yönelik başvurular, finansman mali kaynaklar tükenene kadar başvuru
sırasına göre değerlendirilecektir.
Bu finansman sayesinde 29 yaş altı 200 engelli gencin ve 29 yaş üstü
800 kalıcı engelli vatandaşın işe başlaması
bekleniyor.
İ s t i h d a m Te ş v i k i
Kanunu’na göre kalıcı
engelli kişi, anatomik,
fizyolojik veya psikolojik
bozukluğun sonucu olarak faaliyetleri, sağlıklı
bir kişinin gerçekleştireceği şekilde ve ölçüde
gerçekleştirme kapasitesi kalıcı olarak kısıtlı
olan bir kişidir. Bu tür
kişilerin, çalışma kapasitesinin düşük olduğunu engelliliğinin tipi ve
yüzde 50 ve üstü oran-

denetlenmesi ve hasta
haklarına saygı gösterilmesi konusunda Tıbbi Denetim Kurumunun yetkileri
güçlendiriliyor. Hasta haklarını sürekli olarak ihlal
eden her kişi veya tedavi
kurumu için ceza miktarı
üç kat artırılıyor.
Sağlık Bakanlığı’nın kanun tasarısı ayrıca devlet
sağlık kontrolünün etkinliğini arttırmak, sağlık aracılarının faaliyetlerini düzenlemek ve başka şeyler
öngörüyor.

da olduğunu doğrulayan
Özürlü sağlık Kurulu raporuna sahip olması gerekir.
İstihdam Ajansı’ndan
ya pıl a n aç ık l a m ada
2018'in ilk yarısında yak-

mesidir.
İstihdam Ajansı, işverenlerin kalıcı engelleri
mümkün olan en uzun
süre işte tutmaları için
teşvik edileceğine kanaat getirdi.

asgari ücret tutarında bir
kereye mahsus bir ikramiye verilecek.
Projelerin ikinci aşamaları kapsamında kalıcı
engelli kişileri işe almak
isteyen işverenlerin iş ih-

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ”7
Ağustos’tan itibaren herhangi bir mobil operatörü SIM
kartına sahip olan her bir Bulgaristan vatandaşı, acil bir
durumda yardım isteyebileceği Dışişleri Bakanlığı'ndaki
24 saat telefon hattı (+359 2 948 24 04) hakkında bilgi
içeren kısa mesaj alacak” diye bildirildi.
Müşteri, telefon hattı uluslararası dolaşım hizmetine (roaming) açılır açılmaz mesaj alınacaktır. Böylece
Dışişleri Bakanlığı'nın acil telefonu, yurt dışındaki her
vatandaşın telefon hafızasında kayıtlı olacak. Girişim,
yurt dışında yaşayan Bulgaristan vatandaşlarının idari
hizmetlerini ve daha etkili korumasını iyileştirmek amacıyla üç ulusal mobil operatör olan A1, VIVACOM ve
Telenor tarafından destekleniyor.
Mobil operatörler vatandaşlara ücretsiz mesaj iletilmesini sağlamaktadır ve bu hizmet devlet bütçesi harcamaları ile ilgili değildir. Dışişleri Bakanlığı'ndaki 24
saat telefon hattına (+359 2 948 24 04) yapılan arama
abonenin tarife planına göre ücretlendirilecektir.
Yargı Reformundan Sorumlu Başbakan Yardımcısı
ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva, “Dışişleri Bakanlığı yurt dışındaki vatandaşlarımızın idari kurumlara
erişimi kolaylaştıracak daha fazla proje üzerinde çalışmaya devam ediyor” diye kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada,” Doğal afetler, askeri çatışmalar, terör eylemleri, siyasi huzursuzluk, kargaşalar, ayaklanmalar ve Bulgaristan vatandaşlarını
da etkileyen başka olaylar ile ilgili modern dünyadaki
güvenlik tehditleri, Bulgar kurumlarının acil yardımını ve
genellikle acil müdahalesini gerektirmektedir. Krizin niteliğine bağlı olarak Dışişleri Bakanlığı, çeşitli ulusal ve
yabancı kurum ve kuruluşlarla Bulgaristan vatandaşlarına yardım etme çabalarını koordine ediyor” denildi.

Haskovo’da toplu
sünnet merasimi
laşık 5000 engelli kişinin
işe başladığı bildirildi.
Onların 1500'den fazlası,
sübvansiyonlu istihdam
programları kapsamında
çalışmaktadır.
Gençler İçin Eğitim ve
İstihdam projesi ve Eğitim ve İstihdam projesi
kapsamında istihdam
edilen engellilerin sayısı
884. İki projenin amacı,
işgücü piyasasında en
savunmasız gruplardan
biri olan engellilerin sürdürülebilir istihdam edil-

İstihdam edilenlerin 2
yıl maaşları, İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Programı kapsamında
ödenecek. Kurum, ilgili
temel ekonomik faaliyet
için sigorta primine esas
aylık kazancın alt sınırı
ve çalışanların ödediği sigorta prim tutarları
doğrultusunda ücretleri
karşıladığını belirtti. İşverenlerin, bu süreden
6 ay sonra çalışanlarını
işte tutmaları halinde ülkede belirlenen 6 aylık

tiyaçlarına göre iş pozisyonu açılması için ülke
çapındaki her hangi bir
istihdam bürosuna başvurabilir.
İşverenlerin işe almak
için onayladığı adaylara
mesleki eğitim alabilecekleri kuponlar verilecek. İşverenlerin başvuruları, ülke çapındaki istihdam bürolarına bizzat
kendileri veya vekil kıldıkları kişiler tarafından
verilen başvuru formlarıyla kabul edilecek. KH

