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“Nemrut’a Ben De Tırmandım”
Konulu Resim Sergisi
Türkiye Cumhuriyeti Filibe
Başkonsolosluğunun katkılarıyla “Engelliler ile Nemrut Dağına
Tırmanıyoruz” Projesine katılım
sağlandı.
Türkiye Filibe Başkonsolosluğu, art arda dokuzuncu
yıl Filibe’den engelli gençleri
“Engelliler ile Nemrut Dağına
Tırmanıyoruz” adlı uluslararası
projeye katılmalarını sağlıyor.
Bu yıl Nemrut Dağı’ndaki
tanrı heykellerinin bulunduğu
tepeye tırmanma, Fırat Nehri
üzerindeki Roma döneminden
kalma Cendere Köprüsü’nden
geçme ve M.Ö. 10 000 yıllık tarihi yerleri ziyaret etme şansına
sahip olanlar Filibe kentinden
Bogomila Kalçeva ve Emiliyan
Vılçev idi.
Filibe’deki basın mensupları
da bu yılki 19'uncu turistik seferde yer aldı. Sefer, Adıyaman
Nemrut Rotary Kulübü’nün ev
sahipliğinde gerçekleştirildi. Rotaryenler, 2019 Avrupa
Kültür Başkenti Filibe Etkinlik
Takvimi’ne büyük ilgi gösterdiler ve 2019 yılı Mayıs ayında

Avrupa Kültür Başkenti Filibe’yi
grup halinde ziyaret etme sözü
verdiler.
10 Ekim akşamı Filibe Trakart
Kültür Merkezi’nde düzenlenen
söyleşi toplantısında “Engelliler
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ile Nemrut Dağına Tırmanıyoruz” adlı uluslararası projeye
katılan gençler, Filibe halkına

çektikleri fotoğrafları ve videoları gösterdiler ve büyük ilgi
gören seçilmiş fotoğraflara yer

verilen bir sergi açtılar.
Türkiye Filibe Başkonsolosluğunun geçen yıl “Merhaba
Filibe 2019” adlı etkinlikle başlattığı hayırseverlik girişimine
devam edilmesi amacıyla fotoğraflar satışa sunuldu.
Geçen yılki etkinlikte elde edilen gelirler Filibe Kanser Hastaları Derneği’ne bağışlanmıştı.
Et k i n l i ğ i n o r g a n i z a t ö r ü
Türkiye’nin Filibe Başkonsolosu Hüseyin Ergani, yaptığı
konuşmada şunları ifade etti:
“İnsanı en sevindiren şey paylaşmaktır. Biz Filibe Başkonsolosluğu olarak insanların kalbine dokunmaya çalışıyoruz. Bu
bizim proaktif ve insancıl dış
politikamızın bir gereğidir.
Bu yıl 19. kez “Engelliler ile
Nemrut Dağına Tırmanıyoruz”
projesi gerçekleştirildi. Bu,
Adıyaman’da engelli çocuklara
yönelik okulun müdürü Songül
Önder’in önerisiyle başlayan
Devamı 3’de

Büyükelçi Hasan Ulusoy, GERB Meclis
Grubu Başkanı Tsvetanov ile görüştü
Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB)
Meclis Grubu Başkanı Tsvetan Tsvetanov, Türkiye’nin
Sofya Büyükelçisi Dr. Hasan
Ulusoy ile çalışma toplantısı gerçekleştirdi. Tsvetanov
ve Ulusoy, iki ülke arasındaki bölgesel meseleleri ve ikili
ilişkileri ele aldı.
İkili, Türkiye ile Bulgaristan
arasındaki işbirliğinin son derece etkili olduğunu ve hem
Avrupa'ya yönelik göç akışının
engellenmesi, hem de bölgedeki güvenlik ve istikrarın artmasına katkıda bulunduğu
görüşü etrafında birleşti.
Tsvetanov ve Ulusoy, karşılıklı iyi komşuluk ilişkilerinin
tam potansiyelini açığa çı-

karmak için ekonomi, ticaret,
turizm, kültür, güvenlik ve bir
dizi diğer alandaki temas ve
ortaklıkların iyileştirilmesine
yönelik ortak çalışmaların de-

vam edeceği kanaatini dile getirdiler. Görüşmede AB'nin dış
sınırının güvenliği konusunda
Türkiye ile işbirliğin olumlu sonuç verdiği vurgulandı.
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Sağlık Kasası Müdürü Dr. Deçev: Sağlık
harcamaları büyük oranda artacak
BT V te l ev i z yo n u n a
verdiği demeçte Ulusal
Sağlık Sigorta Kasası
(NZOK) Müdürü Dr. Deço
Deçev, “Toplum, sağlık
harcamalarının her yıl
büyük oranda artacağına hazırlıklı olmalı” diye
kaydetti.
Dr. Deçev’in ifadesine
göre birisi daha fazla paranın enjekte edileceği
bir model sunduğunda
ilk bakışta hayır dememeliyiz.
NZOK Müdürü,” Başına
bir sağlık sorunu gelen
herkes tarafından bireysel olarak karşılanan diğer kısmı artırmak istemezsek, hepimiz tarafından dayanışma içerisinde
karşılanan bu kısmı artırmalıyız” dedi.
Dr. Deçev, iktidarın
NZOK tarafından 10 gün
sonra önerilen önlemleri
onaylamadığı takdirde
önümüzdeki iki yıl içerisinde sağlık harcamala-

rının ikiye katlanmasına
hazırlıklı olması gerektiğini söyledi.
NZOK Müdürü,” İlk önce
60 yaşından sonra ortalama her üç vatandaştan
birinin kanser hastalığı
belirtilerinin gelişeceği

gerçeği bilinmelidir. Ortalama yaşam beklentisi
arttıkça bu insanların sayısı artacaktır. Dünyada
geliştirilen çok pahalı
tedavi yöntemleri var,
etkileri tartışılabilir, maliyetleri ayda 25 000 leva

civarında, tedavi süresi 4
yıldır ve bir ilacın maliyetini onun etkinliği ile bağlayacak olan önlem getirilmezse sigorta ödemek
zorunda olan insanlar
olarak bizim için her şey
şaşırtıcı olmaya devam

de temas etmediğinden,
sokakları ve anıtları tamir
etmek için yeterli kaynak
sağlanmadığından şika-

değiller. İfadelerine göre
muhtarlıklarda bir kova
boya, hatta çivi almak için
bile mali kaynak yok.

yet etti.
Pavel Banya İlçesi’nin
Osetenovo köyü muhtarı
da muhtarlıklara sağlanan
kaynakların yetersizliğinden yakındı.
Muhtarlar, muhtarlıkların
her türlü ihtiyacı için belediyeye rapor verilmesi
zorunluluğundan memnun

Ulusal Muhtarlar Derneği yönetimi bu yıl Mart ayının başında Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) Meclis
Grubu Başkanı Tsvetan
Tsvetanov ve GERB temsilcileriyle bir araya gelerek muhtarlıklara yönelik
mali kaynakların nasıl

güvence altına alınacağına dair önerilerini sundu.
Tsvetanov ile görüşmede
bütçe oylamalarında muhtarlıklara yönelik bütçe sınırının garanti altına alınması biçimini belirlemek
için yürütme ve yasama
organı yetkililerinin ve
dernek temsilcilerinin katılımıyla bir çalışma grubu
oluşturulması kararlaştırılmıştır.
Ulusal Muhtarlar Derneği Başkanı Rumen
Stoyanov, devletin gündeme getirilen konularda
harekete geçmesi için
son tarih olduğuna dikkat çekti. Küçük yerleşim
yerlerinin muhtarları, büyük şehirlerin başkanları
ile eşit muameleye tabi
tutulmalarını istiyor ve talepleri karşılanmazsa 10
Kasım'da Sofya'da ulusal
düzeyde protesto gösterisi yapacaklar.
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Muhtarlar, mali kaynak yetersizliğini protesto etti

Ulusal Muhtarlar
Derneği’ni temsil eden
200’ü aşkın köy ve mahalle muhtarı, Kalofer'de
sessiz bir protesto gösterisinde bulundu. Protestonun nedeni, muhtarlıkların
kendine özgü bütçeye
sahip olması ve 100'den
fazla nüfusu olan yerleşim
yerlerinde muhtarların
doğrudan seçimi için yeniden imkan tanınmasına
yönelik taleplerine devletten hiçbir tepki gelmemesidir.
NOVA TV’ye konuşan
Kalofer Belediye Başkanı
Rumen Stoyanov, “Belediye başkanının belediye
meclisi tarafından onaylanan herhangi bir yerleşim
yerine yönelik bütçeyi uygulamakla yükümlü olduğu bir yasaya ihtiyaç vardır” dedi. Stoyanov, Belediye Başkanı olarak mali
kaynaklara ve dağıtılma
biçimleriyle hiçbir şekil-

