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Türk ve Bulgar İş Adamları Filibe’de Bir Araya Geldi
rı söyledi: “Bugün burada Filibe
Ticaret Ataşesi Sayın Mehmet
Ali Erdem ve BULTİŞ kurucuları
da bizlerle beraber. İki dernek
arasındaki ilişkileri kuran değerli
Şahap Aktaş’a da aramızda bulunduğu için teşekkür ediyorum.

Gelecek yıl derneğimizin kuruluşunun 20. yılı. Bununla ilgili
gelecek yıl yazın kutlama etkinlikleri yapmayı düşünüyoruz ve
bu etkinliklerde siz değerli partnerlerimizi aramızda görmek
Devamı 3’de

HÖH Kırcaali İlinde Tüm
Belediyeleri Kazandı

Bulgaristan'da düzenlenen yerel seçimlerde, ülkenin büyük
kentlerinde sonuçlar 6 Kasım'da yapılacak ikinci turun ardından
belli olacak.
Ülkede 66 parti ve koalisyonun adaylarının yarıştığı yerel seçimlerin ilk turu yapıldı.
Kayıtlı 6 milyon 228 seçmenin olduğu ülkede, kamuoyu araştırma şirketleri, katılım oranını yüzde 43 olarak duyurdu.
Resmi olmayan ilk sonuçlara göre, başkent Sofya'da iktidardaki
Filibe CITY Otelde kahvaltıda
bir araya gelen Türk ve Bulgar iş
adamları ortak ticari ve yatırım
olanaklarını görüştü.
Bursa’da faaliyet gösteren Rumelili Yönetici, Sanayici ve İş
Adamları Derneği /RUMELİSİAD/ üyesi ve çeşitli sektörlerde
faaliyet sürdüren 45 kişilik iş

adamı heyeti Filibe’de BulgarTürk İşadamları Derneği (BULTİŞ) üyeleri ile çalışma toplantısı düzenledi.
Samimi ve sıcak bir ortamda gerçekleştirilen toplantıda
RUMELİSİAD Yönetim Kurulu
Başkanı Ömer Kumova, BULTİŞ Derneği Yönetim Kurulu

Başkanı Donka Koleva, T. C.
Filibe Ticaret Ataşesi Mehmet
Ali Erdem ve çok sayıda iş adamı yer aldı.
BULTİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Donka Koleva, Türk iş
adamlarını Filibe’de ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu
belirtti. Koleva devamda şunla-

Prof. Dr. Mustafa Karataş Mestanlı
İmam Hatip Lisesinde Konferans Verdi
Camiler ve din görevliler i haf t ası münasebet i y le
Bulgaristan'a gelen Prof. Dr.
Mustafa Karataş Mestanlı
İmam Hatip Lisesinde "Sevgili
Peygamberimizin Örnek Hayatı, Fedakarlığı ve Ahlakından
kesitler ile Medine'de Medeniyet İnşaası” konularıyla konferans verdi.
Program Kur'an tilaveti ile
başladı. Tilaveti Kırcaali Merkez Camii imam hatibi Metin
Uluocak Hoca yaptı. Ardından
Ev sahibi Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan Mehmed selamlama
konuşması yaptı. T. C. Sofya
Büyükelçiliği Sosyal Hizmetler
Müşaviri Mehmet Genç hitapta
bulundu. Vest İlahi Grubu ilahiler okudu, program sunuculuğunu yapan Mestanlı İmam

Hatip Lisesi Müdür Yardımcısı
Nurettin Çakır şiirler okudu.
Program sonunda, Kırcaali Müftüsü, Mustafa Karataş
Hoca'ya teşekkür plaketi takdim etti.
Programa T.C. Sofya Büyükelçiliği Sosyal Hizmetler Müşa-

viri Mehmet
Genç, Filibe
Başkonso losluğu Muavin konsolos
Volkan Acer,
Sofya İslam
Enstitüsü
Rektör Yardımcısı Must a f a C a n lı,
Haskovo ve
Filibe M üftüler i Basr i
Eminefendi ve Taner Veli, Kırcaali Müftü yardımcıları Erhan
Recep ve Nasuf Nasuf, Lise
Müdürü Ahmed Bozov ve yarımcısı Nurettin Çakır ile birlikte
yüzlerce Müslüman katıldı.
Kırcaali Haber

Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Yurttaşlar (GERB) partisinin
adayı ve mevcut Sofya Belediye Başkanı Yordanka Fandıkova,
oyların yüzde 34'ünü aldı.
Fandıkova'nın en yakın rakibi Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) adayı eski Ombudsman Maya Manolova ise yüzde 26
oy aldı.
Buna göre, yeni Sofya Belediye Başkanı, Fandıkova ile Manolova arasında yapılacak 2. tur seçiminin ardından belli olacak.
Sofya'nın yanı sıra Varna ve Filibe gibi büyük şehirlerde de
yerel yöneticiler, ikinci turun ardından seçilecek.
Nüfusun yaklaşık yüzde 10'unu oluşturan Bulgaristan Türklerinin yoğun olarak yaşadığı Kırcaali kentinde de daha önce üst
üste 4 dönem belediye başkanlığı yapan Hasan Azis, tahminlere göre oyların yüzde 53'ini alarak yeniden Belediye Başkanı
seçildi.
Azs, üyelerinin çoğunluğunu Türklerin oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisi tarafından aday gösterilmişti.
Kırcaali İlindeki diğer 6 belediyeyi de HÖH ilk turda kazandı.
İki turlu yapılan yerel seçimlerde, ilk turda seçilmek için geçerli
oyların yüzde 51'ini almak gerekiyor.
Bu orana ulaşamayan en yüksek oy alan iki aday, ikinci turda
yarışıyor.
Yerel seçimlerin ikinci turu 6 Kasım'da yapılacak. AA
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Zorunlu Göçün Belgeleri Kayıt Altına Alınıyor
Bulgaristan'ın 198 4 1989 yıllarında Türklere
uyguladığı asimilasyon
politikasından kaçan yaklaşık 350 bin kişinin yaşadıklarının unutulmaması
için o döneme ait belge,
fotoğraf, günlük ve görüntüler kayda geçiriliyor.
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
(YTB) ile Balkan Türkleri
Kültür ve Dayanışma Derneğince (Bal-Türk) yürütülen proje kapsamında,
Bulgaristan'ın 1984-1989
yıllarında Türklere uyguladığı asimilasyon politikasından kaçan yaklaşık
350 bin kişinin yaşadıklarının unutulmaması amacıyla o döneme ait belge,
fotoğraf, günlük ve görüntüler kayıt altına alınıyor.
B al -Tür k t ar afın dan
Bulgaristan'ın asimilasyon politikası nedeniyle
1989 yılında, Avrupa'nın
2. Dünya Savaşı'ndan
sonraki en büyük "zorunlu göçü" ile karşı karşıya
kalan Türklerin yaşadıklarının unutturulmaması amacıyla hazırlanan
proje kapsamında, 21-22
Eylül'de Kocaeli'de anma
etkinlikleri düzenlendi.
Bal-Türk Genel Başkan
Yardımcısı ve proje koordinatörü Doç. Dr. Ayhan
Orhan, AA muhabirine,

zorunlu göçün yıl dönümlerinde, ülkenin farklı kentlerinde her sene
anma programları gerçekleştirildiğini söyledi.

şündük. Hemen web sitesi geldi aklımıza. Şu anda
İngilizce, Bulgarca ve
Türkçe olmak üzere bugünleri unutturmayacak,

her yerinde bu üzüntüyü,
kaygıyı, kötülüğü yaşamış insanlar bir araya gelip, hep bir ağızdan 'Biz
bunu unutturmayacağız.'

