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KIRCAALİHABER
www.koch-imot.eu          GSM:+359(877) 257-777

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

НОВО СТРОИТЕЛСТВО НА ПАЗАРА В КЪРДЖАЛИ
Продажба на апартаменти, гаражи и търговски обекти

İŞ İLANI
Almanya’da yeni kurulan plastik boru fabrikamızda 
çalıştırılmak üzere Üretim, Bakım, Kalite, 
Sevkiyat, Depo, Muhasebe, elemanlar 
alınacaktır. Üretimde görev alacak kişilerin 
çalışma yerleri Almanya olacaktır. Ofiste çalışacak 
kişiler İstanbul merkez ofiste görev alacaktır.
Aranan nitelikler;
1.Aşağıdaki alanlarda minimum 2 yıl tecrübesi 
bulunan, tercihen mesleki eğitim almış (kurs, 
meslek lisesi, ön lisans, lisans) 
Mekanik  - Makine Bakım ve Onarım  -  Tesviye 
- Torna - Kalıp - Plastik İşleme - Lastik Teknoloji  
-Tesisat Teknolojisi ( Isıtma-Sıhhi Tesisat)  - İş 
Makinaları (Operatörlük, Bakım-Onarım) - Elektrik  
- Elektronik  - Personel-İnsan Kaynakları
2.AB ülkelerinde çalışma izni bulunan (AB 
Pasaportlu)
3.Aşağıdaki dillerden en az birisini bilen (iki dil 
tercih sebebidir)
Almanca (A1-A2 seviyesi)  -  İngilizce   - Türkçe
İrtibat:  Yavuz Gül Cep: +090 549 301 17 68    
E mail:  yavuzgul@dizayngrup.com

“Bugün, Türk Milleti olarak 
şanlı tarihimizin çok önemli bir 
dönüm noktasını, Cumhuriyeti-
mizin ilanının 98. yıldönümünü 
kutluyoruz. 29 Ekim 1923 günü, 
milletimizin kadim yurdunu ve 
köklü devletini, tüm zorluklara 
rağmen, el ele, omuz omuza ve 
bütün gayretiyle yeniden tesis 

etme iradesini temsil etmekte-
dir.

Siyasi, sosyal ve kültürel alan-
da bir yenilenme, kalkınma, mo-
dernleşme ve aydınlanma proje-
si olan Türkiye Cumhuriyeti’nin 
temellerinin atılmasının üze-
rinden neredeyse bir asır geç-
miştir. Yarattığı heyecanı ise ilk 
günkü kadar içimizde hissedi-

yoruz.
Cumhuriyetimizin banisi Gazi 

Mustafa Kemal Atatürk ve silah 
arkadaşlarının ortaya koydukları 
değer ve ilkeleri muhafa ediyo-
ruz. Türkiye Cumhuriyeti ileriye 
dönük ve gelişmeye açıktır. Ba-
rış, refah ve adaletin teminatı 
olan çağdaş ilke ve değerlere 

dayanmaktadır. Bu değerler 
geçmişte olduğu gibi bugün de 
ümit ve gurur kaynağı olmaya 
devam etmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti laik, de-
mokratik, çağdaş yapısı ve 
dinamizmiyle önemli atılımlar 
gerçekleştirmeye, diğer coğ-
rafyalara ilham kaynağı olmaya 
devam edecek ve tarihinin yol 

göstericiliğinde başarılarına ye-
nilerini ekleyecektir.

Cumhuriyetimizin kurucusu 
Atatürk’ün de bir dönem As-
keri Ataşe olarak görev yaptığı 
Bulgaristan’ın ülkemiz açısından 
özel bir konumu bulunmaktadır. 
Nitekim Bulgaristan’la bugün 
başta ekonomi, ticaret, turizm, 
savunma ve yasadışı göç gibi 
alanlar olmak üzere, birçok 
alanda geliştirdiğimiz ilişkileri-
miz ve sürdürdüğümüz üst dü-
zeyli diyalog geleceğe dair umut 
vermektedir.

Bulgaristan’da yaşayan soy-
daşlarımız da ülkelerimiz ara-
sında güçlü bir beşeri köprü 
teşkil etmeye devam etmektedir.

Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 
kurucusu Ulu Önder Atatürk’ü, 
kahraman silah arkadaşlarını, 
vatan uğruna canlarını feda 
eden aziz şehitlerimizi ve ga-
zilerimizi minnet ve saygıyla 
anıyorum.

Bu inanç ve düşüncelerle, 
Bulgaristan’da yaşayan va-
tandaşlarımızın Cumhuriyet 
Bayramı’nı kutluyorum. Yine bu 
vesileyle soydaşlarımızı ve tüm 
Bulgaristan halkını kalbi duy-
gularla selamlıyor, saygılarımı, 
sevgilerimi ve en iyi dileklerimi 
sunuyorum.”

Kırcaali Haber Gazetesinin 
2022 yılı için abone kampanyası 

devam ediyor. 
Yıllık abone fiyatı 50,00 leva.
6 aylık abone fiyatı 25,00 leva.
Banka hesabı: ALLIANZ BANK
IBAN: BG 13 BUIN 9561 1000 437517
“СЕНИ МЕДИЯ“ ЕООД
Абонамент за вестник “Кърджали Хабер“

Abone olmak için son tarih 15 Aralık 2021.

GSM:+359 887 53 40 41    
e-mail: kircaalihaber@gmail.com

Büyükelçi Aylin Sekizkök’ün 29 Ekim 
Cumhuriyet Bayramı Kutlama Mesajı
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Yılın En İyi Şirketi Yarışmasında ödül sahipleri belli oldu
Bu yıl 9’uncusu düzen-

lenen Yılın En İyi Şirketi 
Yarışmasında büyük ödül 
kazanan şirketlerin isim-
leri belli oldu.  Söz konu-
su şirketler, "Müşteriye 
Dikkat İle Profesyonellik" 
sloganı altında çalışan bir 
enerji şirketi, Avrupa'nın 
en büyük bisiklet üretici-
lerinden biri, kitap dağıtı-
mına modern bir görünüm 
kazandıran bir kırtasiyeler 
zinciri, içinde bulunduğu-
muz dinamik ortama ce-
vap vermeyi ve koruyucu 
tıbbi ekipman üretimini 
organize etmeyi başarmış 
bir şirket ve Bulgaristan'ın 
en tanınmış kozmetik 
ürünleri markalarından 
biridir.

Prestijli Yılın En İyi Şir-
keti Yarışmasında ödüller, 
başkent Sofya’da Viva-
com Art Hall Oborişte 5 
Galerisi’nde düzenlenen 
törenle üst üste dokuzun-
cu kez verildi.

Bulgaristan First Invest-
ment Bank’a (Fibank) ait 
girişimin amacı, ülkemiz-
deki en iyi iş modellerini 

tanıtmaktır. Yarışmanın 
misyonu, başarılı girişim-
cilik örneklerine kamuo-
yunun dikkatini çekmek 
ve Bulgaristan'da ulus-
lararası düzeyde faaliyet 
gösteren şirketler oldu-
ğunu göstermektir.

Yılın en iyi orta ve büyük 
şirket kategorisinde birin-
cilik ödülünü, Avrupa'nın 
en büyük bisiklet üretici-
lerinden biri olan Maxcom 
Şirketi kazandı. İkinciliği 
Helikon kırtasiyeler zinci-
ri, üçüncülüğü ise bilgisa-
yar ekipmanları alanında 
uzmanlaşan Ardes - Bilgi 
Teknolojileri Şirketi elde 
etti.

Yılın en iyi mikro ve kü-
çük şirketi kategorisinde 
birincilik ödülünün sahibi, 
enerji alanındaki çeşitli 
teknolojik sorunları çö-
zen Energy Max Şirketi 
oldu.  Kategoride ikincilik 
ödülünü gıda takviyeleri 
ve probiyotikler üreticisi 
Tsvetita Herbal Şirketi, 
üçüncülük ödülünü ise in-
şaat ekipmanı ve makine 
ticareti yapan ve servis 
hizmeti sunan Prosol Şir-
keti kazandı.

Dünya çapında bayilik-
leri bulunan popüler koz-
metik ve parfüm üreticisi 
Refan Bulgaristan, online 
oylama ile belirlenen İzle-

yici Ödülü'nü kazandı.
Fibank’ın ülkemizdeki 

kadın girişimcileri teş-
vik ett iği En Başarılı 
Bulgar İş Kadını Ödülü, 
bitkisel ürünler ve filiz 
üreticisi Phyto Consult 
Şirketi Müdürü Albena 
Kovacheva'ya gitti.