Haskovo Bölge Müftülüğü yaklaşık 120 çocuğu toplu
sünnet ettirdi.
Sünnet organizasyonu Bursa Osmangazi Belediye
Başkanı Mustafa Dündar'ın katkılarıyla gerçekleşti.
Programın
açılışı Haskovo
imamı Mümün
Hocanın Kur’an
tilaveti ile yapıldı ve selamlama
konuşmaları ile
devam etti.
Haskovo Bölge Müftüsü Basri Eminefendi yapmış olduğu konuşmasında, “Bizleri
bu anlamlı günde teşrifleri ile onurlandıran Bursa Osman Gazi Belediyesinden gelen misafirlerimize, meslektaşım Kircaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed’e ve
özellikle Osmangazi Belediye Başkanı Sayın Mustafa
Dindar’a teşekkür ediyorum.” Diye ifade etti.
Sünnet, Uzman Dr. Lütfi Mehmet tarafından gerçekleştirildi.
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Gazi Kırca Ali’nin Kabri Türbe Olacak
1. sayfadan devam

lar, caminin dış cephe
çalışmaları belediye tarafından yapılacak. Aynı
zamanda da pencerelerdeki o parmaklıklar daha
güzel, zarif desenlerle değiştirilecek. Diğer kapıdan
girişten itibaren abdestlik
bölümü ahşap kaplama
olacak, diğer abdestlik
tasfiye edildi, kaldırıldı.
Çünkü buradan geçiş
alanı dardı, geniş bir alan
olsun düşüncesiyle orası
tasfiye edildi. Dolayısıyla
giriş bölümündeki abdestlik şadırvan usulü ahşap
kaplama olacak, özel,
Kırcaali’ye yakışır nitelikte taşlar konulacak ve bir
bütünlük içerisinde olacak. Camimizin etrafına
sıfır, yeni banklar, peykeler alınacak. Tekrar edilmesi gerekirse ihtiyaca

alakalı resmi prosedürü
şirketler şu anda takip
ediyor. İzin alınmadan
tabii ki, oraya el atılmayacak, ama diğer konularda resmi izinlerimiz
var. Türbe de altı ayak
üzerinde bir mimariyle
öngörülüyor. İnşallah,
onu resmi prosedür çalışmaları takip ediliyor. Şu
ana kadar yapılan işlerin
bir kısmında mezar etrafına sağlıklı, güzel, kalın bir
beton döküldü. Onun haricinde var olan Ramazan
çadırı eskimişti. Şu an
Allah nasip ederse onun
yerine açılır kapanır nite-

binaen böylesi bir onarım
çalışması başlamış oldu”.
Gazi Kırca Ali’nin Mezarına Türbe Yapılacak
Müftü, proje kapsamında

Kırcaali şehrinin kurucusu
Gazi Kırca Ali’nin mezarına türbe yapılacağını
bildirdi. Beyhan Mehmet,
“Gazi Kırca Ali’nin kabri

onarılacak. Şehrin kurucusu Gazi Kırca Ali’ye yakışacak nitelikte Osmanlı
mimarisiyle bir türbe yapılacak. Türbe çalışmasıyla

len hasarların karşılanması ve acilen güçlendirme
çalışmaları için y 500 000
leva sağladığını hatırlattı.
Bakan, ”Diğer tüm hasarlar komisyon bütçesinden
karşılanacak” diye sözlerine ekledi ve her ne kadar bütçe sınırlı olsa da
hasarların karşılandığına
kanaat getirdi.
Bakan,” Olaylardan sonra tepki vermek yerine
önleme konusunda daha

fazla çalışma yapmalıyız”
diye konuştu. 2015 yılında Mekânsal Planlama
Yasası'nda değişiklikler yapıldığını hatırlatan
Nankov, “Kanalizasyon
sistemi ve başka önleyici tedbirlerin alınmamış
olması durumunda heyelan alanında yapı inşa
edilmemesi için yasa değişikliği yaptık. Gerçek şu
ki, bu gibi olumsuz fenomenlere daha sık tanık
oluyoruz” dedi.
Denetim çalışmaları yapıldığını, ancak değişikliklerin 1985 yılında değil
de 2015 yılında yapıldığını ifade eden Bakan,
yüz milyonlarca levalık
hasara yol açan Karadeniz bölgesinde meydana
gelen heyelanların geçen
yüzyılın 80-90’lı yıllarında
inşa edilen yapılarla ilgili
olduğunu söyledi.
Kırcaali Haber

Doğa afetleri milyonlarca leva zarar verdi
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanı Nikolay Nankov, basına yaptığı
açıklamada, “Son iki ayda
yağan şiddetli yağmur ve
meydana gelen toprak
kaymaları, ulusal karayolu ağında milyonlarca leva
zarara yol açtı” diye kaydetti. Bakan, devletin ve
ilçelerin altyapısının uğradığı zararları karşılamak
için gereken finansmanın
sağlanacağını bildirdi.
Nankov,” Son iki ay içinde meydana gelen toprak
kaymaları ve yağmurdan
dolayı ulusal karayolu
ağının zarar gören tüm
bölümlerini analiz etmek
zorunda kalırsak, milyonlarca levalık zarardan
bahsediyoruz. Sadece
Teteven bölgesinde ilçenin ve devletin altyapısındaki hasarlar 6 milyon
leva Smolyan (Paşmaklı)
bölgesinde meydana gelen heyelanların yol aç-

tığı hasar 7 milyon leva
üzerinde. Mizya’nın altyapısında meydana gelen hasarlar yaklaşık 3
milyon leva, Dupnitsa’nın
(Dupniçe) altyapısında
meydana gelen hasarlar
ise yaklaşık 600 000 leva”
diye kaydetti.
N ankov, B a ş bakan lık Bakanlıklar A rası
Afet ve Acil Durumlar
Komisyonu’nun Teteven
bölgesinde ilk tespit edi-

