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Büyükelçi Aylin Sekizkök’ün Cebel Günü Mesajı

“1989 Mayıs olaylarının 32. 
Yıldönümünde Cebel Günü’nü 
içtenlikle kutluyorum.
Bulgaristan’da, dönemin 

totaliter rejimine karşı 32 yıl 
önce bugün ayaklanan Bul-
garistan Türklerinin onurlu 

ve cesur direnişi, Doğu Av-
rupa’daki demokrasi ve insan 
hakları mücadelesi tarihindeki 
yerini bütün tazeliğiyle koru-
maktadır.
Bulgaristan Türklerinin bu 

mücadelesi, Bulgaristan’ın 

Türkiye’nin büyük destek ver-
diği NATO üyeliğine ve bilaha-
re, AB üyeliğine giden yolun 
yapı taşlarından birisini teşkil 
etmiştir.
19 Mayıs Türkiye’de Milli 

Mücadelemizin büyük kahra-

manı, Cumhuriyetimizin ku-
rucusu, Ulu Önder Atatürk’ü 
Anma, Gençlik ve Spor Bay-
ramı olarak kutluyoruz. Bu iki 
günün bir arada idrak edilme-
sini anlamlı bir tesadüf olarak 
görüyorum.

Cebel direnişinin kahraman-
larını, totaliter rejimle müca-
delede hayatını kaybeden 
bütün soydaşlarımızı bir kez 
daha saygıyla ve rahmetle 
anıyorum.”
                      Kırcaali Haber

Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’nin 19 Mayıs 
Olayları’nın 32. Yılı Ve Cebel Günü Mesajı

Covid-19 salgını nedeniyle 
19 Mayıs Olayları’nın 32. yılını 
anma programı ve Cebel (Şeyh-
cuma) Günü kutlamaları yapıl-
mıyor. Cebel Belediye Başkanı 
Necmi Ali, sosyal medya hesabı 
üzerinden şöyle bir mesaj ya-
yınladı:

Baylar bayanlar, sevgili vatan-
daşlar, bugün 19 Mayıs, hafı-
zamızda birçok duygu ile dolu 
tarihi bir gün haline gelen Cebel 
Günü.

Cebel'deki meydan, ülkemizde 
değişim rüzgarının estiği yerdir. 
Bu nedenle, Bulgaristan'daki 
insan hakları ihlallerine karşı 
protesto gösterisi düzenleyen-
lere ve katılımcılara duyduğu-
muz saygıyı ifade etmek için 
30 yılı aşkın süredir orada top-
lanıyoruz. Onların eylemleri ilk 
kez Bulgaristan'a demokrasinin 
soluğunu getirdi ve 19 Mayıs'ı 

Cebel Günü'ne çevirdi.
Bu tarihte bu olayların kahra-

manlarını unutmadığımızı ve 
unutmayacağımızı göstermek 
için dünyanın her yerinden ge-
lerek burada bir araya geliriz. 
Cebel'in merkezinde demokra-
sinin filizlendiği günleri unutma-

yacağız!
Bugün sadece özgürlük ve 

haklarını isteyen binlerce insa-
nın ruhunu hayal etmek müm-
kün mü? Anne babanız tara-
fından size verilen ismi gururla 
taşıma hakkı, başınızı dik tutma 

Devamı 2’de

1989 Mayıs Olayları Bildirisi
Bulgaristan’da Komünist rejimin 1984 yılında Bulgaristan Türk-

lerine yönelik başlattığı asimilasyon politikalarına karşı 1989 yılı 
19 Mayıs günü Cebel’de (Şeyh Cuma) binlerce Türk ve Müs-

lümanın katıldığı özgürlük ayaklanmaları bütün Bulgaristan’a 
yayılarak Todor Jivkov ve komünist rejimin sonunu getiren en 
önemli etkenlerden birisi olmuş, ülkede özgürlüğün ve demok-
rasinin temel taşları arasında yerini almıştır.

Böylece Cebel’den başlayan Mayıs Olayları olarak da bilinen 

cesur direniş, sadece Türkler ve Müslümanlar için değil Bulga-
ristan için de tarihsel dönüm noktası olmuştur.

Bu vesileyle, Bulgaristan Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü, 
Cebel direnişinin kahramanlarını, totaliter rejimle mücadelede 
hayatını kaybeden bütün Türk ve Müslümanları saygıyla ve rah-
metle yad ediyor. KH
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45. Halk Meclisi nasıl tarihe gömüldü?
Ülkenin yeni tarihinde 

en kısa ömürlü olarak 
tarihe geçecek olan 45. 
Halk Meclisi artık mazi-
de kaldı. Bulgaristan’ın 
son par lamentosunu 
en kısa ve yaklın ifade 
eden tanımlama böyle 
olur. Bir aydan kısa sü-
ren ömründe bu meclisin 
240 milletvekili 8 oturum 
düzenleyebildi. Covid-19 
hastalığından dolayı bazı 
milletvekiller bir defa bile 
parlamentoya gelmedi. 
Koronavirüs hastası olan 
ve ya karantinada bulu-
nan bazı vekiller açılışta 
bile yeminini online yaptı.

Rekor denilecek kadar 
kısa ömürlü yaşamında, 
bu meclise muazzam 
dozda popülizm damga-
sını vurdu. Hak ve Özgür-
lükler Hareketi mensubu 
Halil Letifov: Bu popülizm 
parlamentarizmin yararı-
na bir olgu değildir” dedi. 
BNR’ye yaptığı yorum-
da Letifov şunu belirtti: 
70’den fazla yasa tasarı-
sının bu kısa süreli meclis 
gündemine sığdırılması 
da bunun göstergesidir. 

Hükümet oluşturma de-
nemesi yapılmadan bile 
bu taslaklar gündeme 
alındı. Burada saptadığı-
mız en büyük problem, 
kimsenin kimseyle konuş-
maması oldu”.

45. Halk Meclisi sadece 
bir yasanın kabul edildiği 
meclis olarak tarihe geçti. 
Milletvekiller tartışmalara 
ve farklı yorumlara sebe-
biyet veren Seçim Yasası 

kabul etti. Yine BNR’ye 
konuşan Veliko Tarnovo 
Üniversitesi Siyasi Bilim-
ler eğitim görevlisi Prof. 
Todor Galunov bunu be-
lirtirken, “günümüz Bulga-
ristan politikacılarının uz-
laşıda çalışmayı becere-
mediği” sonucu pekiştirdi.

Parlamentodaki her altı 
parti de yasama faali-
yetlerini seçim kampan-
yasına büründürdü, dedi 

BNR’ye açıklamasında 
siyasi analizatör Tatyana 
Burucieva.

Bu meclisin kısa süreli 
ömrü beklense de, onun 
bu kadar kısa olma-
sı beklenilmezdi. Hatta 
parlamentonun kendini 
yasama organı olarak 
bile kanıtlayacak zamanı 
olmadı.

“Protestoların partileri” 
olarak adlandırılan parti-

lerin, yani şimdiye kadar-
ki hükümetten memnun 
olmayanların temsilcileri 
bir ana talepte birleşerek, 
uzlaşı sağladı:
"En önemli değişikli 

“Yurtdışı” adlı yeni bir se-
çim bölgesi oluşturmak 
oldu. Bakalım orada kaç 
milletvekili yeri buluna-
cak. Yine de gerekli te-
mele sahip olmayacağını 
tahmin ediyorum”.
Buruc ieva’ya göre, 

Eylül’de yapılacak genel 
sayımda yurt dışındaki 
vatandaşların sayısı hak-
kında bilgi sahibi olma 
beklentileri yersiz olacak.
"Onları bu sayım hak-

kında bilgilendirecek bir 
mekanizma yok, seçim 
anketini yapacak kişi 
yok, Ukrayna, Moldo-
va, İngiltere ve ABD’de 
büyük Bulgar diaspora-
sını bulacak ve sayım 
yapacak görevliler yok. 
Ulusal İstatistik Enstitü-
sünden meslektaşlarım, 
yurtdışındaki Bulgar va-
tandaşlarının yaşadıkları 
ülkelerin genel sayım-
larında sayılabileceğini 

söylediler”.
Tatyana Burucieva, 

ufukta iki ay sonrası-
na bakarak, 46. Halk 
Meclisi’nin daha alaca 
olacağını, meclise giriş 
için yüzde 4 barajı daha 
fazla partinin aşacağını 
tahmin ediyor. İlk üç’e 
girecek partilerde de de-
ğişiklik olacağını düşünü-
yor siyasi bilimci:
"65 yaş üstü ciddi bir 

katman var, geçen se-
çimlerde oylarını kul-
lanmadı. Bu kez sandık 
başına geçecekler ini 
umuyorum. Her parti 4 
Nisan seçimlerine kıyas-
la seçmen sayısından 
biraz kaybedebilir veya 
biraz katabilir. Eğilim ve 
siyasi tercihler kolay de-
ğişmiyor, fakat enteresan 
bir meclis denklemi oluş-
tu. Vatandaşlar bu 45. 
Parlamentodan ne tür 
ibret dersleri aldı ve hü-
kümet oluşturulamayan 
eşsiz bir durumda ne tür 
sonuçlar aldı sorusunun 
cevabını göreceğiz, şim-
dilik tahmin etmek zor.
                           BNR

Cebel Belediye Başkanı Necmi Ali’nin 19 Mayıs 
Olaylarının 32. Yılı Ve Cebel Günü Mesajı

1. sayfadan devam
ve karşıdakinin doğrudan 
gözünüzün içine bakma 
hakkı. İfade özgürlüğü-
nü affetmeyen o iktidarın 
gözünün içine bakmak. 
O iktidarın ele almaktan 
korkmadığı silahın tehdi-
di altında kendin olmak. 
19 Mayıs 1989 mitingi, 
değişim rüzgarlarını es-
tirdi. Tüm Doğu Avrupa'da 
esen fırtına küçük ka-
sabamızdan çıktı. Ve iki 
dünya arasındaki sınır-
lara ulaştı. Jeopolitik bo-
yutlar, özgürlük arzusuyla 
dolu olan insan ruhu için 
önemsizdir.

