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“ABD çekilirse Bulgaristan da Afganistan'dan Çekilecek”
mada, NATO müttefiki ABD'nin
Afganistan’dan çekilmekten
yana bir politika izlemesi durumunda ülkesinin de bu ülkede
artık bir işi olmayacağını belirtti.
Ülkesinin Afganistan’a gönderdiği yeni birliğin 160 kişilik olacağını duyuran Karakaçanov,
Bulgaristan’ın Afganistan’a 37.
kez asker yolladığını dile getirerek, "Bence ülkemiz bundan
sonra Afganistan’daki temsilini
artırmaya da ihtiyaç duymayacak." ifadesini kullandı.
Konunun, NATO ülkeleri Sa-

vunma Bakanları Zirvesi'nde
tüm ciddiyetiyle masaya yatırılması gerektiğini kaydeden
Karakaçanov, “Eğer bazı ülkeler Afganistan’daki askerini geri
çekmeyi planlıyorsa, biz de bu
konudaki politikamızı gözden
geçirmeliyiz. ABD'nin Afganistan’daki askerlerini geri çekmesi
durumunda Bulgaristan da askerlerini geri çekecek." dedi.
Bulgar askerleri, Afgan güvenlik güçlerine asayiş kontrolü,
askeri istihbarat ve ilk yardım
alanında eğitim veriyor. AA

Tunca Nehri'nin buzlu sularına
girip “Erkek Halayına” katıldılar
Bulgaristan Savunma Bakanı
Krasimir Karakaçanov, ABD’nin
Afganistan’daki askerlerini geri
çekmesi durumunda ülkesinin

de askerlerini geri çekeceğini
bildirdi.
Afganistan’da dönüşümlü olarak görev yapan 158 Bulgar

askerinin ülkeye dönüşü dolayısıyla Plevne kentinde düzenlenen karşılama törenine katılan
Karakaçanov, yaptığı açıkla-

Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ)
verilerine göre geçen yıl Kırcaali
ilinde doğum oranında ciddi bir
düşüş kaydedildi. 2018 yılında
Kırcaali bölgesinde 613 bebek
dünyaya geldi. 2017’de ise bu
sayı 947 idi. Doğan bebek sayısında üçte bir oranında azalma
var. Bunun temel nedeni göç
ve Kırcaali ili sakinlerinin yurt
dışında doğan çocuklarının gittikçe artmasıdır. Noel tatil günlerinde ilde sadece bir çocuk
dünyaya gelmiştir. 2019 yılında
ise hala bir bebek doğmadı.
Bu olumsuz eğilim, Filibe ili
için de geçerli. 2018 yılında
Filibe ilinde 5055 çocuk doğdu. Bir önceki yılda ise bu sayı
6637 idi.

Geçen yıl Haskovo (Hasköy)
ilinde 911 çocuk dünyaya geldi. Bir önceki yılda ise bu sayı
1241 idi.
Doğum istatistikleri Smolyan

(Paşmaklı) ilinde de olumsuz.
Bu ilde geçen yıl 457 çocuk
doğdu. Bir önceki yılda ise bu
sayı 539 idi.
Kırcaali Haber

Kırcaali ilinde doğum oranında ciddi bir düşüş

Bulgaristan’ın güneydoğusundaki Kalofer kentinde 200 yıllık bir
geleneği yaşatan erkekler, Tunca Nehri'nin buzlu sularına girip
davul eşliğinde halay çekti.
Bulgaristan’ın sadece bu şehrinde sürdürülen gelenek kapsamında 6 Ocak Epitafi Yortusu dolayısıyla erkekler, sabah saatlerinde gün doğmadan Tunca’nın kenarına geldi.
Halay öncesi soğuktan donmuş Tunca’ya giren bir grup, sopalarla buzları kırarak kalabalığa hareket edebilecek alan açtı.
Bu yıl sıfırın altında 8 dereceye
inen hava sıcaklığına rağmen yine
yüzlerce Kaloferli
erkek, Tunca’nın
buzlu sularına girip
yaklaşık yarım saat
halay çekti.
Katılımcıların ailelerine sağlık, bereket ve kısmet getirdiğine inanan Kalofer sakinleri, geleneğin aynı zamanda yerel
turizm sektörüne de katkı sağladığını belirtiyor.
Halaya katılan Kalofer Belediye Başkanı Rumen Stoyanov, basına yaptığı açıklamada, bölgedeki tüm otellerin dolu olduğunu
ifade ederek töreni merak eden yüzlerce konuğun aylar öncesi
rezervasyon yaptırdığını söyledi.
Stoyanov, “Tunca’nın suları ne kadar soğuk olursa olsun, bugüne
dek genç olsun, yaşlı olsun halaya katılan hiç kimse hastalanmamıştır” dedi.
UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras listesine aday gösterilen bu geleneği izlemek için bu yıl UNESCO heyeti kente geldi.

Belediye Başkanı Resmi Murat’tan İş Adamı Kemal Özmez Necmi Ali, AB – Türkiye Karma
Parlamento Komisyonu’nun 78.
MÜSİAD Bulgaristan
Şair Mehmet Çavuşoğlu’na 50.
Toplantısı’na Katıldı
Temsilcisi Oldu
Sanat Yılı Plaketi
Sayfa 4’te

Sayfa 8’de

Sayfa 5’te
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Seçim güvenliği uzmanlarına göre
kilit soru: Oylar nasıl sayılıyor?
Bu yıl yapılacak Avrupa
Birliği (AB) Parlamentosu
seçimlerine beş ay kala
Seçim Yasasında yeni
değişiklikler olacak. İktidardaki GERB ve Birleşik
Vatanseverler koalisyonu
uzaktan elektronik oylama uygulamasının ertelenmesini ve elektronik
makine ile oy kullanmanın
sınırlandırılmasını önerdi.
Parlamento dışı partiler
tekliflere karşı güçlerini

sinden gelmeye yardımcı
olacaktır” diye yorumda
bulundu. Stoyçev’in ifadesine göre bir merkezde
100 oy pusulası sayılabilir ve örneğin, bu şekilde
oylama üzerinde kontrol
sağlayan işaretlenmiş oy
pusulaları takip edilemeyecektir.
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisinden
Meclis Hukuk Komisyonu

birleştirdi. Demokratik
Bulgaristan Birliği, uzaktan oylamanın bir seçeneği olarak posta yoluyla oy
kullanmayı önerdi. Diğer
parlamento dışı partiler
de bu öneriyi destekliyor.
Kamu Denetçisi Maya
Manolova, elektronik makine ile oy kullanma ve
uzaktan elektronik oylamanın uygulamaya konulmadığı takdirde Bulgaristan Anayasa Mahkemesine başvuracağını
kaydetti.
Seçim güvenliği uzmanlarının ifadelerine göre
elektronik makine ile oy
kullanma, uzaktan elektronik oylama veya başka
tür oylamanın uygulamaya konulması için gerekli
kaynakların oy sayım sisteminin değiştirilmesine
yatırım yapılabilir. Oy pusulalarını saymak ve seçim sonucunu açıklamak
için oy sayım merkezleri
kurulması da bir seçenektir.
Oy Sayım Merkezleri
Siyaset bilimci Dimitır Dimitrov'un ifadesine
göre, seçim sonuçlarının
sandıklardan çıkan oylara uyması için 200 oy
sayım merkezi kurulabilir
ve oyları sayan görevlilerin sayısı attırılabilir. Seçim güvenliği uzmanları,
seçim sonuçlarının raporlanmasındaki yanlışlıkların çoğunlukla seçim
sandık komisyonlarındaki
oy pusulaların sayımında
yapıldığını ve bunların ya
belirli bir partinin lehine
manipülasyon yapılması
isteği ya da yetersizlikten
kaynaklandığını düşünüyor.
Seçim ihlalleri hakkında
kitap yazan siyaset bilimci Stoyço Stoyçev,” Oy
sayım merkezlerinin açılması aslında seçmenin oy
kullanma şeklini kontrol
etme imkanlarını büyük
ölçüde azaltabilir. Bu,
seçim anomalilerinin ve
manipülasyonlarının üste-

Başkanı Danail Kirilov, bu
fikrin görüşüldüğünü, ancak böyle bir uygulamanın da oyların dürüstlüğü
konusunda şüpheler doğurduğunu söyledi. Zayıf
nokta, oy pusulalarının bir
yerleşim yerinden diğerine taşınmasında olduğunu söyledi.
Bulgaristan Sosyalist
Partisi (BSP) Meclis Grubu Başkan Yardımcısı
Krum Zarkov,” BSP, seçim
manipülasyonunu durdurmaya yönelik tüm önerileri destekleyecek” dedi.
Bulgaristan İçin BSP koalisyonu, Seçim Yasası’nda
değişikler yapılmasına
ilişkin alternatif bir kanun
tasarısı sunacak.
Nasıl bir oylama yapılmalı
Hem Dimitır Dimitrov
hem Stoyço Stoyçev,
elektronik oylamanın satın alınan oyları ve kontrol
edilen oyları artıracağını
ve şimdiye kadar makine
ile oy kullanmanın seçim
sürecinde herhangi bir sorunu çözmediğini söyledi.
Dimitrov,” Elektronik oylama, satın alınan oyların
tanımlanmasını imkânsız
hale getirecek. Biyolojik
tanımlayıcılara dayanan
birçok farklı teknoloji olmalıdır. Belki de yeni kimlik belgelerle, yüz tanıma
sistemi, yüksek teknoloji
ile olabilir” diye yorumda
bulundu. Stoyçev’in ifadesine göre, elektronik
oylama sadece yurt dışında olmalı ve tüm ülkelerde değil, oy güvenliğini
de garanti edilmelidir.
Dimitrov,” Posta yoluyla
oy kullanma Türkiye’de örneğin, 30 000 daha fazla
oyun kullanılması ve belli
marjinal topluluklarda aktifliği arttırmak demektir. Onların temsilcileri,
seçmenlerine birşeyler
söylemesi lazım. Seçim
mevzuatında değişiklikler
konusunda bazı partilerin
diğerlerin işini yaparak
yararlı salaklar olmamalı-

