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ABD'den Bulgaristan'a Kırım Tepkisi

ABD, Bulgaristan Cumhur-
başkanı Rumen Radev' in 
Kırım’la ilgili açıklamalarına 
tepki gösterdi. ABD’nin Sofya 
Büyükelçiliği tarafından yapılan 
açıklamada, Cumhurbaşkanı 
Radev'in Kırım’ı 'Rus toprağı' 
olarak nitelendirmesinden kay-

gı duyulduğu ifade edildi.
AB üyesi Bulgaristan’da 21 

Kasım Pazar günü yapılan 
2. tur seçimleri kazanan ve 
ikinci dönem görevine başla-
yan Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev, Rusya’nın 2014 yı-
lında ilhak ettiği Kırım’la ilgili 

değerlendirmelerde bulundu. 
Radev, Kırım’ın Rus topra-
ğı olduğunu savundu. Seçim 
kampanyası kapsamında yap-
tığı bir konuşmasında Radev, 
AB’yi de Rusya’yla diyalogu 
düzeltmeye çağırmıştı. Radev, 
Bulgaristan’ın NATO müttefiki 

ülkelerle bağlarını güçlü tut-
maya devam edeceğini söy-
lerken Rusya’ya da sıcak me-
sajlar verdi.
ABD’nin Sofya Büyükelçiliği 

tarafından yapılan açıklama-
da “ABD, G7 ülkeleri, Avrupa 
Birliği ve NATO, Rusya’nın 
ilhak girişime ve süren işgali-
ne karşı net bir biçimde tavrını 
ortaya koymaktadır ki Kırım, 
Ukrayna toprağıdır” ifadeleri-
ne yer verildi.
B u l g a r i s t a n  C u m h u r -

başkanının açıklamaları, 

Ukrayna’da da sert eleştiri-
lere ve protestolara neden 
oldu. Bulgaristan’da Radev’e 
muhalif isimler de açıklama-
ları eleştirdi. Radev’in yakın 
çevresi Kırım’ın ilhakının ulus-
lararası hukuka aykırı olduğu 
açıklamasını yaparak tepkileri 
azaltmaya çalıştı. Bulgaristan, 
Rusya’nın en yakın müttefiki 
ülkelerden biri olarak biliniyor 
ve iki ülke arasındaki sıcak 
ilişkiler komünizm dönemin-
den sonra da sürüyor.
                    Kırcaali Haber

Sofya Büyükelçiliği Sosyal İşler 
Müsteşarı Mehmet Genç’e Veda Yеmеği

Bulgaristan Müslümanlar Di-
yaneti Başmüftülüğünden ya-
pılan açıklamaya göre, Türkiye 
Cumhuriyeti Sofya Büyükelçili-
ği Sosyal İşler Müsteşarı Meh-
met Genç ve Burgaz Başkon-
solosluğu Sosyal İşler Ataşesi 
Şemsettin Şimşek, Başmüf-
tülük yönetimi ile veda yeme-
ğinde bir araya geldi. Mehmet 
Genç'in 3 yıllık görev süresinin 
dolması üzerine Başmüftülük 
veda yemeği verdi.
Diplomatlarla veda yemeğine 

Başmüftü Dr. Mustafa Haci, 
Yüksek İslam Şurası Başkanı 
Vedat Ahmet, Başmüftü Yar-
dımcıları Beyhan Mehmet, Ah-
met Hasanov ve Murat Pingov, 
Kırcaali Bölge Müftüsü Basri 
Eminefendi ve Türkiye Sofya 
Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri 
Şenol Genç ve Başkatip Esin 
Topçu katıldılar.
Başmüftü, özverili çalışma-

larından dolayı Mehmet Genç 
ve Şemsettin Şimşek'e teşek-
kür etti. Mustafa Haci, onlar-
la yaptığı iş birliği sayesinde 
Başmüftülüğün toplumdaki en 
savunmasız grupları destekle-
mek için bir dizi proje hayata 
geçirdiğini vurguladı.
En başarılı girişimler arasın-

da mübarek Ramazan ayı bo-
yunca insani yardım paketleri 
dağıtılması yer alıyor. Yalnızca 

bu yıl içerisinde yardım etnik 
kökeni ve dinine bakılmaksızın 
7 000'den fazla kişiye ulaştı.
Mehmet Genç, veda yeme-

ğinde yaptığı konuşmada ülke-
mizde tanıştığı insanlara karşı 
beslediği dostane duygularla 
Bulgaristan’dan ayrılacağını 
söyledi.
Diplomatlara hatıra olarak 

Başmüftülük tarafından hedi-
yeler takdim edildi.

Sofya Yüksek İslam Enstitüsü 
Hocalarından Türkiye Büyükelçiliğine 

Öğretmenler Günü Ziyareti
Sofya Yüksek İslam Enstitüsü Rektörü Dr. Kadir Muham-

med ve okuldan hocalar Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükel-
çisi Aylin Sekizkök’ü makamında ziyaret ettiler.

Türkiye'de 24 Kasım'da kutlanan Öğretmenler Günü mü-
nasebetiyle Büyükelçilik tarafından kendilerine davetiye gön-
derildi.

Büyükelçi Sekizkök, 10 Kasım 2021 tarihinde Yüksek İslam 
Enstitüsü Rektörlüğüne seçimi Başmüftülük Yüksek İslam 

Şurası tarafından onaylanan Dr. Kadir Muhammed'e başarılı 
bir dönem diledi.

Büyükelçi, Yüksek İslam Enstitüsü Rektör Yardımcıları Doç. 
Dr. Abdullah Tırabzon ve Dr. Aydın Ömer ve öğretim görev-
lisi Dr. Selime Hasanova’nın da katıldığı görüşme sırasında 
Türkiye’nin ülkemizdeki diplomatik misyonunun, Bulgaristan 
Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğüne yönetici kadroları 
hazırlayan önemli eğitim kurumunu desteklemeye devam 
edeceğini vurguladı.

Yüksek İslam Enstitüsü temsilcileri ise ahlaki ve dayanış-
macı bir toplum inşa etmenin temelinde yatan öğretmenlere 
gösterdiği saygıdan dolayı Büyükelçi Sekizkök'e teşekkür et-
tiler. Onlar diplomata Yüksek İslam Enstitüsü Yıllığı’nı hediye 
ederek, okulu ziyaret etmeye davet ettiler.
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İNSANIN KENDİNE YABANCILAŞMASININ DİĞER ADI: ANADİLİNDEN KOPMAK
İnsan, Kendini Dilinde 

Gösterir
Her ulus, seküler bağ-

lamda kendi sosyal varlık 
koşullarını kendisi oluş-
turmak ister. Kendi varo-
luşunun devamı olarak 
gördüğü çocuklarını da 
buna göre yetiştirmek ve 
hayata ona göre hazırla-
ma arzusundadır. Bu bağ-
lamda; dil ve eğitim, insan 
hayatının tüm safhaları 
için vazgeçilmezdir. Nite-
kim E. Durkheim, eğitimi, 
“olgun nesiller tarafından 
henüz yetişmemiz nesiller 
üzerinde yapılan etki” ola-
rak açıklar (akt. Giorgetti, 
2016).

Dili sadece bir iletim ve 
aktarım aracı olarak gör-
memek gerekir. Dil, dü-
şünmedir, duygudur, can-
lıdır. Anadil dediğimizde 
de tam olarak bunu kas-
tediyoruz; düşünmemizi, 
duygumuzu ve canımızı. 
Anadilde eğitim denildi-
ğinde de sadece teknik 
bir durumdan söz edilmi-
yor. Unutmamamız gere-
kir ki geçmişimizle bağı-
mızı, etkin olarak ancak 
anadilimizle kurabiliriz. Bu 
bağlamda her millet, ken-
di geleneklerini, yaşama 
biçimlerini, tüm kültürel 
ritüellerini ancak içinde 
yoğrulduğu dili ile gelecek 
nesillere aktarabilir. Top-
lumsal bir varlık olarak in-
san, dili ile yaşar ve dili ile 
inancını, bilgisini, sanat-
sal duyarlılığını, ilişkilerini 
ve daha pek çok temel in-
sani özelliğini zenginleşti-
rir ve dili ile hissettiklerini 
aktarır(iletir). Bir milleti, 
bir topluluğu, bir kültü-
rü, kendi özünden, kendi 
geçmişinden, kendi duy-
gularından kısacası onu o 
yapan tüm değerlerinden 
uzaklaştırmak(ayırmak) 
istenirse işe dilden baş-
lamak gerekir. İnsanın 
kendine yabancılaşması, 
diline yabancılaşması ile 
başlar. Dil-düşünce ilişki-
sini ve dilin düşünce için 
önemini en iyi özetleyen 
L. Wittgenstein (2016)’ın 
“Dilimin sınırları, dünya-
mın sınırladır.” sözüdür. 
Bu bakımdan, insanı di-
linden koparmak, onu 
dünyasından koparmakla 
eş anlamlıdır.

Bu çerçevede, bu yazı-
da, Bulgaristan Türkle-
rinin kendi anadillerinde 
konuşmak, anadillerinde 
eğitim almak, anadillerin-
de okuyabilmek, yazabil-
mek; kısaca anadillerini 
yaşatmak için verdikleri 
mücadelenin kısa öyküsü 
ele alınacaktır.  

Nereden ve Ne Zaman 
Geldik? Hatırlayalım

Yapılan araştırmalara 
göre Türkler, Balkanlara 
ve bugünkü Bulgaristan 
topraklarına IV. yüzyıldan 
başlayarak XIX. yüzyılın 
ikinci yarısına kadar akın-
lar düzenlemiş, buralara 

yerleşmiş ve bölgenin en 
uç noktalarına kadar ge-
lip bu bereketli toprakları 
yer(yurt) edinmişlerdir 
(Kiraz, 2019). Memişoğlu 
(2015)’nun çalışmalarına 
göre, bugünkü Bulgaris-
tan ve Balkan topraklarına 
Türkler, farklı iki dönemde 
ve iki yönden gelmişlerdir. 
Birinci dönemde, M.S. 