Bulgaristan'da İmamlar ve Rahiplere Öğretmen Maaşı

Başbakanı Boyko Borisov, ülkede faaliyet
gösteren tüm cemaatlere mensup din adamlarının maaşlarının öğretmen ücretleriyle aynı
olacağını duyurdu.
Bulgar Ortadoks Kilisesi temsilcileriyle

görüşen Bulgaristan
Başbakanı Boyko Bo-

r isov, " Hangi
dine mensup
olursa olsun,
d i n adam lar ı
çocukları eğitecek. Öğretmen
maaşlarına ne
kadar zam yapılırsa o kadar da rahip

ve imamların maaşları
yükselecek" dedi.
Görüşmenin ardından
açıklama yapan Borisov, Dinler Yasası'nda
yapılacak değişiklikler
konusunda Kilise temsilcileriyle uzlaşı sağlandığını ifade etti.

edecektir. Hastaların ve
doktorların 10 gün sonra
duyacakları önerilerin,
kanser hastalarını ve
herhangi bir hastayı ilaç
endüstrisinin sunduğu
olanaklardan mahrum
etmeyeceklerine” dair
güvence verdi.
Dr. Deçev’in ifadesine
göre NZOK’un ana sorunu kontrolün etkinliğidir.
Dr. Deçev,” Değişiklikler hazırlıyoruz, kontrol
iki çok önemli hareketle
bağlantılı- bir bilgi sistemi ve eylemler için siyasi
destek. Organize grup,
sağlık sigorta sistemini
etkisiz hale getirmek için
kontrol sistemini kullandı.
Bu tür hareketleri kontrol etme yetkisine sahip
olan denetim makamları
NZOK Denetim Kurulu,
Tıbbi Denetim İcra Ajansı ve Sağlık Bakanlığının
denetim organlarıdır ”
diye sözlerine ekledi.
Dr. Deçev,” Burada
sektörün çıkarları ile
ödeme yapanlar olarak
bizlerin çıkarları arasındaki dengeyi konuşuyoruz. Endüstrinin kendisi,
önerdiği şeyin hepimizin
ve diğer insanların sağlık
için ayırdığı kaynakların
belirli finansal parametrelere girmesi gerektiğini
ve hedeflerinin organize
gruba yönelik kar hesaplamak için bu fiyatların
şişirilmesi olmayan ilaç
şirketlerini desteklememiz gerektiğini anlamalıdır. Tedavi kalitesi sağlayarak belirli bir fona yönelik uygun bir fiyata ilaç
satmak isteyen çoğu ilaç
firmasının uygulamalarını
desteklememiz gerekir”
diye kaydetti.
Meme kanseri tedavisi üzerinde duran Dr.
Deçev,” Bu tedavi için
Romanya kişi başına
80 sent, Macaristan 2,
7 avro, Polonya – 2,3
avro, Almanya - 3.7 avro,
Bulgaristan ise 5 avro
ayırıyor. Almanya'dan
yüzde 30, Romanya'dan
yüzde 600 daha fazla.
Aynı zamanda insanların
nasıl tedavi edildiğinin
nesnel göstergesi, ortalama yaşam beklentisidir.
2000-2009 döneminde
Bulgaristan'da kanser
hastaları için 80 milyon
ayrılmıştır ve ortalama
yaşam süresi iki yıl uzamıştır. 2015 yılında kanser hastalıları için ayrılan kaynakların oranında
yüzde 500 ile büyük bir
yükselme oldu, yaşam

beklentisi 7 ay uzadı”
diye izah etti.
NZOK Müdürü,”2017
yılında 29 000 kanser
hastasına yönelik yalnızca en gelişmiş cihazlarla
hedefli kemoterapi tedavisi için NZOK tarafından yaklaşık 400 milyon
leva ödeme yapıldı. Aynı
zamanda 1,5 milyon insan için evde kullanılan
ilaç grubu için yaklaşık
400 milyon leva verdik,
yani yaklaşık olarak 50
kat daha fazla hasta için
aynı miktarı veriyoruz.
Yaşam beklentisini belirleyen başlıca hastalıklar
bu grupta yoğunlaşmıştır
ve bu grupta en yüksek
oranda olmak üzere en
sık rastlanan hastalıkların tedavi maliyetinin
yüzde 25’i karşılanır. Bu
gruptaki ilaçların maliyetinin yüzde 25’i karşılandığı için hiçbir zaman
herhangi bir hasta örgütünün protesto eylemi
yaptığınız göremezsiniz.
Ancak maliyeti tamamen
karşılanan ve çoğu devletlere göre kat kat daha
fazla ödeme yapılan ilaç
grupları sürekli protesto
edilir” dedi.
NZOK tarafından hazırlanan yasa tasarısı, kaydı yeni yapılan hastalara
tedavi etkinliği temelinde
ödeme yapılmasını öngörüyor. Alternatif ilaçların
aynı ve benzer etkileri olduğu durumlarda en etkili
olanın maliyetinin karşılanmasını öngörüyor.
Dr. Deçev’in ifadelerine
göre NZOK belirli alanlarda önde gelen uzman
doktor olan 50 danışmanla çalışıyor, ancak
bazen onların tavsiyeleri tıbbi nedenlerle değil,
maddi nedenlerle motive
edilmektedir.
NZOK Müdürü, herhangi bir terapinin belirlendiği genetik sonuçların manipüle edilip edilmediği
gibi bazı hareketlerin büyüteç altına alınacağına
dair uyardı.
Dr. Deçev, “Hastanın
ağırlığının manipüle edilip edilmediği büyüteç
altına alınacak çünkü
ilaçların dozları bu bazda belirlenir. Uzman tavsiyelerinin daha sonra
bu danışmanın bizim koşullarda yüklü bir ücret
ödenen klinik araştırma
yapmakla görevlendirilmesi ile bağlantılı olmayan danışmanları tercih
edeceğiz” diye belirtti.

24 Ekim 2018

HABERLER

Kırcaali Haber 3

“Nemrut’a Ben De Tırmandım”
Konulu Resim Sergisi
1. sayfadan devam

çok güzel ve anlamlı
bir projedir. Bulgar-Türk
Edebiyat Kulübü ile işbirliği içinde desteklediğimiz bu projeye son dokuz
yılda konsolosluğumuzun
görev bölgesinden çok
yetenekli ve özel gençler
katıldı. Geçen yıl konsolosluğumuzun görev bölgesindeki engelli insanların hayatını kolaylaştırmak için 100 tekerlekli
sandalye dağıttık. Şu
ana kadar turistik sefere
Bulgaristan’dan toplam
28 çocuk ve genç katıldı.
2019 Avrupa Kültür Başkenti Filibe’nin bayrağını
Nemrut Dağı’nın tepesinde dalgalandıranlar
Yordanka, Lıçezar ve
Bojidar oldular, bu yıl ise
bunu Bogomila ve Emo
yaptılar”.
Proaktif ve insancıl dış
politika
Başkonsolos Ergani,
devamında şöyle konuştu: “İnsani yardım ile ilgili
olarak kültürümüzde yer
alan geleneklerimiz var.
Çeşitli saiklerle ve kendi istekleriyle Bursa BalGöç yönetiminden ayrılan
yönetim kurulu üyelerinin
yerine kongre kararı ve tüzük hükümleri gereğince
gelen seçilmiş yedek yönetim kurulu üyelerinin de
katılımıyla yeni bir ivme
ve motivasyon yakalayan yönetim kurulu kendi
arasında görev dağılımı
yaptı.
Genel Merkezden yapılan açıklamada “Kendi
arzularıyla yönetim kurulundan ayrılan arkadaşlarımıza bundan sonraki hayatlarında başarılar dilerken; aramıza yeni katılan
enerji, gençlik, tecrübe ve
sosyal hayatlarındaki başarılarıyla ön plana çıkan
kişilerinde olduğu yeni yol
arkadaşlarımıza hayırlı
olsun diyoruz.” ifadeleri
kullanıldı.
Veli Öztürk’ün Genel
Başkanlığındaki yönetimde yeni görev dağılımı şu
şekilde oldu:
Sadık YILMAZ – Yerel
Yönetim ve Balkanlar ile
ilgili STK’lardan, Kültür,
Sanat ve Sportif Faaliyetlerden, Şubelerle İlişkilerden Sorumlu Başkan
Yardımcısı.
Dr. Öğretim Üyesi Kader
ÖZLEM – Eğitim, Gençlik, Strateji ve Basın Yayından Sorumlu Başkan
Yardımcısı
Bestami YEŞİLBAHÇE