dır. 90’lı yıllardan beri seçimlerde zarf kullanılmaması için mücadele ediliyor” dedi. Stoyçev, posta
yoluyla yapılan oylamada
manipülasyon olasılığının
daha da fazla olduğunu
söyledi.
Oy pusulalarında parti
numaralarının kaldırılması
İktidardaki GERB partisi
ve Birleşik Vatanseverler
koalisyonu, entegral oy
pusulasında yer alan seçime katılan partilerin,
parti koalisyonlarının ve
girişim komitelerinin kura
ile çekilen numaralarının kaldırılmasına ilişkin
öneride bulundu. Kanun
teklifinin gerekçesi, milletvekilli, Avrupa Birliği (AB)
Parlamentosu milletvekili
ve Belediye Meclis Üyesi
adaylarının numaralarının
partilerin numaraları ile
aynı olduğunda seçmenlerin yanlışlıkla adayların
lehine tercihli oy kullanmasıdır.
BSP ve HÖH, sadece
işleyen seçim kurallarının
değiştirildiği argümanıyla
öneriye karşı çıktı.
Dimitrov’un ifadesine
göre, bu öneri daha düşük
eğitimli veya eğitimsiz kişilerin oy verdiği partileri
etkileyecek, ancak adil
seçimler, cahil insanlara
görüş bildirmek için teknik bir fırsat sağlamak
değildir.
Seçmen kütüğü
Dimitrov,” En büyük
sorun, Bulgaristan’da
seçmen listelerinde yer
alan seçmen sayısının,
demografik istatistiklere
göre nüfus sayısından
daha yüksek olmasıdır.
Her seçmenin ya daimi
ikamet ya da mevcut ikamet adresini doğrulayacağı oy kullandığı adresi
kontrol etmesi gereken
bir seçmen kütüğü oluşturulmalıdır” dedi. Siyaset bilimci, daha sonra
kendisinin oy kullanması
için fırsat yaratılması gerektiğini düşünüyor.
Parlamento dışınd a k i Va t a n d a ş l a r ı n
Bulgaristan’ı Hareketi
(DBG), Demokratik Bulgaristan Birliği, Demokratik
Güçler Birliği (SDS), Bulgaristan Yeni Demokrasi,
Birleşik Çiftçiler, Bulgaristan Demokrasi Forumu
ve Bulgaristan Halk Çiftçi
Birliği (BZNS) partileri de
artık hayatta olmayanların
yer almadığı doğru seçmen listeleri ve kütüklerin
oluşturulmasında ısrar
ediyor. BSP de bu fikri
destekliyor.
Stoyçev,” Seçimlerden
önce Seçim Yasası’nda
değişiklik yapılmasına
son verilmesini tavsiye
ederim. Bu seçim sürecini
tamamen istikrarsızlaştırıyor” dedi.
Kırcaali Haber

DİN VE TOPLUM

Allah sevgisi

deriz ki “Hasbünallahu ve
ni’mel vekil, ni’mel mevla
ve ni’ mennasir’’ manası
Allah bize yeter, O ne güzel vekildir.
N e g üze l
M ev la ve
ne güzel
yardımcıdır.
Değerli
Müslümanlar!
Allah bizi
sevgi ve
merhametiyle
var etti,
Beyhan MEHMED
sevgisini
Kırcaali Müftüsü
gönlümüze nakşetti
O Allah ki; “Gören gözümüzü, işiten kulağımızı ve birçok ayette beyan
hareket eden bedenimi- etti. De ki eğer Allah’ı
zi, saymakla bitiremedi- seviyorsanız bana uyun
ğimiz kadar çok nimeti (Peygamberimize s.a.s)
ihsan edendir, imanın ta- ki, Allah da sizi sevsin ve
dını tattıran, bizi Müslü- günahlarınızı bağışlasın.
manlardan kılan, Sevgili Çünkü Allah çok bağışpeygamberimize Ümmet, layandır, çok merhamet
Kur’an-ı Kerim`e muhatap edendir (Al-i İmran 31).
Bir çok ayette de Allah
kabul edendir.
Onun için ancak Allah’a iman edip salih amel işiman ve ibadet eder, yal- leyenleri, tevbe edenleri,
sabredenleri, adil olanlanız ondan yardım dileriz.
Yüce Allah “ Bize şah rı.. sevdiğini bildirir.
Biz insanları onurlu ve
damarımızdan daha yakın olduğunu beyan eder, şerefli yaratan, heva-ü
Dua ediniz ki dualarınızı hevasatıımızı (istek ve
kabul edeyim buyurur, beklentilerimizi) bilen,
Dualarınız olmasaydı mutlu, dengeli ve anlamı
Yüce Allah size ne diye bir hayat sürmemiz için
değer verseydi” sırrını de Kur’an-ı Kerim’i rehber
olarak gönderen O’dur.
bildirir.
Yüce Allah’ı Esmaü’l
Rabbimiz, En güzel
Hüsna (en güzel isimleri),
isimlerin sahibidir,
En zengin insanın kal- zati ve subuti sıfatlarıyla
bini kabz eder (daraltır), tanımak, kainatı ve evsabir anda dünyası kararır, fını düşünmek, tefekkür
en fakir insanın kalbini etmek (tefekkür),esmasını
açar (el-basit) o insandan anmak ve nimetlerini hatırlamak (zikretmek), ve
daha mutlusu olmaz.
O en hayırlı vekildir, Yüce Rabbimize ihsan
işlerimizde, ef’al ve faa- ettiği sayısız nimetler için,
liyetlerimizde elimizden Şükretmek durumundageleni yapar, sonrada yız.
Cenab-ı Hak’kın biz kulAllah’a tevekkül ederiz ve

larına en müstesna ve
özel hediyesi, Hidayettir.
(Allah’ın rızası doğrultusunda hayat ).
Cenab-ı Hak, kullarını oyun eğlence için
yaratmadığını bildirir,
yaratılışımızın sebebi
olarak “O’nu tanımak ve
kulluk vazifemizi yerine
getirmek” olarak bildirir.
Bundan dolayı eskiler,
eskimeyen sözlerinde
derler ki “ Hiç ölmeyecekmiş gibi dünya için,
bugün veya yarın da ölecekmiş gibi ahiret için
hazırlık yapmak” gerekir.
Yüce Allah, iman eden,
salih amel işleyen, helale
harama dikkat eden, sabreden, emri bil mearuf
nehyi anil münker (iyiliği
emreden ve kötülüğü yasaklayan) Müslümanları
Cennetle müjdeler.
Hayat esasında Cennette başlamıştı, insanlığın atası ve ilk Peygmber
Adem (a.s.) yasak olan
meyveyi yiyerek, zelle
(küçük) günahı işledi,
Cennetten Hikmeti ilahi
olarak çıkarıldı.
Hayat yeryüzünde sürülür oldu, “dünya ahiretin tarlasıdır” müjdesini
sevgili Peygamberimiz
(s.a.s) verdi. Zira dünya
hayatı fanidir (geçicidir),
aslolan ve ebedi olan
ahiret yurdudur. Ahiret
ise, ya Cennettir, ya da
Cehennem.
Rabbim dünyada iyilik
ve güzellik, ahirette de
iyilik ve güzellik ihsan
etsin, Sevgili Peygamberimize Hz. Muhammed
Mustafa’nın Cennet komşusu eylesin. Amin.
Kalbi hürmet ve muhabbetlerimle
Beyhan Mehmed
Kırcaali Müftüsü

Krumovgrad (Koşukavak) kasabasının merkez
meydanın tamamen yenilenmesi için Bakanlar
Kurulu kararıyla 860 000

2019 yılında
2014-2020 Yunanistan-Bulgaristan İNTERREG V-A Sınır
Ötesi İşbirliği
Programı kapsamında finanse
edilen bir proje kapsamında
Krumovgrad'da
evsizler için geçici konaklama
merkezi hizmete
girecek.
Proje kapsamında ayrıc a
Krumovgrad’da bir Sağlık
Merkezi de halka kapılarını açacak.
Kırcaali Haber

Bismillahir rahmânir rahıym
Rahman ve Rahıym
Allah’ın adıyla,

Krumovgrad’ın merkezi
tamamen yenilenecek

leva sağlandı. Belediye
de projeye 1 milyon leva
miktarında yatırım yapacak. Onarım çalışmaları
ilkbaharda başlayacak.
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Bulgaristan Romanlarının
sadece % 6,3'ü lise eğitimli
Avrupa Birliği (AB) Temel Haklar Ajansı Romanların ve Mültecilerin
Sosyal Entegrasyonu Daire Başkanı Andrey İvanov,
Sofya Güvenlik Forumu
tarafından düzenlenen
entegrasyon, sosyal içerme ve güvenlik üzerine
yuvarlak masa toplantısında yaptığı konuşmasında,” Sosyal dışlanma,
grupları birbirlerine karşı
kışkırtmak için ideal bir
ortamdır. Bu ulusal güvenlik için ciddi bir tehdittir” diye izah etti.
İvanov,” Azınlık sorunları, sadece Romanları değil, evsizleri, engellileri,
göçmenler gibi bütün dışlanmış ve ayrımcılığa uğramış grupları da kapsar.
AB’deki ve ülkemizdeki
insanların karşılaştığı sorunlar oldukça benzerdir.
Ulusal güvenlikten, devlet
yapılarında güvenlikten
yoksa insani güvenlikten
mi bahsettiğimizin farkında olmamız önemlidir”
diye konuştu.
Andrey İvanov, “Son
yıllarda bazı araştırmalar endişe verici eğilimleri göstermiştir. Ajans
2011'den itibaren bu konularla ilgileniyor. Bu yıl
önemli alanlarda durgunluk gösteren bir karşılaştırmalı analiz hazırlanıyor.
Azınlık grupları arasında