IV-XIII. yüzyılları arasın-
da, Tuna nehri boyuna 
ve Balkanlara yerleşen 
Türkler, Orta Asya’dan ve 
Karadeniz’in kuzeyinden 
gelmişlerdir. İkinci dönem-
de ise XIV - XIX. yüzyılları 
arasında Anadolu’dan göç 
eden (Balkanlarda ele ge-
çirilen topraklara zorunlu 
iskâna tabi olarak yerleş-
tirilen çok sayıda Müs-
lüman – Türk aile de ol-
muştur. Özellikle İstanbul, 
Bursa, İzmir ve Balıkesir 
bölgelerinden pek çok 
aile, Balkan topraklarına 
yerleştirilmişlerdir) Os-
manlı Türkleri olmuştur. 
Bilindiği gibi 1393 yılında 
Süleyman Çelebi komu-
tasındaki Osmanlı ordu-
sunun Tırnova’yı ele ge-
çirmesi ile Bulgar Krallığı 
sona ermiş ve Bulgaristan 
toprakları, Osmanlı yöne-
timine geçmiştir (Kiraz, 
2019).

Bugünkü Bulgaristan 
Türklerinin ataları, ana 
dilleri Türkçe olan Türk-
men ve Yörük kökenli 
Anadolu’dan getir i len 
Türk aşiretleridir. Bayar’a 
göre (akt. Artkın, 2015) 
Bulgaristan’a yerleşti-
rilen Türk kavimleri üç 
ana grupta değerlendiri-
lebilir. Bunlar, Konyarlar 
(Sultan II. Murat [d:1785 
ö:1839] döneminde bu-
günkü Konya bölgesinde 
Bulgaristan topraklarına 
yerleştirilenler), Yörükler 
(Bulgaristan şehirlerine 
ve köylerine yerleştirilen 
en büyük Türk aşireti.) 
ve Tatarlardır (ilk Tatar-
ların Bulgaristan’a Timur 
[d:1336, ö:1405] istilasın-

dan kaçarak geldikleri bi-
linmektedir).

Bilindiği üzere 1877-
1878 Osmanlı – Rus (‘93 
Harbi’ olarak da bilinir) 
Savaşı, Bulgaristan Türk-
leri açısından tam anla-
mıyla bir yıkım olmuştur. 
Yüz binlercesi suçsuz 
yere katledilirken bir o 
kadarı da Anadolu yolla-

rında yaşamını yitirmiştir. 
Ancak Türklerin tamamı 
bu toprakları terk etme-
miş, kalanlar da Frisch 
(2019)’in kahramanının 
ifadesi ile “İnsanın sevinç-
le değil, her gün inadına 
yaşadığı bir yerde kalmış-
lar ve her şeye tüm zor-
luklara rağmen (inadına!) 
doğup büyüdükleri, ata di-
yarlarını terk etmemişler.” 
Savaştan hemen sonra, 
Bulgaristan geçici bir süre 
ile bir Rus general tarafın-
dan yönetilmiş ve anaya-
sa yazım çalışmalarına 
hemen başlanmıştır.

Anayasa Çalışmaları 
ve Anayasal Haklar

16  N i san  1879 ’da 
Bulgaristan’ın ilk anaya-
sası kabul edilir. ‘Tırno-
va Anayasası’  olarak da 
bilinen bu anayasa, çok 
basit yazılmış olmasına 
rağmen Bulgaristan’da 
yaşayanların tümünün 
eşit olmasından söz eder. 
Bulgar Devletinin kurucu 
anayasası olarak da ka-
bul edilen bu anayasanın 
kabulünde, Karahasan – 
Çınar (2017)’ın çalışma-
larına göre Türk kökenli 
sekiz milletvekilinin de 
imzası bulunmaktadır. 
Hukuki açıdan bakıldı-
ğında Tırnova Anayasası, 
Bulgar Devletinin kuruluş 
ve işleyişinin nasıl olması 
gerektiğinin ana çerçeve-
sini çizer.

Bulgar Komünist par-
tisinin 1944’te iktidarı 
ele geçirmesi ile birlikte, 
1947 yılında kabul edi-
len yeni anayasa ile bu 
ülkede yaşayan Türkler, 
resmen ‘ulusal azınlık’ 

olarak kabul edilir. Aynı 
anayasanın 78. maddesi, 
‘etnik azınlıklar, anadil-
lerinde eğitim almak ve 
kendi kültürlerini geliştir-
me hakkına sahiptir’ şek-
linde düzenlenmiştir. 1947 
Bulgaristan Anayasası’nın 
azınlıklara karşı, görece 
de olsa özgürlükçü ol-
masının temel nedeni: II. 
Dünya Savaşından sonra 
Bulgaristan’ın 1947’da im-
zalamak zorunda kaldığı 
Paris Anlaşmasıdır. Zira 
bu anlaşma, imzacı dev-
letlerin insan haklarına 
saygılı olmalarını, vatan-
daşları arasında ayrım 
(ırk, din, dil, cinsiyet vs.) 
yapmamasını garanti altı-
na almakta. Ancak, 1971 
Bulgaristan anayasasın-
da Bulgaristan Türkleri, 
Arda (2019)’nın ifadesi ile 
adeta kaybolurlar. Türk-
ler, artık Bulgaristan’da 
Türk olarak var değiller! 
Ya da dönemin ideolojik 
söylemine uygun bir ifa-
de ile söylenecek olursa; 
‘Bulgaristan’da Türk yok-
tur. Onlar, zorla Müslü-
manlaştırılmış Bulgarlar-
dır!’. Bu yaklaşım, 1984’te 
yaşanacak olan ‘Yeniden 
doğuş sürecinin (Bulg: 
Vızroditelniyat protzes!) 
ilk adımıdır aslında. 1971 
Bulgaristan anayasası, 
etnik kavrama (Türk, Ro-
man, Yunan, Yahudi, Er-
meni vs.) açıkça ve doğru-
dan gönderme yapmasa 
da 45. maddede ‘Bulgar 
asıllı olmayan uyruklar, 
zorunlu olan Bulgar dili 
dışında, kendi dillerini de 
öğrenme hakkına sahip-
tirler’ denilmektedir. Ana-
yasanın bu açık maddesi-
ne rağmen, özellikle 1971 
yılından sonra Bulgaristan 
Türklerinin gerçek bir oku-
lu olamamıştır.

Antlaşmalarla Güven-
ce Altına Alınan Temel 
Haklar ve Sonuçları

Bulgar Prensliğinin de 
kuruluşunu oluşturan ve 
çok taraflı bir antlaşma 
olan Berlin antlaşması 
(1877-1878 Osmanlı-Rus 
Savaşı sonrasında imza-
lanan antlaşma) ile Bul-
garistan, topraklarında 
yaşayan Türk, Romen, 
Rum ve diğer tüm azın-
lıkların haklarını koruya-
cağını garanti ediyordu. 
Bulgarlar gibi onlar da eşit 
haklara sahip olacaklardı. 
Özellikle dini vecibelerin 
yerine getirilmesi nokta-
sında çok hassas madde-
ler içeren bu antlaşma ile 
Müslümanların da kamu 
görevlerinde bulunmala-
rında engel çıkarılmaya-
cağı garanti ediliyordu. 
Ancak bu maddeler, hiçbir 
zaman tam olarak hayata 
geçirilemedi.

Bilindiği üzere, Bulgaris-
tan 5 Ekim 1908 tarihinde 
Osmanlı Devleti’nden tek 
taraflı olarak bağımsızlı-
ğını ilan eder. 1913 yılına 

gelindiğinde ise (I. Balkan 
Savaşı sonrası) bağımsız 
Bulgar Devleti ile Osmanlı 
Devleti arasında İstanbul 
Barış Antlaşması imzala-
nır. İnan (1988)’a göre bu 
antlaşma, Bulgaristan’ın 
Osmanlı Devlet inden 
bağımsızlığını hukuksal 
olarak doğrulayan ilk bel-
gedir. Bu antlaşmaya göre 
masrafları Bulgar hükü-
metince karşılanmak üze-
re Türkler için ilkokul ve li-
seler açılacak ve zorunlu 
Bulgarca derslerinin yanı 
sıra, eğitim dili de Türkçe 
olacak (Anlaşmanın 7. 
Maddesi).

I. Dünya Savaşından 
sonra, 27 Kasım 1919’da 
imzalanan Neuilly Ant-
laşması da Bulgaristan’a 
azınlık lar konusunda 
bazı yükümlülükler ge-
tirmektedir. Buna göre, 
Bulgaristan’da yaşayan 
Türkler, ‘özel azınlık sta-
tüsündedir’. Antlaşmanın 
55. maddesine göre, ana-
dilleri Bulgarca olmayan 
uyrukların yoğun olarak 
yaşadığı yörelerde, sos-
yal ve dini haklarını kul-
lanabilmelerini ve kendi 
dillerinde eğitim ve öğ-
retim yapabilmeleri için, 
Bulgar hükümeti gerekli 
kolaylıkları sağlamayı 
garanti etmektedir (İnan, 
1988).  Oysa Şimşir’in bil-
dirdiğine göre (akt. Börk-
lü, 1999), 1864’te kurulan 
Tuna Vilayeti’nde, Mithat 
Paşa, büyük eğitim atılım-
larını hayata geçirmiş ve 
sadece on bir yıl gibi kısa 
bir süre sonra bu vilayette 
Türklere ait 2700 ilkokul, 
40 ortaokul ve 150 med-
rese olmak üzere toplam 
2890 eğitim kurumunun 
açılmasını sağlamıştır. 
[Peev (2019)’e göre Tuna 
vilayetinin valisi Mithat 
Paşa, eğitim reformunu 
hayata geçirmek isteme-
sinin esas amacı, ‘tek Os-
manlı ulusu’ oluşturmak-
tı].  Bu okullar, 1877-1878 
Osmanlı-Rus savaşında 
büyük darbe almış, an-
cak 1886 yılından sonra 
yeniden toparlanmaya 
başlamıştır. Yine Şimşir’e 
göre (akt. Börklü, 1999),  
1894-1895 eğitim – öğ-
retim yılına gelindiğinde 
Bulgaristan’da Türklere 
ait toplam 1300 okul aktif 
durumdaydı.  

