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Türkiye ve Bulgaristan Arasındaki
Tarımsal Ticaret Artırılacak

Türkiye Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş, "Türkiye ile Bulgaristan arasındaki tarımsal ticaretimize baktığımızda 320 milyon
dolar civarında olduğunu görüyoruz. Her iki ülke olarak bunun
az olduğunu düşünüyoruz. En
kısa sürede bunu 500 milyon
dolara ve ardından 1 milyar do-

lara taşıma kararlılığındayız."
dedi.
Edirne'de düzenlenen 13. Dönem Türkiye-Bulgaristan Tarım
Yürütme Komitesi Toplantısı
kapsamında Daniş ile Bulgaristan Tarım, Gıda ve Ormancılık
Bakan Yardımcısı Tsvetan Dimitrov ikili görüşme yaptı.
Toplantıda iki ülkenin tarımsal

alanında işbirliği geliştirilmesine
yönelik adımlar, tarımsal ticaret
ve teknik konularla kırsal kalkınma alanında işbirlikleri, tarımsal
ithalat ve ihracat konuları ele
alındı.
-"Sofya'da tarım forumu düzenlenecek"
Toplantı sonrasında AA muhabirine açıklama yapan Daniş,

görüşmede iki ülke arasındaki
tarımsal ticaretin arttırılmasına
yönelik kararlar aldıklarını söyledi.
Türkiye ve Bulgaristan'ın tarım ve hayvancılık anlamında
birbirini tamamlayabilecek ülkeler olduğunu ifade eden Daniş, şunları kaydetti:
"Toplantıda özellikle hayvancılık, balıkçılık, organik tarım
ve iklimin tarım üzerindeki
etkileri konusunda bilimsel
ortak çalışma kararları aldık.
Kısa süre içerisinde karşılıklı
heyetlerimiz oluşturulacak ve
çalışmalarımız başlayacak.
Türkiye ile Bulgaristan arasındaki tarımsal ticaretimize
baktığımızda 320 milyon dolar
civarında olduğunu görüyoruz.
Her iki ülke olarak bunun az olduğunu düşünüyoruz. En kısa
sürede bunu 500 milyon dolara
ve ardından 1 milyar dolara taşıma kararlılığındayız. Bu kapsamda kasım ayında Sofya'da
kapsamlı bir Tarım İş Forumu
yapmayı kararlaştırdık. Çünkü
iki komşu ülkeyiz ve birbirimizi

tamamlayan avantajlar var. Bu
avantajları ülke üreticilerine,
tarımsal endüstriye kadar birçok alana taşıyabileceğimizi
düşünüyoruz. İşbirliği kapsamında bu potansiyeli 500 milyon doların üzerine çekmeyi
hedefliyoruz. Bulgaristan'ın
bize göre hayvancılık anlamında bazı avantajları olabilir,
bizim meyve-sebze anlamında Bulgaristan'a ihracatımızı
artırma yönünde konuşmalar
yaptık. Tarımsal mekanizasyon
ve kırsal kalkınma anlamında
birçok ortak yönümüze olduğu
konusunda görüşlerimiz oldu."
Daniş, yapılacak Tarım İş Forumu ile çalışmaların ticari anlamda etkilerinin görüleceğini
sözlerine ekledi.
Bulgaristan Tarım, Gıda ve
Ormancılık Bakan Yardımcısı
Tsvetan Dimitrov da Türkiye
ile olan işbirliğinin artmasına
yönelik çalışmalarda bulunacaklarını belirterek misafirperverliklerinden dolayı Türk yetkililere teşekkür etti. AA
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Kırcaali Belediyesi, iki anaokulu çocuklarını
3 boyutlu resimlerle sevindirdi
Yeni eğitim öğretimin başladığı
15 Eylül günü Kırcaali’de Vyara,
Nadejda i Lübov ve Ştastie Anaokulunda kaplan ve üç penguen
resmeden 3 boyutlu resimlerin
sembolik olarak açılışı yapıldı.
Resimler anaokullarına Kırcaali Belediyesinin hediyesidir.
Resimler, Türkiye’nin Kırklareli
şehrinden ressam Eylem Çalışkan tarafından yapıldı.
Kırcaali Belediye Başkanı
Müh. Hasan Azis, bu anaokulların bu tür projelerle övünebilen
ülkenin ilk anaokulları olduğunu
kaydetti.
İki anaokulunda düzenlenen

açılış törenlerinde Belediye
Başkan Yardımcıları Veselina

Tihomirova, Mümün Ali, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Murat ve

ressamın ikamet ettiği şehirden
Kırklareli Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet
Gizer’in başkanlığında bir heyet
de hazır bulundu.
A n a o k u l l a r ın
fuayesinde bulunan 3 boyutlu
resimler, çocukların doğa ve
hayvanlar alemine ilişkin bilgilerinin artırılmasına yardımcı olacak.
Kırcaali Haber
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Bulgaristan’da 30 okul, Avrupa
Parlamentosu Elçi Okulu olacak
Avrupa Parlamentosu’
nun lise ve meslek okullarına yönelik yeni Elçi
Okulları Programı başladı.
2017-2018 eğitim öğretim yılında Avrupa Parlamentosu, lise ve meslek
okullarında okuyan öğrencilere yönelik Avrupa Parlamentosu Elçi Okulları
Programı’nı uygulamaya
devam ediyor. Programın
amacı bu tür okullarda
okuyan öğrencilerin AB,
AB vatandaşlığı ve parlamenter demokrasi ve
AB’nin gündemini oluşturma konusunda aktif
olmaları için etkileşimde
bulunabilecekleri AB vatandaşlarını temsil eden
kurum olarak Avrupa
Parlamentosu hakkında
bilgilerinin artırılmasıdır.
Bu eğitim öğretim yılından itibaren program ülke
çapında gerçekleştiriliyor.
Programa 30 okul katılacak.
Başvuru süresi 5
Eylül’de başladı, başvurular 29 Eylül 2017 tarihinde
saat 12.00’ye kadar kabul
edilecek. Başvuru işlemi
başvuru formunun online
doldurulmasıyla gerçekleştiriliyor.

Avrupa Parlamentosu
Elçi Okulları Programı
aracılığıyla lise öğrencilerine AB vatandaşları olarak sahip olduğu hakları,
Avrupa Parlamentosu’nda
yer alan temsilcilerinin
çalışmaları hakkında bilgi verilmesi ve onların
AB’nin siyasal ve demokratik hayatını nasıl etkileyebileceklerini göstermek
için çaba sarfediliyor.
İki yıldır Eğitim ve Bilim
Bakanlığı programa bü-

yük değer veriyor ve gerçekleştirilmesi konusunda
destek veriyor. Bakanlıktan yapılan açıklamada
programa daha çok okulun katılmasıyla gerek
öğrencilerin gerekse öğretmenlerin yeni bilgi ve
beceriler edinmelerine
katkı vereceğine dair kanaat getirildi.
İleriye yönelik hedef
okullarla Avrupa Parlamentosu Bilgi Bürosu
arasında kalıcı ilişkiler

geliştirilmesi ve ortaklıklar kurulmasıdır ve AB
hakkında bilgi yayanlar
olarak sürdürülebilir bir
öğretmen ağı oluşturulmasıdır.
Programda yer alan ve
programı gerçekleştiren
öğrenci ve öğretmenler,
AB vatandaşlığından kaynaklanan hakları, yükümlülükleri ve AB’nde karar
alma konusunda Avrupa
Parlamentosu’nun oynadığı rolü hakkında bilgi

oranında artırmayı ve yeni
100 iş pozisyonu açmayı
öngörüyor.
Başbakan, “İstikrar, düşük vergiler, altyapı oluş-

atına yönelik çalışmalarda
da ilerleme kaydedildiğini
görüyor. Önümüzdeki yıl
Sevlievo kasabasından
geçen kesimin tamam-

rine göre ülkede gelirlerin
artması ancak istihdamın
artmasıyla olacak.
Yeni fabrikalar açılmasına ve endüstriyel üretim sektöründe
kapasitenin
ar tırılmasına
sevindiğini dile
getiren Borisov,
bunun bölgelerin gelişmesine
imkan verdiğini
beli r t t i. Baş bakan, Avusturyalı şirketin
Bulgaristan’da
ikinci bir fabrikaya da sahip
olduğunu ifade
et ti. Bor isov,
“Bu iyi bir eğilim, çünkü istikrar doğrudan iş pozisyonlarına
bağlıdır” dedi. ve, “Maaşların da artacağını umuyorum, çünkü gelirlerin
artması çok önemli” diye
sözlerine ekledi.