Orhan, Bulgaristan Türklerinin "zorunlu göçü"nün
30. yılı nedeniyle daha
kapsamlı bir proje hazırlamak istedikleri için YTB
ile iletişime geçtiklerini
dile getirdi.
Hazırladıkları "1989 Zorunlu Göç" adlı projeden
bahseden Orhan, şunlar
kaydetti:
"Önce bunu dünyaya
nasıl anlatırız diye dü-

bugünlerle ilgili belgelerin, bilgilerin depolanabileceği, arşivlenebileceği
bir web sitesi kurduk.
Büyüklerimizden elde ettiğimiz bütün hatıraları,
mektupları, fotoğrafları,
yazışmaları, günlükleri elimize geçtikçe siteye yüklemeye başladık.
Amacımız bütün dünyaya
bunu duyurmak ve unutturmamak. Türkiye'nin

diye haykırmak istiyoruz.
Oradaki soydaşlarımızı
asla unutturmayacağız,
yaşananları asla unutturmayacağız. Bunun için
uğraşıyoruz."
"Anadolu Ajansı arşivini bize açtı"
Kocaeli'de düzenlenmesi planlanan anma programının ilk gününde akademisyenler tarafından 1989
yılında ve öncesinde ya-

Bulgaristan’da üretimi
yapılan Türk ambalajları, yakın Avrupa ülkele-

Üretimlerinin yüzde
80'inin metal, yüzde
20'sinin de plastik am-

rebileceğiniz her ürüne
ambalaj üretiyoruz"
dedi.

rine ihraç ediliyor.
Sarten Ambalaj
CEO'su Zeki Sarıbekir,
Bulgaristan'da ürettikleri metal gıda ambalajlarının yüzde 70'ini
Yunanistan, Sırbistan,
Romanya, Kuzey Make d o nya, Po l o nya,
Slovakya, Macaristan,
Almanya ve Avusturya
gibi ülkelere ihraç ettiklerini söyledi.

balaj olduğunu ifade
eden Sarıbekir, gıda,
kozmetik ve endüstriyel ürünler olmak üzere
3 ayrı sektöre ambalaj
ürettiklerini kaydetti. En
büyük cironun yüzde 50
ile gıda sektöründen
geldiğini anlatan Sarıbekir, "Kendimizi ambalajın süpermarketiketi
olarak tanımlıyoruz. Bir
markete gittiğinizde gö-

Sarıbekir, "İhracatımızı
yüzde 25'lerden yüzde
30'lara taşıdık. Meblağ
olarak ise sene sonunda 120 milyon dolara
ulaşacağımızı düşünüyoruz. İhracatımızı
genellikle Avrupa'ya,
Rusya ve çevresindeki
ülkelere, Ortadoğu'ya
ve Kuzey Afrika'ya yapıyoruz. Son dönemlerde ise Amerika'ya baş-

ladık. İhracatta özellikle
gıda ve kozmetik alanında daha çok artış
görüyoruz" dedi.
Bulgaristan'daki fabrikanın da yakın Avrupa
için kritik bir üretim yeri
olduğunu anlatan Sarıbekir, "Bulgaristan'da
ağırlıklı olarak gıda
sektörü için metal ambalajlar üretiyoruz ve
üretimin yüzde 70'ini
ihraç ediyor uz. En
önemli pazarlarımız
ise Yunanistan, Sırbistan, Romanya, Kuzey
Makedonya, Polonya,
Slovakya, Macaristan,
Almanya ve Avusturya
gibi çevre ülkeler. Son
dönemde Lübnan ve
Fas gibi ülkelere de ihracata başladık. Bulgaristan'daki yatırımımız
planladığımız gibi istikrarlı bir şekilde devam
ediyor" diye konuştu.
İhracatta bir numaralı
pazarın Rusya olduğunu ve onu İngiltere'nin
takip ettiğini anlatan
Sarıbekir, yeni hedeflerinin ise Amerika kıtası
olduğunu ifade etti. AA

Bulgaristan'dan Avrupa'ya Türk Ambalajı

şananların anlatılacağını
aktaran Orhan, programın
ikinci gününde ise belgesel gösterimi, resim sergisi açılışının ardından anılarını anlatmak isteyenler
vatandaşlar için serbest
kürsü kurulacağını bildirdi.
Anma programının ardından bir almanak hazırlayacaklarını anlatan
Orhan, şöyle devam etti:
"En büyük amacımız
bu zaten. 1989'dan bugüne bütün gazeteleri
tarayarak, o döneme ait
hatta 1988'den itibaren
bütün gazete kupürlerini
toplayarak bir almanak
ortaya koymak istiyoruz.
Hocaların, değerli akademisyenlerin anlattıklarını
hem İngilizce hem Türkçe
bir kitap haline getirmeyi
düşünüyoruz. E-kitap
şeklinde yayınlamayı düşündüğümüz bölümler de

var. Resimleri toplayarak
kendimize büyük bir arşiv oluşturmak istiyoruz.
Zorunlu göçle ilgili her
şeyi kayıt altına alıyoruz.
Devletin önemli kurumları da bunları kayıt altına
almış. Anadolu Ajansına
teşekkür ediyoruz. Anadolu Ajansı bir yazı yazdı
ve arşivini paylaşımımıza
açtı. Şu anda web sitesine yurt dışından bile belge ve video aktarımı var.
Bizden sonra gelecek nesillerin de bu işin önemini
kavrayıp, aynı şekilde devam ettirmesini istiyoruz."
Orhan, Bulgaristan'ın
19 8 4 -19 8 9 yıllar ında
Türklere uyguladığı asimilasyon politikasından
kaçanların o döneme
ait fotoğraflarını, anılarını, belgelerini, "https:
//1989forcedmigration.
org" sitesine yükleyebileceğini sözlerine ekledi.

Devlet, AB dışındaki ülkelerde
yapılan organ nakillerinin
masraflarını da karşılayacak
Akciğer nakli için sıra bekleyen hastalar ve yakınları Sağlık Bakanı Kiril Ananiev’in istifası istemiyle Bakanlık önünde protesto eylemi yaptıkları sırada BTV’ye
açıklamada bulunan Bakan Ananiev, “Devlet, Avrupa
Birliği (AB) dışındaki ülkelerde de Bulgaristan vatandaşlarına yapılan organ nakli maliyetlerini karşılayacak” diye bildirdi.
Protestonun nedeni, AB dışındaki ülkelerde Bulgaristan vatandaşlarına yapılan organ nakli ameliyatı
maliyetlerinin yaklaşık 2 yıldır devlet tarafından karşılanmamasıdır. Şu anda 18 hasta acil akciğer nakline
ihtiyaçı var.
Bilindiği gibi, dört hasta organ nakli için yabancı ülkeye başvurdu ve hayat kurtaran organ naklini yaptırmak
için göç etmek zorunda kaldı.
İki yıl bekledikten sonra hala hiçbir Bulgaristan vatandaşı AB ülkelerinde akciğer nakli bekleyenler listesine dahil edilmedi.
Pulmoner Hipertansiyon Birliği Başkanı Todor Mangırov,” Şimdiye kadar Sağlık Bakanlığının bu konuda
son derece pasif davrandığını görüyoruz. Eğer Sağlık
Bakanı, Bulgaristan vatandaşlarına akciğer nakli yapılması sorunuyla başa çıkma konusunda çaresizse,
olayı halledebilecek başka biriyle değiştirmek iyi bir
fikirdir” diye kaydetti.
Donör eksikliği nedeniyle, Avrupa'daki merkezler
artık yabancı uyruklu vatandaşlara organ nakletmeyi
reddediyor. Bu yüzden Sağlık Bakanı, AB dışındaki ülkelerde yapılan organ nakillerinin masraflarını ödeme
sözü verdi.
Bakan, ayrıca bundan sonra organ nakil merkezleri
aramakla hastanın değil, devletin yükümlü kılınacağını
belirtti.
Ananiev, devletin iki hafta içinde organ nakli bekleyen hastalar için bir seçenek aramaya başlayacağını
söyledi.
Protestocular, bunun soruna kökten bir çözüm olmadığını belirtti ve bakan ile görüşmeden sonra eyleme
son verdi.
Pulmoner Hipertansiyon Birliği basına, Başbakan,
Meclis Başkanı, Ulusal Kamu Denetçisi ve Sağlık Bakanına gönderdiği açık mektupta Bakan Ananiev istifa
edinceye kadar süresiz protesto eylemi başlatacağını
duyurdu.
Pulmoner Hipertansiyon Birliği Başkanı Todor Mangırov, Organ Bağışı ve Naklini Teşvik Ulusal Programı
hazırlamadığı takdirde Bakan Ananiev’e görevden istifa etmesi için ültimatom verdi.
Mangırov, böyle bir programın hala hazırlanmadığının altını çizdi.