Bütün tarafların ve tüm
özel sektör kuruluşlarının
bu sorumluluğu üstlendikleri takdirde dünyadaki birçok sorunun hızlı ve
kalıcı çözümlerini bulabileceğini düşünüyorum.
İyilik bulaşıcıdır. Umarım bu mütevazi, ama
anlamlı projenin katılımcılar ve özellikle de özel
sektör için bir ilham kaynağı olacak ve daha iyi

inisiyatif almalarını sağlayacaktır.
Bugün burada sergilenen fotoğraflar satışa
sunulacak. Satışlardan
elde edilen gelirler, Filibe
Konsoloslar Kulübü tarafından gerçekleştirilecek
başka bir insani yardım
projesinin desteklenmesi
için kullanılacak.
Ülkemiz ırk, din ve cinsiyete bakmaksızın her

zaman ihtiyaç sahiplerine
olanakları doğrultusunda ve en hızlı bir şekilde yardım etmeye ve bu
doğrultudaki uluslararası
çabaları desteklemeyi
sürdürmüştür.
Türkiye, uluslararası insancıl hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine
uygun olarak savaştan
kaçan Suriyelilere açık
kapı politikasını takip et-

mektedir. Ülkemiz zorla
ülkelerine geri döndürmemeye yönelik uluslararası hukukun ilkelerini
sıkı sıkıya uygulayarak
hiçbir ayrım yapmadan
Suriyelilere geçici koruma sağlamaktadır. Ulusal bütçemizden 33 milyar dolar, çoğu Suriyeli
olan yaklaşık 4 milyon
mülteciye yardım için
harcanmıştır.
Türkiye, Birleşik Milletler ile koordineli olarak Suriye'ye sağlanan
yardımların ana geçiş
noktasıdır. 30 Ağustos 2018 tarihine kadar
Türkiye’den Suriye'ye
BM’in sağladığı insani
yardım malzemeleri yüklü 17 069 araç geçti.
Global Humanitarian
Assistance’nin 2018 yılı
raporuna göre yaptığımız insani yardımların maliyeti 2015’te 3,1
milyar dolar, 2016’da 6
milyar dolar, 2017’de ise
8,07 milyar dolara kadar
çıkmıştır. Bu rakamla,
Türkiye insani yardım

Bursa Bal-Göç Başkanlık Divanında Yeni Görev Dağılımı Yapıldı
– Proje Geliştirme ve ARGE’den sorumlu Başkan
Yardımcısı
Gülver DENİZ – Sendikalardan, Diğer
STK’lardan ve Koordinasyondan Sorumlu Başkan
Yardımcısı
Gökhan SÖZÜÇETİN -

Sanat ve Sportif Faaliyetler, Kadın Kolları, Sosyal
İşler, Yazışmalar
Sabri GÖKTÜRK - Genel Sekreter Yardımcısı
- Etkinlikler, Sportif Faaliyetler, Dernek İdare İşleri,
Organizasyon
Türkan ÜNAL – Muhasip

Temsilciliği Geliştirme
Komisyonu
Sevinç MUTLU – Üye
Sorunlarının Koordinasyon ve Çözümü ve Mahalle Temsilciliği Geliştirme
Komisyonu
Belma SEVİNÇ - Üye
Sorunlarının Koordinas-

İş ve Çalışma Dünyası İle
İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı
Şenol SEVİNÇ - İdari
İşlerden, Üye Sorunları
Koordinasyon ve Çözümünden Sorumlu Başkan
Yardımcısı
Erdinç KAHRAMAN –
Genel Sekreter
Elvan DEMİR – Genel
Sekreter Yardımcısı Kültür

Dr. Gürçay CEM – Sağlık Komisyonu Başkanı
Dr. Yüksel ÖZGÜR –
Sağlık Komisyonu Üyesi
Gürbüz UZUNOĞLU –
Üye Sorunlarının Koordinasyon ve Çözümü ve
Mahalle Temsilciliği Geliştirme Komisyonu
Salih BARUŞ – Üye Sorunlarının Koordinasyon
ve Çözümü ve Mahalle

yon ve Çözümü ve Mahalle Temsilciliği Geliştirme
Komisyonu
Yusuf KIROĞLU – Üye
Özcan TOPALOĞLU –
Tanıtım Komisyonu Başkanı
Av. Ahmet CAN – Hukuk
Komisyonu Eşbaşkanı
Av. Alper KOÇ – Hukuk
Komisyonu Eşbaşkanı
Ali PETEK - İdari ve Mali

Yapıyı Geliştirme Komisyonu Başkanı
Şenol MÜSLÜMOĞLU
– Üye
Ayhan IŞIK - Ulaşım Koordinasyon ve Halkla İlişkiler Komisyonu Başkanı
33 yıllık dönemde hizmet
eden 17 yönetim kuruluna
da teşekkür edilen açıklama şu şekilde devam etti:
Bayrak Zirveden İnmez
Bal-Göç Yalnızca Bir
Hemşehri Derneği Değildir. 80'lerde 1,5 milyon
insanın üzerine hiç bitmeyecek bir kabus gibi çöken o uzun kışta, "Umut
olmak" için kurulmuştur.
"Mücadele" için doğmuş
bir dava ve misyon örgütüdür.
Bal-Göç farklı bir Sivil Toplum Kuruluşudur.
Bazı alanlarda "Türkiye'de
tektir". Millidir. 18 Mart,
23 Nisan, 19 Mayıs, 30
Ağustos, 29 Ekim, 10 Kasım... Ve en son 15 Temmuz ...
Tüm milli gün ve bayramlarda şubeleriyle beraber YILLARDIR-HİÇ
KESİNTİSİZ-HİÇ AKSATMADAN özel bir etkinlik
yapan Türkiye'deki Tek
Dernektir.
Hiçbir devletten veya
kuruluştan tek kuruş mali
yardım almadan Balkanlarda ve Türkiye'de tama-

konusunda birinci sırada yer alıyor. En yüksek
maliyette insani yardım
yapan ülke olarak bilinen ABD, 2017 yılında
6,68 milyar dolar yardım
yaptı.
Rapora göre insani
yardım miktarı ve milli
gelire göre yapılan sıralamada Türkiye yüzde
0,81 oranla birinci sırada
yer aldı ve cömert ülke
olarak unvanını koruyor.
Arkamızdan yüzde 0,71
oranla Norveç ve İsveç
geliyor”.
Büyük ilgi gören “Engelliler ile Nemrut Dağ ı n a Tı r m a n ı y o r u z ”
projesiyle ilgili söyleşi
toplantısı Edirne Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda
Flüt Öğretim Görevlisi
Yrd. Doç. Çisem Önver
Zafer’in sunduğu konserle sona erdi.
Flüt sanatçısı gerek
dünya klasik müzik bestecilerinin, gerekse Türk
bestecilerinin eserlerinden örnekler sundu.

men yönetici ve üyelerinin
gönüllü çalışma ve katkılarıyla insanımıza ulaşabilen bir kuruluştur.
Kamu yararına çalışır
Laik, Demokratik ve
Sosyal hukuk devleti ilkesine sarsılmaz bir aşkla
bağlıdır.
15 Temmuz'da resmi
sosyal medya hesaplarından anında "Demokrasiye sahip çıkın" mesajı
veren ve derhal Balkan
STK'larını bir araya getirip toplumu "Demokrasiye
Sahip Çıkmaya ve Demokrasi Nöbetine Davet
Eden" bir kuruluştur.
Ötekileştirmeye karşı
çıkar. Milli kültürümüzü
yaşatmak için çalışır."Ne
Mutlu Türküm Diyene"
sözü temel şiarımızdır.
Çalışmalarını yürütürken
"Yurtta Barış, Dünyada
Barış" ilkesiyle hareket
eder.
Temeli sağlam, mayası
paktır. Rahmetli Mümin
Gençoğlu ve Dava Arkadaşlarının çizdiği misyondan ayrılmaz. Gelişmelere ve yeni durumlara göre
vizyonunu belirler.
Türkiye'de web siteleri
yaygınlaştığından beri 15
yıldır, web arşivini yayınlayan "şeffaf" bir kuruluştur.
Kamu yararına dernek
olduğu için her yıl müfettiş denetiminden geçer.
Tüm hesap ve faaliyetleri
denetlenen bir dernektir.
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Kırcaali Belediyesi ile Kırcaali Rotary
Kulübü’nün ortak çalışmaları devam ediyor
Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis,
Rotary Bulgaristan 2482
Bölge Guvernörü Veselin
Dimitrov ile makamında
görüştü. Görüşme esnasında Dimitrov, ”Kırcaali
Rotary Kulübü, yerel yönetim makamlarıyla çalışmalar yürütüyor. Kırcaali
Belediyesi, kulübün aktif
bir ortağıdır” diye konuştu.
Kırcaali Rotary Kulübü
Başkanı Valentin Gogev,
son yıllarda Belediye ile
ortak gerçekleştirilen aktiviteleri gözden geçirdiler.
Görüşmede eski Kırcaali
Rotary Kulübü Başkan
Yardımcısı Panayot Panayotov, eski Rotary Kulübü
başkanları Cevdet Adem,
Sebahattin Gökçe ve kulübün üyesi Sibel Kaşif
hazır bulundu.
Ortaklığın 14 yıla kadar
uzandığı belirtildi. Belediye Başkanı Hasan
Azis, bir Rotary Kulübü
Başkanı’nı Rotary hareketinin ortaya çıktığı
Uluslararası Rotary’nin
merkez binasının bulunduğu Amerika Birleşik
Devletleri’nin Chicago
şehrine götüren ülkedeki
ilk Belediye Başkanıdır.
Hasan Azis, her zaman
önemli konularda Ro-

taryenler ile danıştığına
dikkat çekti. Müh. Azis,
şehrin merkezi kısmının
bayındırılmasına ilişkin
projelerin inkar edilemez
bir şekilde toplumda itibar
sahibi ve mesleki bilgi sahibi olan Kırcaali Rotary
Kulübü üyeleriyle eşgüdümlü olarak yürütüldüğünü belirtti. Belediye Başkanı, ”Kulüp üyeleriyle görüşmelerimizi Kırcaalililer
için yapıyoruz. Gençleri
bizim gibi Rotaryenler de
düşünüyor. Şimdiye kadar
24 Mayıs Slav Alfabesi ve
Bulgar Kültürü Günü vesi-