Başbakan Boyko Borisov: Kuzeybatı
Bulgaristan’a yatırımlar giderek artacak
Başbakan Boyko Borisov, Plevne iline bağlı
Çerven Bryag kasabası
sanayi bölgesinde Avusturyalı bir şirkete ait fabrikanın genişletilen üretim
tesisinin açılış törenine
katıldı. Genişletilen bölüm 11.000 metrekarelik
bir alanı kaplıyor. Genişletme projesi 7 milyon
avroya mal oldu. Bununla
fabrikanın üretim kapasitesinin yüzde 30 oranında artması ve yeni 100 iş
pozisyonu açması öngörülüyor.
Tö r e n i n d e ko n u ş a n
B o r i s o v, “ K u z e y b a t ı
Bulgar istan’a giderek
daha çok yatırımcı geleceğinden eminim” dedi.
Şimdiye kadar Avusturyalı şirket, ülkemize
yaklaşık 100 milyon avro
yatırım yaptı ve 1000’den
fazla iş pozisyonu açtı.
Çerven Bryag’da faaliyetini genişletmek için 7
milyon avro yatırım yapan
şirket, fabrikanın üretim
kapasitesini yüzde 30

turulması bu bölgenin de
gelişimine imkan sunuyor” diye kaydetti. Bunun
için devlet ve yerel yönetimin birbiriyle uyum içinde
çalışmasının önemli olduğunu söyledi.
Borisov, “Yatırımcılar
Hemus Otobanının inşa-

lanacağından eminim,
çünkü projeler hazır. Projelerin bir kısmının inşaatına başlandı. Bu otoban
bizim önceliğimiz. Yol
olunca yatırımcılar da geliyor, ürünlerin taşınması
kolaylaşıyor” diye ifade
etti. Başbakan’ın ifadele-

Kırcaali Haber

edinecekler.
Bununla AB’nin gençlere sunduğu kendilerini
gerçekleştirme fırsatlarının yanı sıra demokrasi
sürecinin ve ulusal ve AB
seçimlerinde oy kullanmanın öneminin farkında
olmalarının garanti altına
alınması amaçlanıyor.
Avrupa Parlamentosu
Elçi Okulları Programı
her bir okulda en az bir
öğretmen tarafından yönetiliyor. Bunun karşılığında onlara programın
uygulanması, Avr upa
Parlamentosu’nun rolü ve
faaliyetleri hakkında giriş
ve derin öğrenme eğitimi
verilecek ve uygun eğitim
malzemeleri sağlanacak. Programın sonunda
programın gerekliliklerine uyan ve istenilen fa-

aliyetleri gerçekleştiren
katılımcı okulları Avrupa
Parlamentosu’nun elçi
okulları olarak onaylanacak ve özel bir törenle
onlara plaket verilecek.
Kendini en iyi temsil eden
okulun öğrencilerine Avrupa Parlamentosu’nun
Euroscola Programı çerçevesinde Strasburg şehrini ziyaret etme, en aktif
öğretmenlere ise Brüksel
veya Strasburg şehirlerinde tüm AB ülkelerinden
katılacak öğretmenlere
yönelik seminerlere katılma imkanı verilecektir.
Mevcut programa katılmak için 29 Eylül 2017
tarihinde saat 12.00’den
önce başvuru formunun
online doldurulması şarttır.
Kırcaali Haber

Okuldan erken ayrılan
çocukların oranı artıyor

8 Eylül Uluslararası Okuma Yazma Günü münasebetiyle Eurostat verilerine göre okuldan erken
ayrılan çocukların sayısı AB düzeyinde azalırken
Bulgaristan’da yükseliyor. Ülkemiz Avrupa 2020
Stratejisi’nin kapsamında belirlenen 2020 yılında
eğitimini tamamlamadan önce okulu terk eden öğrencilerin yüzde 10 oranında olması hedefinden giderek daha da uzaklaşıyor.
AB’de okuldan erken ayrılan çocukların oranı 2002
yılında ortalama yüzde 19 iken en son ölçülen 2016

yılında yüzde 10,6’ya düştü. Ülkemizde de 2011 yılına kadar bu eğilim gözlendi. O zaman okuldan erken
ayrılan çocukların oranı yüzde 11,8 olarak en düşük
seviyesindeydi, fakat sonra bu oran artmaya başladı.
Kız çocukları daha düzenli okula gidiyor. AB’de 2016
yılında okuldan erken ayrılan kız çocukların ortalama oranı yüzde 9,2, erkek çocukların ise yüzde
12,2. Bulgaristan, Romanya ve Çek Cumhuriyeti bu
konuda istisnadır. Okuldan erken ayrılan çocukların
oranı Hırvatistan’da en düşük, Malta ve İspanya’da
ise en yüksektir. 2016 yılında Hırvatistan’da bu oran
ancak yüzde 2,8, Litvanya’da yüzde 4,8, Polonya’da
yüzde 5,2 ve Lüksemburg’da yüzde 5,5’tir.
Diğer tarafta Malta’da bu oran yüzde 19,6,
İspanya’da yüzde 19,0 ve Romanya’da yüzde 18,5
seviyesindedir. Bulgaristan ve İtalya yüzde 13,8’lik
oranla beşinci sırayı alıyor. Bu yüzdeyi oluşturan 200
000’den fazla çocuk okula gitmiyor. Eğitim ve Bilim
Bakanlığının yeni ekibi bu çocukların okula döndürülmesine yönelik çalışmalar yürütüyor.
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Bulgaristan Türkünün ünlü sanatçısı Osman Aziz’in
80. Doğum yıldönümü ve ölümünün 10. Yılında
Osman abiyle dostluğumuz eskilere dayanır.
Zaten yıllar boyu onun
güzel ve nağmeli türkü ve
şarkıları kulaklarımızdan
eksik olmadı ki, onlarla
büyüdük, onlarla yetiştik.
Başarılı bir radyo sunucusu olarak yaptığı gü-

özgürlüğü vardır. Yaşamı
boyunca yüreği kah yaralandı, kah kuşlar gibi
semalarda uçuştu. Kocaman yüreğine, hayatının
acısını da, tatlısını da sığdırmaya çalıştı. Hiçbir zaman “ ben bir sanatçıyım
” demedi, işimi yapıyorum

Kamber KAMBER
zel programları unutmak
mümkün değil. Bulgaris-

demekle yetindi sadece.
Gerçek sanatçılar müte-

Osman Aziz 1937’de Kırcali’nin N. Bozveli (Alfatlı) köyünde doğdu. İlk ve ortaokuldan sonra liseyi Krumovgrad’da (Koşukavak) bitirdi. Türk filolojisinde okudu, aynı zamanda Sofya radyosu Türkçe
yayınlarına spiker olarak atandı. 1964’te
Razgrad’daki Türk Tiyatrosuna solist olarak başladı. Askerlik borcunu bu kentte
ödedikten sonra, yeniden radyoya döndü. Uzun yıllar radyoda çalıştı, oradan da
emekliye ayrıldı.
Osman Aziz yıllarca Sofya İslam Enstitüsünde din dersleri verdi. Ardından
Sofya’da çıkan Müslümanlar gazetesinde
baş redaktör olarak çalıştı.
Sofya radyosunda 300 kadar türkü ve
şarkısı bulunuyor. “Güllerin Korkusu”
onun ikinci şiir kitabı.
İlk şiir kitabı “Büyük Ateş” 1960’lı yıllarda yayınlandı.
Osman Aziz 2007’de Allahın rahmetine
kavuştu.
tan Türk kültürüne yorulmak, usanmak bilmeden
en çok emeği geçenlerden biridir Osman abi.
Zaman içeresinde onunla bol bol kültür ve sanat
ağırlıklı konuşmalarımız
oldu.
Biliyoruz ki, Osman
Aziz’in yaşamı hep kültür alanında çalışma ve
daima araştırmaya dayalı bir süreçle özdeşleşti.
Kuşkusuz onun üzerine
söylenecek çok söz var.
Dolu dolu geçen bir yaşam, sanatla solunan
zamanlar ve düşüncelerini aktararak kendinden
sonrakileri aydınlatmaya
devam edecek bir kimlik.
Sanatın temelinde insan
sevgisi, hoşgörü, yaratma

vazı olurlar bence. Havalı
değillerdir. Her zaman insanların yüreklerine inerek, onları mutlu etti.
“ Güç erkeğe, güzellik
kadına verilir,
Ama her şeyi yenen
güç, yalnız
Güzelliğe yenilir ” demiş
şairlerden biri.
“Evet güzellik olmazsa
sanat olmaz ” diyordu
Osman Abi. Zaten ilham
kaynağının yolu da güzellikten geçmiyor mu?
İş böyle olunca duygu
yoğunlaşır , heyecan artar
, gözlerde ışıltı canlanır ,
yürek coşar ve sonunda
büyük bir ustalıkla yoğurup yorumlayıp meydana
sanat eseri çıkar.
Bu eseri yaratan kişi es-