Cebel’de yapılan barışçıl 
protestolar, 19 Mayıs'ı De-
mokrasi Günü'ne çevirdi. 
Ülkemizde değişim rüz-
garının estiği gün ve Mey-
dan. Bugün Cebel halkı 
için iki kat daha önemli, 
çünkü bugün Cebel Günü 
kutlanır.

Bizim için bugünkü tarih 
yeni bir başlangıç, aynı 
zamanda üzerinde düşü-
nülmesi ve her birimiz ve 
hepimizin kimlik mücade-
lesinin bilançosunu yapa-
cağı bir gün.

Köklerimizin ve tarihimi-
zin Cebel'i başarıya götür-
düğüne vesile olduğunu 
söylemek abartı olmaz. 

Şehrin güçlü ruhu, Cebel 
halkına hayalleri için sa-
vaşma ve yolun ortasında 
durmama gücü vermiştir.

Zor zamanlarla başa 
çıkmak, kendilerini ortak 
hedefleri olan bir insan 
topluluğu olarak görmek. 
Ayrıca zamana meydan 
okuyan bir durumumuz 
var - etnik gerilimler ve 
çatışmalar yaşanmayan 
çok etnikli bir yapıya sa-
hip ilçeyiz.

Sevgili Cebel halkı, sev-
gili destekçilerimiz, onurlu 
bir geçmişi ve bugünü ol-
mayanın bir geleceği yok-
tur. Atalarımız, başardık-
larını bize miras bırakma 
sorumluluğunu gerektiği 
gibi omuzlarında taşıdılar. 
Bugün değilse ne zaman, 
yaptıklarını ağızdan ağıza 
nesilden nesile aktardığı-
mız Cebel'in onurlu ve ce-
sur vatandaşlarına saygı-
mızı ve minnettarlığımızı 
sunmalıyız! Yerel vatan-
severliğimizin çocukları-
mız için en iyi ders kitabı 
olduğunu unutmayalım!

Son zamanlarda zor-
luklar düşüncelerimizi ve 
günlük hayatımızı doldur-
du. Yüzlerimizin neşesi 
kayboldu. Bununla birlik-
te her birinizin yurdunu-
za ve sevdiklerinize olan 
sevgisini yüreğinizde taşı-

dığınızdan bir an için hiç 
şüphem yok. Sizinle olan 
temaslarımda her gün 
herkesin nasıl zor anları 
haysiyetle yaşamaya ça-
lıştığına ikna oldum.

Cebel bugün modern 
bir Avrupa şehri olmaya 
çalışıyor. Buna hepimizin 
katkısı var. Doğru yönde 
gelişme için ivme kazan-
dıktan sonra hepimiz ilçe-
mizde daha fazla ve daha 
hızlı şeylerin olmasını is-
teriz. Çocuklarımız için, 
iyi gelecekleri için bunu 
isteriz.

Bugün her zamankinden 
daha sık, sosyal, ekono-
mik, çevresel sorunları-
mız hakkında açıkça ko-
nuşuyoruz. Bunları çöz-
me yolunda attığımız her 

adımda seviniyoruz, ders 
çıkarıyoruz ve çabalarımı-
zı ikiye katlıyoruz.

Avrupa Birliği (AB) uy-
gulamaları, algılanamaz 
bir şekilde düşünme ve 

çalışma standartlarımıza 
yansıdı. Cebel, ülkede-
ki AB projeleri üzerinde 
çalışmakla ilgili istekleri 
olan birkaç şehirden bi-
ridir. Fikirlerimiz sayesin-
de AB fonlarından hibe 
almaya hak kazanmaya 
devam etmemiz, zorluk-
ların karşısında boş dur-
mayacağımızı ve Cebel'i 
yaşanacak rahat ve ke-
yifli bir yere dönüştürmek 
için planladığımız yolda 
devam etmek için büyük 
çaba sarf edeceğimizi 
gösteriyor.

Küçük parti hırsları, çok-
tandır geniş çapta des-
teklenen büyük fikirlere 
yerini bıraktı. Başarımız, 
tüm Cebel ilçesi sakin-
lerinin çalışmalarının bir 

sonucu olan 
tutarlılığımız ve 
yeterli l iğimiz-
den kaynak-
l anmak tadı r. 
AB’de yaşam 
standartlarına 
ulaşma yolun-
da yavaş yavaş 
ilerliyor olsak 
da, bu doğru 
yoldur.

Sevgili Cebel-
liler, maalesef 
bu yıl 19 Mayıs 
Cebel  Günü 
kutlamaları ya-

pamayacağız. Nedeni 
biliniyor - tüm dünyayı 
etkisi altında bırakan Co-
vid-19 salgını. Bu günde 
her birimiz birliğin, özgür-
lüğün, kazanılan demok-
ratik değerlerin gücünü 
kalbimizde hissediyoruz. 
Çünkü 32 yıl önce ya-
şanan olayların enerjisi, 
haklarımızı ve özgürlük-
lerimizi savunmada bizi 
ileriye taşımaya devam 
ediyor. Bizim davamız bu 
birlik meydanıdır.

19 Mayıs Cebel Günü 

bizim kalbimizde, ama en 
önemli şey insan hayatını 
ve sağlığını korumaktır!
Ve bu günde, hayatımı-

zı daha iyi hale getirmek 
için sağlıklı olmayı ve 
birleşmeyi dileyelim. Her 
Cebel ilçesi sakininin 
evinde kısmet ve bere-
ket olsun ve her çocuk, 
bizim gibi ilçesiyle gurur 
duysun!
Benim için Cebel Bele-

diye Başkanı olarak ilçe-
nin ve her birinizin hiz-
metinde olmak büyük bir 
sorumluluk ve büyük bir 
onurdur. Benim ve beledi-
ye çalışanlarının işi, sizin 
desteğiniz, eleştirileriniz 
ve önerileriniz sayesin-
de mümkün. Bizi eleş-
tirmekten kaçınmayın, 
ancak Cebel'in gelişimi 
için olumlu ve iyi fikirleri-
nizi de bizimle paylaşın! 
Burası, iyi bir ev sahipleri 
olarak birlikte yönetmek 
istediğimiz bizim ilçemiz!
Sağlıklı olun, güçlü olun, 

birlik olun!
19 Mayıs Cebel Gü-

nünüz kutlu olsun! “De-
mokrasi Gününüz” kutlu 
olsun!
Sevgi ve saygılarımla
Necmi ALİ
Cebel Belediye Başkanı
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Aramızdan Ayrılan Bir Münevverin İzinde
Bulgaristan münevver-

leri parmakla sayılacak 
kadar az olup gerçek 
mânâda kıymeti bilinmesi 
gereken insanlardır. Ama 
ne yazık ki, insan sahip 
olduklarının kıymetini 
ancak onları yitirdikten 
sonra anlıyor genelde... 
İnsanoğlu çoğu zaman 
neye, kime, nasıl kıy-
met vereceğini iyi hesap 
edemiyor. Yüce Rabbi-
miz, mukaddes kitabımız 
Kur ’an Azimüşşân’da 
geçen ayet-i celilelerde 
“İnsanoğlu ne kadar da 
nankördür... İnsanoğu ne 
kadar da az şükrediyor...” 
buyurarak bizlere önemli 
mesajlar veriyor. Asılnda 
bu, kadir kıymet bilmenin 
yanı sıra vefanın önemini 
de anlatıyor bir nevi...

Yıllar önce Yüksek İslâm 
Enstitüsünde okuduğu-
muz sıralarda merhum 
hocamız Dr. İsmail Cam-
bazov bize derse gelirdi. 
Hamlığımız sebebiyle ola-
cak ki, İslâm Enstitüsün-
de ders verdiği yıllarda o 
kadar da fazla önemse-
mezdik kendisini. O se-
nelerde bizim başımızda 
kavak yelleri eserdi. Fakat 
yaşı ilerlemiş olmasına 
rağmen o gerçekten de 
idealleri ölmemiş, aksine 
dimdik ve canlı kalmış bir 
zattı. Kendisinden istifade 
edilen tecrübeli bir sima 
idi...

İsmail Hoca, disiplinli ve 
düzenli bir hayat yaşayan 
bir kişi olarak sağlığın-
da her cumartesi-pazar 
Sofya’daki Vitoşa dağının 
zirvesi olan Karatepe’ye 
yürüyüş yaptığını, 15 kilo-
metre kadar yürüdüğünü 
anlatırdı. Zaman zaman 
kendisiyle yürüyen farklı 
arkadaşlarımız da olur-
du. Bize maalesef nasip 
olmadı. Ancak hocamızın 
dağ maceralarını sıkça 
dinlerdik. Geçen yıl bu 
zamanlarda, pandemi 
yüzünden olağanüstü hâl 
ilân edildiği günlerde ara-
mızdan ayrılan hocamızın 
cenazesine katılmak da 
nasip oldmadı. Lâkin ve-
fatını duyunca içimi derin 
bir hüzün kapladı. O heye-
canlı insan, o koca çınar, 
Arda boylu, şık giyimli, 
kelimelerin üzerine basa 
basa, tane tane konuşan, 
her hâliyle pozitif enerji 
yayan o muhterem dün-
yaya veda etmişti.

Zaman akıp gidiyor 
hızlıca... Hocamızın ve-
fatının birinci yıldönümü 
anısına Kültürel Etkileşim 
Derneği’nin düzenlediği 
bir vefa ve şifa yürüyüşü 
gündeme gelmişti. Hava 
şartları çetin olmasına 
rağmen, bir grup arkadaş-
la bu yürüyüşü, bu anlam-
lı geziyi gerçekleştirmeye 
niyet ettik...

