
  15 Şubat 2023             (Çarşamba)            Yıl: XVII              Haftalık Siyasi ve Aktüel Gazete             Sayı: 624           Fiyatı 1,00 Lv.  

KIRCAALİHABER

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

“К-КЪРДЖЪ” ЕООД
www.kirciinsaat.com

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

www.kircaalihaber.com

Devamı 4’de

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 
Bulgar Mevkidaşı Yotova İle Görüştü

T.C.Cumhurbaşkanı Yardım-
cısı Fuat Oktay, Bulgaristan 
Cumhurbaşkanı Yardımcısı İli-
yana Yotova ile bir araya geldi.
Oktay ve Yotova'nın Cumhur-

başkanlığı Külliyesi'nde yapılan 

görüşmesinde, Bulgaristan'ın 
Ankara Büyükelçisi Angel Hris-
tov Çolakov da hazır bulundu.
Görüşmede Oktay, Bulgaris-

tan ile karşılıklı fayda temelin-
de gelişen ilişkilerin güçlenerek 

devam etmesinden duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.
Türkiye-Bulgaristan ilişkileri-

nin taşıdığı büyük potansiyele 
ve artan işbirliği ihtiyacına işa-
ret eden Oktay, ikili ilişkilerde 

yakalanan ivmenin sürdürülme-
si temennisinde bulundu.
Türkiye'nin Avrupa yönlü ti-

caret hacminin her geçen 
gün arttığını ve Bulgaristan'ın, 
"Türkiye'nin Avrupa'ya açılan 

kapısı" konumunda bulundu-
ğunu, son beş yıl içinde Bul-
garistan üzerinden geçen tır 
sayısının ikiye katlandığını be-
lirten Oktay, sınır geçişlerinin 

Bulgaristan Türkiye 
ile tek vücud oldu

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat sabahı 04.17'de 10 ili etkileyen 7,7 
büyüklüğünde deprem meydana geldi. 

İlk depremden 9 saat sonra yine aynı bölgede 7,6 büyüklüğünde 
ikinci bir deprem oldu. 

Doğu Anadolu Fay Hattı'nın üzerindeki bu deprem 1939 Erzincan 
Depremi'nden bu yana Türkiye'de meydana gelen en büyük ikinci 
deprem. 

Depremler yaklaşık 13 milyon kişinin yaşadığı 10 ilde büyük yıkı-
ma neden oldu. 14 Şubat günü açıklanan son verilere göre yaklaşık 
32 bin kişi hayatını kaybetti, 80 binden fazla kişi de yaralandı. 

Bulgaristan, asrın felaketinin ardından Türkiye’ye yardıma koşan 

ilk Avrupa Birliği ülkelerinden biri oldu.
Askeri kargo uçakları ile arama kurtarma ekiplerini ve Askeri 

hastane ekibi deprem bölgesine gitti. 
Bulgaristan'dan giden ekipler, bölgeye ilk ulaşan yabancı grup-

lardan biriydi.
Hak ve Özgürlükler Hareketi mobilize oldu ve tüm yerel yönetim-

leri harekete geçti. Onlarca TIR ile yardım malzemeleri Edirne’ye 
ulaştı.

Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü, Hak ve Özgürlükler 
Hareketi, Bulgaristan Kızıl Haç ve T.C: Sofya Büyükelçiliği tara-
fından açılan bağış hesaplarında 100 binlerce leva para toplandı.

Ülke genelinde birçok noktada açılan yardım toplama merkezle-
rine binlerce kişi yardımlarını ulaştırdı.

Başbakan Gılıb Donev’in talimatı üzerine, "asrın felaketi" Türkiye 
ve Suriye’deki depremler nedeniyle kamu binalarındaki bayraklar 
yarıya indirildi.

Ülke genelinde camilerde, cuma namazı öncesi depremde ha-
yatını kaybedenler için sela ve Kur’an-ı Kerim okundu.

GEÇMİŞ OLSUN 
TÜRKİYE’M



  Kırcaali Haber 215 Şubat 2023 HABERLER

Geçen sayıdan 
devamı -->

Prof.Mümün Tahir

ATATÜRK'ÜN SOFYA'DA GEÇİRDİĞİ GÜNLER

Devamı gelecek 
sayıda -->

13 Kasım 1938 tarihli 
sayısında “Zora” gazete-
si, Kemal Atatürk’ün ce-
nazesinde Bulgar heyeti-
ni ayrıntılarıyla anlatıyor:
‘ ’ T ü r k i y e 