Bulgaristan’da yaşa-
yan Türkler açısından 
önemli bir başka ant-
laşma da Türkiye Cum-
huriyeti ile Bulgaristan 
arasında imzalanan 15 
Ekim 1925 tarihli Dostluk 
Antlaşması’dır. Bu me-
tinde, her ne kadar açık-
ça ‘Türk azınlığı’ ibaresi 
geçmese de bu antlaş-
ma ile Bulgar hükümeti, 
Bulgaristan’da yaşayan 
Müslüman azınlıkların 
haklarını garanti altına 
almayı Türkiye’ye karşı 
taahhüt etmiştir.

Türkiye – Bulgaristan 
ilişkileri, her zaman inişli-
çıkışlı bir seyir izlemiştir. 
Ancak çoğu zaman (sa-
vaş durumları haricinde), 
bu ilişkilerin odak nokta-
sını Bulgaristan Türkleri 
oluşturmuştur. Gerek Os-
manlı Devleti ve gerekse 
de Türkiye Cumhuriyeti 
Devleti, Bulgaristan Türk-
lerinin hakkını her plat-
formda gücü ölçüsünde 
her zaman korumaya, on-
ların hamisi olmaya gay-
ret göstermiştir. Bulgaris-
tan Türkleri de Türkiye’yi 
her zaman arkalarında 
hissetmiştir.

‘Bulgaristan Türk Öğ-
retmenler Birliği’nin Ça-
baları

Bulgar Halk Çiftçi Birliği 
Partisinin (Bulgarca kı-
saltması: BZNS) 1921’de 
iktidara gelmesi ile Bul-
garistan Eğitim Bakan-
lığı, Türklerin eğitim ve 
kültürel hayatına ilişkin 
birçok olumlu düzenle-
meyi hayata geçirir. Bu 
düzenlemelere göre, Türk 
okullarının denetimini ayrı 
bir müfettiş yapacak, ayrı-
ca yirmiden fazla okulun 
bulunduğu encümenlerin 
kendi öğretmenlerini se-
çebilmesi de sağlanacak. 
Ayrıca, bu dönemde Türk 
okullarında Bulgarca eği-
tim verilmesinin zorunlu-
luğu ortadan kaldırılmış, 
okulların gelir getirici fon-
lar oluşturmasının da önü 
açılmış ve yeni okul yapı-
mında doğrudan Devlet 
desteğinin sağlanacağı 
karara bağlanmıştı. Yeni-
soy (1997)’un araştırma-
larına göre, bu süreçte 
Şumnu’da Türk Öğretmen 
okulu da açılmış ve yine 
Türk öğretmenleri için 
mesleki kurslar düzenlen-
mişti. Ayrıca bu süreçte 
bir de İlahiyat okulunun da  
(Nüvvab)[*] da Şumnu’da 
açıldığını görüyoruz.

B ö r k l ü  (19 9 9) ’n ü n 
araştırmalarına göre, 
1920’lerde kuruluşunu ve 
örgütlenmesini tamam-
layan Bulgaristan Türk 
Öğretmenler Birliği (Bir-
lik, ilk kongresini ‘Bulga-
ristan Muallimin-i İslami-
ye Cemiyet-i İttihadiyesi’ 
adıyla Şumnu’da 17 Hazi-
ran 1906’da gerçekleştirir) 
ülke çapında örgütlenmiş 
durumdaydılar. Bulgaris-
tan Türkleri arasında en 
etkili ve programlı çalı-
şan örgüt, Bulgaristan 
Türk Öğretmenler Birli-
ği olmuştur. Tümenoğlu 
(2019)’na göre bu birlik, 
1928’e kadar olan süreç-
te Türkiye’deki gelişmele-
ri de yakından takip etmiş 
ve Bulgaristan Türklerinin 
Anadolu Türkleri ile para-
lel hareket etmesinde ak-
tif yol gösterici olmuştur. 
Bu birlik, Lom’da yapılan 
kongrede (16.07.1928) alı-

Cemil KİRAZ

Devamı sayfa 3’te
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nan kararla, Türkiye’deki 
gelişmelere paralel ola-
rak Bulgaristan’daki Türk 
okullarında da Latin al-
fabesi ile eğitime geçme 
kararı alır ve bu konuda 
hazırlıklara da başlar 
(Şimşir, 1986). Ancak Bul-
garistan Eğitim Bakanlığı, 
bu girişimin hemen uygu-
lanmasını istemez. Bunun 
üzerine Bulgaristan Türk 
Öğretmenler Birliği ve 
dönemin Türkiye Cum-
huriyeti hükümeti, Bulga-
ristan hükümeti nezdinde 
girişimlerde bulunarak bu 
yasaktan vazgeçilmesini 
talep ederler. Bu çabalar 
neticesinde kısa bir süre 
sonra, Türk okullarında 
Latin alfabesine geçme 
ertelemesinden vazgeçi-
lir. Böylece 1928 – 1929 
eğitim - öğretim yılından 
itibaren Türk okullarında 
yeni alfabeye geçildiği 
gibi Bulgaristan Türkleri 
arasında da Millet Mek-
tepleri (yaşlı nesle yeni 
yazıyı öğretmeyi amaç-
layan) yaygınlaşır ve yeni 
harfleri öğrenmeleri için 
bir grup Türk öğretmen, 
Türkiye’ye kursa gönde-
rilir. Bu arada, yeni harf-
lerle basılacak ders kitap-
ları için öğretmenlerden 
oluşan bir komisyon da 

oluşturulur. Komisyonun 
başkanlığını da kendisi de 
öğretmen olan Plovdiv’li 
(Fi l ibe) Ahmet Şükrü 
bey yapar. Memişoğlu 
(2002)’nun araştırmasına 
göre yeni harflerle ilk ki-
tap Haskovo’da (Hasköy) 
‘Bulgaristan Türk Mek-
teplerine Mahsus Türk 
Alfabesi’ adıyla Çikago 
basımevinde basılır. Altı 
çizilmesi gereken çok 
önemli bir nokta şudur 
ki; Bulgaristan Türkleri, 
Türkiye dışında yeni Türk 
alfabesini kabul eden ilk 
Türk topluluk olmuştur. 
Ancak, tüm bu olumlu ge-
lişmeler, ne yazık ki Türk 
Öğretmenler Birliğinin fa-
aliyetlerinin 1933 sonrası 
yasaklanmasını engelle-
yememiştir…

Devam edecek….
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2. sayfadan devam

Bulgaristan, AB’de antibiyotik 
tüketiminde artış kaydeden tek ülke

Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’na (BNR) ko-
nuşan Ulusal Bulaşıcı 
ve Paraziter Hasta-
lıklar Merkezi Ulusal 
Antibiyotik Direncinin 
Kontrolü ve İzlenmesi 
Referans Laboratuvarı 
Müdürü Doç. Dr. İvan 
İvanov, “Bulgaristan, 
toplam Avrupa Birli-
ği (AB) üyesi 27 ülke 
arasında 2020 yılında 
hastane öncesi sağlık 
hizmetlerinde antibi-
yotik tüketiminde artış 
kaydeden tek ülkedir. 
15 yıldır ilk kez diğer 
tüm ülkeler tam tersini 
kaydetti” diye belirtti.
2022'den itibaren Anti-

biyotik Direnci ile Müca-
dele Ulusal Eylem Planı 
yürürlüğe girecek. Sağ-
lık Bakanlığının planın 
uygulanmasına yönelik 
hazırlıkları son aşama-
ya geldi ve bunun için 
bir bütçe oluşturuldu.
Doç. Dr. İvanov’un ifa-

desine göre, hem has-

tane hem de hastane ön-
cesi sağlık hizmetlerinde 
bu durumun daha fazla 
devam edemeyeceği bi-
linmelidir.
Laboratuvar Müdürü, 

“En endişe verici şey, 
ülkemizde antibiyotik 

tüketiminin %15-20 ara-
lığında keskin bir artış  
göstermesidir” diye vur-
guladı ve geçen yıl sağ-
lık krizinin başlangıcında 
belirli bir grup antibiyoti-
ğin koronavirüs üzerin-
de etkisi olduğu bilgisi 

dolaştığını hatırlattı.
Uzman, “Panik, belki 

de aile hekimlerinin bir 
yanlış anlaması, bu an-
tibiyotik grubunun toplu 
reçete edilmesine yol 
açtı. Bunlar, gerektiğin-
de veya gerekmediğin-

de, semptomlu veya 
semptomsuz vakalarda, 
ek mikrobiyolojik testler 
yapılmadan ve bakteri-
yel komplikasyonlar için 
endikasyonlar olmadan 
reçete edildi. 2020 ve 
2021'de aşırı antibiyotik 
kullanımı çok tatsız so-
nuçlara yol açacak” diye 
tahminde bulundu.
Doç. Dr. İvanov’un ifa-

desine göre, özellikle 
Azitromisin, çocuklarda 
bakteriyel enfeksiyonla-
rın tedavisi için çok uy-
gun birkaç antibiyotikten 
biri, ancak kendisine 
karşı çok kolay direnç 
kazanılan antibiyotikler-
den biridir.
Uzman, “Bu antibiyo-

tiğe karşı direnç ge-
liştiğinde çocuklarda 
zatüre tedavisi olanak-

ları azalır. Peptik ülser 
hastalığı için hemen he-
men tüm tedavi rejimleri 
de bu antibiyotiği içerir. 
Bulgaristan'da halihazır-
da bu antibiyotiğe karşı 
yaklaşık %25 direnç sap-
tandı ve bu peptik ülser 
hastalığının tedavisini 
daha da zorlaştıracak” 
dedi.
Laboratuvar Müdürü, 