Devlet, şifacı, büyücü ve medyumların
faaliyetini kontrol altına alacak
Şifacılar, büyücüler ve
hatta sağlıklı beslenme
uzmanları, kanun kapsamı dışında kalacak. Planlanan mevzuat değişiklikleri, sağlık konusunda
sadece doktorların bize
tavsiyede bulunmasını
gerektirecek.
Büyücü, şifacı ve medyumların ne kullandıkları
yöntemler, ne de eğitimleri tanınmamasına rağmen
onlar tedavi uygulamakta
ve faaliyetleri üzerinde

herhangi bir kontrol yoktur. Yasa değişiklikleri,
diyet ve sağlıklı beslenme ile uğraşan kişileri de
etkileyecek. Birçok fitness
eğitmeni de bu fikre karşı
çıkıyor.
Kasım 2017'de genç bir
kadın, yaklaşık bir ay boyunca gıda takviyeleri ve
açlıkla nadir bir tümörü
tedavi etmeye çalıştıktan
sonra göğsünü kaybetti.
Haziran 2018'de kanser
hastası olan Teodora, bir

üfürükçüden şifa aramak
için Brezilya'ya seyahat
ettikten sonra hayatını
kaybetti. Bu yüzden şimdi Sağlık Bakanlığı, geleneksel olmayan tedavi
yöntemlerini sadece diplomalı doktorların uygulamasını istiyor. Şimdiye
kadar alternatif tıp, iki yıllık tıbbi eğitimden sonra
uygulanabilirdi.
Değişiklikler kabul edilirse, her çeşit şifacı bölge
sağlık müfettişlerine kay-

dını yaptırmak zorunda
kalacaktır, böylece devlet
onları izleyebilecek.
Kanun teklifi, bir ay kamuoyunda tar tışmaya
açıktır ve bu süre meclisin
yaz tatiline paralel olarak
sona erecektir.
İstatistikler, Bulgaristan
halkının yüzde 64'ünün
doğaüstü güçlerin varlığına inandığını, yüzde
54'ünün de büyü ile tedavi
edilme seçeneği olduğunu düşündüğünü gösteriyor.

likte profesyonel bir çadır konulacak, Ramazan
ayında açılacak, sonraki
dönemde kapatma imkanımız olacak” dedi.
Kırcaali Müftüsü, “Bu
çalışmanın başlamasından dolayı son derece
mutluyuz. Yıllardan bu
yana yapılması gerekli
olan bir çalışmaydı, ama
imkanların el vermediği,
kıt olması dolayısıyla yapılamamıştı. Hamdolsun
ki bugün itibariyle böylesi
güzel bir çalışma yürütülüyor” diye ifade etti.
Resmiye MÜMÜN

Filibe’nin Maritsa Sanayi
Bölgesinde yeni bir yatırım
yapılacak
Interlink Group Şirketi, Filibe’nin Maritsa Sanayi
Bölgesinde yeni bir yatırım yapmayı planlıyor. Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Yatırım Teşvik Kanunu çerçevesinde şirkete A Sınıf Yatırım Sertifikası
verdi. Sertifika Interlink Group Şirketi’ne Technolink
Parkı projesi için verildi. 6, 67 milyon leva değerindeki yatırım projesiyle daha 10 kişiye istihdam
yaratılması öngörülüyor.
Yatırım projesi, tek katlı depo binasının tamamlanması ve 24 adet rampa, 18 ağır yük taşıtı için tır
parkı ve kontrol noktasına sahip bir güvenlik binası
olmak üzere toplam sekiz adet depoya sahip daha
üç adet tek tip lojistik bina inşaatı ile ilgili faaliyetleri
kapsamaktadır. Yeni depolama alanları, şirkete ekonomik faaliyetlerini yürütme kapasitesi sağlayacak.
Bakan Karanikolov, Bulgaristan'ın en çok gelişen sanayi bölgelerinden birinde şirketin başarısını
takdir etti, Interlink Group Şirketi Yönetim Kurulu
Başkanı Yordan Fidanov ise kurumlar arasındaki
başarılı işbirliği ve şirketin Ekonomi Bakanlığı'ndan
aldığı destek için teşekkür etti.
2018'in başından beri Yatırım Teşvik Kanunu çerçevesinde 15 sertifika verildi (A sınıfı için 10, B sınıfı
için 1 ve öncelikli yatırım projesi için 1). Planlanan
toplam yatırım tutarı 690 milyon levaya ulaşıyor ve
bu projelerle 1 316 kişilik istihdam yaratılması öngörülüyor. Projelerin altısı ileri teknoloji üretimi ve
hizmetleri alanında uygulanmaktadır.

Padina köyüne yeni
fitness aletleri kuruldu

Ardino’nun (Eğridere) en büyük köyü olan Padina
(Makmulu) köyü muhtarı Kamil Kiçukov, “Köy merkezindeki Mitko Palauzov Halk Toplum Merkezi’nin
bahçesine yeni fitness aletleri yerleştirildi” diye bildirdi. Muhtar, modern fitness ekipmanlarının Ardino
Belediyesi'nin yardımıyla finanse edildiğini belirtti.
Sağlıklı bir yaşam tarzı ve spor yapmak isteyen herkes yeni tesisten faydalanabilecek.
Kiçukov,”Köydeki gençlerin büyük bir kısmı kazanımı memnuniyetle karşıladı. Spor sağlıktır, fitness
ekipmanları özellikle yaz tatilinde öğrenciler için çok
faydalı olacaktır” diye ifade etti. Muhtar, yeni basketbol sepetlerinin yerleştirilmesinin yanı sıra oyun
alanının şekillendirileceğini söyledi.
Yeni tesisler Padina sakinleri arasında büyük
memnuniyet yarattı.
Edislav Rosenov,”Sayın muhtarım eyvallah! Bizler
köyde okuduğumuz sırada eski muhtara birkaç kez
teklif ederek, bir kaldıraç ve bir paralel aleti yerleştirilmesini rica ettik. Harfiyen birkaç demir ve onları
kaynak yapacak biri lazımdı. Ama bu olmadı. Bravo
size!” diye kaydetti.
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2017 yılında Bulgaristan’da 49 kişi
şans oyunlarından milyoner oldu
Bu yıl ilk kez,
B u l g a r i s t a n 'd a ş a n s
oyunları düzenleyenler,
kazanılan ikramiye değeri 5.000 Levanın üzerine çıktığında, ödenen
rakamlar hakkında Ulusal Gelir Dairesi’ne bilgi
vermek zorunda kaldı.
Dairenin resmi bilgilerine
dayanan MediaPool ajansı, Bulgaristan'daki kumar
endüstrisinin devasa bir
ciroya sahip olduğunu
ve geçen yıl 5000 Leva
üzerine çıkan ikramiyelerin toplam değerinin 627
milyon Levaya (314 milyon Avro) kadar çıktığını
belirtti. Bu miktar, 13 447
kişi arasında dağıtıldı.
Sayısal oyun düzenleyicileri, yasal olarak bahislerin değerinin en az
yüzde 50’si oranında kar
ödemek zorunda olduklarından, sadece toto, loto
ve piyango oyunları cirosunun 1 milyar Leva (500
milyon Avro) civarında olduğu sonucuna varılabilir.

