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Türkiye-Bulgaristan İş Forumu Düzenlendi
T.C. Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndaki zaman zaman
görülen yoğunluğa ilişkin, “Türkiye ve Bulgaristan hükümetleri olarak, ekonomi bakanlıkları
olarak iyi bir uyum içerisindeyiz.
Dolayısıyla bahsedilen sorunların ortadan kalkması adına da
gerekli adımları atıyoruz.” dedi.
Metin, Dış Ekonomik İlişkiler
Kurulu (DEİK) tarafından, Türk
ve Bulgar iş dünyasından 420
paydaşın katılımıyla düzenlenen
ve iki ülke arasında "Son 10 yılın
en büyük iş buluşması" olarak
nitelenen Türkiye-Bulgaristan İş
Forumu’nda bir konuşma yaptı.
Türkiye ve Bulgaristan arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin önümüzdeki dönemde
derinleşeceğine inandığını aktaran Metin, iki ülke arasındaki
ihracat-ithalat dengesinin birbirine yakın seyrettiğini, ticaret
hacminin bundan ötürü gelecek
vadettiğini söyledi.
Türk girişimcilerin yaptığı yatırımların Bulgaristan’daki yaban-

cı yatırımlar içinde yüzde 10’luk
kısmı oluşturduğunu anlatan
Metin, “Karadeniz Ekonomik İş
Birliği gibi çok taraflı platform-

lar kapsamında da KOBİ’lerimiz arasında çok sayıda ortak
iş imkanlarının bulunduğunu da
değerlendirmek gerekir. Bizler

aziz ülkü şehitlerimizi saygı,
rahmet ve şükranla yâd ediyorum” diye başlayan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Topçu,

bu güzel konserde sizlerle bir
araya gelmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Farklı
coğrafyalarda baharın gelişi-

Kastamonu’da başlattık, Filibe’ye taşıdık
“Tüm Renkleriyle Türk Dünyası” Nevruz Balkan turnesi
çerçevesinde 7. gösterisini
Bulgaristan’ın 2019 Avrupa
Kültür Başkenti seçilen şehri Filibe’de yaptı. Programa
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yalçın Topçu, Uluslar Arası
Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen
Kaseinov, Türkiye Cumhuriyeti
Filibe Başkonsolosu Hüseyin
Ergani, Filibe Valisi Zdravko
Dimitrov, Filibe Belediye Meclis Başkanı Savina Petkova’nın
yanı sıra çok sayıda davetli
katıldı. Türk dünyasının dört
bir yanından sanatçılar, konser ve halk dansları gösterisiyle Filibelilere büyük bir şölen
sundu.
“Merhum başbuğ ve aziz ülkü
şehitlerimizi saygı, rahmet ve
şükranla yâd ediyorum”
Programda yaptığı konuşmada sözlerine “Türk Siyasetinin
önemli isimlerinden ve Milliyetçi Hareketin lideri Merhum
Başbuğ Alparslan Türkeş'i ve

hükümetler olarak ikili iş birliğini
güçlendirmek için birçok kez bir
araya geldik, gelmeye devam
edeceğiz. Aldığımız kararların
ve atacağımız adımların iş dünyasının karşılaştığı engelleri
ortadan kaldırmak amaçlı olduğunu da bilmenizi istiyorum.”
ifadelerini kullandı.
Kapıkule Gümrük Kapısı’nda
zaman zaman görülen yoğun-

lukla ilgili çalışmalar yaptıklarını ifade eden Metin, “Sayın
Bulgaristan Ekonomi Bakanı
Emil Karanikolov’a bu konuda
desteğinden ötürü çok teşekkür
ediyorum. Türkiye ve Bulgaristan hükümetleri olarak, ekonomi bakanlıkları olarak iyi bir
uyum içerisindeyiz. Dolayısıyla
bahsedilen sorunların ortadan
kalkması adına da gerekli adımları atıyoruz ama tabii ki bütün
bunları iş dünyasının daha fazla ticaret hacmi oluşturması için
atıyoruz. O nedenle Türkiye ve
Bulgaristan arasındaki ticaret
hacmi ve yatırımlar yükselecekse siz değerli iş insanlarının
omuzlarında yükselecek.” değerlendirmesinde bulundu.
Metin, Bulgaristan'ın AB dönem başkanlığının iki ülke ilişkilerine ve Türkiye'nin AB üyeliğine katkı vermesini umduğunu
söyledi.
“Turizm, sağlık ve yenilenebilir enerji başlıca iş birliği
alanları”
Bulgaristan ile Türkiye arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki
ve Korunması Anlaşması’nın
20 yılı aşkın süredir yürürlükte
olduğunu anımsatan Metin, “Bu
anlaşmanın revizesi iş dünyasının isteklerine göre gerçekleşti-
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tarihi Filibe kentinin 2019 yılında Avrupa Kültür Başkenti
unvanını taşıyacak olmasını vurgulayarak “dostumuz,
komşumuz ve müttefikimiz
Bulgaristan’ın medeniyetlere
beşiklik yapmış Filibe şehrinde baharın gelişini müjdeleyen
Nevruz vesilesiyle düzenlenen

nin nasıl coşkuyla kutlandığını
izleme ve Filibeli kardeşlerimize tanıtma fırsatı bulacağız”
ifadelerini kullandı.
“Kültürel ilişkiler komşular ve
müttefikler arasındaki bağları
kuvvetlendirir”
Yalçın Topçu şöyle devam
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2008 dünya ekonomik krizinden
on yıl sonra AB toparlanıyor
Av r u p a İ ş D ü nya sı
Konfederasyonu’nun (BusinessEurope) yayımladığı “Reform Barometresi”
raporu sonuçlarına göre,
2008 dünya ekonomik
krizinden on yıl sonra
Avrupa Birliği’nin (AB) toparlanması, diğer büyük
ekonomilere kıyasla çok
yavaş bir hızda devam
etti. 2017 yılında AB’nin
üretimi kriz öncesi yıllara göre sadece yüzde 9
büyürken ABD ise yüzde
15 ve Kanada yüzde 18
büyüdü.
“Reform Barometresi”
raporu, AB'nin mevcut
ekonomik durumunu değerlendirir ve Konfederasyonun üye kuruluşlarının raporlarına dayanır.
Bulgaristan için böyle bir
rapor hazırlayan Bulgaristan İktisat Odası’dır(BSK).
Belgede ayrıca Avrupa
ekonomisinin gelişimi
için yapısal reformlar ve
gelecekteki öncelikler için
önerilerde bulunuluyor.
Değerlendirme ve öneriler, işgücü piyasası ve
beceriler, iş ortamı, yenilik
ve dijital dönüşüm, finans-

hızlı gelişmesini dikkate
alarak daha açık, daha
basit ve daha esnek olması gerekiyor. Vergi
sistemleri de daha basit,
daha şeffaf ve kullanıcılar
için uygun olmalıdır.
Raporda ayrıca kamu
maliyesinin daha verimli
bir şekilde harcanması
ve büyümeyi engelleyen
vergilerin azaltılması ve
özellikle dijital ekonomi,
telekomünikasyon, enerji
ve hizmetler alanlarında
gerçek anlamda bütünleşmiş bir tek pazara

mana erişim ve finansal
istikrar, vergiler ve kamu
maliyesinden oluşan beş
tematik alanı üzerinde yapılandırılmıştır.
Rapordan AB'nin toparlanmasının, özellikle Avrupa Merkez Bankası'nın
varlık satın alınması için
geliştirilmiş programı olmak üzere bir takım geçici
faktörler tarafından desteklendiği anlaşılmaktadır.
Ancak analistler, AB'nin

tedbir ve reform yapmaması halinde AB'nin uzun
vadeli büyüme kapasitesinin, yüzde 2 civarında
olan "döngüsel" büyümenin oldukça altındaki
sadece yüzde 1, 3 olarak
kalacağını söyledi.
Bunu önlemek için Avrupa iş dünyası temsilcileri,
ekonomik büyüme üzerinde giderek daha fazla
fren yapan iş piyasası
eşitsizliklerini önlemek

için acilen siyasi eyleme
geçilmesini tavsiye etmektedir. Birlik ayrıca çalışanların dijital ve STEM
becerilerine odaklanarak,
işgücü piyasası ihtiyaçlarına daha iyi adapte olması gereken eğitim ve
öğretim sistemlerine de
dikkat etmelidir. Avrupa
iş dünyasına göre, işgücü piyasasının düzenleyici çerçevesinin, dijital
ekonominin giderek daha

programa şimdiye kadar
100 binden fazla Bulgar
öğrenci katılmıştır.
Stara Zagora (Eski Zağra) şehrinde "Amerikan
Santralleri" olarak bilinen
Maritsa Doğu-1 ve Maritsa Doğu-3 elektrik sant-

