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Büyükelçi Sekizkök Bakan Nikolova 
İle Turizm Alanında İşbirliğini Görüştü

Başbakan Yardımcısı ve Tu-
rizm Bakanı Mariana Nikolo-
va ve Türkiye'nin Bulgaristan 
Büyükelçisi Aylin Sekizkök, 
bakanlıkta gerçekleştirdikleri 
görüşmede turizm alanında te-
masları genişletme ve iki ülke 
vatandaşlarının karşılıklı se-
yahat etmelerini kolaylaştırma 
olanaklarını ele aldı.

Başbakan Yardımcısı, “Bulga-

ristan ve Türkiye, turizm de dahil 
olmak üzere siyasi ve uzmanlık 
düzeyinde mükemmel ilişkilere 
sahip. Güney komşumuz, ülke-
mizin öncelikli turizm pazarları 
ve ortakları arasında yer alıyor. 
2019 yılında Türkiye'den ülke-
mize gelen toplam turist sayısı 
yaklaşık 649 bin olup, ülkemiz 
Bulgaristan vatandaşları için en 
önemli destinasyonlardan biri” 

diye belirtti.
Nikolova, “Turizm Bakanlığı, 

koronavirüs (COVID-19) salgını 
nedeniyle seyahat sınırlama-
larını kaldırmak için aktif ola-
rak çalışıyor. Şu anda Sağlık 
Bakanlığı ile birlikte Bulgaris-
tan ve Türkiye vatandaşlarının 
Türkiye'den Bulgaristan'a giriş 
kısıtlamalarının kaldırılmasına 
yönelik imkânları araştırıyoruz. 

Yakın gelecekte bu yöndeki ça-
balarımızın olumlu sonuçlanma-
sını bekliyorum” dedi.

Bakan, Büyükelçi Sekizkök’e 
gerek Bulgaristan'ın Karade-
niz kıyısında yer alan gerekse 
yurdun iç kesimlerinde bulunan 
tüm otel, restoran ve diğer te-
sislerde Sağlık Bakanlığı'nın 
COVID-19 virüsüne karşı an-
ti-salgın kurallarına ve Dünya 
Sağlık Örgütü'nün tavsiyelerine 
kesinlikle uyulduğu güvencesini 
verdi.

Büyükelçi Sekizkök, “Ülkele-
rimiz arasındaki işbirliği, CO-

VID-19 krizinin ortasında diğer 
ülkeler için bir örnek oldu. An-
cak turizmde kısıtlamalar aşıla-
madı ve her iki ülke de bundan 
zarar gördü. Türk turistlerin 
Bulgaristan'a ilgisi çok yüksek 
olmaya devam ediyor, onlar ül-
kenizi iyi biliyor ve daha çok zi-
yaret etmek istiyor” diye belirtti.

Büyükelçi, sıcak karşılama için 
Nikolova’ya teşekkür ederek, iş 
dünyası ve tüketicilerin yararına 
olacak şekilde turizmde ikili te-
masların geliştirilmesinde aktif 
olarak yardım etme sözü verdi.

                       Kırcaali Haber

Bulgaristan Başmüftülüğü İrşat Hizmetleri Daire Başkanlığı, 5-11 
Ağustos 2020 döneminde Şumnu Nüvvab İlahiyat Lisesi binasında 
eğitim süreciyle ilgili bir dizi konu, sorun ve zorlukların tartışıldığı 
üç çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

5 Ağustos 2020 Çarşamba günü Rusçuk ve Şumnu'daki ilahiyat 
okullarında dini dersler veren öğretmen ve eğitimcilerin katıldığı 

ilk toplantı gerçek-
leşti. Toplantıda yeni 
2020 -2021 eğit im 
öğretim yılı için yapı-
lan hazırlıklar ve öğ-
renci kabul edilmesi, 
yeni kayıt yaptıran 
öğrenciler in okula 
adaptasyonu ve eği-
timi ile ilgili zorluklar 
tartışıldı. Toplantıda 
Başmüftü Yardımcısı 
Ahmet Hasanov, Tür-

kiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçiliği Dini İşler Müşaviri Mehmet 
Genç, Başmüftülük İrşat Hizmetleri Daire Başkanı Amir Feleti ve 
aynı dairede uzman olarak görevli Nazmiye Kulova, Nüvvab İlahiyat 
Lisesi Müdürü Şerif Hüsnü ve Rusçuk Mirza Said Paşa İlahiyat 
Lisesi Müdürü Tuncay Şerif hazır bulundular.

6-7 Ağustos 2020 Çarşamba ve Perşembe günleri 8.sınıfa ka-
dar yeni İslam Dini ders kitaplarını hazırlayan komisyonun ikinci 
çalıştayı gerçekleştirildi. Yıl sonuna kadar yeni ders kitapları hazır-
lanacak ve komisyon belirlenen süre içinde öğretim materyallerini 
hazırlamak için çok çalışıyor, ilk beş ders kitabı Eğitim ve Bilim 
Bakanlığına sunuldu ve bakanlık tarafından onaylandı.

10-11 Ağustos 2020 Pazartesi ve Salı günleri üçüncü çalıştay 
gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında “Nüvvab” ve “Mirza Said 
Paşa” ilahiyat liselerinde görevli öğretmenler, uzaktan eğitimin 
kalitesini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla Microsoft Teams, 
Power Point ve Zoom programları kullanımı kursuna katıldılar. Kur-
sun sonunda öğretmenlere sertifika verildi.

Başmüftülük İrşat Hizmetleri Daire 
Başkanlığı Şumnu’da Çalıştay Yaptı

Kırcaali Göç İdaresi Şube Müdürlüğü Mesai Saatlerini Uzattı
Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü 

Göç İdaresi Şube Müdürlüğü, 
11 Ağustos 2020 Salı gününden 
itibaren yabancı uyruklu vatan-
daşlara yönelik hizmet verdiği 
mesai saatlerini bir buçuk saat 
uzattı. Birim çalışanları, sabah 
7.00 civarında göreve başlayacak 
ve vatandaşlara kesintisiz olarak 
17:30'a kadar idari hizmetler ve-
recek. Organizasyon önlemler, 
bu birimin sunduğu hizmetlere 
başvuran vatandaş sayısının 
artması nedeniyle Kırcaali İl Em-
niyet Müdürü Kıdemli Komiser 
Şteryo Milçev’in emri üzerine 
alınıyor.

Gişeler önünde kalabalık oluş-
masının önlenmesi için memur-

ların çalışma saatleri yeniden 
düzenlendi.           Kırcaali Haber
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KIRCAALİ, BULGARİSTAN’DA TARİHÎ BİR OSMANLI KASABASI
Bugün Kırcal i  şek-

l inde anılmakta olup 
Bulgaristan’ın güneydo-
ğusunda Hasköy’ün 50 
km. güneyinde yer alır. 
Arda nehrinin sağ ve sol 
yakasında deniz seviye-
sinden 275 m. yükseklik-
te oldukça geniş bir düz-
lükte bulunur. Kasabanın 
tarihi Ortaçağ’lara kadar 
iner. Şimdiki Kırcaali bir 
zamanlar Bizans Ahridos 
Başpiskoposluğu’nun 
bulunduğu, Rodop dağ-
larının doğu kesimini ve 
Arda nehrinin Orta ve 
Aşağı havzasını kapsa-
yan topraklarda yer alı-
yordu. Yakın zamanlarda 
yapılan arkeolojik kazı-
ların da işaret ettiği gibi 
bölgenin idarî merkezi 
Kırcaali’nin 15 km. kuze-
yinde Perperikon (Hyper-
perakion/Perperakion) 
yakınlarındaydı. Ahridos 
Başpiskoposluğu’nun 
merkezi ise Arda nehri-
nin sağ yakasında bulu-
nan, günümüzde modern 
Kırcaali’nin sınırları içeri-
sinde müstahkem halde 
olan Saint John Prodro-
mos Manastırı’ydı. Ahri-
dos ismi, Bizans’a ait 1083 
tarihli iki belgede, büyük 
Gürcü manastırı Theo-
tokos Petritionitissa’ya 
(Baçkovo) bağlı birkaç 
köyden oluşan bir bölge 
adı olarak geçer. 1084 
yılında Anna Komnena 
tarafından kaleme alınan 
Aleksiad’da, Arda vadi-
sinin orta ve aşağısında 
kalan Ahridos’ta yaşa-
yan Türkler’in kumandanı 
Tatikios’dan bahsedilir. 
Jireček’e göre bunlar Bi-
zans ordusunda görev 
yapan ve XIV. yüzyılın 
ikinci yarısında bölgeye 
gelerek Osmanlılar’la ka-
rışan hıristiyanlaştırılmış 
Kumanlar’dır. 1980’ler-
de Bulgar arkeologlar, 
B izans Ahr idosu’nun 
piskoposuna ait müstah-
kem meskeni -Saint John 
Prodromos Manastırı- or-
taya çıkarmışlardır. Küçük 
manastır, 1174 ile 1195 
arasındaki yıllardan kalma 
fresk kalıntılarıyla âbidevî 
görünen bir kiliseyi ve ol-
dukça büyük bir meskeni 
içermekteydi. Arkeolojik 
kalıntılar, XII. yüzyıl ile 
XIII. yüzyılın ilk yarısında 
manastırda yoğun bir ha-
yatın var olduğunu ve söz 
konusu alanda iki kitlesel 
yıkım sürecinin yaşandı-
ğını göstermektedir. İlk 
yıkım, XIII. yüzyılın başla-
rında Selânik Haçlı Kralı 
Montferratlı Boniface’ın 
bölgede seferde bulun-
duğu sırada kendisinin de 
öldüğü 1207 yılında mey-
dana geldi. İkincisi, 1340 
yıllarında İmparator V. Io-
annes Paleologos ile taht 
üzerinde hak iddia eden 
Kantakuzenos arasında 

yaşanan kanlı Bizans iç 
savaşında gerçekleşti. Bu 
savaşta Aydınoğlu Umur 

Bey’in paralı Türk as-
kerleri de Kantakuzenos 
saflarında savaştı. XIV. 
yüzyılın ortalarında Ah-
ridos piskoposu ve yerel 
yönetim Ege kıyısındaki 
Peritéorion’a (şimdi Buru-
kale) taşındı.