Rehberimiz Cambazov 
hocanın hayat tayken 
kendisine değer verdiği 
Şûrâ Başkanımız Vedat 

Ahmed idi. Planlama-
ya göre Aleko Dağ Evi 
mevkiine dek arabalarla 
çıkacaktık, ancak daha 
Dragalevtsi yakınlarında 
çetin kış şartları sebebiyle 
arabalara geçit verilmiyor-
du. Dolayısıyla biraz yaya 
biraz belediye otobüsüy-
le ilk durağımız Aleko’ya 
vardık. Buradan öte esas 
yolculuğumuz başlıyordu. 
Karatepe’ye giden 15 kilo-
metrelik dik yolu yürümek 
üzere harekete geçtik. 
Vefa yürüyüşüne katılan-
lar arasında Cambazov 
hocamızın öğrenciler i 
olduğu gibi, grubumuzda 
yeni nesil dağ sevenler de 
vardı.

Normal şartlarda 3 sa-
atte geçilebilen yol, zorlu 
hava şartlarından dolayı 5 
saate kadar uzadı. Tepe-
ye varmak için işaret ola-
rak dikilen 150 numaralı 
levhayı sağımıza alarak 
yavaş adımlarla da olsa 
1. levhaya doğru ilerliyor-
duk.

Bir ara grubun önüne 
geçerek biraz yalnız iler-
lemeye niyetlendim. Epey 
ilerledikten sonra bir bak-
tım ki, geride ne levha ne 
işaret ne de gelenler var... 
Dağ başını yoğun bir sis 
kaplamıştı. Adeta bir film 
fragmanını andıran bir 
durum oluşmuştu. An iti-
bariyle biraz irkildim, çün-
kü telefonumun şarjı da 
düşmüştü... “Kaybolmak 
işten değil” dedim kendi 
kendime. Durdum, biraz 
bekledim, arkadaşlar da 
yavaş yavaş yol aldıkları 
için az sonra çıkageldiler. 
Bu arada ben çetin kış 
rüzgârının şiddetinden 
nasibimi almış oldum…

Tabi, Karatepe’ye tır-
manan başka kimse -
ler de vardı. Her ne 
kadar Bulgar istan’da 
selâmlaşma yaygın ol-
masa da, dağ tırmanıcı-

ları selâmlaşmayı ihmal 
etmiyor, nazikçe mer-
haba diyorlardı. Sevgili 
Peygamberimiz (s.a.v)’in: 

“selâmlaşmayı aranızda 
yayın” mesajının bir kez 
daha ne kadar önemli ol-
duğunu anlamış oldum. 
Düşünsenize, yalnız başı-
nıza yürüyorsunuz, dağda 
tepede birisi size selâm 
veriyor... Az buçuk içiniz 

ısınıyor, yalnız olmadığını-
zı hissediyor, moral bulu-
yorsunuz. “Elhamdülillâh, 
yalnız değilim” diyorsu-

nuz...
Derken levhalar sırasıy-

la 50 numarayı, 40’ları, 
30’ları, 20’leri gösterirken, 
10 numaraya geldik ve tek 
haneli rakamları görmeye 
başladık. Ve işte 1 numa-
ra... Vitoşa’nın 2290 ra-

kımlı zirvesi Karatepe’ye 
ulaştık. Zirvelere çıkmak 
kolay değilmiş. Varır var-
maz, kovboy f ilmlerini 
andıran ve eski nostal-
jik dekorları olan bir dağ 
evinin lokantasına gir-
dik. Biraz nefeslendik… 
Grup başkanımız soğuk 
rüzgârlardan sonra bize 
sıcak fasulye çorbası ve 
meşhur “padişah turşusu” 
ikram etti. Kadı Seyfullah 
Camii başimamı Şenol 
Hoca ise kahveleri söy-
ledi. Bu arada Başmüftü 
Yardımcısı Ahmed Hasan 
da rahmetli Cambazov’un 
nasıl bir şahsiyet olduğun-
dan bahsetti. Tam içimiz 
ısınmışken, bir müddet 
sonra yeniden yola koyul-
duk. Yoksa orada gecele-
mek zorunda kalabilirdik...

Bu yürüyüş esnasında 
bendeniz, 90 yaşını aşmış 
bir insanın bu yolu her 
hafta nasıl katettiğini dü-
şünerek merhum hocamı-
zın deyimiyle “şaştım da 
kaldım!” demekten ken-
dimi alıkoyamadım. Arka-
daşlar yol boyunca resim 
aldılar, video çekimleri 
yaptılar… Yürüyüşümüz 

esnasında Cambazov ho-
cayı hayırla-minnetle yad 
edip dualarla andık. Ayrı-
ca Vedat Ahmed hocadan 
güzel hatıralar dinledik. 
Merhum Cambazov’un 
zirveye çıkıp dağları izle-
dikçe: “Bu uçsuz bucak-
sız dağlara bakıp da in-
san nasıl ateist olabilir?” 
sorusunu sorduğunu ve 
böylece tefekkür etmeyi 
elden bırakmadığını öğ-
renmiş olduk.

Bu vefa yürüyüşü, bir 
öğrencinin hocasına kar-
şı hürmeten yapabileceği 
basit bir şey gibi görülebi-
lir. Lâkin umudumuz, bek-
lentimiz odur ki, arkadan 
gelen hocalar da vefakâr 
talebeler yetiştirsinler. 
Yetişen genç nesil de ho-
calarına, okudukları irfan 
ocaklarına, anne babala-
rına, yakınlarına karşı bir 
ömür boyu vefa duygusu 
taşımaları gerektiğini 
unutmasınlar.

Rabbim ahirete göç 
eden büyüklerimize rah-
met, dünyada kalanlara 
sıhhat-selâmet versin.
Bahri İzzet
İrşad Dairesi Uzmanı

Bulgaristan’ın nüfusu 
2020’de 34 934 kişi azaldı
Ulusal İstatistik Ens-

titüsü (NSİ), 31 Ara-
l ık  2020 i t ibar ıy la 
Bulgaristan'ın nüfusu-
nun 6 916 548 kişi ol-
duğunu açıkladı. 2019 
ile karşılaştırıldığında 
ülkenin nüfusu 34 934 
kişi, yani yüzde 0,5 
azaldı.
Nüfusun 3 349 715’ini 

erkekler (yüzde 48.4) 
ve 3 566 833’ünü ka-
dınlar (yüzde 51.6) 
oluşturdu. 54 yaş altı 
nüfusta erkekler ço-
ğunlukta.
Ulusal İstatistik Ens-

titüsü, ülkede genel 
olarak nüfus düşüşü 
ve yaşlanma sürecinin 
devam ettiğini, canlı 
doğumların sayısının ve 
toplam doğum oranının 
azaldığını, ölümlerin sa-
yısının ve toplam ölüm 
oranının arttığını, çocuk 
ölümlerinin azaldığını, 
resmi evliliklerin ve bo-
şanmaların sayısının 
azaldığını bildirdi.
2020'nin sonu itibariy-

le 65 yaş ve üstü insan 
sayısı 1 504 048 veya 
ülke nüfusunun yüzde 

21.8'i idi. 2019 yılına 
göre bu yaş grubun-
daki nüfusun payı 0,2 
puan arttı. Yaşlanma 

süreci kadınlarda er-
keklere göre daha be-
lirgin. Bölgesel açıdan 
bakıldığında 65 yaş ve 
üstü insanların toplam 
yaşlı nüfus içindeki 
payı en yüksek oranda 
Vidin (yüzde 30), Gab-
rovo (yüzde 29,1) ve 
Köstendil (yüzde 27,7) 
illerinde görülmekte. 
Toplam yirmi ilde bu 
payın oranı ülke ortala-
masının üzerinde. Yaşlı 
nüfusun toplam yaşlı 

nüfus içindeki payı en 
düşük oranda yüzde 
17,7 ile Sofya (başkent) 
ve yüzde 19,4 ile Varna 

illerinde görülmekte.
31 Aralık 2020 itiba-

riyle ülkedeki 15 yaş 
altı çocuk sayısı 999 
014, yani toplam nü-
fusun yüzde 14.4'ünü 
oluşturuyor ve 2019'a 
göre bu payın oranı 
değişmeden kalıyor. 15 
yaşın altındaki nüfusun 
nispi payı, Sliven (İslim-
ye) ilinde il nüfusunun 
yüzde 18,5’i ve Burgaz 
ilinde il nüfusunun yüz-
de 15,5'i olmak üzere 

en yüksek oranda. Top-
lamda 17 ilde bu payın 
oranı ülkenin toplam 

nüfusu içindeki 
oranının altın-
da, en düşük 
oran ise yüzde 
11,5 ile Smol-
yan (Paşmaklı) 
ve yüzde 11,6 
i le Gabrovo 
illerinde görül-
mekte.
N ü f u s u n 

yaş lanması, 
2001'de 40,4 
olan ortalama 
yaşının 2020 
sonunda 44'e 

çıkmasına ne-
den oldu. 31 Aralık 2020 
itibarıyla çalışma çağın-
daki nüfus 4 139 bin kişi 
veya 2168 000 erkek ve 
1 971 000 kadın olmak 
üzere ülke nüfusunun 
yüzde 59.8'ini oluştu-
ruyor. 2020 yılında ça-
lışma çağındaki nüfus 
bir önceki yıla göre 17 
bin kişi, yani yüzde 0,4 
azaldı.
          Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 426 Mayıs 2021 HABERLER

Aileleri desteklemeye ve istihdamı 
sürdürmeye yönelik tedbirler devam edecek

Pandemi nedeniyle aile-
leri desteklemeye ve istih-
damı sürdürmeye yönelik 
toplam beş önlemin sür-
dürülmesi için hükümet 
tarafından 240 milyon 
leva ek kaynak sağlandı.

