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Devamı 6’da

Başbakan Yardımcısı Nikolova: Bulgaristan ve 
Türkiye Balkanlar'da Harika Bir İşbirliği Örneği

Başbakan Yardımcısı ve Tu-
rizm Bakanı Mariana Nikolova, 
Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi 
Aylin Sekizkök ile makamında 
yaptığı görüşmede, “Bulgaristan 
ve Türkiye, Balkanlar'da harika 
bir işbirliği örneğidir. Üzerimize 
çullanan salgın tehlikesini kü-
çümsememekle birlikte sınırla-

rımızdan vatandaşların, malların 
ve hizmetlerin akışını kolaylaş-
tırmamız gerekmektedir” diye 
kaydetti.

Bakan Nikolova, İzmir'de mey-
dana gelen yıkıcı depremde can 
ve mal kayıpları için taziyelerini 
dile getirdi ve Büyükelçiye olası 
bir yardım ve destek çağrısına 

cevap vermek için Bulgaristan 
hükümetinin mümkün olan her 
şeyi yapacağına dair güvence 
verdi.

Başbakan Yardımcısı ayrıca, 
iki ülke arasında daha yoğun 
iletişimin, fikir alışverişinin ve iyi 
uygulama değişiminin mevcut 
gerçeklikte tamamen makul ol-

duğunu söyledi. Nikolova, hem 
ulusal hem de bölgesel düzeyde 
turizmi ve ekonomiyi destekle-
meye devam edilmesinin ken-
disi için çok önemli olduğunu 
açıkladı.

Bakan ayrıca, geçen ay 
İstanbul'a yaptığı çalışma ziya-
retinden duyduğu memnuniyeti 
dile getirdi. Ziyaretin sonucunda 
Bulgaristan ile Türkiye arasın-
daki işbirliğini güçlendirmeye 
yönelik birkaç girişimlerde bu-
lunulacağını belirten Nikolova, 
bunlar arasında iki ülkenin en 
önemli turizm ve ekonomi kuru-
luşları arasındaki sanal iş foru-
munun öne çıktığını ifade etti.

Büyükelçi Sekizkök de Bakan 

Nikolova'nın ziyaretinin çok ve-
rimli geçtiğini doğruladı. Türk 
tarafının ikili ilişkileri genişletme 
ve geliştirme iradesi ve arzusu-
na sahip olduğunu söyleyen Se-
kizkök, karşılaştıkları zorluklar 
karşısında Bulgaristan'ın çok 
önemli bir dost ve ortak oldu-
ğunu da sözlerine ekledi.

Büyükelçi, “Depremden he-
men sonra Türkiye'ye ne kadar 
iyi bir dost olduğunuzu göster-
diniz. Bulgaristan Başbakanı 
Boyko Borisov, taziyelerini ve 
ihtiyaç halinde yardıma hazır 
olduklarını ifade eden ilk başba-
kanlardan biri oldu. Bu da bizim 
için çok önemli” dedi.

                      Kırcaali Haber

Başkan Azis, Edirne Trakya Üniversitesi 
heyetini makamında ağırladı

Kırcaali Belediye Başkanı Dr. Müh. Hasan Azis Edirne Trakya 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ve beraberindeki 
heyeti makamında ağırladı. Yapılan görüşmede Edirne Trakya Üni-
versitesi Rektör Yardımcısı ve Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, Kırcaali Belediye Mec-
lis Başkanı Hüseyin Ahmet ve Yardımcısı Latif Rasim ve Belediye 
Başkan Yardımcısı Tuncay Şükrü de hazır bulundular.

Dr. Müh. Hasan Azis konuklarına son yıllarda Kırcaali ilçesinin 
gelişimi, Türk 
şirketi Teklas’ın 
yat ı r ımı  g ib i 
şehrin ekonomi 
imajını değişti-
ren yatırımlar, 
Avrupa Birliği 
f inansmanı ile 
yürütülen pro-
jeler, aralarında 
Edirne Beledi-
yesi de bulu-
nan Kırcaali’nin 

Türkiye’den kardeş şehirleriyle yaptığı işbirliği ve daha başka ko-
nularda bilgi verdi.

Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinde eğitim gören 
toplam 45 000 öğrenciden 1 200’ünün Bulgaristan vatandaşı ol-
duğunu kaydetti. Rektör Tabakoğlu, Kırcaali halkının üniversitenin 
laboratuvarları ve hastanesi olmak üzere eğitim ve sağlık alanın-
daki hizmetlerinden yararlanabileceğini vurguladı.

Görüşmede sağlık, tarım vb. farklı alanlarda belediye ile üniver-
site arasında ortak projeler ve işbirliği olanakları tartışıldı.

Edirne Trakya Üniversitesi ile 20 yıldan fazla bir süredir temas 
halinde olan Burgaz Serbest Üniversitesi Yönetim Kurulu üyelerinin 
bir kısmı da video konferans yöntemiyle bağlanarak görüşmeye 
katıldı.

Bulgaristan Başmüftülüğünden 
"Yetimler Haftası" Etkinliği

Bulgaristan Müslümanları Di-
yaneti Başmüftülüğünün bu yıl 
8. kez düzenlediği "Yetimler 
Haftası" ülkenin güneydoğu-
sunda Türk ve Müslümanların 
yoğun olarak yaşadığı Kırcaali 
kentinde büyük ilgi gördü.

Bu yıl "Bir Yetime Kefil Ol" te-
masıyla düzenlenen hafta kap-
samında Kırcaali Bölge Müftü-
lüğü, Belediye Başkanlığının 
desteğiyle kermes yaptı.

Bursa’nın Osmangazi Bele-
diyesinin topladığı bağışlar ve 
Kırcaali Müslüman cemaati-
nin katkısıyla sağlanan gelirler 
400’ü aşkın yetim çocuğa ulaş-
tırılacak.

Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet, AA muhabirine yaptığı 

açıklamada, Bulgaristan Müslü-



  Kırcaali Haber 211 Kasım 2020 HABERLER

Ahmet Davutoğlu Deli 
İsmail’in dışında meşhur 
Koca Murat, Kızılkaya-
lı Ahmet, Kazıkçı Kara 
Bekir, ‘Yenici’ unvanını 
bizzat Sultan Reşat tara-
fından almış olan Aytos-
lu Mehmet pehlivan gibi 
pehlivanlardan övgüyle 
bahsetmektedir.
MEKTEP HATIRALARI
Maarif meselesine ge-

lince yazar yetiştiği yıl-
lardaki pek iptidai okul-
lardan bahseder. Daha 
sonra köylerde açılan 
yeni usul dörder senelik 
ilkokulda devam eden 
tahsilini rüştiyede bitir-
miştir. Babasının israrıy-
la Şumnudaki Nüvvap’ın 
lise ve yüksek kısmını 
bitirmiştir, hemde “Fev-
kalade” dereceyle. Baş 
müftüden gelen haberle 
üç arkadaşı ile birlikte 
Varna’dan vapurla Mısıra 
gidiliyor. Mısırda konuşu-
lan dil Fellahça olduğu 
için ilk zamanda geceyi 
gündüze katarak çalışıp 
dört senelik fakulteyi ba-
şarıyla bitiriyorlar. Daha 
sonra kahramanımız şöy-
le devam ediyor: 
“Mısırda beş buçuk 

sene kaldım. Talebeliğim 
esnasında hacca gitmek 
de nasip oldu. Mısır’dan 
döndükten sonra Şum-
nu’daki Nüvvap mekte-
binin lise ve yüksek okul 
kısımlarına muallim tayin 
edildim. İki sene, yani 
1944’te rejim değişene 
kadar bu vazifede kaldım. 
Komunistler idareyi ele 
aldılar. Nüvva’ba girmek 
için talebeleri şımartıyor-
lar, anarşi yaratıyorlardı. 
Bir gün müdürü ve bir öğ-
retmeni balkondan aşağı, 
taş zemine atmaya kalktı-
lar. Beni de yangının içine 
atmak istediler.
Nüvvab’ın lise ve yük-

sek kısmına müdür tayin 
edildiğimi öğrendim. Ka-
bul etsem komunist olup 
onlarla işbirliği yapmam 
icap edecek, etmesem 
bir bahane bularak sa-
botaj yapıyor diye derhal 
beni yok edeceklerdi. Zo-
raki müdürlüğü kabul et-
tim. İki sene bu vaziyette 
kaldım. Ancak komunist 
olmadığım, onların eme-
line biraz olsun hizmet 
etmediğim iç in bana 
karşı Milis kumandanı 
ve Şumnu komunistleri 
vaziyet aldılar. Her yerde 
görülmedik bir komunist 
barbarlığı sürüyordu. 
Benim de evimi, okulu 
aradılar tehditle karışık 
sorguya çektiler ve niha-
yet Sofya’ya divani harbe 
götürdüler.

Mısır’dan bir arkadaşımı 
ve beni casuslukla suçla-
dılar. Casusluğun cezası 
idamdı. Bizi alt katta rutu-
betli ve havasız bir odaya 
tıktılar. Çeşitli komplolar, 
veya eski talebelerimden 
bazılarının aleyhimde 
ifade verdirerek benim 
casus olduğumu kabul 
etmeye zorladılar. 1945 
yılının Mayıs ayının son 
günlerinde hayatımın en 
kara, en korkunç günle-
rini yaşadım. Yan odada 

sanki kıyamet kopuyordu. 
Ölesiye dövüyorlardı. Ba-
yılan arkadaşımın ardın-
dan odaya beni aldılar. 
Her gün sorguya çekil-
diğimiz odanın her tarafı 
silahlarla, sopalarla, ip-
lerle bezenmişti. Sonra 
muhtelif lastik kamçılar 
ve isimlerini bilmediğim 
işkence aletleri ve elekt-
rik kabloları ile her yer 
donatılmıştı.
“Sana tatbik edeceğimiz 