lesiyle üstün başarı gösteren lise mezununa 29
burs verdik. 24 Mayıs’ta
Rotaryenler de burs veriyor. Biz üreme sorunları
yaşayan kadınları destekliyoruz, Rotary ise anne
adaylarına yönelik eğitim
gerçekleştiriyor. Uluslararası Rotary’nin mesajlarından biri olan hep birlikte fark yaratıyoruz” diye
vurguladı. Cevdet Adem,
belediyenin dezavantajlı
çocuklar için dört ev yaptığını, Rotary’nin ise onların bazılarının donanımı
konusunda destek ver-

diğini belirtti. Okullarda
içme suyu arıtma tesislerinin inşaatı ve Kırcaali
Birleşik Çocuk Kompleksi
(ODK) binasındaki büyük
salonun onarımının ortaklaşa yapıldığı kaydedildi.
Rotar y Bulgaristan
2482 Bölge Guvernörü
Veselin Dimitrov, dünyanın en büyük sivil toplum
örgütü olan Uluslararası
Rotary’nin başlıca önceliklerinin, çatışma önleme
ve barışı koruma, çocuk
sağlığı, anneliğe destek,
okuryazarlık ve eğitim,
atık su arıtma ve temiz

nu söyledi.
Momçilgrad Belediye
Başkanı Sunay Hasan,
“Halter Spor Kulübü’nün
yeniden canlandırılması
fikri, dünyaca ünlü halterci

gelişiminin ekibinin öncelikleri arasında olduğunu
da sözlerine ekledi.
Bu yıl Valentin Gemeciev, 20 yıl boyunca antrenörlük yaptığı Türkiye’den

Naim Süleymanoğlu’nun
cenaze töreninde bir sohbet sırasında ortaya çıktı.
Momçilgrad’daki halter
okulunda yetişen halter
şampiyonlarıyla görüştük
ve Valentin Gemeciev,
ülkeye dönüp takım kurmayı kabul etti” dedi. Belediye Başkanı, sporun

Bulgaristan’a geri döndü.
Onun yönetiminde antrenman yapan Nurcan
Taylan, 2004 yılında Atina Olimpiyat Oyunları’nda
şampiyonluk elde etti.
Onun yetiştirdiği üç halterci ise dünya şampiyonu oldu. Onların ikisi
Bulgaristan göçmenidir

- Momçilgrad’dan Fedai
Güler ve Çiftlik’ten Ektem Celil. Üçüncüsü Erol
Belgin’dir.
Kırcaali ilinde en son
halter antrenörlüğü yapan
Valentin Gemeciev, Doğu
Rodoplar’da bu sporun
yeniden canlandırılması
şansı olduğundan emin,
çünkü antrenmanlara katılmak isteyen çok kişi var.
G e m e c i e v ,
”Momçilgrad’a geldiğinde bu bölgede farklı bir
şeyin olduğunu ve burada doğan çocukların,
Bulgaristan’ın diğer bölgelerindeki akranlarından
daha güçlü olduklarını
söyleyen İvan Abaciev’in
sözlerini hatırlatacağım”
dedi. Antrenör, Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu
ve Lübomir Haciev gibi
dünyaca ünlü haltercilerin
spor kariyerine yönelik ilk
adımlarını bu bölgede attıklarını anımsattı. KH

Momçilgrad’da halter sporu
yeniden canlandırılıyor
Üç Dünya, bir Olimpiyat ve altı Avrupa şampiyonu yetiştiren antrenör Valentin Gemeciev,
Momçilgrad’da (Mestanlı)
halter sporunu yeniden
canlandırıyor. Teknik direktör, yeni kurulan takımın bir sonraki 2019 yılında Bulgaristan şampiyonu
çıkarması için azimli.
Gemeciev,” Bence 2-3
yıl içinde Momçilgrad’daki
takımın Avrupa şampiyonluğu unvanına sahip olacağına inanıyorum. 5-6
yıla kadar dünya şampiyonu olabileceğini düşündüğüm iki genç var” dedi.
Şu anda halter takımı, 4
erkek ve 4 kız olmak üzere 8 sporcudan oluşuyor.
Onlar, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde her
gün 15 - 17 saatleri arası
yapılan antrenmanlara
katılıyor. Antrenör takıma
daha fazla yarışmacı kabul etmeye hazır olduğu-

su, ekonomi ve sosyal gelişim konularında çalışma
olduğunu belirtti. ”Finansal kaynaklara sahibiz ve
Rotary Vakfı aracılığıyla
ortak aktivitelere katılabiliriz” diyen Dimitrov, genç
insanları Kırcaali Rotary
Kulübü'nü Interact ve Rotaract kulüplerine çektiği
için övdü.
Dimitrov, ”Uluslararası
Rotary'nin bu yılki sloganı
"İlham verici olun". Şehriniz inisiyatifler için çekici
bir merkezdir” dedi.
Görüşmede gelecekte yapılacak ortak girişimler ele alındı. Rotary
Bulgaristan 2482 Bölge
Guvernörü, trafik güvenliğine yönelik çocuk oyun
alanı inşaatı için Belediye Başkanı’ndan bir arsa
sağlanmasını ve birlikte

yürüttükleri okullarda su
arıtma tesislerinin inşaatına yönelik projenin devam
etmesini istedi. Belediye
Başkanı, hava kirliliğinin
önlenmesi için önlem
alınmasına ve Prostor
Parkı’nda sağlık hıyabanının yeniden inşasına yönelik çalışılmasını önerdi.
Görüşmenin sonunda
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, Veselin
Dimitrov’a Kırcaali Hıristiyanlar Cemaati Başkanı
Peder Petır Garena’nın
dini şarkılar içeren albümünü hediye etti. Müh.
Azis, bu şarkıların barış,
anlaşma ve birlik mesajları içerdiğini belirtti. Dimitrov, Belediye Başkanı’na
Rotary Bulgaristan 2482
Bölge bayrağı takdim etti.
Kırcaali Haber

200 yıllık Ömerler Camisi’nin
restorasyonuna başlandı

Ardino (Eğridere) İlçesi’nde en eski camilerden
biri olan Lübino (Ömerler) köyünde bulunan caminin onarımına başlandı. Cami onarımı için gerekli
kaynaklar, yerli halk, Türkiye’deki göçmenler ve
yurt dışında çalışan gurbetçiler tarafından yapılan
bağışlardan elde edilen gelirlerle sağlandı.
Lübino Cami Encümenliği Başkanı Güner Mümün, binadaki tüm çatı yapısının restorasyonu ve
otantik görünümünün bozulmasına yol açmadan
binada yapılacak çalışmalar için gerekli inşaat

malzemelerinin sağlandığını söyledi. Çatıya özgün tasarımlı kiremitler döşenmesi öngörülüyor.
Yapı malzemelerinin taşınmasını kolaylaştırmak
için camiye giden yol onarıldı.
Lübino Cami Encümenliği, hayırseverlere en içten şükranlarını sunuyor. Caminin restorasyonu
için gerekli para toplamak için açılan bağış hesabına şimdiye kadar yaklaşık 11 000 leva yatırıldı.
Lübino camisi, iki katlı bir binadır, ikinci kat kadınlar için öngörülmüştür. Caminin, kendi girişine sahip 20 metrelik minaresi var. Eşsiz mimari
eser, iki asır önce (1808 yılına doğru) Rodoplu
inşaat ustaları 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.
Lübino Camisi’nin restorasyonu için gerekli para
yardımı için açılan bağış IBAN numarası:
BG88STSA93000024707607 - Bulgar Levası,
BIC: STSABGSF
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Ekonomistler, Bulgaristan’da kurumlar
vergisinin kaldırılmasını önerdi

Mevcut siyasi sezonda Meclis çalışmalarının
hızlandığı ve hemen hemen tüm vergi yasalarında ciddi değişikliklerin
beklendiği bir zamanda
ekonomistler, kurumların
kazançları üzerinden alınan kurumlar vergisinin
kaldırılmasını teklif ediyor.
EKİP Kulübü tarafından
düzenlenen basın toplantısında Bulgaristan'da
dağıtılmamış kárlar üzerinden alınan kurumlar
vergisinin kaldırılmasının
etkileri hakkında detaylı
bir rapor sunuldu.
Raporun yazarı Stefan Stoyanov,”Son yıllarda kurumlar vergisi,
onun en uygun seviyesi
ve bundan kaynaklanan
yarar ve olumsuzlukların
tartışması gittikçe daha
popüler hale gelmiştir.
Hükümetler, Avrupa Birliği (AB), Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü,
sivil toplum kuruluşları,

kurumlar vergisinin miktarı, tek bir vergi tabanına
ilişkin seçenekleri, vergi
kaçakçılığıyla mücadele
yöntemlerini, hatta AB’de
ortak bir vergi oranı uygulanmasına yönelik teklifleri tartışmaktadır. ABD'nin
2017 vergi reformu küre-

sel tartışmalara yol açtı.
Böyle bir durumda aslında
kurumlar vergisinin ne kadar etkili olduğu ve ortadan kaldırılması durumunda ne olacağı tartışması
ortaya çıktı” diye belirtti.
Stoyanov ayrıca son 20
yılda neredeyse tüm ge-

lişmiş ülkelerde kurumlar
vergisi oranının düşürülmesi yönünde küresel bir
eğilimin olduğunu hatırlattı. AB ülkelerinde kurumlar vergisinin ortalama
oranı 1995 yılında yüzde 35’ten 2017’de yüzde
22’inin altına kadar düştü.

Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı Sunay
Hasan, Sokolino (Atmacalar) köyünde yeni bir
spor sahasının açılışını

spor sahasına gerçekten ihtiyacı vardı, çünkü
Sokolino’da spor yapmak
isteyen birçok genç var.
Onların isteğini yerine

dımcıları Mehmet Mehmet ve Sevdalin Ognyanov, Belediye Meclis
Başkanı Ömer Hüseyin
yer aldı. HÖH Gençlik

sahasının yapımıyla Sokolino köyünde gençlere
verdiğimiz sözü yerine
getirdik. Şimdi çok daha
kaliteli bir spor yapma
fırsatına sahip olacaklar.
Spor, belediyenin öncelikleri arasındadır. Şunu
unutmamalıyız ki dünyaca ünlü pek çok sporcu
kariyerine başlangıcı
Momçilgrad’da yapmışlardır” diye kaydetti. Belediye Başkanı, bir ay
önce Momçilgrad’ın Gruevo (Hayranlar) köyünde
de buna benzer bir spor
tesisinin açılışı yapıldığını hatırlattı.
Sokolino köyü muhtarı
Ayhan Osman, köy halkı
adına Belediye Başkanı Sunay Hasan’a köye
spor sahası kazandırdığı
için teşekkür etti. Muhtar,
şu ifadeleri kullandı: “Köyümüzün bu spor sahasına gerçekten ihtiyacı
vardı, çünkü Sokolino’da
spor yamak isteyen birçok genç var. Onların
isteğini yerine getirebildiğimiz için mutluyum”.
Kırcaali Haber

Sokolino köyünde yeni bir
spor sahası hizmete açıldı

yaptı. Tesis, suni çim halı
ile kaplanan yaklaşık 1
000 metrekarelik bir alana sahiptir. Tesisin sınırları içinde ayrıca açık
alan fitness ekipmanları
da bulunuyor.
Sokolino köyü muhtarı Ayhan Osman, açılış
töreninde, “Köyümüzün

getirebildiğimiz için mutluyum” dedi.
Açılış töreninde resmi
konuklar arasında Belediye Başkanı Sunay
Hasan, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH)
Merkez Yürütme Kurulu
Üyesi Erdinç Hayrulla,
Belediye Başkan Yar-

Kolları Momçilgrad İlçe
Teşkilatı Başkanı Ersin
Ömer, HÖH Gençlik Kolları adına Sokolino köyü
futbol takımına 16 adet
forma takımı bağışında
bulundu.
Belediye Başkanı Sunay Hasan, açılışta yaptığı konuşmada, ”Spor

Bulgaristan’da ise bu oran
yüzde 40’tan yüzde 10’a
kadar düştü.
EKİP Kulübü’nde yer
alan ekonomistlere göre,
mevcut haliyle ve Bulgaristan ekonomisinin koşullarında kurumlar vergisi haksız ve verimsizdir.
İşletmelere, insanlara ve
ekonomiye genel olarak
zarar vermektedir. Ancak
onlar bu olumsuz etkilerin vergilendirme biçimini
değiştirerek önlenebileceğine inanıyorlar. Ekonomistler, kurumlar vergisinin sadece şirket sahipleri arasında dağıtılan kár
üzerinden alınmasını ve
yeniden yatırılan karların

vergilendirilmemesini ısrar etmektedirler.
Ekonomistler, bunun
yeni yatırımlar yapılması
eğilimini arttıracağı gibi
işletmeler için daha fazla kaynak sağlayacağı
kanaatindeler. Bunun sonucunda ekonomik faaliyetlerde bir artış ve ülke
ekonomisinde büyüme
bekleniyor. Önerilen reformun beklenen diğer
olumlu etkileri arasında
doğrudan yabancı yatırımların artması, ülkede
kayıt dışı ekonomi oranının azalması ve nüfusun
satın alma gücünü arttırma sayılabilir.
Kırcaali Haber

Filibe bölgesinde yine kuş
gribi salgını saptandı
Bulgaristan Gıda Güvenliği Ajansı’ndan (BABH) yapılan açıklamada Filibe iline bağlı Maritsa İlçesi’nin
Manolsko Konare köyünde bir kuş çiftliğinde kuş gribi
salgını saptandığı bildirildi.
Hastalık bir laboratuvar test raporu ile doğrulandı.
Hastalığın kontrol edilmesi ve ortadan kaldırılması
amacıyla yürürlükteki mevzuata uygun olarak tüm
önlemler uygulandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: ”Etkilenen çift-

likte tutulan tüm kuşların insancıl bir şekilde öldürme
ve yok etme işlemleri gerçekleştirildi, ardından temizlik ve dezenfeksiyon yapılacak. Üç km’lik güvenlik
bölgesi belirlendi ve kuş gribi salgının çıkış yerinin 10
km’lik çevresi de gözetleniyor”.
Bu güvenlik bölgesi ve gözetim altındaki bölgeden
kuşların ve onlardan elde edilen ürünlerin başka yere
taşınması yasaklandı. Her iki alanda da evcil, vahşi
ve diğer kümes hayvanlarının ve üreme yumurtalarının pazarlanması yanı sıra yedek av hayvanlarının
yenilenmesi için kuşların yer değiştirmesi de yasaktır.
Koruma bölgesinde bulunan diğer köylerde kuşların
günlük klinik muayeneleri yapılıyor.
BABH, kuş çiftliklerinde ve ayrıca yabani kuş popülasyonunun yoğunlaştığı su havzalarında denetim
ve biyogüvenlik önlemlerinin artırıldığının güvencesini
verdi.
BAHB, yemlerin kapalı yerlerde saklanması gerektiğini hatırlattı. Aynısı yem malzemeleri için de geçerlidir. Böylece yabani kanatlıların yemlere virüsü bulaştırma ve onlardan kümes kuşlarına da bulaşması
imkanı ortadan kaldırılmış oluyor.
BAHB, bu aşamada etkilenen kişi olmadığını bildirdi. İnfluenza virüsü ayakta geçirilen hafif bir solunum yolu hastalığına neden olabilir. Çiftliklerdeki
kontamine tozun solunması veya insanların enfekte
kuşlar ile doğrudan temas etmeleri halinde olabilecek
enfeksiyonlar meydana gelebilir.
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Eski arabalar için yüzde 30 daha fazla vergi ödenecek
Ulusal Üçlü İşbirliği
Konseyi 2019 için bir dizi
vergi yasasını onayladı. Konsey toplantısında
gerek işverenler gerekse
sendika temsilcileri hazır
bulundu. Kurumlar Vergisi
Kanunu’nda, Kişisel Gelir
Vergisi Kanunu’nda, Katma Değer Vergisi Kanunu
ve Yerel Vergi ve Ücretler
Kanunu’nda değişiklikler
yapılması öngörülüyor.
Değişiklik önerilerinin hükümet toplantısında tartışılması bekleniyor.
Ulusal Üçlü İşbirliği Konseyi toplantısından sonra
basın açıklaması yapan
Başbakan Yardımcısı
Valeri Simeonov,”Çok başarılı bir toplantımız oldu,
nadiren oluyor, ama bu
bir gerçek” dedi.
15 yaşındaki arabaların vergisi, Avrupa
Birliği (AB) gereklilikleri nedeniyle yüzde 30
artarken, 20 yaşındaki
daha eski arabalar için
sadece yüzde 10 daha
fazla vergi ödenecek.
Bu da Podkrepa Emek
K o n f e d e r a s y o n u ’n d a
şaşkınlığa neden oldu.
Yerel Vergi ve Ücretler

Kanunu’nda değişiklikler
yapılarak eski arabalara
yönelik çevre vergi tutarlarının artırılmasına karşı
çıkan sendikalar, bu kararın daha düşük geliri olan
kişilerin cebini yakacağına ve onların yeni araba
satın alamayacağına dair
uyarıda bulundu.
Podkrepa Emek Konfederasyonu ve Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB), hangi araçta

katalik konvertöre sahip
olup olmadığının kontrol
edilmesinin zor olacağı
argümanı ile katalizörlü
araçlara yönelik kolaylığın kaldırılmasına da karşı çıktı. Podkrepa Emek
Ko n f e d e r a sy o n u ’n d a
görevli ekonomi uzmanı
Vanya Grigorova’nın ifadelerine göre bu kabul
edilebilir bir gerekçe değil, çünkü her araba yıllık
teknik denetimden geçmekte ve katalitik konver-

tör olup olmadığını tespit
etmek kolaydır.
İlk hesaplamalara göre
vergide bu pahalılaşma
ülkede yaşı 10’ün üzerinde olan 2,5 - 3 milyon
arabayı etkileyecek.
Birinci ve temel ev için
vergide yüzde 50 oranında indirim uygulanmaya
devam edecek, ancak ev
sahibi başka bir şehirde
ikinci bir daire sahibiyse
onu da temel evi olarak beyan ederek yüzde