le Bulgaristan hükümeti
arasındaki görüşmelerin
ayrıntılarına müdahale
etmek bizim işimiz değil”
dedi.
Üst düzey diplomat,
“Elektrik fiyatını belirleme
sorunu hiç şüphesiz kar-

da enerji üretim şekillerinin çeşitlendirilmesi.
Kuşkusuz yerel enerji
kaynaklarına sahip olmak,
Bulgaristan ve herhangi
bir ülke için kendi enerji
kaynaklarına sahip olmak
açısından çok olumludur”
dedi.
Rubin, ayrıca ABD ve
Batı ülkelerinin eski Rus
ajanı Sergey Skripal ve
kızı Yulia'ya yönelik suikast girişimine verdikleri
tepki hakkında yorum
yaptı.
Büyükelçi, “ABD’nin,
Avrupa Birliği (AB) ve
dünyadaki diğer ülkelerin ortak tepkisinin bu
durumun ciddiyetinin bir
işareti olduğunu düşünüyorum. Bence en önemli
şey, ülkelerimizin Birleşik Krallık'ı desteklemek
için birlikte olduğuna
açık bir işaret vermesidir
ve Bulgaristan'da verilen
tepki de bu desteğin ifadesiydi. Tepki konusunda
hepimizin ortak hareket
etmemizin önemli olduğunu düşünüyorum” diye
ifade etti.
Kırcaali Haber

ABD Büyükelçisi: Bulgaristan için
vizeler yakında kaldırılmayacak
Bulgaristan Ulusal
Televizyonu’na (BNT) verdiği röportajda ABD'nin
Bulgaristan Büyükelçisi
Erik Rubin, “Gelecekte
Bulgaristan vatandaşları
için vize şartlarını kaldırabileceğimize inanıyorum ve bundan eminim.
Ama bu yakın gelecekte
olacak bir şey değil. Bizim
çok somut olan Vizesiz
Seyahat Kanunumuz var
ve Bulgaristan hala vizesiz seyahat için gereklilikleri karşılamıyor” diye
konuştu.
Büyükelçi, ”Buna rağmen vize başvurusunu
kolaylaştırmak ve mümkün olduğu kadar çok kişiye 10 yıllık vize vermek
için elimizden geleni yapıyoruz. Ayrıca Sofya'ya
gelmeden bile vizeleri yenileme fırsatı da veriyoruz” diye sözlerine ekledi.
Başvuranların yüzde
85'inden fazlasının vize
aldığını vurgulayan Rubin, ABD’de çalışma ve
seyahat programlarına
başvuran öğrencilerin
yüzde 90'dan fazlasının
onaylandığını belirtti. Bu

rallerini ziyaret eden Büyükelçi, ayrıca hükümetin
iki elektrik santralinden
enerji satın alma sözleşmelerini sona erdirme
niyeti hakkında yorumda
bulundu.
Büyükelçi, “Bulgaristan'a
yapılan ABD yatırımlarını
ve burada çalışan şirketleri güçlü bir şekilde destekliyoruz ama santraller-

maşıktır. Yine, bu bir Avrupa mevzuatı meselesidir, ancak altının çizilmesi
gereken husus enerji çeşitlendirmesidir ve bizim
açımızdan Bulgaristan ve
bölge için dikkate alınması gereken en önemli şey
budur. Bu, kaynakların
çeşitlendirilmesi anlamına gelir – enerji tedarik
edilen ülke, aynı zaman-

ulaşma ihtiyacı vurgulanıyor. Ayrıca AB ve ulusal
düzeyde düzenlemenin
iyi düzeyde geliştirildiğinden ve asgari idari yük ile
uygun şekilde uygulandığından emin olunmalıdır.
Rapora göre A B’de
enerji f iyatları AB’de
şirketlerin uluslararası
düzeyde rekabet etmesine izin vermeli. TransAvrupa Ağları kapsamındaki ve ulusal altyapının
genişletilmesi gerekiyor.
Kırcaali Haber

Bulgaristan, Moskova
Büyükelçisi'ni çağırdı
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
Borisov'un, Rus çifte ajan Sergey Skripal'in zehirlenmesi olayına ilişkin Bulgaristan'ın Moskova Büyükelçisi Boyko Kotzev'i telefonla arayarak, Rusya,
Avrupa Birliği ve uluslararası toplumun konuya dair
tepkisini görüştüğü belirtildi.
Görüşmede, Borisov'un, Büyükelçi Kotzev'i konuyu istişare etmek üzere Sofya'ya çağırdığı kaydedildi.
Skripal krizi nasıl başladı?
İngiltere’ye yerleşen eski Rus çifte ajan Sergey
Skripal ve kızının sinir gazlı ile zehirlenmesi, iki
ülke arasında son yılların en büyük diplomatik krizini başlattı.
Ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart Pazar

günü Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette bulunmuştu.
Çifte ajan Sergey Skripal
Rus mahkemesi, İngiltere için casusluk yaptığı
suçlamasıyla 2006'da Skripal'e 13 yıl hapis cezası vermişti. Dimitri Medvedev’in Devlet Başkanlığı
döneminde affa uğrayan Skripal, 2010'da ABD’nin
tutukladığı 10 Rus ajanıyla Avusturya'nın başkenti
Viyana'da takas edilen 4 casus arasında yer almıştı.
Skripal'in daha sonra İngiltere’ye giderek ülkenin
güneybatısındaki Salisbury’de düşük profilli bir yaşam sürmeye başladığı belirtilmişti.
Rusya, Skripal’in 1990’lı yıllardan itibaren bilgi sızdırdığı İngiliz dış istihbarat servisi MI6’ya,
Rusya’nın Avrupa’daki casuslarının kimliklerini de
ifşa ettiğini öne sürmüştü.
Skripal ve kızı Yulia, 4 Mart Pazar günü
Salibury'da bir bankta bilinçlerini yitirmiş vaziyette
bulunmuştu. Tedavileri süren baba ile kızın sağlık
durumlarının ciddiyetini koruduğu ancak istikrarlı
olduğu belirtiliyor.
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Türkiye-Bulgaristan İş Forumu Düzenlendi
1. sayfadan devam

rilecek.” dedi.
Tü r k y a t ı r ı m c ı l a r ı n
Bulgaristan’da ağırlıklı
olarak ana metal sanayi ile fabrikasyon metal
ürünleri imalatı, ulaşım
araçları, tekstil ve giyim,
finans ve sigorta alanlarında faaliyet gösterdiğini
anlatan Metin, “Ülkelerimiz arasındaki yatırım
ilişkilerinde turizm, sağlık, sağlık turizmi, enerji
ve yenilenebilir enerji,
ulaştırma, bilgi ve iletişim
teknolojileri ve müteahhitlik sektörünün fırsat olarak değerlendirilebilecek
başlıca iş birliği alanları
olduğu göz önünde bulundurulmalı.” ifadelerini
kullandı.
Metin, Bulgar iş dünyasını Türkiye’de daha fazla
yatırım yapmaya da davet
etti.
“Türkiye her yıl ortalama yüzde 5,7 büyüme
performansını ortaya
koymuştur”
Ekonomi Bakan Yardımcısı Fatih Metin, Türkiye
ekonomisine ilişkin ise şu
bilgileri aktardı:
"Türkiye son 16 yıldır
süren siyasi istikrar ve
güven ortamıyla devamlı
büyümekte ve her yıl ortalama yüzde 5,7 büyüme
performansını ortaya koymuştur. Bu ivme geçen
sene daha da yukarılara
çıkmıştır. 2017’de Türkiye
yüzde 7,4 büyüme oranıyla OECD ülkeleri arasında 1. sırada yer almıştır.
Yine ihracat potansiyeline
baktığımızda 157 milyar
dolarla geçen sene itibarıyla bir rekora imza attık.
Mart ayında gerçekleşen
rakam da yine rekor bir
rakam, Mart ayında 15
milyar 100 milyon dolarlık
bir ihracat performansını
göstermiş bulunuyoruz.
Türkiye olarak hedeflerimiz büyük, bu hedeflere
de komşularımızla, dostlarımızla yürüyeceğiz.”
“Türkiye’ye son 16 yılda 195 milyar dolar doğrudan yabancı sermaye
girişi olmuştur”
“Türkiye’ye son 16 yılda
195 milyar dolar doğrudan
yabancı sermaye girişi
olmuştur.” bilgisini veren
Metin, “Önceki 80 -90
yıllık performansa baktığınızda toplam 15 milyar
dolar rakamını görüyoruz
ve artık Türkiye’nin bunu
senede yakalar hale geldiğini ifade etmekten de
memnuniyet duyuyorum.”
dedi.
Türk müteahhitlerinin
119 ülkede 350 milyar
doları aşkın bir performansla 10 bine yakın projede rol aldığını anlatan
Metin, “Hem ülke olarak