boyunduruğa çok pehli-
vanlar dayanamadı. Sen 
hasta adamsın. Kendine 
eziyet ettirme, suçunu iti-
raf et ! “diye nasihatte bu-
lundu Türkçe bilen müs-
tantikin biri. “Bunu bırak, 
hastadır “ dese de cana-
vardan farkı olmayan üst-
teğmen kollarımı sicimle 
arkaya kat kat bağladı. 
Başıma da bir maske ge-
çirdi. “Şimdi bülbül gibi 
ötecek” diyen üstteğmen 
elektrik cereyanını saldı. 
Kafamın alevler içinde 
cayır cayır yanmakta ve 
feryat ve figan ayyuka 
çıkıyordu. İnsafsız ke-
fere zerre kadar vicdan 
azabı duymadan beni 
diri diri yakıyordu. Çek-
tiğim ıstırabı anlatamam. 
Suçumu kabul etmemi 
istediklerinde suçum ol-
madığını tekrarlayınca 
cereyanı salınca eziyet 
ve azabın deminkinden 
daha şiddetli olduğunu 
hissediyordum. Nefesi-
min kesildiğini hissetme-
ye başladım. Cereyanı 

kesip maskeyi çıkarınca 
gördüm ki, ağazım müt-
hiş köpürmüş, göğsüm, 
kucağım sabun köpüğü 
gibi köpükler içinde kal-
mış. Karşımdaki zabit 
ağlıyordu. Daha sonra 
bir deri bir kemik kalmış, 
gözleri yuvadan fırlamış, 
çıldırmış görünümlü bir 
öğrencimi karşıma çı-
kardılar. Yanımıza gelen 
o canavar teğmen “Nasıl 
anlaştınız mı?” “Tabii” de-
dim. “Bu hafızın hakkım-

da söyledikleri tamamen 
yalandır, iftiradır” deyince 
beni kapalı bir jeepe attı-
lar ve Divanıharpten Milis 
kuvvetlerine sevk ettiler. 
Konulduğum 1,90 boyun-
daki kovuşta sekiz kişinin 
hepsi Bulgardı. Beni sa-
bırsızlıkla dinlediler. O 
güne kadar geçirdiğim 
safhaları anlatınca “Sen 
de bizim gibi kurbanlık-
sın, idamlıksın” dediler.” 
Ahmet Davutoğlu’nun 
çektiği bir çok cehennem 
azabından bahsetme-
yeceğim. Bundan sonra 
hapiste geçirdiği günler-
de en büyük istirabı açlık 
olmuştur. “Bu cehennem 
azabında milis komutanlı-
ğına ait bu kamptan yirmi 
dokuz gün sonra kurtul-
dum. Oradan sürgün edi-
leceğimizi öğrenince se-
vinçten ağladım. Demek 
davamız bitmiş, idamdan 
kurtulmuştum.
ROSİTSA İŞ KAMPIN-

DA 
Bizi Rositsa toplama 

kampına götürdüler. 
Kampın girişinde büyük 
harflerle Bulgarca “İzp-
ravitelno selişte D C Ro-
sitsa” yani “Tehzip köyü 
(Terbiye kampı”) yazı-
yordu. Burada komüniz-
mi sevmeyenleri terbiye 
edeceklermiş. Kampın 
mevcudu 1800 kişi imiş. 
200 adım aşağıda başka 
bir kampta da 1300 kişi 
bulunuyormuş. Kamp-
ların sakinleri bizim gibi 
mahküm edilemeyen suç-

lularmış. Hemen hemen 
hepsi okumuş ve kültürlü 
insanlar ; dört general, 
bir sürü albay ve zabit, 
50 – 60 avukat, 20 ka-
dar doktor, 80 den fazla 
öğretmen, 18 gazeteci 
ve mühim miktarda mü-
hendis, mimar vesaire 
varmış. Mevkuflar günde 
üç posta 8 er saat çalış-
tırılarak büyük bir elektrik 
santralı kuruluyormuş. 
Basit yemekler verseler 
de aylardır göremediği-

miz bu nimetler bize tarif 
edemeyeceğimiz kadar 
lezzetli geliyordu. Ağır 
işlere rağmen halimiz-
den memnunduk. Çünkü 
namazımızı kılmaya, bir-
kaç dakika nefes almaya 
fırsat bulabiliyorduk. Bu 
toplama kampında ge-
çirdiğim zorluklarla dolu 
üç buçuk aydan sonra 17 
Kasım 1945’te serbest 
bırakıldım.
ŞUMNU’YA DÖNÜŞ
Kalanların gözyaşları 

arasında oradan uzaklaş-
tık. Halsiz, bitkin, bir yük 
kamyonunun eşyalarının 
üzerine binerek elemsiz 
ve kedersiz Gorna Or-
yahovitsa garına ulaştık. 
Üstümüz başımız bir di-
lenciden farklı değildi. 
Varna Şumnu trenine bi-
nerek birkaç saat içinde 
Şumnu’ya vardık. Hemen 
bir faytona atlayarak evi-
mizin yolunu tuttuk. Avlu-
da oynayan yeğenim beni 
görünce “Anne yetiş, bir 
dilenci geliyor” diye fer-
yadı bastı. Çok utanmış-
tım.
Eski görevime iade edil-

dim. Birkaç zaman daha 
vazifeme devam ettim. 
Attığım adımlar takip edi-
liyordu. Deliorman köyle-
rinden birinde yağmur 
duasına davet edildim. Is-
teksizce daveti kabul et-
tim. Mahşeri bir kalabalık 
huzurunda millete vaaz 
ve nasihatte bulundum. 
Daha sonra Deliorman’ın 
diğer köylerinde düzen-

lenen yağmur duaları-
na tamamına gitmekte 
tereddüt ediyorduk. Bu 
meseleyi görüşmek için 
yaşlı bir zat ile Şumnu 
müftüsünü Milis kuman-
danlığına gönderdik. Ku-
mandan “İsteyen istediği 
yere gidebilir. Biz Allaha 
inanmayız, ama inanan-
lara da bir şey demeyiz. 
Yalnız Ankara radyosunu 
dinleyip burada propa-
ganda yapan kişiyi bili-
yoruz. Onu bir defa daha 
içeri aldığımızda dönüşü 
olmayacak. Evet, haline 
yazık olan hoca ben idim. 
Varna Türk konsolosluğu-
na gidip fikir almak iste-
dim. Bir cevap alamadım. 
Bana Türkiye’ye göç taa-
hütnamesi vereceklerine 
dair söz verdiler. Taa-
hütnamem gelir gelmez 
hükümete istida vererek, 
Türkiye’ye hicret için pa-
saport istemiştim. İznim 
gelince pasaport mua-
melerine başladım. Ve 
beş on gün içinde hazır-
landım. Nihayet hicret işi 
tamamlandı. Şumnudan 
ayrılırken bizi uğurlamaya 
gelen akraba ve dostlarla 
hazin bir vedalaşma yap-
tık. Arkamızdan boynu 
bükük yetimler gibi kala 
kaldılar.
ANAVATAN HATIRA-

LARI
Dört kişilik aile efradıy-

la 1949 yılının son günü 
Edirne muhacirhanesin-
de idik. Muhacirliğin ilk 
günlerinde cidden büyük 
güçlüklerle karşılaştım. 
Serbest göçmenlere is-
kan yardımı verilmiyor-
muş. Ülserden hasta-
landım. Bir hemşehrimin 
yardımı ile doktora gittim. 
Bana beş tane iğne verdi. 
Param olmadığı için pa-
rasız iğne yapan Kızılay’a 
götürdüler. Burada iğne-
leri gören bir doktor “Bun-
ları sana kim verdi? Bun-
ların bir tanesi bile seni 
öldürmeye yeterli” dedi ve 
bu doktorun kim olduğu-
nu araştırmaya başladı. 
Beni Kızılay’da tedavi et-
tiler. Hükümet İstanbul’da 
göçmenler için Taşlıtarla 
denilen yere bir mahalle 
kurdu. Göçmenleri bu-
raya yerleştirdikten az 
sonra sözüm ona ‘İleri 
gazeteciler’ göçmenler 
hakkında çok kötü şey-
ler yazmaya başladılar. 
Ne imiş? Bulgaristan’dan 
gelen bütün göçmen-
ler sapık ve namussuz 
imiş. Zina yapıyorlarmış 
v.s. Böylece Taşlıtarla 
bu yalancı gazetecilerin 
yazdıkları bu haberler ta-
mamıyla asılsızdı. Çünkü 
Taşlıtarla’ya iskan edilen 
Bulgaristan göçmenleri 
vaktiyle serhat bekçile-
ri olarak Tuna boylarına 

ŞUMNULU İSLAM ALİMİ AHMET DAVUTOĞLU
Anadolu’nun muhtelif 
yerlerinden seçme insan-
lardı. Buraya göç etmele-
rinin yegane sebebi din 
ve diyanetlerini, namus 
ve iffetlerini muhafaza 
etmekti. Doğup büyü-
dükleri yerlerden, bütün 
dünya varlıklarından ko-
parak buraya sığınmaları 
bundandı. Hatta yetmişlik 
bir anne o zamanlar yeni 
yeni zuhur etmeye başla-
yan komunistlik hareket-
lerini görünce “Eyvah be 
uşağım, biz ondan kaçtık, 
o bizden evvel gelmiş 
buraya” demişti. Neydi 
bu sözüm ona bu komü-
nistlerin maksadı? Bu 
öldürücü iftiraların mak-
sadı neydi? Meğer ken-
dileri komünist oldukları 
için komünizmden kaçıp 
gelenlere fena halde içer-
lemişler ve alnımıza kara 
leke sürmek istemişler. 
Bu leke Taşlıtarla ismi-
nin “Gazi Osman Paşa” 
ya çevrilmesine kadar 
sürdü. Belki de bize ilaç 
diye zehir veren doktor 
da bunlardandı. Nihayet 
Efkaf Müdürlüğünde fev-
kalade imtihandan sonra 
Yedikule Küçük Efendi 
camiine imam tayin olun-
dum. Türk tebaasına ge-
çince Diyanet İşleri’nde 
işe başladım. Ankara’dan 
Orhangazi’ye ve oradan 
da İstanbul’daki Fatih Kü-
tüphanesine tayin oldum. 
1959 da İstanbul Yüksek 
İslam Enstitüsüne nakil 
oldum. Bu yeni mües-
seseye öğretim üyesi ve 
müdür yardımcısı olarak 
atandım. Konya’da müf-
tülere verilen seminer-
lere “Fetva” konusunda 
konuşmak üzere dâvet 
edildim. Derste söz nikah 
meselelerine de intikal 
etti. Ben bu konuda bil-
diklerimi söyledim. Müf-
tülerin arasında hafiye 
de varmış. Teybe aldığı 
konuşmamı “Milliyet” ga-
zetesine vermiş. Konuş-
mam harfiyen gazetede 
yayınlandı. Gazete beni 
mahkemeye vermeye 
muvaffak oldu. İki sene 
süren davanın sonunda 
beni bir yıl ağır hapis, 
dört ay Kırşehir’de neza-
ret altında bulundurmaya 
karar verdiler. Artık biz de 
mahkumiyetimizi çekmek 
zorunda kaldık. 1971’de 
vazifeme son verilerek 
emekli edildim. Bu ara-
da boş durmayıp, birçok 
Arapça eseri Türkçeye 
tercüme ettim. 
                            SON