“Antibiyotikler olmadan 
modern tıp uygulamala-
rında manipülasyonların 
yarısını hayal edemeyiz” 
diye vurguladı.
Doç. Dr. İvanov, ülke-

mizde yüzde 100'e ya-
kın direnç geliştirilen, 
işe yaramayan antibi-
yotiklerin çok ucuz diye 
hastanelerde kullanılma 
eğilimi olduğu konusun-
da uyardı.
         Kırcaali Haber

Ardino-Cebel Yerel Girişim 
Grubu Derneği yeni bir hibe 

sözleşmesi imzaladı
Ardino (Eğridere) - Cebel (Şeyhcuma) Yerel Giri-

şim Grubu (MİG) Derneği Yönetim Kurulu Başka-
nı Müh. İzzet Şaban, MİG Derneği Ardino-Cebel 
Toplumların Önderliğinde Yerel Gelişim Stratejisi 
çerçevesindeki BG06RDNP001-19.112 Prosedü-
rü kapsamında üç taraflı idari sözleşme imzaladı. 
MİG Derneği ve Devlet Tarım Fonu tarafından 
hibe desteği alması üzere onaylanan proje teklifi, 
Byal İzvor (Akpınar) köyü merkezli Topaçinto-2014 
Şirketine aittir. Proje teklifi, Kırsal Kalkınma İçin 

Avrupa Tarımsal Fonu tarafından finanse edilen 
2014-2020 Dönemi Kırsal Kalkınma Programın-
ca MİG Derneği'nin Toplumların Önderliğinde 
Yerel Gelişim Stratejisi çerçevesinde uygulanan 
6.4-Tarım Dışı Faaliyetlerin Gerçekleştirilmesi ve 
Geliştirilmesine Yönelik Yatırımlara Destek Tedbiri 
kapsamında onaylandı.

Proje tutarının yüzde 75’i veya 68 292.29 leva 
tutarındaki hibe desteği, “Kırcaali İli Ardino İlçesi 
Byal İzvor Köyü 20 Nolu Mahallesi’nde Düzen-
lenmiş Olan 13 Nolu Parselde Kahvaltılık Hamur 
İşleri Atölyesi Kurulması” isimli projeye veriliyor.

Yatırımın amacı, yeni makine ve teçhizat alımı ve 
Byal İzvor köyünde kahvaltılık hamur işleri üretimi 
için bir atölye inşa edilmesidir. Birinci katı büyük 
bir betonarme yapı, ikinci katı ahşap yapı olmak 
üzere iki katlı bir bina yapılması planlanmaktadır. 
İdari sözleşmeyi uygulama süresi 24 aydır.
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Bakan Bozukov: Bu yıl 19 bin dekardan 
fazla alan ağaçlandırılacak

Tarım, Gıda ve Orman 
Bakanı Prof. Dr. Hris-
to Bozukov, Devlet Rila 
Manastırı Orman İşlet-
mesinde yapılan faaliyet-
leri incelemesi sırasında 
basın mensuplarına yap-
tığı açıklamada, “Devlet 
Orman İşletmeleri tara-
fından bu yıl ülke gene-
linde 19 binden fazla de-
kar alanda ağaçlandırma 
yapılacak ve bu amaçla 
6 milyona yakın fidan ön-
görülüyor” diye kaydetti.
Bakan, “Şu anda gele-

neksel olarak kasım ve 
aralık aylarında yapılan 
sonbahar ağaçlandırma 
çalışmaları yapıyoruz. 
Bu aşamada planlanan 
ağaçlandırma çalışma-
larının tamamlanması 
bekleniyor” diye belirt-
ti. Profesörün ifadesi-
ne göre, Bulgaristan, 
yaklaşık 42 000 dönüm 
ormanlık alana sahip, 

bu alanlar topraklarının 
%35’ini kapsıyor. Bakan, 
“Ormanlardan ağaç ke-
silip elde edilen odunlar 
yoğun olarak satılmakla 
kalınmıyor, aynı zamanda 
ormanlık alanların korun-
masına da özen gösteril-
mektedir” diye sözlerine 

ekledi.
Prof. Dr. Bozukov, “Dev-

let orman işletmelerine, 
nüfusa yakacak odun 
sağlanmasına yardımcı 
olmak ve kontrol uygula-
mak için talimat verdim” 
diye vurguladı. Orman 
Kanunu’na göre bunun 

belediyelerin bir yüküm-
lülüğü olduğunu ve onlar 
gerekli miktarları sağlaya-
madıkları durumlarda ya-
kacak odun temin etmek 
için devlete başvurabile-
ceklerini belirtti. Bakan, 
odun almak isteyenlerin 
listelerinin genellikle yı-

lın başında hazırlandığını 
açıkladı.

Profesörün ifadesine 
göre, insanlar odun almak 
için son ana kadar bekli-
yor. Bakan, herhangi bir 
seçime denk geldiğinde 
yakacak odun temininin 
yerel nüfusu etkilemek 
için bir mekanizma olarak 
kullanıldığını belirtti. Prof. 
Dr. Bozukov, “Ormanlar, 
geçim kaynağı olmanın 

yanı sıra kış için de bir 
ısınma kaynağıdır. Üs-
telik bu yıl artan elektrik 
fiyatları nedeniyle birçok 
kişi ısınmak için oduna 
yöneldi” dedi.

Buğday fiyatlarına da 
değinen Bakan, buğday 
fiyatında keskin bir ar-
tış riski olmadığını ve şu 
anda ton başına 430 leva-
nın üzerinde işlem gördü-
ğünü söyledi.

Mineralni Bani Belediyesi 
elektrikli araç alacak

Mineralni Bani (Meriçler) de dahil olmak üzere 17 
belediyenin elektrikli araç alımına yönelik hibe deste-
ği başvuruları Ulusal Güven Ekofonu Yönetim Kurulu 
tarafından 23 onaylandı. Elektrikli araçların kullanımı-
nı teşvik etmeye yönelik pilot uygulama, İklim Yatırım 
Programı kapsamında finanse edilmektedir. Sağlanan 
desteğin toplam değeri 516 000 levadır.

Amaç, yerleşim yerlerinde hava kalitesini iyileştir-
mek, sera gazı emisyonu ve gürültü kirliliği seviyelerini 
azaltmaktır. Elektrikli otomobil çöp toplama, yeşil alan-
ların temizliği, meydanların, yaya alanların, otopark-
ların bakımı için kullanılacak. Enerji tasarruflu araç, 
damper üst yapısına sahip L7e kategorisindedir.

Yeni elektrikli otomobil çevre dostu olup konvansi-

yonel yakıt tüketmiyor ve nominal gücü 13 kWh olan 
yeni nesil lityum iyon pil ile şarj edilen Bulgaristan'da 
bu tipteki tek otomobildir. Şarj süresi 6 ile 8 saat ara-
sında olan bu otomobil 120 kilometreye kadar menzil 
sağlıyor. Araçta bir geri görüş kamerası bulunuyor, ay-
rıca Ulusal Güven Ekofonu yetkililerinin açıkladığı gibi 
kabin ısıtması da var.

İş yerleri kapatılan 60 bin kişiyle istihdam desteği
İstihdam Ajansından 

yapılan açıklamada İşimi 
Koru+ tedbiri kapsamında 
60 000 kişinin işinin ko-
runacağı bildirildi. Destek 
için başvurular 11.11.2021 
itibariyle başladı.

Covid-19 salgını nede-
niyle bir devlet organının 
kararnamesiyle geçici 
olarak kapatılan ekono-
mik faaliyetlerde çalı-
şanlar ve serbest meslek 
sahipleri, getirilen kısıtla-
malar nedeniyle ücretsiz 
izin kullandıkları günler 
için temmuz ayı sigorta 
primlerine esas kazanç 
tutarının %75'i oranında 
destek almaya hak kaza-
nacaklar.

Tazminat, ücretsiz izin 
kullanma kararının im-
zalandığı tarihten itiba-
ren, ancak 7 Eylül'den 
daha erken ve 31 Aralık 
2021'den geç olmamak 

üzere ödenecek. Bu tür 
bir desteğin alınabileceği 
maksimum süre 90 gün-
dür.

Tazminatın ödendiği 
ayda kararlaştırılan ça-
lışma süresi, tutarının be-
lirlendiği ayda kararlaştı-
rılan çalışma süresinden 
az olduğu durumlarda 
çalışılan süreyle orantılı 
olarak ödenir.

Tazminat tutarlarının 
ödenmesi, çalışanlar için 
ücretsiz izin kullanma ka-
rarının verildiği tarihten 
veya sigorta primlerini 
kendileri ödeyen serbest 
çalışanlar için devlet or-
ganının kararı imzaladığı 
tarihten itibaren, ancak 
en geç 31 Aralık 2021'e 
kadar uygundur.

Ücretsiz izin kullanan ve 

aylık ödenek alan evden 
uzaktan eğitim gören 14 
yaşından küçük çocukla-
rı olan ebeveynlerin İşimi 
Koru+ tedbiri kapsamında 
tazminat alma hakkına 
sahip değildirler.

Tedbir kapsamında baş-
vuru formları ve ek bel-
geler sadece tazminat 
almak isteyen çalışanları 
için işverenler ve sigorta 
primlerini kendileri öde-
yen çalışanlar tarafından 
yalnızca elektronik bir 
platform aracılığıyla su-
nulur.

Tedbir kapsamında baş-
vuru koşulları hakkında 
ayrıntılı bilgi, İstihdam 
Ajansının resmi internet 
sitesinde ve ülke gene-
lindeki istihdam bürola-
rındaki bilgi panolarında 
bulunabilir.