Müstafi Başbakan Boy-
ko Borisov, yapılan kabine 
toplantısında tedbirlerin 
uygulanmasına yönelik 
finansmanın güvence al-
tına alındığına ve böyle-
likle fon eksikliği yönünde 
herhangi bir mazeretin 
temelsiz olduğuna işaret 
etti.

117 milyon leva ek fi-
nansman ile 60/40 tedbi-
rinin süresinin haziran ayı 
sonuna kadar uzatılması 
sağlandı. Şimdiye kadar 
bu tedbir kapsamında 
1.158 milyar leva ödeme 
yapıldı ve 300 000'den 
fazla kişinin işi korundu.

Diğer dört önlemin uygu-
lanmasına devam edilme-
si için toplam 120 milyon 
leva sağlandı. Kapatılan 
iş yerlerinde çalışan işçi-
lerin prime esas kazanç 
tutarının % 75'i miktarın-

da tazminat ödenmesi 
için "İşimi Koru" tedbirinin 
haziran ayı sonuna kadar 
uygulanması sağlandı. Bu 
amaçla 25 milyon leva fi-
nansman tahsis edildi. Bu 
tedbir kapsamında şimdi-
ye kadar 51 653 işçinin 
zararlarının telafi edilmesi 
için 62,5 milyon leva öde-
me yapıldı.

İşverenlerin yeni istih-

dam yaratmasına ve as-
gari ücret tutarının kar-
şılanması sayesinde 6 
ay süreliğine kadar işsiz 
kişileri istihdam etme-
sine yardımcı olan "Si-
zin İçin İstihdam" tedbiri 
için de toplam 50 milyon 
leva kaynak yönlendirildi. 
Şimdiye kadar bu tedbir 
kapsamında yaklaşık 20 
000 iş pozisyonu açıldı. 

Ek finansman sayesinde 
11 000 iş pozisyonu daha 
açılabilecek.

23 milyon leva finans-
manla çalışan ebeveyn-
lere çocuk bakıcısı hiz-
meti verilmesine yönelik 
İstihdam Edilen Ebeveyn-
ler Programının süresi-
nin uzatılması sağlandı. 
Programa çok büyük ilgi 
var. Başvurular mayıs 

ayı sonuna kadar devam 
edecek. Programın baş-
langıcından bu yana 6888 
ebeveyn ve aile çocuk 
bakıcısı hizmetinden ya-
rarlandı veya halihazırda 
yararlanıyor. Bu amaçla 
şimdiye kadar 73,9 milyon 
leva ödeme yapıldı.

En çok etkilenen otelcilik 
ve restorancılık, turizm ve 
ulaşım sektörlerindeki iş 
yerlerinde bir pozisyonun 
korunması için 290 leva 

destek verilmesine yöne-
lik tedbirin devam etmesi 
için ilave olarak 22 milyon 
leva kaynak daha ayrıldı. 
Süresi mayıs ayı sonuna 
kadar uzatılan bu tedbir 
kapsamında 33 000 iş 
yeri korundu. Şirketlere 
48,2 milyon leva tutarında 
ödeme yapıldı. Bu destek-
ten 2936 işveren ve prim-
lerini kendileri ödeyen 
sigortalı işçiler yararlandı.

           Kırcaali Haber

Kırcaali’nin yeni parkında yaya köprüsü yapımına başlandı
Kırcaali Belediye Başka-

nı Dr. Müh. Hasan Azis, 
Kuzey Arpezos Parkında 
yapımına başlanan yaya 
köprüsünde devam eden 
inşaat çalışmalarını ye-
rinde inceledi. Belediye 
Başkanına inceleme ça-
lışması sırasında ekibinin 
bir parçası ve belediye 
meclis temsilcileri eşlik 
etti. Tesisin temeli tamam-
landı, montajı yapılacak 
olan üst yapı elemanları 
ön işlemden geçirilerek 
şantiyeye getirildi.

Köprü, parkın birinci ve 
ikinci bölümünü birbirine 
bağlayacak. Yayalar ve bi-
sikletçiler tarafından kul-
lanılacak olan köprünün 
uzunluğu 111.30 m, köprü 
üzerindeki yaya yolunun 
uzunluğu 103.12 m, ge-
nişliği ise 4.46 m olacak.

Yaya platformu, 4 met-
re genişliğinde olup ağır 
yüklerin bulunduğu açık 
alanlar için tasarlanmış, 
son derece güçlü ve da-
yanıklı zemin kaplaması 
olan kompozit profil üzeri 
deck zemin kaplamasına 
sahip olacak.

Sofya Transconsult - 22 
Şirketi tarafından tasarla-

nan yaya köprüsü projesi, 
Ekip Holding tarafından 
uygulanacak. Proje uygu-
lama süresi 210 gün.

Yaya köprüsü projesi, 
2014-2020 dönemini kap-
sayan Büyümedeki Böl-
geler Operasyonel Prog-
ramınca finanse edilen 
Kırcaali Belediyesi 2014-
2020 Dönemi Kentsel Dö-

nüşüm ve Gelişim Enteg-
re Planlarının Uygulanma-
sı Prosedürü kapsamında 
gerçekleştirilen “Kırcaali 
Şehrinde Sokakların ve 
Kaldırımların Onarımı ve 
Rehabilitasyonu” isimli 
proje kapsamında uygu-
lanmakta.

Nazım imar planı, köprü-
nün altına Üreticiler Paza-
rı ile yeni köprü arasında 
bağlantı sağlayacak olan 
Arpezos Caddesi'nin ya-
pılmasını öngörmekte, 
ancak caddenin yapımı 
projede öngörülmemek-
te. Cadde yapımı için ek 
finansman kaynağı ara-
nacak.

Proje uygulama maliyeti 
1,8 milyon levanın üzerin-
de.

               Kırcaali Haber

Bulgaristan'da yeni bir aşılama takvimi başladı
Sağlık Bakanı Dr. Stoy-

ço Katsarov’un yayınladı-
ğı emirnameye göre, 18 
Mayıs'ta Bulgaristan'da 
yeni bir aşılama takvimi 
yürürlüğe girdi.

Emirnameye göre, ülke-
deki bölge sağlık müfet-
tişlikleri (RZİ), her ilçede 
ve gerektiğinde ilçe mer-
kezlerinden kopuk ve ki-
lometrelerce uzaklıkta bu-
lunan yerleşim yerlerinde 
lojistik bağlantı noktaları 

belirlemeli. Sağlık mü-
fettişlikleri her hafta aile 
hekimleri tarafından talep 
edilen Covid-19'a karşı 
aşı miktarlarını bu lojistik 
bağlantı noktalarına sağ-
lamayı taahhüt edecek.

Her hafta pazartesi-
den perşembeye kadar 
aile hekimlikleri ve ülke-
de oluşturulan aşılama 
merkezlerinde 60 yaş 
üzeri vatandaşlar önce-
likli aşılanacak. Bu süre 

zarfında dispanserlerde 
tedavi edilen 60 yaş altı 
iskemik kalp hastalığı, 
kronik böbrek yetmezliği, 
diyabet, serebrovasküler 
hastalık, kronik akciğer 
hastalığı olan kişilerin, 
kanser hastalarının veya 
diğer hastaların doktorun 
takdirine bağlı olarak aşı-
lanmasına izin verilecek.

Aşı olmak isteyen her-
kes, cumadan pazar gü-
nüne kadar kayıt sırasına 

göre Covid-19 aşısı da 
dahil olmak üzere istediği 
aşıyı yaptırabilecek.

Aile hekimleri, en kısa 
sürede mobil aşı ekip-
leri oluşturulması üzere 
Covid-19'a karşı aşı ol-
mak isteyen zor hareket 
edebilen kişilerin ve ula-
şılması zor ve uzak böl-
gelerde yaşayan kişilerin 
listelerini sağlık müfettiş-
liklerine sunacaklar.
         Kırcaali Haber

Ardino Yunak kadın masa tenisi 
takımı Bulgaristan ikincisi oldu
Bayanlar Masa Tenisi Premier Ligi son turu Varna'da 

yapıldı. Ligin son turuna Ardino (Eğridere) Yunak 2015 
Masa Tenisi Spor Kulübünün en iyi üç sporcusu -15 
yaşındaki Tsvetelina Georgieva, 14 yaşındaki Sidelya 
Mutlu ve 15 yaşındaki Funda İbramova katıldı. Rodop 
kızları diğer tenisçilerden yaşça çok daha küçük ol-
masına rağmen 2020/2021 sezonunda takım olarak 
Bulgaristan ikincisi oldu.

Yunak 2015 Masa Tenisi Kulübü Antrenörü Beyhan 

Emin, “Bu, kulübümüz ve masa tenisi okulumuz için 
büyük bir başarı. Bunu birçok şeyden yoksun kalarak 
ve sıkı antrenmanlar sayesinde başardık. Yaşça daha 
küçük olmalarına rağmen kızlarımız güçlü bir ruha sa-
hip olduklarını ve azimli olduklarını gösterdi ve ablala-
rına yenilmedi” diye kaydetti.

Ardino'dan kızlardan başka Varna’da yapılan Bayan-
lar Masa Tenisi Premier Ligi son turunda “Korabost-
roitel 92+” ve “Komfort” olmak üzere iki yerel takım, 
Plovdiv’den (Filibe) “Stoyanstroy”, Panagürişte’den 
“Asarel Medet” ve Pernik’ten “Metalik” takımları mü-
cadele etti.

                                                         Güner ŞÜKRÜ

Emeklilere 50 levalık aylık 
ikramiyeler devam edecek

Teknokrat hükümette Sosyal Politika Bakanı olan 
Gılıb Donev, kabinenin görev süresi boyunca emekli 
maaşlarına verilen ek 50 levalık ikramiyelerin öden-
mesine devam edileceğini bildirdi.