Kaynak: ÖLÜM DAHA 
GÜZELDİ - ANILAR
Ahmet Davutoğlu
Hazırlayan: Mustafa Üs-

tündağ
Güzelce 27. 01. 2020

Geçen sayıdan 
devamı -->



  Kırcaali Haber 311 Kasım 2020 HABERLER

Otel ve restoran sahipleri, mekânlarının kapatılmasına 
yönelik kuralların netleştirilmesini istedi

Bulgaristan Otel ve 
Re s to r an  D e r n e ğ i 
(BHRA), otellerin, ka-
felerin ve restoranların 
kapatılması veya faali-
yetlerinin sınırlandırıl-
masına yönelik önlem-
ler ve kurallar konusuna 
açıklık getirilmesi için 
ısrar ediyor.
Dernekten yapılan 

açıklamada “Küresel bir 
salgın ve dinamik olarak 
değişen bir ortam ko-
şullarında da olsa işlet-
meler için öngörülebilir 
olması için eyleme iliş-
kin net kurallar benim-
semenin gerekli oldu-
ğuna inanıyoruz, çünkü 
yatırımcıların ve turizm 
sektöründe çalışanların 
mali kayıplarla sonuçla-
nan son dakikada alınan 
kararlara şaşırmaması 
gerekir” denildi.
Otel ve restoran sa-

hipleri açıklamada, “Şu 

anda alınan tedbirler 
sağlık açısından doğru 
olsa bile, onların mantı-
ğa ve ülkedeki hiyerar-
şik düzene aykırı olduğu 
konusunda kararlıyız” 

diyorlar.
Hükümetin ve sağlık 

yetkililerinin, hangi süre 
içinde kaç koronavirüs 
vakası tespit edildiğinde 
restoranların ve otellerin 

faaliyetlerini sınırlaya-
caklarını ve sınırlamala-
rı kaldıracaklarını bildir-
meleri için ısrar ediliyor. 
Açıklamada, “Böylelikle 
otelcilik endüstrisi, per-

sonel, orkestra kiralama, 
etkinlik organizasyonu 
ve başka şeyler için 
harcama yapmış olan 
işletmelerin faaliyetlerini 
Cuma gecesi alınan bir 
kararla sınırlamak yeri-
ne planlayabilecek” diye 
belirtildi.
AB'nin yanı sıra Rusya, 

Türkiye ve diğer ülkeler-
de işe yaradığı kanıtlan-
mış önlemler alınması 
öneril iyor. Öncelikle 
otel, havalimanı, otogar 
ve tren istasyonlarının 
dışında kalan bağımsız 
mekanların en az saat 
24: 00'e kadar çalışabil-
mesi. Konaklama yerle-
rinin veya havalimanı, 
otogar ve tren istasyon-
larının bünyelerinde bu-
lunan kafe ve restoran-

ların çalışma saatlerinde 
kısıtlama olmaması öne-
riliyor.
Dernek, konaklama 

yerlerinin bünyesinde 
bulunan kafe ve res-
toranların kapasitesi, 
otellerin kapasitesinden 
daha fazla ise kapasite-
nin yüzde 50'sini kullan-
ma zorunluluğu getiril-
mesini önerdi.
Sadece otelin misafir-

lerine hizmet verilmesi 
durumunda restoran-
larda böyle bir kısıtla-
ma olmaması gerekti-
ğini savunan dernek, 
önlemlere uyulmaması 
durumunda ihbarlarda 
bulunula bilinmesi için 
özel bir portal oluşturul-
masında ısrar ediyor.
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Bakan Denitsa Saçeva: Önümüzdeki yıl emekli 
maaşlarının yeniden hesaplanmasına imkan yok

Çalışma ve Sosyal Po-
litikalar Bakanı Denitsa 
Saçeva, Ulusal Sigorta 
Enstitüsü (NOİ) Denetle-
me Kurulunun 2021 Yılı 
Devlet Sosyal Güvenlik 
Sistemi Bütçesi Kanu-
nu Tasarısı’nı görüştüğü 
toplantıda devletin gerek-
li fon kaynaklarına sahip 
olmadığı için gelecek yıl 
emekli maaşlarının 2015 
veya 2019 sigorta gelirleri 
üzerinden yeniden hesap-
lanma olasılığının olmadı-
ğını belirtti.

Saçeva, 1 Temmuz'dan 
itibaren emekli maaşları-
nın yüzde beş oranında 
artırılmasının asgari ve 
azami emekli maaşları-
nın sırasıyla 300 leva ve 
1 440 levaya yükseltilme-
sinin adil bir model oldu-
ğunu kaydetti.

Bakan, “Şu anda asgari 
emekli maaşı 250 leva, 
azami emekli maaşı 1200 
leva ile karşılaştırıldığında 
yüzde farkı 4.8, önümüz-
deki yıl da tam olarak 
aynı oranı koruyacağız. 
Emeklilik maaşları düşük 
olduğu için zararda olduk-
larını düşünen emekliler 

var. Bunu belirtmek zo-
rundayım, emekli maaşı 
gerçekten sigorta katkı 
payının bir fonksiyonu” 
dedi.

İşveren örgütleri kotasın-
dan seçilen NOİ Denetle-
me Kurulu Başkanı Stefan 
Vasilev, asgari emekli ma-
aşının 300 leva miktarın-

da olmasının motivasyonu 
düşürdüğünü öne sürerek 
örgütünün kanun tasarı-
sına karşı oy vereceğini 
açıkladı.

Vasilev, “Sigorta primi 
ödemenize gerek yok, 
çünkü vakti geldiğinde 
sigorta primi ödemeyen-
lerle aynı miktarda emekli 
maaşı alacaksınız” dedi.

Bakan, ”Annelerin işe 
geri dönmesini teşvik et-
mek için çocuğun ikinci 
yılında 380 leva yardım 
ödeneği verilmeye devam 
edecek” diye ekledi.

Podkrepa Emek Konfe-
derasyonu Başkanı Dimi-
tır Manolov, “Anaokullarıy-
la ilgili sorunların olduğu 
büyük şehirlerde anneler 
çocuğun ikinci yılında da 
onlara evde bakmak zo-
runda kalıyorlar” dedi.

Sosyal yardım programlarının süresi uzatıldı
Momçilgrad (Mestanlı) 

Belediyesi, yaklaşık 500 
kişiyi kapsayan sosyal 
yardım programlarının sü-
resini uzattı. 2021 Şubat 
ayının sonuna kadar 170 
hizmet tüketicisine evde 
sıcak öğle yemeği temin 
edilmeye devam edilecek. 
Bu ilçe sakinlerinin geliri 
yok veya ülke için belir-
lenen yoksulluk sınırının 
altında yaşamakta.

Momçilgrad Belediyesi 
tarafından kazanılan bir 

proje kapsamında zor 
durumda olan insanlara 

öğle yemeği verilmesi 
için gerekli kaynaklar, 
Momçilgrad Belediyesi 
tarafından Sosyal Yar-

dımlar Ajansı’nın finanse 
ettiği 2020’de Olağanüs-

tü Durum Koşullarında 
Eve Sıcak Öğle Yemeği 
Sağlamak İçin Hedefli 
Program kapsamında 
hibe almaya hak kaza-
nan bir proje kapsamın-
da sağlanıyor.

Süresi uzatılan diğer 
program ise "Yaşlılar ve 

Engelliler İçin Koruyucu 
Bakım Hizmeti". Haziran 
2021'e kadar uygulanma-
ya devam edecek progra-

mın amacı, ev ortamında 
bir dizi hizmet sunarak, 
engelli ve yaşlıların ya-
şam kalitesini ve sosyal 
içerme olanaklarını iyi-
leştirmek. Proje kapsa-
mında en savunmasız 
insan gruplarından birine 
hizmet eden sosyal hiz-
met uzmanları ve sağ-
lık uzmanları, kişisel ve 
sosyal hizmet asistanları 
ve ev işlerine yardımcılar 
görevlendirildi.
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Şirketler, çalışan sayısını 
azaltmaya devam ediyor

Ulusal İstatistik Enstitüsünün (NSİ) verileri, fi-
nansal olmayan kuruluşların % 32,2'sinin, Eylül 
ayında mal veya hizmet satış gelirlerinde Ağustos 
ayına göre düşüş yaşadıklarını gösterdi.

NSİ, COVID-19 nedeniyle uygulanan olağanüs-
tü hal ve ardından olağanüstü salgın durumunun 
ülke ekonomisinin çeşitli sektörleri üzerindeki et-
kisi hakkında bilgi sağlamak ve vermek amacıyla 
finansal olmayan kuruluşlar arasında bir anket 
gerçekleştirdi.

Ankete katılan firmaların % 49,5'i satış gelirle-
rinde bir değişiklik olmadığını, % 17,8'i ise artış 
olduğunu belirtti.

Ekonomik faaliyetlere göre dağılım, inşaat sek-
töründeki firmaların % 37,1'inin mal veya hizmet 
satış gelirlerinde düşüş kaydettiğini, sanayi sek-
törü için bu pay oranının % 34,3 olduğunu göster-
mekte. Şirketlerin % 35,4'ü, kültür, spor ve eğlen-
ce, ev eşyalarının onarımı ve diğer faaliyetlerde 
satış gelirlerinde düşüş olduğunu, şirketlerin -% 
30,9'u ise ticaret, ulaştırma ve yeme- içme faali-
yetlerinde düşüş olduğunu bildirdi.

Anket sonuçlarına göre, işe alınan personel 
açısından finansal olmayan kuruluşların % 17,1'i 
personeli ücretli izne, % 10 ücretsiz izne çıkardı, 
% 9,1 işten çıkardı / pozisyonu kapattı ve % 8,3 
devlet tarafından işverenlere yönelik uygulanan 
destek tedbirlerinden yararlandı.