Kırcaali’nin Türk halkı 
arasında nesilden nesi-
le aktarılan söylentilere 
göre bölgede Osmanlı 
fethi öncesinde kasa-
banın bugün bulunduğu 
yerde sadece bir koyun 
ahırı vardı. Zamanla Türk 
kumandan Kırca Ali’nin 
mezarı etrafında bir yer-
leşim oluştu. Kırca Ali’nin 
ilk Rumeli Beylerbeyi Lala 
Şahin’in akıncı grupların-
dan birinin lideri olduğu 
tahmin edilir. 1310 (1892-
93) tarihli Edirne Vilâyeti 
Salnâmesi’nde benzer 
efsanevî bir hikâye var-
dır. Bulgar coğrafyacısı 
Jeço Çankov da (1939) 
aynı hikâyeden bahse-
der. Buhara’dan geldiği 
ya da bir kervana liderlik 
ettiği düşünülen Kırca Ali 
hakkındaki diğer yerel 
kaynaklar, XX. yüzyılın 
başlarında yaşamış olan 
yerel gazeteci ve etnog-
raf Mara Mihaylova tara-
fından derlenip bir araya 
getirilmiştir. Kırcaali Mer-
kez Camii hazîresinde 
bulunan mezar taşının 
kitâbesine göre Kırca Ali 
1371-1434 yılları arasında 
yaşamıştır. Bu kitâbe yeni 
olmakla birlikte söz konu-
su bilgi eski rivayetlere 
dayanmaktadır.

Kırcaali’nin içinde yer 
aldığı, Çirmen sancağına 
bağlı eski Hasköy (Hasko-
vo) kazasının Osmanlı dö-
nemine ait bilinen en eski 
tahriri 869 (1465) tarihli-
dir (BA, MAD, nr. 35). Bu 
tahrirde bölgede oldukça 
fazla miktarda Türkçe ad 
taşıyan ve nüfusu müslü-
manlardan oluşan köyle-
re rastlanır. Ancak bunlar 
arasında Kırcaali adında 

bir yerleşim yeri geçmez. 
Kırcaali adı ilk defa 1482 
tarihli Osmanlı vergi kayıt-

larında Kırca şeklinde gö-
rülür (BA, MAD, nr. 324, 
vr. 121a-b). Süleyman 
oğlu Yayabaşı Ali’nin ti-
marı olan Kırca, Ali’ye ba-
basından intikal etmiştir. 
Köyün kırk bir müslüman 
hânesi ve 2291 akçelik bir 
vergi yükü vardır. Kasa-
ba, 1516’da Kırca Ali’nin 
oğulları Umur, Süleyman, 
Hamza, Lutfi ve Hasan’ın 
yönetimi altındaydı (BA, 
TD, nr. 50, s. 111-112). 
Köyden elde edilen gelir 
8347 akçeye, hâne sayısı 
da hepsi müslüman altmış 
bire yükselmişti. Her iki 
kayıt da Hasköy kazasın-
da nüfusun müsellem, ya-
mak ve reâyâ (müslüman) 

olarak üçe bölündüğünü 
ve geniş bir kesiminin 
Osmanlı ordusuna yedek 
kuvvetler olarak bağlı bu-
lunduğunu gösterir.

937’de (1530) köyün 
adı ilk defa Kırcalı diye 
kaydedildi (BA, TD, nr. 
370, s. 338), daha sonra 
bazan Kırca Ali şeklinde 
yazılsa da bu kullanımı 
sürdü. Köyün hâne sayı-
sı üç mücerret (bekâr) ve 
imam dışında otuz yediye 
düşmesine rağmen artan 
buğday üretimi sayesinde 

vergi yükü 8585 akçeye 
yükseldi. Bu kayıt aynı 
zamanda bütün Hasköy 

kazasının genel duru-
munu aksettirir. Kaza elli 
dördü Türkçe, sadece 
ikisi Slavca isimlere sa-
hip toplam elli altı köyden 
oluşmaktadır. Bir çiftlik, 
elli altı köy ve küçük Has-
köy kasabasının toplam-
da 1836 müslüman ve elli 
yedi hıristiyan hânesi var-
dı. Bu sebeple nüfusun % 
97’si müslümandır. Tarihçi 
Konstantin Jireček, XIII ve 
XIV. yüzyıllarda Edirne ile 
Filibe arasında kalan yer-
lerin Bizanslılar’la Bulgar-
lar arasında gerçekleşen 
sürekli savaşlar yüzünden 
neredeyse boş halde bu-
lunduğunu ve çok seyrek 
nüfuslu yerler olduğunu 

belirtir, Türk fethiyle bera-
ber bu geniş alanın Türk 
yerleşimcilerle dolduğunu 
yazar. Jireček’in Osmanlı 
öncesi zamanlarda Arda 
nehri boyunca uzanan 
Kuman varlığı hakkındaki 
görüşü de Hasköy kazası-
nın ve buraya bitişik arazi-
lerin niçin Türkler tarafın-
dan yoğun biçimde iskân 
edildiğine bir açıklama ge-
tirmektedir. 1541’de Kırca-
ali kırk dört hâneye, yedi 
müslüman bekâr nüfusa 
ve toplamda 6088 akçe 

gelire sahipti (BA, TD, nr. 
385, s. 115-116). 1573’te 
köyün nüfusu tekrar elli bir 
müslüman hânesine ve 
iki bekâr nüfusa yüksel-
di, geliri de 7000 akçeye 
çıktı (BA, TD, nr. 521, s. 
140). 1595’te ise Kırcaali 
ve Azablar mahallesinin 
8000 akçelik gelirle kırk 
bir müslüman hânesi, 
sekiz bekâr nüfusu ve bir 
imamı vardı (BA, TD, nr. 
651, s. 160-161).

XVII ve XVIII. yüzyıllar-
da da köy küçük bir yer 
olarak kalmaya devam 
etti. 1053 (1643) yılına ait 
bir avârız defteri, Kırca Ali 
Pazarı’nda otuz ile otuz 
beş hâneye tekabül eden 
toplam nüfusun 160 ile 
170 kişi olduğunu ortaya 
koyar (BA, KK, nr. 2606). 
Artık, köy defterden de 
anlaşılacağı üzere bir pa-
zar fonksiyonuna sahiptir. 
1260-1261 (1844-1845) 
yıllarına ait Temettuât 
Defteri kayıtlarında Kırca 
Ali’nin mülk ve hayvan sa-
hibi olarak gösterilen elli 
dört hânesi bulunduğu be-
lirtilir (BA, TMT, nr. 6445). 
Kırcaali bölgesinin nüfusu 
hakkında fikir veren diğer 
bir kaynak 1287 (1870) 
tarihli Edirne vilâyetinin 
ilk salnâmesidir. Buna 
göre Hasköy kazasında 
(artık Filibe sancağının bir 
parçası) 233 küçük köyde 
8320 müslüman hânesi 
ve 4835 hıristiyan hânesi 
vardı. Bu da nüfusun % 
63’ünün müslüman oldu-
ğunu gösterir. Salnâmede 

erkek nüfusun toplam sa-
yısı da verilir, buna göre 
erkeklerin 23.467’si müs-
lüman ve 18.461’i hıristi-
yandır (müslüman erkek-
lerin oranı % 56’dır). Bu 
durum, XVIII ve XIX. yüz-
yıllarda nüfusta meydana 
gelen büyük değişikliği 
çok açık şekilde ortaya 
koyar.