Donev: “Maliye Bakanlığı daha ilk çalışma gününde 
emeklilere 50’şer levalık ek ödemeler için kaynaklar 
bulmayı başardı” dedi.

Sosyal Politika Bakanı istihdama destek önlemleri 
konusunda kaynaklar aradıklarını belirtti.

Maliye Bakanı Asen Vasilev iş sektörü ve sigortası-
nı kendileri ödeyen vatandaşlara pandemide destek 
mekanizmasının 10 güne kadar belli olacağını söyledi.

Vasilev: “7- 10 gün çalışmamıza izin verin ve mali 
durumu gözden geçirerek, gerekli yardım senaryolarını 
hazırlyalım” dedi.

Başbakan Stefan Yanev: “Tam devrede çalışıyoruz. 
Herşey kontrol altında. Zamanında doğru ve açık bil-
giler vereceğiz. Toplum adına şeffaf bir şekilde çalışa-
cağız” teminatını verdi.
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Küçük ve Pendarovski: Ülkelerimiz 
için tek yol dostluk inşa etmektir
Kuzey Makedonya Cum-

hurbaşkanı, Avrupa Parla-
mentosu Milletvekili İlhan 
Küçük’e taahhüdü ve ül-
kenin çabalarını simgele-
yen ve kabul edilen karar 
için teşekkür etti.

Kuzey Makedonya Cum-
hurbaşkanı Stevo Pen-
darovski, AP'nin ülkeyle 
ilgili Daimi Raportörü 
İlhan Küçük ile de dahil 
olmak üzere bir dizi çalış-
ma toplantısı düzenlediği 
Brüksel'e iki günlük bir zi-
yarette bulundu.

İkili, Kuzey Makedonya 
ile Bulgaristan arasındaki 
ilişkilerdeki siyasi dina-
mikleri ve iki ülkenin kar-
şılaştığı zorlukları ele aldı. 
İkisi de, iki komşu ülke 
arasında güven ve dost-
luk inşa etmekten başka 
bir yol olmadığı konusun-
da hemfikir.

AP Milletvekili İlhan Kü-

çük, “Her iki ülke de bir-
likte çalışmaya ve ortak 
iletişim noktaları bulmaya 
kararlı. Batı komşumuzun 
AB'ye katılımı sadece 

onun için değil, Bulga-
ristan için de stratejik bir 
öneme sahip. Bu nedenle 
diyaloğa, samimi ilişkilere 
ve 2017 anlaşmasına geri 

dönmeye ihtiyaç var” diye 
konuştu.

Toplantıda Cumhurbaş-
kanı Stevo Pendarovski, 
AP'ye genişleme süreci-

ne verdiği sürekli destek 
için ve kişisel olarak AP 
Milletvekili ve Kuzey Ma-
kedonya Daimi Raportörü 
İlhan Küçük'e kabul edilen 
rapor için teşekkür ederek 
ülkenin tüm reform alanla-
rındaki çabalarına dikkat 
çekti.

Görüşmede, ikisi ara-
sındaki konuşmanın odak 
noktası bu yıl mayıs ve 
haziran aylarında Avrupa 

Birliği içinde yapılacak 
toplantılar bağlamında 
Kuzey Makedonya'nın 
Avrupa entegrasyonun-
da ilerleme fırsatları ve 
iyi komşuluk ilişkileriyle 
ilgili oldu. Yakında hükü-
metler arası bir konferans 
düzenlemenin ve Avrupa 
Birliği’ne katılım müzake-
relerini resmen başlatma-
nın önemi de vurgulandı.

             Kırcaali Haber

Doç. Kunçev: Dijital aşı pasaportu uygulamasının 
Haziran’da tüm AB ülkelerinde başlaması bekleniyor

Sağlık Bakanlığı Başmü-
fettişi Doç. Dr. Angel Kun-
çev, Bulgaristan’ın ülkeye 
girişleri kolaylaştırdığını 
belirterek, bunun tüm Av-
rupa Birliği (AB) ülkeleri 
için geçerli olmasının bek-
lendiğini kaydetti.

Epidemiyolog, an iti-
bariyle Covid-19 negatif 
PCR test sonucu belgesi, 
aşı sertifikası veya son 6 
ayda hastalığı geçirdiğini 
gösteren bir belge olmak 
üzere üç tür belgeye sa-
hip kişiler in ülkemize 
giriş yapma fırsatı ola-
caklarını açıkladı. Sağlık 
Başmüfettişin ifadesine 
göre, Bulgaristan'ın yaz 
turizm sezonu öncesin-
de turist kapma yarışına 
girdiği ülkeler şimdiden 

benzer kararlar aldı ör-
nek olarak Hırvatistan 
ve Yunanistan'ı gösterdi. 
Doç. Kunçev, “Pratikte 
bu tür bir karar, gelecek-
te Avrupa için bir çözüm 
olacak. Bunu paydaşlar 
olarak bizler daha erken 

uygulamaya koyuyoruz. 
Kanımca, bu karar hazi-
ran ayında tüm Avrupa 
Birliği ülkeleri için geçerli 
olacak ve böyle de olmalı” 
dedi.

Sağlık Başmüfettişi, ay-
rıca Bulgaristan'da yak-

laşan turizm sezonunu 
desteklemek için önlem-
ler alındığını da duyurdu. 
Ülkelerin daha iyi ve daha 
güvenli koşullar sunmak 
için rekabet ettiklerini söy-
leyen Doç. Kunçev, “Bu 
konuda turizm sektörüne 
tam destek vereceğiz” 
dedi. Bu bağlamda, en 
kısa uygulamaya sahip ol-
duğu için ülkemize teslim 
edilen Jansen aşısının bu 
sektöre yönlendirilmesine 
karar verildiğini belirten 
Sağlık Başmüfettişi, sek-
törde aşı olmak isteyen 
ve çalışan herkesin aşı-
lanmasını sağlamak için 
diğer aşıların da turizm 
sektörüne yönlendirilece-
ğini belirtti.
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Dr. İvanova: Covid-19’u geçiren ve aşı 
olan kişilerin antikor miktarı en yüksek
Bulgar i s tan  U lusa l 

Televizyonu’nun (BNT) 
“Gün Başlıyor” progra-
mına konuk olan Sofya 
Sveti İvan Rilski Üniversi-
te Hastanesi Klinik Labo-
ratuvar Müdürü Dr. İrena 
İvanova, “İnsanlara ilk aşı 
dozundan sonra antikor 
testi yapılmasını tavsi-
ye ederim, çünkü aşıya 
cevap vermeyen hasta-
lar var. İlk dozdan sonra 
hastalığı asemptomatik 
olarak geçirdiğini fark 
edenler var” diye kaydetti.

Doktorun ifadesine göre, 

vücutta oluşan antikor se-
viyesinin zirve noktasına 
ulaşması için daha uzun 
süre beklenmeli.

Klinik Laboratuvar Mü-
dürü, “Bu kişiye göre de-
ğişiyor, hastalığı geçiren-
ler yaklaşık bir ay sonra 
test yaptırabilir. Hastalar 
antikorlarının seviyesini 
aynı yerde izlettirmeli, 
doktorlara danışmalı ve 
testleri kendi kendilerine 
kararlaştırılmamalı. Yak-
laşık bir yıldır, ilk korona-
virüs dalgası zamanından 
bu yana antikorları olan 

hastalarım oldu. Şu anda 
da vücutlarında antikorlar 
var, ancak seviyesi azalı-
yor” diye sözlerineekledi.

Doktor, daha şiddetli ge-
çen vakalarda daha fazla 
antikorların oluştuğunu 
kaydetti.

Laboratuvar Müdürü, “8-
10 000'e kadar, orta ve 
hafif seyreden vakalarda 
2000'e, hatta 1000'in al-
tına kadar bile ulaşabilir, 
bu durum viral yüke bağ-
lı. Aşılamadan sonra, hafif 
veya orta şiddette geçen 
bir hastalıktan sonra olu-

şan antikor titresine göre 
çok daha yüksek. En yük-
sek antikor titreleri, has-
talığı geçiren ve iki doz 
aşı olan kişilerde oluşur" 
dedi.

Doktor İvanova’nın ifa-
desine göre, ikinci doz 
aşının ne zaman yapıla-
cağı sorusu makul olup, 
ikinci doz aşının olup ol-
maması makul değil.  “Şu 
anda ticari amaçla hücre 
bağışıklığını değerlendi-
ren testler yapılmamakta” 
ifadesini dile getirdi.
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Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) Genel Başka-
nı Mustafa Karadayı, partinin Merkez Karar Kurulu 
toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıkla-
mada, “Siyasi normalliğin yeniden sağlanması için 
diyaloğa ihtiyaç var. Halk Meclisine giren siyasi 
partiler, diyalog yoluyla değerler etrafında toplanıp 
çoğunluklar oluşturmalı. Açık bir amaç ve program 
gözeterek çoğunluk oluşturmalı. Böylece net bir 
program uygulayan yeterli uzmanlığa sahip kabi-
ne üyelerinden oluşan bir kabine kurulabilir” diye 
kaydetti.

HÖH Merkez Karar Kurulu, pandeminin başlangı-
cından bu yana ilk kez yüz yüze yapılan bir toplantı 

gerçekleştirdi. Toplantıda HÖH’ün yaklaşan erken 
genel seçimleri için milletvekili aday listelerinde az 
bir değişiklik yapması ve öncekine benzer bir seçim 
kampanyası yapması kararı alındı.

Karadayı, “HÖH Merkez Karar Kurulu’nun değer-
lendirmesine göre, HÖH genel seçimlerde çok iyi bir 
sonuç elde etti. Bu sonuçlara dayanarak önümüzde-
ki kampanya ile ilgili kararlar aldık” dedi.