Ankete katılan finansal olmayan işletmelerin % 
95,1'i önümüzdeki ay mevcut faaliyetlerine devam 
edeceklerini, % 1,9'u geçici olarak faaliyetlerini 
durduracaklarını ve % 2,2'si faaliyetlerine son ve-
receklerini tahmin ediyor.
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Bulgar bilim insanlarından koronavirüs              
tedbirlerine uyulması çağrısıTıp ve sağlık alanında 

en önde gelen uzman-
lardan bazılarının yer 
aldığı Bulgaristan Bilim-
ler Akademisi (BAN) Tıp 
Bilimleri Bölümü üyeleri, 
Bulgaristan'ı ve tüm dün-
yayı tehdit eden koronavi-
rüs (COVID-19) salgınının 
hızlı biçimde yayılmasın-
dan son derece endişeli. 
BAN Akademisyenler ve 
Sorumlu Üyeler Meclisi 
Tıp Bilimleri Bölümü tara-
fından yapılan yazılı basın 
açıklamasında, “Dünyada 
43 milyondan fazla insan 
hâlihazırda koronavirüs 
ile enfekte olmuş durum-
da ve 1,2 milyondan fazla 
insan hayatını kaybetti. 
Ülkemizde 43 000'den 
fazla insan enfekte oldu, 
onların yaklaşık 2 000'i 
sağlık çalışanı, 2 200'den 
fazlası hastanede yatıyor 
ve yaklaşık 1150'si haya-
tını kaybetti” denildi.

Tıp bilimleri alanında 
akademisyenler, bu ra-
kamların her geçen gün 
arttığını ve özellikle yak-
laşan yılsonunda meyda-
na gelen grip salgını göz 
önünde bulundurulduğun-
da tahminlerin gerçekten 
çok endişe verici olduğu-
nu belirttiler.

Açıklamada, “Salgının 
olumsuz etkisi sadece 
insan sağlığı üzerinde 
değil, aynı zamanda ülke-
deki sosyal ve ekonomik 
hayat üzerinde de çok bü-

yük. İnsan vücudunun tüm 
organlarını ve sistemlerini 
etkileyebilecek bir koro-
navirüs enfeksiyonunun 

erken ve geç komplikas-
yonlarına özel bir dikkat 
gösterilmeli. Ne yazık ki, 
bu salgının ciddiyetini an-
lamayan veya inkar eden 
ve salgına karşı mücade-
lenin doğru, bilimsel ve 
pratik olarak gerekçelen-
dirilmesinde birçok zorluk 
yaratan insanlar var. Bu, 
tüm toplumun, tüm devlet, 
belediye ve diğer kamu 
kurumlarının, her ayık ka-
falı vatandaşın koronavi-
rüs enfeksiyonuyla müca-

dele çabalarının tamamen 
birleştirilmesini gerektirir. 
Ekonomik ve sosyal açı-
dan büyük önem arz eden 

bu salgının nedeninin 
anlaşılmasına ve kontrol 
altına alınmasına geniş 
deneyimimiz ve uzmanlı-
ğımızla katkıda bulunma-
mız profesyonel anlamda 
ve ahlaki görevimiz” diye 
belirtildi. Akademisyen-
ler, enfeksiyon hastalığın 
ortaya çıkması, teşhisi 
ve tedavisi ve özellikle 
önlenmesi mekanizması 
hakkında kamusal alanda 
her gün verilen ve güncel-
lenen çok büyük miktarda 

bilgi olduğunu ekliyorlar.
Açıklama şöyle devam 

ediyor: “Dünya Sağlık 
Örgütü, ABD Hastalık-

ları Kontrol ve Önleme 
Merkezi, Avrupa Hastalık 
Kontrol Merkezi, ABD’deki 
Johns Hopkins Üniversi-
tesi, Almanya’daki Paul 
Ehrlich Enstitüsü gibi 
dünyanın en büyük bula-
şıcı hastalık merkezleri 
tarafından bildirilen veriler 
ve diğerleri, enfeksiyonun 
yerel veya ulusal düzeyde 
yayılmasına göre karakte-
ristik özellikleri ve boyutu 
bakımından farklı karanti-
na önlemleri uygulanarak 

salgının yayılmasını sınır-
landırma politikasını ke-
sinlikle önererek destekli-
yor. Hava yoluyla bulaşan 
bir enfeksiyon olduğun-
dan kamuya açık yerlerde 
maske ve görme düzelt-
mesi için öngörülen göz-
lükleri takma konusunda 
vatandaşların yüksek dü-
zeyde disiplinli olmalarına 
ve bilinçli hareket etmele-
rine ihtiyaç var”. Akade-
misyenler, sosyal ve fizik-
sel mesafenin korunması, 
toplu sosyal etkinliklere 
katılımların kısıtlanması, 
yüksek düzeyde kişisel 
hijyen uygulanması, vi-
rüsün çeşitli yüzeylerde 
uzun süre kaldığından 
özellikle düzenli el yıka-
ma, kişiler hala sağlıklı 
iken profilaktik amaçlı, 
doğuştan gelen doğal 
bağışıklığı güçlendirmek 
için bağışıklık sistemini 
güçlendiren besinler tü-
ketilmesi, ihtiyaç duyul-
mayan sosyal temaslarnı 
sınırlandırılması, aktif bir 
şekilde açık havada spor 
yapılması ve meyve ve 
sebzelerin ağırlıklı olduğu 
sağlıklı besinler tüketilme-
si gibi tedbirlere uyulması 
gerektiğini kaydediyorlar.

Açıklamada, “Ülkemizde 
bugüne kadar aktif olarak 

önerilen tüm bu önlemle-
re uyulması, koronavirüs 
enfeksiyonunu sınırlandır-
manın tek yolu. Tıp bilimi 
henüz hastalığın kendine 
özgü, tedavisini bulama-
dı, gerçekten zararsız ve 
etkili bir aşı olmaması da 
geleceğin sorunu. Toplum 
ve birey olarak hepimizin 
yapabileceği şey, en-
feksiyonun endişe verici 
yayılımını ve sonuçlarını 
azaltmak için yüksek bir 
farkındalık duygusu gös-
termek ve disiplinli olmak 
ve bu temel gerekliliklere 
uymaktır” diye ifade edil-
di. Akademisyenler, bu 
bakımdan, bu önlemlerin 
uygun şekilde uygulan-
masını izlemekten sorum-
lu kurumların rolünün çok 
önemli olduğuna dikkat 
çekiyorlar. Açıklamanın 
sonunda, “Bu anlamda 
Sağlık Bakanlığı ve Ulu-
sal Koronavirüs Kriz Ma-
sasının izlediği, bilimsel 
olarak sağlam ve şu anda 
tek doğru olan politikaya 
desteğimizi ifade ediyo-
ruz. Pratik çalışmaları ve 
medyada yer alan profes-
yonel yorumlarıyla koro-
navirüs enfeksiyonunun 
doğru anlaşılmasına ve 
bununla başa çıkılmasına 
katkıda bulunan BAN’ın 
diğer birimlerinde görevli 
meslektaşlarımızın aktif 
çalışmalarını çok takdir 
ediyoruz” denildi.
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Momçilgrad'daki kurumlar anti -salgın 
önlemlerine uymak için organizasyon oluşturdu

Momçilgrad (Mestan-
lı) Belediye Koronavirüs 
Kriz Masası Başkanı ve 
Belediye Başkanı İlknur 
Kazim, Koronavirüs Kriz 
Masası toplantısında yap-
tığı konuşmada, “Bir orga-
nizasyon oluşturmak ve 
koronavirüs salgınına kar-
şı alınan tedbirlere uyu-
lup uyulmadığını kontrol 
etmek, çeşitli kurumların 
temsilcileri olarak bizlerin 
sorumluluğunda. Geçtiği-
miz aylarda tam bir uyum 
içinde hareket ettik ve 
bunun gelecekte de böy-
le olacağına inanıyorum” 
diye kaydetti. Toplantıda 
Belediye Başkan yardım-
cıları, Momçilgrad İlçe 
Emniyet Grup Amiri Va-
radin Dragnev, Momçilg-
rad İlçe Yangın Güvenliği 
ve Sivil Savunma Müdürü 
Başmüfettiş Vaklin Tihov 
ve kasabadaki Dr. Sergey 
Rostovtsev Hastanesi 
Müdürü Dr. Mladen Kırov 
da hazır bulundular.

Yoğun kalabalığın oluş-
tuğu yaklaşan salı pa-
zarı tartışıldı. Tezgahlar 

arasında bir mesafe bu-
lunması sağlanacak ve 
tüccarların maskelerden 
başka eldiven giymesi 
ve müşteriler için de-
zenfektan bulundurması 

gerekecek. Ziyaretçilerin 
pazara girişi, dezenfektan 
bulunan bir kontrol nokta-
sından yapılacak. Trafik 
akışı tek yönlü olacak. 
Her bir ziyaretçinin 1,5 
metrelik sosyal mesafeyi 
koruması gerekecek. Be-
lediye görevlileri ve polis 
memurları tedbirlere uyu-
lup uyulmadığını takip 
edecek.

Varadin Dragnev, poli-
sin karantina altına alı-
nan kişilerin karantina 
kurallarına uyup uymadı-

ğını düzenli olarak kontrol 
ettiğini söyledi. Kalabalık 
olduğunda ve insanlar 
arasında en az 1,5 metre 
mesafe olması mümkün 
olmayan durumlarda dışa-

rıda da maske takılması-
nın takip edildiği anlaşıldı.

Toplantıda verilen bilgi-
lere göre, ilçede bulunan 
tüm anaokulları, Sağlık 
Bakanının emriyle getiri-
len anti-salgın önlemleri 
uygulayarak faaliyetlerini 
yürütür. Sadece bir grup-
ta, bir pedagogun test 
sonucunun pozitif çıkma-
sından dolayı ziyaretler 
askıya alındı.

Köylerde muhtarlar veya 
muhtar vekilleri, ihtiyaç 
sahiplerine yiyecek ve 

ilaç alımında yardım ve 
destek sağlamaya devam 
edecek, kasaba sakinleri 
destek için 03631/6527 
numaralı telefonu ara-
yabilirler. Tatul (Acıoluk) 
köyü yakınındaki Orpheus 
Tapınağı’na gezi ve grup 
ziyaretlerini askıya alma 
emri çıkarıldı.