ANILARIM

tetik bir tavırla, özgürce
özgün bir yol, üslup bularak oluşturmalıdır. Başarılı yaratılan eserde tanrısal
bir yücelik, büyüleyici bir
güzellik, çözülmez bir gizem vardır.
Rahmetliyle, türkülü
ve şiirli bir hayli sohbetlerimiz oldu. 2002 yılı
bir yaz boyunca Osman
abi Momçilgrad’da kaldı.
Amacı, yine kendisi gibi
Bulgaristan Türkünün
başka bir çınarı sayılan
rahmetli Nuri Adalı abimize adanan bir kitap
yazmaktı. Çok kez sabah kahfelerimizi tatlı ve
ilginç sohbetler eşliğinde
üçümüz beraber yudumluyorduk.
Osman abiyi bunc a
yıldan sonra tekrar aramızda görmek bizim için
büyük mutluluktu. Kasaba
meydanına çıktığında, sokakları dolaşırken, genç
neslin dışında herkes
onu hasretle kucaklıyordu. Çok sevilen ve sayılan bir sanatçı olduğuna
defalarca şahit oldum.
Zaten doğup büyüdüğü
köy de Alfatlı (Neofit Bozveli), Mestanlı’ya bağlıydı.
Koşukavak lisesinde okul
arkadaşlarıyla da görüşüyordu arada bir. “Rodopların şirin kasabası
olan Mestanlı’nın temiz
havasına, balkan suyuna
ve insanların sıcak ve tatlı
misafirperverliğine doyum
olmuyor”, diyordu.
Uzun çalışmaları sonun-

da Osman abi okuyucularına Nuri Adalı hakkında
güzel bir kitap sundu
– “Aynalar yolumu kesti” – başlığında. Gelecek
nesillere değerli bir miras
olarak kalır inşallah.
Osman abiyi en çok
üzen konu, Bulgaristan
Türk öğrencilerin Türkçe derslerden mahrum

bir tanesini Osman abiyin
icra ettiği “Civan Yusuf”
yani Kırcaali ile Arda’nın
arası türküsüne hasretmiştim. Bakıyorum, Osman abi dolaşıp dolaşıp
aynı tablonun başına geliyor, yanındakilerle yorum
yapıyor, içindeki heyecanı
tutamadığı belli oluyordu.
Belki de tabloya baktıkça bu efsanevi türkünün
kahramanları Yusuf ile
Feride’nin temiz aşklarına

Osman AZİZ

kalmasıydı. Bu sebepten
dolayı, siyaset adamlarını
hiç sevmiyor, onlara inanmıyor ve güvenmiyordu.
2006 senesinde Sofya
Kültür Bakanlığı “Sredets”
galerisinde kişisel resim
sergisi açmıştım. Tabii kalabalık izleyiciler arasında
Osman abimiz de vardı.
Dikkatimi çeken şöyle bir
durum oldu. Sergilediğim
çok sayıda tablolarımın

ARKA DUVAR
Ulu kayam, Sulu kayam, Otlukayam
Dün başı dertli, bugün mutlu kayam
Dünüm, bugünüm, olanca varım
Arka duvarım.
Define arandı dört köşende bir zamanlar
Bilmem kimsenin geçti mi bir şey eline
Bana yine sen kaldın Otlukayam
En büyük define
Siperimdin yağmurlarda kışlarda
Sana sığındık, hani samandı evimiz
Şimşek çaktı bir gün yıldırım düştü
Yandı evimiz.
Yeni kurduk yine çöpten samandan
Sendin yine arka duvarı evimin
Şimşek değil gülle düştü bu defa
Gene yandı olan varı evimin
Nice yara açıldı senin de sinene
Sen yine öylece kaldın arka duvarım
Ne yıldırım alabildi seni benden ne düşman
Sana baktıkça ecdadımı hatırlarım.

imreniyor, hırçın dalgalar
arasında da olsa elleri bir
birine kenetlenmiş halde
aşklarını öbür dünyaya taşıyarak, ölümsüzleştirdiklerini düşünüyordu bence.
Osman abinin vefatından bır kaç ay önce onun
70. Doğum yıldönümünü
kutlama hazırlıklarına girişmiştik kültür merkezi
olarak. Program ona layık, mükemmel bir şekil-

de hazırlanmıştı. Kendisine bu vesileyle sürpriz
yapmak istiyorduk. Neredense bunu öğrenmiş ve
“Kamber gülüm, bak ne
diyeceğim sana, benim
için büyük ve görkemli
törene gerek yok, 70.yıl
kutlamasını doğduğum
köyde köydeşlerimin arasında yapıverelim, bu
bana yeterli olur” dedi.
“Olmaz Osman abi, biz
artık her şeyi hazırladık,
sen çok daha iyi törene
laiksin, hiç olur mu öyle
şey” diye cevapladım.
“Tamam, sizin kararınıza saygım var ve öyle
olsun” dedi.
Maalesef bu kutlamayı
gerçekleştirmek nasip
olmadı bize. Osman abi
ansızın aramızdan ayrılıverdi. Tabii bu büyük
kaybımız hepimizi yaraladı, yüreklerimizi acı acı
dağlayıp, derinden sarstı.
Sanatçı kimliği ile hep
aramızda yaşayacak.
Kendini dev aynasında
gören bir sanatçı değildi.
Sanatçı dediğin topluma
rehber olur, çizgisinde
düz gider.
Bizler onun halkının
sözcüsü olan yönünü
sevdik. Türkülerini, şarkılarını, şiirlerini, efsanelerini, tek sözle halkına ait
ne yaptıysa onu sevdik.
Yattığı yerler nur olsun,
toprağı bol olsun. Daima şiirleri ve türküleri ile
yüreğimizde yaşatacağız.
Kamber KAMBER

Sen aldığın yara izlerinle Otlukayam
Muhteşem bir abidesin
Bir parçası Vatanımdan
Mezara dek kalbimdesin
Ulu kayam Sulu kayam, Otlukayam
Bugün neşem sevincim, dün gözyaşım
Hazırım senin için can vermeye
Ölürsem sen olacaksın mezar taşım.

YAŞAMAK
Bir yağmur yağıyor sabahtan beri
Belki daha da yağacak…
Ne gök gürültüsü
Ne şimşek…
Böyle yağmalı zaten yağmur
Böyle olmalı yaşamak!
Yürüyelim altında şu yağmurun
Günlerce yürüyelim, gülelim…
Anma şu ölümü, ne olursun!...
Biz daha yaşamadık ki, ölelim!...
Osman AZİZ
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Bakan Radev, İçişleri Bakanlığının önceliklerini açıkladı
İçişleri Bakanı Valentin
Radev, Bakanlığın (MVR)
kamu düzeni ve güvenlik
sektörüne ilişkin öncelikleriyle ilgili basına açıklamalarda bulundu. Radev,
mülteci akışının önüne
geçilmesi ve terörizmle
mücadele edilmesi, suçların önlenmesi ve suçlarla
mücadelede etkinliğin
artırılmasının Bakanlığın
faaliyetinde öncelikler olmaya devam edeceğini
belirtti. Bakan, şimdiye
kadar devlet sınırlarının
korunması için öngörülen
finansmanın 57 milyon
avroluk miktarının veya
yaklaşık yüzde 30’unun
harcandığını açıkladı.
“Uzatılan sürede kalan
yaklaşık 160 milyon avro
kaynaktan da yararlanmayı başaracağımızdan eminim” dedi. Başka bir öncelik yollarda trafik güvenliği
ve kazaların sınırlandırılması, özel tüketim vergisi
ödenen ürün kaçakçılığından kaynaklanan devlet
bütçesi zararlarının sınırlandırılması ile ilgili.

yürütecek daha 1000 polis atandığını duyurdu.
Soru üzerine Bakan,
“ Sadec e Asenovgrad
(Stanimaka) kasabasında değil, bazı problemli
yerlerde de polis merkezlerinin olması şart” diye
ifade ederek, Asenovgrad Belediye Başkanı’nın
etnik gerginlik yaşanan
bölgede hizmette bulunacak polis merkezi açılması üzere geçici bir bina
sağlamaya söz verdiğini

Radev, “Başka temel
öncelik telefon dolandırıcılığı yapan organize suç
şebekelerine karşı mücadeledir. Bu amaçla ayrı bir
birim oluşturuldu ve bu tür
suçlara ilişkin ihbarların
fazla olduğu bölgelerde
de şubeler oluşturuldu.
Savcılıkla ortak çalışacak bir organın kurulması
bekleniyor, analiz çalış-

ması da yapılacak” diye
açıkladı.
Bakan, “Başka önemli
bir öncelik de insan kaçakçılığıyla, sibel suçlarla,
yolsuzlukla mücadeledir.
Bu bağlamda polis araçlarına kameralar monte
edildi. Bir sonraki aşamada polislerin kendilerinde
kameralar bulunacak.
Yolsuzluğun önlenmesine

yönelik bir program başlatıldı. Yolsuzlukla Mücadele Kanunu’nun kabul
edilmesinden sonra da
tedbirler uygulanacak”
diye belirtti. MVR verilerine göre tütün ürünleri
kaçakçılığı son aylarda
en düşük seviyelere düştü. Bakan Radev, bazı
yerlerde evlerde işlenen
suçlara karşı mücadele

let kuruluşuna yönelik de
böyle bir süre belirleyeceğiz” dedi.
Bakan, bunun şirketin

min 2018 yılının sonunda
devreye sokulması taahhüdü üstlenildiğini, sistemin uygulamaya girmesi

nını kapsayacak” dedi.
Bakanın ifadelerine göre
TOLL sisteminin otobanları ve birinci ve ikinci
dereceden yolları yüzde
100 oranında kapsaması
gerekiyor.
Bakan, sistemin devreye sokulmasından sonra
şüphesiz çeşitli yollar için
farklı miktarda ücret alınacağını izah etti. Esnek
TOLL ücreti uygulanacağını ve örneğin ağır yük
araçlarının trafiğin yoğun
olduğu saatlerde trafiğe
çıkma yasağı konulmayacağını sözlerine ekledi.
Nankov, böyle saatlerde
hareket etmenin daha
yüksek miktarda yol ücretine mal olacağını söyledi. Bakan, TOLL ücretin
sadece ağırlığı 3,5 tonun
üzerinde olan araçlardan
tahsil edileceğini belirtti.