HÖH Başkanı, “Elektronik oylama makinesi ile oy 
kullanma ile ilgili olarak parti teşkilatları ve gençlik 
örgütü ile bir eğitim kampanyası düzenleyeceğiz. 
Bunun HÖH için diğer tüm partilere göre daha bü-
yük bir sorun olmayacağına inanıyorum” diye yorum 
yaptı. Karadayı, oylamanın makine ile yapıldığı Sır-
nitsa (Şabanlı) ilçesini ve Haskovo (Hasköy) ilçesine 
bağlı Zornitsa (Aydoğmuş) köyünde yüksek katılım 
oranını ve HÖH’ün yüksek oy oranına sahip olma-
sını buna örnek gösterdi.

HÖH, partinin 5 yıldır ülkedeki siyasi partiler ve ku-
rumlar arasında bir diyaloğu öngören Bulgaristan'da 
siyasi normalliğin ve demokrasinin yeniden sağlan-
ması çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

HÖH Merkez Karar Kurulu toplantısında 4 Nisan 
2021'de yapılan önceki parlamento seçim sonuçları 
analiz edildi. 11 Temmuz'da yapılacak erken genel 
seçim hazırlıkları başladı. Toplantıda HÖH’ün mil-
letvekili adaylık kriterleri belirlendi. Kriterlerden biri 
adayın, HÖH’ün fikirlerine ve liberalizm görüşüne 
sahip, kamuoyu nezdinde yüksek itibar sahibi ve 
yüksek seçilme şansına sahip bir kişi olması.

Karadayı: Siyasi normalliğin yeniden 
sağlanması için diyaloğa ihtiyaç var
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Bulgaristan Bilimler Akademisi’nde Covid-
19'a karşı iki aşı prototipi geliştiriliyor

Bulgar istan Bi l imler 
Akademisi (BAN) Mikro-
biyoloji Enstitüsü Müdürü 
Prof. Dr. Penka Petrova, 
Radyo Sofya’ya verdiği 
röportajda, “Prof. Andrey 
Çorbanov’un başkanlı-
ğındaki BAN Mikrobiyo-
loji Enstitüsü İmmünoloji 
Bölümü'nde Bulgar yapı-
mı koronavirüs (Covid-19) 
aşısı geliştiriliyor. İlk pro-
totip geçen kıştan itibaren 
hazır. Aşı şu anda labora-
tuvar hayvanları üzerinde 
immünojenite, güvenlik ve 
etkinlik açısından test edi-
liyor” diye kaydetti.

İkinci prototip aşı geliş-
tirme çalışmalarında birin-
ci aşama devam ediyor.

Prof. Petrova, “Aşının 
tüm niteliklerini kanıtlaya-
bildiğimizde insanlar üze-
rinde faz 1, 2 ve 3 klinik 
araştırmalar yürütmesi 
için büyük bir ilaç şirketi 
ile anlaşmaya çalışaca-
ğız” diye konuştu.

Her iki aşı prototipi, ha-
lihazırda kullanım için 
onaylanmış bilinen aşıla-
ra kıyasla farklı bir ilkeye 
dayanmakta. Bulgar aşısı 
başarılı olursa, koronavi-

rüsün yeni ortaya çıkan 
varyantlarına karşı da kul-
lanılabilecek. Prototip aşı-
lar 4 derecede bile stabil 
kalacak. Sprey şeklinde 
uygulanması yönünde de 

çalışılacak.
Avrupa Birliği (AB) ku-

rumlarının AstraZeneca 
aşısına ilişkin eylemle-
rinin oldukça koordineli 
olmadığını söyleyen bilim 

insanı, “Ben AstraZene-
ca aşısı ile aşı oldum ve 
yan etki yok. Yan etkiler 
aşırı kilolu, sigara içen 
ve doğum kontrol hapları 
kullanan genç kadınlarda 
görüldü. Bu konuda çok 

küçük bir grup insan en-
dişeli olabilir” dedi.

Mikrobiyoloğun kişisel 
izlenimlerine göre, bu aşı-
nın yan etkileri yaşlılarda 
daha nadir görülüyor.
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Arı ölümlerinin en çok 
yaşandığı il Kırcaali

Tarım, Gıda ve Orman Bakanlığı’ndan yapılan açık-
lamada, “Arı ailelerinin artan ölümlerinin nedenlerine 
ilişkin bilimsel araştırma analizi hazırlayacak bir çalış-
ma grubu oluşturdu” diye bildirildi.

Çalışma grubunda Ziraat Akademisi (SAA), Stara 
Zagora'daki (Eski Zağra) Trakya Üniversitesi, Plov-
div'deki (Filibe) Ziraat ve Tarım Üniversitesi, Ormancı-
lık Teknik Üniversitesi, Gıda Zincirinde Risk Değerlen-
dirme Merkezi (TSORHB), Bulgaristan Gıda Güvenliği 
Ajansı (BABH) ve bakanlıkta ilgili müdürlüklerde görev-
li uzmanlar yer alıyor. Çalışma grubunun, arı ailelerinin 
artan ölümlerinin nedenlerine ilişkin bilimsel araştırma 
analizinden başka bunları sınırlamak için somut eylem-

ler ve önlemler önermesi gerekecek. Çalışma grubu 
başkanlığına Gıda Zincirinde Risk Değerlendirme 
Merkezi Müdürü Prof. Dr. Georgi Georgiev atandı.

Uzmanlar, bu yıl mart ayında BABH tarafından ger-
çekleştirilen sıra dışı denetimlerin sonuçlarını tartıştı. 
Denetimler, ülkedeki kayıtlı arı ailelerinin % 26,5'ini 
kapsadı. İncelenen arı ailelerinin 44.107'sinin veya 
% 15.9'unun telef olduğu saptandı. Arıların ölüm 
oranı en yüksek seviyede Kırcaali ilinde kaydedildi. 
Kırcaali’yi Razgrad (Hazargrat), Burgaz, Silistre ve 
Veliko Tırnovo illeri izledi.

Teftişlerden elde edilen veriler ayrıca, yeterli gıda 
tedarikinin olmaması veya arı yetiştiricilerinin yetersiz 
kış bakımı yapması nedeniyle arı kolonilerinin yarı-
sından biraz fazlasının öldüğünü göstermekte. 6.611 
arı ailesi veya incelenen arı ailelerinin yaklaşık % 
15'inin arı hastalıkları nedeniyle öldüğü tespit edildi.

Uzmanlar, arı kolonilerinin faaliyetlerinin arıcılar 
tarafından sürekli olarak izlenmesi gerektiğini vur-
guladı.

Ekonomist Rusinova: Salgının işletmeler 
üzerindeki etkilerini henüz görmedik

Bulgar istan Ulusal 
Televizyonu’na (BNT) 
konuşan Ekonomik ve 
Sosyal Konsey Baş-
kanı Zornitsa Rusino-
va, “Ekonomimizin ve 
insanların karşılaştığı 
zorluklar küçük değil. 
Önlemlerin gevşeme-
sinden ve kapanan işlet-
melerin kademeli olarak 
açılmasından hem işçi-
ler hem de şirketlerin 
finansal istikrarı için so-
nuçlarının ne olduğunu 
henüz görmeye başla-
yacağız” diye kaydetti.
Rusinova’nın ifadesi-

ne göre, tüm işçiler gibi 
işverenler de bu ekono-
mik kriz sırasında birçok 
zorlukla karşılaştı.
Ekonomist, “Kurumsal 

sosyal sorumluluk uygu-
lamalarının özellikle bü-
yük şirketlerde, şu ana 
kadar benzer şartlara 
sahip şirketlerde, finan-
sal parametreler olarak 
bile sürdürüldüğüne dair 
güzel sinyaller veren bir 
çalışma yayınlandı. Bazı 
durumlarda şirketler 
bütçelerini artırdı bile” 
dedi.
Rusinova, “Genellikle 

bunlar finans ve sigorta 
sektöründen, enerji sek-
töründen olan şirketler. 
Bu şirketlerden bazıları 
uluslararası şirketlerin 

şubeleri, ancak kurum-
sal sosyal sorumluluk 
için gerçekten iyi stan-
dartlara sahip olanlar. 
Kriz sırasında büyük 
zorluklara rağmen onları 
korumayı başardı” dedi.
Ekonomist, en popüler 

önlemlerden bazılarının, 
şirketlerin belki de % 
97- 98'inin semptomla-
rı olan çalışanları evde 
kalmaya teşvik etmesi 
olduğunu açıkladı. Co-
vid-19 durumunda dahili 
bir organizasyon planı 
hazırlanması- şirketlerin 
veya şirketin faaliyetleri-
nin nasıl yeniden orga-
nize edileceğine dair bir 
plan söz konusu. Diğer 

bir önlem de belli tür top-
lantıların, olayların öne-
minin analizinin yapılma-
sı ve buna göre onları bir 
şekilde yeniden konum-
landırılması. Durumların 
% 90'ında iş gezileri, 
çalışanlar arasındaki ve 

müşterilerle doğrudan 
temaslar azaldı.
Rusinova, “Çoğu şir-

ket, belki yaklaşık % 
85'i de uzaktan çalışma 
biçimlerini kullanıyor. 
Bu eğilimi pan-Avrupa 
düzeyinde de görüyo-
ruz. Avrupa Birliği (AB) 
Komisyonu’nun son veri-
leri, çalışan insanların % 
40'ından fazlasının Co-
vid-19 sırasında uzaktan 

çalıştığını gösteriyor” 
diye kaydetti.
Ekonomist, Ekonomik 

ve Sosyal Konseyin bu 
ay uzaktan çalışmanın 
iş gücü piyasasının et-
kisi üzerindeki etkileri 
hakkında görüş öneri 

raporu hazırladığını be-
lir tti. Ayrıca konseyin 
yaz aylarında bir sonraki 
adımların belirlenmesin-
de yasama ve yürütme 
organlarına yardımcı ol-
ması için mayıs ayında 
devlet tarafından alınan 
sosyal ve ekonomik ön-
lemlerin etkilerine ilişkin 
analiz raporu sunacağını 
bildirdi.
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Dolu yağışlarına karşı 
önlemler artıyor

Füzelerle doluya karşı koruma, Pazarcık, Plovdiv, 
Stara Zagora, Haskovo, Sliven, Vidin, Montana, 
Vratsa ve Pleven ilçelerinin topraklarında 11 komuta 
noktasından 262 füze sahasından yürütülüyor.