hem müteahhitlik sektörü
olarak yakaladığımız bu
tecrübeyi Bulgaristan iş
dünyasıyla da paylaşmak
istiyoruz. Bu kapsamda

işçi çekme düzenlemesini devreye aldık”
Karanikolov, 1996 yılından 2017 yılına kadar
Türkiye’nin Bulgaristan’da

konuştu.
“Bulgaristan ve Türkiye arasındaki potansiyel sınırsız imkanlar
sunacak”

da birlikteliğimiz olacak.
Ekim ayında Sofya’da yapılacak zirvede de bunun
önemli bir konu başlığı olması bu anlamda önemli.”
ifadelerini kullandı.
Tür k f ir malarının
Bulgaristan’da 1,5 milyar
dolarlık 34 proje üstlendiğini belirten Metin, bu
rakamın artışını hedeflediklerini belirtti.
“Bulgaristan’ın
Türkiye’den ithalatı 1,9
milyar avro”
Bulgaristan Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov ise
iki ülke arasındaki ticari
ilişkilerin gelişimine katkı sunan tüm iş dünyası
paydaşlarına teşekkürlerini sundu.
İki ay gibi kısa bir zamanda bu forumun yapılmasını sağladıklarını
belirten Karanikolov, “Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi
Bakanı Nihat Zeybekçi ile
buna birlikte karar verdik
ve somut bir adım attık.
Türk tarafına da ev sahipliği için teşekkür ediyorum. Buraya katılan
Bulgar şirketlerinin büyük
bir potansiyeli bulunuyor.
Türkiye Bulgaristan ihracatında 4’üncü, ithalatında
5’inci sırada yer almaktadır. Coğrafi imkanlarımız
ve potansiyelimiz aktif bir
çalışmanın temelini oluşturmakta.” diye konuştu.
Türkiye ve Bulgaristan
arasında 2017 yılında 4
milyar avro civarında ticaret hacmi oluştuğunu
hatırlatan Karanikolov,
“Bulgaristan’ın Türkiye’ye
ihracatı 2 milyar avroyu
aşmakta ve toplam ihracatımızda önemli bir
oran oluşturmaktadır.
Bulgaristan’ın Türkiye’den
ithalatı 1,9 milyar avroya
yakındır. Her ikisinde de
artış gözlemlenmektedir.”
bilgilerini verdi.
“Bulgaristan’a kalifiye

yaptığı yatırım miktarının
1 milyar avroyu aştığını
ifade ederek, Bulgaristan ekonomisinin de büyümesini sürdürdüğünü
söyledi.
Karanikolov ülkesinin
ekonomik verilerine ilişkin
şunları söyledi:
”Geçen sene Bulgaristanda yapılan yabancı
yatırımlar önceki seneye
kıyasla yüzde 35 daha
fazla olmuştur. Ortalama
ücretler yaklaşık yüzde 10
arttı. Hükümetimizin isteği
ise 2021 yılında ortalama
ücretlerin bin 500 avroya
çıkmasıdır. Yılın başından
itibaren iki tane kanun kabul edildi. Birincisi rüşvete
karşı ve diğeri ise ortaklıklar hakkında olanaklar
sağlayan bir kanun.
Vizelerle ilgili çok çalışmalar yapıldı, vize verme
sürelerini azaltabildik ve
verilmesi gereken belge
hacmi de azaldı, prosedürler oldukça basitleştirildi. Üç haftadan beri
Bulgaristan’a kalifiye işçi
çekme düzenlemesini
devreye aldık. Ve Türk
hükümetimiz bu alanda
çalışıyor. Buradaki tüm
bürokratik engelleri aşmak için çalışıyoruz.”
Kendisinin Türkiye-Bulgaristan Hükümetler Arası Komisyonu’nun başkanı
olduğunu ifade eden Karanikolov, “Gümrüklerdeki beklemeyi çözmek için
sizin desteklerinizle en
büyük çabayı sarf edeceğime sizi temin ediyorum.
Değerli dostum Zeybekci
ile şöyle bir karar aldık,
bu sene sonbaharda ortak bir toplantı yapalım,
burada hem kültür hem iş
forumu olacak. Bir sonraki yılın başında, belki de
Bursa için böyle bir teklif
verildi. Yine bir kültür ve
iş forumunun düzenlenmesini planlıyoruz.” diye

DEİK Yönetim Kurulu
Başkanı Nail Olpak da iki
ülke liderlerinin Avrupa
Birliği Dönem Başkanlığını yürüten Bulgaristan’ın
deniz kıyısı şehirlerinden
Varna’da bir araya geldiğini anımsatarak, “ABTürkiye Liderler Zirvesi
sonrasında, sayın cumhurbaşkanımızın da AB
temsilcilerinin de verdiği
mesajlar, ‘diyalogu sürdürme’ yönündeydi. Hem
AB, hem Bulgaristan, hem
de Türkiye için ciddi önem
arz ettiği kanaatindeyim.
Gerek Balkanlar’ın, gerekse Avrupa Birliği’nin, uzun
vadede huzur, güven ve

istikrarının, ülkelerimizin
iş birliği ve ilişkilerinin
gücü sayesinde kalıcılık
kazanacağına inanıyorum.” diye konuştu.
İki ülkenin komşuluğu,
ortak kültürel ve tarihi birikimi de düşünülünce ilişkilerin daha sıkı tutulması
gerektiğini anlatan Olpak,
şunları kaydetti:
“Bulgaristan ve Türkiye
arasındaki bu avantajları
daha iyi değerlendirebilmemiz halinde, bu potansiyel, ekonomik ve ticari
anlamda bizlere sınırsız
fırsat ve imkanlar sunacak, ihtiyacımız olan sürdürülebilir yatırım ortamını sağlayacaktır. Bu noktada DEİK’e ve iki ülkenin
heyecanlı iş dünyası temsilcilerine önemli görevler
düştüğü kanaatindeyim.”
“Dünya Bankası’nın
İş Yapma Kolaylığı adlı
raporunda da Bulgaristan, 190 ülke içerisinde
oldukça iyi bir profil çiziyor”
Dünya Ekonomik
Forumu’nun 2016-2017
Küresel Rekabetç i li k
Endeksi’ne göre, 138 ülke
içerisinde Bulgaristan’ın
50’nci sırada yer aldığını aktaran Olpak, her iki
ülke ekonomilerine ilişkin
şu bilgileri verdi:
“Dünya Bankası’nın İş
Yapma Kolaylığı adlı raporunda da Bulgaristan,
190 ülke içerisinde oldukça iyi bir profil çiziyor ve
39’uncu sırada yer alıyor.
Aynı zamanda güçlü bir

teknolojik altyapısı var.
Bu ve benzeri özellikleriyle Bulgaristan, Türkiye’nin
iş insanları için cazip bir
yatırım ortamı vadediyor.
Türkiye ise geçtiğimiz
15 yılda, pek çok G-20 ülkesini geride bırakan bir
trendle büyüyor. Bildiğiniz gibi 2017 yılında G-20
ülkeleri arasında yüzde
7,4’lük büyüme oranıyla
zirveye yerleşti. Eğitim,
iş gücü piyasası, Ar-Ge,
doğrudan yatırım alanlarında, oldukça reformist
politikalar izliyor ve sürekli
daha iyiyi hedefliyoruz.”
“Bulgaristan’daki tahkimlerimiz oldukça hızlı
çalışıyor”
DEİK Türkiye-Bulgaristan İş Konseyi Başkanı
Osman Ak, son 10 yılda
yapılan en büyük TükiyeBulgaristan ekonomik buluşmasını yaptıklarını ifade ederek, etkinliği “Daha
fazla ticaret” sloganıyla
düzenlediklerini söyledi.
Bulgaristan Ticaret ve
Sanayi Odası Başkanı
Tsvetan Simeonov, odalarının 120 yıllık bir geçmişe
sahip olduğunu belirterek, “Bulgaristan’a yatırım amacıyla geldiğinizde doğru ortak bulma ve
onlarla imzalayacağınız
sözleşmeler konusunda
bizden yardım alabilirsiniz. Bulgaristan’daki tahkimlerimiz oldukça hızlı
çalışıyor.” diye konuştu.
AA

Bulgaristan Ulusal
Televizyonu’na (BNT) konuşan Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN) eski
Başkanı Akademisyen

mette Eğitim Bakanı olan
akademisyen Vodeniçarov, “BAN’da oluşturulan
bir ekip, karşı karşıya
olduğumuz tüm sosyal