Momçilgrad Belediyesi 
hastaneye yakacak odun 
temin etti. Hastanede 
planlanan ameliyatlar 
askıya alındı. Hastane 
Müdürü Dr. Kırov, Dr. 
Sergey Rostovtsev Has-
tanesinde koronavirüs 
hastaları için ayrılan 10 
yatak bulunduğunu ve 
halihazırda Momçilgrad, 
Kirkovo (Kızılağaç) ve 
Cebel (Şeyhcuma) olmak 
üzere üç ilçeden hasta 
kabul edildiğini bildirdi. Dr. 
Kırov, “Şu anda hastane-
de Momçilgrad ilçesinden 
bir erkek ve bir kadın ve 
Kirkovo ilçesinden bir ka-
dın olmak üzere üç hasta 
bulunuyor. Üçünün de du-
rumu iyi” dedi.
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Filibe’de kışkırtıcı karikatürler
Filibe şehrinin çeşitli yerlerine Müslümanları ve İs-

lam dinini aşağılayıcı karikatürler yerleştirildi.
Bir hafta önce Filibe Tıp Üniversitesinden bir grup 

öğrenci, üzerinde Peygamberimiz Hz. Muhammed 
(SAV)’in ve Allah’ı (CC) adlarının, müstehcen karika-
türlerin yer aldığı duvar çıkartmaları yapıştırıldığını fark 
ettiler. Çıkartmalar, Kürek Sporu Kompleksi yanındaki 
bilgi panolarına, öğrenci yurtlarının çevresine, otobüs 
duraklarına ve şehrin halka açık çeşitli yerlerine yapış-
tırılmıştı. Bu hakaret içerikli karikatürlerle karşılaşan 

öğrenciler, şe-
hirdeki Müslü-
man topluluğu-
nun çıkarlarını 
korumak için bu 
olayı Filibe Böl-
ge Müftülüğüne 
haber verdiler.

Filibe Bölge 
Müftüsü Taner 
Veli, Grandmuf-

ti.bg haber sitesine verdiği röportajda, ”Filibe Bölge 
Müftülüğü, gerekli tedbiri alarak savcılığa ihbarda bu-
lundu, zira bu tür provokasyonlar şehirde etnik ve dini 
gerginliklerin tırmanmasına sebep oluşturabilir ve bu 
da kendi başına sosyal açıdan tehlikeli sonuçlar do-
ğurabilir” diye açıkladı.

İfade özgürlüğü, yalnızca inançlarımızı rahatça dile 
getirmek ve başkalarının inançlarını rahatça eleştir-
mek için kişiye özel bir fırsat değildir. Aynı zamanda 
diğerine saygı ve kişisel haysiyetine ve fikrine saygı-
dır. İfade özgürlüğü, söyleyecek ve gösterecek bir şeyi 
olan herkesin bunu söyleyebilmesi veya gösterebilme-
si için var olma hakkına sahip yalnızca bir değer olarak 
önemli olmakla kalmaz. Bu tür sorumsuz ve küstah 
eylemler, İslam'ın temel ilke ve değerlerine yöneliktir. 
Demokrasi açısından bakıldığında bu bir ifade özgür-
lüğü değil, insan haklarına saygı duymamaktır.
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Eski sporculardan Momçilgrad'ın sembolü 
Naim Süleymanoğlu'nun anısına saygı

En popüler spor olan 
futbolun birleştirdiği eski 
sporcular, 25 Ekim'de 
Momçilgrad'ın (Mestan-
lı) sembolü haline gelen 
Naim Süleymanoğlu'nun 
anısına saygı gösterdiler.

Slivnişki Geroy Futbol 
Kulübü Genel Müdürü 
Ventsi Rangelov başta 
olmak üzere eski spor-
cular, Cep Herkülü Naim 
Süleymanoğlu'nun anıtına 
çelenk koydular. Törene 
Kırcaali Belediye Başka-
nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
Momçilgrad Belediye 
Başkanı İlknur Kazim ve 
Belediye Meclis Başkanı 
Ersin Ömer de katıldılar.

Rangelov, yaptığı konuş-
mada sporun bir barış el-
çisi ve farklı din ve etnik 
kökenlere mensup grup-
ların birleştiricisi olarak 
kanıtlanmış küresel bir fe-

nomen olduğunu vurgula-
dı. Rangelov, bu tür anma 
törenlerinin, Bulgaristan'ın 
popülaritesine katkıda 
bulunan sporcu ve şah-

siyetleri unutmamak için 
gençler tarafından benim-
senmesini diledi.

Kırcaali Belediye Baş-
kanı da bu jestten duy-

duğu memnuniyeti dile 
getirerek, bunun görüş, 
din ve etnik kökene ba-
kılmaksızın herkese karşı 
hoşgörü ve ilgiyi gösteren 

bir örnek olduğunu söy-
ledi. İlknur Kazim, Naim 
Süleymanoğlu'nun anısı-
na gösterilen saygı için 
teşekkür ederek grubu 
tekrar Momçilgrad’ı ziya-

ret etmeye davet etti.
Törenin ardından kasa-

ba stadyumunda gösteri 
maçı oynandı. Maç, 2-2'lik 
beraberlikle sonuçlandı.

              Kırcaali Haber

Ardino’da Yunak Stadyumu yenilenecek
Devlet Tarım Fonu, Ar-

dino (Eğridere) Belediye-
sinin, “Ardino Kasabasın-
daki Stadyumun Yeniden 
inşası, Donatılması ve 
Tefrişi” isimli projesinin 
2014-2020 dönemi için 
Kırsal Kesimlerin Kalkın-
ması Operasyonel Prog-
ramınca Ardino-Cebel 
(Şeyhcuma) Yerel Giri-
şim Grubu (MİG) Derneği 
Toplumların Önderliğinde 
Yerel Gelişim Stratejisi 
çerçevesindeki 19. Top-
lumların Önderliğinde 
Yerel Kalkınma Tedbiri 
ve 7.2 Yenilenebilir Enerji 
ve Enerji Tasarrufu Yatı-
rımları Dahil Her Türlü 
Küçük Ölçekli Altyapının 
Oluşturulması, İyileştiril-
mesi Veya Genişletilme-
si İçin Yatırım Desteği 

Tedbiri kapsamında hibe 
desteği verilmesini onay-
ladı.
Bu projenin uygulan-

ması, Belediye Başkanı 
Müh. İzzet Şaban'ın ilk 
dönemi için 2019 son-
baharında seçim kam-
panyası sırasında verdi-
ği vaatlerden biri. Müh. 

Şaban, projenin uygu-
lanmasının spor altya-
pısının gelişimine katkı 
sağlayacağını ve bunun 
da yaşam koşullarının 
iyileştirilmesine yol aça-
cağını söyledi.
Proje faaliyetleri arasın-

da futbol sahasının çim-
lerinin yenilenmesinin 

yanı sıra bir atletizm pist 
zemin kaplaması yapıl-
ması yer alıyor. Bundan 
başka ahşap-polimer 
kompozit malzemeler-
den yapılmış banklar ko-
nulacak. Tribünlerin bir 
kısmının üzerine metal 
sandviç panellerle kaplı 
metal profilden bir kano-
pi yerleştirilecek. Mevcut 
plaj voleybol sahasının 
da restore edilmesi plan-
lanmakta. Mevcut delikli 
çit ve tribünleri sahadan 
ve jimnastik ekipman-
lardan ayıran metal kor-
kuluk boyanacak. Stad-
yuma ana giriş bölümü, 
bir giriş kemeri ve yeni 
portal kapılar aracılığıy-
la oluşturulacak. Futbol 
sahasına sulama sistemi 
yapılacak. KH

Gruevo köyüne rekreasyon alanı yapıldı
Momçilgrad (Mestan-

lı) Belediyesi, Gruevo 
(Hayranlar) köyünde ye-
tişkinler ve çocuklar için 
rekreasyon alanı inşa 
etti. Rekreasyon alanı, 
köyün merkezinde Halk 
Kültür Evi ile anaokulu 
arasında yer alıyor. Bu 
bölgede hâlihazırda kul-
lanılan bir çocuk oyun 
alanı var. Arazi temiz-
lendi ve yeşillendirme 
yapılan alan yenilenerek 
tamamen iyileştirildi.
16 metrekare büyük-

lüğünde bir çardak ku-
ruldu, banklar ve çocuk 

figürlü dış mekan çöp 
kutuları yer leşt ir i ldi. 

Momçilgrad Belediye-
sinin projesi, Çevre ve 

Su Bakanlığına (MOSV) 
bağlı Çevre Koruma Fa-

aliyetlerini Yönetim Ku-
ruluşunun (PUDOOS) 

yürüttüğü 2020 Temiz 
Çevre İçin Ulusal Kam-
panya kapsamında des-
tek aldı.
Rekreasyon alanı 40 

adet mazı ağacı ve ara-
larında çınar ağacı, çınar 
yapraklı akçaağaç, tüplü 
sumak ağacı, ginkgo bi-
loba, atlas sediri de bulu-
nan çeşitli iğne yapraklı 
ve yaprak döken ağaç 
türleriyle yeşillendirildi.
Ağaçlandırma çalış-

ması yerlilerin gönüllü 
olarak çalışmalarıyla 
gerçekleştirildi.
            Kırcaali Haber

Kırcaali bölgesinde koronavirüs 
tedbirleri artırıldı

Kırcaali İl Koronavirüs Kriz Masası, Kırcaali bölge-
sinde salgın durumunun kötü hale gelmesi ve (sade-
ce son 14 günde 284 vaka veya 100 000 kişi başına 
düşen vaka sayısı 179) koronavirüs vaka sayısının 
ani yükselişi nedeniyle nüfusun sağlığını korumak 
için 13 Kasım 2020 tarihine kadar geçici olarak kı-
sıtlayıcı önlemler getiriyor. İl genelinde bulunan bü-
tün restoran, kafe ve diğer yeme-içme yerleri saat 
24.00'e kadar açık olacak. Vaftiz ve cenaze törenle-
rine 10 kişiye kadar katılmasına izin verilecek. Kapalı 
mekanlarda anti-salgın önlemlerine uyularak yapılan 
düğün ve başka organizasyonlara katılan konukların 
sayısı 30 ile sınırlandırılıyor.