Tarımsal üretimi korumak için dolu koruma ala-
nı son iki yılda 5 milyon dekar artırılarak 22 milyon 
dekara çıkarıldı. 63 yeni füze sahası faaliyete geçti.

Bu ayın başında, Kuzey Bulgaristan'ı kapsayacak 
olan uçakla doluya karşı koruma pilot projesinin uy-
gulanmasına başladı.

Dolu ile Mücadele Yürütme Dairesine göre, bir ay 
içinde Şumnu'da Kuzeydoğu Bulgaristan'ın daha iyi 
izleneceği yeni bir Doppler radarı çalışacak.
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Turizmciler, iflas eden turizm işletmelerinin % 70'e ulaşacağını belirtiyor
Bulgaria ON AIR televiz-

yonunda yayınlanan “ON 
AİR’de Gün” programına 
konuk olan Turizm Der-
neği Yönetim Kurulu Baş-
kan Yardımcısı Doç. Dr. 
Yordan Yordanov, “Kayıp 
korkunç boyutlarda. İflas 
eden turizm işletmelerinin 
oranı % 70'e ulaşacak. İş 
yerine sahip olan şirket-
lerin % 85'inden fazlası 
onları yeniden açmakta 
oldukça zorlanacak. Bir 
yılda insan kaynakları 
eridi” diye kaydetti.

İnsanların Covid-19 ile 
mücadelesinin devam 
edeceğine işaret eden 
Doç. Yordanov, dünyada 
turizmle ilgili sorunların 
Bulgaristan’da da yaşan-
dığını ifade etti.

Doçent, “Olumsuzluklar, 
turizmin de bir parçası ol-
duğu eğlence sektörün-
deki on binlerce işletme 
sahibini ve yüzbinlerce 

sektör çalışanını etkile-
yecek. "Likidite" denilen 
şeyin varlığı on binlerce 
işletme sahibi ve yatırım-
cının kafasına vuruyor. 
Onların aileleri ve on yıl-

lardır yatırım yapılan ekip-
leri imkanlarının sınırına 
geldi” diye belirtti.

Bulgaristan’daki tüketici 
ve yerli turist kitlesine yö-
nelen yatırımcıların duru-

munun daha iyi olduğunu 
söyleyen Doç. Yordanov, 
“Öte yandan zaman bu işi 
yapanları çok keskin bir 
şekilde iş yeri sahibi olan 
ve iş yeri sahibi olmayana 

değil bu işi bilen ve bilme-
yen olarak ikiye ayıracak” 
dedi.

Ülkemizin doğal kaynak-
larının avantajlarını vur-
gulayan Doç. Yordanov, 

“Covid-19'dan sonraki 
dönem benzersiz olacak. 
Bulgaristan kaplıca turiz-
mini geliştirmek için bü-
yük bir fırsata sahip ola-
cak” diye ifade etti.

Yatırımcılar, Bulgaristan'da yatırım 
ortamını iyi olarak değerlendiriyor

Çeşitli sektörlerde ve 
bölgelerde faaliyet göste-
ren yatırımcılar arasında 
ülkedeki yatırım ortamı-
na ilişkin yeni yapılan bir 
araştırmanın sonuçlarına 
göre, Bulgaristan'da ya-
tırım ortamı iyi. Son dört 
yılda önemli miktarda 
yatırımlar yapan ve yeni 
istihdam yaratan şirketle-
rin yöneticilerinin üçte biri 
onu mükemmel olarak ta-
nımlıyor.

Manpower Bulgaria Şir-
keti İş Geliştirme Müdürü 
Mariya Stoeva, Bulgaris-
tan Ulusal Radyosu’na 
(BNR) verdiği demeçte, 
“Bulgaristan, yerli ve ya-

bancı yatırımcıları çekme 
konusunda rekabet avan-
tajlarına sahip” dedi.

Ankete katılanların % 
52'si ülkedeki yatırım or-

tamının iyi olduğuna ina-
nıyor. Bunun ana faktörle-
ri yüksek iş kalitesi, düşük 
maliyetler ve dış pazarla-
ra kolay erişim.

Stoeva, “Onların iş ka-
l i tesini yüksek olarak 
değerlendirmeleri, bir 
sonraki yatırımları için 
yer seçimlerinde kilit rol 
oynuyor” dedi.

Zorluklarla ilgili olarak 
birinci yerde devlet ku-
rumlarından yeterli des-
tek alınmadığına dikkat 
çekiliyor.

Yatırımcıların devlet ku-
rumlarına yönelik tavsiye-
leri eğitim sistemi, yatırım 
stratejisi, vergi politikası 
ve Covid-19 salgını ne-
deniyle devlet desteği ile 
ilgili.
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Siyaset bilimci Smilova: İnsan hakları 
ihlalinin devam etmesi endişe verici

Amerika Birleşik Devlet-
leri Dışişleri Bakanlığı'nın 
2020 İnsan Hakları Ra-
poru ile ilgili Bulgaristan 
Ulusal Radyosu’na konuk 
olan Sofya Sveti Kliment 
Ohridski Üniversitesi 
Siyaset Bilimi Bölümü 
Öğretim Üyesi Ruja Smi-
lova, “Bulgaristan için 
birkaç endişe verici uyarı 
var. Bunlardan birisi ül-
kemizde insan haklarının 
korunması alanında de-
vam eden ihlaller” diye 
kaydetti.
Smilova, “Bulgaristan'ın 

sistematik olarak ele 
almayı reddettiği belir-
li sorunları var - bunlar 
yolsuzluk ve buna karşı 
yetersiz önlemlerle ilgili 
sorunlar, yeterli mahku-

miyet kararı verilmemesi 
Bulgaristan için açıkça 
vurgulanıyor. Raporda 
medyada ifade özgürlü-
ğüne ve bazılarında san-
sürün varlığına dikkat 
çekiliyor. Üçüncü konu, 

ülkenin azınlıklara yöne-
lik ayrımcılığa karşı aldı-
ğı tedbirlerin yetersizliği” 
diye ekledi.
Siyaset bilimcinin ifade-

sine göre, raporda ayrı-
ca hükümetin sistematik 

sorunların çözül-
mediği yönündeki 
eleştirilere, özellikle 
de sivil toplum ku-
ruluşlarının (STK) 
ve insan hakları 
örgütlerinin eleş-
tirilerine yeterince 
dikkat etmediği be-
lirtiliyor.
Smilova, “Hükü-

metin bu örgütlerle 
etkileşime girme 
arzusu yok. Bu ör-
gütler, Bulgar top-
lumu tarafından 
yeterince ciddiye 

alınmaması gereken Bul-
gar yanlısı olmayan ör-
gütler olarak gösteriliyor. 
Sivil toplum sektörü son 
yıllarda ihmal edilmiş gö-
rünüyor” dedi.

Protein içeren tarımsal ürün 
üreticilerine 32 milyon levanın 

üzerinde destek ödendi
Devlet Tarım Fonu, çiftçilere 2020 yılı tarım destekle-

ri kapsamında Protein İçeren Tarımsal Üretime Yönelik 
Destek Ödemeleri (SPK) kapsamında 32 597 628 leva 
ödeme yaptı.

Sübvansiyonlar fasulye, mercimek, nohut, bezelye, 
yer fıstığı, soya fasulyesi, bakla, kaba yonca, korunga, 
fiğ, yonca, börülce, burçak, acı bakla, gazal boynuzu 
ve bunların karışımlarını yetiştiren 16 081 üreticinin 
hesaplarına aktarıldı.

17 Şubat 2015 tarihli 3 sayılı yönetmeliğin gereklilik-
lerini karşılayan, en az 0,5 hektar arazi (birlikte veya 
ayrı) işleyen ve ekili alanları Dönüm Başına Destek 
Ödeme Planı (SEPP) kapsamında destek almaya hak 
kazanan çiftçiler bu desteği alma hakkına sahip.

2020 tarım yılı için Protein İçeren Tarımsal Üretime 
Yönelik Destek Ödemeleri kapsamında destek miktarı 
yüzde 20,7 artırıldı ve çiftçilere hektar başına 259,22 
leva ödeme yapıldı. Destek miktarı, Tarım, Gıda ve 
Orman Bakanının 29 Mart 2021’de yayınladığı emir-
namesiyle belirlendi. 2019 tarım yılı için Protein İçeren 
Tarımsal Üretime Destek Ödemeleri kapsamında hek-
tar başına 214,77 leva ödeme yapılmıştı.

IMF Genel Müdürü Georgieva: 
Küresel ekonomi salgından 

sonra hızla iyileşiyor
Uluslararası Para Fonu (IMF) Genel Müdürü Krista-

lina Georgieva, 190 üye ülkenin liderlerinin katılacağı 
İMF - Dünya Bankası bahar toplantıları başlamasına 
bir hafta kala yaptığı açıklamada, “Küresel ekonomi 
salgından sonra hızla iyileşiyor. Ancak tehlikeler ve be-

lirsizlikler de-
vam ediyor” 
diye kaydetti.

G e o r g i e -
va, “İyimser 
t a h m i n l e r i 
iyileştirmenin 
iki nedeni var 
– ayrı ayrı ül-
kelerin uygu-
ladığı ekono-
mik teşvikler 
ve aşı lama 
s t ra te j i l e r i ” 
dedi. İMF Ge-

nel Müdürü, ancak çok hızlı ekonomik büyümenin risk-
ler de taşıdığı, aşılara eşitsiz erişim ve koronavirüsün 
yeni türlerinin bunun ana nedenleri arasında olduğu 
konusunda uyardı.