Bulgaristan’da çalışanların dörtte biri, daha
yüksek ücret için yurt dışında çalışmaya hazır
Friedrich Ebert Vakfı ve
Ekonomi ve Uluslararası
İlişkiler Enstitüsü tarafından ortaklaşa yürütülen
sosyolojik bir çalışmanın
sonuçlarına göre 30 yaşına kadar her üçüncü
Bulgaristan vatandaşı
yurtdışında çalışma olasılığını düşünüyor. Araştırma sonuçları vakfın
program koordinatörü Dr.
Penço Hubçev tarafından
tanıtıldı. Çalışmanın amacı yurtdışında iş arayanların profilini ve amaçlarını
belirlemektir.
Bazı işveren örgütlerine
göre işgücü göçü, ekonominin daha hızlı gelişmesinin önündeki temel
nedendir.
Eski Başbakan Yardımcısı ve Çalışma ve
Sosyal Politikalar Bakanı İvaylo Kalfin, “Önceki
araştırmalardan biliyoruz
ki Bulgaristan'daki işgücü
piyasası durumunun çok
yüksek gelir maliyetleri,
çok büyük eşitsizlikler ve
yoksulluk için önkoşullar
yaratıyor” diye kaydetti.
Ankete katılan kişilerin
yüzde 83'ünün ana gelir
kaynağı Bulgaristan'da
ekonomik faaliyetlerden
elde edilen gelirlerdir.
Kalfin,”İşgücü piyasasının teşvik edilmesine
yönelik politikalar, işsizlik

oranı yüzde 15 iken ve
yüzde 5 olduğu zaman
enstrüman olarak büyük
ölçüde bir fark yaratmamıştır. Şimdi nedenler, iç
motivasyon ve insanların
işgücü piyasasına aktif

Anket sonuçlarına göre
ülkeden gitmek isteyenlerin yüzde 85’i Avrupa
Birliği (AB) ülkelerini tercih etmektedir.
Yurtdışında iş arayanların yüzde 74'ü, 1000 ve

olarak katılma isteği ile
ilgilidir” diye sözlerine
ekledi.
Sova Haris Sosyolojik
Ajansı İcra Müdürü Vasil
Tonçev,”Ankete katılan
18-64 yaş grubundakilerin yüzde 23'ü göç etme
eğilimindedir” dedi.
Tonçev, ”Bu insanların
yüzde 54'ü zaten yurt dışında çalışma tecrübesine sahip olduklarını söylüyor. Katılımcıların yaklaşık dörtte biri, yabancı
dil sorununu çözdüklerini
söyledi” dedi. Onun ifadesine göre gençlerin
ülkeden gitme eğilimi korunmuyor.

3000 leva arasında bir
maaş aldıkları takdirde
ülkede kalacaktır.
Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre
çalışma çağındaki nüfus
4 milyon kişi civarındadır,
onların 1 milyonu ülkeyi
terk etmek istiyor.
Tonçev,”Bu bilgi topl u m u n d a S o f y a ’d a n
Pa z a r c i k ’e
veya
Sofya’dan Berlin’e gitmek
çok farklı bir adım sayılmaz. Veriler benim için
şaşırtıcı, ama sürpriz değil” dedi.
Tonçev, “Bu adım verimliliği artırmaya yöneliktir.
Ülkede çok işçi aranıyor,

ancak ülkede kalanların
yüzde 10-20 daha fazla
ücret almak zorundadır”
dedi.
Sağlık sigorta sisteminde değişiklikler yapılmasına yönelik önerilerle
ilgili olarak Hubçev,”
Sağlık Bakanlığı tarafından önerilen alternatifler
sadece zor olan durumu
daha da derinleştirecek.
Sorun esas olarak sağlık
sigortası fonunun hortumlanmasından kaynaklanıyor ve sadece kontrolün sıkılaştırılmasıyla
çözülebilir” diye yorumda
bulundu.
Hubçev, ”Benim düşünceme göre insanlardan ek sağlık sigortası
ödemelerini istemek ve
diğer taraftan tedavi için
fazladan ödeme yapmalarını istemek onlarla alay
etmektir” diye ifade etti.
Onun ifadelerine göre
Ulusal Sağlık Sigorta
Kasası’nın (NZOK) tekelinin kaldırılması, NZOK
çalışanlarının daha iyi
maaş ve koşullardan dolayı sigorta şirketlerinde
çalışmayı tercih etmelerine yol açacaktır ve böylece özel sigorta kasalarının yanı sıra NZOK da
iflas edecektir.
Kırcaali Haber

50 oranındaki indirimden faydalanamayacak.
Elektronik sistemler arasındaki bağlantı bu tür fırsatların önünü kapatacak
ve birden fazla ev sahibi
olan vatandaşlar sadece
birisi için vergiden indirim
hakkını kullanabilecekler.
Sendikalar, daha büyük
bir sosyal adalet için bir
kez daha vergisiz tutar
uygulanması ihtiyacını
hatırlattı, ancak bu defa
da konu gelecek bütçe
ile ilgili gündemde değil.
Bulgaristan İktisat
Odası’nın önerisi üzerine,
işverenlerin çalışanlara
verdiği şirketlerinde çalıştıklarına ilişkin belgeler
kaldırılıyor. Bu tür bir bilgi Milli Gelir Ajansı’ndan
elektronik olarak idari
yoldan temin edilecek.
Bu değişiklik tüm sosyal

ortaklar tarafından takdir
edildi, ancak 2020 yılında
yürürlüğe girecek. Buna
ilişkin karar, Bulgaristan
İktisat Odası Başkanı
Radosvet Radev’in teklifi üzerine alındı. Radev,
oybirliği ile Ulusal Üçlü
İşbirliği Konseyi Başkan
Yardımcısı seçildi.
İş dünyasının talebi
üzerine zorunlu denetime tabi olan şirketlerin ciro eşiği artacak ve
böylece onların sayısı
azalacaktır. Halihazırda Bulgaristan’da bu tür
şirket sayısı 4 milyondur.
Valeri Simeonov, Bakanlar Kurulu toplantısında
küçük ve orta ölçekli
şirketlerin denetimden
muaf tutulması için ciro
eşiğinin 8 milyon levaya
yükseltilmesine yönelik
teklif sunmayı üstlendi.

Öğrencilere, trafik güvenliği
eğitimi verilecek
Çocuklar ve öğrenciler, Eğitim ve Bilim Bakanlığı
tarafından kabul edilen yeni programlar kapsamında yollarda trafik güvenliğini öğrenecek. Okullarda
sınıf öğretmeni ders saatleri kapsamında yollarda
trafik güvenliği konusu için en az 56 saat öngörülüyor, anaokullarında ise bu konu yılda 5-7 defa
işlenecek.
Birinci sınıfta yılda en az 9 saat, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıflarda 6 saat, beşinci, altıncı
ve yedinci sınıfta 5 saat, sekizinci, dokuzuncu ve
onuncu sınıflarda 4 saat, on birinci ve on ikinci
sınıflarda 1’er saat öngörülüyor. Eğitim programları hazırlanırken öğrencilerin yaşları dikkate alınmıştır.
Çocuklar, yayalar, bisikletçiler ya da yolcular olarak yollarda trafik kurallarının yanı sıra otobüs duraklarında, güvenli oyun alanları ve başka yerler-

de ilgili güvenlik kuralları öğrenecekler. Çocuklar,
trafik kazalarının ve sonuçlarının en sık nedenleri
konusunda bilgilendirilecekler.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, ”Büyük yaştaki öğrenciler ilk yardımı nasıl yapacaklarını ve
karayolu trafiğinde ortaya çıkan çatışmaların nasıl barışçıl bir şekilde çözeceklerini öğrenecek.
Öğretmenler için talimatlar da hazırlandı” denildi.
Eğitime ebeveynlerin yanı sıra Trafik Denetleme
Şube Müdürlüğü, Yol Güvenliği Enstitüsü, Bulgaristan Otomobilciler Birliği ve Bulgaristan Kızılhaç
Örgütü’nde görevli uzmanlar da katılabilir. Çocuklara not verilmeyecek, ancak öğretmenler onları
verilen ödevleri nasıl daha iyi yerine getirecekleri
ve yol kazalarını sınırlamada aktif olarak nasıl yer
alacaklarını yönlendirmek zorunda kalacaklar.
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Türk Acıbadem Sağlık Hizmetleri Grubu,
Bulgaristan Pazarından Çekiliyor
Bulgaristan basınında çıkan haberlere göre
Türkiye’de tanı ve tedavi
alanında lider sağlık kurumu Acıbadem Sağlık
Hizmetleri Grubu, Bulgaristan pazarına girmesinden 2 yıldan biraz fazla
bir süre sonra ülkemizden
çekiliyor.
Holding, Bulgaristan’da
sahip olduğu hastaneleri satmak için fiyat tekliflerine açıktır. Tokuda
Hastanesi, City ClinicAcıbadem hastaneleri,
Burgaz’da Kardiyoloji
Hastanesi ve Tıp Merkezi,
Varna’da Sağlık Merkezi
ve daha birkaç sağlık şirketi söz konusudur.
Kaynakların verdiği bilgiye göre holdingin, Bulgaristan’daki mal varlıklarının satışına ilişkin kararı
ana şirketin yeni finansal
kaynaklara ihtiyaç duymasından kaynaklanmaktadır.
Acıbadem’de pay sahibi
olan yatırım holdingi Integrated Healthcare Holdings (IHH) son zamanlarda ciddi mali sorunlar
yaşıyor. Af f in Hwang
Capital raporuna göre
Eylül’ün ortasında fona ait
hisse senetlerinin değerleri son 43 ay içinde en
düşük seviyesine düştü.
Zorluklarla başa çıkmak için İHH, borçlarını
yeniden yapılandırmayı,
giderlerini azaltmayı ve
varlıklarını satmayı planlıyor. Bulgaristan’daki mal
varlıklarının satışına yö-