ler ve Sanayiciler Konfederasyonu, Bulgar Futbol
Birliği ve kumar patronlarından sponsorluk alan
tüm spor kulüpleri olmak
üzere, karşısında kumar
lobisinden ciddi bir direnişle karşılaştı.
Sonuç olarak, Başbakan Yardımcısı’nın yasal değişiklik önerisi,
milletvekillerinin Avrupa
Komisyonu'na bir bildirim
göndermeye karar verme-

siyle, birkaç aylık bir süre
için dondurulmuş oldu. Bu
esnada, Simeonov'un İtalyan mevkidaşı, Başbakan
Yardımcısı ve “Beş Yıldız”
hareketinin lideri Luigi di
Mayo, İtalya'daki kumar
reklamlarıyla birlikte, kumarhanelerin spor kulüplerine sponsorluk yapmalarını engelleyen bir yasanın yürürlüğe girmesini
sağladı.
Kırcaali Haber

İzmir’den bir hemşire, Ömerler
Camisi’nin onarımı için bağış yaptı

Geçen yıl, 1 milyon Leva
ve üzerinde ikramiye kazananların sayısı 49.
Toto, loto ve piyango
oyunları alanında en büyük şirketler, devlete ait
"Bulgarski sporten totalizator" ve işadamı Vasil
Bojkov’a ait “Eurobet”,

“Natsionalna Lotariya” ve
“New Games” şirketleri
olarak bildirildi.
" Mediapool", bu yı lın baharında Başbakan Yardımcısı Valeri
Simeonov’un, son yıllarda
ülkeyi istila eden piyango
biletleri reklamlarını ve

satışını sınırlamak için
yasal değişiklikler başlattığını hatırlattı. Çaresizce
kâr elde etmek isteyen
binlerce yoksul Bulgar,
son birikimlerini şans
oyunlarına veriyor. Ancak
Simeonov'un çabaları,
Bulgaristan'daki İşveren-

Başbakan Borisov, askeri projelerin
NATO ile uyumlu olmasını istiyor
Başbakan Boyko Borisov, Novo Selo’daki eğitim üssünde düzenlenen

ile uyumlu olan araçların
satın alınması önemlidir.
Başbakan, ”Askerleri-

Kuvvetleri'nin sorumluluğu altında gerçekleştirildiği belirtildi.

NATO Kara Kuvvetleri’nin
gerçekleştirdiği PLATINUM- LION 2018 Tatbikatının kapanış törenine
katıldı. Kapanış töreninde
yaptığı konuşmada Borisov, birkaç milyar leva finansman gereken gemilerin, kara savaş araçlarının ve savaş uçaklarının
yenilenmesine yönelik
projeleri hatırlattı.
Borisov’un ifadelerine
göre etkili, ucuz ve NATO

miz en iyi askerlerdendir,
fakat daha iyi silahlara
sahip olmalılar ve bunun
üzerinde çalışıyoruz”
diye vurguladı. Borisov,
tatbikattan elde edilen
mükemmel sonuçlar için
katılımcıları tebrik etti.
Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada ilk kez tatbikatı
planlama ve yürütme sürecinin, tamamen Bulgaristan Cumhuriyeti Kara

Askerlere hitap eden
Başbakan,” Bulgarist an K ar a Kuv vet ler i
Komutanlığı’nı tebrik ediyorum. İlk defa bu kapsamlı tatbikatı planladı,
yönetti ve bu işi mükemmel bir şekilde yaptı. Bu
eğitim üssü, bu günlerde
ABD'li meslektaşlarıyla
birlikte kullanabileceğiniz
eğitim, tatbikat ve hücumu durdurma çalışmaları
için mükemmel bir tesis-

tir” dedi.
Başbakan'ın ifadelerine
göre tatbikatlar düşünceyi değiştirir ve birlikte
savaşmayı, savunmayı
ve yalnızca Balkanlar'da
değil, bütün Karadeniz
bölgesinde güvenliği garanti etmeyi öğreniriz.
Borisov,”Bu ortak üslerle sadece Balkanlar'da
değil, Karadeniz bölgesinde de tatbikatlar yürütülmesine, hücumu durdurmaya, savunmaya ve
başka hedeflere yönelik
çeşitli operasyonlara hazırlık yapılmasına imkan
sunmaktayız. Birbirimizle
savaşmak düşüncesi, ortak bir düşünce biçimiyle
değişiyor - her birimizin
ne derecede askeri hazırlığımız olduğunu bilelim ve Balkanlar’da ve
bölgede hep birlikte bir
savunma sistemi kuralım”
diye konuştu.
Ta t b i k a t l a
ilgili
Facebook’ta yorumda
bulunan Borisov, NATO
Kara Kuvvetleri PLATINUM - LION 2018 Tatbikatına 8 NATO üyesi ve
ortağı olan ülkelerin ordularında görevli askerlerin
katıldığını belirtti.
Kırcaali Haber

Bölgede en eski camilerden biri olan Ardino (Eğridere) İlçesi’nin Lübino (Ömerler) köyündeki caminin
onarımı için başlatılan bağış kampanyası devam ediyor. Bağış yapan isimler arasına İzmir Ege Üniversitesi
Tıp Fakültesi Hastanesi’nde çalışmış, kökenleri Latinka