1878 Berlin Antlaşma-
sına göre Kırcaali, Doğu 
Rumeli’nin bir parçası 
olarak kaldı ve 1885’te 
bu bölgenin büyük kıs-

mı, Hasköy kazası dahil 
Bulgaristan’a katılmış ol-
masına rağmen nüfusu 
% 100 müslüman oldu-
ğu için Osmanlı toprağı 
olarak kalmayı sürdürdü. 
1302 (1885) tarihli irâde-i 
seniyye ile Hasköy’den 
ayrıldı ve 101 köy içeren 
bir kaza haline geldi. Bu 
köylerden biri (Gabrovo) 
dışında tamamının adı 
Türkçe’dir. O zamanlar 
Kırcaali’de 1310 (1892) 
tar ihli Edirne Vilâyeti 
Salnâmesi’ne göre sade-
ce seksen ev vardı. Fakat 
daha sonraları hızla geli-
şen kasaba, büyük han-
garlar ve savaş malzeme-
si depolarıyla dolu bir sınır 
şehri hüviyetine büründü. 
Halilzâde Mehmed Ağa 
tarafından 1227’de (1812) 
yaptırılan merkez camisi 
rengârenk boyandı, lam-
balarla donatılmış geniş 
bir hol ve düz tavanına 
bir iç kubbe eklenerek 
bugünkü halini alacak şe-
kilde yeniden inşa edildi 
(1889). Dört uzun kolonla 
desteklenen yapının ke-
narında yüksek bir minare 
vardı. Halilzâde Mehmed 
büyük ihtimalle caminin 
yakınında -1920’lere ait 
fotoğraflarda bile görü-
lebilen- hamamı da inşa 
ettirmişti. Hamam şehir 
planlamasına kurban git-
ti, temelleri ise şimdiki 
şehrin pazar yerinin al-
tındadır. 1892 tarihli aynı 
salnâmeye göre Kırcaali 
bir rüşdiyeye, biri kızlar, 
diğeri erkekler için iki 
ibtidâi mektebine sahipti. 
101 köyde toplam 106 sıb-
yan mektebi vardı, bun-
larda 3360 talebe eğitim 
görüyordu. Haftalık bir pa-
zarı mevcuttu ve her sene 
eylül ayının üçüncü haf-
tasında binlerce ziyaret-
çiyi ağırlayan bir panayır 
düzenleniyordu. 1892’de 
Kırcaali kazası 33.972’si 
müslüman, doksan dördü 
Ortodoks ve dokuzu ya-
hudi olmak üzere 34.075 
nüfustan oluşuyordu. 
Buna göre bölge nüfusu-
nun % 99,6’sı Müslüman 
Türk’tü. Ayrıca kazanın 
civarında çeşitli yer altı 
kaynakları mevcuttu (neft/
zift, antimovan, simli kur-
şun, kırmızı kurşun, bakır 
ve borasit). Bu madenler-
den bazılarının çıkarılıp 
işletilmesi o dönemlerde 
başlamıştır.

Balkan savaşlarına ka-
dar Kırcaali saf bir Türk 
beldesi olarak kalmaya 
devam etti. 1913 Ağusto-
sunda II. Balkan Savaşı 
sırasında bir süre Garbî 
Trakya Hükûmet-i Müs-
takillesi içinde kalan Kır-
caali savaşlardan sonra 
Bulgaristan Krallığı’na 
geçti. Bu yeni dönemle 
birlikte Kırcaali’nin çeh-

Devamı sayfa 3’te
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resi değişti, Avrupaî bir 
görünüme büründü, bir-
çok yeni Bulgar göçmen 
buraya yerleşti. 1930’lar-
da Arda nehri havzasının 
en büyük yerlerinden biri 
oldu. 1912’ye kadar Kırca-
ali 3000’den fazla nüfusa 
sahip olmamıştır. 1920’de 
ise nüfusu 4500’ü buldu, 
1926’da 6487’ye (2949 
Bulgar, 2831 Türk, 468 
Çingene, 144 yahudi, 95 
diğer), 1934’te 7767’ye 
(4255 Bulgar, 3165 Türk, 
159 Çingene ve 188 yahu-
di) ulaştı.

Bu hızlı gel işmenin 
sebeb i  büyük oran -
da, 1922’den it ibaren 
Yunanistan’a bağlı olan 
Batı Trakya’dan gelen 
Bulgar mültecilerin böl-
geye yerleşmesidir. Nü-
fusun o dönemde temel 
geçim kaynağı yüksek 
kalitesiyle ünlü tütün üre-
timidir. 1939’da ilçede bir-
çok işçinin çalıştığı otuz 
üç tütün deposu vardı. İki 
dünya savaşı arası dö-
nemde Kırcaali bir pazar 
merkezi olmaya devam 
etti, Osmanlı zamanında-
ki panayır da üç haftada 
bir kurulmaya başlandı. 
Burada ilk ve orta okulla-
rın dışında bir lise, kızlar 
için bir özel okul, bir Türk 
yüksek okulu mevcuttu. 
Kasaba hızlı bir şekilde 
şehirleşme sürecine gir-
di. Yeni kısımlarda geniş 
ve düz caddelerle birçok 

kamu binası ortaya çıktı 
(bir kilise, bir tiyatro bi-
nası, bir idare binası, bir 
hastahane, bir cezaevi 

ve modern bir otel). Za-
mana ve mekâna göre 
erken sayılabilecek bir 
şekilde sokak ışıklandı-
rılması da bu dönemde 
başladı.
1 9 2 9 ’d a  K ı r c a a -

l i ’deki Türkler kendi 
imkânlarıyla oldukça 
büyük ve mimari de-
ğere sahip üç katlı bir 
medrese yaptırdı. Bir 
rivayete göre medre-
se Azerbaycan’dan bir 
mimara İran İslâm mi-
marisini andırır tarzda 
inşa ettirilmiştir. Daha 
zayıf başka bir rivayete 

göre ise medrese ünlü 
Rus mimarı -büyük Sof-
ya Aleksander Nevs-
ki Katedrali’ni de inşa 

eden mimar Aleksan-
der N. Pomerantsev’e 
yaptırılmıştır. II. Dünya 
Savaşı’ndan sonra bu 
binaya komünist dev-
let tarafından el kondu 
ve 1960’larda şehrin 
yerel Tarih-Arkeoloji 
Müzesi’ne çevrildi. Bina 
şehrin en âbidevî, en gü-
zel binasıdır.
1963’te Kırcaali, Ro-

doplar’daki en büyük 
sanayi şehri olarak ta-
nımlanır. 21.018 nüfusa 
sahip olan şehir hâlâ 
tütün üretiminin merke-
zidir. Fakat şehrin hızla 

kalkınmasının sebe -
bi tütün değil metalürji 
endüstrisidir. Kırcaali, 
Bulgaristan’da demirsiz 

metalürjinin merkezidir 
ve burada kadmiyum, 
kurşun, gümüş, sülfürik 
asit ve çinko üretilmekte-
dir. Şehrin çevresindeki 
kırsal kesimde çok sayı-
da koyun ve sığır yetişti-
rilir. II. Dünya Savaşı’nın 
ardından komünist rejim 
Bulgar hıristiyanlarının 
bölgeye göçmesini teş-
vik etti, aynı zamanda 
yoğun Türk azınlığının 
kültürel hayatını ve eği-
timini kısıtladı. Komü-
nist rejimin yıkılmasın-
dan sonra (1989) birçok 
Bulgar yerleşimci şehri 

terketti, bu da Türk nü-
fusunun şehir nüfusun-
da yüzdesinin artmasını 
sağladı. Günümüzde 
şehir 43.880 nüfusuyla 
büyük oranda Bulgar’dır, 
fakat bütün Kırcaali ilin-
de baskın olan Türk seç-
men sayesinde belediye 
başkanı Türk’tür. Türk 
azınlığın oranı % 35’tir, 
ancak bu oran, çevre 
kasabalardan son yıllar-
da gittikçe artarak gelen 
Türk göçü sayesinde 
sürekli çoğalmaktadır. 
Kırcaali kasabasından 
daha küçük olan Eğride-
re (Ardino), Koşukavak 
(Krumovgrad), Cebel ve 
Mestanlı da (Momçilg-
rad) çoğunlukla Türk nü-
fusa sahiptir. Kırcaali ve 
yakın çevresi Geç Os-
manlı döneminden bazı 
önemli siyasetçilerin ve 
bilim adamlarının doğum 
yeri veya soyunun da-
yandığı yerdir. Jön Türk 
lideri ve başvezir Talat 
Paşa ile ünlü Hititolog, 
arkeolog Tahsin Özgüç 
bunlardan sadece ikisi-
dir.
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Ansiklopedisi

2. sayfadan devam

Şirin Rodop Kasabası Mestanlı’nın Tarihi
Mestanlı’nın (Momçilg-

rad) tarihi yerleşim yeri 
olarak Orta asırlara ka-
dar uzanmaktadır. Kasa-
ba 19. asrın ikinci yarısına 
ait Osmanlı İmparatorluğu 
kütüklerinde yer almakta-
dır. Mestanlı adı hakkın-
da birkaç efsane vardır. 
Onlardan biri bura insan-
larını koruyan Mestaniye 
isimli gayet güzel bir kız 
hakkında, diğeri de vadi-
de dükkan açıp insanlara 
tuz, aba, silah vs. satan 
Mestan’dır.

Kasaba hakkında ilk ya-
zıyı fransız seyahatçısı 
Ogüst Vinekel’den okuyo-
ruz: “ Kaza merkezi Mes-
tanlı, diğer adıyla Sultan 
Yeri, 1847 yılına kadar 
Gümülcineye bağlı imiş. 
Şimdi o Plovdiv (Filibe) 
sancağının bir parçasıdır. 
Kaza merkezi olan bu köy 
25 m. yükseklikteki dağın 
eteklerinde bulunan kü-
çük bir ovaya yerleşiktir. 
300-400 evden oluşan 
bu köyde müslüman ve 
bulgarlar yaşamakta ve 
oldukça iyi bakımlı birçok 
han bulunmaktadır.”