HABERLER

30 Ekim 2019

Kırcaali Haber 3

Türk ve Bulgar İş Adamları Filibe’de Bir Araya Geldi
1. sayfadan devam

istiyoruz. İki dernek arasında 7 yıl önce başlayan
ilişkilerin sayesinde birçok
ortak faaliyetlerde yer aldık. Uluslararası Balkan
forumlarına katılma fırsatı bulduk. Ve bu yıl da
RUMELİSİAD sayesinde
çok sayıda BULTİŞ üyesi
turizm fuarına katılma imkanı buldu. İki derneğin
Bulgaristan ve Türkiye
arasındaki ekonomik ve iş
ilişkilerinin güçlenmesine
katkı sağladığını düşünüyorum. Ve en önemlisi
güçlü dostluklar kurduk.
Çünkü dostluk ilişkileri ticari ilişkilerin de kapısını
açtığına inanıyorum.”
RUMELİSİAD Yönetim
Kurulu Başkanı Ömer
Kumovada konuşmasında
şunları belirtti: “Biz Rumeli iş adamları derneği olarak buradayız. 45 kişilik
güçlü bir heyet ile geldik.
Bulgaristan’daki ilişkilerimiz 7 yıl önce başladı ve
bu süre içerisinde ilişkilerimizi çok ciddi anlamda
geliştirdik. RUMELİSİAD
olarak Bursa’da yapmış
olduğumuz birçok organizasyonda BULTİŞ’in desteğini aldık ve bu anlamda
da kendilerine teşekkür
ediyoruz. Burada başta
iş adamı Şahap Aktaş ol-

oluşturmuş olduğu büyük
bir işbirliği kuruluşu ve o
yüzden Balkan ülkeleriyle
ticaretimizin ve yatırımlarımızın gelişmesinde çok
önemli bir rol oynamaktadır. BULTİŞ derneği
Filibe merkezli kurulu ancak, Bulgaristan’da birçok
yerde faaliyette bulunan
Türk ve Bulgar iş adamları derneği. Biz de Filibe
Ticaret Ataşeliği olarak
hem BULTİŞ’e hem de
RUMELİSİAD’a Bulgaristan ve Türkiye arasındaki
ticaretin ve yatırımların
gelişmesi için her türlü
bilgilendirmeyi, yönlen-

mak üzere ortak dostlarımız çok fazla. Kendilerinin
nezdinde Bulgaristan’da
yapılmış olan organizasyonlar, BULTİŞ nezdinde
yapılmış organizasyonlar
da bizim için çok önemli.
O yüzden bazen iki kişi
arasında başlayan dostluk
ilişkileri iki derneği birbirine bağlıyor. İki derneğin
üzerinden iki ülkeyi birbirine bağlıyor. Bu anlamda
belli kesimler tarafından
“ne olur, ne biter bu ilişkiler” demek doğru değil,
farklı yerlere gidebiliyor. O
anlamda çok önemli olduğuna inanıyoruz. RUMELİSİAD 300 üyesi olan

büyük bir dernek, tamamı
Balkanlardan göç etmiş
üyelerden oluşuyor. 26
farklı sektörde 55 farklı
ülkeye 2 milyar dolarlık
ticaret hacmine sahip bir
dernek ve her geçen gün
de büyüyor. RUMELİSİAD olarak Bulgaristan’la
ve BULTİŞ ile olan ilişkilerimizi arttırmaya ve geliştirmeye devam edeceğiz. Burada bulunan 45 iş
adamı heyetinde burada
yatırımları olanlar da var.
Yatırım yapmayı düşünen
arkadaşlarımız da var. Beraber işbirlikleri için gelmiş olan arkadaşlarımız
var, ticaret yapan ve tica-

retini geliştirmek isteyen
arkadaşlarımız da var.
Hedefimiz Bulgaristan’a
olan ticari iş birliklerimizi
arttırabilmek. Bu rakamları daha yukarı taşıyabilmek, tek hedefimiz budur.
RUMELİSİAD’ın asli görevi bu zaten, ekonomik değer yaratabilmek.”
Toplantıda yer alan T.
C. Filibe Ticaret Ataşesi
Mehmet Ali Erdem Kırcaali Haber Gazetesine şunları söyledi: “Türkiye’den
gelen ve burada faaliyet
gösteren iş adamları arasında olumlu bir görüşme oldu. RUMELİSİAD
Balkan kökenli Türklerin

TÜRKSOY ve Macaristan Arasında
İşbirliği Mutabakatı İmzalandı
Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY
ile Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı arasında edebiyat, müze, müzik, tiyatro gibi çeşitli kültür ve sanat alanlarında
işbirliğinin güçlendirilmesini öngören ''Mutabakat
Anlaşması'' imzalandı.
Başkent Budapeşte'deki Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı binasında düzenlenen imza
töreninde anlaşmaya,
TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov ve
Macaristan İnsan Kaynakları Bakanlığı Uluslararası İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Zoltan
Lörinzci imza attı.
Genel Sekreter Düsen
Kaseinov mutabakata
ilişkin yaptığı açıklamada,
"TÜRKSOY ve Macaristan arasındaki iş birliğinin
kurumsallaşması, Türk
Dünyası’nın Avrupa'ya
sesini daha güçlü duyurması noktasında da çok
faydalı olacak." diye konuştu.
Kaseinov, anlaşmanın,

TÜRKSOY'un kuruluş
felsefesine uyumlu olarak
sadece Türk halkları arasında değil, tüm dünyada
Türk kültürünün zenginliğini anlatma noktasında

yardımcı olacağına işaret
etti.
Macar halkı ile pek çok
ortak noktaları bulunduğunu belirten Kaseinov,
"Özellikle geleneklerimizi yaşatma noktasındaki vizyonumuz birbiriyle tamamen ör tüş-

mekte. Türk Konseyi’nin
Macaristan'da bir ofis
açması, TÜRKSOY ve
Macaristan arasındaki
işbirliğinde ulaştığımız
seviye, aynı değerleri

paylaştığımızın yanı sıra,
Türk Dünyası’nda yeni bir
bütünleşme döneminin
başladığının göstergesi."
ifadelerini kullandı.
Mutabakat, Macaristan
ile TÜRKSOY'u oluşturan ülkeler Azerbaycan,
Kazakistan, Kırgızistan,

Türkmenistan, Türkiye
ve Özbekistan arasında,
edebiyat, müze, müzik, tiyatro gibi çeşitli sanat ve
kültür alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesini
öngörüyor.
Programda,
Türkiye, A zerbaycan ve Kazakistan Büyükelçilerinin yanı sıra
Türk Konseyi'nin
Budapeşte temsilcisi Büyükelçi
Janos Hovari de
yer aldı.
TÜRKSOY
Genel Sekreteri
Düsen Kaseinov,
Macaristan ziyareti kapsamında, 19 Eylül'de
B u d a p e ş t e’d e
açılan Türk Konseyi Avrupa Temsilcilik
Ofisini de ziyaret etti.
Toplantılar sırasında
Genel Sekreter Düsen
Kaseinov’a, Balkanlar
Proje Koordinatörü Fatih
Aliyi eşlik etti.
Kırcaali Haber

dirmeyi yapmaya ve işbirliğine hazırız. Bugünkü
görüşmenin gayet verimli
sonuçlar alacağına inanıyorum, o yüzden bu tür
görüşmeler önemlidir. Bu
tür görüşmelerin arkasından Filibe, Kırcaali, Stara Zagora, Gabrovo gibi
şehirlerde sektör bazlı ve
firmalarda karşı karşıya
gelecekleri görüşmeleri
tertip edeceğiz. Bunlar
da doğrudan sonuç odaklı
olacak.“
RUMELİSİAD’ın üç günlük Bulgaristan ziyaretinde Sofya Yatırımlar Ajansı
ile görüşme de yer aldı.