Elektronik yol ücreti toplama sistemi
(TOLL) 200 milyon levaya mal olacak
Varna şehrini ziyaret
eden Bölgesel Kalkınma
ve Bayındırlık Bakanı Nikolay Nankov,”Yol ücretleri tahsil edilmesine ilişkin
TOLL sistemi kurulması
ülkeye 200 milyon levaya
mal olacak” diye bildirdi.
Bakanın ifadelerine göre
sistemin bir devlet kuruluşu tarafından kurulması
halinde gerekli finansman
devlet bütçesinden sağlanacak ve gelecekte yol
ücretinden gelirler devlet
bütçesine iade edilecek.
Nankov, ihale prosedürüne ilişkin başvuru
şartları arasında sistemi
işletecek kuruluşun üç
yıllık süre içinde yapılan
yatırımı geri ödemesi şartı
da bulunduğunu söyledi.
Bakan, “Belki de elektronik yol ücreti toplama
sistemine (TOLL) ilişkin
projeyi uygulayacak dev-

gerçekleştireceği projenin
inşaat aşaması esnasında belli olacağını belirtti.
İhale prosedürüne son
verilmediğini bildirdi.
Nankov, en önemli olan
şeyin adil bir modelin uygulanmaya başlanması
olduğunu kaydetti. Siste-

süresinin ise devlet kuruluşu kurulmasından veya
ihale sözleşmesi imzalanmasından 7 ay sonra
olduğunu açıkladı.
Nankov, “TOLL sistemi
tüm ulusal yol şebekesini
kapsamayacak, ancak şebekenin yüzde 50-55 ora-

Fotinovo köyü sakinleri ATM’ye kavuştu
Kirkovo’nun (Kızılağaç)
Fotinovo (Hatipoğulları)
köyü sakinleri köye yerleştirilen ATM’ye seviniyor. ATM köy merkezinde
Probuda Halk Toplum
Merkezi binasında bulunuyor.
Fotinovo köyü muhtarı
Sunay Sali, şimdiye kadar
insanların para çekmek
için Kirkovo, Çorbaciysko

Kırcaali Haber
(Çorbacılar) veya Benkovski (Killi) köylerine gitmek zorunda kaldıklarını
anlattı.
“Artık herkes para çekme kartı veya kredi kartı
kullanıyor. Köyde Kırcaali ili ve komşumuz
Yunanistan’dan birçok
insanın alışveriş yapmak
için geldiği birçok bina
bulunuyor. Şimdi bu yeni
kazanım gerek yerlilerin
gerek misafirlerin çok işine yarayacak” dedi.

söyledi. Bakan, şu anda
bu tür olayların yaşandığı
başka problemli yerlerde
de polis merkezlerinin
olup olmadığının yoklandığını ve olmadığı tespit
edilen yerlerde polis merkezleri açılacağını söyledi. Bunun yerel yönetimlerin desteğiyle mümkün
olduğunu dile getiren Radev, “MVR, tüm ilçelerde
video gözetim uygulanması yönünde çalışacak”
dedi.

Bulgaristan'da son 25 yılın
en başarılı turizm sezonu
Karadeniz’e kıyısı olan Bulgaristan’da yaz sezonu 15
Haziran’da başlıyor ve sadece 60 gün sürüyor.
Son 25 yılın en başarılı turizm sezonunu geçiren
Bulgaristan’a yılbaşından bu yana üç buçuk milyon yabancı turist geldi. Bu, geçtiğimiz yıla göre yüzde 8'lik
bir artış anlamına geliyor.
Yıl sonuna kadar bu sayının 6 milyonu aşması bekleniyor. Şu ana kadar; Alman turist sayısında yüzde 35,
Rus turist sayısında yüzde 40, Hollandalı turist sayısında ise yüzde 55 artış yaşandı.
Ocak ayı başından beri Bulgaristan’a 3,3 milyon yabancı turist geldi. Geçen yıla kıyasla yüzde 8 artış var.
Türk turist sayısında da yüzde 8 artış
Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, Türk turist sayısında da yüzde 8 artış olduğunu açıkladı.
Bakan, Türklerin vize problemine de değindi. Türk
turistlere üç aylık çok girişli vize verdiklerini kaydeden
Angelkova, “Türklere daha uzun vize vermek istiyoruz.
Ancak vize kararları Avrupa Birliği düzenlemelerine
bağlı” dedi.
Türkiye, Bulgaristan’a ziyaret sayısı açısından 2016
yılında ilk 5’te yer almıştı. Geçtiğimiz yıl Bulgaristan’a
gelen Türk vatandaşlarının sayısı 565 bin oldu.
2017 yılının ilk üç ayında ise Türkiye’den Bulgaristan’a
gelen turistlerin sayısı 141 bini aştı. Ulusal istatistik
kurumu verilerine göre 2016 yılında Türkiye’ye turist
olarak gelen Bulgaristan vatandaşlarının sayısı ise
1 milyon 200 binden fazla.2017 yılının ilk üç ayında
Türkiye’ye giden Bulgar turist sayısı ise 249 bin olarak
açıklandı.

Ülkede çalışan kadınların maaşları, erkeklere göre daha düşük
Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından
hazırlanan Bulgaristan’da cinsiyet eşitliğine ilişkin
rapora göre ülkemizde çalışan kadınlar, erkeklere
göre ortalama 85 leva daha düşük maaş alıyor.
Araştırma sonuçlarına göre kadınlar aylık ortalama 630 leva maaş alırken erkekler ise 715 leva
alıyor.
Ülkede çalışan kadınların yüzde 11’inden biraz
fazlası 1000 ve 2100 leva arasında maaş alıyor.
Oysa 1000 ve 2100 leva arasında maaş alan erkeklerin oranı çok daha yüksektir.
Aynı zamanda 220 ve 500 leva arasında düşük
maaş alan kadınların sayısı erkeklere göre daha
yüksektir.
İlginç olanı şu ki, kadınlar ve erkeklerin maaşları
arasındaki fark onların iş pozisyonuna çok bağlıdır.
Otelcilik ve restorancılık sektörlerinde çalışan erkek
ve kadınlar arasında maaş farkı miktarı en yüksektir.
Bu sektörlerde çalışan kadınların ortalama aylık
maaşı erkeklere göre yaklaşık yüzde 19 oranında
daha düşüktür.
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Kırcaali Belediyesinden birinci sınıf
öğrencilerine kitap ve öğrenci setleri
Kırcaali İlçesi’nde birinci
sınıfa gidecek 729 çocuğun her biri, okulların açıldığı 15 Eylül 2017 Cuma
günü Belediye Başkanı
Hasan Azis imzalı tebrik
mesajının da yer aldığı
“Birinci Sınıf Öğrencisi
İçin Masallar” adlı çocuk
kitabı aldı. Belediyenin 11
yıldır “Okula Tebessümle”
başlığı altında gerçekleştirdiği bu inisiyatif ilçede
çocuklara yöneliktir. Birinci sınıf öğrencilerine
Belediye Başkanı’nın tebrik mesajının yer aldığı bir
kitap hediye edilmesi geleneğinden başka bu yıl
onların her birine eğitim
ve öğretim yılında yararlanabileceği okul araç ve
gereçlerinden oluşan öğrenci seti de hediye edildi.
Çocuklara hediye ettiği
masal kitaplarında yer
alan Belediye Başkanı

İlk defa alfabe kitabına
dokunmanın ve kendine
güvenerek bilgelik ve bilim yoluna çıkmanın sana
verdiği heyecanı paylaşıyorum. Bu kitabı eline
al ve senin arkadaşın ve
okulda kıymetli yardımcın
olsun. Azmin ve çalışkanlığınla iyi bir öğrenci olacağından ve başarılarının
ebeveynlerinin sevgisi ve

Polislerin protestosu
Azis’in mesajı şöyledir:
“Değerli Birinci Sınıf Öğrencisi,
Bugün okulun ilk günü.
Bugün senin için her zaman hatırlayacağın çok