istihdam konusunda durumun kötüleştiği ve eğitimde bazı ilerlemeler kaydedilmiştir” diye belirtti.
İvanov,” İstihdam ve eğitim arasındaki bağlantı ihmal ediliyor. Temel faktör,
bir liseyi bitirdikten sonra elde edilen eğitimdir.
Roman kökenli gençler
sosyal olarak dışlanmaya
mahkumdurlar” dedi.
Verilere göre Bulgaristan Romanlarının sadece
%6,3'ü lise eğitimlidir ve
bunların çoğu Bulgarcayı
iyi konuşamıyor.
Roman topluluğunun
%34'ü 100 leva altında
bir gelirle yaşıyor ve çoğu

durumda bu sabit bir gelir değil. Bu durum, diğer
inanç ve dinlerin nüfuz
etmesi için bir ön koşul
oluşturur.
A B Te m e l H a k l a r
Ajansı’nda çalışan Dr.
Asen Kolev, “Önümüzdeki beş yıl içinde millet denilen yeni bir etnik
topluluğun ortaya çıkma
olasılığı var. Onlar millet
olarak adlandırılan Sünni
Müslüman olan Türklerdir, Türkiye’nin Avrupa
kıtasındaki topraklarında
konuşulan bir Türkçe lehçesi konuşuyorlar. Bulgaristan'daki Müslümanların
bir sonraki nüfus sayımın-

da 1 milyonun üzerinde
olması muhtemeldir” diye
kaydetti. Dr. Kolev’in ifadelerine göre, etnik toplulukların içine kapanmasının üstesinden gelmek
büyük bir entegrasyon
problemidir.
Dr. Kolev, “Bu topluluklarda Romanların saldırgan davranışlarını durduracak, kamu düzenine
uyulmasını izleyecek ve
arabuluculuk rolü üstlenecek insanlar olmalıdır”
dedi.
İvanov,” Dışlanmalarından dolayı kendilerinin
suçlanması eğilimi kendi
rızalarıyla bunu seçmele-

ri yüzündendir. Birbirine
bağlı faktörler bazen göz
ardı edilir” diye konuştu.
Böyle karmaşık bir durum, beraberinde bir dizi
siyasi sonuçlar doğuruyor.
İvanov, ulusal güvenliğe yönelik tehdidin bir
parçası olarak demografik krize işaret ediyor. Bir
kişinin Romanları komşuları veya meslektaşları
olarak kabul etmesi eğiliminin gittikçe zayıfladığını
söylüyor. İvanov,” Bu, 18
ve 35 yaşları arasındaki insanlarda en belirgin
bir şekilde görülür, çünkü
yabancı düşmanlığı beslenen bir ortamda büyümek ciddi sonuçlara yol
açabilir. Sorunun üstesinden gelmek için ayrılan
kaynaklarla gerekli sonuç
alınmaz. Sonuçlar, Roman entegrasyonu projeleri konusunda kaydedilen
ilerleme yeterli değil. Topluluklardaki mekanizmalara, stratejilere ve planlara
rağmen zincir bozuluyor
ve sorunlar devam ediyor”
dedi.
Uzman,” Başarılı entegrasyon için temel faktör,
insanların sosyal hayata
gerçek katılımıdır, ancak
uygulamada bu gerçekleşmez. Bütün kurumlar
başarı ilkesi üzerine inşa
edilmiştir, sadece başarılı
bir sonuç raporlanabilir.

Ajansın araştırmasında
başarılı olma azmi yoktu,
ancak azınlıkları bir öncelik konusunda destekleme
azmi vardı.
Diğer gerçek problemler,
Roman azınlıklara güvensizlik düzeyinin yüksek olmasının yanı sıra alışkanlıklar ve beceriler olarak
insanların kapasitesidir”
diye belirtti.
Somut bir öneri olarak
uzman, sosyal dışlanmaya etnik grup ve topluluk
temelinde değil, bölgesel
temelde ele alınması gerektiğine işaret etti. Bunun, yerel gruplar arasındaki bağlantıların teşvik
edilmesinin yanı sıra insanların ortak sorunların
çözümünde yer almasını
sağlayarak operasyonel
yaklaşımların teşvik edilmesiyle yapılabileceğini
söyledi.
İvanov, ”Finansal riskli
inisiyatif grupları için temel fırsatlar sağlamak
önemlidir” diye konuştu.
Uzman, temel koşulları
sağlayan sosyal minimum
temeline dayanan yaklaşımlara daha ciddi bakılmasını önerdi. İvanov,
“İnsanlar, evde yaşamak
için asgari standarda layık olduklarını kanıtlamalı
ve sonra onlara böyle bir
fırsat sunulmalıdır” diye
ifade etti.

Yurt dışında çalışan IT uzmanların Yabancı turist sayısı artıyor
yüzde 31’i ülkeye dönebilir
Bulgaristan Yazılım Şirketleri Birliği tarafından
70'den fazla ülkede çalışan 4000'den fazla kişinin
katılımıyla yapılan anket
sonuçları, yurt dışında
yaşayan ve çalışan Bulgaristan vatandaşlarının
yaklaşık %31'i ülkeye geri
dönebilir, %21'i ise tereddüt ediyor. Katılımcıların
üçte biri, geri dönmek
için temel motivasyonlarının kendilerini geliştirme
fırsatı olduğunu söylüyor.
Birlik tarafından yapılan
yazılı açıklamada dernek Başkanı Dobroslav
Dimitrov’un,” Sonuçlar
son derece cesaret verici. Bu insanları ciddi bir
personel sıkıntısı yaşadığımız, gelişim fırsatlarının
ise çok olduğu yazılım endüstrisine çekmek için bir
“Ülkeye Dönüş Kampanyası” başlatacağız” dediği
kaydedildi.
Anket sonuçları, ülkeye

dönüş yapabilecek katılımcıların üçte ikisinin
yüksek eğitimli olduğunu
gösteriyor. Halihazırda
ülkeye dönüş yapmak is-

büy üme s i nere deyse
%20'dir. Faaliyet geliri,
2012'ye göre iki kat artarak 2,54 milyar BGN'dir.
Rapor, üye firmalarla ya-

teyen vatandaşlarımızın
çoğu İngiltere, Almanya ve Amerika Birleşik
Devleti’nde (ABD) çalışıp
yaşıyor.
Her yıl derneğin hazırladığı yazılım endüstrisinin durumuna yönelik
raporuna göre son beş
yılda Bulgaristan’da yazılım endüstrisi son derece
hızlı bir şekilde gelişiyor.
2017 yılında sektörün

pılan anketten elde edilen
veriler ve Bulgaristan'daki
yazılım endüstrisinin analizi temelinde geliştirildi.
Analiz raporu, bağımsız
danışmanlık şirketi CBN Pannoff, Stoytcheff & Co.
tarafından derneğin talebi
üzerine hazırlanmıştır.
Şu anda sektörde çalışanların sayısı 27 000'den
fazladır. 2017 yılında sektörde çalışmaya başla-

yanların sayısı bir önceki
yıla göre %15 artmıştır.
Bu veriler, bankacılık
sektörü, telekomünikasyon ve başka diğer sektörlerde çalışan uzmanları
içermemektedir. Aynı zamanda her ikinci yazılım
şirketi gelecek yıl çalışan
sayısında %25-50'lik bir
artış planlıyor. Ancak yetersiz personel nedeniyle
tüm sektörde çalışanların
sayısında sadece%10'luk
bir artış olacağı tahmin
ediliyor.
Bu çerçevede katılımcıların yaklaşık %60'ı
Bulgaristan’da bilişim sektöründe çalışabileceklerini söylüyor, ancak sadece
% 20'si gerekli niteliklere
sahiptir.
Analiz raporuna göre
yazılım sektöründe çalışan her beşinci eleman
bilgi teknolojileri uzmanı
değildir.
Kırcaali Haber

Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ) verilerine göre
geçen 2018 yılının bu yıl Ocak-Kasım aylarında
Bulgaristan'ı ziyaret eden yabancı turistlerin sayısı
8,834 milyondan fazladır. Kaydedilen artış, 2017 yılında aynı döneme göre yüzde 4,9'dur.
2018’in başından kasım ayına kadar Romanya’dan
gelen yabancı turist sayısı en yüksektir. Bu dönemde
komşu ülkeden gelen turistlerin sayısı yüzde 23,3 oranında artarak 1,3 milyonu aştı. Yunanistan’dan gelen
yabancı turist sayısı 1 milyonun üzerinde, Almanya’dan
gelen yabancı turist sayısı 833 000’e yakın, Türkiye’den
gelen yabancı turist sayısı ise 580 000’dir. Makedonya,
yüzde 3,2 oranında artış görülen 520 000 ziyaretçi sayısıyla bu sıralamada 5.sırada yer aldı.
Polonya’dan gelen yabancı turist sayısı, yüzde 7,5
oranında artarak 418 000’e yaklaştı. Polonya’dan gelen
yabancı turist sayısı, Ocak-Kasım 2017’ye göre yüzde
8,3 artarak 390 000’in üzerine çıktı. Birleşik Krallık
’tan gelen yabancı turist sayısı, yüzde 14,6 artarak 375
600’e çıktı, Ukrayna’dan gelen yabancı turist sayısı ise
yüzde 25,1 artarak 369 000’e yaklaştı. Ocak-Kasım
2018 arasında İsrail'den gelen yabancı turist sayısında
bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 18,8 oranında
artış oldu.
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova,” Sonuçlar, turizm
gelişiminin sürdürülebilir eğiliminin kanıtıdır ve 2018'de
sektörde büyüme öngörümüzü doğrular” diye yorum
yaptı. Bakan, aynı zamanda bu sonuçların Bulgaristan'ı
popülerleştirme ve yıl boyunca yüksek kaliteli ve çeşitli ürünler sunan bir hedef olarak kabul edilmesine
yönelik tutarlı politikanın da görünür sonucu olduğuna
dikkat çekti.
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Belediye Başkanı Resmi Murat’tan şair
Mehmet Çavuşoğlu’na 50.sanat yılı plaketi
Ardino (Eğridere) Belediye Meclis Salonunda şair
Mehmet Çavuşoğlu’nun
50.sanat yılı ve 70.yıldönümü münasebetiyle buluşma gecesi gerçekleşti.
Kültürel etkinlik Ardino
Belediyesi ve Rodopska
İskra Toplum Merkezi tarafından düzenlendi.
Geceye katılan çok sayıda eğitim ve kültür camiasının temsilcisi, şairler, toplumun önde gelen
isimleri, Ardinolu vatandaşlar ve misafirler şairi
şereflendirdi. Resmi konuklar arasında Belediye
Başkanı Resmi Murat ve
Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram başta
olmak üzere Ardino Belediye yönetimi yer aldı.
Mehmet Çavuşoğlu’nun
yakın dostu olan Bursa’da
ikamet eden şair ve çevirmen Ahmet Emin Atasoy
gecenin onur konuğuydu.
Edebiyat gecesi, Yalbıkovets (Elmalı) köyünden saz ve söz ustası Ali
Emin’in seslendirdiği Aşık
Veysel’in Uzun İnce Bir
Yoldayım türküsüyle başladı. Türkü, katılımcıları
duygulandırdı. Bulgarca
ve Türkçe olarak Belediye tarafından yayınlanan
Ardino’nun Sesi Gazetesi