(Türkürpek) köyüne dayanan Gülver Alisarov (Akış) da
katıldı.
Gülver Akış, ”Hayırseverlik girişimi başlatıldığını
sosyal medyadan öğrendim. Çocukluğum, Latinka ve
Lübino köylerinde geçti. İki yıl önce doğup büyüdüğüm
yerleri ziyaret ettim ve camiyi görünce hayretler içinde
kaldım. Allah’ın evlerini korumalıyız. Camiler, birbirimize karşı iyi davranma, acılarımızı paylaşma, yoksulları,
dulları ve yetimleri destekleme, kardeş olma bilincinin
oluştuğu yerlerdir.
Bu hayırseverlik
girişiminden dolayı organizatörleri
tebrik ederim” diye
ifade etti.
Ömerler köyü
Cami Encümenliği Başkanı Güner
Mümün, bağışçıya
yaptığı hayırdan
dolayı teşekkür
etti. Güner Mümün, şimdiye kadar caminin restorasyonu için açılan
bağış hesabına 10
000’den fazla leva
toplandığını bildirdi
Lübino’daki cami iki katlı, ikinci kat kadınlar için öngörülmüştür. Caminin, kendi girişine sahip 20 metrelik minaresi var. Eşsiz mimari eser, Hicri 1222 yılında
(1807 yılına doğru) Rodoplu ustalar tarafından inşa
edilmiştir. Doğu Rodoplar’da namaz kılınan mekanın
altında bodrum katı bulunan tek camidir. Hemen cami
girişinin yanı peşinde eski medresenin kalıntıları var.
Eskiden burada hoca, imam gibi din görevlileri yetiştiriliyormuş, daha sonraki yıllarda ise ilahiyat okuluna
dönüştürülmüştür.
Bağışlar İçin IBAN:BG88STSA93000024707607 Bulgar Levası BIC:STSABGSF
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Emeklilik şirketleri, asgari tutarda ikinci
bir emekli maaşı garantisi verecek
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığında
oluşturulan bir çalışma
grubu tarafından hazırlanan genel emeklilik
sigortasının ödeme aşamasının düzenlenmesi
ile ilgili olarak Sosyal Güvenlik Kanunu’nda değişiklik yapılmasına ilişkin
kanun tasarısına göre,
1959'dan sonra doğan
Bulgaristan vatandaşlarının kendi hesabında birikmiş olan miktarın, asgari emeklilik maaşının
aylık en az yüzde 20'si
kadar olması halinde,
ömür boyu ek bir emekli
maaşı alacak.
Çalışma ve Sosyal
Politikalar Bakanı Biser
Petkov,”Emeklilik şirketleri, vatandaşların hesaplarında birikmiş olan
miktar temelinde hesaplanacak asgari emeklilik
maaşı miktarını garanti
etmekle yükümlü olacaklar. Biriken miktar yüksekse ek maaş da daha
yüksek olacak” diye izah
etti.
Hesaplarda birikmiş
olan miktar, asgari emeklilik maaşının aylık en az

edecek kadar yüksekse,
ömür boyu emeklilik maaşı miktarı, hesapta biriken daha yüksek tutar
üzerinden hesaplanacak.
Yapılan hesaplamalara göre bir kadın, 20 yıl
ortalama primine esas
kazanç alt sınırının ortalama tutarı üzerinden
prim ödemişse ve 2021
yılında emekli olursa
hesabında biriken tutarı
ömür boyu ek bir emekli
maaş ödenmesine imkan
vermeyecek ve ona 10
yıllık bir dönem içerisinde yaklaşık 77 leva ek bir
ödenek verilecek. Ancak
bu kadın daha 3 yıl çalış-

yüzde 20'si kadar miktarda ek bir maaş ödenmesine imkan vermediği
halde emeklinin uzatmalı
olarak maaş alma hakkı
olacak ve hesabında çok
düşük bir miktar biriktiği
halde bir kerede parasını
çekebilecek.
Bakanı'nın tahminlerine
göre 2021'de ikinci bir
emekli maaşına hak kazanan ilk kadınlar emekliye ayrılacakken birçoğu
asgari aylık tutarı garanti

etmek için yetersiz fonlar
nedeniyle ömür boyu ek
bir emekli maaşı alamayacak.
Her ay 1959'dan sonra
doğanların sigortalı maaşının yüzde 5'i miktarında katkı payı ödedikleri
bireysel emeklilik sisteminden ömür boyu ek
bir maaş almaları için bu
hesapta biriken miktarın,
asgari emeklilik maaşının en az yüzde 20'sini
mümkün kılmalı ya da

2018'e kıyasla yaklaşık
40 leva olmalıdır.
Petkov,” Emekli maaşı
miktarı, sigortalı kişi ile
şirket arasında imzalanacak bir sözleşmede belirtilecek ve Ulusal Gelirler
Ajansı (NAP) tarafından
ödenen tüm katkılar temelinde hesaplanan garantili bir minimum olacaktır” diye belirtti.
Hesapta biriken tutar,
ücretler ve kesintiler için
şirketin masraflarını telafi