Kırcaali İl Koronavirüs Kriz Masasının video konfe-
rans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantının katılımcı-
ları, “Sağlık sistemi üzerindeki yük çığ gibi büyüyor” 
diye yorum yaptılar. An itibariyle Kırcaali hastane-

sinde 26 koronavirüs hastası tedavi görüyor. Onların 
16’sı Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde, 6’sı Zatürre 
(Pnömoni) ve Tüberküloz Hastalıkları Bölümünde, 
4’ü ise Anesteziyoloji ve Yoğun Bakım Bölümünde 
yatıyor. Hastane yönetimi, tedavi ihtiyaçlarını karşı-
lamak için koronavirüs hastaları için ayrılan yatak 
sayısını artırmaya karar verdi. An itibariyle hastane-
de koronavirüs hastaları için 41 yatak bulunuyor. Bu 
sayı tedavi kurumunun yatak kapasitesinin yaklaşık 
yüzde 12’sini oluşturuyor.

Kırcaali Hastanesi Müdürü Prof. Dr. Todor Çerke-
zov, belediye hastanelerinin ikamet adresine göre 
hasta kabul etmelerini, aile hekimlerinin ise sadece 
hastaları Acil Yardım Servisine sevk etmekle kal-
mayıp hafif vakaların tedavisine daha aktif bir şekil-
de katılarak dayanışma içerisinde hareket edilerek 
yükün dağıtılması çağrısında bulundu. An itibariyle 
Momçilgrad hastanesinde üç hasta, Krumovgrad 
(Koşukavak) hastanesinde ise bir hasta yatıyor.

Hekimler, yapılan koronavirüs testlerinin yüzde 40-
45’inin sonucunun pozitif çıktığını bildirdiler. Şuan 
Bölge Sağlık Müfettişliğinin verilerine göre, 341 has-
ta evde tedavi görüyor, 34 hasta hastaneye kaldırıldı, 
26 hasta hayatını kaybetti.

Kırcaali Valisi ve Kırcaali İl Koronavirüs Kriz Ma-
sası Başkanı Nikola Çanev, denetleme kurumları 
tarafından kontrolün güçlendirilmesi çağrısında bu-
lundu ve Sağlık Bakanlığının sağlık görevlilerinin 
el fenerleri ve sinyal lambaları yakarak anti-salgın 
önlemlerine uyma çağrısı yapma girişimini mem-
nuniyetle karşıladığını dile getirdi. Acil Tıp Merkezi 
ekiplerinin ardından sırayı devralarak hastanede gö-
revli doktorların her gece saat 20.00'de bu inisiyatife 
katılmalarını önerdi.
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Bulgaristan’da yılda 4 000 meme 
kanseri vakası tespit ediliyor

Her yıl Bulgaristan’da 
yaklaşık 4 000 kadın 
meme kanserinden mus-
tarip olduğunu öğreniyor. 
Bu, kadınlarda en sık gö-
rülen kötü huylu tümör. 
Erken teşhis edildiğinde 
hastalığın üstesinden gel-
mek daha kolay.

Bulgaria ON AIR televiz-
yon kanalının sabah prog-
ramına konuk olan Acıba-
dem City Clinic Tokuda 
Hastanesi Görüntüleme 
ve Tanı Kliniği Müdürü 
Doç. Dr. Veselka Stoyno-
va, ”Bu konuda önemli bir 
gelişme olduğunu söyle-
mek zor. Ancak kadınla-
rın daha bilgili, bu önle-
yici muayenelere düzenli 
olarak gitmeye ve zama-
nında muayene edilmeye 
daha istekli hale gelmele-
ri yönünde bir eğilim var. 
Ancak bu genel bir eğilim 
değil ve toplum hayatına 
bir etkisinin olması için 
hala yapılması gereken 

çok şey var” diye kaydetti.
Acıbadem City Clinic 

Tokuda Hastanesi Tıbbi 
Onkoloji Müdürü Prof. Dr. 
Asen Dudov, önceki yıllar-
dan farklı olarak muayene 
olmak isteyen kadınların 
sayısında artış olduğuna 
dikkat çekti.

Prof. Dr. Dudov, “Önce-
leri hastalığı çok ilerlemiş 
aşamada olan hastalar 
geliyordu. Belki de yeterli 
değil, ama bu yönde iler-
leme var. Pek çok zeki 

kadın internet sitelerinde 
verilen her türlü tavsiye-
lere uyuyor. Şeker, etle 
ilgili saçmalıklar, bunlar 
kanseri körüklüyor. Bunun 
tıp açısından kesinlikle bir 
mantığı yok” dedi.

Doç Dr. Stoynova, ka-
dınların ilk önce duya-
bileceklerinden korkusu 
olduğunu ekledi.

Tokuda Hastanesi Gö-
rüntüleme ve Tanı Kliniği 
Müdürü, “Bu durum de-
ğişmeli. Tümör ne kadar 

erken tespit edilirse, ka-
dının tedavi edilmiş kabul 
edilebilir tahmini o kadar 
iyi olur. Tıbbi açıdan iyi et-
kilerini kanıtlamış olan ve 
tek makul olan birkaç yön-
tem var – meme ultraso-
nu, mamografi ve meme 
manyetik rezonans görün-
tülemesi” diye izah etti.

Doç Dr. Stoynova, 40 
yaşın üzerindeki her kadı-
nın iki yılda bir mamografi 
çektirmesi gerektiğini ve 
daha genç kadınların gö-
rüntülü muayene olması 
gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Dudov, “Tüm 
kanser hastalıklarında ka-
demeli bir artış var, ancak 
belki de risk faktörleri, bir 
dizi başka faktöre sahip 
sanayileşmiş bir ortamda 
yaşıyor olmamız. Kadın-
ların giderek daha geç 
yaşlarda doğum yapması 
ve bir takım tıbbi müda-
halelere maruz kalması... 
" diye ekledi.

AB ülkeleri eşzamanlı olarak 
COVİD-19 aşısına sahip olacak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, 
AB devlet ve hükümet başkanlarıyla video konferans 
yöntemiyle bir araya geldikten sonra basına yaptığı 
açıklamada, “AB ülkeleri eşzamanlı olarak COVİD-19 
aşısına sahip olacak” diye bildirdi.

Von der Leyen, yıl sonuna kadar AK’nun enfekte olan 
kişilerin takip edilmesi için yolcuların dolduracağı or-
tak bir form kullanılmasını önermesi beklendiğini de 
sözlerine ekledi.

AK Başkanının ifadesine göre, 22 AB ülkesi kasım 
ayı sonuna kadar mobil takip uygulamalarına sahip 
olacak ve verilerin bir an önce bağlanması konusunda 
ısrar etti.

Von der Leyen, vatandaşlara çelişkili mesajlar veril-
mesinden kaçınmak için yeni hastalıkla mücadelede 
deneyim alışverişinde bulunmak üzere ulusal ve AB 
uzmanlarının ortak toplantıları yapılacağını da sözle-
rine ekledi.

AK Başkanı, test sonuçlarının karşılıklı olarak daha 
erken tanınması ve ulusal aşı takviminin daha hızlı ha-
zırlanması konusunda ısrar etti.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, çoğu AB 
ülkesinin hastalığın yayılmasının sınırlandırılması için 
yeniden kısıtlamalar getirdiğini kaydetti. Michel’in ifa-
desine göre AB, üye devletlerde karantina koşullarının 
uyumlulaştırılmasını tartışıyor.

Aşılarla ilgili yanlış bilgilere karşı AB’nin strateji ge-

liştirmesi konusunda ısrar eden Michel, “Önlemler söz 
konusu olduğunda her gün önemli olduğu için AB'nin 
sonbahar ortasında yeni bir koronavirüs enfeksiyonu 
zirvesi kaydettiği bir zamanda koordinasyon çok önem-
li” dedi.

Michel, “Şimdi AB düzeyinde iki temelde kararlı bir 
eyleme ihtiyacımız var: koronavirüs testi yapılması ve 
temas takip uygulamaları ve aşı uygulamaları” diye 
belirtti.

Her bir ülkenin koronavirüs testi yapılması ve temas 
takip uygulamaları ve aşı uygulamaları konularında 
nasıl çalıştığını ve sınırların ötesinde temasların izlen-
mesinin nasıl koordine edileceğini tartışmak için top-
lantılar yapılması kararlaştırıldı.

Avrupa Konseyine göre, mevcut test yöntemlerinin 
ortak değerlendirilmesi de gerekli.

Avrupa Konseyi, 15 Ekim 2020'de eşi benzeri gö-
rülmemiş ve ciddi endişeler yaratan salgın durumunu 
değerlendirdi. AB liderleri, serbest dolaşıma getirilen 
kısıtlamalara koordineli bir yaklaşım önerisi de dahil 
olmak üzere AB düzeyinde COVİD-19'a karşı müca-
delede genel koordinasyon konusunda bugüne kadar 
kaydedilen ilerlemeyi memnuniyetle karşıladılar.

AB liderleri, karantina uygulamasının düzenlenmesi, 
sınır ötesi temas takibi, test stratejileri, test yöntemleri-
nin ortak değerlendirilmesi ve AB'ye zorunlu olmayan 
seyahatlerin geçici olarak kısıtlanmasına yönelik koor-
dinasyon çabalarına devam etme konusunda anlaştı.

27 Ekim'de Charles Michel, COVİD-19 salgını bağla-
mında AB'nin yeri doldurulamaz, yüksek katma değerli 
ürün ürettiğini vurguladı ve herkesi hızlı hareket etmeye 
çağırdı. KH

Almanya, Bulgaristan’ı “risk bölgesi” ilan etti
Dışişler i Bakanlığın-

dan verilen bilgiye göre, 
Almanya koronavirüs 
enfeksiyonundan korun-
ma bağlamında 1 Ka-
sım 2020'den itibaren 
Bulgaristan'ın tamamını 
“risk bölgesi" olarak ilan 
etti. Bu tanımlama, ülke-
mizden Almanya’ya se-
yahat eden vatandaşlara 
kısıtlayıcı tedbirler uygu-
lanmasını gerektirir.

Berlin Büyükelçiliğimi-
zin verdiği bilgiye göre, 

Almanya'ya riskli bir böl-
geden gelen ve son 14 

gün boyunca böyle bir 
bölgede bulunanlar için 
koronavirüs testi yaptırma 

zorunluluğu bulunuyor. 
Riskli bir bölgeden gelen 

ve Almanya’ya 
giriş yapacak 
olanlar, negatif 
bir test sonucu 
göstermedik-
leri sürece 14 
gün boyunca 
k a r a n t i n a d a 
kalacaklar.