Georgieva, “Aslında Amerika Birleşik Devletleri 
(ABD) ve Çin olmak üzere motor rolü oynayan iki ülke-
nin yönlendirilmesiyle yüksek hızlı bir ekonomik iyileş-
me görüyoruz. Gayri safi yurtiçi hasılanın kriz öncesine 
göre daha yüksek olacağı küçük bir ülkeler grubu var. 
Ancak bunlar istisnalar, genel bir eğilim değil” dedi.
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Dünya Bir Kovid-19 Aşısına Daha Kavuşuyor
Fransız ilaç şirketi Sanofi, ye-

niden geliştirdikleri Koronavirüs 
aşısının ikinci faz testlerinde 
olumlu sonuç açıkladı. Klinik 
denemeler bu şekilde devam 
ederse dünya bir Kovid-19 aşı-
sına daha kavuşabilir.

Sanofi ve GSK’nın Kovid-19 
aşı adayı, 722 gönüllünün ka-
tıldığı Faz 2 çalışmasında tüm 
yetişkin yaş gruplarında güçlü 
bağışıklık yanıtları gösterdi.

Sanofi ve GSK’nın adjuvanlan 
rekombinant Kovid-19 aşı ada-
yının Faz 2 sonuçları açıklandı.

Buna göre, 722 gönüllünün ka-
tıldığı Faz 2 çalışmasının sonuç-
larına göre çalışmaya katılan 
tüm yetişkin yaş gruplarında aşı 
adayının Kovid-19 hastalığını at-
latan kişilerde ölçülen oranlarda 
güçlü nötralize edici antikor tep-
kileri gözlemlendi.

Faz 2 ara sonuçlarına göre, 
Sanofi ve GSK’nın Kovid-19 aşı 
adayının ikinci dozunun enjek-
siyonun ardından tüm yaş grup-
larında (18 ila 95 yaş) geçerli 
tolere edilebilirlik seviyesinde 
ve güvenlilik endişelerini ber-
taraf edecek şekilde yüzde 95 
ile yüzde 100 serokonversiyon 
(aşının Kovid-19 antikorlarını 
üretme oranı) gözlemlendi.

Bu sonuçlar paralelinde aşı 
adayının küresel Faz 3 çalış-
masının önümüzdeki haftalarda 
başlaması bekleniyor.

Varyant formülasyonları 
destekleme çalışmaları he-
defleniyor

Olumlu Faz 2 ara sonuçlarına 
dayanarak, iki şirket önümüz-
deki haftalarda aşı adaylarının 
10µg dozu ile GSK’nın pande-

mik adjuvanını kapsayacak glo-
bal Faz 3 çalışmasını, randomi-
ze, çift kör çalışma yöntemi ile 
başlatmayı planlıyor.

Faz 3 çalışmasının, çeşitli ül-
kelerden 35 binden fazla yetiş-
kin katılımcı ile gerçekleşmesi 
planlanıyor. Faz 3 çalışmala-
rında ayrıca Kovid-19’un D614 
(Wuhan) ve B.1.351 (Güney 
Afrika) varyantları dahil olmak 
üzere iki aşı formülasyonunun 
etkinliği değerlendirilecek.

Buna paralel olarak şirketler, 
ilk aşı platformundan bağımsız 
olarak daha düşük bir aşı do-
zunun güçlü bir destek tepkisi 

oluşturma yeteneğini değerlen-
dirmek amacı ile çeşitli varyant 
formülasyonları destekleme ça-
lışmaları yürütmeyi hedefliyor.

Önümüzdeki haftalarda baş-
latılması planlanan Faz 3 çalış-
maları sonuçları ve ruhsat de-
ğerlendirilmesi doğrultusunda, 
aşının 2021’in dördüncü çeyre-
ğinde onaylanması bekleniyor.

KOVİD-19 salgınına karşı 
mücadelede gerçekleşen ça-
lışmalar

GSK ile iş birliği içinde adju-
vanlı rekombinant protein bazlı 
aşıya ek olarak Sanofi, Trans-
late Bio ile ortaklaşa bir haber-

ci RNA aşısı geliştiriyor. Mart 
2021’de Sanofi ve Translate 
Bio, klinik öncesi verilerin yük-
sek nötralize edici antikor sevi-

yeleri göstermesinin ardından 
güvenliliği, bağışıklık tepkisini 
ve reaktojeniteyi değerlendir-
mek için mRNA Kovid-19 aşı 
adayı için bir Faz 1-2 klinik 
çalışmasını başlattı. Bu çalış-
manın ilk sonuçlarının 2021’in 
üçüncü çeyreğinde alınması 
bekleniyor.
Sanofi ayrıca diğer aşı üre-

ticilerine üretim desteği sağlı-
yor. Şirket geçtiğimiz günlerde, 
Eylül 2021’den itibaren ABD 
için 200 milyon doza kadar 
Moderna’nın Kovid-19 aşısını 
üreteceğini duyurdu.
Sanofi ayrıca, Avrupa Birliği 

için BioNTech firmasına 125 
milyon doz üretim desteği sağ-
layacağını da bu yılın başında 
duyurmuştu. Sanofi, Johnson 
& Johnson’ın Kovid-19 aşı-
sının üretimi için şirketi ayda 
yaklaşık 12 milyon doz üretim 
ile destekleyeceğini de şubat 
ayında duyurdu.
Sanofi, iki Kovid-19 aşı ada-

yını geliştirmenin yanı sıra, kü-
resel aşı tedarikini desteklemek 
ve salgınla mücadeleye yardım-
cı olmak için üç farklı Kovid-19 
aşısı için üretim kapasitesi ve 
uzmanlığından yararlanan tek 
şirket konumunda.

Normal ısı koşullarında depo-
lanabilecek

Sanofi Pasteur İcra Kurulu 
Başkan Yardımcısı ve Küresel 
Başkanı Thomas Triomphe, 
Faz 2 verilerine ilişkin şunları 
kaydetti:

“Şunu çok net görüyoruz ki 
özellikle Kovid-19’un yeni var-
yantları ortaya çıkmaya devam 
ettikçe, pandemi ile mücade-
lede etkili ve bağışıklık artırıcı 
pekiştirme doz (booster) aşılara 
duyulan ihtiyaç sürecek. Faz 2 
sonuçları, normal ısı koşulların-
da depolanabilecek aşı adayı-
mızın, devam eden küresel halk 
sağlığı krizinin yönetilmesinde 
önemli bir rol oynayacak po-
tansiyele sahip olduğunu gös-
termektedir.

Elimizdeki olumlu sonuçlarla, 
aşı adayımızın küresel Faz 3 
etkililik çalışmasına geçmeye 
hazırız. Aşımızın mümkün olan 
en kısa sürede kullanıma sunul-
ması adına dünya genelindeki 
paydaşlarımız ile birlikte çalış-
malarımızı sürdürüyoruz.”

“Sonuçlar önemli bir potan-
siyele işaret ediyor”

GSK Aşıları Bölümü Başkanı 
Roger Connor da Faz 2 çalış-
masının pozitif sonuçları ışığın-
da protein bazlı adjuvanlı aşı 
adayının Kovid-19 varyantlarına 
verdiği olumlu tepkiler ve bağı-
şıklık artırıcı pekiştirme dozlar 
(booster) da dahil olmak üzere 
salgın ile verilen mücadelede 
önemli bir potansiyele işaret 
ettiğini belirtti.

Connor, “Aşı adayımızın, Ko-
vid-19 ile devam eden mücade-
leye önemli bir katkı sağlayabi-
leceğine inanıyoruz ve yıl so-
nundan önce kullanıma sunma 
hedefimizi gerçekleştirmek için 
mümkün olan en kısa sürede 
Faz 3 çalışmalarına geçeceğiz.” 
değerlendirmesini yaptı.

Küstendil’de Fatih Camii Minaresi Onarılacak
BNR Küstendil muhabiri Kiril 

Falin’in verdiği habere göre, en 
acil onarım ihtiyacı duyan kı-
sımların sağlamlaştırılması için 
proje hazırlanıyor.

Küstendil Belediye Başkanı 
Petır Paunov, BNR’ye yaptığı 
açıklamada, projeyi uygulaya-
cak firma ihalesi açacaklarını 
bildirdi.

Hükümet, kubbenin, minarenin 
ve ön kapının acil onarım işleri 
için 140 000 leva (70 bin avro) 
kaynak tahsis etti.

Tadilat işlerinin bu ilkbaharda 
başlaması bekleniyor.

1540 yılında ibadete açılan 
Balkanlar’daki en önemli eser-
lerden Fatih Sultan Mehmet 
Camii bakımsızlık nedeniyle 
harabeye dönüşmüş, oradan 
geçen yayalar için de tehlike 
oluşturuyordu.

39 metre yükseklikteki minare-

de metal kaplama sıyrıldı, tuğla 
ve sıva parçalarının düşmesiyle, 
yıkılma tehlikesi bulunuyor.

Minarenin şerefe kısmı ise yıl-

lardan beri en çok 
hasar gören yeri 
oldu.

Minarenin acil 
sağlamlaştırma 
ve güvenli hale 
get i rme konu -
sunda uzmanlar 
değerlendirmede 
bulundu.

Milli Kültür Anı-
tı olan ve şu an 
tamamen harabe 
halde bulunan 
eserin daha sonra 
tam olarak onarıl-
ması amaçlanıyor.

Fatih Camii’nin 
daha sonraki dö-
nemde Tarih Mü-
zesine bağlı galeri 

olarak kullanılan “Ahmet Bey” 
Camii ile beraber ortak müze 
tesisine dönüşmesi planlanıyor.