Balkan savaşları kasa-
banın mukadderatını be-
lirlemiştir. 4 Kasım 1912 

tarihinden itibaren kasa-
ba tamamen Bulgaristan 
devletine bağlanmıştır. 
Birinci Dünya savaşından 
sonra tüm Gümülcine 
Sancağı Gümülcine ili adı 
altında Bulgaristana ilhak 

edilmiştir.
1920 yılındaki yeni ida-

ri düzenleme uyarınca 

Doğu Rodopların büyük 
bir kısmını kapsayan Mes-
tanlı sancağı kurulmuştur. 
Bu sancağa Mestanlı, 
Eğri dere, Koşukavak, 
Orta köy ve 1925 yılında 
katılan Kırcali kazaları da-

hildir.1934 yılında Mom-
çilgrad adını alan kasaba 
öncelikle pazar yeri olarak 

gelişmeye devam ediyor.
İlk şehir leşme planı 

1927 yılında yapılmıştır. 
O zaman kasaba mer-
kezinde iki dikey sokak 
teşekkül etmiştir. Onlar-
dan biri Kırcali-Makaza 

sokağı, diğeri de tren 
garına giden sokaktır. 
Kasabaya 1936 yılında 
elektrik getirilmiş, ilk su 
tesisatı ise 1930 yılında 
inşa edilmiştir. Rakovski-
Haskovo-Mestanlı tiren 
yolunun kurulması kasa-
bada ticaretin hızla geliş-
mesini teşvik etmiştir. İlk 
tiren 4.12.1932 tarihinde 
gelmiştir. Böylece kasa-
ba önemli ticaret merke-
zi ve Orta Bulgaristan ile 
Rodop bölgesi arasında 
yol kavşağı olarak geliş-
meye başlamıştır.
Dünyevi, manevi ve 

kültürel hayat ihtiyaçları 
birçok kültür ve eğitim 
kurumlarının açılmasına 
zorunlu kılmıştır. 1922 
yılında Mestanlı ilk özel 
okul binası kurulmuştur. 
1926 yılında Nov jivot 
Okuma Yurdu, 1934 yı-
lında ise yeni inşa edilen 
ilkokul binası açılmıştır. 
1938/1939 yılında Sv. 
Tsar Boris I Kilisesi inşa 
edilmiştir.
Mestanlı Sancağı 1934 

yılına kadar faaliyet gös-

termiş ve bu tarihten son-
ra yeni kurulan Stara Za-
gora İline dahil olunmuş, 
ancak bundan sonra da 
Mestanlı kaza statüsünü 
korumuştur. Daha sonra 
Kırcaali sancağına dahil 
olunan kasaba uzun yıl-
lar yerleşim yeri merkezi, 
1987 yılından beri ise ilçe 
merkezidir.
09.09.1944 yılından 

sonraki ekonomik ve 
sosyopolitik değişiklik-
ler yerli ahalinin hayatını 
etkilemiştir. Bir taraftan, 
mülkiyeti devletleştirme 
sonucunda Türkiye Cum-
huriyetine göç yoğunlaş-
mış, 60 ve 70 yıllarına 
kadar devam etmiş. Di-
ğer taraftan, 1957 yılın-
da tarım kooperatiflerinin 
kurulması ile bölge aha-
lisinin geçimini sağlayan 
tütüncülük gelişmiştir.
Bu gün Mestanlı çağdaş 

ilçe merkezi olarak geliş-
mekte, bölgede bulunan 
zengin kültürel, tarihi ve 
doğal eserler yurt içinden 
ve dünyadan turist ve zi-
yaretçi celpetmektedir.
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Çernooçene'de inşaat sektöründe patlama yaşanıyor
Çernooçene (Yenipa-

zar) Belediye Başkanı 
Aydın Osman, Belediye 
Meclisinin olağan toplan-
tısından önce bölgede 7 
yerleşim yerinden ge-
çen ulusal karayolu ağı 
ile doğrudan bağlantısı 
olan, son aşamaya ge-
linen sokakların yeniden 
düzenlenmesi ve asfalt-
lanması çalışmalarını 
yerinde inceledi.
Pryaporets (Bayrak-

lar Mahalle), Srednevo 
(Orta Mahalle), Draga-
novo (Şabanköy), Pete-
lovo (Horozlar), Gabro-
vo (Gabra), Komuniga 
(Kuşallar) ve Paniçkovo 
(Çanakçı) köylerinde so-
kak içi yollar asfaltlandı, 
menfezler ve yol kenarı 
hendekler temizlendi.
Bayındırlık çalışma-

ları, Avrupa Kırsal Kal-
kınma Fonu tarafından 
eş finansman sağlanan 
2014-2020 Dönemi Kır-
sal Kalkınma Programı 
7 Nolu Kırsal Alanlarda 
Temel Hizmetler ve Köy-
lerin Yenilenmesi Tedbiri 

7.2 Her Türlü Küçük Öl-
çekli Altyapının Oluştu-
rulmasına, İyileştirilme-
sine Veya Genişletilme-
sine Yatırımlar Alt Tedbiri 
kapsamında Çernooçe-
ne Belediyesinin hibe 
alma hakkı kazandığı 
”Çernooçene ilçesinde-
ki yerleşim yerlerinde 
iç sokak ağının, kaldı-
rımların ve onlara bitişik 

yerlerin rehabilitasyonu” 
isimli proje kapsamında 
yapıldı.
Çernooçene ilçesinin 

idari merkezinin yakının-
daki yeni 4 nolu semtte 
inşaat ve montaj işleri 
yoğun bir şekilde devam 
ediyor. Bu bölgede bü-
yük bir kısmı belediye 
arsaları üzerine kurulan 
50'den fazla yeni ev inşa 

edildi. Elektrik iletim, su 
ve kanalizasyon şebe-
keleri kuruldu. İnşaat ve 
montaj faaliyetleri kap-
samında Çernooçene il-
çesinin idari merkezinin 
yakınındaki yeni 4 nolu 
semtin sokaklarında yol 
iyileştirme ve asfaltlama 
çalışmaları yapılacak. 
Sokakların yenilenme-
sinden başka orada park 

alanı oluşturulacak ve 
park aydınlatma sistem-
leri kurulacak.
Belediye Başkanı Ay-

dın Osman, projenin 
uygulanmasının yeni 
semtin oluşturulması ve 
iyileştirilmesi için 15 yıllık 
çalışmanın son aşaması 
olduğunu söyledi.
Beled iye Başkanı, 

“Önümüzdek i  haf ta 
Çernooçene Belediyesi 
Otobüs Terminalinin in-
şaatına başlanacak” diye 
bildirdi. Onun ifadesine 
göre, otobüs terminali 
projesinin gerçekleştiril-
mesi, ilçe, ulusal ve ulus-
lararası ulaşım ağının bir 
parçası olan yolları kul-
lanan yolculara modern 
koşullar ve kolaylıklar 
yaratacak.
Yeni otogarın modern 

mimarisi olacak ve açı-
lışının Çernooçene’nin 
ana caddesindeki trafik 
yükünü azaltması bek-
leniyor.

Belediyenin hibe deste-
ği almaya hak kazandığı 
Hristo Smirnenski Lise-
si binasının modernize 
edilmesi ve enerji verim-
liliğinin artırılmasına ve 
park düzenleme çalış-
malarına yönelik proje 
kapsamında yapılan in-
şaat ve montaj işleri de 
devam ediyor.
Merkezi sistem kalo-

rifer tesisatının yüksek 
enerji verimli metan gazı 
yakıtlı tesisat ile değişti-
rilmesi, binada ısı yalı-
tımı yapılması, çatının 
yenilenmesi planlanıyor. 
Okul bahçesinin düzen-
lenmesiyle rekreasyon 
ve ağaçlandırma alanı 
oluşturulması öngörü-
lüyor. Aşınmış kaldırım 
kaplaması ve taşları ye-
nileriyle değiştirilecek ve 
oturma bankları ve çöp 
kutuları kurulacak.
            İsmet İSMAİL

Momçilgrad ilçesinde 5 km 
yol ve sokak asfaltlandı
Son haftalarda Mom-

çilgrad (Mestanlı) ilçesi-
ne bağlı yerleşim yerle-
rinde toplam 5 km yol ve 
sokak asfaltlandı. İlçe’nin 
Karamfil (Kulfalı) ve Çay-
ka (Memüköy-Göcenler) 
köylerinin bulunduğu 
bölgede yol ve sokakla-
rın yenilenmesi tamam-
landı. Sindeltsi (Sindeli) 
köyü ile Zalist Mahalle-
sini birbirine bağlayan 
yol tamamen asfaltlan-
dı. Daha önce bu yolun 
sadece bir kısmı asfalt-

lıydı. Hâlihazırda Zvez-
del (Gökviran) köyünde 
sokak asfaltlama çalış-
maları devam ediyor. Se-

defçe (Saruhanlı), Lale 
(Karaköy) ve Postnik 
(Ahatbaba) köylerinde 
de sokaklar yenilenecek.

Yol asfaltlama çalışma-
ları, 2020 Yılı Momçilg-
rad İlçesinin Altyapısının 
Yenilenmesi Programın-
da öngörülüyor. Program 
doğrultusunda Momçilg-
rad şehrinin merkezi ve 
semtleri de dahil olmak 
üzere 21 yerleşim ye-
rinde ve mahallede top-
lam 16 kilometrelik yol 
ve sokakların bakım ve 
onarım çalışmaları yapı-
lacak.
           Kırcaali Haber

Ardino Belediye Başkanı Müh. Şaban, bir 
seçim öncesi vaadini daha yerine getirdi

Ardino (Eğridere) i l-
çesinin Gorno Prahovo 
(Tosçalı) köyünün sakin-
leri ve özellikle çocukla-
rı, tadilatı yapılan futbol 
sahasının ve yeni yapılan 
çocuk oyun alanının key-
fini çıkaracak. Belediye 
Başkanı Müh. İzzet Şa-
ban ve Belediye Meclis 
Başkanı Sezgin Bayram, 
yerel Aziz Kiril ve Meto-
diy İlköğretim Okulunun 
bahçesinde yer alan ye-
nilenen spor sahasını ve 
yeni çocuk oyun alanını 
ziyaret etti.