K a r a n t i n a , 
riskli bir bölge 

üzerinden transit geçiş 
yapan yolcular için geçerli 

değil.
Bu bölgelerden seyahat 

edenlerin negatif bir test 
sonucu göstermesi gere-
ken Robert Koch Enstitü-
sünün 1 Kasım 2020'ye 
kadar Bulgaristan’ın riskli 
seyahat destinasyon lis-
tesinde Sofya kenti, Bla-
goevgrad (Yukarıcuma), 
Razgrad (Hezargrat), Sli-
ven (İslimye) ve Tırgovişte 
(Eskicuma) şehirleri yer 
alıyor.        Kırcaali Haber

Bulgaristan Başmüftülüğünden "Yetimler Haftası" Etkinliği
1. sayfadan devam

manları Diyaneti Başmüf-
tülüğü organizasyonunda 
2-8 Kasım tarihlerinde 
yürütülen kampanyanın 
ülke genelinde heyecan 
yarattığını belirterek, "Ye-
timlere sahip çıkarak bir 
imtihandan geçiriliyoruz." 
dedi.

Kampanyanın her geçen 
yıl daha büyük destek 
gördüğünü aktaran Meh-
met, Kırcaali’deki kam-
panyanın ilk gününde 3 
bin 160 leva (16 bin 630 
Türk lirası) bağış sağlan-
dığını belirtti.

Mehmet, ayrıca, Osman-
gazi Belediyesinin, Kırca-
ali Bölge Hastanesine 10 
tekerlekli sandalye, 20 
battaniye ve 1000 maske 
bağışladığını söyledi.

Yetimler Haftası kermesi 
için Osmangazi Belediye-
sinin Kırcaali’ye iki mini-

büs dolusu yiyecek yol-
ladığını aktaran Mehmet, 
kermes gelirinin büyük 
bir bölümünün bu malze-
melerden elde edildiğini 
kaydetti.

Kırcaali Belediyesin-
den Yetimler Haftasına 
destek

Yetimler Haftasına des-
tek veren Belediye Başka-

nı Hasan Aziz de kerme-
sin önemine değinerek, 
"Tüm bölgemizdeki Türk, 
Müslüman, Bulgar, Hris-
tiyan kardeşlerimizi ker-
mese katılmalarına davet 
ediyoruz." dedi.

Hasan Aziz, "Edirne Be-
lediyesi ile kardeşliğimiz 
uzun zamandır devam 
ediyor. Türkiye ile bera-

berliğimiz ile kardeşliği-
miz büyük bir anlam taşı-
yor." ifadesini kullandı.

Belediye Başkanı Aziz, 
Bulgaristan’ın 28 ilin-
den biri olan Kırcaali’de 
ülkenin son 150 yıllık 
geçmişinde ilk kez bir il 
merkezinde yeni bir cami 
kurulduğunu anlattı. Aziz, 
aralıkta hizmete açıla-

cak caminin, Edirne’de-
ki Selimiye’den sonra 
Balkanlar'ın en büyük 
ikinci camisi olacağını, 
külliye ve İslam merkezi 
işlevi göreceğini vurgu-
ladı.

Trakya Ünivers i tes i 

Rektörü Prof. Dr. Erhan 
Tabakoğlu da "Yetimler 
Haftası" dolayısıyla kent-
te düzenlenen kermesin 
bereketli geçmesini dile-
yerek katkıda bulunanlara 
dua ettiğini söyledi. AA
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Bulgaristan ve Arnavutluk arasında 
turizm alanında işbirliği anlaşması
Başbakan Yardımcısı 

ve Turizm Bakanı Mari-
ana Nikolova, Arnavut-
luk Avrupa ve Dışişleri 
Bakanı görevini yürüten 
Gent Cakaj ile imzaladı-
ğı turizm alanında işbir-
liği anlaşması protokol 
imza töreninde yaptığı 
konuşmasında, “2019'da 
36 000'den fazla Arnavut 
turist tatil destinasyonu 
olarak Bulgaristan'ı ter-
cih etti. Turistlerimiz için 
Arnavutluk, Batı Balkan-
lar'daki en ilginç desti-
nasyonlardan biri ve son 
bir yıla ilişkin istatistiklere 
göre Bulgaristanlı turist-
lerin Arnavutluk ziyaretle-
rinde % 35'lik bir artış var” 
diye kaydetti.

Turizm Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre 
Nikolova, “Bu anlaşma, 
her iki ülke için bu önemli 
sektördeki dostluğumuzu 
ve mükemmel ilişkilerimizi 
güçlendirmek için yeni bir 
adım” dedi.

Başbakan Yardımcısı, 
“Özellikle mevcut küresel 
zorluklarla karşı karşıya 

kaldığımız bir zamanda 
elde edilen sonuçları ko-
rumak ve geliştirmek kilit 
önem arz ediyor. Arnavut 
vatandaşlarının ülkemize 
gösterdiği büyük ilgiden 
etkilendim” diye ifade etti.

Nikolava, sözlerini şöyle 
sürdürdü: “Balkanlar, zen-
gin tarihi geçmişimiz ve 
mirasımız, yaşam, kültür, 
geleneklerdeki benzer-

likler ve Karadeniz Eko-
nomik İşbirliği Teşkilatı, 
Dünya Turizm Örgütü ve 
diğer örgütlerde bölgesel 
ve küresel düzeyde gele-
cek vaat eden ilişkiler bizi 
birbirimize bağlıyor”.

Başbakan Yardımcısı, 
konuşmasının devamın-
da şunları kaydetti: “8 
Nolu Pan-Avrupa Korido-
ru da dahil olmak üzere 

gelecekteki ortak proje-
lerimizin geliştirilmesiyle 
bölgenin kalkınmasına 
daha fazla katkı sağla-
yacağımıza inanıyorum. 
Bugün salgın durumunun 
gerçeklerine uyum sağla-
mamız gerekiyor ve sizi 
temin ederim ki Bulgaris-
tan turistlerin sağlığını ko-
rumak için mümkün olan 
her şeyi yapıyor”.

Bakan Cakaj, iki ülke 
arasındaki iyi ilişkileri teyit 
etti, ancak gelecekte on-
ları iyileştirme potansiyeli 
olduğuna dikkat çekerek 
turizmin, ilişkileri geliştir-
menin bileşenlerinden biri 
olduğunu belirtti.

Arnavutluk Avrupa ve 
Dışişleri Bakanı, “Turist 
sayısını ar tırmak için 
daha yapılacak çok şey 
var. İlk hedefimiz Sofya-

Tiran direkt uçuşlarının 
yeniden başlatı lması 
olacak. Duras ve Varna 
limanları arasındaki iş-
birliğini ve ayrıca 8 Nolu 
Pan-Avrupa Koridorunun 
inşasına yönelik bir son-
raki çalışmaları da teşvik 
ediyoruz. Turizm alanında 
ortaklık, diğer alanlarda 
da işbirliği yapılmasını 
ifade eder” dedi.

             Kırcaali Haber

Slavyanovo’da yapımı devam eden camide ilk cuma namazı
Plevne ilçesine bağlı 

Slavyanovo (Türk Trıste-
nik) kasabasında inşaatı 
devam eden camide ilk 
cuma namazı kılındı. Bu, 
kasabadaki Müslüman-
ların girişimiyle gerçek-
leştirildi. Yapımı devam 
eden cami inşaatının 
kaba inşaatı tamamlanın-
ca müminler yeni camide 
cuma namazı kılınmasını 
organize etmeye karar 
verdiler. Yerli Müslüman-
lar namaza Bulgaristan 
Müslümanları Başmüf-
tüsü Dr. Mustafa Hacı’yı 
ve Plevne Bölge Müftüsü 
Murat Boşnak’ı da davet 
ettiler.

Kasabada birçok kez 
cami inşa etmek için çaba 
gösterildi ve yerel halkın 
yaptığı bağışlarla bunun 
için bir arazı satın alındı. 
11 Eylül 2019'da yapı-
lan temel atma töreniyle 
Slavyanovo kasabasın-
da cami inşaatı projesi 
resmen başlatıldı. Plev-
ne Bölge Müftüsü Murat 
Boşnak, cami projesinin 
Bulgaristan Başmüftülü-
ğü bütçesinden sağlanan 
kaynaklarla ve ülkenin her 
yerinden ve yurt dışından 
hayırseverlerin yaptığı 
bağışlardan elde edilen 
gelirlerle finanse edildiği-
ni belirtti.

Murat Boşnak, Grand-

mufti.bg haber sitesine 
verdiği röportajda, “İnşaat 
tamamlandı, minare nere-
deyse inşa edildi ve kapı 
ve pencere doğramaları 
monte edilecek. Çok ya-
kında bir sonraki kurulum 
aşamalarına geçilecek, 
yani sıhhi su tesisatı ve 
elektrik tesisatı monta-
jı, çit kurulumu, dış ve iç 
cephe sıva uygulaması 
yapılacak. Cami inşaatı-
nın nihai olarak tamam-
lanması bağışçıların iyi ni-
yetine bağlı” diye kaydetti.

Cami projesinin zor kıs-
mı olan kaba inşaatının 
tamamlanmasının bir 
ifadesi olarak müminler 

cuma namazını camide 
eda ettiler. Namaz, beton 
zemine önceden serilmiş 
kilim seccadeler üzerin-
de kılındı. Daha önce de 
toplu namazlar organize 
edildi, ancak onlar avluda 
ya da cami önünde kılın-
dı. Bu yapım aşamasında 
olan cami içinde kılınan ilk 
namaz oldu.

Cuma namazı Başmüftü 
Dr. Hacı tarafından kıldı-
rıldı. Başmüftü, cuma hut-
besinde camilerin mümin-
lerin bedenini ve ruhunu 
birleştirdiğini ve değerinin 
çok iyi bilinmesi gerektiği-
ni ve beş vakit namaz sı-
rasında her zaman sevgi 

ile dolması gerektiği me-
sajını verdi.

Girişim haftalık olarak 
planlanmıyor, ancak mü-
minlerin isteği üzerine 
ve iyi hava koşullarında 
henüz inşaatı tamamlan-
mamış olan camide cuma 
namazının kılınması orga-
nize edilebilir.