Dünya Bankası, Bulgaristan ekonomisinin % 3,2
büyümesini bekliyor
Dünya Bankası’nın Avrupa ve Orta Asya (ECA)
bölgesi için yayınladığı “Göç ve Beyin Göçü” başlıklı
sonbahar raporuna göre, Bulgaristan ekonomisinin,
2019'un tamamı için iç tüketimden kaynaklanan büyüme oranının % 3,2 olması bekleniyor. Tüketim, asgari
ücretin, sigorta primine esas kazanç üst ve alt sınırının,
kamu sektöründe maaşların ve emekli aylıklarının idari
yoldan yükseltilmesiyle sağlanacaktır.
Bahar dönemi ekonomik tahmin raporunda finans
kurumu, Bulgaristan için reel GSYİH büyüme oranının
% 3 olmasını beklediğini açıklamıştı. Yükselme, ekonomimizin yılın birinci ve ikinci çeyreklerde güçlü bir
performans göstermesinden sonra ortaya çıkmaktadır.
İşgücü piyasası, kaydedilen en düşük işsizlik oranına

ulaştıktan sonra iyi durumda kalmaya ve ücretler artmaya devam ediyor. Yılın ikinci yarısında planlanmamış savunma harcamalarının küçük bir bütçe açığına
neden olması muhtemeldir.
Cari işlemler dengesinin orta vadede pozitif seyretmesi beklenirken, bu yıl 2018 yılına göre, özellikle de
zayıf turizm sezonu nedeniyle ikinci yarıda daha düşük
ihracat performansına bağlı olarak daralması beklenmektedir.
Raporda, ”Yakın gelecekte ülkedeki yoksulluğun
azaltılmasının mütevazı bir hızda devam etmesi bekleniyor Kamu sektöründe maaşların ve emekli maaşlarının artırılması buna yardımcı olacak.
Şimdiye kadar takipteki alacakların oranında düşüş
eğilimi korunmuştur. Bulgaristan'ın 2019 sonundan
önce Euro Bölgesi'nin bekleme odası olarak adlandırılan ERM II mekanizmasına ve Avrupa Bankacılık
Birliğine katılmaya çabalaması, hükümetin önceliği
olmaya devam ediyor, ancak varlıkları incelerken Avrupa Merkez Bankası tarafından iki bankaya yapılan
eleştiriler dikkate alındığında bun gecikme riski vardır”
diye kaydedildi.
Banka, bununla birlikte düşük işsizlik oranı ve yoksulluğun azaltılmasının devam etmesine rağmen, yüksek gelir eşitsizliğinin ekonomik büyümenin yoksulluk
üzerindeki etkisini baltaladığını belirtti.
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Balkan Rumeli Sanatçısı Fahriye
Güney, Kırcaali’de sevenleriyle buluştu
Balkan Rumeli Sanatçısı, T.C. Kültür ve Turizm
Bakanlığı Ses Sanatçısı
Fahriye Güney, memleketi Kırcaali’de sevenleriyle buluştu. Ömer Lütfi
Derneği Kültür ve Eğitim
Merkezi Konferans salonunda düzenlenen etkinlikte sanatçı, “Muhacir”
adlı yedinci kitabının tanıtımının yanı sıra, söylediği Rumeli türküleriyle
sevenlerine keyifli anlar
yaşattı. Etkinlik, Kırcaali Türk Kültür ve Sanat
Derneği (TÜRKSAD) ve
Ömer Lütfi Kültür Derneği tarafından düzenlendi.
Programda hazır bulunan
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Kırcaali Milletvekili Adlen Şevket, HÖH
Kırcaali Gençlik Kolları İl
Başkanı Bayram Bayram,
Kırcaali Tiyatro ve Müzik
Merkezi Müdür Yardımcısı Sabiha Mestan, Milli
Gelirler Ajansı (NAP) Kırcaali Ofisi Müdürü Elvan
Gürkaş, bölgede kültür ve
eğitim faaliyetleri yürüten
halk kültür merkezlerinin,
sivil toplum kuruluşlarının
ve bölgede kültür-sanat
dünyasının temsilcileri
şairi onurlandırdı. Program büyük ilgi gördü.
Sanatçı, programın başında Kırcaalilileri söz ve
müziği kendisine ait “Hey
Kırcaali” türküsüyle selamladı.
Ardından TÜRKSAD
Genel Başkanı ve Ömer

Lütfi Derneği Müdürü Müzekki Ahmet, ”Çok değerli
Balkan Rumeli Sanatçısı
T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Ses Sanatçısı ve
aynı zamanda yazar ve
şair Fahriye Güney’i burada ağırlamaktan çok
mutluyuz. Kendiler ini
hepinizin adına saygıyla
selamlıyorum ve hoş gel-

diniz diyorum" diye ifade
etti.
Kendisini onurlandıran
resmi konuklara ve tüm
katılımcılara teşekkür
eden sanatçı, hayat hikayesini paylaştı. Türkiye’ye
ilk göç ettiklerinde çok

lara dağılanları anlattım.
Mesela Kırca Ali, ilk önce
Deliorman’a gelmiş. Daha
sonra Rodoplar’a gelmiş.
Bunları hep büyüklerden dinledim. Bana dedi
ki babam, o zamanlar
Kırcaali’de mektepte iki

çarıklarıdır. Kırcaali ilçesinin Volovartsi (Öküzcüler)
köyünden büyük dedemizin çarıklarıdır. Bu vesileyle tüm şehitlerimize
Allah rahmet eylesin. Bugünlerde dışarda savaşan
Mehmetçiğimizin de Allah

zorluklar çektiklerini ifade
eden sanatçı, şimdilerde
Türk dünyasında Bulgaristan Türklerini temsil ettiğini anlattı. Fahriye Güney, yeni kitabı hakkında
şunları söyledi: “Babam
Mustafa Çavuşoğlu, bana
son dönemlerinde anlattıklarını not aldım. 5-6
senedir bu bilgiler öylece
duruyordu, ama ölüm var
bu dünyada dedim. Belki
birilerinin, bizim Bulgaris-

tane Ali varmış. Birisi hep
kırlarda dolaşıyormuş.
Hocası da ona “Sana
bundan böyle Kırcı Ali diyeceğim” demiş. Ben bu
şekilde biliyordum, ama
daha sonra Kırca Ali ile
ilgili çeşitli hikayeler öğrendim. Bilmiyorum artık
hangisinin doğru olduğunu, ama ben yine de buraya işledim. Dilerim kitabımı okursunuz ve beğenirsiniz. Ben şimdiye kadar

yar ve yardımcısı olsun!”
Sanatçı, 1967 yılında Niyazi Hüseyin Bahtiyar’ın
yardımlarıyla şiirlerinin,
Kırcaali’de çıkan Yeni Hayat gazetesinde yayınlanmaya başladığını söyledi.
Sanatçı, “Konserlerime devam ediyorum,
Bursa’da panayırlarda,
çok yerlerde. Ben hiç
piyasa sanatçılığı yapmadım, ama sadece bir
şey için üzgünüm. Benden bir tane daha çıkartamadık. Ben mesela,
“Arda Boyları” türküsü ile
Balkanlara, Bulgaristan
Türklerine ait T.C. Kültür
ve Turizm Bakanlığı ses
sanatçısı oldum. Bu zamana kadar elimden geldiği kadar çalıştım, güzel
şeyler yapmaya çalıştım”
dedi. Sanatçı, Kırcaali’de
yapılacak yerel yönetim
seçimlerine katılan bütün
adaylara başarılar diledi.
Fahriye Güney, 1953
yılında Kırcaali ilçesine
bağlı (Velişane) Gabaağaç köyünde dünyaya
geldi. İlkokulu kendi köyünde, ortaokulu Boyno
(İsmailler) köyünde, liseyi
Kırcaali’de okudu. Daha
sonra Kırcaali Öğretmen
Enstitüsü’nde okudu. Babasının teşviki ile şiir yazmaya, tütün tarlalarında
saz çalmaya başladı. Ailesi ile birlikte 1977 yılında
göçmen olarak Türkiye'ye
göç edip Bursa'ya yerleşti. 12 Rumeli Türküleri
albümü, 4 şiir kitabı, 2
romanı var. Altı sene Rumeli TV’de Göçmen Sefa-

tan Türklerinin işine yarar
diye bunları madde madde işledim, ama tabii ki
bunu yaparken eklemeler
de yaptım. Bence güzel
bir kitap oldu. Elimden
geldiği kadar Anadolu’da
Karamanoğlu Beyliği’nin
oluşunu aktardım. Oradan daha sonra yürüye
yürüye gelenleri, Balkan-