özel bir gündür. İlk defa
okula gidecek ve çekingen adımlarla dersliğe
gireceksin. Öğretmenine
inanarak ve güvenerek
elini ver ve hep birlikte bil-

gi ve bilime, yeni ufuklara,
yükümlülükler ve sorumluluklara götüren bir yola
koyulun. Her bir arkadaşına elini ver ve okulda ve
hayatta dost olun.

da tek dereceli mahkeme
kararı dahi milli önem arz
eden altyapı kurulmasına
yönelik projelerinin gerçekleştirilmesine ilişkin

konuştu.
Meclis Hukuk Komisyonu Başkanı Danail Kirilov, GERB partisi olarak
yasa tasarısına ilişkin

arz eden yapı inşaatına
yönelik projelerin gerçekleştirilmesine ilişkin prosedürlerin hafifletilmesi
hedefleniyor” diye kanaat
getirdi.
Sol görüşlü par tiler
Cumhurbaşkanı’nın veto
kararının desteklenmesini ısrar etti. BSP lideri
Korneliya Ninova, Çevre Koruma Kanunu’nda
yapılan de ğ i ş i k li k ler
yeniden kabul edilirse,
BSP’nin Anayasa Mahkemesine başvuracağına ve bunun için imza
kampanyası başlattığını
duyurdu.
Oylama yapılmadan
önce GERB Meclis
Grubu Başkanı Tsvetan
Tsvetanov, Mecliste çoğunluğun Anayasa’ya
aykırı olan bir kanun
kabul edileceği yönünde endişe taşımadığının
altını çizdi. Tsvetanov,
Trafik Polisi (KAT) verilerine göre 2012-2016
döneminde 893 trafik
kazası meydana geldiğini aktardı. Güçlü argümanlar öne sürüldüğünü
ifade eden Tsvetanov,
“Biz Cumhurbaşkanı’nın
veto kararını reddedeceğiz, çünkü Bulgaristan ve
Bulgaristan’ın öncelikleri
her şeyin üzerindedir”
diye kaydetti.
Kırcaali Haber

Parlamento, Cumhurbaşkanı
Radev’in veto kararını reddetti
Milletvekilleri, Çevre Koruma Kanununda yapılan
değişiklikler i yeniden
kabul ederek, Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in
veto kararını reddetti.
Buna ilişkin yapılan oylamada toplam 218 milletvekili oy kullandı. Onların
138’i kabul oyu kullanırken, 78’i ret oyu kullandı,
2’si ise çekimser kaldı.
Tartışmalar sırasında
Bulgar istan Sosyalist
Partisi (BSP) Milletvekili
Filip Popov, Bulgaristan’ın
Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar (GERB) partisi
tarafından sunulan yasa
tasarısında öngörülen
değişikliklerin yargı sisteminin gelişimi ve etkinliği
üzerinde olumsuz etki yapacağını kaydetti. Popov,
“Yargı sisteminde reform
yapmak istiyorsunuz, ancak bu tasarının kabul
edilmesiyle yaptığınız şey
yargı sistemin etkinliğini
artırma çabalarına kesinlikle ters düşüyor, çünkü
hukuk ilkelerini ihlal ediyor” dedi. Milletvekilinin
ifadelerine göre böylece
mahkemeye erişim hakkı, adli kontrolle kamu çıkarının korunması ilkeleri
çiğnenmiştir.
GERB Milletvekili ve
eski Anayasa Mahkemesi yargıcı Georgi Markov,
GERB’in yasa tasarısın-

şefkatinin en iyi karşılığı
olacağından eminim.
Sağlıklı, meraklı ve hevesli bir öğrenci olmanı
temenni ediyorum. Sana
güveniyorum ve bilgi deryasında bol bol kısmet
ve başarıların yanı sıra
öğrenmeye karşı ilginin
tükenmemesini diliyorum!
Birinci sınıfta şansın bol
olsun!”

prosedürlerin hafifletilmesi öngörüldüğünü belirtti.
Markov, “Sivil toplum
kuruluşları ve çevre savunucuları buna karşı çıktı.
Bansko Tatil Merkezinde
ikinci bir lift kurulmadan
olmaz. Protestocuların,
Anayasa’ya göre siyasi
faaliyet gerçekleştirme
hakkı yoktur. Fakat arzu
ettikleri halde parti kursunlar, meclise girsinler
ve 2-3 değil, isterlerse
300 derece mahkemelere başvursunlar ve lift
projelerini durdursunlar.
Bulgaristan, parlamenter demokrasi sistemi ile
yönetiliyor, sivil toplum
demokrasi sistemi ile değil” diye kesin bir tonla

Cumhurbaşkanı’nın veto
kararına karşı saygı duyduklarını ve onun argümanlarını göz önüne alarak, ayrıntılı bir şekilde
incelediklerini belirtti.
GERB partisinin pozisyonunun değişmediğini
kaydeden GERB Milletvekili ve eski Çevre ve
Su Bakanı İvelina Vasileva, “Vatandaşlar, temel
altyapı inşaatının garanti
altına alınmasını hak ediyorlar. Bu seçmenlerimizin çıkarı adına yapılan
bişeydir. Kanun tasarısının vatandaşların yararına olup, toplumsal çıkarı
gözettiğini düşünüyoruz,
çünkü kanunda yapılacak
değişiklerle milli önem

İçişleri Bakanlığı (MVR) görevlileri yine düşük maaşları protesto etti. Bu defa başkent Sofya’da Meclis
binası önünde eylem yapan polisler, gazetecilere bilgi
verdi.
MVR Çalışanları Sendikası Federasyonu Başkan
Yardımcısı İliya Kuzmanov,”Sesimize kulak verilinceye
kadar protestolara devam edeceğiz. Biz her bir durumda daha bu yıl içinde maaşların artırılması gerektiğini
söylüyoruz” dedi.
Polisler, geriye dönük olarak maaşlarına yüzde 15
oranında zam yapılmasını ısrar etmekteler. MVR yönetiminden yapılan açıklamada bunun mümkün olmadığı
belirtildi. Ancak Bakanlık, 1 Ocak 2018 tarihi itibariyle
polislerin maaşlarına zam yapılacağı sözünü verdi.
Yapılan protestoda kalabalık yoktu, fakat sendikacılar
gösterinin o şekilde organize edilmediğini açıkladılar.
Kuzmanov, protestonun Meclis önünde yapılması
kararının rastgele olmadığını dile getirdi.
MVR Çalışanları Sendikası Federasyonu Başkan
Yardımcısı, “MVR ve bağlı kuruluşlarda çalışanların
brüt ücreti olmayan temel ücretin yüzde 15 oranında
artırılmasını talep ediyoruz” diye hatırlattı.
Polis üniforması sorununun çözümü için teşekkür
eden Kuzmanov, mevcut taleplere cevap verilmediği
takdirde protestoların devam edeceğini anımsattı.

Eğridereliler Derneği üyeleri,
Şeytan Köprüsü’nü ziyaret etti

Bursa merkezli Eğridereliler Kültür ve Dayanışma
Derneği üyeleri, Bursa-Ardino (Eğridere) güzergahında
üç günlük gezi düzenledi. Dernek üyeleri geleneksel
Sonbahar Kültür Günleri programı kapsamında Ardino
Belediye Başkanı Resmi Murat’ın daveti üzerine ilçe
merkezini ziyaret etti. Grupta geçen asrın 50’li, 70’li

ve 80’li yıllarında Ardino bölgesinden Türkiye’ye göç
eden kişiler yer alıyor.
Bursalı konuklar, Rodop dağlarındaki en güzel yerlerden biri olan Şeytan Köprüsü’nü ziyaret etti.
53 yaşındaki Aydın Vatansever, “Şeytan Köprüsü’nü
ilk kez ziyaret ediyorum. Bugün benim doğum günüm
ve tekrar memleketimde olduğum için çok mutluyum.
Her yer son derece temiz, düzenli ve güzel. Bu tarihi
yere erişim altyapısı çok iyi durumda. Şeytan Köprüsü
ise eşsiz benzersiz ve her bir turistin görmesi gereken
bir yer” diye ifade etti.
Aydın Vatansever, 1973 yılında Türkiye’ye göç etmiştir.
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İşgücü üretkenliği artmaya devam ediyor
2017 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda işgücü
üretkenliği yüzde 3,2 oranında arttı. Ulusal İstatistik Enstitüsü (NSİ) verilerine göre yılın ilk çeyreğinde işgücü üretkenliği
yüzde 2,6 oranında artış
gösterdi. Bu demektir ki,
yılın ilk çeyreğine göre
üretkenlik artış hızı daha
yüksektir. Fakat işgücü
üretkenliği, ortalama işçi
ücreti artışına göre daha
yavaş artmaya devam
ediyor.
NSİ, yılın ikinci çeyreğinde ekonomide büyümenin
daha ayrıntılı değerlendirmesini yayınladı. Değerlendirmeye göre ekonomik büyüme oranı yüzde
3,6 oranında olup, aynı
seviyede kalmaya devam
ediyor. Gayri safi yurt içi
hasıla (GSYH) değeri cari
fiyatlarla Haziran itibariyle
24,1 milyar levaya ulaşıyor ve böylece ülkede kişi
başına Nisan-Haziran döneminde 3,4 binden biraz
fazla leva düşüyor.
Saat başına 16 leva
Her bir çalışan saat başına GSYH’ya ortalama
16 leva katkı sağladı.
Eğer karşılaştırma yapacaksak, önceki yıl Nisan-Haziran döneminde
her çalışan saat başına
GSYH’ya ortalama 14,9
leva katkı sağladı.
Yılın ikinci çeyreğinde
her çalışan Bulgaristan'daki mevcut mal ve
hizmet üretiminden ortalama yaklaşık 6,7 bin
leva kazandırdı. Bu rakam
yıllık bazda yüzde 7,3 artış olduğunu gösteriyor.
Üretkenlik, sanayi sektöründe en yüksek oranda
olup, brüt katma değer
olarak kişi başına 6,9 bini
aşkın levaya ulaşıyor. Bu