var. Uluslararası şirketin
verilerine göre 2016 yılı
itibariyle Polonya, Çek

dir, çünkü yabancıların
varlığı bölgede ilk defa
bu kadar gözle görünür

katına çıkabilir. Ukraynalılar Polonya ekonomisini
destekliyor ve bu nedenle işgücü kıtlığı sorununun çözümüne yardımcı
oluyor. Rusya, Beyaz
Rusya ve Moldova gibi
diğer ülkelerin vatandaşları da buna katkıda bulunabilirler.
Daha iyi eğitim ve öğretim ve 15-64 yaş arasındaki insanlar arasında iş
aktivitesini artırmak yoluyla işgücü piyasasının
kalitesini iyileştirmek de
uzun vadeli başarılı politikalar olacaktır.
Analiz sonuçları, iş akışı
otomasyonunun ve daha
kısa bir çalışma haftasının da işgücü piyasasında olumlu bir etki yaratabileceğini göstermektedir. Örneğin, otomotiv
endüstrisinin 28 saatlik
bir haftalık çalışma rejimine geçtiği Almanya
örnek gösterildi.
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Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinde
işsizlik kritik seviyelerde
Colliers International tarafından hazırlanan Merkez ve Doğu Avrupa’da
Emek Piyasasının Gizemi Raporu’nda “İşsizliğin
çok düşük seviyeleri, dinamik büyümenin, göçün
ve hizmet sektörünün
hızla gelişmesi, Avrupa
Birliği (AB) üyesi olan
altı Orta ve Doğu Avrupa
ülkesinde önemli ölçüde
nitelikli eleman sıkıntısına yol açtı” denildi. Sonuç olarak bu ülkelerin
ekonomik gelişiminde
yavaşlama ve bölgedeki
özel yatırımları azaltma
tehlikesi ortaya çıkıyor.
Eğer bu gerçekleşirse bir sonraki ekonomik
döngüde bölgede işletme
kurmak için satın alınan
arazi ve yapılara olan
talebi de olumsuz yönde
etkileyecektir.
Analiz sonuçlarına göre
ilk önce Batı Avrupa'daki işçilerin geri dönüşü
olmak üzere altı olasılık

Cumhuriyeti, Slovakya,
Macaristan, Romanya
ve Bulgaristan'ın 500
000'den fazla vatandaşı
Batı Avrupa'ya göç etti.
İşçilerin geri dönüşü için
ön koşul, kendi ülkelerindeki ücretleri yükseltmektir.
Analize göre başka
bir emek kaynağı, eski
Sovyet cumhuriyetleri-

durumdadır. Raporda
2017'de Çek Cumhuriyeti
nüfusunun yüzde 7,1'inin
diğer ülkelerin vatandaşı olduğuna işaret eden
Dünya Bankası'nın verilerine atıfta bulunuldu. Bu
oran en düşük seviyede
yüzde 1,8 ile Polonya’dadır. Aynı kaynağa göre
221 307 kişi Ukraynalıdır
ve bu rakam gerçekte iki

maya devam ederse hesabındaki tutar artacak
ve 60 leva miktarında
ömür boyu ek bir emekli
maaşı bağlanacak.
Hesapta biriken tutar
ömür boyu ek bir maaş
ödenmesine imkan vermediği, fakat biriken tutar, emekli maaş tutarını
üç kat aştığı takdirde kişi
uzatmalı olarak kendisine ödenmesini isteyebilir. Biriken tutar, emekli
maaş tutarından üç kat
fazla civarındaysa kişi,
bu paranın bir kerede
veya bir yıl içinde ödenmesini isteyebilir.
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Yaya geçitleri
aydınlatılacak
Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanlığı, yol
güvenliğinin iyileştirilmesine ilişkin üç yönetmelikte değişiklikler yapılmasına ilişkin yönetmelik
taslakları yayınladı.
Değişiklik yapılması önerilen yönetmelikler,
2001 tarihli ve 2 sayılı Yönetmelik, 2001 tarihli
ve 18 sayılı Yönetmelik ve 2001 tarihli ve 1 sayılı
Yönetmeliktir.
Üç yönetmelik değişiklikleri, trafik güvenliğini
arttırmaya ve yaya geçitlerinin görünürlüğünü artırmaya yardımcı olacaktır.
2001 tarihli ve 18 sayılı Yönetmelikte yapılacak
temel değişikliklerle ayrıca, daha yüksek görünürlük sağlayacak trafik işaretleri bulunan yansıtıcılı

folyolara ilişkin gereksinimler getirerek yaya geçitlerindeki sinyalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesi
öngörülmektedir.
Yaya yollarının aydınlatılmasının yanı sıra işaretlemede kullanılan yapı malzemelerine ilişkin
gereksinimler de artırılmaktadır.
Kırmızı yaya geçidinin uygulanacağı alanlara da
düzenleme getiriliyor, çünkü onlar şimdiye kadar
öznel karara göre çeşitli yerlerde ve herhangi bir
renkte uygulanıyordu.
2 sayılı Yönetmelikte yapılan değişiklikler, trafikte yer alanların yaya yollarına dikkatini arttırmayı
öngörmektedir.
Bunlar trafik kazalarının yoğunlaştığı okulların,
anaokulların, oyun alanlarının girişleri ve başka
yerlerdir.
1 sayılı Yönetmelik’teki temel değişiklikler, trafik
organizasyon planlarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.
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Anadolu Üniversitesi AÖF Bulgaristan
Koordinatörü Fahrie Murad İle Mülakat
-Sayın Murad, Anadolu Üniversitesini Kısaca Tanıtır mısınız?
-Anadolu Üniversitesi… Dünyanın ikinci en büyük üniversitesi olan Anadolu Üniversitesinin
temelleri 1958 yılında akademi
olarak atılmış ve 1982 yılında
üniversiteye dönüştürülmüştür. Her alanda en iyisi olmak
ve öğrencilerini en iyileri olarak
hazırlamak için çalışan Anadolu Üniversitesi, yarım asrı aşan
geçmişinde milyonlarca öğrenci
yetiştirmiştir. Sahip olduğu teknik alt yapı, kalite düzeyi yüksek
ve verimli elemanları sayesinde
yükseköğretim alanında birçok
ilkleri ve yenilikleri uygulamaya
koymaktadır. Geleceğin eğilimlerine göre hareket eden ve eğitim
teknolojilerini günümüze uygun
şekilde kullanan dünya çapında
lider bir devlet üniversitesidir.
Anadolu Üniversitesi yurt dışında dünyanın sayılı yükseköğretim kurumlarından biridir. İspanya, İtalya, Almanya, Belçika,
İngiltere, Polonya, Çek Cumhuriyeti gibi birçok Avrupa ülkeleri
ile en fazla öğrenci değişimi gerçekleştiren üniversitedir.
Anadolu Üniversitesini dünya
lideri yapan bir diğer özelliği ise
açık ve uzaktan öğretim sistemidir. Açıköğretim Sistemi sayesinde her yaştan, her meslekten
ve dünyanın dört bir yanından
eğitim görmek isteyen insanların arzusuna yanıt vermektedir.
Ulusal sınırları aşarak Almanya,
İngiltere, Avusturya, Fransa gibi
çeşitli Batı Avrupa ülkelerinde,
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti,
Azerbaycan, Kosova, Makedonya, Bulgaristan, Bosna Hersek,
Kuzey Amerika, Suudi Arabistan
vs. yaşayan Türkçe/ İngilizce bilen herkese eğitim hizmeti götürmektedir.
Üniversitesinin verdiği diplomanın önemli bir özelliği ise dünyanın birçok yerinde geçerliliği
olmasıdır.
-Açık öğretim sistemini ve
nasıl eğitim alındığını anlatır
mısınız? Derslere katılım nasıl oluyor? Derslere katılım
zorunluluğu var mı?
-Açık öğretim sistemi tamamen öğrenci odaklı bir hizmettir. Öğrencilerimiz, tüm ders
ve seminerlerini, bulundukları
şehirden ve yerden ayrılmadan
İnternet üzerinden takip edebilir. Kayıt yapan öğrencilere
Üniversite tarafından verilen bireysel öğrenci numarası ve şifre ile kullanabilecekleri Öğrenci
sayfası oluşturulmakta. Anadolu Üniversitesi, açıköğretim