Gorno Prahovo Köyü 
Muhtarı Mehmet Ahmet, 
bunun Ardino Beledi-
ye Başkanı Müh. İzzet 

Şaban'ın yerine getirdiği 
bir başka seçim öncesi 
vaadi olduğunu söyle-
di. Muhtar, şahsı ve ye-

rel halk adına Belediye 
Başkanı şahsında Ardino 
Belediyesi yönetimine in-
sanları düşündüğü, yar-
dım ettiği ve sorunlarını 
çözdüğü için içten şük-
ranlarını dile getirdi.

Belediye Başkanı Müh. 
Şaban, Brezen (Halaç-
dere) köyünde içme suyu 
şebekesinin rehabilitas-
yonu projesi kapsamında 
yapılan inşaat ve montaj 
çalışmalarını da yerinde 
inceledi.

              Güner ŞÜKRÜ

Brüksel’den göstericilerin 
haklarının korunması çağrısı

Avrupa Komisyonu (AK) sözcüleri, düzenlenen 
basın toplantısında son ay içinde Bulgaristan'da 
yaşanan olaylara ilişkin yöneltilen sorular üzerine, 
“Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde insanların barışçıl 
protesto hakkı olduğunu defalarca belirttik. Dev-
letler, kamu düzenini sağlamak için polis, kanuna 
uygun biçimde yetkilerini kullanma hakkına sahip” 
diye kaydetti.

AK sözcüleri, ”AB ülkelerini göstericilerin hak-

larını ve polis eylemlerinin yasallığını korumaya 
çağırıyoruz. Ulusal hukuk sistemleri hakların ko-
runmasını izlemeli” diye konuştu.

İşbirliği ve Doğrulama Mekanizması kapsamın-
da yayınlanan Bulgaristan’a yönelik son raporda 
yer alan genel değerlendirme, kaydettiği ilerle-
mesinin ülkenin AB'ye girişi sırasında belirlenen 
hedefleri karşılamaya yeterli olduğu yönünde.

AK bunun yanı sıra ülkenin özellikle yargı ba-
ğımsızlığı ve yolsuzlukla mücadele konusunda 
gerekli reformları uygulamaya devam etmesi ge-
rektiğini de açıkça belirtti.

AK sözcüleri, ”Bu görüşümüz değişmedi. AB'de 
yeni hukukun üstünlüğü izleme mekanizmasına 
geçiş, AK’nin Bulgaristan ile bu yönde çalışma-
ya devam etmesini sağlayacak. AK, hukukun 
üstünlüğü önündeki süregelen zorlukları izleyen 
mekanizmalar temelinde çalışır. Bulgaristan'daki 
olayları göz ardı etmiyoruz. Sonbahardan itibaren 
yeni mekanizma ile hukukun üstünlüğünü izleme-
ye devam edeceğiz” diye ifade etti.
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EVN Şirketi, tüccar olarak serbest 
elektrik piyasasına katılacak

EVN Elektrik Dağıtım 
Şirketi Basın Sözcüsü Pe-
tır Kostadinov, “EVN, tüc-
car olarak serbest elektrik 
piyasasına katılacak ve 
mevcut müşterileri oto-
matik olarak abonesi ol-
maya devam edebilecek. 
Şu anda ülkede elektrik 
piyasasına katılan 80 
şirket var, ancak sadece 
25 tanesi aktif. 2007 yı-
lından beri mevcut olan 
serbest elektrik piyasası 
büyük tüketicileri kapsa-
makta. Tüketiciler, birkaç 
aşamadan geçti, devlet 
tarafından düzenlenen pi-
yasada sadece küçük fir-
ma olan müşteriler kaldı. 
1 Ekim 2020'den itibaren 
onlar da serbest piyasa-
ya katılacak. EVN Elekt-
rik Dağıtım Şirketi’nin 
faaliyet gösterdiği Gü-
neydoğu Bulgaristan'da 
firma olan tüketici sayısı 
yaklaşık 100 000. Bu yıl 
1 Ekim'den itibaren on-
lar, son yıllarda olduğu 
gibi düzenlenen piyasaya 
geri dönemeyecek” diye 
bildirdi.

Kostadinov, EVN abo-

nesi olmaya devam eden 
müşterilere elektriğin 1 
Ekim’den itibaren piyasa 
fiyatlarında sağlanaca-
ğını vurguladı. Temmuz 
2021'e kadar geçiş döne-
mi uygulanması planlanı-
yor. Tüccar seçmeyen fir-
ma olan aboneler, Elektrik 
ve Su Düzenleme Komis-
yonunun (KEVR) metodo-
lojisine göre hesaplanan 

fiyatlarda elektrik tedarik 
eden son aşamadadaki 
tedarikçi tarafından teda-
rik hizmeti görecek.

Serbest piyasanın ge-
nişlemesi tüketic i lere 
yönelik yeni talepler do-
ğuruyor. Düzenlenen 
piyasanın ev aboneleri 
faturalarını zamanında 
ödemeleri gerekir. Şirket 
olan abonelere yönelik 

talepler ise serbest elekt-
rik piyasasının özellikleri, 
prosedürler ve katılımcılar 
hakkında bilgilenme; mü-
zakereler ve sözleşme 
imzalama; değişikliklerin 
spesifik ekonomik faaliyet 
üzerindeki etkisinin anali-
zi; faturaların zamanında 
ödenmesi.

Çoğu serbest piyasa 
operatörünün 6 aydan 1 

yıla kadar süreli sözleş-
me teklif ettiğine dikkat 
çeken Kostadinov, “Onlar 
müşterileri cazip tekliflerle 
ikna etmeye çalışıyor. Tü-
keticiler, fatura ücretinin 
tedarik edilen elektriğin 
fiyatı ve katma değer ver-
gisi (KDV) ve özel tüketim 
vergisi ücretleri ve "yeşil 
enerji" maliyeti olmak 
üzere iki bölüm içerdiğini 
bilmeli. Genelde müşte-

riler, tedarik edilen elekt-
rik enerjisi fiyatına ilişkin 
avantajlarla ikna edilir, an-
cak diğer maliyetler aşırı 
şekilde şişirilir. Müşteriler 
nihai fiyatın ne kadar ol-
duğunu sormalı” diye tav-
siyede bulundu.

EVN müşterilerini kolay-
laştırmak için nakit ödeme 
işlemi yapılan kasa hiz-
metlerini sürdürecek.
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Bulgaristan üç ambulans 
helikopteri satın alacak

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kostadin Angelov, “Acil 
yardım merkezlerinin modernizasyonu projesi kap-
samında üç ambulans helikopteri satın alınması 
planlanıyor” diye bildirdi.

Bakan, küçük yerleşim yerlerinde acil bakım hiz-
metlerine erişimle ilgili yorum yaptı ve Bulgaristan’da 
hastaların bir ambulans helikopterine ancak Başba-
kanı ile tanışıklığı olmaları halinde erişip erişeme-
yeceklerine ilişkin soruyu yanıtladı.

Bu soru, Başbakan Boyko Borisov'un bu tür uçak-
ların belirli hastalar için kullanılmasını halka açık 
olarak emretmesinden kaynaklanıyor.

Prof. Dr. Angelov, acil yardım merkezlerinin mo-
dernizasyonu projesinin maliyetinin 163 milyon 

leva olduğunu anımsattı. Ağustos ayının sonuna 
kadar yeni acil yardım merkezi inşaatı ve yüksek 
hızlı ambulans alımı işleri ihaleleri başlayacak. Üç 
ambulans helikopteri satın alınacak, şimdi ise ihti-
yaç halinde Savunma Bakanlığı'nın “Cougar” marka 
helikopterleri kullanılıyor.

Bakan, ana sorunun ambulansların küçük yerle-
şim yerlerine ulaşım süresi olduğunu söyledi. Bu 
soruna Sofya ve büyük şehirlerde ambulanslar ta-
rafından da kullanılan otobüslere ayrılmış şeritlerle 
çözüm bulunduğu anlaşıldı.

Devletin vaka sayısında olası bir artış olması ha-
linde hasta kabulüne ilişkin önlemleriyle ilgili yorum-
da bulunan Prof. Dr. Angelov, “Sofya’daki Bulaşıcı 
ve Paraziter Hastalıklar Hastanesi’nde Koronavi-
rüs Hastalarını Yönlendirme Koordinasyon Merkezi 
kurulacak. Oraya ambulansla sadece koronavirüs 
şüphesi olan hastalar getirilecek ve onları kabul 
edecek hastaneye yönlendirilecekler” diye bildirdi.

Günlük vaka sayısının 1000’e yükselmesi duru-
munda ne olacağı sorulduğunda Prof. Dr. Angelov, 
“Sağlık sistemi çökmeyecek” diye cevap verdi. Ba-
kan, ”Kamu ve özel hastanelerde yatak kapasitesini 
artırmak için hazırlık var, dezenfektan, maske, koru-
yucu giyside aylarca yetecek stokumuz var. Sorun 
sağlık profesyonellerinin yorgunluğu” diye konuştu.