üç filmde oynadım, gerekirse birileri film yapalım
da derlerse ben varım. Bir
örnek olsun diye kitabıma
“Muhacir” adını verdim,
yani biz zaten muhacir
gidip gelmişiz. Kapak fotoğrafındaki çarıkları da
söylemek istiyorum. Annemin babasının dedesinin Çanakkale Harbi’nden

sı Canlı Yayın programı
yaptı. Bursa yerel gazete
ve dergilerde köşe yazarlığı da yapan sanatçı, ayrıca Radyo EN’de “Göçmenlerin Sesi” programını hazırlayıp sundu.
Şair Osman Akın, “Bizim Balkanlar’da Türkçemizi, Türklüğümüzü, Türkümüzü, Anadolu’da ve
dünyada tanıtmak kadar
güzel bir şey yoktur. Sizi
tebrik ediyorum. Yabancı
bir gazetecinin İngiliz Daily Express gazetesinde
çıkan bir yazısında, “Kırcaali Türkü bir ayrıcalıktır,
çalışkan, dürüst, namuslu, diline, dinine düşkündür” diyor. Aramızdan
hiçbir hain çıkmamıştır ”
diye kaydetti.
Milletvekili Adlen Şevket, etkinliği organize
eden iki dernek adına sanatçıya plaket takdim etti.
TÜRKSAD Genel Başkanı Müzekki Ahmet,
“Bulgaristan Türklerinin
kültürüne yapmış olduğu katkılarından dolayı sanatçımız Fahriye
Güney’e iki dernek adına
plaket sunuyoruz ve kendisine başarılar diliyoruz.
Bundan önce de etkinliklerimizde zaten yer aldı

ve bundan sonra da yer
alacak. Kırcaali’de ve tüm
Bulgaristan’da kendisini
konserlerde görmek istiyoruz” diye kaydetti.
Program, türkülerle devam etti. Sanatçı, “Tuna
Nehri Akmam Diyor ”,
Arda Boyları”, “Ne De
Güzel Kaşların Var” türkülerini ve “Aldırma Gönül” ve “Buraları Sevemedim Gönül Orada” ve
“Ölürüm Türkiye” şarkılarını söyledi.
Sanatçı ayrıca “Özümsün Sen Türkiye’m” şiirini
okudu.
Kırcaalililerin alkış tufanına tuttuğu sanatçıya
Kırcaali Belediye Başkanı
Hasan Azis ve HÖH Kırcaali İlçe Seçim Kurulu
tarafından birer sepet çiçek sunuldu.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis’in bölgede kültür ve eğitim
faaliyetleri yürüten halk
toplum merkezlerine bağışlamak için “Muhacir”
kitabından 30 adet satın
aldığı açıklandı.
Program, sanatçının sevenlerine kitabını imzalayarak hatıra fotoğraflarının çekilmesi ile son buldu. Resmiye MÜMÜN

Borisov: Brüksel,
Türkiye'ye saldırgan
tavrını bıraksın!

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Sliven kenti
bölgesinde düzenlenen 15. Besiciler Fuarı’nda basına
yaptığı açıklamada, Türkiye ile Bulgaristan arasında
düzensiz göç ile ilgili daha önce yapılmış anlaşmanın
Türkiye tarafından dört
dörtlük uygulandığını ve
Bulgaristan sınırında göç
baskısı olmadığını söyledi.
Avrupa Birliği’nin (AB)
Türkiye ile ilişkilerinde
diplomasi ve olumlu yaklaşım tarzını esas alması
gerektiğine işaret eden Borisov, şunları kaydetti:
"Brüksel Türkiye’ye karşı bu saldırgan tavrını bir tarafa bıraksın. Brüksel uzak, Türkiye sınırı ise hemen
yanı başımızda ve (Türkiye’de) 4 milyon göçmen bekliyor. Bizim Türk makamları ile iyi komşuluk esaslarına
dayalı net bir anlaşmamız var. Görüldüğü üzere sınırımızda düzensiz göç baskısı sıfır. Dolayısıyla yeni göç
dalgasını bekleme bahanesiyle yeni göçmen-mülteci
kampları kurmaya niyetimiz yok."
Kamplar, tel örgüler ve başka duvarların düzensiz
göçe bir engel olamayacağının altını çizen Borisov,
Brüksel’e yapacağı ziyarette AB liderleri ile bunu görüşeceğini ifade etti. Türkiye ile iyi komşuluk ilişkileri,
diplomasi ve karşılıklı anlaşmanın önemine değinen
Borisov, Suriye’deki sorunlara tek çözümün diplomasi
olacağını sözlerine ekledi.
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Bursa’da Bulgaristan'dan Zorunlu
Göçün 30'uncu Yılı Anma Programı
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve Balkan Göçmenleri Kültür
ve Dayanışma Derneği
(Bal- Göç) tarafından,
Tür k vatandaşlarının
Bulgaristan'dan zorunlu
göçünün 30'uncu yılı dolayısıyla Bursa’da anma
programı düzenlendi.
K amu Ba ş denetç i s i
Şeref Malkoç'un moderatörlüğünü üstlendiği
panelde, Prof. Dr. Stoyan Dinkov, MHP Genel
Başkan Yardımcısı Mustafa Hidayet Vahapoğlu
Bulgaristan'dan yapılan
göçle ilgili konuştu.
Vahapoğlu, konuşmasında, Türk devlet geleneğinde asimilasyon, kültürel veya fiziki soykırım
olmadığını söyledi.
Türklerin azınlıkta olduğu yerlerde istemedikleri
muamelelere maruz kaldıklarını ifade eden Vahapoğlu, şöyle konuştu:
"Balkanlar'da eğer Osmanlı Devleti asimilasyon, soykırım politikası
gütmüş olsaydı, bugün
Slav kökenli kimse kalmazdı. Osmanlı hakim olduğu coğrafyada kültürel
asimilasyon uygulamış olsaydı, hudutlarının olduğu
bütün coğrafyadaki herkes bugün Türkçe konu-

tarihinde çok güzel olaylar olduğu gibi acı olayların da bulunduğunu, Türk
milletinin irfanıyla iftihar
ettiklerini söyledi.
Türkiye'nin bir göç ülkesi
olduğunu ifade eden Malkoç, "Bizim milletimiz de
Asya'nın içlerinden kalkarak, buralara gelmiş.
1490'larda İspanya'da
zulüm gören Yahudilere kucak açmışız onlar da göçmüş gelmiş.
Balkanlar'da olduğu gibi
Orta Doğu'da, Afrika'da
veya Kafkasya'da dünyanın neresinde olursa
olsun, nerede bir zulme

şuyor olurdu. 1877-1878
Osmanlı-Rus savaşından Balkan Savaşları'na
kadar geçen 34 yıl gibi
kısa sürede Balkan coğrafyasındaki Türk nüfus,
hemen hemen yüzde 50
düşmüştür. Nüfusun küçük olduğu köylerde hemen hemen yüzde 100'e
yakını, ilçelerde yüzde
80, illerde yüzde 50 civarındaki insanımızın çeşitli
baskılarla, insanlık dışı
baskılarla Hristiyan olmaya, dilini değiştirmeye ve
o topraklardan gitmeye
zorlandığına şahidiz. Bu
maalesef yeterince ince-

lenebilmiş konulardan biri
değildir."
Bulgaristan'da vatandaşların yanı sıra köy,
ilçe, nehir gibi yerlerin de
isimlerinin değiştirildiğini
aktaran Vahapoğlu, şöyle
devam etti:
"Bulgaristan'da rejimler değişmiş ancak zihniyetler değişmemiştir.
Kimse yanlış anlamasın,
bir devlete hakaret etme
maksadıyla bunu demiyorum, bunu bir tespit
maksadıyla söylüyorum.
Todor Jivkov'un okullarındaki Slav milliyetçiliği,
Ortodoks kilisesindeki

Hristiyan zihniyet bugün
halen devam ediyor. Bunların izini de kolay kolay
silmek mümkün olmuyor.
Bunun son örneğini Bulgaristan-İngiltere maçında sırf rengi değişik diye
oyunculara yapılan aşağılayıcı muameleden halen
yaşandığını görüyoruz.
Göç, kültürel ve sosyal
asimilasyon uygulamalarının oluşturduğu fiili ve
psikolojik baskılar sonucunda gerçekleşmiştir."
- "Türk milletinin şefkatine sığınmışlardır"
Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da Türklerin

Türk ve Bulgar müzisyenler Cumhuriyet için çaldı
Trak ya Üniversitesi
( TÜ) Devlet Konservatuvarı öğrencileriyle
Bulgaristan'ın Dobrin
Petkov Müzik ve Dans
Okulu öğrencileri, 29
Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen konserde sahneye
çıktı.
TÜ Devlet Konservatuvarı'ndaki konserde, Türk
ve Bulgar öğrencilerden
oluşan orkestranın şefliğini TÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü ve Balkan
Senfoni Orkestrası Şefi
Prof. Dr. Ahmet Hamdi
Zafer ile Dobrin Petkov
Müzik ve Dans Okulu
Orkestra Şefi Prof. Dr.
Plamen Pırvanov yaptı.
Türkiye ve Bulgaristan
milli marşlarıyla başlayan konserde, klasik batı
müziğinin sevilen eserleri
seslendirildi.
Konseri, TÜ Rektörü
Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Bulgaristan'dan gelen
heyet ve öğrencileri ilgiyle izledi.
Prof. Dr. Zafer, konser

öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, iki orkestranın birleşerek bir ilki
gerçekleştirdiğini söyledi.
Müziğin evrensel duy-

gusunun sınırları ortadan
kaldırdığını belirten Zafer, "Bulgar ve Türk öğrencilerimiz bir arada tek
sahnede buluşuyor. Bu
bizim için bir ilk. İnşallah
böyle projelerin artmasını
istiyoruz. Bu tarz projeler

Balkanlar'da hem üniversitemizin hem şehrimizin
hem de ülkemizin tanıtımına büyük fayda sağlıyor. Filibe ve Edirne ortak

kültüre sahip iki eski şehir.
Konserimizle kardeşlik
kapısı daha da büyüyecek." dedi.
Prof. Dr. Pırvanov da
güzel bir projeye imza
atıldığını ifade ederek,
"Türkiye'nin milli bayramı

uğrayan mağdur insan
varsa, yönünü bu coğrafyaya çevirmiş, Türk
milleti de onlara kucak
açmıştır. Şimdi de aynı
sorunları yaşıyoruz, Suriye ve Irak iç savaşından
göçüp gelenler yine Türk
milletinin gönül genişliğine, merhametine, şefkatine sığınmışlardır."
Malkoç, tarih boyunca
olduğu gibi günümüzde
de Türk milletinin, insanlığın haysiyetini ve onurunu temsil ettiğini sözlerine ekledi.
Kırcaali Haber

Çiftçilere bitki
koruma desteği

Devlet Tarım Fonu, Çiftçilerin Kış Döneminde Çok
Yıllık Bitkilerde Zararlıların Kontrolü İçin Ulusal Önlemler Programı’nda Yer Alan Önlemlerin Uygulanmasıyla İlgili Yaptıkları Giderlerin Telafi Edilmesine Destek
Programı kapsamında 14 Ekim’den itibaren başvuru kabulüne başlandığını bildirdi. Başvuru süresi 31
Ekim’e kadar sürecek.
Yoğun yaprak dökümü yaşandığı sonbaharda uygulanan bitki koruma ve meyve türlerinin yapraklarının
bozulma süreçlerini hızlandıran bitki ilaçları alınması
için başvuru kabul edilecek. Faaliyetlerin raporlanması için son tarih 15 Kasım, destekleme ödemeleri 10
Aralık 2019’a kadar yapılacak.
Mali destek hektar başına katma değer vergisi (KDV)
dahil 100 levaya kadardır. Sıradaki zararlılarla müca-

olan 29 Ekim'de onlarla
birlikte yapacağımız konser için çok mutluyuz ve
gurur duyuyoruz. İleriye
doğru beraber çalışma-

larımız daha da artacak."
diye konuştu.
Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserin ikincisi
28 Ekim'de Bulgaristan'ın
Filibe şehrinde gerçekleştirilecek.

dele aşamasında faaliyete başlamadan önce Devlet
Tarım Fonu il müdürlüklerine yapılan yazılı beyandan
sonra bitki koruma ürünleri için yapılan giderlerin telafi
edilmesi için destek verildiğini bilmek önemlidir.
Destek, yalnızca Ticaret Kanunu anlamında tüccar
olup bitki koruma ürünleri satın alma ve satış izini belgesi sahibi olan tüccarlardan satın alınan bitki koruma ürünleri için ödenmektedir. Diğer şart, Bulgaristan
Gıda Güvenliği Ajansı’nın kayıt sistemine kayıtlı olan
kullanım izni verilen bitki koruma ürünler listesinde yer
almasıdır.
Destek tedbirinin amacı, çiftçilerin çok yıllık bitkilere
yayılan zararlılardan dolayı uğradıkları zararların maksimum ölçüde azaltılmasıdır. Destek tedbiri için bu yıl
ayrılan finansal kaynaklar 5,5 milyon levadır. Destek
ödemelerinin bir kısmı ilkbaharda yapıldı. Onlar, çok
yıllık bitkilerde soğuk havalardan sonra tomurcukların
çıkmasına kadar geçen sürede bitki koruma faaliyetleri için yapılan giderlerin karşılanması için yapıldı. O
zaman 2 959 tarım üreticisine 3 milyon leva destek
verildi.

30 Ekim 2019

HABERLER

Kırcaali Haber 6

Problemli öğrencilerle çalışan
öğretmenlerin maaşları artırılacak
Eğitim ve Bilim
Bakanlığı’nın Ulusal Motive Edilmiş Öğretmenler
Programı’na katılarak,
problem alanları belirlenmiş okullarda ve notları
düşük olan öğrencilerle
çalışmak isteyen öğretmenlerin maaşları 500
leva artırılacak.
Ulusal M ot ive Edil miş
Öğretmenler
Programı’nda değişiklik
yapılmasına ilişkin program taslağı, öğretmenlere
ayrıca 12 aylık kira bedeli
ödemek için 200 leva tutarda ek ödeme yapılmasını öngörmektedir. Aynı
dönemde iş yerine yolculuk yapan öğretmenlerin
ulaşım masraflarının da
karşılanması öngörülüyor.
Program, öğretmenlerin
bir yıllık matematik, enformasyon ve bilişim teknolojileri, yabancı diller,

10 güne kadar programa
başvuru kabulüne başlanacak.
Ulusal Motive Edilmiş
Öğretmenler Programı,
okul ortamında karşılaştıkları zorluklarla başa
çıkabilmek için yetenekli
ve motive edilmiş pedagoji uzmanları sağlamada okulları desteklemek
amacıyla oluşturuldu.
Belediyelere Eğitimde

biyoloji ve sağlık eğitimi,
kimya ve çevre koruma
branşlarında öğretmenlik
eğitimi programlarına katılma imkanlarını genişlet-

mektedir. Yüksek lisans
derecesine sahip uzman
öğretmenlerden başka
lisans derecesine sahip
uzman öğretmenler de bu

eğitim programlarına katılabilecek. Bakanlığın web
sitesinde değişiklik yapıldığına dair duyurunun
yayınlanmasından sonra

İşgücü kıtlığı, işletmelerin önündeki
engel olmaya devam ediyor
Ağustos 2019’da ülkemizdeki ekonomik durumun olumsuz olduğu değerlendirildi. Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (NSİ)
verilerine göre genel iş
iklimi göstergesi temmuz
ayı seviyesine göre 3,1
puan azaldı. Göstergede
azalma sanayi, inşaat,
perakende ve hizmetler
olmak üzere gözlemlenen
tüm sektörlerde kaydedildi.
Endüstriyel girişimcilerin işletmelerin mevcut
durumu konusundaki değerlendirmelerinin daha
iyiden tatmin ediciye kayması nedeniyle bileşik sanayi sektöründe iş iklimi
göstergesi 0,8 puan azaldı. Aynı zamanda onların
önümüzdeki aylara ilişkin
işletmelerin durumu ve
üretim faaliyeti için öngörüleri olumludur.
Geçtiğimiz ay işletmelerin işgücü kıtlığı ile ilgili
zorluklarını ikinci sıraya
gerileten belirsiz ekonomik çevre faktörünün
olumsuz etkisi yoğunlaştı.
Yöneticilerin, sanayi
sektöründeki satış fiyatları açısından beklentileri
önümüzdeki üç ay boyunca seviyelerini korumasıdır.
Ağustos ayında inşaat
sektöründe iş iklimi göstergesinin, inşaat müteahhitlerinin işletmelerin durumuyla ilgili olarak daha
az olumlu değerlendirme-

leri ve beklentileri nedeniyle 5,1 puan düşmüştür.
İnşaat müteahhitlerinin,
önümüzdeki üç ayda inşa-

at faaliyeti ile ilgili tahminleri de karamsar. Ankete
göre, ödemeleri geciken
müşteri sayısında bir artış
kaydedilmiştir.
İşgücü kıtlığı, işletmelerin önündeki en ciddi engel olmaya devam ediyor.
İkinci ve üçüncü sırada
sektörde rekabet ve belirsiz ekonomik ortamdır.
Ancak son aylarda bunların olumsuz etkilerinde bir
düşüş yaşanmaktadır.
Yöneticiler, inşaatta satış fiyatlarının önümüzdeki üç ay boyunca değişmeyeceklerini tahmin
ediyor.