Bu yıl mevcut ekonomik 
ve pandemik durumla 
ilgili yeni bir kategori be-
lirlenerek Geliştirme Özel 
Ödülü verildi. Ödül, ülke-
deki açıkları ve ihtiyaçları 
karşılamak için acilen ko-
ruyucu tıbbi ekipmanlar 
(maske, eldiven, giysi) 
üretimine başlayan Manu-
facturing Şirketine takdim 
edildi.  

Yarışma katılım şartları-
na göre, yarışmaya sade-
ce Bulgaristan sermayeli 
ve Bulgaristan yönetimli, 
bir Bulgaristan markasını 
temsil eden şirketler katı-
lıyor.

Bu yıl ödüle aday gös-
terilen 300'e yakın şirket 
arasında çeşitli sektörle-
rin temsilcileri vardı.

             Kırcaali Haber

AB’de ikinci el araçta kilometre 
hilesi önlenecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, binek otomo-
billerin yıllık teknik muayenelerinden elde edilen 
kilometresine ilişkin veri alışverişi için tek bir sis-
tem getiriyor. Sistem, Avrupa'da yol güvenliğini 
artırmak için bir önlem olarak GERB-SDS İttifa-
kından Avrupa Parlamentosu Milletvekili Andrey 
Novakov’un önerisi üzerine geliştirildi.

AB’de satılan ikinci el binek otomobillerin teknik 
durumunu takip etmek amacıyla oluşturulan plat-
form artık işlevini yerine getirmeye başladı. Plat-
form gönüllü, ücretsiz ve tüm üye devletlerin bilgi 
sunumuna açıktır.

Fransa'nın Strazburg şehrinde yapılan Avrupa 
Parlamentosu Genel Kurulunda konuşan Nova-

kov, Bulgaristan da dahil olmak üzere AK ülkele-
rini veri değişim sistemine katılmaya çağırdı. AP 
Milletvekili, bağımsız araştırma ve analizlere atıfta 
bulunarak Avrupa'da binek otomobillerin ortala-
ma yaşının 11 olduğunu, ikinci el otomobillerin 
%50'sinin kilometresine ilişkin verilerin manipüle 
edildiğini açıkladı.

Novakov’un ifadesine göre, ulaşım araçlarının 
teknik performansı, karayolu trafik kazalarının 
önlenmesinde kilit bir faktör ve sistemin tüm üye 
devletler tarafından aktif olarak kullanılması, AB 
genelinde yol güvenliğinin iyileştirilmesine yardım-
cı olacaktır.

Şu anda tek platformdaki veriler, AB ülkelerin-
deki yetkililer ve kontrol organları için erişilebilir 
durumda, ancak amaç, platformun kamuoyuna 
açık bir şekilde yeni kullanıcılarla genişletilmesi-
dir. Platform, herhangi bir kişinin, satışa sunulan 
otomobilin kilometresiyle ilgili verilerin gerçek 
zamanlı olarak ilgili ülkede yapılan yıllık teknik 
muayenelerinden elde edilen kilometresine ilişkin 
verilere örtüşüp örtüşmediğini kontrol etmesine 
imkan sunacak.

5 Ekim’de Avrupa Parlamentosu, 2050 yılına 
kadar karayolu trafik kazalarında ölümleri sıfıra 
indirmeyi amaçlayan bir kararı kabul etti. Bunun 
gerçekleşmesi için AP milletvekilleri, örneğin araç-
ların maksimum 30 km/s hız yapmasına ve alkol-
lü sürücülere karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket 
edilmesi gibi yol güvenliğine yönelik daha sert 
tedbirlerin uygulanmasını istiyorlar. AB yollarında 
meydana gelen trafik kazalarında her yıl yaklaşık 
22 700 kişi hayatını kaybediyor.

Kırcaali Belediye Başkanı, Teklas Şirketinde 
Büyükelçi Sekizkök ile bir araya geldi

Kırcaali Belediye Baş-
kanı Dr. Мüh. Hasan 
Azis, Türk Teklas Hol-
dingin Kırcaali’deki fab-
rikalarını ziyaret eden 
Türkiye’nin Sofya Bü-
yükelçisi Aylin Sekizkök 
ile görüştü. Fabrikaları 
ilk kez ziyaret eden 
Türkiye Büyükelçisini 
Teklas Holding Genel 
Müdürü Nebi Anıl karşı-
ladı. Sekizkök’e Teklas 
ziyaretinde Türkiye'nin 
Filibe Başkonsolosu 
Korhan Küngerü eşlik 
etti.
Holding yetki l i ler i, 

Büyükelçiye şirketin 
faaliyeti ve 3000 kişi-
ye istihdam sağlayan 
Kırcaali, Krumovgrad 

(Koşukavak) ve Vratsa 
şehrindeki fabrikaları 

hakkında bilgi verdi.
Dr. Мüh. Hasan Azis, 

Büyükelçi ile görüşme-
si sırasında, “Bu fabri-

kalar, gurur duyduğu-
muz ilçemize yapılan 

en önemli ya-
tırımlardan bi-
ridir. Şehrimiz 
Bulgaristan'da 
otomotiv en-
d ü s t r i s i n i n 
merkezi hali-
ne geldi” diye 
kaydetti. 2006 
yılında yaban-
cı yatırımcıları 
şehre çekmek 
iç in  be led i -
yen in  ç aba 
sar f  et t iğ in i 
ve önemli rol 
oynadığını ha-

tırlatan Belediye Baş-

kanı, holding sahibinin 
başlangıçta niyetinin 
projeyi Stara Zagora 
(Eski Zağra) şehrinde 
gerçekleştirmek oldu-
ğundan dolayı sermaye 
yatırımının Kırcaali'de 
gerçekleştirilmesi için 
bir dizi toplantı yapıldı-
ğını belirtti.
Dr. Мüh. Azis, “15 

yıl sonra doğru yolda 
olduğumuzu memnu-
niyetle söyleyebiliriz. 
Çünkü Teklas’ın yatırı-
mı, Kırcaali'nin kalkın-
masında bir sıçramaya 
katkıda bulundu, şehrin 
ekonomik profilini de-
ğiştirdi ve onu bir oto-

motiv sanayi merkezi 
haline getirdi” dedi.
G ör üşmede  Tür k 

holdingin Kırcaali'de 
yaptığı büyük ölçekli 
yatırımının, yurt dışına 
gitmeyip şu anda mem-
leketinde çalışan ve ya-
şayan gençlerin bölge-
de kalmasına yardımcı 
olduğu kaydedildi.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı, Büyükelçiye 250 
dönüm araziyi kapsa-
yan bir sanayi bölgesin-
de otomobil parçaları 
üretimine yönelik yeni 
projeler uygulamak için 
iki yatırımcı ile yoğun 
görüşmelerde bulun-
duğunu açıkladı.
         Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 303 Kasım 2021 HABERLER

Kırcaali Bölge Müftülüğü, Mevlid Kandili Programı Düzenledi
Kırcaali Bölge Müftü-

lüğü, Yeni Cami ve İs-
lam Kültür Merkezinde 
Mevlid Kandili progra-
mı düzenledi.
Müslümanların yo-

ğun i lgi gösterdiği 
programa katılan res-
mi konuklar arasında 
Bulgaristan Müslü-
manları Yüksek İslâm 
Şura Başkanı Vedat 
Ahmet, Recep Tayyip 
Erdoğan Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Hü-
seyin Karaman, Trak-
ya Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi Dekanı Prof. 
Dr. Cevdet Kılıç, Edir-
ne İl Müftülüğü Dua-
hanı Nuri Böcekbakan, 
Momçilgrad (Mestanlı) 
İlahiyat Lisesi Müdürü 
Ahmet Bozov ve Yar-
dımcısı Nurettin Çakır, 
Momçilgrad İmam Ye-
tiştirme Kursu Müdü-

rü Selim Mehmed ve  
Başmüftülük Danışma-
nı Fikri Salih yer aldı.
Kandi l  programı, 

ikindi namazını müte-
akiben Kırcaali Müf-
tülüğünün hazırlamış 
olduğu bir sinevizyon 

sunumuyla başladı. 
Program, Kırcaali Böl-
ge Müftülüğü din gö-
revlisi Metin Uluocak 
Hocaefendi’nin sun-
duğu Kur’an-ı Kerim 
tilaveti ile başladı. Ar-
dından ev sahibi konu-

mundaki Kırcaali Bölge 
Müftüsü Basri Emine-
fendi bir açılış konuş-
ması yaptı. Ardından 
Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Rektörü 
Prof. Dr. Hüseyin Kara-
man ve Yüksek İslâm 

Şura Başkanı Vedat 
Ahmet de konuşma 
yaptılar. Hepsi, tüm 
İslam aleminin Mevlid 
Kandili’ni tebrik ederek 
hayırlara vesile olması-
nı temenni ettiler.
Daha sonra Kırcaali 