rakam hizmetler ve tarım
sektörlerinde 6 bin leva
ve hemen hemen 1,2 bin
leva olarak daha düşük
seviyededir.
Hane halkı tüketimi büyümeyi yönlendiriyor
Önceki üç aya benzer
bir şekilde ekonomiyi
yönlendiren başlıca tüketimdir, belirleyici faktör
ise hane halkının tüketim
amaçlı yaptığı harcamalardır. Daha yüksek
maaşlar, beklentilerin iyileştirilmesi ve istihdamın
ar tması harcamaların
yılda yüzde 4,2 oranında
artmasına yol açtı. Aynı
zamanda hükümet düzeyinde yapılan harcamalar
yüzde 2,3 oranında arttı.
Böylece toplam tüketim
GSYİH’nın yıllık büyümesine 3,3 puan katkı sağladı. Ekonomiyi başlıca tüketimin yönlendirmesinin
önümüzdeki yıl da devam
etmesi bekleniyor.
Fakat ücretlerin aynı
hızda artıp artmayacağı
belli değil. 2016 yılının başından beri ortalama işçi

ücreti yıllık bazda yüzde 7
-10 arasında artış gösterdi. Aynı zamanda üretkenlik 2011 yılından bu yana
en yüksek seviye olarak
ancak yüzde 4,2 oranında
artış gösterdi.
İhracatı yönlendiren
bakır ve petrol
Bulgar istan’da daha
yüksek gelirler ve işgücü piyasasındaki olumlu
eğilimlerle birlikte ithal
mal alımı da yüzde 7,7
oranında arttı. İhracat da
artıyor, ancak daha düşük
hızda-yüzde 6,5 oranında.
Böylece net ihracat ekonomik büyümeyi yüzde
0,9 puan düşürüyor ve bu
şekilde tüketimin olumlu
katkısının bir kısmını telafi ediyor.
2017 yılında ihracat, neredeyse her ay çift basamaklı oranlarda büyüyor.
Bunun birkaç nedeni vardır. Bir yandan Avrupa’da
ekonomik canlanma Bulgar malları dahi daha çok
mal satın alan firmaların
ve tüketicilerin tutumlarını
etkiliyor. Öte yandan bakır

Kanser hastalarının saç dökülmesini
önleyecek ilk cihazlar alınacak
Kemoterapi tedavisi gören kanser hastalarının
saç dökülmesini engelleyecek Bulgaristan’da ilk
defa kullanılacak cihazlar
alınacak.
Saç dökülmesi, kanser
hastalarına uygulanan
kemoterapinin en belirgin
yan etkilerinden biridir.
Hastaların büyük bir bölümü saçlarını, kaşlarını
ve kirpiklerini kaybediyor.
İstatistik verilere göre
ülkede yeni 35 bin kanser
hastası tespit edildi.
Kanser hastası olan Jivka Boyacieva, şunu anlattı: “Benim hikayem 2013
yılında meme muayenesi

için bir doktora gitmemle
başladı. Meme kanseri

olan her bir kadında rastlanan tüm yan etkiler bende de görüldü”.
O zaman Boyacieva, oğluna tekrar uzun saçları
olacağına dair söz verdi.
Tekrar sağlığına kavuşan
kadın saç dökülmesini engelleyecek cihaz sistemleri alınması için kampan-

ya başlatıyor.
Nevena Manolova, “Biz
bu cihazların ücretsiz kullanımını garanti etmek
için rotasyon prensibine
göre farklı onkoloji merkezlerine sağlayacağız”
dedi.
Bu tür cihazlar Avrupa’da
32 ülkede ve Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD)
kullanılıyor, Bulgaristan’da
ise hala kullanılmıyor.
Bir cihaz sistemi aynı
anda iki hasta tarafından
kullanılabiliyor.
Yılda bin hastanın kullanacağı 4 cihaz alınması
için 160 bin leva gerekiyor.

ve petrol gibi temel hammaddelerin uluslararası
pazarda fiyatlarının daha
yüksek olması satışların
değerini önemli ölçüde
artırıyor.
İhracat yapan Bulgar
şirketleri açısından bu

olumlu eğilimin en az yılın sonuna kadar devam
etmesi bekleniyor. Brexit,
Almanya’da yapılacak seçimler ve İtalya’da siyasi
istikrarsızlık risk oluşturuyor ve bu etkenlerin her
biri bu ülkelerde tüketici
tutumlarını ve dolayısıyla
Bulgar firmaların ürettiği
mallara ve sunduğu hizmetlere yönelik dış talebi
olumsuz etkileyebilir.
Yatırım yok
Yatırım oranı düşük seviyede olmaya devam ediyor. Yılın ikinci çeyreğinde
brüt sermaye oluşumu önceki yılın aynı dönemine
göre yüzde 1 oranında
azalıyor. Üç aylık bazda
yatırımlar yılın ilk üç ayına göre yüzde 2,3 oranında artıyor. Bunun nedeni
düşük taban seviyesinin
düşük olması olabilir. Fakat yatırım faaliyetlerinde
herhangi bir canlanma
yaşanmışsa, muhtemelen
bu özel sektörde olmuş-

tur, çünkü hükümetin yılın
yarısında yaptığı sermaye
giderlerinde azalma var.
Bulgaristan Merkez Bankası, yılın ikinci çeyreğine
ilişkin ekonomik büyüme
değerlendirmesinde yıl
sonuna kadar büyük tüketici talebi, firmaların
olumlu tutumları, üretimin
artması ve giderek üretim
kapasitelerinin artması
sonucunda yatırımın artacağını tahmin ediyor.
Bazı analistler, beklentilerle yatırım hacmi
arasındaki tutarsızlığın
nedeninin artışın büyük
miktarda sermaye yatırımı yapılmasını gerektirmeyen sektörlerde olması olduğunu düşünüyorlar.
Başka analistler ise kadro
yetersizliğinin, maaşların
artmasının ve hukukun
üstünlüğü eksikliğinin
yatırımcıları ittiğini ileri
sürüyor.
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İşçiler, dürüst olmayan
işverenleri protesto etti
Ülkenin değişik yerlerinden başkent Sofya’ya
gelen 50 civarında işçi,
dürüst olmayan işverenlere karşı meclis binası
önünde protesto eylemi
gerçekleştirdi. Protestocular arasında Bobov
Dol Maden Ocağı ve
Obroçişte Manganez
Ocağı’nda çalışan işçiler, Vetren ve Dupnitsa
kasabalarından terzi
bayanlar, MAX Telecom
Şirketi görevlileri ve iflas
eden eski Pikadili Marketler Zinciri çalışanları
bulunuyor.
Göstericiler, yasal düzenlemelerde öngörüldüğü gibi kendilerine
ödenmeyen maaşların,
tazminatların ve izin ücretlerinin ödenmesini ısrar etmekte.
Protestocular, işçilerine borcu olan şirketlerin
başka şahıslara devredilmesini yasaklayan düzenlemeler yapılmasını
talep etti. Bununla birlikte işçiler, Ücret Garanti
Fonu’na başvuru süresinin 1 yıla uzatılmasını ısrar ettiler. Protestocular,
çalışanlara maaş ödenmemesinin suç olarak
kabul edilmesi gerektiğini düşünüyor.
Pikadili Marketler Zinciri eski çalışanı İrina Ge-

orgieva, şirketin kendisine iki aylık maaş ödemesi gerektiğini söyledi.
Hak ettiği işçilik ücretini
alacağına dair ümidini
kaybetmeyen Georgi-

Manolova’nın ifadelerine göre böyle durumlarda devletin vatandaşların arkasında durması
gerekir. Kamu Denetçisi,
bu düzensizliklere imkan

eva, “Meclis içindeki
milletvekillerin sesimize
kulak vereceklerini umuyorum” dedi.
Protesto gösterisinde
Bulgaristan Kamu Denetçisi Maya Manolova
da hazır bulundu. Protestocuların istemlerinde
haklı olduklarını söyleyen Manolova, “İnsanlar,
çalışmış ve ücret almayı
bekliyorlar. İşveren kendini gizliyor, şirketi başkasına devrediyor. Aynı
işyerinde başka bir ad
altında çalışıyor veya
onlara en yüzsüzce bir
şekilde hak ettikleri ücreti ödemeyeceğini söylüyor” dedi.