Cumhuriyeti’ni merhum 
Cumhurbaşkanı’nın ce-
naze töreninde temsil 
edecek resmi delegasyon 
zaten hazırlanmıştır. De-
legasyonda şu kişiler yer  
alır: Çar Boris’in  temsilci-
si General Panov, Savaş 
Bakanı General Teodosi 
Daskalov ve Bulgar Or-
dusu Garnizon Generali 
Konstantin Lukaş. Ce-
nezaye 72 Bulgar askeri 
gönderilecek...’’
“Kemal Atatürk Antlaş-

ması” başlıklı yazıda şöy-
le yazıyor:
‘’Yeni Türkiye geçmişte 

olduğu gibi fetheden ülke 
olayamaycak, ama eko-
nomik olarak güçlü bir 
devlet olacak. Ordudan 
koptuğumuz zaferler, ge-
lecekteki zaferlerimiz için 
zemin hazırladı. Ve şimdi 
yeni ekonomik ve bilimsel 
zaferlere hazırlanalım ‘’.
Aynı yılın ‘’Zora’’ gaze-

tesinin 17 Kasım tarihli 
sayısında Bulgar dele-
gasyonunun yanı sıra, 
Bulgar askerlerin cenaze 
töreni geçidinde yer aldık-
larını yazar.
20 Kasım’da Zora gaze-

tesi, “Genel Daskalov ‘un 
Türkiye Dışişleri Bakanı 
Saraçoğlu ile yaptığı gö-
rüşmesinde, Bulgar ge-
nerali şunları söyler:
‘’Sizin huzurunuza çıka-

rak Bulgar Çarı ve Bul-
gar Hükümeti ile Bulgar 
toplumu adına  dost Türk 
halkının Türkiye Cumhu-
riyetinin kurucusu  Ke-
mal Atatürk’ün ölümüyle 
yaşadığı ağır kayıp dola-
yısıyla başsağlığı dilekle-
rimizi iletiyorum. İlk önce  
Atatürk’ün kabrinde derin 
saygıyla eğilmek istiyoruz 
ve Türk halkına sabırlar 
ihsan eylesin. Atatürk 
öldü, ancak onun çizdi-
ği yolu Türkiye’nin takip 
edeceğine inanıyoruz’’.
Dışişleri Bakanı Sara-

çoğlu  şöyle yanıtlar:
‘ ’. . .Tür k  hükümet i -

nin ve Türk halkının, 
Bulgaristan’ın  da bizim  
büyük üzüntümüze ortak 
oldukları için müteessir 
olmaktadır’’.
22 Kasım 1938 tarihli 

sayısında “Zora” gazete-
si  şu başlıkla yayınlan-
dı: “Kemal Atatürk için 
Sofya’da bir anma top-
lantısı” (telaffuz edilen 
konuşmalar).
Haberde şöyle yazar:

‘’Bulgar-Türk Topluluğu, 
Bilimler Akademisi’nin 
salonunda akşam saat 
18.30’da,Türkiye Cumhu-
riyeti kurucusu  merhum 
Kemal Atatürk  için bir 
anma toplantısı düzenle-
di. Toplantıya başta Baş-
bakan Köseivanov olmak 
üzere Bakanlardan Prof. 

Filov, Kojuharov, Nedev, 
ve Pavel Gruev katıldı.
Devlet Bakanı Sn. Berker 
ve heyeti, Yunan Dışişleri 
Bakanı Diamantopoulos, 
Dışişleri Bakanlığından 
üst düzey yetkililer ve çok 
seçkin kişiler katıldı’’.
İlk konuşmacı, Bulgar-

Türk Derneği Başkanı 
Prof. Petko Stoyanov’un 
şu konuşmasıyla başladı:
‘’Kemal Atatürk, Türk 

halkı arasın da şimdiye 
kadar doğmuş en büyük 
kişilerdendir. O, kendi 
halkının tarihinde, yeni-
den diriliş ve devlet ba-
ğımsızlığını garanti eden  
görkemli antlaşmanın 
yaratıcısıdır.” Prof. Petko 
Stoyanov katılımcıların 
ayağa kalkmalarını ve bir 
dakikalık saygı duruşun-
da bulunulması çağrısın-
da bulundu. Daha sonra 
sözü  Ankara’da eski ba-
kanlık görevlerinden sa-
yın Todor Pavlov aldı:
‘’Türk halkı büyük oğulu-

na yas tutuyor. Ama Ata-
türk kimdi? 1923’te cum-
huriyeti ilan etti ve yeni 
bir anayasa ile aşağıdaki 
ilkeleri getirdi: egemenlik 
halkındır, mantıksal ola-
rak tüm yasama ve yü-
rütme gücü halkın elinde. 
Türkiye Cumhuriyeti ba-
rışçıldır, dinin devletten 
bölünmesi tamamlanır, 
kadının aşağılayıcı ko-
numdan çıkması büyük 
reformcunun arzuladığı 
hayallerinden biriydi.
Onun bu cesareti bize 

başka bir kişiliği ha-
tırlatıyor: Petır Veliki.
Atatürk kendisi ferece-
leri ve fesleri kesiyordu, 
Petır Veliki’ye gelince 
o da Boyarların sakal-

larını kednisi keserdi. 
Bulgaristan’dan görev 
yapmak üzere  Ankara’da 
bulunan 25 Bulgar bah-
çıvanının çalışmalarını 
ne kadar ilgi gösterdiği-
ne şahit oldum. Sık sık 
Bulgarların dünyanın en 
iyi bahçıvanları olduğu-
nu söylerdi. Bakanları ve 