Bulgaristan, Avrupa Komisyonu’ndan 
1 milyar leva kredi talep edecek
Hükümet, koronavi-

rüs (COVID-19) salgını 
sonucunda olağanüstü 
durumlarda işsizlik risk-
lerini azaltmak için Av-
rupa Komisyonu'ndan 
SURE aracı olarak bili-
nen Avrupa Geçici Des-
tek Aracı kapsamında 
kredi şeklinde 1 milyar 
leva mali yardım talep 
ettiği karar taslağını 
onayladı.
Kabine Çalışma ve 

Sosyal Politikalar Baka-
nına Bulgaristan Cum-
huriyeti adına talebi 
imzalama yetkisi verdi.
Amaç, fonların korona-

virüsün neden olduğu 
krizin olumsuz sosyo-
ekonomik sonuçları-
nın etkisini azaltmaya 
yönelik tedbirlerin uy-
gulanması için devlet 
bütçesini desteklemek 
amacıyla kullanılması. 
Ek mali destek, 2020 
sonuna kadar yakla-
şık 250 bin işçinin ve 
görevlinin istihdamının 
korunmasına yardımcı 
olacak. İşsizlik ödeneği 
ödeme sisteminin istik-

rarını artıracak.
Ekonomi üzerindeki 

olumsuz etkiyle başa 
çıkmak ve iş pozisyon-

larını korumak için kısa 
vadeli bir önlem olarak 
hükümet, sigortalıla-
rın prime esas kazanç 
tutarlarının yüzde 60'ı 
ve işveren tarafından 
ödenecek sigorta pri-
mi tutarının yüzde 60'ı 
kadar tazminat öden-
mesine ilişkin 55 sayılı 

kararnameyi kabul etti.
Destek miktarı, işten 

ayrılan, yarı zaman-
lı çalışmaya başlayan 

ve satış gelirlerinde en 
az % 20 düşüş bildiren 
şirketlerde çalışanlara 
yönelik 13 Mart - 30 
Haziran 2020 dönemi 
için ödendi.
Desteği sürdürmek 

için 3 Temmuz 2020 
tarihinde Bakanlar Ku-
rulu, olağanüstü hal 

ve olağanüstü salgın 
durumundan sonra is-
tihdamın sürdürülmesi 
için destek ödenmesi-

ne ilişkin usul ve esas-
ları belirleyen 151 sayılı 
kararnameyi kabul etti.
Nisan 2020'den Ocak 

2021'e kadar olan dö-
nem için iki kararname 
kapsamında tazminat-
ların ödenmesi için top-
lam 1 milyar leva mali 
kaynağa ihtiyaç var.
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Prof. Dr. İvanov: Ekonomimiz % 27-30 oranında daralacak
Makroekonomi uzma-

nı Prof. Dr. Dimitır İva-
nov, Bulgaristan Ulusal 
Radyosu’nda (BNR) ya-
yınlanan 12+4 Progra-
mına verdiği demeçte, 
“Bulgarların protestoları, 
halkın öfkesinin eşsiz bir 
otantik yanardağı patla-
masıdır ve bu yanardağ 
patlaması Bulgaristan'ın 
geleceği adına olan bir 
şey” dedi.
Prof. Dr. İvanov’un ifa-

desine göre, içinde bu-
lunduğumuz durum tüm 
halkımız için kritik öneme 
sahip.
Makroekonomi uzma-

nı, “Hala krizin ilk döne-
mindeyiz. Şimdi sadece 
ekonomik toparlanma 
sürecinin dinamikleri-
ni değil, aynı zamanda 
uzun süren bir krizde 
olası bir toparlanmanın 

maliyetinin ne olacağını 
da düşünmeliyiz. Bu so-
ruların cevapları politik, 
ekonomik ve sosyal açı-
dan oldukça korkutucu. 

Oligarşik grupların ve 
lobilerin müdahalesi tüm 
Bulgar halkı için durumu 
zorlaştıracak. Önümüzde-
ki on yıl boyunca devam 

edebilecek bir krizle karşı 
karşıyayız” diye izah etti.

Prof. Dr. İvanov, yarım 
yıldır ülkemizde herhangi 
mantıklı bir sıra ve meto-

doloji izlenmeksizin tedbir 
üstüne tedbir alındığını 
vurguladı.

“Bu önlemlerin uygu-
lanması için herhangi bir 
takvim bulunmamakta. 
Ayrıca iş dünyası ve hane 
halklarına gerçek destek 
olmaktan çok eski bir ku-
rumsal yaklaşıma işaret 
ediyor. Ekonomimiz yılın 
ilk altı ayında % 27-30 
oranında daralacak… 
Bazı bölgelerin tamamı 
çöl fırtınası gibi vurula-
cak” diye ifade etti.

Onun ifadesine göre, 

ülkemizin krizin zirve 
noktasından geçişini ve 
Bulgaristan'ın 2022-2023 
yıllarında istikrarını sağla-
mak için ekonomik önlem-
ler programı yok.

Prof. Dr. İvanov, ulus-
l a r a r a s ı  c a m i a n ı n 
Başbakan'a güveninin 
bittiğini ve böyle bir Baş-
bakan ile Bulgaristan'ın 
uluslararası itibarının düş-
tüğünü belirtti.

Makroekonomi uzmanı, 
“Bulgaristan vatandaşla-
rının bu çilesi devam ede-
mez” diye sert konuştu.

Hükümet, kamu çalışanlarının 
maaşlarına yüzde 30 zam yapacak

Kamu İdarelerinde Ça-
lışanların Maaşlarına 
İlişkin Yönetmelik’te de-
ğişiklik yapılmasına dair 
karar taslağına göre, hü-
kümet kamu çalışanları-
nın maaşlarını yüzde 30 
oranında yükseltilmesini 
öneriyor.

Kamuoyunda tartışıl-
ması üzere yayınlanan 
karar taslağının gerekçe 
metininde, “GERB ve Bir-
leşik Vatanseverler İttifakı 
Koalisyon Kurulu toplan-
tısında kararlaştırılan ve 
koronavirüs (COVID-19) 
salgını krizine yanıt olarak 
hükümet tarafından onay-
lanan yeni sosyo-ekono-
mik önlemler arasında 
başka kişilerle doğrudan 
temas halinde olan sa-

hada hizmet ve kontrol 
faaliyetlerinde bulunan 
,koronavirüsle mücade-
lede ön saflarda yer alan 
personel de dahil olmak 
üzere Covid-19'un salgını 
ve etkilerini yönetmekle 
görevli idarelerin perso-
neline ilişkin maliyetlerinin 
% 30 oranında artırılması 

da bulunuyor” deniliyor.
Önemli sorumluluklar 

taşımalarına ve doğrudan 
enfekte olma riski bulun-
masına rağmen çalışan-
larının taban maaş mik-
tarının diğer kurumlara 
göre daha düşük olduğu 
idarelerin söz konusu ol-
duğu belirtilmekte.

Karar taslağını kamu-
oyunda tartışma süresi, 
30 günden 14 gün olmak 
üzere yarıya indirilmiş 
durumda.
Bununla ilgili yapılan 

açıklamada, “Sürenin 
kısaltılmasının nedeni, 
düzenleyici müdahalenin 
olumlu etkilerinin en hızlı 
şekilde gerçekleştirilme-
si ihtiyacından kaynakla-
nıyor” denildi.
28 idari birimde çalı-

şanların maaşlarında 
artış öngörülmekte. İda-
ri birim yöneticileri, 31 
Ağustos 2020'ye kadar 
bir kerede çalışanlarının 
yeni taban maaş miktar-
larını belirleyebilir.
              Kırcaali Haber

Başbakan Bor isov ’dan tur izm 
sektörüne 10 milyon leva destek sözü

Başbakan Boyko Bo-
risov, Turizm İçin Gele-
cek Derneği temsilcileri 
Pavlina Filipova ve Emil 
Abazov ile gerçekleştirdi-
ği görüşmede Yenilik ve 
Rekabetçilik Operasyonel 
Programı’ndan 10 milyon 
leva kaynağın kornavirüs 
(COVID-19) salgını ne-
deniyle turizm sektörünü 
desteklemek üzere bu 
sektöre yönlendirileceği-
ni söyledi.

Başbakan, “Yapabile-
ceğim şey, bu 10 milyon 
leva kaynağın, Ekonomi 
Bakanlığının yönettiği bu 
programın bütçesinden 
yönlendirilmesi, çünkü 

böyle bir kaynak var, Eko-
nomi Bakanı ile görüşüp 
müzakere edebilirsiniz” 
diye izah etti. Borisov, 
Avrupa turizminde kayıp-

larının büyük olduğunu ve 
ekonomik verilerin endi-
şe verici olduğuna dikkat 
çekti.

Turizm sektöründeki şir-

ketlere yönelik 10 milyon 
leva destek tedbiri için 
gerekli finansman, Avru-
pa Birliği (AB) programları 
kapsamında öngörülen 1 
milyar ve 800 milyon leva 
kaynaktan sağlanacak. 
Sektördeki şirketler in 
başvuruları için kriterler 
de belirlendi. Tedbirin 
ağustos ayı sonunda uy-
gulanmaya başlanması 
bekleniyor.

Görüşmede Başbakan 
Yardımcısı Mariana Niko-
lova ve Ekonomi Bakanı 
Lıçezar Borisov da hazır 
bulundu.
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Hayvan yetiştiricilerine 
maddi destek müjdesi

Başbakan Boyko Borisov’un hayvan yetiştiricileri ile 
yaptığı görüşmede, “Sektörünüzü 56,5 milyon leva ile 
destekleyeceğiz. Böyle bir mali enstrümana sahibiz, 
bu desteği Bakanlar Kurulu kararıyla sağlayacağız” 
diye kaydetti.

Görüşmede Tarım Gıda ve Orman Bakanı Desislava 
Taneva da hazır bulundu.

Devlet yardımı, kredilerini erteleyen ve koronavirüs 
(COVID 19) salgını koşullarında geri ödeyemeyen çift-
lik işletmelerinin likidite oranlarını yükseltmesi için ya-

pılacak. Hayvan 
yet işt i r ic i ler ine 
yönelik bu deste-
ğe ilişkin Avrupa 
Birliği (AB) Ko-
misyonuna bildi-
rim yapılacak.