Bileşik perakende ticarette iş ortamı göstergesi
3,5 puan azaldı, bu da
perakendecilerin işletme-

lerin durumuyla ilgili daha
ılımlı tahmin ve beklentileri nedeniyle gerçekleşti. Perakendecilerin, önümüzdeki üç ayda satışlar
ve tedarikçilere yönelik sipariş miktarına ilişkin tahminleri de daha karamsar.
İşletmelerin faaliyetlerini engelleyen ana etkenler sektörde rekabet, talep yetersizliği ve belirsiz
ekonomik ortam olmaya
devam etmekte.
Ağustos ayında bileşik
hizmetler sektöründe iş
ortamı göstergesi, şirket
yöneticilerinin değerlendirmelerinde ve şirketle-

rin durumuna dair beklentilerinde aynı durumu
sürdürme yönünde kayma sonucunda 4,9 puan

azaldı. Hizmet talebiyle
ilgili olarak mevcut eğilimde iyileşme olduğu
değerlendirilmesi yapılırken önümüzdeki üç ay
için beklentiler daha ılımlı.
Sektörde rekabet, belirsiz ekonomik ortam ve iş
gücü kıtlığı, birinci faktörün artan olumsuz etkisini
göz önünde bulundurarak,
sektörün gelişimi önündeki en büyük engel olmaya
devam etmektedir.
Çoğu yöneticiler, satış
fiyatlarının önümüzdeki
üç ayda değişmemesini
bekliyor.
Kırcaali Haber

Ayrımcılığa Son Vermeye Yönelik Faaliyetlerinin
Uygulanmasında Yardımcı Olma Programı’na başvuru süresi 15 Ekim 2019
tarihine kadar uzatılmıştı.
Bu süre içerisinde destek
başvurusunda bulunulan
ve onaylanan projelerin
süresi 2019-2020 eğitim
ve öğretim yılının sonunda dolacak.
Kırcaali Haber

Bulgaristan -Yunanistan
gaz bağlantı inşaatı için
finansman sağlandı
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre Başbakan
Boyko Borisov, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikolaos Dendias ile yaptığı görüşmede, ”Yunanistan
ile stratejik ortaklarız. Bulgaristan, Yunanistan,
Romanya ve Sırbistan arasındaki dörtlü görüşme
formatı, özellikle altyapı projelerinin uygulanmasında çok iyi çalışıyor” diye kaydetti.
Başbakan Borisov, ülkemiz için bir öncelik olan
Bulgaristan ile Yunanistan arasındaki doğal gaz
ara bağlantı hattı projesinin uygulanmasının hızlandırılmasının önemini vurguladı. Borisov, ”Bu
proje, çeşitlendirme için önemlidir. Bulgaristan
- Yunanistan ara bağlantı hattı inşaatının tamamen finanse edilmesini güvenceye aldık. Hattın
kapasitesi 3 ile 5 milyar metreküp gaz arasında
olacak” dedi. Bilindiği üzere, ara bağlantı hattı,

Yunanistan'ın Dedeağaç şehrinden Bulgaristan'ın
Stara Zagora (Eski Zağra) şehrine uzanacak.
Boru hattının güzergahı, Kırcaali, Haskovo (Hasköy) ve Stara Zagora illerinden geçecek.
Görüşmede Bulgaristan ve Yunanistan'ın her
iki ülkenin çıkarına olacak başka altyapı ve enerji projelerinin uygulanmasına devam etme isteği
açıklandı.
Görüşmede iki ülkenin son yıllarda geliştirdiği
turizm alanındaki büyük potansiyele vurgu yapıldı. Başbakan Borisov, Struma otoyolunun güney
komşumuzla bağlantı için önemini vurguladı.
Borisov ve Yunanistan Dışişleri Bakanı, Bulgaristan ile Yunanistan arasında karşılıklı çıkarların
her alanında teşvik edilmeye devam edileceği
mükemmel ikili ilişkiler olduğu konusunda hemfikir oldular. Görüşmede ikili işbirliğinde ekonomik
işbirliğinin bir öncelik olmaya devam ettiği ve her
iki tarafın da ticaret ve ekonomik bağların güçlenmesine yardımcı olacak her türlü girişimi desteklediği belirtildi.
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Çinli elektrikli otobüs üreticisi Alfa Bus,
Bulgaristan’a yatırım yapmak istiyor
Avrupa Birliği (AB) sertifikalı ilk Çinli elektrikli
otobüs üreticisi ve tüm
bileşenleri için AB sertifikası alan tek üretici
Alfa Bus Şirketi’nin temsilcileri, Ekonomi Bakanı
Emil Karanikolov'un daveti üzerine Bulgaristan'ı
ziyarette bulundu. İki taraf, işbirliği olanaklarını,
potansiyel yatırımları ve
devletten kurumsal desteği ayrıntılı olarak konuştu. Bakan Karanikolov ile
yapılan görüşmede Alfa
Bus Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel
Müdürü ve Ekonomi Bakan Yardımcısı Lıçezar
Borisov da hazır bulundu.
Görüşme sırasında Çinli
üreticinin, Bulgaristan pazarını araştırdığı ve hem
ülkemizde hem de AB ülkelerinde pazar boşluğu
bulacak sadece otobüs
montajı için değil aynı
zamanda otobüs batar-

Şirket, 2002 yılında ilk
elektrikli otobüsü geliştiren, Çin'in en eski otobüs
üreticilerinden biridir. Şirketler, aküler ve elektrik
motorları gibi elektrikli
otobüsler için kilit parçalara yönelik araştırma
ve geliştirme (Ar-Ge) ve
üretim faaliyetleri geliştirmektedir. Alfa Bus,
lityum-manganez piller
üretmek için geliştirilmiş
Japon teknolojisi kullanıyor. Fikri mülkiyet hakları

Eğitim geliştirme programları
için 4 milyon leva sağlanacak

yaları üretecek bir fabrika
kurmak istediği anlaşıldı.
B a k a n K a r a n i ko l ov,
Bulgaristan'ın bölgedeki kredi notu derecelendirmesinde rakip olmadığına dikkat çekerek,

Bulgaristan’da iş yapma
ortamının makroekonomik göstergelerini ana
hatlarıyla açıkladı. Bakan
Yardımcısı Borisov, ülkemizin yakında Avrupa genelinde finansal istikrarda

ilk sırada olacağını söyledi. Ekonomi Bakanlığı ekibi, gelecekte verimli işbirliği geliştirilmesi yönünde
tam destek vermeyi ve
temaslarda bulunmayı taahhüt etti.

Herkes batı ülkelerine
gidiyor. Dolayısıyla batı
ve doğu tanjant yolları,
Maritsa ve Trakya otoyolları, Asya kıtası ve deniz

Başbakan, Ekonomi
Bakanı Emil Karanikolov
ile birlikte Bulgaristan'da
en yüksek binaya sahip Lojistik Merkezi’nin

632 palet kapasiteli iki
yüksek binadan oluşuyor. Yüksek binalar 16
kat yüksekliğinde ve bu
da onları Bulgaristan'da-

Borisov, Danimarka firması Yousk Bull’a
ait yeni Lojistik Merkezi’nin açılışını yaptı
Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, Başbakan Boyko Borisov,
Sofya Bojurişte Sanayi
Bölgesi’nde mobilya üreten Danimarka firması
Yousk Bull’a ait yeni Lojistik Merkezi’nin resmi
açılış törenine katıldı.
Borisov, açılış töreninde yaptığı konuşmada,
”Şirket, Bulgaristan'daki
Lojistik Merkezi’ne 100
milyon eurodan fazla yatırım yaptı ve 300 kişiye
istihdam sağlayacak. Bu
bölgeye devasa yatırımlar yapıldı, yüzlerce işçi
var, iyi ücret alıyorlar”
diye kaydetti. Başbakan, sanayi bölgesine
ciddi yatırımcı ilgisine
cevap vermek, artan trafiği sağlamak ve bölgede
yaşayan vatandaşlar için
daha fazla kolaylık yaratmak amacıyla yeni çevre yolu projesi üzerinde
çalışılacağını duyurdu.
Borisov, ”Tüm prosedürleri hızlandırmak ve yeni
bütçeden para sağlamak için elimden geleni
yapacağım. Şehri dolaşarak Bojurişte Sanayi
Bölgesi’nin iki yakasını
birbirine bağlayan bir
çevre yolu yapmalıyız.
Onu Sırbistan’a uzanan
otoyoluna bağlamalıyız.

kendisine ait yedek parça
üretimi için teknolojilere
sahip. Alfa Bus, Avrupa
pazarına erken giren üreticilerden biri. 2012 yılında, şirket elektrikli otobüs
için ilk AB tip onay sertifikası aldı. 2017 yılında bir
İtalyan ortağı ile İtalya'da
şirket kurdu. Alfa Bus
elektrikli otobüsler İspanya, Polonya ve diğer ülkelerde yavaş yavaş pazara
giriyor.
Kırcaali Haber