veren mevzuatta eksiklikler olduğunu belirtti.
Manolova, Meclise yaz
tatilinden sonra daha ilk
iş gününde kanun tasarısı sunduğunu belirtti.
Ancak bu teklifi Mecliste
tartışmaları yerine milletvekillerin anket komisyonu kurduklarını söyledi.
Sonuçta bu komisyonun tekliflerinin sadece
bazılarını Meclise sunduğunu aktaran Manolova, tekliflerden birinin
işçilere ücret borcu olan
şirketlerin satılmasının
yasaklanması olduğunu
dile getirdi.
Kırcaali Haber
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Pazar Ekonomisi Enstitüsü: Büyük ticaret
zincirleri ekonomiyi ciddi ölçüde teşvik ediyor
Pazar Ekonomisi Enstitüsü (İPİ) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına
göre modern ticaretin ülkemize büyük ekonomik
faydaları oluyor. Araştırmada elde edilen verilere
göre sektörde olumlu eğilimler gözleniyor. Modern
ticaretin giderek rekabet
edebilirliği artıyor. Sektöre ait firmaların pazar
payları hızla değişiyor.
Modern ticaret, müşter i lere h i p er mar ket ,
süpermarket, indirimli
mağazalar ve peşin satış mağazalarına erişim
sağlayarak tüm fiyat segmentlerine hitap ediyor.
İ Pİ’n i n ara ştır ma sı “ Modern Tic aretin
Bulgaristan’a Girmesinin
Görünür ve Görünmez
Etkileri: Mitlere Karşı Gerçekler” başlığını taşıyor.
Araştırmanın amacı Bulgaristan’daki büyük ticaret
zincirlerinin etkilerine dair
bir sürü iddiaların gerçekliğinin araştırılmasıdır.
İPİ, son 10 yılda modern
ticaretle uğraşan ticaret yapılarının sayısının
ve firmaların cirolarının
arttığını raporladı. Fakat
bunun geleneksel ticareti etkilemediği anlaşıldı.
2012 - 2015 yılları arası
dönemde geleneksel ti-

caret hacmi rakamlarının
değişmediği ortaya çıktı.
Sık sık rastlanan görüşlerden biri, başlıca kendi
ürünlerini sattıkları için
büyük ticaret zincirlerinin
yerli üreticilere zarar vermesidir. İPİ araştırması
sonuçlarına göre ise Bulgar tedarikçilerin tedarik
ettiği ürünler, zincir mağazalarda satılan ürünlerin
toplam hacminin yaklaşık
yüzde 60-70’ini oluşturuyor. Araştırma sonuçları,
çoğu modern mağazaların sık sık yerli tedarikçilerden temin ettikleri mal-

ların dağıtımını gerçekleştirdiğini gösteriyor. Çoğu
defa bunun süt, et ürünleri
ve tarım ürünleri için geçerli olduğu anlaşıldı.
Böylece büyük zincir
mağazalar küçük yerli
üreticilere Avrupa ve uluslararası standartlarına uygun üretim yapması konusunda yardımcı oluyor.
Öte yandan İPİ araştırma raporuna göre büyük
zincir marketler ülkeye
ciddi miktarda yatırım yapıyor. 2015 yılının sonuna
doğru perakende ticarete
yapılan doğrudan yaban-

cı yatırımları 2,6 milyar
levaydı.
Büyük zincir mağazalar kayıt dışı ekonominin
azalmasına, vergilerin
toplanmasının artırılması,
hızlı satılan ürünlere ilişkin anlaşmaların beyan
edilmesi, iş ve sigorta hukukunun gözetilmesine
yardımcı oluyor. Yaklaşık
verilere göre 2015 yılında büyük zincir marketler
yaklaşık 1,4 milyar leva
maliyetinde katma değer
vergisi ve yaklaşık 170
milyon leva işçi çalıştırma
vergisi ödedi.

de güçlü ve zayıf yönler,
Bulgaristan’da elektronik
seçim uygulaması karşısındaki fırsat ve tehditler
belirleneceği gibi uzaktan

da yapılacak ve sonrasında bu seçim sistemi pilot
uygulama olarak kurulacak. Aleksieva, proje faaliyetlerinin belirlenen süre

ZİK Başkanının ifadelerine göre elektronik oylama sistemi önümüzdeki
yıl test edilecek ve başarı
kaydedildiği takdirde Avrupa Birliği (AB)
Pa r l a m e nt o s u
Milletvekilliği seçimlerinde tüm
Bulgaristan vatandaşlarına yönelik elektronik
seçim uygulanması gerekecek.
Cumhurbaşkanı
Radev’in bu projeyle ilgili bilgi
talep ettiği anlaşıldı.
Aleksieva,
“A n a l i z h a z ı r
olunca biz elektronik seçim sisteminin güçlü ve
zayıf yönlerini, riskleri ve
onların üstesinden gelinmesi için imkanları belirleyeceğiz ve sonrasında
gerekli önlemleri alacağız” dedi.
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Bulgaristan’da elektronik seçim uygulanmasına
yönelik analiz çalışması gerçekleştirilecek
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev ile görüşmede
bulunduktan sonra basın
açıklaması yapan Merkez
Seçim Komisyonu (ZİK)
Başkanı İvilina Aleksieva,
“15 Kasım’a kadar uzaktan elektronik oylama
uygulaması getirilmesine
yönelik bir analiz çalışması yapılacak” diye bildirdi.
Cumhurbaşkanı’nın Seçim Yasası’nda uzaktan
elektronik oylama uygulaması getirilmesi için
öngörülen süreler göz
önüne alınarak ZİK’in bu
konuda yaptığı çalışmalar hakkında bilgi aldığı
kaydedildi. Aleksieva’nın
Elektronik Yönetim Devlet
Ajansı ile ortak gerçekleştirdikleri projeyi Radev’e
tanıttığı açıklandı. Projeye
göre kasım ayının sonuna
kadar uzaktan elektronik
oylamaya yönelik en iyi
uygulamalar hakkında
ayrıntılı bir analiz gerçekleştirilecek.
Aleksieva, “Bu analiz-

elektronik oylama sistemi
kurulmasına yönelik somut tavsiyelerde bulunulacak” dedi.
ZİK Başkanı, bunun yılın
sonuna kadar yapılacağına dair kanaat getirdi. Bu
yıl içinde üç simülasyon

içinde gerçekleştirildiğini
kaydetti.
Aleksieva, kasım ayının
ortasına kadar analiz çalışmasının yapılacağını,
tavsiyeler ve simülasyonlar oluşturulacağını
belirtti.

İPİ raporuna göre büyük
zincir marketlerin varlığı
yoğun olarak küçük dükkanların iflas etmesi ve iş
pozisyonu kapatılmasının
etkeni değildir. İstatistik
verilere göre 2005 - 2015
yılları arası dönemde perakende ticarette çalışan
sayısı yaklaşık yüzde 12
oranında arttı. Bu durum
zincir marketlerin aslında
sektörde istihdamın net
artışına yol açtığını gösteriyor.
Büyük zincir mağazaları
görevlilerine oldukça yüksek miktarda maaş ödediği ortaya çıktı. İPİ verilerine göre 2015 yılında bumağazalarda çalışanların
ortalama brüt aylık maaşı
976 levaydı. Bu maaş 9

kişi çalıştıran en küçük
şirketlerin ödediği maaşa
göre iki misliden fazlaydı.
Araştırma sonuçlarına
göre modern ticaretin yayılması, çok sayıda ürün
sunulduğu için tüketicinin
ürün seçimini olumlu etkiliyor.
Ticaret zincirleri ülkemize sosyal ortamı da
etkiliyor. Onların bir kısmı
kurslar ve uzmanlık eğitimi hizmeti sundu ve ikili
eğitime yönelik pilot programlara katıldı. Bununla
birlikte büyük mağazalar,
çevrenin korunması ve
ülkenin kültürel mirasının
korunması gibi toplumsal
meselelere daha çok angaje oldu.
Kırcaali Haber