Kur’an Kursu öğren-
cilerinden oluşan bir 
grup güzel bir ilahi ve 
şiir dinletisi icra etti.
Günün anlam ve 

önemini anlatan Trak-
ya Üniversitesi İlahi-
yat Fakültesi Dekanı 
Prof.Dr. Cevdet Kılıç 
çok anlamlı bir ko-
nuşma yaptı, Mevlid 
Kandili’nden ve Pey-

gamber sevgisinden 
bahsetti ve Peygam-
ber sevgisini gönüllere 
nakşetti.
Sonrasında Edirne 

İl Müftülüğü Duahanı 
Nuri Böcekbakan coş-
kulu bir dua yaptı.
Programın sonunda 

Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi, Yüksek 
İslâm Şura Başkanına, 
Recep Tayyip Erdoğan 
Üniversitesi Rektörü-
ne, Trakya Üniversi-
tesi İlahiyat Fakültesi 
Dekanına ve Edirne İl 
Müftülüğü Duahanına 
hediyeler takdim etti.
          Kırcaali Haber

"Rodoplar’da Taş Köprüler" konulu 
fotoğraf yarışması düzenleniyor

Ardino (Eğridere) Bele-
diyesi, Belediye Müzesi, 
Meştra (Dülgerlerin Giz-
li Dili)- Geleneksel Bilgi 
ve El Sanatları Derneği 
ve Kırcaali Bölge Tarih 
Müzesi, "Rodoplar’da 
Taş Köprüler" konulu 
fotoğraf yarışması dü-
zenliyor. Fotoğraf ya-
rışması, Ulusal Kültür 
Fonu tarafından finanse 
edilen "Rodoplar’da Ta-
rihi Taş Köprüler - Mo-
dern Sunum ve Koruma 
Yöntemleri" projesinin 
bir parçası olarak dü-
zenleniyor.
Fotoğraf yarışmasına, 

her katılımcı en az 1, 
en fazla 5 fotoğraf ile 
katılabilir. Yarışmada 
yarışacak fotoğraflar 2 
yıldan eski olmamalıdır. 
Fotoğraflar dijital JPEG 
formatında olmalı, bir 
başlığı olmalı ve yanın-
da fotoğrafı açıklayan 
kısa bir metin bulun-
malıdır. Görüntü boyu-
tu, uzun kenarda en az 
3000 ile 5000 piksel 
arasında olmalıdır. Gö-
rüntü çözünürlüğü en az 
72 dpi olmalıdır. Dosya-
lar 10 MB'tan büyük ol-
mamalıdır.
Fotoğrafın üzerinde 

parlaklık ve kontrast 
ayarlama, görüntü kes-
kinleştirme, fotoğrafı ye-
niden çerçeveleme gibi 
işlemlere izin verilir.

Dijital olarak kabaca 
rötuşlanmış veya ek 
başlıklar ve grafikler 
içeren fotoğrafların yanı 
sıra fotoğraf kolajlarına 
izin verilmez. Yarışma-
nın amacı, çekilen doğal 
çevrenin mümkün oldu-
ğunca yakın bir görünü-
münü gösteren fotoğraf-
ları göstermektir.
Katılım için kayıt yap-

tırma işlemi kabul edilen 
fotoğraf göndermek için 
şu e-posta adresi kul-
lanılır: meshtra.ngo@
gmail.com
Yarışmaya katılan her 

fotoğrafta aşağıdaki 
bilgiler bulunmalıdır: 
fotoğrafın adı, fotoğraf-
çının adı, fotoğrafın çe-
kildiği yeri ve hikayesini 
açıklayan metin (500 

karaktere kadar), çekim 
yılı, 18 yaşın altındaki 
katılımcılar için - yaş ve 
ebeveyn/vasi adı ve ile-
tişim telefonu.
Yanlış veya eksik bilgi 

ile gönderilen eserler 
yarışmaya katılamaz. 
Her katılımcı, yarışmaya 
katılmak için gönderdiği 
materyalin başarılı kay-
dı için e-posta adresine 
bir onay maili alacak.
Yar ışma 20 Ek im 

2021'de başladı. Ya-
rışmanın bitişi 30 Ka-
sım 2021 günü saat 
24.00'de gerçekleşe-
cek.
Katılım için fotoğraflar, 

yarışmanın başlangıcı 
ve bitişi arasında her-
hangi bir zamanda gön-
derilebilir.

Fotoğraflar yetkili bir 
jüri tarafından değer-
lendirilecek.
Fotoğraf yarışması 

ödüllerinin adayları 20 
Ocak 2022'de açıklana-
cak. İsimleri belediyenin 
www.ardino.bg adre-
sindeki resmi internet 
sitesinde ve derneğin 
Facebook sayfasında 
duyurulacak. En yüksek 
puan alan fotoğraflar, 
Mayıs 2022'de Ardino 
Belediye Müzesi salo-
nunda açılacak bir ser-
gide yer alacak. Ödüller, 
serginin açılışında özel 
bir törenle açıklanacak.
Yarışmanın birincisi 

200 leva, ikincisi 100 
leva ve üçüncüsü 80 
leva ile ödüllendirilecek.
           Kırcaali Haber

Besicilerin büyük bir kısmı hayvanlarını 
kasaplara satmak zorunda kaldı

Bulgaristan Sığır Yetiştiricileri Birliği (APMPB) 
Başkanı Stoyan Çukanov, Есоnоmіс.bg haber si-
tesine verdiği demeçte, “Yemde fiyat artışı, hayvan 
üreticilerinin büyük bir kısmını hayvanları kasapla-
ra satmaya zorluyor. Hayvan yetiştiricilerinin hay-
vanlarını satmasının diğer nedenleri, işçi, mera 
eksikliği ve kurak geçen yıl” diye kaydetti.

400 sığır yetiştiren Çukanov, “Bulgaristan'ın her 
yerinde hayvan yetiştiricileri hayvanlarını satıyor. 
Bugün bazı meslektaşlarımı mezbahada gördüm. 
Her halde oraya gezmek için gitmediler. Yem ve 
elektrik fiyatları bu kadar yüksekken hayvan yetiş-

tirmenin bir anlamı yok” dedi.
Çukanov, “Hayvan sürüleri önemli ölçüde azaldı. 

Mısırın fiyatı, üç kat bir artış olan kilogram başına 
0,60 levaya çıktı. Tek çözüm hayvanları kesme-
miz” diye belirtti.

Bu yıl buzağılarını satmaya karar verdiğini söy-
leyen Çukanov, “Bu işte hesap yok. Şu anda ge-
çen yıldan beri beslediğim hayvanları kesiyorum. 
Bu duruma dayanılmıyor artık. Bu yıl yem fiyatları 
besicileri ciddi şekilde endişelendirdi. Buğdayın 
fiyatı, kilo başına 0,40 leva altına düşmüyor, arpa 
da mısırla aynı fiyata satılıyor” dedi.

Besici, çiftlikte çalışacak işçi bulmanın çok zor 
olduğunu söyledi.

Çukanov, “Çoğu durumda hayvan çiftlikleri ül-
kenin sınır bölgelerinde bulunur. Kırsal kesimler 
ıssızlaştı ve işçi bulmak neredeyse imkânsız. Eli-
mizdeki az sayıdaki işçilerimize gözümüz gibi ba-
kıyoruz” diye ifade etti.

Et işletmecilerini etkileyen bir diğer sorun 
da kaçak işçiliktir. Çukanov’un ifadesine göre, 
Bulgaristan’da üretilen etin kesiminin yüzde 60’ı 
kaçak yapılıyor. Besici, “Devlet tek bir basit ön-
lem getirmek istemiyor. Odun mafyasına yönelik 
tedbirlere benzer tedbirler alırlarsa cambazlar ve 
minibüsleri yok olacak. Sektörde kayıt dışı taşıma-
cılık ve hayvan kesimi durdurulmalı” diye kaydetti.
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Kırcaali Fahri Vatandaşı Prof. Dr. Hikmet 
Mehmedov hakkında kitap tanıtıldı

Kırcaali Belediye Kültür 
ve Gençlik Faaliyetleri 
Merkezi salonunda Ned-
ko Georgiev'in Kırcaali 
Fahri Vatandaşı Prof. Dr. 
Hikmet Mehmedov'a it-
haf ettiği “Bir Kişiye Dört 
İsim" başlıklı kitabının ta-
nıtımı yapıldı.
Kültürevi sahnesinde 