              Kırcaali Haber

Huzurevinde çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti
Geçen hafta Varna ili 

Dılgopol ilçesi Royak 
köyünde bir huzurevinde 
çıkan yangında 9 kişi ha-
yatını kaybetti.

Saat 18.00 sıralarında 
çıkan yangın kısa süre-
de binanın ahşap çatısı-
na sıçradı. Geçmişte bir 
okulu barındıran bina, 
2016'da yeniden inşa 
edildi ve bir huzurevine 
dönüştürüldü. Şu anda 
huzurevi 58 kişiyi barın-
dırmaktadır.

Varna Bölge Savcılığın-
dan yapılan açıklamaya 

göre, altı itfaiye ekibi ve 
Dılgopol'den gelen gö-
nüllü itfaiye ekibi üyeleri, 
alevleri 2 saat içinde sön-
dürmeyi başardı. Ancak 

huzurevi sakinlerinden 
dokuzunun dumandan 
boğularak öldüğü ve di-
ğer ikisinin ciddi durum-
da hastaneye kaldırıldığı 

bildirildi. Binanın çatısının 
150 metrekarelik kısmı ta-
mamen yandı.

Diğer huzurevi sakinleri 
başarıyla tahliye edildi. 
Onlar, Asparuhovo kö-
yünde belediyeye ait bir 
otelde kalacaklar.

Olayla ilgili soruşturma-
yı, aynı zamanda yerin-
de yapılan incelemeleri 
de yöneten Varna Bölge 
Savcısı Krasimir Konov 
üstlendi. Yangın felaketi-
nin nedenlerini belirlemek 
için bir dizi ekspertiz ra-
poru istenecek.

65 yaş üstü kişiler ücretsiz 
grip aşısı yaptırabilir

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 65 
yaş üstü Bulgaristan vatandaşları, aile hekimlerine 
başvurarak grip aşısı yaptırabilirler. Ücretsiz grip 
aşısı için başvuran tüm aile hekimlerine halihazırda 
istenen miktarda aşı sağlandı. Yaşlılar için 230 bin 
ücretsiz grip aşısı sağlandı.

Bağışıklık sistemi zayıf ve kronik hastalığı olan ki-
şilerde mevsimsel grip virüsü kapma riski yüksektir. 
Aynı şey özellikle savunmasız olan 65 yaş üstü in-
sanlar için de geçerlidir. Sağlık yetkililerinin ifadesine 
göre, hastalığın şiddetli seyrine ek olarak, grip en-
feksiyonu akciğerler, kalp, böbrekler vb. organlarda 
ikincil komplikasyon riskini artırır.

Mevsimsel gribe karşı aşı yaptırmak önemli, çünkü 
bu yıl uzmanlar bu virüsün birçok insanı etkileyece-
ğini ve ayrıca SARS-CoV-2 varyantlarıyla etkileşime 
gireceğini tahmin ediyor.

Koronavirüs aşısının grip aşısı ile ilgisi yoktur. Bun-
lar farklı virüslere karşı farklı aşılardır.

Dünya Sağlık Örgütü iki doz aşının 14 gün arayla 
yapılmasını önermektedir.
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Momçilgrad'ın eski Yaz Sineması, Kültür 
Sanat Merkezine dönüştürülecek

Momçilgrad'daki (Mes-
tanlı) sembolik noktala-
rından biri olan eski Yaz 
Sineması binası, finans-
man bulunursa Kültür 
Sanat Merkezi haline 
gelecek.
Belediye Meclisinin Ha-

ziran 2020 tarihli kara-
rıyla peyzaj çalışmaları 
ve kültürel faaliyetler için 
mülkün tahsisi için idari 
yoldan nazım imar planı-
nın hazırlanmasına izin 
verildi. Bir yıl sonra na-
zım imar planı onaylandı 
ve Momçilgrad Beledi-
yesi mülkü gelecek ne-
siller için korumak üzere 
belediyenin mülkiyetine 
geçirdi. Yaz Sineması, 
90'ların başına kadar 
açıktı ve ondan önce, 
50'li yıllarda ise bu bina 
şehrin Kültürevi’ni barın-
dırıyordu.
Momçilgrad Belediye 

Başkanı İlknur Kazim, 
belediye çalışanlarına, 
sadece ilçe düzeyinde 
değil, aynı zamanda il 
düzeyinde de yeni kül-

türel ve sergileme faali-
yetlerinin gerçekleştiri-
leceği bir merkez olacak 
binanın renovasyonu, ye-
niden inşası ve yeniden 
düzenlenmesine yönelik 
kavramsal tasarım pro-
jesini sundu. Proje, cep-
helerin, iç mekanın ve 
bitişik arazinin genel bir 

modern vizyonunu sağlar 
ve farklı kültürel etkinlik-
leri işlevsel açıdan birleş-
tirir. 90 m2 alana sahip 
bir açık hava amfi tiyatro 
sahnesi, toplam yaklaşık 
180 m2 alan üzerine ku-
rulu bitişik makyaj odası, 
prova odası, sanatçılar 
için duşlu odaların yanı 

sıra 150 metrekarelik bir 
alana sahip sahne de-
korları için bir deponun 
yapılması planlanmakta-
dır. Kültür Sanat Merkezi, 
yaklaşık 100 ziyaretçi ka-
pasitesine sahip olacak.
Kültür Sanat Merkezi 

binasında ayrıca toplam 
300 metrekare alana sa-

hip ve 80 katılımcı kapa-
siteli resmi nikah kıymak 
ve diğer aile merasimleri 
için modern bir Merasim 
Salonu da yer alacak. 
60 metrekarelik büyük 
bir merasim tribünü ya-
pılması da planlanıyor. 
Ayrıca sıcak yemek ser-
visi yapılan bistro ve lobi 
bar yapılacak. Geleceğin 
Kültür Sanat Merkezinin 
fuayesi atriyum olarak ta-
sarlanacak ve ziyaretçiler 
için bir gardırop, tuvalet-
ler, asansör ve diğerleri 
için alanlar olacak.
İkinci kat 600 metreka-

re alana sahip olacak ve 
bir şehir sanat galerisi, 
müze ve konferans sa-
lonuna ev sahipliği ya-
pacak.
Üçüncü katta özel ve 

kamusal nitelikteki çeşitli 

kültürel etkinlikler için üç 
eğitim salonunun yanı 
sıra gelecekteki bir yerel 
radyo istasyonu için iki 
oda olacak.
İlknur Kazim, “Gelecek-

teki bina, yerel Belediye 
Meclisi toplantıları da 
dahil olmak üzere çeşitli 
kamusal etkinliklere ev 
sahipliği yapma kapa-
sitesine sahip olacak. 
Momçilgrad Kültür Sanat 
Merkezi projesinin teknik 
versiyonu yakında hazır 
olacak.
Momçilgrad'ın böyle bir 

komplekse ihtiyacı var ve 
umarım merkezi yönetim 
düzeyinde anlayış bulu-
ruz ve yeni hükümet pro-
je için devlet bütçesinde 
ödenek tahsis eder” diye 
kaydetti.
             Kırcaali Haber

Ardino Slıntse Anaokulu bahçesinde eko 
aktivite alanı oluşturuldu

Ardino (Eğridere) Slınt-
se Anaokulunda Çevre 
ve Su Bakanlığının yü-
rüttüğü Ulusal Temiz 
Çevre İçin Kampanya 

kapsamında bir proje 
uygulanıyor. Anaokulu-
nun pedagoji ekibi tara-
fından "Anaokulu Bah-
çesindeki Güneşli Eko 
Aktivite Alanında Öğ-
reniyoruz, Oynuyoruz, 
Hayal Ediyoruz" başlığı 
altında hazırlanan proje 
önerisi, Çevre Koruma 
Faaliyetleri Yönetim Ku-

ruluşu tarafından onay-
landı. Projenin temel 
amacı, anaokulu, öğret-
men, çocuk, ebeveyn ve 
doğal çevre arasındaki 

ilişkiyi optimize ederek 
okul öncesi çağındaki 
çocuklarda ekolojik kül-
türün temellerini oluştur-
mak. Kaliteli bir eğitim 
öğretim süreci yürütmek 
için mevcut maddi fak-
törleri optimize etmektir.
Ardino Belediye Baş-

kanı Müh. İzzet Şaban, 
anaokulunun bahçesin-

de eko aktivite alanının 
oluşturulduğu arazinin 
iyileştirilmesine katkı 
sağladı.
Slıntse Anaokulu Mü-

dürü Dimitrina Alek-
sandrova, gir işimin, 
bahçenin yeşillendiril-
mesi, çiçeklendirilme-
si ve yenilenmesi için 
çeşitli girişimler ve ak-
tiviteler yoluyla çocuk-
lar için eğitim öğretim, 
oyun, spor için daha 
elverişli bir ortam yarat-
maya yönelik olduğunu 

kaydetti. Aleksandrova, 
“Doğal kaynakların dik-
katli kullanımı yoluyla 
çocukların toprak, su, 
flora, faunadan oluşan 
çevreye karşı olumlu bir 
tutumunu geliştirmek 
özellikle önemlidir. Ço-
cuklar güneşli eko ak-
tivite alanından gerçek 
bir keyif alıyor. Bitkilerle 
ilgileniyor ve yemliklere 
kuşlar için yiyecek ko-
yuyorlar” diye sözlerine 
ekledi. Anaokulu Müdü-
rü, projenin başarılı bir 
şekilde uygulanması 
için yaptığı yardım ve 
desteklerinden dolayı 
Ardino Belediye Başka-
nı Müh. İzzet Şaban'a 
ve ayrıca faaliyete du-
yarlılık gösteren velilere 
teşekkür etti.
Aleksandrova, “Bu eko 

aktivite alanının minikle-
rimizin sevinç ve neşe 
kaynağı olmasını ve 
yüzlerinde tebessüm 
oluşturmasını içtenlikle 
umuyorum. Çocukların 
bitkilere, kuşlarla ilgi-
lenmelerini ve bu alanı 
koruyabilmemizi ilkba-
harda daha da iyileşti-
rebilmemizi umuyorum. 
Hepimiz doğaya değer 
verelim ve koruyalım, 
çünkü o hayattır!” dedi.
          Güner ŞÜKRÜ

İki aşamalı su fiyat 
tarifesi öneriliyor

Bölge Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Violeta 
Komitova'nın Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu 
(KEVR) Başkanı İvan İvanov ile yaptığı toplantıda 
su temini ve kanalizasyon hizmetleri için fiyatların 
farklılaştırılması düşünüldüğü netleşti.