Genel Yayın Yönetmeni
şair Saffet Eren, Mehmet
Çavuşoğlu’nun hayat hikayesini ve sanat yaşamını anlattı. Eren, şairin son
çıkardığı “Balkan Senfonisi” isimli kitabından şiirler
okudu.
Belediye Başkanı
Resmi Murat, Mehmet
Çavuşoğlu’na sağlık ve
uzun ömür temenni etti.
Resmi Murat, şaire şahsı ve Belediye Meclis
Başkanı Sezgin Bayram
adına bir plaket ve tebrik
mektubu sundu ve şunları belirtti:” Ardino, onlarca

yıldır yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası kültürel
etkinliklerin düzenlendiği
bir yerdir. Duayen yazar
ve Ardino’nun Fahri Vatandaşı Halit Aliosman
Dağlı, hümanist olarak
bilinen dünyaca ünlü yazar Sabahattin Ali, Naci
Ferhadov, Faik Arda, Ali
Durmuş, İsmail Cambazov, Hilmi Haşal, Nihat Altınok, Zülkef Yeşilbahçe,
Ramazan Ulusoy, Mustafa Bayramali, Mercan
Civan gibi isimler başta
olmak üzere burada çok
ünlü şair ve yazarlar dün-

yaya gelmiştir. Ardino,
bizde kültürel ve manevi
köprülerin kurulduğu bir
yer.”
Mehmet Çavuşoğlu’nun
Bursa merkezli Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği tarafından aldığı
tebrik mesajı okundu.
Şair Ahmet Emin Atasoy, Mehmet Çavuşoğlu
hakkında güzel sözler
söyledi ve sanat yaşamıyla ilgili anılar paylaştı.
Atasoy,” Üç yıl sonra tekrar Ardino’da bulunmaktan mutluluk duyuyorum.
Mehmet Çavuşoğlu’nun

la Kırcaali il merkezinde
sokak aydınlatması için
sağlanan kaynak miktarı 5 milyon levaya ulaştı.
Kırcaali’de kısa bir sürede
sokakların aydınlatılması-

(Erikli) / Tihomir (Terziören) - Strijba yollarının
bakım ve onarımı için de
1,3 milyon leva sağlandı.
Krumovgrad (Koşukavak)
Belediyesine Drujba sem-

lı) Belediyesi, sağlanan
800 000 leva tutarındaki
kaynakla Ptiçar (Ahatlar)
köyünden Makas yoluna
bağlantı yolu inşa edecek. Çernooçene (Yeni-

Kırcaali ili belediyelerine 7
milyon leva ek kaynak sağlandı
Boyko Borisov hükümeti, ayrı ayrı bölgelerde
önemli altyapı projeleri
gerçekleştirmek için merkezi yönetim bütçesinden belediye bütçelerine
toplam 151,7 milyon leva
tutarında ek bir kaynak
aktarılması kararı aldı.
Kırcaali iline bağlı belediyelere toplam 7 milyon
leva sağlandı.
Meclis Başkanı ve Kırcaali Milletvekili Tsveta
Karayançeva, “Bu finansman yolların, sokakların,
aydınlatma sistemlerinin
bakım ve onarımı, kentsel
alanların modernleştirilmesi ve başka faaliyetler
için sağlandı. Kaynaklar,
devletin tüm yerleşim yerlerine karşı sorumluluğunu gösteriyor ve halkın
refahının gelişmesine yol
açacak” diye yorumda bulundu.
Kırcaali Belediyesine sokaklarda enerji tasarruflu
aydınlatma sistemi uygulanması için 1,5 milyon
leva sağlandı. Karayançeva, “Bu kaynak aktarımıy-

nı bekliyoruz ve bu, Borisov hükümeti sayesinde
olacak” diye vurguladı.
Kirkovo (Kızılağaç) Belediyesine sokakların bakım ve onarımı için 700
000 leva ve bununla beraber Makas-Kukuryak

tinin çevre düzenlenmesi
için 912 000 leva sağlandı. Ardino (Eğridere) Belediyesi sağlanan 912 000
leva tutarındaki kaynak
kamu binalarının bakım
ve onarımı için kullanılacak. Momçilgrad (Mestan-

pazar) ilçesinde Pçelarovo (Kovanlık) - Minzuhar
(Kalfalar) - Draganovo
(Şabanköy) yolunda yenileme çalışmaları için
de aynı miktarda kaynak
sağlandı.
Kırcaali Haber

50 yıldan beri tanıyorum.
O, Rodopların, Balkanların çocuğu. Diğer şairlere
benzemiyor. Onun şiirleri,
yerli edebiyat temsilcilerinin şiirleri arasında en özgündür” dedi.
Heyecanını gizleyemeyen Mehmet Çavuşoğlu,
kendisine gösterdiği ilgiden dolayı belediye yönetimine en içten teşekkürlerini sundu. Şair,” Bu
jestinizden çok etkilendim
ve bütün kalbimle size teşekkür ederim. Çocukluğumun geçtiği, gençliğimde kahramanlıklar gösterdiğim bu kasabada sizler
gibi en samimi ve sadık
dostların arasında bulunmaktan, 50 yıllık mütevazi
edebiyat çalışmalarımın
meyvelerini almaya baş-

ladığım için kendimi son
derece mutlu hissediyorum” diye ifade etti.
Mehmet Çavuşo ğlu,
1948 yılında Yabılkovets
köyünde dünyaya geldi. İlköğretim eğitimini
doğduğu köyünde, lise
eğitimini ise Ardino’da
tamamladı. 1972 yılında
Sofya Kliment Ohridski
Üniversitesi Türk Filolojisi Bölümü’nü bitirdi. Uzun
yıllar köyünde öğretmenlik yaptı. 1989 yılında ailesiyle birlikte Türkiye’ye
göç etti ve Bursa’ya yerleşti. Mehmet Çavuşoğlu, üç şiir kitabı çıkardı.
Şiirlerinin çoğu Yeni Hayat ve Tuna dergilerinde,
Ardino’nun Sesi ve Yeni
Hayat gazetelerinde yayınlandı. Güner ŞÜKRÜ

Bulgaristan’da Nüfus sayımı
2021 yılında yapılacak
Başbakanlık Basın Merkezinden verilen bilgiye göre
hükümet, 2021 yılında Bulgaristan Cumhuriyeti'nde
Nüfus ve Konut Sayımı Yasa tasarısını onayladı. Nüfus
ve konut sayımı, her 10 yılda bir yapılan ve nüfusun
ve konut stokunun sayısı ve özellikleri hakkında temel bilgi kaynağı olan ülkenin en kapsamlı istatistiksel
araştırmasıdır.
Sayım sırasında toplanan veriler merkezi ve yerel
yönetim yetkilileri, işletmeler, bilim camiası ve sivil
toplum sektörü tarafından kullanılabilir. Nüfus sayımı

bittikten sonra Ulusal İstatistik Enstitüsü, cinsiyet, yaş,
eğitim, ekonomik aktivite, meslek, ekonomik faaliyet ve
diğer demografik, sosyal, ekonomik, etnik ve kültürel
özelliklere göre nüfusun sayısı ve yapısı hakkında bilgi
sahibi olacak. Sayım, aynı zamanda bina ve konutların sayısı ve temel özellikleri ile konut koşullarına dair
bilgiler de sağlayacak.
Nüfus sayımı sonuçları, 2021 yılında tüm Avrupa Birliği ülkelerinde nüfus ve konut sayımının planlanmasıyla birlikte Eurostat kurumunun ihtiyaçlarını karşılamak
için de kullanılacak. Yasa, 2021 yılında yapılacak sayıma yönelik hazırlık çalışmalarının organizasyonu ve
yürütülmesini düzenler.
Nüfus ve konut verilerinin toplanması, işlenmesi ve
yayılması için ortak kurallar oluşturulmakta, sayımla ilgili yetkili makamların, sayımı yapan ve deneten kişilerin görevleri ve sorumlulukları belirlenmektedir. Sayım
sırasında toplanan verilerin 22 Ocak 2021 tarihine ait
olduğu kabul edilecek. Sayım araştırması 22 Ocak- 15
Şubat 2021 döneminde yapılacak. Ülkemizde ikinci
kez nüfus sayımı iki aşamada gerçekleşecek-birinci
aşamada (22-31Ocak 2021) elektronik nüfus sayım
formunun doldurulmasını sağlayacak, ikincisinde ise
(1-15 Şubat 2021) sayım görevlileri hane halklarını, binaları ve konutları ziyaret edecekler.
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Necmi Ali, AB –Türkiye Karma Parlamento
Komisyonu’nun 78. Toplantısı’na katıldı
Avrupa Birliği (AB) –Türkiye Karma Parlamento
Komisyonu’nun 78. Toplantısı, 19 - 20 Aralık tarihlerinde Ankara' da Türkiye
Büyük Millet Meclisi’nde
(TBMM) yapıldı. Avrupa
Parlamentosu (AP) Avrupa Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu
Üyesi Milletvekili Necmi
Ali, Yunanistan, Kıbrıs,
Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, İspanya, Hollanda
ve İsveç'ten temsilciler de
bulunan 15 AP milletvekilliden oluşan AP heyetinde
yer aldı.
AB-Türkiye Karma Parl a m e nt o Ko m i syo n u,
Avrupa Parlamentosu
üyelerinden ve TBMM
milletvekillerinden oluşan
bir komisyondur. Komisyonun, iki Eş Başkanı ve
dört Başkan Yardımcısı
vardır.
AB-Türkiye Parlamento
Komisyonu Eşbaşkanları
Manolis Kefalogiannis ve
Emrah Karayel’dir. Komisyon Başkan yardımcıları Miltsos Kirkos, Takis
Hadjiyoru, Sibel Özdemir
ve Cemal Çetin’dir. Parlamento temsilcilerinden
başka komisyon toplantılarında daha çok dönem
başkanlığı görevini yürüten ülkenin temsil ettiği
Avrupa Komisyonu, Avrupa Birliği Konseyi olmak
üzere yürütme makamlarının ve Türkiye hükümetinin temsilcileri yer alıyor.
Komisyon geleneksel olarak yılda iki kez Brüksel
ve Ankara'da toplanır.
Jeopolitik durumun karmaşıklığı nedeniyle yaklaşık iki yıllık bir aradan
sonra bu yıl toplantılar
yeniden düzenli olarak
yapılmaya başladı. 2018
Nisan ayında Brüksel’deki
komisyon toplantısını takiben 19-20 Aralık tarihlerinde Ankara’da yapılan
toplantılarla Türkiye’de
toplantı yapılmadan geçen uzun süre sona erdi.
Karma Parlamento Komisyonu toplantısı başlamadan önce AP milletvekilleri, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger'in
yanı sıra Türkiye'deki
tüm AB’ye üye devletlerinin büyükelçileriyle bir
çalışma toplantısı yaptı.
Toplantıda AB ile Türkiye arasındaki durum ve
ilişkilerin yanı sıra AB’ye
üye devletler ile Ankara
arasındaki ikili ilişkilerin
bazı özellikleri ele alındı.
Toplantıda ALDE, Necmi Ali ve Hollanda’nın
AP Milletvekilisi Marijke
Schaeke tarafından tem-