Bulgaristan bale yıldız-
larının katılımıyla Prof. 
Dr. Mehmedov’un bale 
yönetmenliğini yaptığı 
"Aşk Narları", "Şehrazat", 
"Doğu İzlenim - Tövbe", 
"Romeo ve Juliet", "Lor-
dum” gibi bale gösterile-
rinden kesitler sunuldu. 
Gösteride Burgaz Devlet 
Operası'nın bale grubu 
ve özel olarak bale solisti 
Emil Yordanov da sahne 
aldı.
Bir Kişiye Dört İsim” 

kitabı, ünlü bale yönet-
meni, koreograf ve pe-
dagog Prof. Dr. Hikmet 
Mehmedov'un doğumu-

nun 70. yıl dönümüne 
ithaf edilmiştir.
Yazar Nedko Georgiev, 

kitabın hikayesini Hikmet, 
Haritoşa, Hristomir, Hari 
olmak üzere dört ismin 
hikayesi üzerinden kale-

me almıştır. Kitabı, şair 
Habibe Ahmetova tanıttı.
Kırcaali Belediye Baş-

kanı Dr. Müh. Hasan 
Azis, kültürevi salonunu 
dolduran seyircilere hi-
taben konuşmasında, 

“Burada bulunmak be-
nim için büyük bir zevk. 
Eminim bugün gerçek bir 
sihre tanık olan herkese 
bu duyguyu aktarıyorum-
dur. Fahri Vatandaşımız 
Prof. Mehmedov ve onun 

olağanüstü duygusallığı, 
sahnedeki bu sihrin bir 
parçası olmamızı sağladı. 
Ayrıca şehrimizin günü 
olan 21 Ekim'in arifesinde 
bu hepimiz için güzel bir 
hediye olduğu için teşek-
kür ederiz. Yarattığınız 
güzelliğin sevginin mey-
vesi olduğundan emi-
nim, ama aynı zamanda 
kederin de meyvesidir, 
çünkü her güzel şey, ne 
yazık ki, sevginin sürekli 
bir yoldaşı olan kederden 
doğuyor. Aşk sadece iyi 

bir şey olamaz, hem en 
güzel aşk en derin üzün-
tüden doğar” diye kay-
detti.
Nedko Georgiev'e yaz-

dığı harika kitap için te-
şekkür eden Dr. Müh. 
Azis, Prof. Hikmet Meh-
medov gibi bir hemşeri-
miz olduğu ve kültürevi 
sahnesinin onun gibi 
şahsiyetleri doğurduğu 
ve doğurmaya devam et-
tiği için gurur duyduğunu 
ifade etti.
            Kırcaali Haber

Sofya'daki Müslümanlardan Mevlid Kandili Programı
Sofya'daki Müslümanlar, 

vatandaşlara kırmızı gül 
dağıtarak ve Banyabaşı 
Camiinde Mevlid Kandili 
programı düzenleyerek 
Peygamber Efendimiz 
Hz. Muhammed Mustafa 
SAV’in dünyaya teşrifle-
rinin 1450. yıl dönümü-
nü kutladılar. Peygam-
berimiz, Müslümanların 
kullandığı Hicri takvime 
göre, bu yıl 17 Ekim'e 
denk gelen Rebiulevvel 
ayının 12. gününde doğ-
du.
Sofya Bölge Müftüsü 

Beyhan Mehmet, “Bütün 
bir haftadır hazırlandığı-

mız büyük öneme sahip 
bu Mevlid Kandili günü-
nün bir parçası olmak-
tan mutluluk duyuyoruz, 
çünkü Resûlullah dünya-
mıza teşrif ederek Allah’a 

inanan insanlara umut ve 
ilim getirdi” diye kaydetti. 
Kutlamalar, 16 Ekim'de 

geleneksel kıyafetli kız-
ların mağazalarda vatan-
daşlara gül dağıtmasıyla 

başladı. Dağıtmak için bu 
çiçeğin seçimi tesadüfi 
değil, çünkü gül, Hz. Mu-
hammed SAV’in sembolü 
olup Peygamberimizin en 
çok sevdiği çiçektir.
Kutlama, 17 Ekim'de 

Sofya Merkez Camiinde 
birçok mümini bir araya 
getiren Mevlid Kandili 
Özel Programı ile devam 
etti. Programa “Hz. Mu-
hammed SAV’in Hayatı” 
konulu bir konferans ve-
ren Başmüftü Yardımcısı 
Beyhan Mehmet de ka-
tıldı.
Program sonunda yine 

gül dağıtıldı.
              Kırcaali Haber

Sağlık Bakanlığı Başmüfettişi Doç. 
Dr. Angel Kunçev Yılın Doktoru oldu

Bulgar istan Tabipler 
Birliği (BLS) tarafından 
yapılan açıklamada, Sağ-
lık Bakanlığı Başmüfettişi 
Doç. Dr. Angel Kunçev’in 
19 Ekim Bulgaristan Dok-
torlar Günü münasebe-
tiyle verilen Yılın Doktoru 
Ödülü’ne layık görüldüğü 
bildirildi.

Örgüt tarafından verilen 
en yüksel ödül, Sağlık 
Bakanlığı Başmüfettişine 
döğum gününde takdim 
edildi.

Doç. Dr. Kunçev’in, kari-
yeri boyunca sağlık siste-
mindeki sorunları çözmek 
için yorulmadan çalıştığı, 
Covid-19 salgınının baş-

langıcından bu yana gö-
rüşlerini cesurca savu-
narak tutarlı bir biçimde 
çalıştığı belirtildi.

Ülkedeki salgın durumu 
nedeniyle bu yıl geleneğin 
gerektirdiği gibi resmi bir 

ödül töreni yapılmayacağı 
açıklandı.

 "Tıp alanında uzun yıl-
lar faaliyet ve bir uzmanlık 
alanının gelişimine aktif 
katkı", "Yenilikçi tıbbın 
ve benzersiz tekniklerin 

geliştirilmesi ve uygulan-
masına katkı", “Meslek 
örgütünün gelişmesine 
ve itibarının artırılmasına 
katkı”, “Siz bizim gelece-
ğimizsiniz – tıp alanında 
genç umutlar" olmak üze-
re diğer kategorilerde de 
verilecek ödüller, kalaba-
lık oluşmaması için BLS 
Genel Merkezinde farklı 
saatlerde ödül sahiplerine 
takdim edildi.

BLS eski Başkan Yar-
dımcısı Dr. Kiril Elenski, 
ölümünden sonra “Meslek 
örgütünün gelişmesine 
ve itibarının artırılmasına 
katkı” kategorisinde ödül-
lendirildi. KH

Devlet, yüksek elektrik 
fiyatları nedeniyle iş 
dünyasını destekleyecek

Basın açıklaması yapan geçici Başbakan Ste-
fan Yanev, “Geçici hükümet, 630 000'den fazla 
şirketin yüksek elektrik fiyatları nedeniyle des-
teklenmesine karar verdi. Onlar, megavat saat 
başına 110 leva tazminat alacak. Tazminat öde-
meleri, 2021 takvim yılının sonuna kadar yapı-
lacak” diye açıkladı.

Başbakan, “Yardım, Enerji Bakanlığı ile elekt-
rik tüccarları, nihai elektrik tedarikçileri, şirket 

olan müşterilere satış yapan elektrik üreticileri 
ve organize elektrik satış piyasasındaki opera-
törler arasında imzalanan bir sözleşme teme-
linde otomatik olarak sağlanacak. Ödenecek 
tazminat miktarı, megavat saat başına enerji 
tüketimi ve sabit destek oranı temelinde hesap-
lanacak” diye açıklamada bulundu.

Destek programı için öngörülen toplam finans-
man 450 milyon levadır.

Destek süresi bu yıl 1 Ekim- 30 Kasım döne-
mini kapsıyor ve tazminat ödemeleri 2021 yılı 
sonuna kadar yapılacak. Yanev, “Fonlar, devlet 
bütçesinden Kozloduy Nükleer Enerji Santrali 
Şirketi pahasına hibe destekleri yoluyla sağlana-
cak. Bir sonraki raporlama yıllarında Bulgaristan 
Ulusal Elektrik Şirketi tarafından ödenmesi gere-
ken temettü belirtilen miktarda azaltılacak” dedi.

Basın toplantısında Maliye Bakanı Valeri Bel-
çev, Ekonomi Bakanı Daniela Vezieva ve Enerji 
Bakanı Andrey Jivkov da hazır bulundu.

Bakan Jivkov, “Şirket olan abonelere ilk tazmi-
natların bir sonraki elektrik faturaları ile ödenme-
si beklenmektedir” dedi. Jivkov, sözleşme form-
larının beş gün içinde hazırlanacağını ve beş 
gün sonra imzalanmaya başlayacağını söyledi.