Plevne Bölge Müf -
tüsü Murat  Boşnak, 
önümüzdeki Ramazan 
Bayramı'nda Slavyanovo 
kasabasındaki Müslü-
manların ibadet edebile-
cekleri bir camiye sahip 
olmalarını umduğunu 
söyledi.
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Remdesivir  i lacı 
Bulgaristan'a ulaştı
Yaklaşık 2600 şişe Remdesivir ilacı Bulgaristan'a 

ulaştı. Onlar yoğun bakım ünitelerinde yatan 260 ko-
ronavirüs hastasının tedavisinde kullanılacak.

Teslimat 2,1 milyon leva değerinde ve şişeler 25 gün 
boyunca hastaların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde 
orantılı olarak dağıtıldı.

Remdesivir'in bölge sağlık müfettişliklerine (RZİ) 
dağıtımı sırasında basın mensuplarına açıklamalarda 
bulunan Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Boyko Penkov, 
“Mart ayına kadar her ay 6 000 şişe Remdesivir almayı 
bekliyoruz” dedi.

Bakan Yardımcısı ayrıca tedavide ilk günde iki şişe 
ve sonraki günlerde intravenöz ile uygulanan bir şişe 
ilaç kullanıldığını izah etti. İlaç ilk önce beş RZİ’ye ve 
Sofya’daki Pirogov Hastanesi, Aleksandrovska Hasta-
nesi ve Askeri Tıp Hastanesine teslim edildi. İlaç ecza-
nelerde satılmayacak.

Dr. Penkov, “Bu, Bulgaristan hükümetinin 21 milyon 
levanın üzerinde kaynak sağladığı sözleşme kapsa-
mında yapılan ilk teslimat. Bu teslimatın değeri 2 mil-
yon 100 bin leva. İlaçlar, 25 gün içerisinde hastaların 
ihtiyacını rahatlıkla karşılayabilecek şekilde orantılı 
olarak dağıtıldı” diye belirtti.

Bakan Yardımcısı, ayrıca hangi hastaların tedavisin-

de Remdesivir ilacı kullanılmasının tavsiye edilmediğini 
açıkladı.

Dr. Penkov, “Hafif atlatan hastalarda veya sitokin 
fırtınasının çok şiddetli durumunda olanlarda kullanıl-
maz, sorun çıkar, bunlar orta-ağır hastalar. Anestezi-
yoloji ve Yoğun Bakım Uzman Konseyi, ilacın hangi 
hastalara en yararlı olacağını değerlendirmek için bir 
prosedür oluşturdu. Bu prosedürün uygulanması için 
Bulgaristan'ın değişik yerlerinde bulunan hastanelere 
talimat verildi” diye ifade etti.

Bakan Yardımcısı, kasım ayında beklenen teslimatın 
Ekim ayına göre iki buçuk kat daha fazla miktarda ola-
cağına işaret ederek, her ay 6 000 şişe olmak üzere 
ritmik bir şekilde teslim edileceğini vurguladı.

Dr. Penkov, ilacın hastanede kalış süresini 4-5 gün 
kısalttığını ve hastalığın seyrini biraz daha hafiflettiğini 
belirtti.

Askeri Tıp Hastanesi Müdürü Tümgeneral Prof. Dr. 
Ventsislav Mutafçiyski, “Bu ilacın kontrendikasyonları 
çok tartışmalı bir konu, ancak alerjik reaksiyonların bu 
preparatın kullanımının kesinlikle kontrendikasyonları 
olduğu söylenebilir” dedi.
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Edirne ve Tırgovişte arasındaki ticari ilişkiler artıyor

Edirne Valiliği ve Bulgaristan 
Tırgovişte (Eskicuma) Valiliği 
arasında niyet beyanı imza tö-
reni gerçekleşti.

Edirne Valisi Ekrem Ca-
nalp, Bulgar mevkidaşı Mitko 
Staykov'u valilik binasının önün-
de karşıladı.

Canalp, burada yaptığı konuş-
mada, Türkiye ve Bulgaristan'ın 
Balkan coğrafyasında komşu 

olarak birlikte yaşadığını söy-
ledi.

Edirne'den Eskicuma'ya, 
Eskicuma'dan da Edirne'ye zi-
yaretlerin devam ettiğini belirten 
Canalp, şu değerlendirmede 
bulundu:

"Bulgaristan'la karşılıklı ziya-
retlerin bir kısmının turistik, bir 
kısmının ise ticari boyutu var. İş 
birliği protokolümüz aramızdaki 

insani ve ticari ilişkileri çok iyi 
çerçeveye oturtup geleceğe çok 
daha güçlü şekilde taşınmasına 
vesile teşkil edecektir. Eskicu-
ma'daki soydaşların, Müslü-
manların varlığı da aramızdaki 
ilişkilere güçlü bir bağ katabil-
mek amacıyla çok güçlü bir fır-
sat doğuruyor." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan ve Bulgaristan Başba-

kanı Boyko Borisov arasındaki 
iyi ilişkilerin devletler arası her 
düzeye yansıdığını aktaran Ca-
nalp, böylelikle tüm problemleri 
kısa sürede çözüme kavuştur-
duklarını vurguladı.

Gümrük kapılarından her gün 2 
bin civarında tırın Bulgaristan'a 
geçiş yaptığına dikkati çeken 
Canalp, "Bulgaristan'dan da 
aynı şekilde 2 bin tır Türkiye'ye 
giriş yapıyor. Her gün yüzlerce 
otobüs insanlarla dolu şekilde 
Bulgaristan'a geçiyor ve yüz-
lerce otobüs Bulgaristan'dan 
Türkiye'ye geçiş yapıyor. Aynı 
zamanda binlerce otomobil de 
Bulgaristan'a ve Türkiye'ye giriş 
yapıyor. Bu hareketlilik hem Bul-
garistan açısından hem Türkiye 
açısından çok önemli ekonomik 
fırsatları da bizlere sunuyor." 
diye konuştu.

Staykov da protokolle ilişkile-
rin daha iyi gelişeceğini, ileriye 
dönük adımlar atılacağını be-
lirtti.

Türkiye ile ilgili ilişkilerinin 
çok iyi seviyede devam ettiği-
ni aktaran Staykov, " Bizlerde 
camilerin ayakta kalması için 
her türlü desteği de veriyoruz. 
Bazı konuları ortaklaşa çözme 
çabasındayız. Bu böyle devam 
etmesi gerekiyor ve işbirliğimizi 
devam ettirmeliyiz. Türkiye ta-
rafından Şişecam bize iş alanı 
sağlıyor. Fabrikada 3 bin 500 
yakın işçi çalışıyor. Bunların 
yan çalışmalarıyla birlikte 5 bi-
nin üzerinde istihdam sağlanı-
yor. Ülkemiz bu konuda elinden 
geleni de yapıyor." dedi.

Açıklamaların ardından valilik 
toplantı salonunda imza töreni 
gerçekleşti. 

Geçerliliği 31 Ocak'ta sona eren 
kimlik belgelerine ek süre verilecek

GERB partisi, Olağanüstü Hal Kapsamında Alınan Önlemler ve 
Eylemler Hakkında Kanun’da değişiklik yapılmasına ilişkin kanun 
teklifi sunuyor.

GERB Milletvekili Krasimir Tsipov, Mecliste basına yaptığı açıkla-
mada, “Ek olarak tanınan kimlik belgelerinin 6 aylık geçerlilik süresi 
uzatılacak. Şimdiye kadar bu ek süre, geçerlikik süresi 31 Ekim'de 
sona eren kimlik belgeleri için geçerliydi. Yeni ek süre, olağanüs-

tü salgın durumu 
nedeniyle geçer-
liliği 31 Ocak'ta 
sona eren kimlik 
belgeleri için de 
geçerli olacak” 
diye bildirdi.

Tsipov’un ifa-
desine göre, bu 
karar 400 binden 
fazla vatandaşı 
etki leyecek ve 
amaç pasaport 

şubeleri önünde kalabalıkların ve uzun kuyrukların oluşmasını ön-
lemek. Bir başka olumlu yanı da böylece bu faaliyete yönelik İçişleri 
Bakanlığının (İB) giderleri iyileştirilmiş olacak.

Tsipov, kanun teklifi, hükümetin koalisyon ortağı olan Birleşik 
Vatanseverler İttifakı ile eşgüdüm içerisinde hazırlandı. İB da öne-
riden haberdar edildi.

Halihazırda süresi dolmuş Bulgaristan kimlik belgeleri 48 devlet 
tarafından geçerli sayılıyor. Bunun karşılığında ülkemiz de onların 
vatandaşlarının süresi dolmuş kimlik belgelerini geçerli kabul edi-
yor. Söz konusu ülkelerin listeleri Dışişleri Bakanlığı kurumsal web 
sitesinde yayınlanmış durumda.

Kırcaalili Sanatçı Özlem’den Anavatan şarkısı!
Doğma büyüme Kırcalili olan 

Sanatçı Birhan Özlem Kırca-
ali şarkısının ardından bu kez 
Anavatan Türkiye için şarkı 
besteledi.
Rumeli esintisi ve ezgilerini 

yansıtan beste ve şarkılarıyla 
ün yapan Balkan kökenli olan 
aslen Kırcaali Mıdrets köyün-
den Birhan Özlem, bu kez şu 
anda yaşamış olduğu Anavatan 
Türkiye için “CANIM TÜRKİ-
YEM” isimli şarkı besteledi.
Şu anda Türkiye’de Kocaeli 

Gebze’de yaşayan Sanatçının 
birlikte çalıştığı aranjör firma 
sahibi Ödül Erdoğan sanatçı 
adına yaptığı açıklamada:
“Sanatçı Birhan Özlem Türki-

ye için bestelediği ''Canım Tür-
kiyem'' isimli şarkısını en kısa 
zamanda sizlerle paylaşmanın 
mutluluğunu, onurunu, gururu-
nu yaşayacağız hep beraber, 
en kısa zamanda klibi ile sizle-
rin huzurunuzda olacak.” dedi.
Sanatçı daha önce "Veda" 

ve Dünya Halter Şampiyo-
nu Merhum Milli Haltercimiz 
Naim Süleymanoğlu için bes-
telediği eserlerinin ardından, 
doğup büyüdüğü şehir olan Bulgaristan'ın Kırcaali şehri için de bir şarkı bestelemişti.