nelik pazarlama çalışmaları Raiffeisen İnvestment
Şirketi tarafından yürütülüyor.
Acıbadem City Clinic
Şirketi İcra Müdürü İvan
Angelov, konuyla ilgili
yorum yapmadı, bilgileri
de doğrulamadı. Angelov, ülkemizde en büyük özel sağlık hizmet
sunucusu Acıbadem’in
Bulgaristan’da şirket ortağıdır.
Şimdilik şirketin mali
tablolarına göre çok başarılı değildir. 2016 ve
2017 yıllarında Acıbadem
City Clinic Şirketi toplam
24 milyon levadan fazla
kayba uğradı.
Zararın büyük kısmı 16 milyon leva, şirketin
faaliyete başladığı birinci

yılında oluştu. Geçen yıl
değer kaybı tutarı yarı yarıya düşürüldü ve 8 milyon
levadan biraz fazlaydı.
Aynı zamanda gelirlerde
neredeyse iki kat artış
oldu. 2016 yılında gelirler
53 milyon leva iken geçen
yıl 123 milyon levayı aştı.
Dev sağlık şirketi
Bundan 2 yıldan biraz fazla bir süre önce
Acıbadem, bünyesinde
Bulgaristan’ın en büyük
özel hastanesini bulunduran Tokuda Grup’un
yüzde 100 hissesini satın aldı, ayrıca City Clinic Grup ile birleşmeye
yönelik nihai sözleşme
imzaladı.
Tokuda, Bulgaristan’ın
en büyük özel hastanesi
ve yılda 274 000 hastaya

hizmet veriyor. Hastanede
yılda 13 000 ameliyat yapılıyor ve 1000’den fazla
çocuk doğuyor. Bünyesinde ülkedeki en büyük tanı
ve danışmanlık merkezi
bulunuyor.
City Clinic zincir hastaneler, üç hastane ve
Sofya, Varna ve Burgaz
şehirlerinde üç sağlık
merkezinden oluşuyor.
Zincir hastaneler, onkoloji ve kardiyoloji merkezleri olmak üzere iki yeni
merkez açarak faaliyetini
genişletiyor.
Toplam 125 milyon avro
varlıkları satın alıp iki dev
sağlık şirketi birleştirerek
Acıbadem, Bulgaristan’da
en büyük özel sağlık hizmet sunucusu haline geldi.

TEK Experts, Sofya ofisinde
çalışacak 600 personel alacak

Bulgaristan’da faaliyet
yürüten uluslararası düzeyde dış kaynak kullanımı (Outsourcing) hizmeti sunan TEK Experts
Şirketi tarafından yapılan
açıklamada, ”Dış kaynak
kullanımı hizmetleri ve bilişim teknolojileri alanında
çalışanların sayısı 2020
yılına kadar 62 500 kişiye
ulaşacak. Bu sektör, son
30 yılda en hızlı gelişen
sektörlerden biri olmaya
devam ediyor” diye belirtildi.
2010 yılında Sofya’da
ofis açan TEK Experts’in
açıklamasında, “Bulgaristan, iyi bir iş ortamı
ve teknik değerlendirme
sayesinde dünyada bilişim teknolojilerinde dış
kaynak kullanımı destinasyonları arasında önde
gelmektedir. Son raporla-

ra göre dış kaynak kullanımı Bulgaristan’da son
27 yılda en hızlı gelişen

kuran Yaniv Nathan, “Çok
dil bilen, yüksek eğitimli
ve motivasyonu yüksek

sektörlerden birisidir ”
denildi. Dünya çapında
şirketlere iş çözümleri ve
bilişim teknolojileri bakım hizmeti sunan şirket,
ekibinde çalışacak yeni
uzmanlar arayacağını ve
bu yılın sonuna kadar yeni
600 kişiyi işe alacağını
açıkladı.
TEK Experts Şirketi’ni

işgücü ve rekabetçi ücret sayesinde dış kaynak
kullanımı, bulut depolama ve bilişim teknolojileri
hizmetlerimiz konusunda
Bulgaristan’ı tercih edeceğimiz aşikardı” diye
konuştu.
Nathan,”Şirketimizde
çalışan yeteneklerin sayısı her geçen yıl artmakta

ve biz ekibimize katılacak
yeni yeni profesyoneller
aramaktayız” dedi.
TEK Experts’in açıklamasında, ”İş süreçlerine
yönelik geleneksel dış
kaynak kullanımı sektörünün yüksek kaliteli hizmetler geliştirdiği bir dönemde Bulgaristan’ın dış
kaynak kullanımı alanında
tercih edilen bir ortak olarak ünü artmaya devam
edecektir. Bilişim teknolojileri konusunda zengin bir
deneyim ve birikim, Batı
Avrupa ülkeleri yanında
iyi bir coğrafi konum ve
uzmanlardan oluşan çok
dil bilen ekipler, piyasamızın tüm dünyadan yatırımcıların ve işletmecilerin dikkatini çekmesinin
nedenlerinin sadece bir
kısmıdır” denilmektedir.
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Varlıkların satışı ve
borçların yeniden yapılandırılması
Acıbadem’de pay sahibi
olan yatırım holdingi İHH
Healthcare Berhad, Türkiye ve Asya ve Kuzey
Afrika’da bir dizi ülkede
faaliyet yürütmektedir.
Holding, piyasanın sermayeleştirilmesinde dünyanın ikinci büyük sağlık
hizmetleri grubudur. Dokuz ülkede 10 000’den
fazla hasta kapasitesi
olan 49 hastaneye sahiptir. Bu hastanelerde
çalışan sayısı 35 000’i
aşmaktadır.
Toplam 17 hastane ve 10
tıp merkezinde 2500’den
fazla yatak kapasitesi
ile farklı sağlık hizmetleri sunan Acıbadem,
Türkiye’nin önde gelen
özel sağlık şirketlerinden
biridir. İHH Healthcare
Berhad, Acıbadem’in yüzde 60’ının sahibidir.
Acıbadem, Avrupa’da
Hollanda’nın başkenti
Amsterdam’da Acıbadem
Uluslararası Tıp Merkezi,
Acıbadem Sistina Hastanesi, Makedonya’da bir tıp
merkezi ve Bulgaristan’da
sahip olduğu tedavi ve
sağlık kuruluşlarıyla temsil edilmektedir.
Hindistan, Malezya ve
Çin’e ciddi miktarda yaptırımlarından sonra ana
şirket İHH Healthcare

Berhad, mali sıkıntılar
çekmeye başladı. Eylül
ayının ortalarında yatırım
holdingin hisse senetlerinin değerleri son 43 ayda
en düşük seviye olan yüzde 4,35 oranla düştü. Net
tutar ise yüzde 48 oranda azaldı ve 54,9 milyon
Amerikan dolarına kadar
düştü.
Af f in Hwang Capital
raporuna göre bunun temel nedeni TL’nin değer
kaybetmesidir. Merkezi
Türkiye’de bulunan Acıbadem Sağlık Hizmetleri
Grubu, İHH’nin toplam
gelirlerinin üçte birini sağlıyor ve grubun büyümesinin ana motorudur. Buna
rağmen yılın ikinci çeyreğinde holdingin kazanç
oranı yüzde 14 arttı, ancak bu artış Singapur’da
faaliyet gösteren şirketlerinden ileri gelmektedir.
Türkiye’de çektiği zorluklarla başa çıkmak için
İHH, borçlarını avro ve
Amerikan dolarından Türk
lirasına çevirmeyi, sermaye giderlerini azaltmayı ve
önemli olmayan varlıklarını satmayı planlıyor. Holdingin borçlarının yüzde
50’si Acıbadem’den kaynaklanıyor. İHH, yıl sonuna kadar hizmete açılması beklenen Türkiye’deki
Acıbadem Altunizade
Hastanesi’ne bel bağlıyor.
Kırcaali Haber