Söz konusu elektrik faturaları 1 Kasım-15 Ka-
sım dönemine aittir. Tazminat ödemeleri, oto-
matik olarak şirketlerin hesaplarına yatırılacak.
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Kırcaali Yordan Yovkov Lisesinde STEM Eğitim Merkezi açıldı
Eğitim ve Bilim Bakan 

Yardımcısı Maria Gayda-
rova ve Kırcaali Yordan 
Yovkov Lisesi Müdürü 
Nedyalka Küprücieva, 
okul bünyesinde yeni ku-
rulan STEM (Bilim, Tek-
noloji, Mühendislik ve 
Matematik)  Eğitim Mer-
kezinin açılış kurdelesini 
kestiler.
Açılış törenine katılan 

resmi konuklar arasında 
ayrıca Bölge Vali Yar-
dımcısı Pavel Gatev, Be-
lediye Başkan Yardımcısı 
Katya Mitovska, Belediye 
İnsani Yardım Faaliyetleri 
Müdürü Şirin Süleyman, 
Kırcaali İl Eğitim Müdür-
lüğü Organizasyon ve 
Metodoloji Faaliyetleri ve 
Kontrol Dairesi Başkanı 
Angelina Kostova, İdari, 
Hukuki ve Mali Hizmetler 
Dairesi Başkanı Dimitrina 
Miryanova, Kariyer Reh-
berliği Merkezi Müdürü 
Ani Dimitrova, Kırcaali 
Bölge Kapsayıcı Eğitim 
Sürecini Destekleme 
Merkezi Müdürü Maria-
na Georgieva, Birleşik 
Çocuk Kompleksi (ODK) 
Müdürü Zlatka Penyova, 
Bulgaristan Halk Eğitim 
Sistemi İşverenler Birliği 
Yönetim Kurulu Üyesi Va-
lentin Kraev, okul müdür-
leri ve öğretmenler hazır 
bulundu.
Okul bünyesindeki Ço-

cuk Folklor Vokal Grubu, 
remi konukları büyüleyi-

ci sesleriyle söyledikleri 
şarkılarla karşıladı. Ko-
nuklar, çocukların duygu-
sal performanslarından 
etkilendi.

Öğrencilerin bilim ve 
teknolojiye olan ilgileri-
ni ve bu alanlardaki ba-
şarılarını artırmak için 
oluşturulan STEM Eğitim 
Merkezinin üç laboratuva-
rında DOBOT Magician, 
TRIUMPH BOARD, 3D 
yazıcı ve NAO robotu ile 
yenilikçi entegre gösteriler 
sunuldu.

Öğrenciler, bir insan 
iskeletinin 3B modelini 
oluşturma, 3B bilgisayar 
modelini gerçek bir fizik-
sel nesneye dönüştürme 
ve atom modelinin 3B 
gelişim modelini yeni-
den oluşturma ve oksijen 

atomunun yapısını tasvir 
eden bir robot kol kullan-
ma konusunda mükem-
mel yazılım ve donanım 
becerileri sergilediler.

Törenin resmi konukları, 
öğrenme sürecinde yar-
dımcı olan otonom prog-
ramlanabilir insansı NAO 
robotu ile tanışma fırsatı 
buldular. Robot NAO ken-
dini tanıttı ve iyi iletişim 
becerileri sergiledi. Ko-
nuklara ilginç bir yıldız hi-
kayesi anlattı, öğrencilerle 
dans etti ve şarkı söyledi.

Tüm konuklara öğren-
cilerin lazerle kazıdıkları 
kurşun kalemler hediye 
edildi.

Bakan Yardımcısı Gay-
darova, Yordan Yovkov 
Lisesinde yaratılan kon-
for ve geliştirme ve eğitim 

için yenilikçi ortamla ilgili 
hoş izlenimlerini paylaştı. 
Bakan Yardımcısı, okulun 
Avrupa Birliği’nin eğitim 
standartlarına uyma ar-
zusu, öğrenciler, göste-
rilen yaratıcı fikirler ve 
düşünce tarzından dolayı 
lise Müdürü Küprücieva’yı 
tebrik etti.

Lise Müdürü, STEM 
Eğitim Merkezinin ku-
rulmasına ve öğrencileri 
21. yüzyılın zorluklarına 
hazırlamaya katkıda bu-
lunan herkese teşekkür-
lerini arz ederek, hepsine 
sağlık ve gelecekte daha 
nice yenilikçi eğitim pro-
jeleri gerçekleştirmelerini 
temenni etti.

Kırcaali Yordan Yov-
kov Lisesi Gazetecilik 
Kulübü

Panayotov ve Boyer, siber güvenlik ve 
Karadeniz etrafında iş birliğini görüştüler

G e ç i c i  S a v u n -
ma Bakanı Georgi 
Panayotov’un Bakan-
lıkta ABD Savunma Ba-
kan Yardımcısı Spencer 
Boyer ile gerçekleştirdi-
ği görüşmede Bulgaris-
tan Silahlı Kuvvetlerinin 
modernizasyonu konu-
sunda Bulgaristan ile 
ABD arasındaki etkile-
şim, Karadeniz bölgesi 
etrafında ve siber gü-
venlik alanında iş birliği 
ele alındı.  
Görüşmede ayrıca Sa-

vunma Bakan Yardımcı-
sı Plamen Yordanov ve 
Genelkurmay Başkanı 
Amiral Emil Eftimov da 
hazır bulundu.
İkili ayrıca 2020-2030 

dönemini kapsayan 10 
yıllık Savunmada İş 
Birliği Yol Haritasının 
uygulanmasındaki iler-
lemenin yanı sıra ortak 
tatbikat ve eğitim faali-
yetlerinin yürütülmesin-
den de bahsetti.

Bakan Panayotov ile 
NATO ve Avrupa Politi-
kasından Sorumlu Sa-
vunma Bakan Yardımcı-
sı Boyer, Bulgaristan ile 
ABD arasında savunma 
alanında stratejik ortak-
lık konularını ele aldılar.
Bakan Panayotov'un 

ifadesine göre, iki -
li savunma iş birliğini 
güçlendirmenin yanı 
sıra 10 yıllık Yol Hari-
tasında belirlenen ön-
celiklerin uygulanması, 
Bulgaristan’ın NATO 
kuvvetlerinin hedefleriy-

le ilgili ulusal taahhütle-
rini yerine getirme ça-
balarını da destekliyor. 
Bu bağlamda, Bulga-
ristan için somut ve öl-
çülebilir sonuçlara ulaş-
maya yönelik üzerinde 
anlaşılan öncelikleri ve 
çalışma yönergelerini 
uygulamaya devam et-
menin her iki taraf için 
de son derece önemli 
olduğunu kaydetti.
Boyer, Bulgaristan'ın 

bölgesel güvenliğe yö-
nelik kötü niyetli faali-
yetleri caydırmaya ve 

NATO içinde sorumlu-
lukların adil bir şekilde 
paylaşılmasına yaptığı 
katkının altını çizdi.
Boyer, Bulgaristan’a 

ABD güçleriyle ortak 
tatbikat ve eğitim yap-
ma imkânı sağladığı 
için teşekkür etti. ABD 
Savunma Bakan Yar-
dımcısı, Bulgaristan'ın 
NATO'da güvenilir bir 
müttefik olduğunu be-
lir terek, ABD’nin iki 
ülke arasındaki yoğun 
savunma iş birliğini 
geliştirme ve yükselt-
meye devam etme ar-
zusunu dile getirdi. Bo-
yer, ABD Başkanı Joe 
Biden'in Mayıs 2021’de 
Bükreş’te yapılan NATO 
Doğu Kanadı Ülkeler 
Zirvesi’nde teyit ettiği 
gibi mevcut ABD yöne-
timinin Avrupa-Atlantik 
ilişkilerini güçlendirme-
ye kararlı olduğunu da 
sözlerine ekledi.
            Kırcaali Haber

Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis, Bölge Atık 
Yönetim Merkezini denetledi

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Azis ve Belediye 
Meclis Başkanı Hüseyin Ahmet, Kırcaali'de hizmete 
başlayan Bölge Atık Yönetim Merkezini denetlediler.

Belediye Başkanı, “Uzun vadeli bir projenin ve bu-
nunla birlikte Kırcaali'nin ve ayrıca Ardino (Eğridere), 
Cebel (Şeyhcuma), İvaylovgrad (Ortaköy), Kirkovo (Kı-
zılağaç), Krumovgrad (Koşukavak), Momçilgrad (Mes-
tanlı) ve Çernooçene (Yenipazar) ilçelerindeki yerleşim 
yerlerine yönelik atık toplama ve yönetimi hizmeti ile 
ilgili tüm bu hikâyenin başarılı bir şekilde sona erme-
sinden dolayı mutluyum” diye kaydetti.

Proje, 2014 yılında Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık 
Bakanlığı ile yapılan bir anlaşma kapsamında "Bölge-
lerin Büyümesi ve Sürdürülebilir Kalkınması" adlı bir 

kamu yatırım programı aracılığıyla finanse edilmekte-
dir.  Bölge Atık Yönetim Merkezi projesinin ilk versiyo-
nu 2009 yılına aittir.