üst düzey yetkililere ör-
nek olarak uzak ülkelere 
gitmemelerini ve komşu 
Bulgaristan’daki sorunla-
ra nasıl bir çözüm getiril-
diğini sordururdu’’.
Üçüncü konuşmacı ola-

rak Bulgar ordusunun 
eski Generali  N. Jekov, 
Atatürk’ün Sofya’da iken 
Askeri Ataşe görevi sıra-
sında yaptıkları görüşme-
lerinin anılarını anlattı:
‘ ’1914 sonbaharıydı.

Ordu Merkezi’ne Askeri 
Ataşe olan Kemal Ata-
türk geldi. Bu benimle 
olan ilk görüşmesiydi... 
Daha sonra birkaç kez 
kendisiyle görüştüm. He-
yecanla, savaşlarda ken-
dilerini bu kadar çekici bir 
şekilde gösteren Bulgar 
askerinin dinamiklerini 
ve ahlaki güçlerine hay-
ran olduğunu söyledi.
Diğer konulara da de-

ğindik - dini, tarihi ve poli-
tik. Düşünceleri içerikten 
fışkırdı. Ve bugün  onun 
büyük davasını görerek, 
bir an bile olsun iktidarı 
kendi gücünü artırmak 
için kullandığı düşünce-
sini aklımıza gelmemeli. 
Hayır, o davasını hayal 
etmişti. Net bir görünümü 
ile  gücünü sadece hayal-
lerini gerçekleştirmesine 
izin verdi.
Yeni bir Rönesans ve 

güçlü Türkiye hayallerini, 
gerçekleşmeden önce 
onu heyecanlandırırdı ve 
rahatsız ederdi. Ülkemiz-
de kaldığı süre boyunca 
çok şey aldı. Bu şey Ke-
mal Atatürk’ün konuştuğu 
davaları olan birçok Bul-
garların önünde saklan-
madı. Katılan yetkililer, 
Bakan Berker’a başsağ-

lığı  ilettiler”.
Çar Boris’in sık uğradığı 

mekan: Türk Büyükelçiliği 
Ankara’nın Daily Teleg-
raph gazetesi  temsilcisi 
‘Atatürk’ün Mirası’ adlı 
yazısından bir bölümü-
nü  yayınlayan  22 Kasım 
1938 tarihli  ‘Zora’ gaze-
tesinde  şunlar yazar:

‘’İngiliz gazetecinin, Ke-
mal Atatürk’ün ölümün-
den önce  bir arzusunu 
dile getirdiğini öğrenir. 4 
milyon İngiliz sterlini olan 
servetini üçe böldü. Üçte 
biri uzun zamandır arka-
daş olan kişinin  üç ço-
cuğunun yetiştirilmesine 
ayrılmıştır ve miraşçı ol-
muştur. Vesayetçinin söz-
lerine göre o İsmet İnönü 
ve herhangi zenginli-
ği yoktur. Üçte ikisi ise 
Atatürk’ün  manevi kızı 
olan Sabiha Gökçen’e 
verildi, geri kalanlar da 
hizmetkârlarına verilmesi 
istemiştir’’.
1926-1930 yıllarında 

Türkiye Cumhuriyeti’nin 
Sofya Büyükelçisi Hüsrev  
Gerede Bey idi. Hüsrev 
Bey diğerlerinden farklı-
dır. Bulgar makamlarının 
ona karşı tutumları farklı 
ve hatta ayrıcalıklı. Altan 
Deliorman, ‘Atatürk ve 
Balkanlar’ eserinde Çar 
Boris’in çok sık  Türk Bü-
yükelçiliğini ziyaret ettiği-
ni ve diğer elçiliklere na-
dir gittiğini yazar. Bulgar 
kralı arasındaki bu ilişki, 
Mustafa Kemal’e kar-
şı duyduğu olağanüstü 
saygıyla açıklanmakta-
dır. Türk Cumhurbaşka-
nı, Çar Boris’in samimi-
yetine kayıtsız kalmıyor. 
Ona  ‘Nutuk’un çok lüks 
bir kopyasını  hediye ola-
rak yolladı.
Bulgaristan Halk Çiftçi 