3000 çocuk ve öğrenci
tekrar okula döndü

14 Eylül 2017 tarihi itibariyle okulu terk eden
öğrencilerin okula geri döndürülmesine yönelik
ekiplerin ana raporları onların bu tür çocuk ve
öğrencilerin ikamet ettiği 20 820 adresi ziyaret ettiklerini gösteriyor. Ziyaretler sonucunda yaklaşık
3000 çocuk ve öğrenci tekrar anaokuluna veya
okula kayıt ettirildi.
Okulu terk eden öğrencilerin okula geri döndürülmesine ilişkin mekanizma çerçevesinde yapılan bilgilendirme kampanyası sonucunda bu tür
çocukların az bir kısmının ebeveynleri böyle bir
adım atmaya karar vermişlerdir. Diğer ebeveynler ise ekiplerin ziyaretinden sonra böyle bir karar

almışlardır.
Yurt dışında mevsimlik iş veya sürekli çalışmak
için ebeveynlerin göç etmesinden dolayı çoğu
durumlarda bu tür çocuklar adreslerinde bulunamıyor. Onların bir kısmı sosyal hizmet veren kurumlara yönlendiriliyor. Ayrıca risk altında olduğu
tespit edilen çocuk ve öğrenciler de var. Onlar, polis merkezlerine bağlı Çocuk Pedagoji Odaları’na
ve Küçüklerin Antisosyal Davranışlarına Karşı Mücadele Komisyonlarına yönlendiriliyor.
Ekiplerin ziyaretleri sırasında vatandaşlık numarasına sahip olmayan çocuklar da tespit edildi. Vatandaşlık numarası alındığı takdirde onlar sosyal
hizmet veren kurumlara yönlendirilecekler. Anaokuluna gitmesi gereken çocuklar için doğrudan
anaokulu ücretinin ödeneceği aile yardım ödeneği
verilecek.
Veriler hızlı bir şekilde değişmektedir. Okulu terk
eden öğrencilerin okula geri döndürülmesine yönelik ekipler, önümüzdeki günlerde de aktif çalışmalarına devam edecek.
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Mestanlı’da Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması Yapıldı
11 ve 12 Eylül 2017 tarihlerinde Momçilgrad (Mestanlı)
kasabasında Milli Temel Dini
Bilgiler Yarışması gerçekleştirildi. Yarışmada resmi konuklar
arasında Bulgaristan Başmüftü
Yardımcısı Birali Birali, Edirne
İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Selimiye Camii İmam Hatibi Alpcan Çelik, Edirne İl Müftülüğü
Duahanı Nuri Böcekbakan,
ülke çapından bölge müftüleri,
Momçilgrad Belediye Meclisi
Başkanı Ömer Hüseyin, Momçilgrad İlahiyat Lisesi Müdürü
Ahmet Bozov, Şumnu Nüvvab
Lisesi Müdürü Şerif Hüsnü ve
başka konuklar hazır bulundu.
Yarışma iki aşamada gerçekleşti. Momçilgrad İlahiyat
Lisesinde gerçekleştirilen birinci aşamada Kur’an Kursu
öğrencileri test çözdü, sözlü
sınavdan geçtiler, spor ve eğlenceli oyunlara ve Kirkovo’nun
(Kızılağaç) Podkova (Nalbantlar) köyü yakınında bulunan
Yedikızlar Camiine düzenlenen
geziye katıldılar.
Momçilgrad Nov Jivot Halk

Toplum Merkezinde gerçekleştirilen ikinci aşamada kültür
ve edebiyat programı sunuldu.
Program kapsamında 12 Bölge
Müftülüğünü temsil eden gruplar yarıştı. Öğrenciler, Kur’an-ı
Kerim okuma, ezan okuma, dini
şiir söyleme, ilahi söyleme ve

dini skeç gösterileri kategorilerinde yarıştı.
Selimiye Camii İmam Hatibi
Alpcan Çelik’in okuduğu Aşr-ı
Şerif ile başlayan final yarışmasında ev sahibi konumundaki
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan
Mehmet ve Başmüftü Dr. Mus-

Kırcaali ilinde 14 600 öğrenci yeni
eğitim öğretim yılına başladı
Kırcaali Bölge Eğitim Müdürü
Grozdan Kolev, “Doğu Rodoplarda öğrencilerin sayısı giderek azalıyor. Eğitim ve öğretim
yılının başladığı 15 Eylül Cuma
günü sınıf odalarına giren öğ-

renciler 15 binin altındadır. Bu
veriler tahminidir ve geçen
eğitim ve öğretim yılında Doğu
Rodoplardaki okulları bitiren
öğrencilerin sayısına ilişkin verilere dayanıyor” diye bildirdi.
Kolev, “Kırcaali ilinde toplam
14 600 civarında öğrencinin
okula başlamasını bekliyoruz.

Onlar arasında 991 miniğin ilköğretime ilk defa adım atması
bekleniyor. Bu sayının 1000’in
üzerinde olmasını umuyorum,
çünkü şimdiye kadar 15 Eylül’de
yapılan sayımlarda birinci sınıf

öğrencileri hiçbir zaman 1000’in
altına düşmemişlerdir” dedi.
Kolev, “Birkaç yıldır öğrenci
sayısında önemli bir değişiklik
yok, ama bir eğitim-öğretim yılında il genelinde 100-200 öğrenci arasında değişen hafif bir
düşüş kaydedildi” diye ifade etti.
Bölge Eğitim Müdürü, öğrenci

yetersizliğinden dolayı bu eğitim öğretim yılında bazı derslerin ağırlıklı okunduğu bir sınıfın
oluşturulmadığını bildirdi. İlçe
merkezi Kirkovo (Kızılağaç)
köyünde bulunan lise okuluna
7.sınıfı bitirenlerin kabul edildiği
bir sınıfın bu eğitim öğretim yılında oluşturulmadığını aktaran
Kolev, Momçilgrad (Mestanlı)
kasabasındaki meslek lisesinde
ise bazı derslerin ağırlıklı okunduğu iki sınıfın birleştirildiğini
ifade etti.
Yeni 2017-2018 eğitim öğretim yılının başlamasına birkaç
gün kala Kırcaali Bölge Sağlık
Müfettişliği il çapında bulunan
tüm 75 eğitim kurumunun hijyenik koşullara uyup uymadığını
kontrol etti. Toplam 173 denetim sonucunda okullarda ve
anaokullarda yapılan kapsamlı
tadilatların sona erdiği tespit
edildi. Müfettişler, bazı eğitim
kurumlarının hijyenik koşullara
uymasına yönelik yazılı tavsiyelerde bulundu. Denetimler devam edecek. Okul hekimlikleri
ve yemekhanelerin de çocukların sağlıklı beslenmesine ilişkin
yönetmeliklere uyup uymadığı
kontrol edilecek.
Kırcaali Haber

tafa Hacı birer selamlama konuşması yaptı.
Programın sonunda jüri değerlendirmesinden sonra farklı
kategorilerde ve yaş gruplarında dereceye girenlerin isimleri

açıklandı. Birinci kategoride
6-10 yaş grubunda Pazarcık
Bölge Müftülüğünü temsil eden
Salih Cihan, 11-13 yaş grubunda Aytos Bölge Müftülüğünü
temsil eden Gülüzar Seyyit, 1516 yaş grubunda ise Razgrad
(Hazargrat) Bölge Müftülüğünü
temsil eden Tanju Hristov birinciliği elde ettiler. İkinci kategoride Smolyan (Paşmaklı) Bölge
Müftülüğünü temsil eden Esma
Mitevska, üçüncü kategoride
aynı müftülüğü temsil eden
Aylin Vuyçeva ve dördüncü kategoride Blagoevgrad (Yukarı
Cuma) Müftülüğünü temsil eden
Fatme Avuşina birinci oldular.
Bu yılki Milli Temel Dini Bilgiler Yarışması’nda birincilik elde
eden öğrenciler 150’şer leva
para ödülü, plaket, altın para,
Kur’an-ı Kerim ve Kur’an okuyan elektronik kalem, okul araç
ve gereçlerle birlikte okul çantası ve Başmüftülük tarafından yayınlanan kitaplarla ödüllendirildi.
Özlem Tefikova

Türkçe Dil Kursu Duyurusu
Filibe Atatürk Kültür Merkezi, Güney Bulgaristan Türkçe
Öğretmenler Derneği ve Alev
Dergisi’nin işbirliğiyle 2017

sonbahar döneminde Türkçe
dil kursu düzenlenecektir. Ekim
ayında başlayacak olan söz
konusu kurs programı “Temel
Düzey” ve “İleri Düzey” olmak
üzere iki grup halinde gerçekleştirilecektir.
Üç ay boyunca iki düzeyde
haftada birer gün olarak planlanan kurslar Filibe Atatürk Kültür

Merkezi tarafından yürütülecek
ve kursu başarıyla tamamlayan
kursiyerlere sertifika verilecektir.
Söz konusu kursa iştirak etmeyi arzu eden katılımcıların başvuru taleplerini en geç 6 Ekim
2017 Cuma günü mesai bitimine
kadar,
-Adı, Soyad
-Doğum Tarihi
-Katılmak istekleri kurs düzeyi
(Temel düzey, İleri Düzey)
-Telefon ve adres bilgilerini içerecek şekilde aşağıdaki e-posta
adresine iletmeleri gerekmekte
olup, kursların başlangıç tarihi
ve saatleri katılımcılara ayrıca
bildirilecektir.
Saygıyla duyurulur.
Filibe Atatürk Kültür Merkezi :
E-posta: kemalataturk2003@
abv.bg
Telefon: 032 623 280
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