Merkezin toplam günlük farklı tür atık işleme kapa-
sitesi 120 tondur.

Bulgaristan ve Kore arasında yapılan bir anlaşma-
nın ardından 2019 yılında Bölge Atık Yönetim Merkezi 
atıkları gübreye dönüştürmek için bir kompost tesisi 
sahibi oldu.

Şair Akif Yurtsever, 
Ardino kütüphanesine 
şiir kitabını bağışladı
Aslen Ardino’nun Lenişte (Alfatlar) köyünden 

olup Bursa’da ikamet eden şair Akif Yurtsever, Ar-
dino Rodopska İskra (Rodop Kıvılcımı) 1921 Halk 
Kültürevi’ne “Köyüme Hasret” isimli şiir kitabından 
100 adet bağışladı.

Rodopska İskra Halk Kültürevi Sekreteri Leman 
Koçeva, şaire kitap bağışından dolayı teşekkür ede-

rek sağlık ve başarılarının devamını diledi. Koçeva, 
Akif Yurtsever'in arzu eden okurlara yeni şiir kitabını 
hediye edebileceğini sözlerine ekledi.

Akif Yurtsever, 1957 yılında Lenişte köyü Dalca 
Mahallesi’nde çiftçi bir ailede dünyaya geldi. Çocuk-
luğu tütün tarlalarında geçti. İlköğretim eğitimini doğ-
duğu köyde tamamladı. Öğrenciyken şiir yazmaya 
başladı. Şiirleri ve kısa öyküleri bölgesel gazetelerin 
yanı sıra Hayat Dergisi’nde ve belediye yayını olan 
Ardinski Glas (Ardino’nun Sesi) Gazetesi’nde yayın-
landı.

1989 yılında ailesiyle birlikte Türkiye'ye göç edip 
Bursa'ya yerleşti.



  Kırcaali Haber 603 Kasım 2021 HABERLER

15. Vefat Yıldönümünde Ömer 
Osman Erendoruk Paneli

Büyük şair ve yazar, ha-
yatını Bulgaristan Türkle-
rinin özgürlük mücadele-
sine adayan, bu yüzden 
baskı, zulüm ve sürgüne 
maruz kalan Ömer Os-
man Erendoruk’u vefatı-
nın 15. yılında unutmadık.

İzmir Balkan Göçmen-
leri Kültür ve Dayanışma 
Derneği olarak, Gaziemir 
Sarnıç Naim Süleyma-
noğlu Kültür Merkezinde 
düzenlenen panele; Gazi-
emir Kaymakamı Dr. Ah-
met Süheyl Üçer, Gazie-
mir Belediye Başkanı Halil 
Arda, İyi Parti Gaziemir 
İlçe Başkan Yardımcıları 
Orçun Moran ve Hakan 
Kara, Milliyetçi Hareket 
Partisi İzmir Büyükşehir 
Belediye Meclis Üyesi 
Selahattin Şahin, Cumhu-
riyet Halk Partisi Gaziemir 
Belediyesi Meclis Üyeleri 
Nimet Şekercioğlu, Nil-
gün Karadeniz ve Lütfü 
Özcan, Cumhuriyet Halk 
Partisi Gaziemir Kadın 
Kolları Başkanı Neriman 
Balcı ve yönetimi, Adalet 
ve Kalkınma Partisi Buca 
Belediyesi Meclis Üyesi 
Hüseyin Paşaoğlu, Gazi-
emir Adalet ve Kalkınma 
Partisi Belediyesi Meclis 
Üyesi Nuray Öztürk, Bal-
kan Türkleri Göçmen ve 
Mülteci Dernekler Fede-
rasyonu Genel Başkanı 
Dr.Kader Özlem, daha 
önce derneğimizin Genel 
Başkanlığını yapmış Fah-
riye Ersoy ve Hamdi Kan-
lıoğlu, İzmir Katip Çelebi 
Üniversitesi öğretim üyesi 
Dr. Ünal Şenel, Gazeteci 

Yazar Mehmet Türker, 
Batı Trakya Türkleri Daya-
nışma Derneği İzmir Şube 

Başkanı Mümin Durmuş, 
Gaziemir Kredi Koopera-
tif Başkanı Metin Taşkın, 
Manisa Büyükşehir Daire 
Başkanı Ergün Aksoy, İz-
mir Bal-Göç Genel Baş-
kanı Abdurrahim Nursoy; 
merkez yönetim kurulu 
üyeler i Sabri Atasoy, 
Metin Eminoğlu, Gülizar 
Dağlar, Emine Atasoy 
Öztürk, Bornova Bal-Göç 
Şube Başkanı Nihat Yağ-
basan, Gaziemir - Sarnıç 
Bal-Göç Şube Başkanı 
Hazel Öztürk Işık, yöne-
tim kurulu üyeleri Kadriye 
Onbaşıoğlu ve Samet Va-
tansever, Buca Bal-Göç 
Şube Başkanı Gülizar 
Akın, Niyazi Yumrukkaya 

ve yönetim kurulu üyeleri 
ve Belene Gazilerimiz ile 
dernek üyeleri katıldı.

Anma etk inl iğ imizin 
açı l ış konuşmasında 
derneğimiz Genel Baş-
kanı Abdurrahim Nursoy 
"Bugün burada büyük bir 
Türk kahramanı, ömrünü 
eşitlik ve özgürlüğe ada-
mış, Bulgaristan Türk-
lerinin milli ve manevi 
yolunu aydınlatan, büyük 
şair yazar Ömer Osman 
Erendoruk'u anmak için 
toplanmış bulunuyoruz, 
katılımlarınızdan dola-
yı herkese çok teşekkür 
ederim’’ dedi.

Anma etkinliğine katılan 
Gaziemir Kaymakamı Dr. 
Ahmet Süheyl Üçer, Ga-
ziemir Belediye Başkanı 
Halil Arda ve Balkan Türk-

leri Göçmen ve Mülteci 
Dernekler Federasyonu 
Genel Başkanı Dr. Kader 

Özlem de birer konuşma 
yaptı.

Yapılan konuşmalardan 
sonra sahneye gelen Türk 
Dili ve Edebiyat Öğret-
meni Gülseren Bilgiç’in 
öğrencileri Nisa Karasaç, 
Berkay Keçeli, Anıl Öz-
gür, Ata Mustafa Gazi ve 
İsmet Mert Mutlu Ömer 
Osman Erendoruk’un şi-
irlerinden derlenen şiirler 
okudular.

Anma töreninin panel 
bölümünde, Gazeteci 
Yazar Mehmet Türker  
‘’Erendoruk ile otuz üç 
yıl yakın dostlukları ol-
duğunu ifade ederek, 
Erendoruk’un kimliği ve 
eserleri üzere bir sunum 

yaptı.
Türker, konuşmasında: 

“Bulgaristan’da totaliter 
rejimi en çok eleştirenler-
den biri de ünlü yazar-şair 
Ömer Osman Erendoruk 
idi”. 1980 yılı başında tu-
tuklanıp Eski Zağra Ceza 
Evi’ne atılan Erendoruk, 
1984 yılı sonunda komü-
nistlerce başlatılan asimi-
lasyon politikasına karşı 
çıktığından 1985 yılının 
Mart ayında Belene Te-
merküz Kampı’na gönde-
rilmişti. Kamp hayatından 
bir süre sonra Roman’a 
sürgün edilen Erendoruk, 
1989 yılında sınır dışı edil-
di ve anavatan saydığı 
Türkiye’ye iltica etti. 

Ömrünün 17 y ı l ın ı 
İstanbul’da geçiren ya-
zar-şair Erendoruk bura-
da öğretmen olarak çalı-
şırken bir yandan da 20 
kadar kitap kaleme aldı. 
Çağrı Yayınları tarafın-
dan tüm eserleri 10 kitap-
ta toplanan Erendoruk’un 
tüm Bulgaristan’ lı yazar 
ve şairler arasında güçlü 
ve sağlıklı önsezisi ile üs-
tatlığını ortaya koymuştur” 

dedi.
İzmir Kâtip Çelebi Üni-

versitesi öğretim üyesi Dr. 
Ünal Şenel ‘’Ömer Osman 
Erendoruk’u hayattayken 
tanıma fırsatı olduğunu, 
ailesini ziyaret ettiğini, 
çok iyi bir eş ve baba ol-
duğunu, edebi özelliğine 
onun kişiliğinin oluşması-
na değindi, yazar olarak 
eğitimci yönüne dikkat 
çekerek örnekler sundu”.

Anma etkinliğimiz plaket 
ve şiir okuyan öğrencile-
re hediye takdimi ile sona 
erdi.