sil edildi. Onlar ve heyette yer alan diğer AP
milletvekillerinden başka
toplantıya Avrupa Parlamentosu’ndaki tüm partilerin siyasi danışmanları,
AP’de görevli yardımcılar
ve çevirmenler de katıldı.
Karma Parlamento
Komisyonu’nun iki günlük
toplantısı üç oturum halinde gerçekleştirildi.
“AB-Türkiye İlişkileri ve
Katılım Süreci” konulu
ilk çalışma oturumu, Komisyon Eş Başkanları ve

Bazı katılımcılar tarafından Türkiye ile AB arasındaki katılım sürecinin
durgunlaştığı konusundaki endişelerinden dolayı
Necmi Ali, süreci hızlandırmanın gereğini vurguladı. Necmi Ali, şunları
belirtti: “Bu olsaydı, sadece ortak çıkarlarımızın
yararına olurdu. Maalesef,
geçen yıl yeni müzakere
fasıllarının açılmasıyla
ilgili olarak gözle görülür
bir ilerleme yok. Ayrıca
Avrupa Parlamentosu'nda

larıyla başladı.
Necmi Ali, AB ile Türkiye arasındaki ekonomik
ilişkilerin ele alınmasında büyük önem taşıyan
uluslararası analiz raporu sonuçlarını sunarak
tartışmaya katıldı. Necmi
Ali, şunları söyledi:” Uluslararası Para Fonu'ndan
(IMF) elde edilen son
veriler, AB’nin dünyadaki
en büyük ikinci ekonomiye sahip olduğunu ve
Türkiye’nin bu sıralamada
17. sırada olduğunu gös-

Cristiano Berger'in açılış
konuşmalarıyla başladı. Açılışta AB Nezdinde
Türkiye Daimi Temsilcisi
Eski Büyükelçi ve Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
AB Başkanı Faruk Kaymakcı ve AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı yürüten Avusturya’nın Türkiye
Büyükelçisi Ulrice Tilly
de yer aldı. Avrupa Komisyonu adına Komşuluk
Politikası ve Genişleme
Müzakerelerinden Sorumlu Komiser Johannes
Hahn’ı temsilen Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel
Müdür Yardımcısı Macek
Popovski konuşma yaptı.
Necmi Ali, AB –Türkiye Karma Parlamento Komisyonu’nun 78.
Toplantısı’na katılan tüm
delegeleri tebrik ederek,
görüş teatisine iştirak
etti. Necmi Ali,” 76. toplantımızdan neredeyse
iki yıl geçtikten sonra
komisyonun normal çalışmaya geri döndüğünü
belirtmekte fayda var. Bu,
her iki taraf için de ortak
ilgi alanlarına ilişkin görüş
alışverişine olanak tanıyacak” dedi.
Bulgaristan’ın AP Milletvekillisi, AB-Türkiye ilişkilerinde stratejik bir yaklaşım benimseme gereğini
vurgulayarak, sözlerine
şöyle devam etti:” Stratejik bir bakış açısıyla AB
ile Türkiye olmak üzere iki
jeopolitik yapı arasındaki
ilişkiyi ele alıyoruz. AB ile
Türkiye, ekonomi, kültür
ve diğer karşılıklı ilgi alanlarında tarihsel olarak iyi
komşuluk ve ortaklık ilişkileri sürdürüyor”.

üyelik müzakereler ini
dondurmaya yönelik fikirler de var; bize göre bu
son derece verimsiz sonuçlara yol açacak. Katılım süreci çok önemli ve
reformların hızlandırılabilmesi için müzakerelerin
ucunun açık olması gerekiyor”. AP Milletvekili ayrıca Türkiye’nin bu sürece
devam etmesi yönünde
açıkça bir isteklik gösterdiğine dikkat çekti. Buna
örnek olarak dört farklı
bakanlıktan uzmanlardan
oluşan ve Türkiye'deki
mevzuatın AB mevzuatı ile daha iyi ve etkili bir
şekilde uyumlaştırılmasını
amaçlayan Reform İzleme
Grubu'nu verdi.
ALDE Grubu’nun temsilcisi, ayrıca çok önemli
bir konu olan vize serbestleşmesi meselesine
de değindi. Necmi Ali,
şunları kaydetti:” Belirlenen şartların çoğunun
Türkiye tarafından karşılanmış olmasına rağmen
bu sorunun çözümü konusunda daha fazla adım
atmak için her iki tarafta
da siyasi iradeyi harekete
geçirmek gerekiyor. Bu,
mutlak bir çoğunluk olan
Türk toplumunun Avrupa
yanlısı kesimini teşvik
edecektir”.
“AB ile Türkiye Arasındaki Ekonomik İşbirliği”
konulu ikinci çalışma oturumu, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogerini'ni
temsilen Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nde görevli Gabriel Vinalles’in ve
Türkiye Ticaret Bakanlığı
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdür Vekili
Mehmet Tan’ın konuşma-

teriyor. Resmi belgelerinde Avrupa Komisyonu,
Türkiye'yi işleyen bir piyasa ekonomisi olarak nitelendiriyor. Aynı zamanda
AK, nispeten yüksek cari
işlemler açığı, enflasyonun artması ve Türk lirasının değer kaybetmesi gibi
birtakım makroekonomik
dengesizliklerin devam
ettiğini vurguluyor. Bu
engellere rağmen AK’ye
göre, ticaret ve yatırım
açısından AB pazarına
entegre olan Türkiye,
AB’de rekabet baskısı ve
piyasa güçleri ile başa
çıkmaya hazır. Buna ek
olarak daha yakın ortaklığa ve ticareti genişletmeye yönelik daha gelişmiş
ekonomik işbirliği beklentilerimiz var”.
Bulgaristan’ın AP Milletvekillisi, özellikle ticari
ilişkiler üzerinde durdu.
Necmi Ali, şu ifadeleri
kullandı:” Şu anda AB
Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı ve Bulgaristan’ın
güneydoğu komşusu Birliğin beşinci en büyük ticaret ortağıdır. 2017 yılında
AB ile Türkiye arasındaki
toplam ticaret hacmi yaklaşık 154 milyar avroya
ulaşıyor ve AB, 15 milyar
avroluk olumlu bir ticaret
dengeye sahiptir. Türkiye'deki doğrudan yabancı yatırımların yüzde 75'i
AB'den gelmektedir”.
Necmi Ali, bu bağlamda
Gümrük Birliği'ni modernleştirme gereğini vurguladı. Necmi Ali, “Gümrük
Birliği Anlaşması’nın güncellenmesine devam etmek için siyasi engellerin
aşılması gerekmektedir.
Bu, her iki tarafın pozis-

yonlarını yakınlaştırmak
için siyasi bir irade gerektirir. Bu adım, vatandaşlarımıza fayda sağlayacak
işlemleri genişletmeleri
için işletmelere yeni bir
teşvik sağlayacak” dedi.
Necmi Ali, Türkiye’nin
aynı zamanda AB bütçesinden Çok Yıllı Mali
Çerçeve (2014-2020) kapsamında katılım öncesi
yardım olarak 4,5 milyar
avro mali destek aldığını
vurguladı.
Bulgaristan’ın AP Milletvekillisinin ifadelerine
göre iki ülke arasındaki
ekonomik işbirliği derinleşmeye devam etmeli
ve bu örneklerle iyi bir
temele dayanmaktadır.
Necmi Ali, şunları belirtti:
“Türkiye'de AB sermayeli 16 000'den fazla şirket
var. Tarım ve kamu alımları alanlarında pazar erişimini artırarak ekonomik
entegrasyonun arttırılması, düzenleyici çerçevenin
daha iyi uyumlaştırılması
yoluyla hizmet sektörüne
yatırımın teşvik edilmesi
ile birlikte son zamanlarda ticaret savaşların başladığı modern dünyada
özellikle önemli olan, her
iki tarafın da fayda elde
ettiği pazar entegrasyonunun hızlandırılmasına
yol açacaktır”.
Necmi Ali, iki ekonominin daha da senkronize
edilmesine yardımcı olacağı için katılım sürecinin
daha da hızlandırılması
ve yeni fasılların açılmasının gerekli olduğunu
kaydederek konuşmasını
sonlandırdı.
“Güvenlik Konusunda
Engeller” konulu son çalışma oturumunda gerçekleştirilen tartışmada Avrupa Dış İlişkiler Servisi'nde
görevli Gabriel Vinalles ile
birlikte Avrupa Parlamentosu Güvenlik ve Savunma Alt Komitesi (SEDE)
ve Türkiye Ticaret Bakanlığı temsilcileri de yer aldı.
Bulgaristan’ın AP Milletvekillisi, bu konudaki
konuşmasına güvenliğin tüm yönlerinin ele
alınamayacağına vurgu
yaparak başladı. Çünkü
belirttiğine göre modern
dünyada, bunlardan biri
mülteci krizi olan çok fazla zorluk var.
Necmi Ali, sığınmacı
akını ile ilgili olarak, “Orta
Doğu ve Kuzey Afrika'daki olaylarla ilgili jeo-politik
zorluklar hem AB'yi hem
de Türkiye'yi olumsuz
etkiliyor. Tüm bu ülkelerden gelen mülteciler, hem
komşu ülkeler hem de Avrupa’daki sivil toplumlar