programlarında çağdaş eğitim
teknolojisinin tüm ola¬naklarını
kullanmakta; kitaplar, akademik
danışmanlık hizmetleri, video
konferans, bilgisayar destekli eğitim hizmetleri, televizyon
programları, e-öğrenme hizmetleri (e-sınav, e-alıştırma, e-kitap,
e-danışmanlık, e-televizyon ve
e-sesli kitap) ve öğrenci destek
hizmetleri ile öğrencileri¬ne bireyselleştirilmiş öğrenme ortam
ve araçları sunmaktadır. Bu ortam ve araçlardaki içerik sürekli
olarak güncellenmekte.
Bireysel öğrenci sayfasından
öğrencilerimiz kendi bölümlerine ait olan dersleri canlı yayımda
veya kayıt videolarından izleyebilir. On-line/İnternet üzerinden
canlı ders anlatımı sırasında
konu ile ilgili sorularını bizzat
Hocalarımıza ileterek e-destek
alabilir. Okunan bölüme ait tüm
ders kitaplarına ve malzemelere

Anadolu Üniversitesinin AÖF
irtibat bürosu olarak 2013-2014
yılında hizmet vermeye başladık. Bu süreç içerisinde Bölüm
yelpazesi her geçen yıl ile daha
fazla genişledi. 2018-2019 eğitim
yılı için 13 Ön lisans /2 yıllık/ ve
13 Lisans /4 yıllık/ Programı olmak üzere öğrenci adaylarımız
toplam 26 bölüm arasında seçim
yapabilir. Bölümlerin içeriği, mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışılabileceği vs. konularda Anadolu Üniversitesi’nin web
sayfasında detaylı bilgi edinilebilir. Bölümleri sıralamamız gerekiyorsa, öğrenci adaylarımıza
şu bölümler sunulmaktadır:
Önlisans Programları /2 yıllık/
1. Bankacılık ve Sigortacılık
2. Çağrı Merkezi Hizmetleri
3. Dış Ticaret
4. Ev İdaresi
5. Fotoğrafçılık ve Kameraman-

bu sistem üzerinden kolaylıkla
ulaşılmaktadır. Öğrencinin eğitim
süresi boyunca ihtiyaç duyacağı
tüm ders malzemeleri sistemde
mevcuttur. Yani, kitap satın alma
mecburiyeti olmamaktadır.
-Peki, öğrencinin katılması
gereken sınavlar ne sıklıkta
ve nasıl yapılıyor?
-Bir eğitim yılı Güz ve Bahar
Dönemi olmak üzere 2 ayrı
dönemden oluşmaktadır. Her
dönem için öğrencinin girmesi
gereken 2 sınavı, Ara Sınav ve
Dönem Sonu Sınavı olmaktadır.
Yani bir eğitim yılı içerisinde öğrenci sadece 4 defa sınava girmekte. Açık öğretim sınavlarının
tamamı sadece hafta sonu yapılmakta. Bulgaristan Programları
öğrencileri için sınav merkezimiz
Filibe’de bulunmakta. Öğrenci
kabul sınavı dahil tüm sınavlar
test şeklindedir.
-Anadolu Üniversitesinin
Bulgaristan Programları nelerdir? Bölümlerden kısaca
bahseder -misiniz?

lık
6. İlahiyat
7. İnsan Kaynakları Yönetimi
8. Kültürel Miras ve Turizm
9. Marka İletişimi
10. Medya ve İletişim
11. Radyo ve Televizyon Programcılığı
12. Spor Yönetimi
13. Web Tasarımı ve Kodlama
Lisans Programları /4 yıllık/
1. Felsefe
2. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
3. Sosyoloji
4. Türk Dili ve Edebiyatı
5. Yönetim Bilişim Sistemleri
6. İktisat
7. Kamu Yönetimi
8. Maliye
9. Uluslararası İlişkiler (İngilizce) **
10. Uluslararası İlişkiler
11. İşletme (İngilizce) **
12. İşletme
13. Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
** Bu programların öğretim dili
İngilizcedir.