Anma etkinliğinde eme-
ği geçen herkese ve tüm 
katılımcılara teşekkür edi-
yoruz.

Bulgaristan Türklerin 
haklarını savunmuş, öm-
rünü eşitlik ve özgürlük 
davasına adamış öğret-
men, yazar ve şair Ömer 
Osman Erendoruk’u unut-
madık ve unutturmayaca-
ğız.

Allah rahmet eylesin. 
Ruhu şad olsun.

İzmir Balkan Göçmen-
leri Kültür ve Dayanış-
ma Derneği

Bulgaristan’da bir yılda yabancı yatırımlar yüzde 60 düştü
Trud gazetesinin ha-

berine göre, Bulgaristan 
Merkez Bankası, Ocak-
Ağustos 2021 döneminde 
ülkeye yapılan doğrudan 
yabancı yatırımın geçen 
yılın aynı dönemine göre 
1,23 milyar avro (-%60,7) 
azalarak 797,1 milyon av-
roya gerilediğini açıkladı. 
Yalnızca ağustos ayında 
yabancı yatırım tutarı, 
geçen yılın aynı ayında 
288,2 milyon avro iken 
165,6 milyon avroya düş-
tü.  

Ülkeye çekilen sermaye 
yatırım payı (yabancı şir-
ketlerin Bulgar şirketleri-
nin sermayesine katkıları 
ve gayrimenkul işlemler 
kapsamında yapılan öde-
meler) negatif seyrediyor 
ve Ocak-Ağustos dönemi 
için eksi 8,8 milyon avro 
tutarındadır. Bu, yabancı 
şirketlerin işlerini Bulga-

ristan şirketlerine sattığı-
nı ve sermaye yatırımla-
rını ülkeden geri çektiğini 

gösteriyor. Çekilen ser-
maye yatırım payı, 215,2 
milyon avro olan 2020'nin 
aynı dönemine göre 224 
milyon avro daha düşük 
tutardadır.

Yabancı uyrukluların ve 
şirketlerinin net emlak 
yatırımları yılın ilk sekiz 

ayında eksi 3,7 milyon 
avro tutarında olup negatif 
seyrediyor. Bu, yabancıla-

rın Bulgaristan'daki mülk-
lerini sattıkları anlamına 
gelir. Geçen yılın aynı dö-
neminde de gayrimenkul 
yatırımlarında düşüş oldu, 
ancak geri çekilen yatırım 
tutarı sadece 0,1 milyon 
leva idi.

Yabancı şirketlerin sahip 

oldukları Bulgaristan şir-
ketlerine yeniden yatırılan 
kazançları, Ocak-Ağustos 
dönemi için 1,1 milyar av-
royu buldu. Geçen yılın 
aynı döneminde yeniden 
yatırılan kâr 742.1 milyon-
du. Ülkemizdeki yabancı 
yatırımların varlığının, ya-
bancı şirketlerin sahip ol-
dukları Bulgar şirketlerine 
yeniden yatırılan kazanç-
larından kaynaklandığı 
ortaya çıktı.

Yabancı sermayeli şir-
ketler ile yurt dışındaki 
sahipleri arasındaki net 
yükümlülük değişimi yı-
lın ilk sekiz ayında ne-
gatif seyrediyor ve 294,4 
milyon avro olarak ger-
çekleşti. Görünüşe göre, 
Bulgaristan şirketleri yurt 
dışındaki sahiplerine al-
dıkları kredilerden daha 
fazla kredi geri ödediler.

              Kırcaali Haber

Covid-19 tedavisinde 
yeni bir ilaç kullanılacak

Sağlık Bakanı Dr. Stoyço Katsarov, Başbakanlık ko-
nutunda basına yaptığı açıklamada, “Bakanlar Kurulu, 
monoklonal antikorlara dayalı 3000 doz yeni bir Co-
vid-19 ilacının alımını onaylamaya karar verdi. Bakan, 
hangi ürünün söz konusu olduğunu belirtmedi. Ancak 
ruhsatsız bir tıbbi ürün olduğunu ve bir talimatla kul-
lanımına izin verdiğini söyledi. İlacın adı belirtilmemiş 
olsa da, bir süredir bunun büyük olasılıkla ABD'li ilaç 
firması Merck'in "Molnupiravir" adlı ilacı olduğu söy-
lentileri dolaşıyor.

Bununla birlikte ilacın kullanım amacı, virüsün vü-
cutta çoğalmasını 
durdurması ve buna 
göre, hastanelerdeki 
hastaların büyük ço-
ğunluğunda olduğu 
gibi ciddi bir durum 
or taya çık tığında 
değil, mümkün oldu-

ğunca erken alınmalıdır. Dr. Katsarov, “Bu yeni bir ilaç, 
doktorların koronavirüs hastalarını tedavi etmeleri için 
ikinci bir fırsat. Şimdiye kadar sadece bir seçenek var-
dı – Rendesidir ilacı” diye belirtti.

Remdesivir ile tedavi edilen her dört kişiden biri-
nin öldüğünü doğrulayan Dr. Katsarov, “Çok yakında 
hastane yataklarının yetersizliği gibi bir durumla karşı 
karşıya kalacağız. Hayatı seçmeliyiz, bu daha önemli” 
diye sözlerine ekledi. Prof. Dr. Tatyana Çervenkova'nın 
ifadesine  göre Remdesivir ile tedavi hastalığın başlan-
gıcında viral replikasyonun olduğu ilk 5-7 gün içinde 
önerilir. Şu anda yaygın olan Delta varyantında bu süre 
3-6 gündür. Hastalar genellikle hastalığın başlangıcın-
dan yaklaşık 7-10 gün sonra Remdesivir gibi bir anti-
viral ilacın tedaviye dahil edilmesinin doğru olmadığı 
durumlarda hastaneye giderler.

Remdesivir ile aynı türdeki yeni ilacın ilk teslimatları-
nın bu ayın sonuna kadar yapılması bekleniyor ve son 
teslim tarihini kısaltmak için her şey yapılıyor. Yeni ilaç 
aslında amacı olan ilk belirtiler için değil, hastanede 
tedavi için kullanılacak.
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Bulgaristan’da inşa edilen en yeni peta 
ölçekli süper bilgisayar törenle hizmete girdi

Bulgaristan’ın en yeni 
süper bilgisayarı Disco-
ver, Sofya’daki Teknik 
Parkı’nda düzenlenen 
resmi bir törenle hizme-
te girdi. Yeni makine, AB 
Yüksek Performanslı Bil-
gi İşlem Ortak Girişimi’nin 
(EURO HPC JU) yüksek 
performanslı makineleri 
ağının bir parçasıdır.

Açılış töreninde makine-
nin, özellikle ekonomiyi 
küresel olarak değiştiren 
ve planların da değişmesi 
gerektiği pandemi sonra-
sında ulusal inovasyon 
sisteminin bir unsuru ol-
duğu belirtildi.

Törene konuk olan İno-
vasyon, Araştırma, Kül-
tür, Eğitim ve Gençlikten 
Sorumlu AB Komiseri 
Maria Gabriel, yaptığı ko-
nuşmada, “Dijitalleşme, 
ekonomide yeni bir yoldu 
- gelecek bundadır” dedi. 
Gabriel, süper bilgisaya-
rın yeni sanayi merkezleri, 
laboratuvarların açılma-
sına, araştırma yapılma-
sına yardımcı olacağını 
sözlerine ekledi. Süper 
bilgisayar, yeni ilaçlar, 
biyo-endüstri, kuantum 
fiziği, saniyede ultra-ileti-

şim, olağanüstü bir güce 
ulaşan en iyi bağlantı ağı 
sağlayacak. İlerlemenin 
temeli, katalizörü olarak 
dünya çapında ilk 100 
arasında yer alıyor.

AB Komiseri, süper bil-
gisayarın, gençlerin ülke-
de kendilerini gerçekleş-
tirmelerini desteklemek 
için ek bir şans olduğunu 
kaydetti. Gabriel, Avrupa 
Komisyonu’ndan gelen 
yabancı konukların önün-

de yaptığı konuşmada, 
projenin eski Başbakan 
Boyko Borisov'un iktidarı 
döneminde başlatıldığını 
da belirtmeyi ihmal etme-
di.

Eğitim ve Bilim Bakanı 
Nikolay Denkov'un ifade-
sine göre, süper bilgisayar 
STEM Eğitim Merkezleri 
Programı açılmasını sağ-
layacak ve Bulgaristan'ı 
Avrupa'daki teknolojiler 
haritasına yerleştirecek.