için sorun yarattı. Temmuz 2016’da Türkiye’de
gerçekleştirilen, güvenlik
konusundaki engelleri derinleştiren darbe girişimini
de buna ekleyebiliriz. AB
ve Türkiye’nin, bazı açılardan farklılık gösteren kendi güvenlik öncelikleri olsa
da, genel durumu daha da
iyileştirmek için bir temel
oluşturabilecek çok daha
fazla temas noktamız
var. Ne AB ne de Türkiye,
Orta Doğu'daki süreçleri
etkileme gücüne sahip olmasa da, insanların çektiği acıları hafifletmek ve
ülkelerimizde terör tehditlerini azaltmak için daha
yakın bir işbirliğine ihtiyaç
var” diye konuştu.
Mülteci krizini çözmek
ile ilgili olarak Necmi Ali,
2016-2017 döneminde 3
milyar avro tutarında destek verilen Türkiye'deki
Mülteciler için Mali Yardım
Programı’na vurgu yaptı.
Bu anlaşmanın gerçekten
sonuç verdiğini vurguladı
ve AB fonlarının doğrudan
Türkiye’nin devlet bütçesine aktarılmadığını, bunun
yerine mültecilere yönelik
farklı projelere doğrudan
hibe olarak aktarıldığını
hatırlattı. Necmi Ali, Avrupa Komisyonun, Türkiye'deki mültecilere yönelik
AB tarafından yapılan insani yardımlardan somut
sonuçlar elde edildiği yönündeki değerlendirmesine vurgu yaparak, 1 milyonu aşkın Suriyeli çocuğun okula devam etmesi
için verilen desteği buna
örnek olarak gösterdi.
Necmi Ali, ”Mekanizmanın 2018-2019 yılları için
ek üç milyar avro sağlanmasını öngören ikinci
aşaması, uygulama aşamasındadır. Bu şekilde
AB, komşusuna göçmen
krizi ve milyonlarca mültecinin iltica başvurusuyla başa çıkmasında etkili
bir şekilde yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda
mali yardımımızın yeterli
olmadığını belirtmemiz
gerekir ve Türk hükümetinin anlaşmaya uymak
için muazzam çaba harcadığını vurgulamalıyız.
Bir Güneydoğu Avrupa
ülkesinin temsilcisi olarak son zamanlarda göç
baskısını tam anlamıyla
sıfır düzeye indirgenmesine katkıda bulunan
Türkiye’ye Bulgaristan’ın
olduğu gibi AB'nin dış sınırlarının korunmasından
dolayı minnettarlığımızı
belirtmek isterim. Bu açıdan komşularımıza daha
fazla saygı gösterilmesi
gerekiyor” diye altını çizdi.
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Acil tıbbi yardım sisteminde modernleşme projesi
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanı Petya
Avramova’nın da hazır
bulunduğu törende Sağlık Bakanı Kiril Ananiev
ve Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakan Yardımcısı ve Büyüyen Bölgeler
Operasyonel Programı
Yönetim Otoritesi Başkanı
Denitsa Nikolova arasında ülkede acil tıbbi yardım
sisteminin modernizasyonuna yönelik projenin uygulanması için sözleşme
imzalandı.
Toplam maliyeti 163,5
milyon leva olan proje,
Büyüyen Bölgeler Operasyonel Programı Öncelik Ekseni 4: Bölgesel
Sağlık Altyapısı kapsamında hibe desteği aldı.
En son teknolojiye sahip
tıbbi ekipmanlarla donatılmış 400 ambulansın satın
alınması ve il merkezi durumundaki şehirlerde bulunan 170 Acil Sağlık Yardım Merkezi, onlara bağlı
170 kuruluşun ve yerleşim
yerlerinde hizmet veren 6
acil yardım ekibinin kullandığı ekipmanların yenilenmesi planlanmaktadır.
Projenin uygulanmasıyla
sağlık hizmetinin kalitesi-

ni önemli ölçüde artıracak
ve daha verimli bir sağlık
altyapısı sağlayacak acil
tıbbi yardım sisteminin
kapsamlı bir şekilde reformize edilmesi beklenmektedir.
Bakan Avramova, acil
tıbbi yardım sisteminin
gelişimini desteklemek
için imzalanan projenin
önemini vurguladı. Proje
ülke çapında uygulanacak ve acil tıbbi yardım
sistemi dahilindeki 237
nesneyi kapsayacak.

Uygulama süresi 36
aydır.
Bakan Ananiev, projenin
acil tıbbi yardım sisteminin yeniden yapılandırılmasına yol açacağını,
uygulanması sistemin etkinliğini artıracağını, acil
durumlarda tıbbi bakım
kalitesini iyileştireceğini ve acil sağlık yardım
sistemi organlarının yardıma hazır vaziyette bekleyecekleri bu 237 puanla
hastalara mümkün olanca
en yakında olmalarına im-

kan verecektir.
Sağlık Bakanı,” Projenin
uygulanması aynı zamanda hastane hizmetlerinin
yeniden yapılandırılmasını da sağlayacaktır” dedi.
İlk 280 yeni ambulansın
teslim alınması beklendiğini belirten Ananiev, “İhale bitti. İhaleyi kazanan
firma belli oldu. Umarım
daha yarın proje sözleşmesini imzalayacağız”
dedi.
Bulgaristan Yurt Dışında
Tedavi Fonu ve Çocuk Te-

Koreli şirketler, Burgaz’a yatırım yapmak istiyor
Burgaz şehrinde Bulgaristan-Kore İş Konseyi
gerçekleştirildi. İş Konseyi, Kore Ticaret ve Yatırım
Teşviki Ajansı'nın (COTRA) inisiyatifiyle yapıldı.
İş Konseyine Burgaz şehri
ve bölgeden iş dünyasının
temsilcileri davet edildi.
KOTRA Sofya Genel Müdürü Jeong Young-Jong,
katılımcıları selamladı
ve birçok Koreli şirketin
Burgaz'a Avrupa'ya açılan
bir kapı olarak ilgi duyduğunu açıkladı. Yong, “Birçoğu Vietnam'da üretim
faaliyetleri yapmakta,
ancak işlerini büyütmek
veya Bulgaristan'a yatırım yapmak için azimlilerdir. Bunu yapabilmek
için incelemeler yapılmalı
ve bölge araştırılmalıdır”
diye konuştu.
Bu sebepten dolayı

KORTA Sofya İncelemeler Müdürü Georgi İliev,
kuruluşun faaliyeti, çıkarları ve hizmetleri hakkın-

da ayrıntılı bilgiler sundu.
KOTRA, her iki ülkeden
üreticiler için bir irtibat
ünitesidir. İliev,” Bulgar
şirketlerinin Koreli şirketler ile başarılı bir iş yapma
şansı var. Şimdiye kadar

Burgaz şirketleri ile 12
görüşme talebi oldu ve
onlarla ortak olmayı umuyoruz” diye kaydetti.

Burgaz Mali İşler, Bütçe
ve Ekonomiden Sorumlu
Belediye Başkan Yardımcısı Krasimir Stoyçev,
Kore ve Bulgaristan'ın
uzun süredir ortak olduğunu ve son altı ayda iki

ülke arasındaki ticaret cirosunun 135 milyon dolar
olduğunu belirtti. Stoyçev, Burgazlı 60 çocuğun
Kore Dilini öğrenmeye
başladığını ve onların iki
ülke arasındaki geleceğin
elçileri olacağını da sözlerine ekledi. Belediye Başkan Yardımcısı,” Burgaz
Belediyesi, gelecekteki iş
ortaklarına mümkün olan
her türlü şekilde yardımcı
olacaktır. Sanayi bölgelerimiz de yatırımlara açıktır” dedi.
Toplantı istişarelerle,
karşılıklı olarak yararlı bir
işbirliği kurmaya ilgi duyan olası Koreli ortaklar
ve tedarikçilerle temaslar
için fırsatlar sunulmasıyla
devam etti. Amaç, Kore
ve Bulgaristan ekonomilerinin birbirlerine yardım
etmesidir.

Sofya'da 2. Dünya Savaşından kalma bomba bulundu
Başkent Sofya'nın merkezinde bir şantiyede kazı
çalışmaları sırasında 2.
Dünya Savaşı'ndan kalma
patlamamış 220 kilogramlık uçak bombası bulundu.
Polis, çevre binalarda
oturanları tahliye ettikten
sonra bölgede güvenlik
kordonu oluşturdu.
İncelemelerde bulunan
Savunma Bakanlığı uzmanları, ABD yapımı 220
kilogram ağrılığındaki

uçak bombasının uğradığı
ağır korozyon sonucu patlama riski bulunmadığını
bildirdi.

A A'nın haberine göre
bombanın
güvenli bir
şekilde Sofya
yakınlarındaki Slivnitza
Kara Kuvvetleri poligonuna taşındığı
ve güvenlik
nedeniyle ertesi gün gündüz saatlerinde imha edildiği bildirildi.