Stefan Vodeniçarov, “1520 yıl sonra demografi,
sağlık, eğitim alanındaki
mevcut toplumsal sorunların değiştiğini göreceğiz. Bu yüzden bir sonraki hükümetle değişmeyen
ulusal programlara sahip
olmalıyız” diye kaydetti.
Boyko Borisov’un başkanlığındaki birinci hükü-

sorunların ele alınan
"Bulgaristan’ın Sürdürülebilir Kalkınmasına Yönelik Ulusal Hedefler İçin
Görüşler" başlığı altında
görüşlerini dile getirdi”
diye ifade etti.
Bilim
adamı,
“ Bulgar istan'ın büyük
sorunu yoksulluk ve biz
fakiriz, çünkü hiçbir şey

ür et m i yo r uz. N o r m a l
ekonomik hayatı yeniden
canlandıralım” çağrısinda
bulundu.
A k a d e m i s y e n
Vodeniçarov’un ifadesine
göre gelirler artıyor, ama
bu Avrupa'ya göre önemsiz düzeyde oluyor.
Akademisyen Vodeniçarov, “Hangi malların aranacağını bilmek iyi olur
– gelecek elektrikli araçların ve ülkemizde elektrik motorları üretebiliriz.
Bulgaristan'da gelecek
için çinko ve kurşun piller
üretebilen bilim adamları
var” diye sözlerine ekledi.
28 Mart’ta Bakanlar Kurulu, 2015-2040 Dönemi
İçin Bulgaristan'ın Demografik Gelişimine Dair
Tahminler Raporu kabul
etti. Papor, Parlamento’ya
sunulacak. Tahminlere
göre, Bulgaristan nüfusu
2040 yılına kadar yaklaşık
yüzde 20 oranında azalacak.

Akademisyen Vodeniçarov: Fakiriz,
çünkü hiçbir şey üretmiyoruz
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Özürlüler dernekleri, Kırcaali
Valisine protesto notası sundu
Özürlüler derneklerinin temsilcileri, Kırcaali
Valisi Nikola Çanev'e bir
protesto notası sundu.
Bu hareketle onlar taleplerinin yürütme makamlarına ulaşmasını
ve hükümetin yasama
faaliyetlerinde dikkate
alınmasını istiyor. Valilikte yapılan görüşmede
Özürlüler Birliği, Görme
Engelliler Birliği, Duyma
Engelliler Birliği, Zihinsel Özürlüler Birliği ve
Diyabet Hastaları Birliği üyesi özürlü kişiler
ve şeker hastaları hazır
bulundu. Onlar, Vali’yi
11 Nisan 2018 tarihinde
saat 11: 00'de Sofya Nezavisimost Meydanı'nda
ülke çapından özürlü
vatandaşların katılacağı protesto eylemi düzenlendiğinden haberdar etti. Protesto, ulusal
düzeyde temsil edilen
özürlüler derneklerinin
inisiyatifiyle organize
ediliyor.
Protesto notasını
Vali’ye sunan Bulgaristan Özürlüler Birliği
Kırcaali Şube Başkanı
Şenay Bekir, “Herkesi
protesto eylemine aktif
olarak katılmaya davet
Ulusal karayolu şebekesinin bir parçası olan
Ardino (Eğridere)- Kırcaali karayolunun acilen
onarılması için başlatılan
toplu imza kampanyasına
24 saat içinde çok sayıda
kişi katıldı. Kampanya,
ilçe sakinlerinin birçoğunun yolun acil olarak
onarımını başlatma isteği
doğrultusunda Ardino’dan
İvan Yuruçev’in girişimiyle
başladı. Yuruçev, açık bir
görüşe sahip her bir vatandaşı kampanyaya katılmaya davet etti. Yuruçev,
”Sadece Ardino İlçesi halkının değil, komşu belediyeler Banite ve Nedelino
(Uzundere) sakinlerinin
kayıtsız şartsız desteğini
de aldık. İmza kampanyası, 10 Nisan'a kadar
devam edecek ve ondan
sonra bir örneği Karayolu
Altyapı Ajansı'na gönderilmek üzere Millet Meclisine sunulacak. Önlem
alınmazsa, bir sonraki
adım her gün yolun kapatılması olacak” dedi.
Yuruçev, bunun siyasi bir
eylem olmayıp, tamamen
bir sivil inisiyatif olduğunu

ediyoruz. En nihayette
bizler, özürlü kişiler olarak hayatta kalmamızı
savunmak için sokağa
çıkacağız. Hayatlarımızı iyileştirmek için değil,
varoluş mücadelesi için
sokaklara çıkacağız.
İktidardakilerin dediği
gibi 1 milyon kişi değil,
500 000'den biraz fazla özürlü kişinin emekli
maaşı aldıklarını duyurmak için sokağa çıkacağız” dedi. Şenay Bekir,
protesto notasını okudu.
Notada şu ifadeler yer
alıyor: “Uygar ülkelerde

bizde emekli maaş şeklinde verilen bu kaynakların, özürlü kişilere en
azından kısmen yardım
etmeyi amaçlayan mali
ve diğer sosyal yardımlar şeklinde olduğunu
söyleyelim. Ülkemizdeki
sözde entegrasyon için
verilen ek ödenekler o
kadar az ve önemsiz
miktarda ki, onların sadece kağıt üzerinde var
olduğunu söyleyelim.
Oysa bu miktar önemlidir. Bu konuda yine
uygar ülkeleri örnek
alabiliriz. Son on yılda

özürlülere verilen görünüşte önemsiz, ama
önemli bir miktarın geri
alındığını söyleyelim:
dul ve yetim aylıkları,
sosyal yardım ödeneğinin yüzde 25 miktarında
ikinci bir emekli maaşı,
iki yıllık otobüs bileti vb.
Sözde iktidarın ve sözde politikacıların uyguladığı sosyal soykırıma
artık tahammül edemeyeceğimizi söyleyelim.
Sahte değil, gerçek anlamda özürlü kişiler olduğumuzu söyleyelim.
Ve politikacıların kendi-

leri hakkında aynı şeyi
söyleyip söyleyemeyeceğini soralım”.
Şenay Bekir, özürlü bireylerin istihdam edebilirlik konusunda performans değerlendirilmesi
yapılmasının büyük bir
ayrımcılık olarak nitelendirdi. Protesto notasında, “Ve özürlü olup
olmamasına bakılmaksızın her insanın böyle
bir değerlendirmeden
geçmesi gerekmez mi?
Gözle görülür bir özür
durumu olmayan herkesin, her meslek için
yeterli ve icra edebileceği anlamına mı geliyor?
Vereceğimiz bir şey ve
taviz kalmadığını ve bıçağın kemiğe dayandığını söylemek için protesto yapacağız.
Protestoya bir damla
adalet, insanlık, haysiyet, uygarlığa sahip,
özürlü olup olmadığı
fark etmeksizin herkes
katılmalıdır. Özürlü ile
özür durumu bulunmayan kişiler arasındaki
fark bazen sadece bir
veya iki saniyeden ibarettir” deniliyor.
Vali Çanev, yetkililerin
ve özürlüler dernekle-

Ardino - Kırcaali karayolunun acilen
onarılması için imza kampanyası
vurguladı.
Kroyaçevo (Terziköy)
köyünden 70 yaşındaki

sanki bombalanmış gibi
çukurlarla dolu. Şimdiye kadar üç otomobilim

Soğuk kış aylarından
sonra baharın gelmesiyle Ardino-Kırcaali kara-

Durgut Bayram, inisiyatife
katılmak için şehre geldi.
Durgut Bayram, “50 yılı
aşkın süre şoförlük yaptım. Ardino'dan Kırcaali'ye
giden yol harap bir halde,

mahvoldu. 97 leva yıllık
vinyet ücreti ödüyoruz
ve devletin yolu yeniden
asfaltlama ve genişletme
zamanı çoktan geldi” diye
üzüntüsünü dile getirdi.

yolunda çukurlar oluştu.
Birçok yama çalışmalarına rağmen, onarımların
aşırı derecede kalitesiz
bir şekilde yapıldığı ortaya çıkıyor.