Görüşme sıra-
sında Başbakan 

Borisov, kuraklıktan dolayı zarar gören çiftçilere de “de 
minimis” adı verilen destek ödemesi yapılması için 26 
milyon leva sağlandığını sözlerine ekledi.

Başbakan, arıcılara, sebze ve meyve yetiştiricilerine 
de destek verilmesi düşünüldüğünü vurguladı.

Başbakan, “Kuraklık bütün Avrupa'da yaşanıyor. Gö-
rüyorsunuz, orada hasat hiç bu kadar az olmamıştı. 
Bu yüzden kışı nasıl atlatacağımıza dair ısrarla ulusal 
uzlaşı aramamız yerine sadece konuşanlara şaşırıyo-
rum” dedi.

Görüşmede hayvan yetiştiricileri, COVID-19 krizinin 
yarattığı zorluklara rağmen Devlet Tarım Fonu tara-
fından hızlı bir şekilde destek ödemelerinden dolayı 
duyduğu memnuniyeti dile getirdiler.

Başbakan Borisov, hükümetin sektörün alt sektör-
lerinin desteklenmesi yönünde çalışmalara devam 
edeceğini kaydetti.

Erken seçimler “renkli” 
bir kabineye yol açabilir

“Alfa Research” Ajansı’nın bir araştırması, iktidar-
daki GERB ve ana muhalefet partisi BSP’nin tem-
muz ayındaki protestolardan zararlı çıktığını göste-
riyor. Bulgaristan vatandaşlarının yarısından fazlası 
kabinenin çalışmalarını olumsuz bir şekilde değer-
lendirirken yarısı Başbakan Boyko Borisov’a (yüzde 
49.3) da negatif not verdi.

Vatandaşların yüzde 39.7 oranı, erken seçimlerin 
düzenlenmesini krizden bir çıkış yolu olarak görür-
ken yüzde 40’ı ise 2021 seçimlerine kadar partiler 
arasında uzlaşma taraftarı.

Bugün seçimler olsa, Parlamento’ya 6 veya 7 parti 
girecek.

GERB partisi, oyların yüzde 14.5’ne, BSP ise 
yüzde 10.4’ne, şovmen Slavi Trifonov’un “İma ta-
kıv narod” partisi yüzde 10.2’sine, “Demokratik 
Bulgaristan”-yüzde 6.7’sine, “İzpravi se.BG”- yüzde 
6.7’sine, HÖH/DPS- yüzde 4.5 ve “Birleşik Vatan-
severler” koalisyonu yüzde 2.2’sine sahip olacak.



  Kırcaali Haber Kırcaali Haber 719 Ağustos19 Ağustos 2020 2020 HABERLER

Tur operatörleri, devlet sübvansiyonuna 
ilişkin başvuru yapabilirBaşbakan Yardımcısı 

ve Turizm Bakanı Ma-
riana Nikolova, basına 
yaptığı açıklamada, 
“Tur operatörleri, her 
bir turist için 35 avro 
değerinde devlet süb-
vansiyonuna ilişkin baş-
vuru yapabilir. Başvuru 
yapmak için gerekli bel-
geler Turizm Bakanlığı 
kurumsal sitesinden in-
dirilebilir” diye bildirdi.
Yardım, ülkemize tu-

r izm amaçlı charter 
uçuşları yapmak için 
işletme ruhsatına sa-
hip hava yolu taşıyıcısı 
işletmelerinin hizmet-
lerinden yararlanan tur 
operatörlerine verilmek-
tedir. Sübvansiyon, kol-
tuk işgal eden her bir 
uçak yolcusu için verili-
yor, ancak uçağın yolcu 
kapasitesi 100 koltuk-
tan az olmamalı.
Merkezlerin konum-

larına bakılmaksızın 
tüm tur operatörleri 
tahsis edilen fonlardan 
yararlanabilir. Tek ko-

şul, Bulgaristan veya 
Avrupa Birliği'nin başka 
bir üye devletinde veya 
Avrupa Ekonomik Alanı 

Anlaşması’na taraf olan 
bir ülkede, İsviçre Konfe-
derasyonu veya üçüncü 
bir ülkede alınmış ge-

çerli işletme ruhsatına 
sahip hava yolu taşıyı-
cılarının hizmetlerinden 
yararlanmış olması.
Devlet tarafından uygu-

lanan bu destek tedbiri, 
14 Mayıs ve 31 Aralık 
2020 tarihleri arasında 
gerçekleştirilen uçuş-
ları kapsamakta. Krizle 

mücadele tedbirinin ilk 
aşaması oluyor. 1 Ocak 
2021-14 Mayıs 2022 
döneminde yapılacak 
charter uçuşları, yeni bir 
bildirime tabi olacak.
Bu tedbir kapsamında 

verilecek azami tutar, bi-
rinci aşamada doğrudan 
hibe şeklinde işletme 
başına 800 bin avroyu 
aşamaz. Kullanılan tüm 
değerler brüt olarak, 
yani vergiler veya diğer 
masraflar düşülmeden 
önce hesaplanmalı.

Bakan Angelov: COVID-19 
aşısı zorunlu olmayacak
Koronavirüse (COVID-19) karşı hala aşı geliştiril-

memesine rağmen Sağlık Bakanı Kostadin Angelov, 
koronavirüs aşısı bulunduğunda aşılamanın zorunlu 
olmayacağını söyledi.

Bulgaristan’ın Avrupalı Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) Meclis Grubu Başkanı Daniela Daritkova, 
Avrupa Birliği’nin (AB) koronavirüs aşısı alımı için tek 

ihale yapacağını ve Bulgaristan'ın da ona katılacağını 
açıkladı.

Daritkova, “Şu anda bir anlaşma var. Aşı geliştirildi-
ğinde Bulgaristan aşı alacağının garantisini veriyor”. 
Ülkemizde grip aşısı sıkıntısı bulunan 2009 ve 2010 
yıllarında kötü bir deneyim yaşadığımızı da sözlerine 
ekledi.

Daritkova, ayrıca kaliteyle ilgili herhangi bir şüphe 
varsa Bulgaristan'ın aşı almayacağını da belirtti.

Sağlık Bakanı Kostadin Angelov da AB'nin tüm AB 
vatandaşları için sipariş edeceği aşıların, piyasada 
mevcut olan en iyi aşı olacağı konusunda ısrar etti, 
çünkü üretilen aşıların kalitesinin AB kurumları tara-
fından izleneceğini ifade etti.

Bununla birlikte koronavirüs aşısının zorunlu aşı lis-
tesine dahil edilmeyeceği anlaşıldı.

Bakan, ”Risk altında olan ve risk grubu dışında olan, 
arzu eden herkesin, koronavirüs aşısı bulununca tüm 
güvenlik testlerinden geçtikten sonra onu alabilmele-
rini sağlayacağız” diye izah etti.

Anayasa Mahkemesi: Başsavcı Geşev 
herhangi bir savcı tarafından soruşturulabilir

Bakanlar Kurulunun ge-
çen yıl sonunda başsav-
cının soruşturulup soruş-
turulamayacağına ilişkin 
sorusu üzerine Anayasa 
Mahkemesinin oybirliğiy-
le verdiği karara göre, 
başsavcının herhangi bir 
savcı tarafından araştırıl-
masının önünde anayasal 
bir engel yok.

Bu soru Anayasa Mah-
kemesine Venedik Komis-
yonu olarak bilinen Avru-
pa Birliği (AB) Konseyi 
Avrupa Hukuk Yoluyla 
Demokrasi Komisyonu 
tarafından hazırlanan bir 
raporda Başsavcının do-
kunulmazlığını kaldırmak 
için anayasa reformu ya-
pılması çağrısında bulu-
nulması üzerine yönetildi.

Anayasa Mahkemesi 

yargıçları, “Başsavcının 
tüm savcıların faaliyetleri-
nin yasallığını denetlediği 
ve onlara metodolojik reh-
berlik yaptığı halde emri 
altındaki biri tarafından 
bağımsız olarak soruştu-

rulması mümkün mü? “ 
sorusu üzerine inceleme 
yaptı.

“Hiç kimse kendi da-
vasının yargıcı olamaz” 
şeklindeki hukukun temel 
ilkesine dayanan mahke-

menin oybirliğiyle cevabı 
“Evet”.

Ancak Anayasa uzman-
larının ifadesine göre, 
mahkemenin herhangi 
bir sıradan savcının baş-
savcıyı araştırabileceğine 
karar vermesi, cumhuri-
yet savcılığının hiyerarşik 
yapısı nedeniyle bunun 
pratikte mümkün olup ol-
madığı sorusuna cevap 
vermez.

Anayasa Mahkemesi, 
3 oya karşı 9 oyla kabul 
ettiği başka bir kararıyla 
Cumhurbaşkanı Rumen 
Radev’in olağanüstü sal-
gın durumu ilan edilme-
siyle ilgili Sağlık Kanunu 
hükümlerinin Anayasa’ya 
aykırı olduğuna karar ver-
mesini talep ettiği başvu-
rusunu reddetti.