Bulgar istan 13 Aralık 19 41'd e A B D ve
İngiltere'ye savaş açtıktan sonra 1943-1944
döneminde bu iki ülkenin
11 ağır bombardımanına
uğramıştı.
Operasyonlar sırasında
başkent Sofya'da çoğu
sivil 700 kişi ölmüş, 750
kişi yaralanmış ve kentteki 900 bina da yerle bir
edilmişti.
Kırcaali Haber

davi Fonu’nun Ulusal Sağlık Sigorta Kasası’na dahil
edileceği konusuyla ilgili
olarak Bakan, “Şu anda
Çocuk Tedavi Fonu'na
bağlı Kamu Konseyi’nin
varlığını devam ettirip
ettirmemesi üzerinde düşünülüyor” dedi. Bakan,
çocukların tedavisi için
verilen destek miktarının
daha az olmayacağına
kanaat getirdi.
Ananiev yeni ajansın
oluşturulmasıyla ilgili
yorum yaptı.
Ananiev,” Sağlık sisteminde yeniden yapılanma
yapıyoruz, bu da sistemde görevli idari personel
sayısının ar ttırdığımız

anlamına gelmiyor. Yeni
kurulacak Sağlık Denetimi Ajansı, aslında Tıbbi
Denetim İcra Ajansı ve
Organ Nakli Ajansı’nın
gördüğü işlevler temelinde faaliyet yürütecek.
Oluşturmak istediğimiz
şey, bu iki faaliyetin işleyişinde daha iyi bir organizasyon ve daha iyi bir
kapasitedir. Hazırladığımız kanun tasarısında bu
ajansların işlevleri belirtilmiştir” diye kaydetti. Bakan, gerçekleştirecekleri
genel kontrol işlevlerini
belirterek ajanslarda çalışacak kişilerin sorumluluk
düzeyinin yükseltileceğini
ifade etti. KH

AP, AB ülkelerini neo-faşist
ve neo-Nazi gruplarını
yasaklamaya çağırdı

Avrupa Parlamentosu faşizm, ırkçılık ve yabancı düşmanlığının giderek kabul görmesinden endişe duyuyor.
AB üye devletleri'ni neo-faşist ve neo-Nazi gruplarını
yasaklamaya çağırıyor.
AP milletvekilleri, bu gruplara karşı ciddi eylemler
bulunulmamasının , Avrupa'da mevcut olan yabancı
düşmanlığın boy göstermesini mümkün kıldığına katılıyorlar.
AP tarafından kabul edilen resmi kararda 2011 yılında Norveç'te 77 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan,

İngiliz milletvekili Joe Cox'un 2016 yılında öldürülmesinden ve İtalya'da faşist birliklerin AP milletvekili Fil
Eleonora Fornza'ya karşı saldırısından bahsedildi. Belgede Polonya, Yunanistan, İtalya, Almanya, Fransa,
İspanya, Letonya ve İskandinav ülkelerinde faşistlerin
yer aldığı bazı olaylar da belirtildi.
AP milletvekilleri, bazı üye devletlerdeki aşırı sağ örgütlerin cezasızlığının, toplumu bir bütün olarak etkileyen şiddetin nedenlerinden biri olduğunu ve şiddetin
siyahi Avrupalılar / Afrikalılar, Yahudiler, Müslümanlar,
Romanlar, AB üyesi olmayan ülkelerin vatandaşları,
transseksüeller-LGBTİ bireyler ve engelli insanlar gibi
belirli azınlıklara yönelik olduğunu iddia ediyor.
AP, bu suçların soruşturulması ve kovuşturulmasını
sağlamak için emniyet müdürlüklerinde nefretle mücadele birimlerin oluşturulmasını önerdi. Ayrıca, ulusal
otoritelere neo-faşist ve neo-Nazi gruplarını ve Nazizm
ve Faşizme hayranlık uyandıran ve yücelten her bir
vakıf veya derneği etkili bir şekilde yasaklama çağrısında da bulundu.
Sosyal medya platformları ile işbirliği içinde internet
üzerinden ırkçılık, faşizm ve yabancı düşmanlığın yayılmasına karşı önlem alınması gerekmektedir.
AP tarafından kabul edilen karara göre üye devletler
ve ulusal spor federasyonlarının, özellikle futbol kulüplerinin, sorumlu kişileri kınayıp cezalandırarak genç
taraftarlara, sivil topluma ait okullar ve kuruluşlara yönelik pozitif eğitim faaliyetlerini teşvik ederek stadyumlarda ırkçılığa, faşizme ve yabancı düşmanlığına karşı
mücadele etmeleri gerektirmektedir.
AP milletvekilleri, eğitimin, gençlerin tarih hakkındaki
farkındalıklarının arttırılmasının önemini vurgulayarak
geçmişte işlenen faşist suçların açıkça reddedilmesini
talep etmektedirler. Onlar, Holokost ile ilgili gerçeğin
anlamsızlaştırılmaması gerektiğini vurguladılar.
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Anaokullarında ve okullarda çocukların ilgi
alanlarına göre faaliyetler devam edecek
2019-2021 dönemi için
güncellenmiş orta vadeli
bütçe tahminine göre devlet tarafından 2019 yılında
okullarda çocukların ilgi
alanlarına göre faaliyetler
yürütülmesini sağlamak
için 25,1 milyon leva sağlanacak. Bu kaynaklar,
öğrencilerin matematik,
bilişim, doğa bilimleri ve
teknoloji alanlarında kilit
yeterliklerinin geliştirilmesine yönlendirilecek
ve kariyer rehberliklerine
yardımcı olacak.
Eğitim ve Bilim Bakanı
Krasimir Vılçev, “Şimdiye
kadar Avrupa Birliği (AB)
fonlarıyla finanse ettiğimiz
iki çok önemli politikamız
var ve 2019'dan itibaren
onların devlet bütçesinden finanse edilmesini
sağlayacağız. Belki de
en önemli olanı 25 milyon
leva öngörülen ilgi alanlarına göre faaliyetlerin
finanse edilmesidir” diye
yorum yaptı. Bakan,”Daha
önce bu tür faaliyetler
USPEH projesi, geçen
eğitim ve öğretim yılının
sonuna kadar ise Senin
Saatin projesi kapsamın-

da finanse edildi. Bundan
sonra ilgi alanlarına göre
faaliyetler için devlet bütçesinden her yıl 25 milyon
leva ayrılacak” dedi.
Anaokullarında ek faaliyetlerin düzenlenmesinde de değişiklikler
öngörülmektedir. Artık
özel şirketler anaokulu
binalarında dans, İngilizce dersleri, çeşitli spor
dersi oyunları gibi farklı

faaliyetler düzenliyor. Bu
amaç için ebeveynlerden
ücret alıyor ve anaokulu,
sadece anaokulu katkı
payı ve ders oyunu ücretlerini toplayan bir kasiyer
rolü oynuyor.
Okul Öncesi ve Okul
Eğitimi Kanunu’nda yapılan değişikliklere göre
zorunlu okul öncesi eğitim verilen devlete ve belediyelere bağlı anaokulu

ve okullarda ebeveynlerin
gönül rızasıyla ve ücreti
ödenerek temel dersler
dışındaki zamanlarda
anaokulu veya okula giden çocuklara yönelik ek
olarak eğitim faaliyetleri
de yürütülebilir. Değişiklikler, bundan sonra bu
faaliyetlerin, anaokulların
seçeceği özel şirketler tarafından kira bedeli ödenerek anaokulların kont-

otomotiv fabrikalarındaki endüstriyel robotların
çalıştırılmasının yanı sıra
yazılımı entegre etmek ve
çalıştırmakla ilgilenecek.
Merkezde çalışacak
personelin seçimi geçen

herkes, Varna Teknik
Üniversitesi'nden mezun
olmuştur” demişti.
Siemens Bulgaristan
Şirketi ile Varna Teknik
Üniversitesi arasındaki işbirliği daha geçen

Teknolojileri Bölümü’ne
okuyan öğrencilere yönelik sınav komisyonunda
yer alıyor.
Mühendislik Merkezinde
çalışacak mühendislerden başka şirket, lojistik,

Siemens, Varna’da Mühendislik Merkezi Açtı
Alman şirketi Siemens’in
Bulgaristan’da faaliyet
gösteren şirketi tarafından yapılan açıklamada
Varna şehrinde otomotiv
endüstrisi için sistemler
tasarlamak ve geliştirmek için bir Mühendislik
Merkezi açtığı bildirildi. Merkezde üretim ve
otomasyon sistemleri de
geliştirilecek ve uygulanacak.
Merkezde çalışacak
ekipte tasarımcılar, programcılar, PLC programlama uzmanları, robot
programlama uzmanı
olan mühendisler yer alıyor.
Mühendislik Merkezinde
ilk başta 12 kişilik personel çalışacak ve sayısı faaliyetin genişletilmesiyle
birlikte artacak, bu yılın
sonuna kadar çalışanların 30’a çıkması bekleniyor.
Siemens Bulgaristan
Şirketi’nde Sayısallaştırılmış Üretim ve Proses
Endüstrileri ve Sürücüler
Daire Başkanı Teodor
Marinov, Volkswagen
ve Mercedes gibi önde
gelen Alman otomobil
üreticilerinin çoğu Siemens tarafından üretilen
bileşenlere ve kontröllere
dayanan sistemler kullandığını söyledi.
Mühendislik Merkezi,

nisan ayında sona erdi
ve ondan sonra kurulmasına yönelik hazırlıklara
başlandı. Bir süre önce
Marinov, “Mühendislik
Merkezi Varna’da kurulacak, çünkü orada yüksek yeterlilik derecesine
sahip mühendislerin olduğunu tespit ettik. Herhangi bir istisna olmaksızın projemiz üzerinde
çalışmak için seçtiğimiz

yıl ocak ayında başladı.
Siemens’in bir uygulama
yazılımı, üniversitedeki
otomasyon sistemlerini
tasarlamak için laboratuvardaki denetleyicileri
programlamak için kullanılır. Üniversitedeki
Mekatronik Laboratuvarı da şirketin yardımı
ile donatılmıştır. Şirkette
çalışan uzmanlar, ayrıca
Siemens PLC Yönetim