-Bulgaristan Programında
Nasıl Öğrenci Olabilirim?
-Yeni Kayıt Başvuru Koşulları
Nelerdir? Ücretler ne kadardır?
Bulgaristan Programlarına yeni
kayıt yapmak isteyen öğrenci
adaylarının Lise mezunu/mezun olabilecek durumda/ olması
gerekmektedir. Bulgaristan’dan
veya Türkiye’den Lise mezun
olmuş adaylar Anadolu Üniversitesi tarafından 30 Eylül 2018
tarihinde Filibe’de ve Kırcaali’de
yapılacak olan Anadolu Üniversitesi Öğrenci Seçme Sınavında
geçer not alındığı taktirde öğrenci olabilirler. Seçme sınavı için
ön kayıt işlemi Filibe’de bulunan
AÖF Bulgaristan irtibat ofisinde veya bulunduğunuz yerden
ayrılmadan İnternet üzerinden
https://aof.anadolu.edu.tr/kayit/#/
bulgaristan-on-kayit-turleri linkini
kullanarak ön kayıt işlemleri yapılabilmekte. Özetle aranan koşulları şöyle sıralayabiliriz:
1.Lise mezunu/mezun olabilecek durumda olanlar;
2.30 Eylül 2018 tarihinde yapılacak olan Anadolu Üniversitesi
Öğrenci Seçme Sınavında Ön Lisans Programları için en az 150
puan, Lisans Bölüm için ise 180
ve üzeri puan alanlar;
3.Bulgaristan Vatandaşlığı veya
herhangi bir AB ülkesi Vatandaşlığı olanlar;
T.C. Vatandaşı ya da diğer
ülke vatandaşı olanlar için ise
Bulgaristan’da en az 6 ay süreli/
süresiz oturma izni koşulu olmaktadır.
Ücret konusu ise en sık sorulan sorulardan bir tanesidir.
Anadolu Üniversitesi bir Devlet
Üniversitesi olduğundan dolayı
kar amaçlı çalışan bir kurum değildir. Öğrenci adaylarımız kesin
kayıt koşullarını tamamlamadan
önce hiçbir ücret ödememektedir. Az önce bahsettiğimiz ön kayıt işlemleri ve sınavı tamamen
ücretsizdir. Seçme Sınavından
sonra kesin kayıt yapmaya hak
kazanan öğrencilerimizin ödemesi gereken dönemlik harç
ücreti ise 90 EUR olmaktadır.
Bu ücret haricinde başka hiçbir
ücret ödenmemektedir. Öğrencinin tüm eğitim süresi boyunca
gireceği sınavlar ve kullanacağı
ders malzemeleri tamamen ücretsizdir.
-Anadolu Üniversitesi Açıköğretim hizmetini tanıttığınız
için teşekkür ediyoruz. Son
olarak ilave etmek istediğiniz
bir şey var mı?
-En başta ilgi ve alakanız için
size teşekkürlerimi sunduğumu
belirtmek isterim.

Anadolu Üniversitesi bünyesinde öğrencilere verilen bir diğer
eğitim hizmeti ise T.C. Milli Eğitim Bakanlığı’nın sunduğu Açık
Ortaokul ve Açık Lise Eğitim
fırsatıdır. Ortaokul ve Lise eğitimini tamamlayamamış öğrencilerimize Açıköğretim sistemiyle
eğitimlerini tamamlama imkanı
sunulmaktadır. Buradaki kayıt
koşulları ve eğitim şekilleri Açıköretim sistemi çerçevesinde
düzenlenmektedir.
Anadolu Üniversitesinin eğitim
anlayışına göre, herkes eğitim
hakkına sahiptir. Bazen bulunduğumuz şartlar çok uygun olmaya
bilir, hayat her birimize eşit imkanlar sunmayabilir.
Bu durumda Anadolu Üniversitesi çözüm üreten bu üniversitedir. Engelli öğrencilerine eğitim
alma imkanları vermektedir.
Görme engelli öğrenciler için
hazırlanmış olan sesli kitap uygulaması ile ders kitapları dijital
ortama taşınmıştır. Bunun yanında, görme engelli öğrencilere sınav esnasında soruları okuyup
cevap kağıdını doldurması için,
ayrıca ellerini kullanamayan öğrencilere de cevap kağıdını doldurması için görevliler verilmektedir. Yürüme engelli öğrencilerin
sınavları ise engelli öğrenciler
için tahsis edilmiş binalarda yapılmaktadır.
Birçok ülkenin örnek aldığı
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi cağdaş çok ortamlı
eğitim modelini tüm dünyaya
sunmaktadır. Bu eğitim fırsatı
Bulgaristan’da yaşayan, bulunduğu yerinden, ailesinden, işinden ayrılmadan eğitim almak
isteyen Türkçe/İngilizce bilen
herkese sunulmaktadır.
Üniversiteli olmak istiyorsanız
Anadolu Üniversitesinin kapınıza
kadar getirdiği bu fırsatı kaçırmayın.
SEÇME SINAVI BAŞVURULARI
Sınav Türü
2018 Bulgaristan Seçme Sınavı
Başvuruları
Başvuru Tarihi
30 Temmuz 2018 - 21 Eylül
2018
SEÇME SINAVI TARİHİ
30 Eylül 2018
SEÇME SINAVI YERİ
Filibe ve Kırcaali
Bulgaristan Kayıt Bürosu
Adres Hristo Dyukmedzhiev
Sokak No:25 Plovdiv/Filibe - Bulgaristan
Telefon (00359) 32262232
e-posta bulgaristan@anadolu.
edu.tr
Kırcaali Haber

Genel Yayın Yönetmeni: Müzekki AHMET; Yazı İşleri Müdürü: Sebahat NECİB; Muhabirler: Resmiye Mümün; Nilgün Ahmet; Adres: Kırcaali, 6600,
«Bılgariya» Bul., No 53, Kat. 2, Ofis 10; e-mail: kircaalihaber@gmail.com; www.kircaalihaber.com GSM.: +359 877 40 36 38
ISSN 1313 - 6925
Гл. редактор: Мюзекки АХМЕД ; Отговорен редактор: Себахат НЕДЖИБ ; Репортери: Ресмие Мюмюн, Нилгюн Ахмед; Адрес на редакцията:
Гр. Кърджали, 6600; Бул. “България” № 53, ет. 2, офис № 10; Издава: „СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД; Кат. № 2454; год. абонамент: 40,00 лв.