Her ne kadar tüm sürücüler vinyet ücreti ödüyor olsalar da, iyi bir yol
olarak gerekli hizmeti
almıyorlar. Karayolunda
büyük delikler nedeniyle
lastiklerin patladığı, araba
jantlarının kırıldığı, şase
ve süspansiyon sistemlerinin harap olduğu vakalar az değil. Vatandaşlar, “Ne için vinyet ücreti
ödüyoruz?” diye kendi
kendine soruyor ve yine
de vinyet almaya devam
ediyor. Nüfusun büyük bir
kısmının her gün, sabah
akşam aynı delik deşik
ve tehlikeli ulusal karayolu kesiminde işe gidip
eve dönmek için yolculuk
yaparak, hayatta kalmaya
çalıştığı göz önüne alındığında Rodop ilçelerinde
yaşayan halkı kimsenin
dert etmediği düşüncesi
hakim olmaya başladı.
Öfkelenerek evine dö-

rinin yasal değişiklikler
ve reformlar olması gerektiği konusunda hemfikir olduğunu vurguladı.
Devletin dezavantajlı
konumda bulunan vatandaşlara sunacak çok
şeyi olduğunu söyledi.
Aynı zamanda özürlü
emekli maaşı alan insanların sayısının gerçek anlamda ihtiyaç
sahibi olanlardan çok
daha yüksek olduğunu
ve özürlü emekli kişi sayısının hak sahiplerinin
sayısına kadar indirgenmesi gerektiği fikrini dile
getirdi. Nikola Çanev,
tüm sakinlerin neredeyse aynı teşhis ile özürlü
emekli maaşı aldığı bir
köyü örnek verdi. Vali,
“Notanızı merkezi idareye teslim edeceğim,
ancak bu durumda talepler yasa koyucuların
yetkisi dahilindedir” diye
vurguladı.
Şenay Bekir, protestoya katılmak isteyen vatandaşların 036164558
telefon numarasını arayıp bildirmeleri çağrısında bulunarak, başkente
ücretsiz ulaşım sözü
verdi.
Kırcaali Haber

nen Ardino İlçesi’nin birçok konuğu, Ardino'nun
Bulgaristan'da çok güzel
bir yer olduğunu, insanların çok misafirperver
ve kibar olduklarını, otellerin ve restoranların iyi
bir seviyede olduğunu,
doğanın harika olduğunu, eşsiz doğal harikalar,
tarihi ve kültürel yerlere
sahip olduğunu, ancak
yolun tam bir harabe olduğunu söylüyor.
Başlıca yolcu ve yük taşımacılığı yapılan Ardino
ve Kırcaali arasında başka bir yolun bulunmadığına göre insanlar nasıl
hayatta kalabileceklerini merak ediyor. Ekonomi ona bağlıdır. Kötü
yol yüzünden yurtiçi ve
yurtdışından işadamları
Rodoplara yatırım yapmaktan kaçınıyor. Ardino İlçesi sakinleri, kendilerinin de Bulgaristan
Cumhuriyeti vatandaşı
oldukları ve çocuklarının
burada kalabilmesi için
çalışmak ve onurlu bir şekilde yaşamak istedikleri
konusunda hemfikirdirler.
Güner ŞÜKRÜ
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Tarımsal yatırımı tercih edenlerin sayısı gittikçe artıyor
Şirketlere yatırım konusunda yardımcı olan
uzmanlar, düşük riskli
finansal araçlar ve yüksek gelir arayışları içinde
olan yatırımlar arasında
tarım arazisi satın almak
isteyenlerin sayısının gittikçe arttığını söylüyor.
Son yıllarda toprak mülkiyetine artık tarımsal
ürünler üretmek için bir
yer olarak değil, bir yatırım varlığı gözüyle bakılmaktadır. Bulgaristan’da
ekilebilir arazilerin özellikleri şunlardır: düşük
volatilite, düşük finansal
risk, yüksek verim ve geleneksel yatırım varlıkları
sınıfları arasında düşük
korelasyon. Üstelik tarım
arazisi, son yıllarda aniden sıçramaların ve düşmelerin gözlemlendiği
örneğin, gayrimenkuller
gibi politik ve ekonomik
süreçlerden etkilenmez.
Ulusal İstatistik
Enstitüsü’nün (NSİ) en
son verilerine göre Bulgaristan'daki hektar başına ortalama fiyat yaklaşık 761 leva civarında
ve son altı yıldır ise değeri üç kat arttı. Kira bedeli hektar başına ortalama 50 levadır. Hesaplar,
tarım arazisi alımının iyi
bir şekilde planlandığı
takdirde toprağı işlemek
için ek yatırım gerekse
bile gelirin yüzde 10 oranını aşabileceğini gös-

alıcılar arasında ciddi
bir ilgi uyandırdı ve popülerliği gittikçe artıyor”
dedi. Böyle bir seçenekten tarım arazisi için
birden ödeme yapmak
zorunda kalmadan, farklı
seçenekler arayan başlıca daha küçük çiftçiler
yararlanmaktadır. Onlar, böylelikle paralarını
daha verimli ve modern
tarıma yol açana teknolojiye, ya da daha yüksek
kaliteli tohumlara yatırma fırsatına sahipler.
Genç Çiftçi Programı’na
başvuran çiftçiler de taksitli ödemeden yararla-

termektedir. Bu, yatırım
fonları ve bankalara yapılan yatırımlardan elde
edilen gelirden önemli
miktarda daha yüksektir.
Tarım uzmanları, en sık
görülen alıcılar arasında
arazilerini birleştirmek
ve çiftliklerini genişletmek isteyen çiftçiler bulunduğunu söylüyor. Uzmanlar, “Tarımsal arazi
toplaştırması, verimliliği
artırır ve maliyetleri düşürür. Tarımsal arazi
toplaştırması, verimliliğin
artması ve katma değeri
yüksek tarımın geliştirilmesi için bir ön koşul
olan arazilerin ekiminin
mekanize edilmesi için
daha iyi koşullar sağlar.
Tarımsal arazi toplaştır-

ması, ayrıca tarım arazilerinin daha iyi bir fiyatı
oluşturulmasına yardımcı olur. Toplaştırılan arazilerin değeri, aynı arazi
alanındaki araziler karşılaştırılsa bile belirli bir
bölgede ortalama değerden çok daha yüksektir”
diye belirtiyor.
Tarım, Gıda ve Orman
Bakanlığı'nın resmi verilerine göre Bulgaristan'daki ortalama tarımsal arazi büyüklüğü,
AB'nin en düşük düzeylerinden biri olan sadece
5,5 dönümdür. Ülkemizdeki toplam tarım alanı
yaklaşık 52 milyon dekardır, ancak yaklaşık
25 milyon parçaya bölünmüştür.

Son haftalarda artan
talebi karşılamak için tarımsal varlıkların profesyonel yönetimine ilişkin
Bulgar şirketi “Agrion”
ülke genelinde ek olarak tarım arazileri satışa çıkardı. Fiyatlar son
derece cazip ve dönüm
başına 300 leva ile başlıyor. İlk başta katılım
payı ödenmeksizin üç
yıllık bir dönem için ertelenmiş ödeme seçeneği
de bulunmaktadır. Şirket
tarafından verilen bilgiye
göre en ciddi ilgi, Varna,
Haskovo (Hasköy) ve
Montana bölgelerinde
gözlemlenmektedir.
Şirket yetkilileri, “Tarımsal arazileri taksitle satın
alma fırsatı, potansiyel

yetisini kaybetme tehlikesi
olduğu anlaşıldı. Ajda’nın
bir komşusu, ailenin sorunlu bir aile olmadığını
ve yüzüne asit dökülen
genç kadının çok güzel

ve şirin biri olduğunu söyledi.
Ajda’nın komşusu, “Onun bir
arkadaşıyla konuştum. Durumunun çok kritik
olduğunu söyledi. Kadın işten
e v e d ö n ü y o rmuş. Kendisine
ait bir pastanede
çalışıyordu ve
işten eve dönerken apartman girişinde saldırıya
uğramış, fakat
ben tam olarak
ne olduğunu söyleyemem, çünkü
tanık olmadım.
Kadın ç ok iy i
ve düzgün bir i.
Herhangi bir sorunu olduğundan
da haberim yok”
diye anlattı.
Pirogov Hastanesine kaldırılan Ajda’nın durumu ağır
olmaya devam ediyor.
Emniyetten yapılan açıklamada suçun failinin hala
yakalanmadığı bildirildi.