Bu sayede genel kabul gören norm olarak kişi 
başı 3 metreküpe kadar su kullanan tüketiciler 
belirli bir tarifeye göre fiyat öderken daha fazla 
miktarda su tüketenler ise daha yüksek bir fiyat 
ödeyecekler.

Komitova, “Bulgaristan vatandaşlarına ulusal bir 

nimet ve stratejik bir endüstri olan suyu düşük, 
sosyal açıdan uygun bir fiyata temin etmek için 
Su ve Kanalizasyon Kanunu ve diğer normatif bel-
geler üzerinde çalışıyoruz” diye kaydetti. Bakanın 
ifadesine göre, kanun tasarısının değiştirilmesi, 
Ulusal Toparlanma ve Sürdürülebilirlik Planı kap-
samında finansman bekleyen su temini ve kanali-
zasyon sektörüne yönelik projelerin uygulanması 
için kilit önem arz etmektedir.

Su temini ve kanalizasyon sektörünün daha iyi 
düzenlenmesi için somut önerilerin tartışılacağı 
uzmanlar düzeyinde görüşmeler yapılacak.

Toplantıda ayrıca Su Temini ve Kanalizasyon 
Holding Şirketine ve su temini ve kanalizasyon 
işletmecilerine elektrik sağlayacak şirketin Tica-
ret Kanunu'na göre kaydını yaptırdığı ve KEVR’e 
lisans başvurusu yapmak üzere olduğu da ortaya 
çıktı.
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Bakan Vezieva: Küçük ve orta ölçekli 
şirketleri desteklemeye odaklanıyoruz
Ekonomi Bakanı Dani-

ela Vezieva, bakanlıkta 
start-up ve küçük şirket-
lerin temsilcileriyle bir 
araya geldiği toplantıda, 
“Son birkaç aydır çaba-
larımızı mikro, küçük ve 
orta ölçekli işletmeleri 
desteklemeye odakla-
dık. Çeşitli programlar 
aracılığıyla onlara yak-
laşık 250 milyon leva 
destek sağladık” diye 
kaydetti. Toplantıda 500 
bin leva üzerinde ciro-
ya sahip küçük şirket-
lere yönelik finansman 
olanakları sağlanması 
ve onların geliştirilmesi 
tartışıldı.
Bakan Vezieva, Ye-

nilikçilik ve Rekabet 
Edebilirlik Operasyonel 
Programı’nın cirosu 500 
000 levanın üzerinde 
olan küçük işletmelerin 
desteklenmesi prose-
dürü kapsamında son 
birkaç ayda yeniden 
müzakere için 160 mil-
yon levanın üzerinde 
ek finansman desteği 
sağlandığına dikkat 
çekti. Vezieva, “Bu hibe 
kaynakları, likiditele-
rini desteklemek için 
prosedür kapsamın-
daki yedek listelerdeki 
3600'den fazla küçük 
işletmeyi finanse etmek 

için yeterli olacak” dedi.
Bakan, Bulgaristan 

Kalkınma Bankasının 
(BBR) da küçük işlet-
meleri ve start-up şir-
ketler i desteklemek 
için şimdiden yeni bir 
program başlattığını 
vurguladı. 80 milyon 
leva destek verilmesine 
yönelik program, stan-
dart teminat tutarlarının 
altında bir tutarla doğ-
rudan kredi verilmesini 
öngörmektedir. Prog-
ram, imalat sektörün-
deki, yaratıcı endüstri 
alanlarında faaliyet 
gösteren start-up şirket-

lere ve ekonominin tüm 
sektörlerindeki küçük 
şirketlere açıktır.
Vezieva, “Bu, banka-

nın çabalarını bu tür iş-
letmeleri desteklemeye 
odaklayan ve fon elde 
etmekte zorluk çekebi-
lecek şirketlere yönelik 
yeni politikasının bir 
parçasıdır” diye sözle-
rine ekledi.
Bakan, “Ekonomi Ba-

kanlığı şahsında dev-
letin iş dünyası için 
neler yaptığını, hangi 
politikalara ilişkin tek-
lifler hazırlayıp suna-
cağını, böylece sürekli 

ortaklık içinde olmasını 
tartışmak istiyoruz. Ül-
kemizin kalkınmasına 
yardımcı olmak için iyi 
düşünülmüş her küçük 
f ikrin hızla büyüyüp 
büyük ve sürdürülebilir 
olmasını istiyoruz” diye 
vurguladı.
Vezieva’nın ifadesine 

göre, finansal araçların 
prosedürlerini basitleş-
tirmek için çalışmalar 
yapılmakta. Dijitalleş-
mesini, yeşil ve dön-
güsel bir ekonomiye 
geçişini, işletmeleri 
desteklemek için yeni 
mekanizmalar oluştu-

rulmaktadır.
Görüşme sırasında 

firma temsilcileri, ope-
rasyonel programlar 
kapsamında başvuru 
yapmaya yönelik zorlu 
idari prosedürleri so-
run olarak bildirdiler. 
Dijitalleşme ve başvuru 
işlemlerinin kolaylaştı-
rılması için daha fazla 
fırsat istediler. Start-
up'ların uluslararası pa-
zarlara girmesi için bir 
mekanizmaya duyulan 
ihtiyaç da vurgulandı.
Bakan Yardımcısı İve-

lina Peneva, başlamak 
üzere olan yeni operas-
yonel programın, To-
parlanma Planı’nın ka-
bul edilmesinden sonra 
başlayacağını duyurdu. 
Onun ifadesine göre, 
bu program kapsamın-
daki ilk önlem, işletme-
lerin teknoloji yoğunluk-
lu modernizasyonuna 
yönelik 280 milyon leva 
destek tutarında olacak.
BBR İcra Müdürü Vla-

dimir Georgiev, ban-
kanın yeni stratejisinin 
küçük ve orta ölçekli 
işletmelerin fonlara eri-
şimini kolaylaştırdığı-
na dikkat çekti. Onun 
ifadesine göre, BBR 
şimdiden küçük şirket-
ler için kolay finansman 

imkanı ve teminat ge-
reksinimleri sunuyor.
Georgiev, “Dijitalleşen 

hizmetler sayesinde şir-
ketlere doğrudan ban-
kanın web sitesi üzerin-
den gerekli finansman 
desteğine başvurma 
fırsatı başladı” diye ek-
ledi.
BBR İcra Müdürünün 

ifadesine göre, pande-
miden etkilenen mikro, 
küçük ve orta ölçekli 
işletmeleri desteklemek 
için BBR'nin yenilenen 
garanti programı veya 
"Kurtarma Programı" 
olarak adlandır ı lan 
program kapsamında 
krediler sağlanıyor. Beş 
banka program ortağı 
oldu ve yakında geri ka-
lan bankalarla da ortak-
lık yapılması bekleniyor. 
BBR’nin programda be-
lirtilen koşullarda kredi 
ana parasının %80'ine 
kadarını karşılayacağı-
nı kaydeden Georgiev, 
ayrıca bankanın işlet-
melerin ihtiyaçları için 
1MW/p'ye kadar kapa-
siteye sahip fotovoltaik 
temelli güneş enerjisi 
santrallerinin yapımını 
da finanse ettiğine dik-
kat çekti.
          Kırcaali Haber

En çok aranan uzmanlar arasında 
doktor ve inşaat ustaları yer alıyor

Bulgar istan Telegraf 
Ajansının ülkenin çeşitli 
bölgelerinde görevli mu-
habirlerinin gerçekleştirdi-
ği bir araştırma sonuçları, 
şu anda iş gücü piyasa-
sında en çok aranan uz-
manlar arasında doktor-
lar ve inşaat ustaları yer 
alıyor.

Smolyan (Paşmaklı) 
ilinde hem kamu hem de 
özel sektörde çalışacak 
doktor, inşaat ustası, za-
naatkar ve yaratıcı mes-
lekler icra eden kişiler 
aranıyor.

Şu anda Silistre bölge-
sinde en çok ihtiyaç du-
yulan meslekler arasında 
doktor, hemşire, röntgen 
ve tıbbi laboratuvar tek-
nisyenleri bulunmaktadır.

Burgaz ilinde de inşaat 
ve onarım işlerinde çalı-
şacak elemanlar aranıyor.

Razgrad (Hezargrat) 
bölgesindeki sağlık tesis-
lerinde yıllardır sağlık per-
soneli, özellikle de sağlık 
uzmanı ve hemşire sıkın-
tısı yaşanıyor.

Loveç (Lofça) bölgesin-
de en çok uzman açığı 
olan meslekler arasında 
öğretmenlik ve inşaat iş-

çiliği yer almaktadır.
Pernik bölgesinde de 

sağlık personeli sıkıntısı 

yaşanıyor.
Sliven (İslimye) ilinde 

büyük doktor sıkıntısı var.  
Stara Zagora (Eski Zağ-

ra) ilinde en çok hijyenist, 
hemşire, Köstendil'de ise 

geleneksel olarak inşaat, 
duvar ustaları, beton işçi-
leri aranmaktadır.