Üçtepe Köyü Camisi
Yenilendi
Kırcaali İlçesi’nin Tri Mogili (Üçtepe) köyündeki
komple yenilenen cami, geçen hafta cuma namazından önce sağlık ve bereket için mevlit okutulmasıyla
yeniden ibadete açıldı.
Mevlit programı eski Başmüftü Fikri Sali ve köy imamı Selahattin Behçet tarafından icra edildi.
Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program, Mevlid-i
Şerif ve ilahiler okunmasıyla devam etti.
Caminin onarımı için gerekli kaynaklar, hayırsevenlerin yardımları, Kırcaali ve Çernooçene (Yenipazar)
belediyelerinin maddi destekleriyle sağlandı.
Yenileme çalışmaları kapsamında çatı yapısı tamamen yenilendi. Duvarlar ve zemin güçlendirildi ve
sıvandı, beton döküldü ve yer döşemeler değiştirildi.
Eskimiş ahşap doğramalar, PVC ile yenilendi.
Köyün imamı Selahattin Behçet, caminin asırlık bir
tarihe sahip olduğunu söyledi. Caminin onarımı en
son 27 yıl önce, yani 1991'de yapıldı. Yakın tarihte adını duyuran din adamı Selahattin Ramadan bu camide
vaazlar verdi. Selahattin Ramadan, 1992-1998 döneminde Kırcaali Bölge Müftülüğü görevinde bulundu.
Tri Mogili köyü muhtarı Tasim İbrahim ve cami cemaati hayır sahiplerine, Kırcaali ve Çernooçene belediyelerine caminin yenilenmesine verdikleri destek
için şükranlarını dile getirdi.
Çernooçene Belediye Başkanı Aydın Osman programa teşrif etti. Burada yaptığı konuşmada Aydın Osman, yıllar yılı bölgenin kültürel mirasının korunmasına
yönelik faaliyetleri her zaman desteklediklerini söyledi.
Programa katılan herkese Tri Mogili köyü sakinleri
tarafından hazırlanan pilav ikram edildi.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
Kırcaali Haber 8

24 Ekim 2018

24 Октомври 2018

(Сряда)

Година: XII

Седмичен вестник за актуални новини

Брой: 445
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Bursa Yerel Medya Temsilcilerinin Cebel Ziyareti
Bursa yerel medyaların doğa
ve kültür gezisi altında düzenledikleri Cebel ilçesi ziyaretinde kendilerini Cebel Belediye
Başkanı Bahri Ömer karşıladı
ve her zaman olduğu gibi misafirperverliğini gösterdi. Planlı
programlı hazırlanmış olan gezi
çerçevesinde sanayi, ekonomi,

gezi turizmi ve kültür turizmi
açısından tanıtımı yapıldı.
Programın ilk gününde Meydan gazetesinden Boybeyi Çelik, Şehir gazetesinden Canan
Güleç, Olay'dan Enver Akasoy,
Yeni Dönem'den Gül Kolaylı, A
Gazete'den Mehmet Çetinkaya
ve Sevinç Çelebi, Bursa Haber
gazetesinden Caner Evyapan,
misafirlerini karşılayan Belediye
Başkanı Bahri Ömer Cebel ilçesinin tarih, kültür, sanayi, eko-

nomi eğitim ve doğası ile bilgi
ve açıklama yaptıktan sonra Cebel şehir içi, iş yerleri, cami, kilise ziyaretleri de tanıtım amaçlı
yapıldı. İlçenin yeşilliğine, güzelliğine ve sakinliğine hayran
kalan misafirler bu güzelliğin
içinde kahvesini de böreğini de
tatmadan edemediler ve bunun

ardından doğa tarih ve kültürünü keşfetmeye koyuldular. Gölcük gölleri doğa ile bütünleşmesi muazzam manzarası ve mis
gibi havası ile kendine misafirlerini hayran bıraktı. Onun ardından Ustra Kalesi, Ustra Asarı,
Göçük Tepe, Yardere Şelalesi,
Damdere Köprüsü gibi güzel ve
görkemli tarihi yerleri ve doğal
güzellikleri ziyaret ettikten sonra güzelliği yanı sıra o kadar da
dinlendirici ve rahatlatıcı oldu-

ğunu paylaştılar. Cebel ilçesinin
birçok daha ziyaret edemedikleri güzelliklerini tekrar gelip ziyaret etmek istediklerini belirttiler.
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer ziyaretin ikinci gününde
komşu ilçeleri de ziyaret etmelerini sağladı, doğa kültür ve
tarihin önemini vurgulayarak.

Kızılağaç ilçesinin Nalbantlar
köyünde Yedikızlar Cami ziyaret edildi önemi ve anlamı anlatıldı ve sonrasında Bulgaristan
Türkünün hayatında önemli bir
yer alan ve Bulgaristan’da din,
dil özgürlüğü ve demokrasisi
için mücadele veren Nuri Turgut Adalı’nın kabri ziyaret edildi
ve ruhuna dualar bağışlandı.
Türkiye’nin bayrağını defalarca
göklere yükselten bir rekortmen, bir sportmen, bir efsane

VESSE мебели в гр. Едирне предлага
мебели с високо качество на ниски цени

Vesse мебели са създадени през 1990
г. в гр. Едирне, обслужва клиентите си в
3 магазина от 28 години до днес.
Vesse мебели придават на вашият дом

различен начин на живот с модерен и иновативен
подход.
През последните 2 години Vesse мебели
продават и предлагат продуктите си в България,
и ще продължават да го правят.
Обслужваме клиенти в цяла Тракийска област
на Турция и в Българските градове: Крумовград,
Кърджали, Хасково, Харманли, Свиленград,
Димитровград, Ямбол, Бургас, Созопол, Слънчев
бряг, Сливен, Смолян, Пампорово, Пловдив,
Асеновград, София и други.
Предлагаме на клиентите си обширна сервизна
мрежа и обслужване.
За Vesse мебели преди всичко е важно, да са
удовлетворени желанията на клиента.
Vesse мебели предлага на своите клиенти
много повече от мебели, Те внасят различен
живот и стил в обзавеждането на дома Ви.
Vesse мебели предлага класически, модерни,
екстравагантни стилове продукти.
Мебелите са ни удобни, модерни, комфортни
и качествени.

olan Naim Süleymanoğlu’nun
doğup büyüdüğü topraklar ziyaret edilerek spora ilk adım attığı
mekanlar ziyaret edilerek hatı-

uğramadan geçmediler, devamında yolculuk esnasında Cebel ilçesinin doğal güzelliklerini
seyrederek Ardino (Eğridere) il-

ralar paylaşıldı. Mestanlı’da bir
kahve molasından sonra programda Kırcaali de vardı, bir zamanlar Türk okulu ve medrese
olan şimdiki müze ziyaret edildi,
devamında Ayşemolla çeşmesi, restore edilen Kırca Ali türbesi, Pazar sokak ve parkları
ile programda Kırcaali de yerini
aldı.
Programın üçüncü günü Cebel
ilçesindeki güzellikleri geride
bırakarak şehirden ayrılmadan
Şeyhcuma (Cebel)in kurucusu
Şeyh Cuma’nın türbesini ziyaret ettikten sonra, dualar bağışladıktan sonra Beştaşlara da

çesinde Şeytan Köprüye de uğradılar. Cebel Belediyesine ve
Cebel Belediye Başkanı Bahri
Ömer’e ve programın gerçekleşmesinde katkıda bulunanlara
bu program çerçevesinde kendilerine sundukları misafirperverliğinden dolayı ve bu güzel
şirin Cebel ilçesinin güzelliklerini kendilerine tanıma fırsatı
verdiği için bölgedeki doğa tarih
ve kültüre verdiği önemi de dile
getirerek, teşekkürlerini ileterek,
tekrar ziyaret etmek dileği ile
güzel anılarını da yanına alarak,
Rodoplara hoşça kal dediler...
Kırcaali Haber

Koşukavak'ta geleneksel
Seit Baba Panayırı
Krumovgrad (Koşukavak) Belediyesi tarafından düzenlenen
geleneksel Seyit Baba Panayırı ve Krumovgrad Günü programına katılan yüzlerce kasaba sakini ve uzaktan yakından
gelen konuklar, birkaç gün hoş vakit geçirdi.
Seit Baba Panayırı ve Krumovgrad Günü programının resmi açılışı Krumovgrad
Belediye Başkanı Sebihan Mehmet tarafından yapıldı.
Program kapsamında Krumovgrad
kasabasında amatör
sanatçıların yer aldığı
gruplar, Kırcaali Tiyatro
ve Müzik Merkezi’nin
bünyesinde faaliyet
gösteren Kadriye Latifova Müzikal Tiyatrosu
sanatçıları, Smolyan
(Paşmaklı) şehrinden
Rodop Neşesi Orkestrası, ünlü Bulgar pop-folk sanatçısı Desislava ve Deep Zone
Project Grubu sahne aldı.
Futbol severler için düzenlenen küçük kalelerde futbol turnuvasının finalleri yapıldı. Birinciliği 33 takımı, ikinciliği Lafurya
takımı ve üçüncülüğü Dundee takımı elde etti.
Sonunda yapılan havai fişek gösterisi, programın doruk noktası oldu. KH
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