Yüzüne asit dökülen Ajda’nın durumu ağır
Sofya’da ikamet eden
36 yaşındaki Ajda
İbrahimova’nın yüzüne
asit atıldı. Bunun sonucunda Ajda’nın vücudunun yüzde 24’ünde yanık oluştu. Komşularının
ifadelerine göre talihsiz
kadın işten eve dönerken yaşadığı apartmanın
önünde bir kişi tarafından
saldırıya uğradı. Çok ağır
göz yaraları alan Ajda’nın
görme yetisini kaybetme
tehlikesi olduğu anlaşıldı.
Emniyetten yapılan açıklamada suçun failinin hala
yakalanmadığı bildirildi.
Olayla ilgili ihbar saat
21.30 sularında verildi.
Ajda İbrahimova, eşi ve
15 yaşındaki kızı ile birlikte yaşadığı Sofya'daki
Alexander Stamboliyski
Bulvarı'ndaki 175 nolu
apartmanın önünde saldırıya uğradı.
Kadın, pastane sahibidir
ve komşularının ifadelerine göre işten eve döndüğü bir zamanda saldırıya
uğradı ve vücudunun yüzde 24’ünde yanık oluştu.
Sofya Acil Yardım Mer-

kezi Sözcüsü Katya Sungarska, kadının yüzünün,
başının ve bedeninin bir
kısmında yanıklar oluştuğunu bildirdi. Çok ağır göz
yaraları aldığı için görme

nabilir. Kırsal Kalkınma
Programı’nın bir parçası
olan tedbir, 25 000 avro
tutarındaki Bulgar Levası eşdeğer miktarında
finansman sağlamaktadır. Şu ana kadar tarımla
uğraşmamış insanlarda
da arazi alma eğilimi
gittikçe artmaktadır. AB
programlarından gelen
sübvansiyonlar ve tarıma yeni başlamış birçok
çiftçiye verilen devlet
yardımları sayesinde
toprak işleme iyi bir gelir
seçeneğidir.
Kırcaali Haber

Kastamonu’da başlattık,
Filibe’ye taşıdık
1. sayfadan devam
etti: “Ulusal, bölgesel
ve uluslararası barışın,
güvenliğin, refahın sağlanması için de ülkelerin
kültürel gelişmişliği ve
diğer ülkelerle kültürel
işbirlikleri büyük önem
arz eder. Kültürel ilişkiler
komşular ve müttefikler
arasındaki siyasi, ekonomik ve insani bağları da
güçlendirir. Kültürel ilişkiler aradaki sorunların
aşılmasını kolaylaştıracağı gibi çok yönlü işbirliklerine de öncülük eder.
Devletlerin ve milletlerin
kültürel ilişkileri ve bu
ilişkilerin çokça olması
ulusal, bölgesel ve küresel olarak bütün insanlar
için barışı, güvenliği, refahı ve adaletli bir dünyada yaşamı getirir.”
Konserde emeği geçenlere ve katılımcılara
tek tek teşekkürlerini
ileten Topçu Filibe Valisi
Zdravko Dimitrov’a günün anısına bir şilt takdim etti.
“Kastamonu’da başlattığımız Nevruz kutlamalarını Filibe’ye taşımak bizler için onurdur”
Nevruzun Türk Dünyasının ortak kültürel mirası olduğunun ve aynı
zamanda insanlığa mal
olmuş bir kültürel değer
olduğunun altını çizen
Türksoy genel Sekreteri Kaseinov “2018 Türk
Dünyası Kültür Başkenti
seçilen Kastamonu’da
başlattığımız Nevruz
kutlamalarını 2019 yılı
Avrupa Kültür Başkenti
seçilen Filibe’ye taşımak bizler için ayrı bir
onurdur. Nevruz bayramı
kültürlerin etkileşimi için

çok güzel bir etkinliktir.
Başta Nevruz bayramını
kutlayan kardeş halklarımız olmak üzere tüm
insanlığın nevruz bayramını kutluyorum” şeklinde konuştu.
“Kültür ve sanat üzerinde farklı toplumlar
arasında kurulan bağlar en sağlam dostluk
bağlarıdır”
TÜRKSOY tarafından
uzun süre akıllarda kalacak bir kültür-sanat faaliyeti gerçekleştirilmesinin 2019 Avrupa Kültür
Başkenti Filibe’de önümüzdeki yıl düzenlenecek faaliyetlerin temellerini sağlam bir şekilde
attığını belirten Filibe
Başkonsolosu Hüseyin
Ergani “kültür ve sanat
üzerinde farklı toplumlar
arasında kurulan bağlar
en sağlam dostluk bağlarıdır. Orta Asya ve Kafkaslardan Balkanlara,
Kazan’dan Anadolu’ya
geniş bir coğrafyada
farklı ülkelerden seçkin
sanat gruplarını bir araya
getiren konser programının Türkiye ve Bulgaristan arasındaki dostluk
ilişkilerini daha da pekiştirmek ve bu dostluğu
daha geniş bir coğrafyaya taşımak bakımından
da önemli bir rol oynayacağına inanıyorum”
şeklinde konuştu.
Daha önce Nevruz
bayramı hakkında bilgi
sahibi olmadığını belirten eden Belediye Meclis Başkanı Petkova,
etkinlikte bulunmaktan
ve böylesi bir kültür faaliyetini çok kültürlü ve
zengin geleneklere sahip olan Filibe’de ağırlamaktan şeref duyduğunu
belirtti.
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Türk firması Tarkim, Deliorman’da
fabrika açmak istiyor

Razgrad (Hazargrat)
Valiliğinden ver ilen
bilgiye göre Razgrad
Valisi Günay Hüsmen,
Vali Yardımcısı Evgeni Draganov ve Valilik
Genel Sekreteri Mihail
Todorov, Genel Müdür
Ahmet Tüzün başkanlığında Türk firması Tarkim heyeti ile bir araya
geldi.
Türkiye'nin en büyük
biyoetanol üreticisinin
yatırım hedefi, Kuzeydoğu Bulgaristan'da mısırın işlenmesine dayanan ürünler üretecek bir
tesis kurmaktır. Yatırım
yaklaşık 35 milyon avro
olacak, 200 iş pozisyonu açılması planlanıyor,
üretim süreci kesintisiz
olacak. İşletmede modifiye nişasta ve yem
üretilecek. Bu işletmenin ihtiyaç duyacağı
hammadde yılda 100
000 ton mısır ve günde

gedir, burada işgücü
vardır, ayrıca Rusçuk
Üniversitesi Şubesi ve
bölgedeki liselerden
mezun uzmanlar da
vardır, yakın mesafede
bir liman vardır, yol altyapısı iyidir ve henüz iyi
olmayan ise modernize
edilmektedir.
Sayın Hüsmen, yatırımcılara devlete ait
Razgrad’daki İçişleri
Bakanlığı bünyesindeki
eski Tehlikeli Maddeler

3000 metreküp su olacaktır.
Vali
Hüsmen,
Deliorman’da potansi-

yel bir yatırım için tam
desteğini dile getirdi.
Bölgenin komşu bölgelere karşı avantajlarını

vurguladı. Vali’nin ifadelerine göre Razgrad
bölgesi yatırımcılar için
el değmemiş bir böl-

Telenor Bulgaria ve NOVA TV, 1 milyar avroya satıldı
Norveçli Telekom operatörü Telenor, ilk defa
Çekya’nın en zengin
adamı Petr Kellner’e
ait fonun Bulgaristan,
Sırbistan, Macaristan
ve Karadağ'daki varlıklarını satın aldığını
açıkladı. Şimdiye kadar
2,8 milyar avro tutarında bir ön sözleşme imzalandı. Ülkelere göre
dağılımına dair veriler
yok, ancak Telekom
Bulgaria Şirketi’nin söz
konusu dört ülkedeki
gelir ve faaliyet karının
yüzde 29'unu getirdiği
düşünülürse, Telenor
Bulgaria’nın değerinin
810 milyon avrodan fazla olduğu tahmin edilebilir.
NOVA TV için önceden imzalanmış ön sözleşme ile (185 milyon
avro bedelle) Kellner’in,
Bulgaristan’da faaliyet
gösteren iki firması için
1 milyar avro ödeyeceği
anlaşılıyor. Bu miktarla
Kellner, Bulgaristan'da
ve medya ve telekomünikasyon gibi iki hassas
alanda en büyük tek
yatırımcı oldu. Telenor,
ilk kez çekilme nedenini kamuoyuna açıkladı:
daha karlı pazarları hedeflemek. Petır Kellner
hakkında Bulgaristan'da
iki satış anlaşmasını bir
arada yapmasının zorunlu olduğu iddia edili-

yor, yani iş adamı telekom operatörü ve medya içeriğine sahip olmak

nor, Macaristan, Sırbistan ve Karadağ'da faaliyet gösteren şirketlerini

Şirketi’ni aldığında bu
gösterge 5,8 idi. O zaman Norveçli telekomü-

istiyor ve sadece birini
elde etmek istemeyecektir. Buna düzenleyici
makamların izin vermesi
gerekir.
Nitekim her iki iktisabın etkisi ile ilgili potansiyel detaylı çalışma
nedeniyle PPF Şirketler Grubu, en geç eylül
ayında olmak üzere yaz
aylarında televizyonu
ve telekomünikasyon
şirketini devralacak. Ülkedeki üçüncü en büyük
telekom operatörünün
satışına ilişkin anlaşmanın duyurusu Norveçli Telenor Şirketi’nin
internet sitesinde yayınlandı. Telenor Bulgaria
Şirketi’nden başka Tele-