Başbakanlıktan verilen bilgiye göre, hükümet iki ulusal eğitim geliştirme programı kapsamında faaliyetler
için belediyelerin 2019 yılı bütçelerine 3 805 969 leva
aktarılmasını onayladı.
Ulusal Modern Eğitim Ortamı Sağlanması Programı
için 2 139 402 leva verilmiştir. Belediyelere bağlı 751
eğitim kurumu, genel eğitim okullarında ve hazırlık
eğitimi veren okullarda doğa bilimleri eğitimine yönelik ortamı geliştirmek için 1 124 399 leva destek
alacak. Kaynaklarla deneysel çalışmalar için aletler,
araçlar gereçler, sarf malzemeleri, reaktifler ve diğer
sarf malzemeleri alınabilecek, derslikler yenilenecek
ve mobilya ve teçhizat satın alınacak.
79 belediye okuluna ve 2 merkeze bir odanın özel
ilgi alanlarına göre donatılması, çocuklar ve öğrenciler
için sınıf materyalleri, kitap ve oyunların sağlanması
için 735 003 leva veriliyor.
7 Belediye Özel Eğitim Desteği Merkezi’ne özel
ekipman, cihaz, teknik ekipman, teçhizat, sarf malzemeleri ve yazılım, didaktik malzemeler, araç-gereçler ve daha fazlasını satın almak için 280 000 leva
veriliyor. Bu araçlar, çocukların ve öğrencilerin kişisel
gelişimlerine destek sağlamak amacıyla özel dersliklerde eğitim, tedavi ve rehabilitasyon çalışmaları için
kullanılacak.
Ulusal Boş Saat Olmasın Programı için belediyelere
bağlı 758 okula, 92 anaokuluna ve bir Özel Eğitim
Desteği Merkezi’ne 1 666 567 leva sağlanıyor. Kaynaklar, devamsız yapan meslektaşlarının yerine çalışan öğretmenlere ücret ödenmesi için kullanılacaktır.
Bu kararlar devlet bütçesini etkilemeyecek, çünkü
belirtilen tutarlar 2019 yılı Eğitim ve Bilim Bakanlığı
bütçesinden sağlanacak.

Laura Kövesi, AB Başsavcısı oldu

istikametindeki yollara
bağlamalıyız” dedi. Başbakan, bugün ülke ekonomisinin büyüdüğünü,
fabrikalar inşa edildiğini, ürün yüklü binlerce
TIR’ların Bulgaristan’dan
çıkış yaptığını ve bu yüzden ihracatımızın şimdiye kadarki en yüksek
seviyesine ulaştığını
belirtti. Borisov, bir kez
daha yollar yapılması
gerektiğini altını çizdi.

açılışını yaptı. Lojistik Merkezi’nin inşaatı
2017 yazında başladı.
O zaman Danimarka
firması, dünyada dördüncü Lojistik Merkezini
Bulgaristan’da inşa edeceğini ve buradan Bulgaristan ve Romanya’daki
mağazalarının yanı sıra
Batı Balkan ülkelerindeki
mağazalarına da ürün tedarik edeceğini açıkladı.
Merkez, toplam 121

ki en yüksek depo binası
haline getiriyor. Bojurişte Sanayi Bölgesi’nde
yer alan Yousk Bull
Şirketi’ne ait arsanın büyüklüğü 300 dekar olup,
toplam inşaat alanı 90
000 metrekareden biraz
fazladır. Yüksek binalara
ek olarak bir ulaşım koridoru, resepsiyon alanı,
e-ticaret alanı, ofis binaları da bulunuyor.
Kırcaali Haber

Laura Kövesi’nin Avrupa Birliği (AB) Kamu Savcılığına Başsavcı atanması Avrupa Parlamentosu (AP)
Genel Kurulu tarafından onaylandı. Bundan önce Avrupa Konseyi de buna ilişkin teklif kararını onayladı.
Siyasi grup liderleri ve AP Başkanı’nın kararıyla
Kövesi’nin 7 yıllık görev süresi başlamış oldu. Böylece Kövesi, ilk AB
Başsavcısı oldu.
Avrupa Kamu
Savcılığı, dolandırıcılık, yolsuzluk
veya 10 milyon
avrodan fazla sınır ötesi KDV dolandırıcılığı gibi
AB bütçesine karşı suçları soruşturmak, kovuşturmak ve yargılamaktan
sorumlu olacak.
AB Savcılığı kurulurken kurumun yetkilerinin uzatılabileceğine karar verildi. Şimdiye kadar 22 üye devlet
Avrupa Kamu Savcılığına katıldı. Üye olmayan ülkeler
Birleşik Krallık, İsveç, Macaristan, Polonya, İrlanda ve
Danimarka’dır.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Türk Keneşi’nin 7. Zirvesi için istikamet Bakü
Nahçıvan Anlaşmasının
10. yıl dönümünde Türk Dili
Konuşan Ülkeler İşbirliği

ri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
temsil etti.
Özbekistan, düzenlenen

için iftihar vesilesidir” dedi.
Geçmişten Günümüze
Türk Keneşi Zirveleri

Konseyi’nin (Türk Keneşi) 7.
Zirvesi Bakü’de gerçekleşti. Bu zirvede Özbekistan ilk
kez tam üye sıfatı ile Türk
Keneşi’nin 7. Zirvesi Nahçıvan Anlaşmasının 10. yılında
Başkent Bakü’de katılması
gerçek oldu. Azerbaycan,

Devlet/Hükümet Başkanları
Zirvesinde ilk kez tam üye
sıfatı ile yerini aldı.
Erdoğan: “Türk Dünyası
içindeki dayanışmanın her
geçen gün daha da pekişmesi bizler için iftihar vesilesidir”
Cumhurbaşkanı Recep Tay-

Türk Keneşi’nin 1. Zirve toplantısı “Ekonomik ve
Ticari İsbirliği” teması ile
20-21 Ekim 2011 tarihlerinde Kazakistan’ın Başkenti
Almatı’da gerçekleştirilmişti.
Konseyin 2. Zir vesi ise
“Eğitim, Bilim ve Kültür İşbirliği” teması ile 2223 Ağustos 2012’de
Kırgızistan-Bişkek’te
düzenlenmişti.
Her yıl düzenli olarak gerç ekleşme sine devam eden
Keneş’in 3. Zirvesi
ise 15 -16 Ağustos
2013 tarih aralığında A zerbaycanGebele’de “Ulaştırma” başlığı altında
gerçekleştirilmişti.
4-5 Haziran 2014’te
Türkiye’de düzenlenen 4. Zir ve ise
Bodrum şehrinin ev
sahipliğinde gerçekleşirken “Turizm Alanında İşbirliği” başlığı altında bir araya
gelinmişti.
5. Zirve 11 Eylül 2015 tarihinde Kazakistan- Astana’da
gerçekleşirken “Medya ve
Enformasyon İşbirliği” konusuna yer verilmişti.
Son olarak ise geçtiğimiz yıl
3 Eylül 2018’de Çolpan Ata’da
“Gençlik ve Ulusal Sporlar”
teması ile Türk Keneşinin 6.
Zirvesine Kırgızistan ev sahipliği etmişti.

Kazakistan, Kırgızistan,
Özbekistan, Tür kiye ve
Macaristan’ın katıldığı zirve
Bakü’de başladı.
14 Ekim’de başlayan zirvede Dışişleri Bakanları Konseyi bir araya geldi. Katılımcı
ülkelerin Dışişleri Bakanları,
Aksakallar Konseyi, Türk Kültürü Miras Vakfı, Türk Akademisi, TÜRKPA ve TÜRKSOY
da zirvede yerlerini aldı.
Türk Keneşi Dışişleri Bakanları Toplantısının düzenlendiği Bakü’de Türkiye’yi Dışişle-

yip Erdoğan Zirveye katılmak
üzere Başkent Bakü’ye gitti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakü’ye hareketinden önce
açıklamalarda bulunarak
kendisine yöneltilen soruları
cevapladı.
Bakü’de ilk olarak Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham
Aliyev ile bir araya geleceğini
söyleyen Erdoğan “Türk Dünyası içindeki dayanışmanın
her geçen gün daha da pekişmesi, iş birliğimizin daha
da güçlenmesi doğrusu bizler
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