süreç yönetim sistemleri
(ERP sistemleri ) ve dışarıya hizmet verilmesi konusunda deneyim sahibi
insanlar seçmiştir.
Mühendislik Merkezi
Business Park’ta kuruldu.
Business Park’ın kuruluşundan bu yana Siemens
Bulgaristan Şirketi’nin
bölgesel satış ve servis
birimleri orada bulunuyor.
Kırcaali Haber

rolü altında yürütülmesini
öngörüyor.
Vılçev,” Şu anda bu faaliyet düzenlenmemiştir.
Kanun değişikliği ile bu
faaliyetler anaokulları tarafından ve anaokulların
hesabına yapılacak. Bu
demektir ki, ödenen ücretler anaokulların kasasına girecek ve yapılan
giderler de anaokulları tarafından karşılanacak. Şu
anda bu ücretler anaokulların kasasına girmiyor ve
yapılan giderler de anaokulların kasasından ödenmiyor. Oysa anaokulların
kasadarları iki ücret topluyor-birisi anaokulu katkı
payı ücreti, diğeri ek faaliyet için ödenen ücrettir.
Bu faaliyetler, anaokulları
adına anaokullarına ait

yerlerde yürütüldüğüne göre, ödenen ücretin
anaokullarına ödenmesi
gerekir ve anaokulların
belirli bir prosedür doğrultusunda faaliyetleri uygulayacak şirketler seçmesi
gerekir” dedi.
Bakan,” Böylece bu faaliyetler meşrulaştırılacak
ve uygulamalarında daha
fazla şeffaflık ve muhasebe izlenebilirliği sağlayacaktır” diye izah etti.
Vılçev,” Ben anaokullarına dikkat çekiyorum,
çünkü okullara 25 milyon
leva verdiğimizde bu tür
faaliyetlere yönelik oradaki pazarı büyük ölçüde
kapatacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.
Kırcaali Haber

Ardino’da “Kaçış 1950”
filminin gösterimi yapıldı
Yapımcılığını ve yönetmenliğini İhsan Taş’ın yaptığı “Kaçış 1950” filminin Ardino’da (Eğridere) yapılan
gösterimi büyük ilgi gördü. Filmin gösterimi, Ardino
Belediye Meclis salonunda yapıldı. Filmin kadrosunda yer alan Türkiye Büyük Millet Meclisi 22. Dönem
Milletvekili Faruk Anbarcıoğlu ve oyuncu Burak Kaya
gösterimde hazır bulundu. Filmin senaryosu, “Ata
Topraklarından Ana Vatana Anılar” isimli kitabından
uyarlanarak hazırlandığı Zülkef Yeşilbahçe, Balıkesir
Belediyesi Kültür Koordinatörü Nail Akkeçi ve Bursa
DAĞ-DER Derneği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Aygün

özel konuk olarak yer aldı. Gösterime ayrıca Belediye
Başkanı Resmi Murat ve Belediye Meclis Başkanı Sezgin Bayram olmak üzere belediye yönetimi ve yediden
yetmişe vatandaşlar katıldı.
Film gösterim etkinliği, son derece duygusal bir
havada geçti. Film, Bulgaristan'da gördükleri baskıdan ve komünist rejimden 1950-1970 yılları arasında
Türkiye'ye kaçmaya çalışan üç Türk gencinin hikayesini
konu almaktadır.
Gösterimden sonra konuşma yapan Belediye Başkanı Resmi Murat, filmden son derece etkilendiğini
kaydetti. Resmi Murat,” Bu gerçek bir hayat hikayesi.
Bu bizim kaderimiz” dedi. Filmde oynayan oyuncuları
tebrik eden Belediye Başkanı, Türkiye’den gelen konuklara birer plaket takdim etti.
“Ata Topraklarından Ana Vatana Anılar” isimli kitabın
yazarı Zülkef Yeşilbahçe, memleketinde bulunmaktan
mutluluk duyduğunu dile getirdi. Yeşilbahçe,”En büyük
hayalimi gerçekleştirdim, filmin ülkemde, Rodoplar’da
da gösterilmesi hayalimdi“ diye konuştu. Yeşilbahçe,
mükemmel film gösterim organizasyonundan dolayı
belediye yönetimine en içten şükranlarını ifade etti.
Gösterime katılan herkese Yeşilbahçe’nin “Ata Topraklarından Ana Vatana Anılar” kitabı hediye edildi.
“Kaçış 1950” filmi, 23 Aralık 2018 Pazar günü Gorno
Prahovo (Tosçalı) köyünde Lıç Halk Toplum Merkezi
salonunda da gösterime girdi. Filmin gösterimi, Ardino
Belediyesi’nin Noel Yortusu ve Yılbaşı kutlama programı dahilinde düzenlendi.
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İş Adamı Kemal Özmez MÜSİAD Bulgaristan Temsilcisi Oldu
MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD),
Belarus ve Bulgaristan'da temsilcilik açtı.
MÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, "Ticaret Diplomasisi" vizyonuyla küresel ölçekli
teşkilat ağını genişleten dernek,
gelecek 3 ay içerisinde 100 ülkede teşkilatlanma hedefiyle
faaliyetlerini sürdürüyor.
Belarus ve Bulgaristan’da
temsilcilik ofisi açan MÜSİAD,
89 ülkede 219 temsil noktasına
ulaşmış oldu.
MÜSİAD Belarus Temsilcisi
olarak Mikail Çalışkan ve MÜSİAD Bulgaristan Temsilcisi
olarak Kemal Özmez göreve
getirildi.
"İkili ilişkiler çok önemli bir seviyeye ulaştı"
Açıklamada görüşlerine yer
verilen MÜSİAD Yurt dışı Teşkilatlanma Başkanı İbrahim Uyar,
Türkiye'nin, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke olduğunu, bu yönüyle Belarus'un,

Türkiye'nin Avrasya'daki önemli
partnerlerinden biri konumunda
bulunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kasım 2016'da
Minsk'e gerçekleştirdiği ziya-

Belarus'la ilişkilerin yapıcı diyalog odaklı bir temelde, olumlu
mecrada ilerlemekte olduğunu
belirten Uyar, son dönemde ikili
temas ve ziyaretlerde artış kaydedildiğini bildirdi.

rette, iki ülke arasında 9 anlaşma imzalandığını hatırlatan

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

Uyar, yapımı 2016 yılında tamamlanan Minsk Camisi'nin de
açılmasıyla ikili ilişkilerin çok
önemli bir seviyeye ulaştığını
ifade etti.
Karşılıklı ticari ilişkilerin her
geçen yıl ivme yakaladığını
belirten Uyar, iki ülke arasında
dış ticaret hacminin 605 milyon dolar seviyesine ulaştığını,
Türkiye'nin yaptığı ihracatın 422
milyon dolar seviyelerine kadar
yükseldiğini bildirdi.
"Bulgaristan'daki toplam Türk
yatırımları 2 milyar dolar seviyelerinde"
Bulgaristan'daki temsilci lik açılışlarına değinen Uyar,
Bulgaristan'ın Türkiye'nin ilk 5
ticaret ortağı arasında yer aldığını aktardı.
Bulgaristan'ın dış ticaretinde
Türkiye'nin payının yüzde 8 ol-

duğuna işaret eden Uyar, şunları kaydetti:
"Bu rakamın daha üst seviyelere çıkarılması gerekiyor ve
bu anlamda MÜSİAD olarak
faaliyetlerimize hız vereceğiz.
Bulgaristan'daki toplam Türk
yatırımları 2 milyar dolar seviyelerinde. Türk sermayeli iki bankanın yanı sıra Bulgaristan'da
irili ufaklı yaklaşık bin 500 Türk
şirketi faaliyet gösteriyor. Türk
müteahhitlik firmaları tarafından
tamamlanan ve devam eden
projelerin tutarı ise 1,2 milyar
dolar. 2009 yılında Sofya'da bir
Türk Ticaret Merkezi kuruldu.
Bu gelişmeler ile ilişkiler çok iyi
bir seviyeye geldi ancak potansiyeli tam anlamıyla henüz yansıtmıyor. Bulgaristan AB üyesi
bir ülke. Bu Türkiye açısından
önemli."
Kırcaali Haber

imam Musa Kıy ve Sliven (İslimye) Bölge Müftlüğünde konuk
imam Selami İlhan idi.

amacı, ülkemizdeki Müslüman
topluluğunun lehine Başmüftülük bünyesinde çalışan din görevlilerinin yeterliliklerini
daha da geliştirmektir.
Başmüf tülüğü İrşat
Hizmetleri Daire Başkanlığı, geçen aralık
ayının sonunda imamlara verilen seminerlerin başarılı bir şekilde
yürütülmesinden dolayı
ev sahipliği yapanlara
şükranlarını sunmaktadır. İrşat
Hizmetleri Daire Başkanlığı,
seminerlere aktif olarak katılan
imamlara da müteşekkirdir.
Başmüftülük

Türkiye’den konuk imamlar,
Ruse’de seminer verdi
Bulgaristan Başmüftülüğü, 2327 Aralık 2018 döneminde Ruse
(Rusçuk) Bölge Müftülüğü ile ortaklaşa olarak “Kur'an-ı Kerim
ve Ezanın Makamla Okunması”
konulu seminer düzenledi. Seminer, Ruse Mirza Seyyid Paşa
İmam Hatip Lisesi’nin ev sahipliğinde yapıldı.
Kuzey Bulgaristan’da üç bölge müftülüğünde geçici olarak
hizmette bulunan Türkiye’den
konuk imamlar, seminere konuşmacı olarak katıldı. Seminerin konuşmacıları Razgrad
(Hazargrat) Bölge Müftülüğünde
konuk imam İbrahim Topuz, Şumen Bölge Müftülüğünde konuk

Bu seminerin ve aynı dönemde Güney Bulgaristan’da imamlara yönelik Momçilgrad (Mestanlı) İlahiyat Lisesi’nde gerçekleştirilen aynı konulu seminerin
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