Bakanın ifadesine göre, 
tıp, megatronik ve farklı 
şeyleri bir araya getiren 
ve entegre eden yeni tek-
nolojileri benimseyen mo-
dern bir ulus olmaya de-
vam ediyoruz. Denkov, in-
sanları bu sürece çekmek 
istedikleri Plevne, Vidin, 
Montana gibi şehirlerde 
Bulgaristan'da teknolojik 
projeler oluşturmak iste-
dikleri merkezlerin olaca-
ğına dikkat çekti. Bakan, 

“Süper bilgisayar, ülkemi-
zi yaşamak için en çekici 
hale getirecek” dedi.

Sofya Büyükşehir Bele-
diye Başkan Yardımcısı, 
süper bilgisayarın Sofya 
için büyük bir adım oldu-
ğunu kaydetti.

Discoverer, 4,4 petaflops 
Rmax ve 6 petaflop'tan 
fazla Rpeak üzerinde iş-
lem gücüne sahip peta 
ölçekli bir süper bilgisa-
yardır.

Discoverer sisteminin 
bellek kapasitesi 2 peta-
bayt olacak.  

“Petascale Supercom-
puter – Bulgaristan” isimli 
konsorsiyum, üye kuru-
luşların bilgisini ve uygu-
lamalı bilimlerde 15 yılı 
aşkın deneyimi birleştiren 
bir konsorsiyumdur. Bu 
konsorsiyumun kurucula-
rı Sofia Tech Park, Ulusal 
Süper Bilgisayar Uygula-
maları Merkezi ve Yapay 
Zeka Stratejik Merkezi'dir. 
Şimdiye kadar edinilen 
deneyim IBM Blue Gene 
/ P ve HP HPC cluster ol-
mak üzere 2 süper bilgi-
sayarın yapımını içeriyor.

Uzaktan eğitim gören 14 yaşından küçük 
çocukların ebeveynlerine yardım parası verilecek

Çalışma ve Sosyal Po-
litikalar Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, 
salgınla mücadele kap-
samında getirilen kısıt-
lamalar nedeniyle okula, 
kreşe veya anaokuluna 
devam etmeyen 14 ya-
şından küçük çocukların 
velileri, uzaktan çalışa-
madıkları, ücretli izin ve 
hastalık izni kullanma 
imkanına sahip olama-
dıkları için ücretsiz izne 
ayrılmak zorunda kalma-
ları durumunda aylık yar-
dım parası alma hakkına 
sahiptirler.
Bir çocuğu olan aileler 

için ödenek miktar asgari 
ücrete eşit olan 650 le-
vadır. İki veya daha fazla 
çocuğu olan aileler için 
ödenek aylık asgari üc-
retin %150'si kadar, yani 
975 levadır. Bu ödeneğin 
miktarı kişiye özel olarak 
çalışan ebeveynin ücret-
siz izin kullandığı günle-
ri aşamayacak şekilde 
okulda /anaokulunda 
salgınla mücadele ted-
birlerinin getirildiği gün 
sayısına göre her ay için 
ayrı ayrı belirlenir.
Evden uzaktan eğitimin 

bir aydan 10 iş gününden 
fazla bir süre uygulanma-

sı durumunda yardımın 
tam miktarı alınır. Kısıt-
lamalar bir aydan 6 ile 10 
iş günü arasında bir süre 

için getirilmişse, bir ço-
cuklu aileler için yardım 
miktarı 325 leva, iki veya 
daha fazla çocuğu olan 
aileler için ise 487,50 
levadır. Kısıtlamalar bir 
aydan 5 güne kadar bir 
süre için getirilmişse tek 
çocuklu aileler için yar-
dım miktarı 162,50 leva, 
iki çocuklu aileler için ise 
243,75 levadır.
Yardım, Covid-19 nede-

niyle okulların, kreşlerin 
veya anaokullarının ka-
patıldığı ayda kişi başına 
ortalama geliri asgari üc-

retin %150'si veya 975 le-
vadan az veya bu tutara 
eşit olan ailelere verilir. 
Bu demektir ki devletten 

bu tür bir destek almaya 
hak kazanabilmek için 
bir çocuklu bir ailenin 
toplam geliri 2.925 leva-
ya kadar, iki çocuklu bir 
ailenin ise 3.900 levaya 
kadar olmalıdır.
İşini kaybetmiş ancak 

işsizlik ödeneği almaya 
hak kazanmamış veya 
tutarı 975 levadan dü-
şük olan ebeveynler bu 
tür destek alma hakkına 
sahiptirler. Bu yardımdan 
salgınla mücadele ted-
birleri nedeniyle çalışa-
mayan sigorta primlerini 

kendileri ödeyen kişiler 
de faydalanabilirler.
Aylık yardım parası, en 

geç okulun/kreşin olağan 
salgın durumu 
kapsamında 
kısıt lamalar 
u y g u l a n a n 
ayı takip eden 
ayın sonuna 
kadar kişinin 
mevcut ika-
metgah ad-
resine göre 
Sosyal Yar-
dımlar Müdür-
lüğüne yapı-
lan başvurusu 
esas alınarak 
verilir.
Yardım öde-

neğinden Eylül 2020'den 
bu yana 53.294 aile ya-
rarlandı. Devlet bütçe-
sinin güncellenmesiyle 
birlikte 14 yaşına kadar 
çocukları olan ebeveyn-
lere yönelik hedeflenen 
yardımların ödenmesi 
için ilave 30 milyon leva 
sağlanarak, tedbirin yıl 
sonuna kadar uygulan-
ması için ayrılan finans-
manın toplam miktarı 
103 milyon levaya yük-
seltildi.
             Kırcaali Haber

Yakacak odun fiyatları artmayacak
Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığından yapılan açık-

lamaya göre, ülkemizde yakacak odun fiyatları, artan 
talebe rağmen bu yıl artmayacak. Bakan Prof. Dr. 
Hristo Bozukov'un devlet orman işletmeleri yönetici-
leriyle yaptığı çalışma toplantısında bu durum netlik 
kazandı.

Bu yıl artan talebe rağmen odun fiyatları geçen yıl-
ki fiyatlara göre benzer seviyededir. En çok aranan 
yaprak döken ağaçlardan elde edilen yakacak odun, 
orman ürünleri satış depolarında kişisel kullanım için 
katma değer vergisi (KDV) hariç metreküp başına 37 
leva ile 48 leva arasında fiyatlarla satışa sunulmak-
tadır. İğne yapraklı ağaçlardan elde edilen yakacak 
odunların fiyatları, farklı bölge orman işletmeleri için 
KDV hariç 24 leva ile 36 leva arasında olup tam tutarı, 
bölgenin özel koşullarına, odun kesilen yer ile yerle-
şim yeri arasındaki mesafeye ve odun elde etmenin 
maliyetlerine göre belirlenir.

Bireylerin kendilerinin ihtiyaçlarını karşılamak için 
devlet ormanlarından elde ettikleri yakacak odunun 
satış fiyatı, iğne yapraklı ağaçlar için metreküp alan 

başına KDV hariç 5 ile 22 leva arasında ve yaprak 
döken ağaçlar için metreküp alan başına KDV hariç 
12 ile 28 leva arasında fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

Bakan Bozukov, vatandaşları sadece yasal yollar-
la elde edilen yakacak odun almaya çağırdı. Bakan, 
odun satın alırken odunlar üzerinde işaretlerin olup 
olmadığının kontrol edilmesi ve alıcının teslim edil-
dikleri nakliye biletinin orijinalini talep etmesi ve sak-
laması gerektiğini belirtti.

Devlet orman işletmeleri yöneticileri, muhtarlıklar 
tarafından hazırlanan listelere göre kişilere doğrudan 
satış için 2021 yılı için belirlenen yakacak odun mik-
tarlarının 1 milyon metreküpü aştığını hatırlattılar. Bu 
miktarın 1/3'ünün (365 bin metreküp alan) depolar-
da duran odun olarak satılması hedeflenirken,  kalan 
diğer 675 000 metreküp odunun ise orman ürünleri 
satış depolarında satışa sunulması hedefleniyor.  

Bu yıl elde edilen odun miktarı, önceki yıl için bildiri-
len miktarın üzerinde ve bu da talebin karşılanmasını 
garanti eder. Devlet orman işletmeleri yöneticileri, ya-
kacak odun tedarikinin öncelikleri arasında olduğunu 
ve teslimatların çoğunun yaz aylarında yapıldığını be-
lirterek, böylece odunların kuruduğunu ve yanarken 
daha az zararlı madde saldığını kaydettiler.
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"Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak 
olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar 

kalacaktır."
                                  -  Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Kovid-19 küresel salgını nedeniyle bir araya 
gelemesek de, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98. 
Yıldönümünün sevincini ve coşkusunu bizimle 
paylaşan vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın ve 
dostlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlarız.

                           
                       T.C. FİLİBE BAŞKONSOLOSLUĞU