de satmaktadır. Paket
bedeli 2,8 milyar avrodur. Onların 400 milyonu, 4 taksitle ödenecek.
Eğer düzenleyici makamlar satışı onaylarsa,
anlaşmanın yılın üçüncü
çeyreğinde tamamlanması bekleniyor. Anlaşılan toplam miktar, dört
ülkedeki mobil operatörlerinin 2017 yılı için faiz,
vergi ve amortisman öncesi faaliyet karının 6,4
katı değerinde olduğu
tahmin edilmektedir.
Bir karşılaştırma yapac ak olur sak, Te lenor, 2013 yılında
Yu n a n i s t a n’ın te l e komünikasyon şirketi OTE'den GLOBUL

nikasyon şirketi, Bulgar
GSM operatörü için 717
milyon avro ödedi. Telenor Şirketi, işlemin vergi
sonrası yaklaşık 3 milyar
Norveç kronu (yaklaşık
315 milyon avro) tutarında muhasebe karıyla
sonuçlanmasını bekliyor. 2 Mayıs'ta yapılması
planlanan pay sahiplerinin genel kurul toplantısında yönetim kurulu,
anlaşmanın başarılı bir
şekilde tamamlanması
üzerine hisse başına 4,4
Norveç kronu (yaklaşık
0.46 avro) tutarında temettü ödemesi için izin
talep edecektir.
Kırcaali Haber

Bürosu binası ve İsperih (Kemaller) kasabasında birkaç belediye
arazisi olmak üzere potansiyel mülkleri görmelerini teklif etti.
Genel Sekreter Mihail
Todorov heyete ilk mülkü görmeye gittiği sırada eşlik etti.
Bölgede bulundukları temaslara dayanarak, heyet üyeleri
Bulgaristan'a ve tam
olarak nerede yatırım
yapıp yapmamaya karar verecek Tarkim hissedarlarının dikkatine
sunulacak bir rapor hazırlayacak.

Bulgaristan'da yabancı
yatırımlar yüzde 64 arttı

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) verilerine
göre ocak ayında Bulgaristan'da yabancı yatırımlar yüzde 64,6 artarak 158,8 milyon avro oldu.
Bunlar ağırlıklı olarak kısa vadeli faizlerin bir
işareti olan borçlanma araçları (yaklaşık% 90'ı)
şeklindeki yatırımlardır.
58,8 milyon avro tutarındaki en çok yabancı sermaye, borç enstrümanları biçiminde İngiltere'den
geldi. Geleneksel olarak birinci sırada yer alan
Hollanda 20,8 milyon avro ile ikinci sırada yer alırken, bunu sırasıyla 20,1 avro ve 19,6 milyon avro
ile Almanya ve Lihtenştayn takip ediyor.
Toplam yabancı yatırım tutarına yapılan katkılar arasında 19,9 milyon avro tutarında sermaye
kazancı bulunmaktadır. Yeniden yatırılan kazanç

verileri henüz mevcut değil, dolayısıyla gösterge
sıfır değer gösteriyor. Bu, yabancı mevduat sahiplerinin, temettü olarak çekmek yerine ülkede
bıraktıkları Bulgaristan şubelerinin net finansal
sonuçlarının bir parçasıdır. BNB, şirketlerin raporlarını aldıktan sonra rakamlar revize edilecektir.
Öte yandan son iki yıldaki doğrudan yabancı
yatırım seviyesindeki istatistikler önemli bir revizyona girmiştir. 2017 yılına ilişkin ilk rakamlara göre
yabancılar tarafından yapılan ekonomik yatırımlar yaklaşık 902 milyon avroydu, 2016 yılında ise
660 milyon avroydu. Ancak revizyon neticesinde
2016'daki seviye neredeyse üç kat artış gösteren
yeniden yatırılan kazançlardan dolayı 1,08 milyar
avroya yükseldi. Aynı zamanda sermaye payları
ve borçlanma araçları azaldı.
Geçen yılki tutar, yabancı şirketlerin Bulgaristan
şubelerine yönelik daha fazla kredi çekmesi nedeniyle 950 milyar avroya ulaştı. Böylelikle 2017
yılına ilişkin verilere göre yıllık artışlar düşüşe dönüştü.
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Şeftaliden gelen sağlık
günlük C vitamini ihtiyacımızın yüzde 12’sini
karşılayabiliriz.
Göz ve akciğer sağlığı için: Şeftali, vücutta
A vitaminine dönüşen
bet a - karotenlerden
zengindir. A vitamini;
görme fonksiyonlarımız
ve solunum sistemimiz
açısından önemlidir.
Yeterli A vitamini alan-

Yaz sofralarının vazgeçilmez meyvelerinden olan, tadı ve kendine has kokusuyla bizi
kendine çeken şeftalinin sağlık açısından da
birçok faydası var.
Şeftalinin 100 gramı
sadece 39 kalori içerir. 1 orta boy şeftali
yaklaşık 70 kaloridir.
Diyetlerde 1 adet şeftali 1 porsiyon meyve

yerine geçer.
Şeftali gün boyunca
hava, su ve diğer çevresel faktörler ve yiyip
içtiklerimiz sebebiyle
vücudumuzda oluşan,
sağlığımız açısından
zararlı ve yaşlanmayı
hızlandırıcı serbest radikallerin bedenimizden
atılmasına yardımcıdır.
Besinlerin antioksidan
içeriklerine göre verilmiş puanlama olan

OR AC değeri yarım
şeftali için 1814’tür. Zeaksantin, lutein ve beta-kriptoksantin isimli
antioksidanları içerir.
C Vitamini kaynağı:
Bağışıklık sistemimizi
güçlendiren, kas yapımına yardımcı, deri
hücrelerimizin yenilenmesinde rolleri olan C
vitamininden zengin
bir kaynaktır. Günde 1
adet şeftali tüketerek

İşte şeftaliyle hazırlanan tatlar...

ların akciğer kanserine
yakalanma risklerinin
daha düşük olduğu bilinmektedir.
Tansiyon dengelemeye yardımcı: Yüksek
kan basıncını düşürmek için tuzu azaltmanın yanı sıra, yüksek
potasyumlu beslenmek
gerekir. Bir adet şeftali ortalama 300 mg.

potasyum içerir ve bu
içeriği ile zengin potasyum kaynağıdır.
Bronzlaşmak için:
Şeftali, içerdiği beta-karotenler ile daha
kolay bronzlaşmamıza
da destek olan bir meyvedir.
Peki şeftaliyi farklı
olarak nasıl tüketebiliriz?

Şeftali kup

Hazırlama süresi: 15 dakika
400 gram yağsız yoğurt
4 silme yemek kaşığı toz tatlandırıcı
800 gram frambuaz
8 adet orta boy şeftali (soyulmuş, dilimlenmiş)
2 adet yulaflı bisküvi (kırılmış, servis için)
Nasıl yapılır?
Yoğurt ve 2 yemek kaşığı tatlandırıcıyı karıştırın. Frambuazın yarısını
karışıma ilave edin. Karışımı blenderdan geçirin. Dört dondurma kupuna
4 adet şeftaliyi dilimleyerek paylaştırın. Frambuaz karışımını ilave edin.
Bir kat daha şeftali dilimleri dizip, frambuazlı karışımı yeniden paylaştırın. Her bir kupun üzerini şeftali dilimi, frambuaz ve kırılmış bisküvi ile
süsleyin. 10-15 dakika buzdolabında bekletip servis yapabilirsiniz.
Beslenme notu: 1 porsiyonu 200 kaloridir. Kalsiyum, B2, B12, C vitamini
ve potasyum içerir.

Şeftali jölesi

Hazırlama süresi: 30 dakika (4 saat servis öncesi bekleme süresi vardır)
1,5 su bardağı şekersiz limonata
10 gram toz jelatin
Yarım limonun suyu
3 silme tatlı kaşığı toz tatlandırıcı
2 adet şeftali (soyulmuş ve ince dilimlenmiş)
Nasıl yapılır?
Küçük bir tencerede limonatayı hafifçe kaynatın. Ateşten alın ve jelatini
ekleyin. Karıştırın ve 20 dakika bekletin. Limon suyunda tatlandırıcıyı
hafif sıcaklıkta eritin. Dört tatlı kasesine şeftali dilimlerini eşit paylaştırın.
Tatlandırıcı karışımını jelatinli karışım ile karıştırıp şeftali dilimlerinin üzerine eşit paylaştırın. 4-5 saat buzdolabında bekletin. Soğuk servis yapın.
Beslenme notları: 1 porsiyonu 50 kaloridir. Potasyum ve C vitamini
içerir.