Ruse (Rusçuk) ilinde en 
çok uzman açığı olan beş 
meslek konfeksiyon üre-
tim operatörü, kaynakçı, 
makine operatörü, çilingir 
ve diş hekimi asistanıdır.   

Haskovo (Hasköy) böl-
gesinde gelişen makine 
imalatı ile ilgili meslekler, 

işgücü piyasasında en 
çok aranan mesleklerdir.

Yanbol ilinde sanayi, ta-
rım, inşaat, restoran ve 
otel işletmeciliği sektö-
ründe çalışacak eleman-

lar en zor bulunuyor.
Blagoevgrad (Yukarı-

cuma) bölgesindeki tüm 
sağlık kurumu ve kuru-
luşlarında hekim açığı var.

Vidin bölgesinde en çok 
uzman açığı olan meslek-
ler doktorluk, hemşirelik 
ve sağlık uzmanıdır.

Tırgovişte (Eskicuma) 
ilinde en çok sayıda öğ-
retmen, hekim, uluslara-
rası nakliyat araç sürücü-
sü, bilgi ve iletişim tekno-
lojileri uzmanı, inşaat mü-
hendisi, kimya mühendisi 
ve hemşire açığı var.

Kırcaali ilinde haftalarca 
üniversite mezunları için 
ilan edilen 40 pozisyonun 
17'si sağlık görevlileri için-
dir.

Plevne bölgesinde ağır-
lıklı olarak terziler, inşaat-
çılar, tesisatçılar, sosyal 
hizmet uzmanları aranı-
yor.

En son verilere göre, 
Plovdiv (Filibe) bölge-

sinde yüksek eğitimli uz-
manlar arasından en çok 
hemşireler, öğretmenler, 
elektronik ve otomasyon 
mühendisleri aranıyor.

Şumnu bölgesindeki en 
ciddi uzman eksikliği sağ-
lık alanındaki mesleklerde 
yaşanıyor. 

Veliko Tırnovo bölgesin-
deki işletmeler endüstri-
de çalışacak elemanlar, 
sürücüler ve inşaatçılar 
arıyor.

Gabrovo bölgesinde 
elektrikçi, kaynakçı, tesi-
satçı, makine imalatı ala-
nında çalışacak her türlü 
personel ve ateşçi sıkın-
tısı var.

Varna bölgesinde eği-
timci, öğretmen, mühen-
dis, tesisatçı, ateşçi, kam-
yon şoförü sıkıntısı var.

Son birkaç ayda Monta-
na bölgesinde en çok ara-
nan meslekler öğretmen-
ler, terziler ve mevsimlik 
işçiler oldu.

Vratsa bölgesindeki iş-
gücü piyasasında en çok 
talep gören meslekler 
eğitim alanında çalışa-
cak uzmanlar ve işleme 
endüstrisinde çalışacak 
mühendislerdir.  
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Bakan Vezieva, Sofya’da yeni bir 
Lojistik Merkezinin açılışını yaptı

Ekonomi Bakanı Daniela 
Vezieva, Sofya'da yeni bir 
lojistik merkezin faaliyete 
geçeceği 50 milyon leva-
lık bir yatırım projesinin 
açılışını yaptı.

Bakan Vezieva, lojistik 
hizmetler ve hızlı tüketim 
malları alanında lider bir 
şirketin yeni ve modern 
bir Lojistik Merkezinin açı-
lışını yaptı. Yatırım tutarı 
50 milyon leva olup stra-
tejik bir noktada yer alan 
yeni lojistik merkezi, şirke-
tin Sofya ve Sofya bölge-
sindeki tüm faaliyetlerini 
birleştirecek. 

Bu yatırımla birlikte sa-
dece son bir ayda 150 
milyon levaya yakın de-
ğerinde yeni yatırımların 
başlatıldığına dikkati çe-
ken Vezieva, bu projelerin 

500'den fazla kişiye yeni 
iş imkanı yaratacağını 
belirtti. 

Bakan, yatırımların ağır-
lıklı olarak başkent dışın-
daki yerleşim yerlerinde 

yapıldığına ve projelerin 
çoğunun yüksek teknoloji 
endüstrileri ve hizmetleri 

alanlarında gerçekleştiril-
diğini vurguladı. 

Vezieva’nın ifadesine 
göre, geçici hükümetin 
yabancı yatırımcılar nez-
dinde ülke imajının iyileş-
tirilmesi ve iş ortamının 
aydınlatılması yönündeki 
çalışmaları olumlu olarak 
değerlendir i lmektedir. 
Bakan, ”Bulgaristan'ın 
yatırım için iyi bir yerde 
hak ettiği yeri alması ge-
rekiyor” dedi. 

Etkinliğe Bulgaristan Ya-
tırımlar Ajansı İcra Müdü-
rü Stamen Yanev'in yanı 
sıra iş dünyası ve yabancı 
ülkelerdeki ticaret odaları 
temsilcileri de katıldı.

Orbico Group, Bul -
garistan pazarında ve 
Avrupa'da en büyük da-
ğıtımcı ve lojistik hizmet 
sağlayıcılarından biridir. 
Lojistik hizmetler ve hızlı 
tüketim malları alanında 
lider olan şirketin yeni 
Lojistik Merkezi, Orbico 
Grubu'nun Avrupa'daki 
en büyüğüdür.

Şirket, 2003 yılında Bul-
garistan pazarına girdi. 
Yeni ORBICO Lojistik 
Merkezi, amacına yönelik 
tüm özel gereksinimleri 
karşılayan Lojistik Mer-
kezi ve ofis binası olmak 
üzere iki ana binadan olu-
şuyor.

Anayasa Mahkemesi’nin ilk kadın başkanı oldu
Yargıç Pavlina Panova, 

Anayasa Mahkemesi’nin 
yeni başkanı oldu.

Panova, bu göreve 11 
Anayasa Mahkemesi yar-
gıcının katıldığı Genel Ku-
rul toplantısında seçildi.

Kurumun tarihinde Ana-
yasa Mahkemesi’nin ilk 
kadın başkanı olan Pano-
va, Anayasa Mahkemesi 
yargıcı olarak görev süre-
si sona eren Prof. Dr. Bo-
ris Velçev'den Başkanlık 
makamını devraldı.

Pavlina Panova, 12 Şu-
bat 1967'de Vidin iline 
bağlı Gramada kasa-
basında dünyaya geldi. 
1992’de Sofya Sveti Kli-
ment Ohridski Üniversi-
tesi Hukuk Fakültesin-
den mezun oldu. Sofya 
Bölge Savcılığında savcı 
(1992-1994), Sofya Böl-
ge Mahkemesinde yargıç 
(1994-1998), Sofya Şehir 
Mahkemesinde yargıç 
(1998-2001), Sofya Tem-
yiz Mahkemesinde yargıç 

(2001-2007), Yargıtay 
Mahkemesinde yargıç 
ve Ceza Dairesi Başka-
nı (2007-2018), Yargıtay 
Mahkemesi Başkan Yar-

dımcısı ve Ceza Dairesi 
Başkanı (2013-2018) gö-
revlerinde bulundu. ).

2004’de Sofya Sveti 
Kliment Ohridski Üni-
versitesi Hukuk Dok-
to ra Programı’nı  ve 
2007’de Avrupa Birliği 
Hukuku Yüksek Lisans 
Programı’nı bitirdi.  1996-

2000 döneminde Sofya 
Sveti Kliment Ohridski 
Üniversitesi Hukuk Fa-
kültesi Ceza Hukuku 
kürsüsünde yarı zamanlı 

asistan olarak çalıştı.  
2000’de Ulusal Adalet 

Enstitüsünde öğretim 
görevlisi (2000), 2008’de 
Krıstyu Tsonçev Avu-
kat Eğitim Merkezinde 
öğretim görevlisi olarak 
çalıştı. Lahey'deki T. M. 
S. Asser Enstitüsünde 
bir uzmanlaşma progra-

mına katıldı. Almanya'da 
ve Lüksemburg'da Avru-
pa Kamu Yönetimi Ens-
titüsünde Avrupa Birliği 
Hukuku dalında uzman-
lık eğitimini tamamladı. 
Danimarka, Polonya ve 
Fransa'da da uzmanlık 
eğitimleri gördü.

Eurojust Ortak Denetim 
Organında Bulgaristan'ın 
ulusal temsilcisidir. 2009 
yılının başından ber i 
Strazburg'daki Avrupa İn-
san Hakları Mahkemesin-
de ad hoc yargıç olarak 
görev yapmaktadır. Çok 
sayıda makalenin yazarı, 
derleme kitabının ve mo-
nografinin ortak yazarıdır. 
Bulgaristan Avrupa Huku-
ku Derneğinin kurucusu 
ve Yönetim Kurulu üyesi 
ve Bulgaristan Bilim İn-
sanları Birliği üyesidir.

2018’de Yargıtay Mah-
kemesi ve Yüksek İdare 
Mahkemesi Genel Kurulu 
tarafından Anayasa Mah-
kemesi Yargıcı seçildi.

İşsizlik Ekim’de rekor seviyeye düştü
İstihdam Ajansının ista-

tistiklerine göre, ülkede 
kayıtlı işsiz sayısı ekim 
ayında değişmeyerek 
%4,7 ile rekor düşük se-
viyede kaldı. Yıllık bazda 
2,2 puanlık düşüş kay-
dedildi. İşsizlik oranı, is-
tihdam artışı açısından 
genel olarak rekor bir yıl 
olan Ekim 2019'un sonu-
na kıyasla da 0,9 puanlık 
düşüş ile önemli ölçüde 
azaldı.

Ekim sonunda kayıtlı iş-
siz sayısı 155 263'tü, bu 
rakam eylül ayına göre 
sadece 327 fazla ve bir 

önceki yıla göre 72 646 
veya %31.9 daha az. 
Ekim ayında istihdam 
bürolarında yeni kayıt 
yaptıran işsiz sayısı, bir 
önceki aya göre 3 595 
fazla, Ekim 2020'ye göre 
ise 7 047 az olup 25 332 
kişi idi. Çalışan, öğrenci 
ve emekli gruplarından 
iş arayan 575 kişi de is-
tihdam bürolarında yeni 
kayıt yaptırdı.