Cumhurbaşkanı Radev, Anayasa’da değişiklikler istiyor
Cumhurbaşkanı Ru-

men Radev, Cumhur-
başkanlığı Hukuk Politi-
kaları Kurulu toplantısın-
da yaptığı konuşmada, 
“Bağımsız ve etkin bir 
yargı için yeterli güven-
celerin bulunmaması, 
Bulgaristan'ın demok-
ratik ve modern bir dev-
let olarak gelişmesine 
tehlike arz etmektedir. 
Bazı sorunlar yıllardır 
derinleşiyor ve çözümü 
Anayasa'da değişiklikler 
gerektiriyor” diye kay-
detti.
Cumhurbaşkanlığın-

dan yapılan açıklamaya 

göre, Hukuk Politika-
ları Kurulu toplantısın-

da Devlet Başkanının 
akademik camia, sivil 
toplum örgütleri temsil-

cileri ve yargı kurumu 
yöneticileri ile başlattığı 

istişareler sırasında ya-
pılan öneri ve görüşler 
ele alındı.

Yapılan toplantıda, vur-
gulanan konular arasın-
da vatandaşların hakla-
rının korunmasına yöne-
lik güvence tedbirlerinin 
güçlendirilmesi, Ana-
yasa yargısı modeli ve 
yargının bağımsızlığının 
güvence altına alınması 
yer aldı. Cumhurbaşka-
nı ve Hukuk Politikaları 
Kurulu üyeleri ayrıca 
Yüksek Yargı Kurulu-
nun (BSS) işlevleri, sav-
cılık makamının hesap 
verebilirliği ve eylemleri 
üzerindeki kontrolü de 
konuştular.
           Kırcaali Haber

Balkanlar’dan TİKA’ya ziyaret
Mamuşa Belediye Başkanı Abdülhadi Krasniç ve bü-

rokratları Kosova ve Mamuşa da uygulanacak TİKA 
projeleri hakkında görüşmek üzere TİKA'ya ziyarette 
bulundular.

TİKA BADA Başkanı Dr. Mahmut Çevik ile gerçek-
lestirdikleri top-
lantıda TİKA'nın 
baş ta  Kosova 
ve Kosova'daki 
Türkler ile Mamu-
şa için uyguladıgı 
projeler nedeniyle 
TİKA'ya teşekkür-
lerini ilettiler.

Öte yandan Ankara ve Kütahya Rumeliler Kültür 
Ve Dayanışma Derneği temsilcileri de TİKA'yı ziyaret 
ederek Rumeli’deki faaliyetleri hakkında TİKA BADA 
Başkanı ile istişarelerde bulundular.
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Alcomet Şirketinden Yeni Yatırım

Alcomet Şirketi, Bulgaristan'ın 
en büyük alüminyum merdane 
ürünleri üreticisi. Modern üre-
tim teknolojilerine yatırım yapa-
rak şirket, katma değeri daha 
yüksek yeni pazarlara girmeyi 
hedefliyor. Şirket, üretiminin % 
95'ini ağırlıklı olarak Avrupa ve 
Amerika Birleşik Devletlerine 

ihraç ediyor.
Alcomet Şirketi, bu yıl IATF 

16949:2016 sertifikası sahibi 
oldu. Sertifika, şirketin kalite yö-
netim sisteminin otomotiv sektö-
rünün gereksinimleri ile uyumlu 
olduğunun kanıtı. IATF 16949, 
dünya çapında tanınan ulusla-
rarası bir otomotiv standardı. Bu 

sertifika Şumnu’da alüminyum 
fabrikası bulunan Alcomet Şir-
ketinin ürün satışını artırması ve 
yeni sektörlere girmesi için yeni 
fırsatlar yaratıyor.

Alcomet, yeni yatırım planları 
uygulayacak ve halihazırda yeni 
bir üretim tesisi inşaatına başla-
dı. Şirket, 2021 - 2022'de haya-

ta geçireceği bir proje sayesin-
de dünyanın önde gelen otomo-
tiv şirketlerine hizmet verecek. 
Projenin toplam maliyeti 13 500 
000 avro olacak. Şirket, bu pro-
jenin uygulanmasıyla daha yük-
sek değerli ürünler üretebilecek 
ve ihraç edebilecek.

Haddeleme kapasitesini iki ka-
tına çıkaracak yeni nesil kayış-
ları haddeleme için yeni soğuk 
haddeleme hattının ve ona eşlik 
eden ekipmanların bulunduğu 

tesisin inşaatı tamamlandı ve şu 
anda deneme ve testleri devam 
ediyor. 2020'nin ikinci yarısında 
tesisin tamamının, tam kapasite 
çalışması bekleniyor.

Belirlenen hedef, şirketin satış 
hacminin önümüzdeki beş yıl 
içinde 500 milyon avro ulaşma-
sı. Modern teknolojilere ve ekip-
manlara sürekli yatırım, ürünle-
rin iyileştirilmesini ve şirketin 
sürdürülebilir gelişimini garanti 
altına alıyor. KH

AK, COVID-19 aşısının yılsonuna 
kadar hazır olmasını bekliyor

Avrupa Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kyriakides, Alman 
Handelsblatt gazetesine verdiği röportajda, “Avrupa Komisyo-
nunun, ilk koronavirüs aşısının bu yılın sonunda veya önümüz-
deki yılın başlarında mevcut olacağına inanmak için nedenleri 
var” diye kaydetti.

AB Sağlık Komiseri, ”Şu anda tahminlerde bulunmak hala 
riskli, ancak bu yılın sonunda veya gelecek yılın başında aşının 
hazır olacağına inanmak için ciddi nedenlerimiz var” dedi.

Kyriakides’in ifadesine göre, zaman faktörü, koronavirüs kri-
zinin üstesinden gelmede çok önemli bir rol oynamakta.

AB Komiseri, “Aşıyı ne kadar erken alırsak, o kadar çok hayat 
kurtarırız” diye sözlerine ekledi. Kyriakides, aşının tüm sorunla-
rı bir kerede çözmeyeceğini, ancak insanların hayatını ve ülke 
ekonomilerini yavaş yavaş normale döndüreceğini kabul etti.

AB Komiseri, ayrıca AB ülkelerinde artan koornavirüs vaka-
larıyla ilgili endişelerini dile getirdi. AB üyesi devletlerin yetki-
lilerini hastalığın yaygın şekilde yayılmasını önlemek için tüm 
önlemleri almaya çağırdı.

Rusya’da koronavirüs aşısı onaylandı 
Rusya, koronavirüs aşısına 

resmi olarak onay veren ilk 
ülke oldu. Rusya'da üretilen ve 
"Sputnik" adı verilen ilk korona-
virüs aşısı, Rusya Sağlık Ba-
kanlığının onayını aldı.

Konuya ilişkin açıklamayı Rus-
ya Devlet Başkanı Vladimir Pu-
tin yaptı.

Putin, Gamaleya Enstitüsü ta-
rafından üretilen, ülkenin ilk CO-
VID-19 aşısının Sağlık Bakanlı-
ğınca onaylandığını bildirdi.

Aşının seri üretimine yakında 
geçilmesini ümit ettiğini söy-
leyen Putin, kendi kızına söz 
konusu aşının uygulandığını 
bildirdi.

DSÖ'den ilk açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden 

(DSÖ) yapılan açıklamada, 
"Rus sağlık yetkilileriyle irti-
bat halindeyiz. Aşının DSÖ ön 
yeterliliğini sağlamasıyla ilgili 
görüşmeler sürüyor. Bu ön ye-
terlilik, aşının tüm güvenlik ve 
etki verilerinin titizlikle incelen-
mesini kapsıyor." ifadelerine yer 
verildi.

Rusya'nın tescil ettirdiği aşı 
ilk klinik safhada

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 
verilerine göre, Rusya’nın tescil 
ettirdiğini açıkladığı aşı, dün-

yadaki 26 aşı adayı arasında 
"birinci aşama klinik deneme" 
safhasında görülüyor.

Bir aşının yaygın olarak kul-
lanılabilmesi için 3 aşamada 

insanlar üzerinde test edilmesi 
gerekiyor. Klinik denemelerin 
ilk aşamasında, az sayıdaki gö-
nüllü sağlıklı denek üzerinde aşı 
adayının güvenli olup olmadığı 
ve olası yan etkileri araştırılıyor.

İkinci aşamada, güvenilirliği 
doğrulanan aşı adayının etkinli-
ği 100’den fazla denek üzerinde 
test ediliyor.

Üçüncü ve son aşamada ise 
aynı işlem birkaç bin denekle 
tekrarlanıyor. Tüm bu süreç, 
aylar ve hatta yıllar alabiliyor. 

ABD: Önemli olan aşıyı bu-

lan ilk taraf olmak değil
ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, 

Rusya Devlet Başkanı Vladimir 
Putin'in, ülkesinde yeni tip ko-
ronavirüs (COVID-19) aşısının 

tescillendiği açıkla-
masına değinerek, 
"Önemli olan aşıyı 
bulan ilk taraf ol-
mak değil. Önem-
li olan, bu aşının 
Amerikan ve dünya 
halkı için güveni-
lir ve etkili olması" 
dedi.

A l m a n y a : 
Rusya'nın koro-
navirüs aşısı ye-
terince test edil-

medi
Almanya Sağlık Bakanı Jens 

Spahn, "Milyonlarca insanı, hat-
ta milyarlarca insanı çok erken 
aşılamaya başlamak tehlikeli 
olabilir. Rusya'da neler olup bit-
tiğinden çok şüpheliyim. Temel 
sorun Rusların bize pek bir şey 
söylememesi. Bu yeterince test 
edilmedi" dedi.

Spahn, pandemi sırasında 
bile, testler yapmanın ve sonuç-
ları halka açık hale getirmenin 
güven konusunda çok önemli 
olduğunu söyledi.