Şeftali Tatlısı

Yine oldukça pratik
bir tatlı.
Şeftalilerinizi ortadan ikiye kesin, çekirdeklerini çıkarın ve
tepsiye dizin.
Her şeftaliye 1 tatlı
kaşığı toz şeker yada
esmer şeker gelecek

şekilde üzerlerine şeker serpin.
200 derece fırında
40 dakika kadar pişirin.Her fırın aynı değildir. 180 derece de
pişirebilirsiniz. Baktınız suyunu salmadan
kızarmaya başlıyor,
fırının derecesini dü-

şürün. Suyunu verip,
hafif solunca ve hafif
kızarınca tamam demektir.
Dilerseniz sıcakken
yada soğukken dondurma, kaymak yada
krem şantiyle servis
yapabilirsiniz.

Afiyet olsun.

КЪРДЖАЛИ ХАБЕР
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Savcı Nedialka Popova’nın Müslümanları hedef gösteren sözlerine tepki
Bulgaristan Başmüftülüğü
Yüksek İslam Şurası, savcı Nedyalka Popova’nın Müslümanlarla ilgili açıklamalarının kabul
edilemez olduğunu bildirdi. Yüksek İslam Şurası'nın kamuoyu
duyurusunda, Popova’nın sözlerinin ülkedeki Müslümanlara
karşı nefret suçunu körüklediği
belirtilerek, ilgili devlet kurumlarının yanı sıra Avrupa Birliği
(AB) mercilerine de şikayette
bulunacakları kaydedildi.
Türklere ait siyasi partiler de
savcı Popova’nın, Müslümanları hedef gösteren ve dini temele
dayalı nefreti körükleyen sözlerinin son derece tehlikeli olduğunu açıkladı.
Hak ve Özgürlükler Hareketi
Partisi (HÖH) Genel Başkanı
Mustafa Karadayı, Popova’nın
açıklamaları nedeniyle savcılığa
suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi. HÖH Partisi yetkilileri, Popova’nın toplumda dini ve

da devletin güvenliğini tehlike
altında bıraktığını iddia etmişti.
Popova şunları söylemişti:
"Bu davayla ilgili amacın sadece mahkemeye gidilmesi
değil, kamuoyuna duyurulması önemli. Topluma bir uyarıda
bulunmak için Bulgaristan’da
bir akım var ve susmamamız
lazım mesajı verilmesi önemli. Biz bu akımda tehlike görüyoruz. Halihazırda Bulgaristan’daki Müslümanların nüfus
oranı yüzde 10 ile 12 arası.

etnik temele dayalı kışkırtmada
bulunduğunu ifade etti.
Sorumluluk, Özgürlük ve Hoşgörü için Demokratlar Partisi
(DOST) yetkilileri de ülkedeki
Müslümanları hedef gösteren
ve nefret yayan sözlerin kabul
edilemez olduğunu belirtti.

Öte yandan, Bulgaristan’da sekiz yıldır devam eden ve kamuoyunda "13 İmam davası" olarak
bilinen davada savcı olarak görevlendirilen Nedyalka Popova,
Bulgar basınına verdiği mülakatta ülkedeki Müslümanların
hızla çoğaldığını ve bu durumun

ifadeler nefret söylemi içerir
ve dine dayalı korku aşılama
demektir. Bu, Bulgar yargıçlarının görevinin gereklerine ve
tüm Bulgaristan vatandaşları-

için elinden geleni yaptı.
Buna rağmen savunma makamları, kanunu birçok kez ihlal
ederek, Temyiz Mahkemesi’nin
davayı 6 Nisan 2018 tarihinde

İleriki dönemde azalacaklarını
da düşünmüyoruz. Tam tersi
olacak. Yurt dışından ülkeye
Müslüman gelişi, Türkiye’deki
göçmenlerin dönüşü ve doğum
oranının yükselmesiyle sayıları
artacak. Müslümanların oranı
yüzde 30’a yükseldiğinde devletimiz artık tehlike altında kalacak. Onlar tek parça olarak
hareket ediyor. Neredeyse askeri yapıya benziyorlar. Gidin
oy kullanın denilince gidiyorlar."
Kırcaali Haber

Prof. Dr. Hayriye Süleymanoğlu
için Kriçim’de mevlit okutuldu

Çok yakında kaybettiğimiz değerli Prof. Dr. Hayriye Süleymanoğlu Yenisoy için Kriçim’de mevlit okutuldu. Filibe Atatürk
Kültür Merkezi Başkanı Bedriye Tarmazova tarafından oku-

Avukat Lulçeva: 13 imam
davası, Anayasa’ya aykırı
Pazarcık’ta 13 imamın yargılandığı davanın savcısı Nedyalka Popova’nın “Ülkemizdeki Müslümanlar yüzde 30
olduğunda devlet tehdit altında
kalacak” ifadelerini kullandığı
söyleşinin yayımlanmasından
sonra zanlıların avukatlarından
biri olan İna Lulçeva, Filibe İstinaf Mahkemesine başvurdu.
Lulçeva, şikayet dilekçesini
mahkemeye Popova’nın skandal söyleşisinin Trafficnews.bg
sitesinde yayınlanmasından bir
gün sonra 23 Mart 2018 Cuma
günü verdi.
Avukat Lulçeva’nın şikayet dilekçesinin içeriği şöyledir:
“İstinaf Mahkemesinde görevli Sayın Hanım Savcılar,
Dilekçe ile birlikte internet
sitesinde yayınlanan davanın
savcısı Nedyalka Popova’nın
söyleşisini dikkatinize sunuyorum.
Savcı Popova’nın söyleşide
kullandığı “Ülkemizdeki Müslümanlar yüzde 30 olduğunda
devlet tehdit altında kalacak”
ifadelerinin verildiği başlıktan
dine dayalı ayrımcılığa dayalı
olmasından dolayı zanlılar hakkındaki iddiaların Anayasa’ya
aykırı geldiği açıkça tespit edilmektedir.
Bulgaristan halkının bir kısmının, dininden dolayı milli güvenliği tehdit ettiği yönündeki

tulan mevlit ile doğduğu kasabada hemşehrileri tarafından
anıldı.
Kriçim camisinde cuma namazından hemen önce okutulan
mevlide cemaat ile birlikte T.C Filibe Başkonsolosluğu Sosyal
İşler Ataşesi Metin Akbaş, T.C Filibe Başkonsolosluğu Ticaret
Ataşesi Mehmet Ali Erdem de katıldı.

Bulgaristan, Rus Diplomatları
Sınır Dışı Etmeyecek
na aykırı bir davranıştır.
Davanın savcısı olarak Nedyalka Popova’nın kullandığı
sözler, zanlıların avukatlarının
davanın başından beri zanlıların dini inançları ve dini ibadetleri yerine getirmelerinden
dolayı yargılandığı iddialarının
doğruluğunu ortaya koymaktadır.
Savunma makamları, Temyiz Mahkemesi de dahil olmak
üzere engelleme girişimlerine
rağmen Anayasa’ya aykırı gelen bu faaliyeti sonlandırmak

saat 00.00’a kadar sonlandırmayı (zamanaşımına uğramaması için karar bildirmesi) amaçlaması ve yürütülen
davanın esasının itiraf edilip
kamuoyuna duyurulmasından
dolayı memnuniyet duymaktadır. Savunma makamları,
dini nedenlerden dolayı cezai
kovuşturmanın kanunlar doğrultusunda yapıldığı görüntüsü
verilmeye çalışılmasına iştirak
etmeyecek ve bu sürece iştirak
eden herkes sorumluluğunu
taşısın”.

Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, İngiltere'ye tam destek verdiklerini belirterek, "Ancak bu aşamada Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz." dedi.
Borisov, Başbakanlıkta düzenlenen Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Moskova’daki Bulgaristan Büyükelçisi Boyko Kotzev’in sadece istişareye çağrıldığını, Sofya’ya geri çekilmediğini söyledi.
Başbakan Borisov, "Büyük Britanya’ya tam destek veriyoruz ancak bu aşamada Rus diplomatları sınır dışı etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
Borisov, çifte ajan Sergey Skripal’ın zehirlenmesiyle ilgili
daha çok kanıt getirilmesini bekleyeceklerini belirterek, “Dolayısıyla Rusya ile ilişkilerimizde diplomatları kovmak, bizim
diplomatlarımızı çekmek gibi şimdilik bir niyetimiz yok. Büyükelçi Kotzev, 8 Nisan’da yine Moskova’da olacak” dedi.
İngiltere, ABD, bazı AB üyeleri ve NATO, eski ajan Sergey
Skripal ve kızı Yuliya Skripal’ın İngiltere’de zehirlemesine tepki olarak bazı Rus diplomatları sınır dışı etme kararı almıştı.
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