Eylül ayında 15 319 işsiz 
kişi çalışmaya başladı. 
Kurumun verilerine göre, 
işe başlayan kişi sayı-
sı eylül ayına göre 3212 

düştü, bir önceki yılın 
aynı ayına göre ise 7726 
azaldı. Bu rakam da aza-
lan kayıtlı işsiz sayısına 
tekabül ediyor. Çalışan, 
öğrenci ve emekli grupla-
rından iş arayan 238 kişi 
de istihdam büroları ara-
cılığıyla iş buldu.

Eylül 2020'de İnsan Kay-
naklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı 
kapsamında bir kriz kar-
şıtı önlem olarak uygula-
maya konulan Senin İçin 
İstihdam Tedbiri 41 000'in 
biraz üzerinde işsize is-
tihdam sağladı. Sadece 

ekim ayında 1603 yeni 
işsiz ile iş sözleşmesi im-
zalandı.

60/40 tedbiri kapsamın-
da da işletmelere istihda-
mın korunmasına yönelik 
destek ödemeleri devam 
ediyor. Tedbir süresi yıl 
sonuna kadar uzatıldı. 
Yeni prosedürün başladı-
ğı 12 Ekim'den ay sonuna 
kadar istihdam büroları, 
ağustos ve eylül aylarında 
çalışan yaklaşık 42 000 
kişinin işini sürdürmek 
için işverenlerin yaptığı 
1320 başvuruyu onayladı.

              Kırcaali Haber

2021 turizm yaz sezonu geçen 
yıla bakış daha başarılı oldu
Hem otelciler ve restorancılar hem de turistler, 2021 

yazı hakkında nispeten çelişkili yorumlarda bulundu. 
Sektörün bazı temsilcilerine göre, bu yıl yaz turizm 
sezonu başarılı geçti, bazıları ise misafir sayısındaki 
düşüşün önemli olmaya devam ettiğini ve pandemi 
öncesi seviyelerden uzak olduğunu düşünüyor.

Pazar Ekonomisi Enstitüsü (İPİ) tarafından yayın-
lanan en son veriler, aktif turizm ayları olan haziran, 
temmuz ve ağustos aylarında ülkede toplam gece-
leme sayısının 11,3 milyona ulaştığını gösteriyor. 
Bu rakamlar, 2020'de yalnızca 6,3 milyon geceleme 
rakamına kıyasla önemli bir gelişme olduğunu gös-
teriyor. Bu yaz da pandemi öncesinde görülen en 
çok tatilcinin ağustos ayında olması yönündeki trend 
devam ediyor. Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) ve-
rileri, temmuz ve haziran aylarında gerçekleşen sıra-
sıyla yalnızca 1,6 milyon ve 4,2 milyon geceleme ile 
karşılaştırıldığında yalnızca ağustosta 5,4 milyondan 
fazla geceleme olduğunu göstermektedir.

Ancak aynı zamanda gerçekleşen gecelemelerin 
16,4 milyon olduğu kriz öncesi 2019 yılı seviyeleri-
ne hala ulaşılamıyor. Bu yaz ayrıca Bulgaristan için 
önemli pazarlar olan Büyük Britanya ve Rusya’dan 
gelen misafirlerimizi de kaybettik.

Restorancılar ve Otelciler Birliği Varna Şubesi Baş-
kanı Pavlin Kösev, “Yaz sezonu oldukça zorlu ve di-
namik geçti” dedi. Kösev’in ifadesine göre sezonun 
başarılı olduğunu söylemek çelişkili ve bunun nedeni 
artan sarf malzemeleri fiyatları olabilir. Kösev, “Tüm 
sarf malzemelerinin ve malzemelerin sürekli artan 
fiyatları, bazı otellerin gelirlerini büyük ölçüde eritti. 
Fiyat piyasasına tepki vermeyi başaran ve iyi bir se-
zon geçiren otelciler de vardı. Başka bir grup otelciler 
ise bu kadar iyi bir sezon geçirmedi” dedi.

Haziran ayındaki sağanak yağışlar nedeniyle yaz 
sezonu geç başladı. Otelcilerin temmuz ayındaki 
turist sayısındaki artışa hazırlanmalarını engelledi. 
Ülkemizde yaşanan siyasi ve ekonomik kriz de turizm 
pazarını olumsuz etkiledi.  

Sektörde kalıcı bir sorunun kalifiye eleman eksik-
liği olduğunu belirten Kösev, “Genelde gençler var, 
ama turistik ürüne iyi bir kalite kazandıracak kaliteli 
eğitimli personel eksikliği var” dedi.

Ancak sorunlara rağmen geçen yıldan bu yana 
devam eden yerli turist akını olumlu bir eğilim olarak 
kaydedilebilir. Kösev, “Birçok yerli aile, yurt dışına se-
yahat etme riskini almaktansa Karadeniz sahilimizde 
tatil yapmayı tercih etti. Birçoğu Bulgaristan'ın Kara-
deniz kıyılarını yeniden keşfediyor. Ayrıca İngiltere 
ve Rusya'dan gelen turistleri kaybetsek de Romanya, 
Polonya, Çek Cumhuriyeti ve Almanya'dan gelen mi-
safirlerimiz bu eksikliği giderdi” diye sözlerini bitirdi.
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Naim Süleymanoğlu, ölümünün 
4. yılında memleketinde anıldı
Dünyaca ünlü halterci Naim 

Süleymanoğlu, ölümünün 4. 
yıl dönümü dolayısıyla Mom-
çilgrad (Mestanlı) şehrinde ve 

doğduğu Ptiçar (Ahatlı) köyün-
de anıldı.
Naim Süleymanoğlu’nun ha-

tırası için Momçilgrad’da yaptı-
rılan heykelin önüne çelenk ve 
çiçek bırakıldı. Anma törenine 
Mestanlı Belediye Başkanı 
İlknur Kazim, Belediye Meclis 
Başkanı Ersin Ömer, belediye 
çalışanları ve vatandaşlar ka-
tıldı.
Bulgaristan Halter Federasyo-

nu ve Momçilgrad Rodopi-1935 
Güreş Kulübü tarafından da 
anıta çelenk ve çiçekler sunul-
du.
Momçilgrad Belediye Başkanı 

İlknur Kazim, “Naim maalesef 
aramızdan çok erken ayrıl-
dı ama kalbimizde yaşamaya 
devam ediyor. Umuyorum ki 
Momçilgrad'daki evini müzeye 
çevirme fikrimiz, gençlerin dün-
ya ve olimpiyat şampiyonunun 
şanlı tarihine dokunabilmeleri 
için gerçekleşir” diye kaydetti.
Daha sonra Momçilgrad 

Belediyesi tarafından Naim 
Süleymanoğlu’nun dünyaya 
geldiği Ptiçar köyünde anısına 
Mevlit Programı düzenlendi.
Naim Süleymanoğlu kim-

dir?
Naim Süleymanoğlu, 23 Ocak 

1967, Kırcaali'de doğdu. 18 Ka-
sım 2017'de İstanbul'da vefat 
etti. Birçok otoriteye göre tüm 
zamanların en iyi haltercisi ola-
rak kabul edilir.
Haltere 1977'de, dokuz ya-

şındayken başladı. On beş 

yaşındayken Brezilya'da dü-
zenlenen Dünya Gençler Hal-
ter Şampiyonası'nda iki altın 
madalya alarak şampiyon oldu.

On altı yaşında rekor kırarak 
yine şampiyon oldu. Böylece 
halter tarihinde en genç dünya 
rekortmeni unvanını aldı. Kari-
yeri boyunca üç Olimpiyat Altın 
madalyası, yedi Dünya Şampi-
yonluğu ve altı Avrupa Şam-
piyonluğu vardır. Tam 46 kere 
dünya rekoru kırmıştır. 1984 yı-
lında (16 yaşındayken), silkme 
kategorisinde vücut ağırlığının 
üç katını kaldıran ikinci halterci 

olarak tarihe geçti.
1983-1986 arasında genç-

lerde 13, büyüklerde 50 olmak 
üzere tam altmış üç rekor kırar-
ken, yine bu dönemde dünya 
ve Avrupa şampiyonalarında 
52, 56 ve 60 kilolarda şampi-
yonluklar yaşadı. 1984, 1985 ve 
1986'da dünyada yılın halterci-
si seçildi. 1984 Los Angeles 
Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın 
da Sovyet'lerle boykota katıl-

ması nedeniyle katılamadı. Bu 
dönemde Bulgar Hükûmetinin 
Soya dönüş operasyonu kap-
samında Türk isimlerini yasak-

laması nedeniyle adı Naum 
Şalamanov olarak değiştirildi.
Bulgaristan'daki bu baskı-

lardan kurtulmak ve Türkiye 
adına müsabakalara katılmak 
için 1986'da Melbourne'de 
düzenlenen Dünya Halter 
Şampiyonası'nda Türkiye büyü-
kelçiliğine sığınarak Türkiye'ye 
iltica etti. Türkiye'ye ilticasında 
ve getirilmesinde bizzat Turgut 
Özal devreye girdi.

6 Ekim 2017 tarihinde ame-
liyatla karaciğer nakli yapılan 
Süleymanoğlu, beyindeki kana-
ma ve ödem nedeniyle 11 Ka-
sım 2017 tarihinde acil ameliya-
ta alınmıştı. Olimpiyat ve dünya 
şampiyonu milli halterci Naim 
Süleymanoğlu, tedavi gördü-
ğü hastanede 18 Kasım 2017 
tarihinde 50 yaşında hayatını 
kaybetti.
                         Kırcaali Haber

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
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