Partisi (BZNS) hükümeti   
Kemalist Devrimi çok tak-
dir ediyor ve Ankara’da 
hükümetle temas kuruyor. 
26 Ekim 1922’de meclis 
kürsüsünde Başbakan 
Aleksandır Stamboliyski 
şu konuşmayı yapar:

‘’Büyük devlet adamı 
Kemal Paşa karşısında 
Türkiye’nin liyakatini ka-
bul etmeliyiz. Komşumuz 
olan Türkiye ile ilişkileri-
miz sadece iyi ve dostça 
olabilir. Ortak çıkarlar, 
birbirimizle barış içinde 
yaşamaya zorluyor ‘’.
Hayatı boyunca Kemal 

Atatürk Bulgaristan ve 
Türkiye arasında dost-
luk ve iyi komşuluk ara-
maktadır. Bulgaristan 
söz konusu olduğunda, 
Bulgar halkıyla olan de-
rin saygısını ve iyiliğini 
vurgulamaktan geri kal-
maz. Bulgaristan ile olan 
anıları çok güçlü ve sık 
sık nazikçe ifade ediyor. 
1923’de Edirne’de Bulga-
ristan Başkonsolosu To-
dor Markov ile yaptığı gö-
rüşme sırasında Atatürk 
şu cümleleri sarf eder:
‘’Bulgar halkına, bildiği-

miz duygulara ve değer 
verdiğimiz erdemlere kar-
şı büyük bir sempatimiz 
var. Şahsen, Sofya’da 
yaklaşık iki yıllık hayatı-
mın mükemmel anılarım 
var ve hala tanıştığım 
bazı ailelerle irtibat ha-
l indeyim. Balkanlarda 
dostane insanlara ihtiya-
cımız var.
Bulgar halkı coğrafi, 

politik ve ekonomik ola-
rak ihtiyaçlarımızı en iyi 
şekilde karşılar. İki ulus 
arasında bir dostluk, hem 
size hem de bize daha 
güçlü ve daha bağımsız 
yapacak.Sizin ve bizim 
de elverişli komşuluklara, 
ticaret ilişkilerine ihtiyacı-
mız var’’/
Başka zamanda yine 

Bulgaristan hakkında ko-
nuşma yapar.’ Utro’ gaze-
tesinin 22 Ekim 1931 ta-
rihli sayısında Atatürk’ün 
şu sözlerine yer verir:
‘’Bulgaristan’da yaşadı-

ğım keyifli anları unutma-
yacağım. Ben her zaman 
Bulgar halkının bir arka-
daşı oldum ve olmaya da 
devam edeceğim. Çocuk-
luğumdan beri bu ülkeyi 
seviyorum. Selanik’de 
Bulgarlarla arkadaş ol-
dum. Her Bulgar sefaleti 
bana düşünülemez bir 
acı veriyor. Bulgaristan’a 
yardım etmek için elim-
den gelenin en iyisini 
yaptım. Kim Bulgaristan’a 
karşıysa o Türkiye’ye de 
karşıdır’’.
1 9 3 3 ’ t e  T ü r k i y e 

Cumhuriyeti’nin 10’uncu 
yıldönümü vesilesiyle 
Milli Eğitim Bakanı Dr. 
Atanas Boyac iyev ’ in 
başkanlığında bir Bulgar 
heyeti kutlamalara katıldı. 
Bulgar heyetinin selam ve 
dileklerine cevaben  Ke-
mal Atatürk şunları söy-
ledi:
‘’Lütfen, Bulgar halkına 

olan büyük duyguları-

mı iletin. Balkan halkları 
arasında tam bir anlayışa 
ulaşmak için aynı enerjiy-
le çalışmaya devam ede-
ceğim’’ .
1  K a s ı m  19 3 3 ’ t e 

Meclis’in üçüncü oturu-
munun açılışında Atatürk 
Bulgaristan hakkında ne 
dedi?’’
Bulgaristan ile dostane 

ve güvenilir ilişkilerimi-
zi genişletmek için her 
fırsattan yararlanıyoruz 
... Bulgaristan ile eko-
nomik ve politik ilişkile-
rin gelişmesi, Türkiye 
Cumhuriyeti’nin gerçek 
ciddi isteklerine cevap 
veriyor ‘’.
Bu sözler, büyük devlet 

adamının ve Başkomu-
tanın Bulgaristan’a karşı 
tutumunun yanı sıra dış 
politikasının dayandığı 
temelleri yansıtmaktadır. 
Atatürk, pratik ve teorik 
çalışmalarında modern 
Avrupacılığın ilkeleri ve 
temelleri gözetlemiştir. 
Bugün onun antlaşma-
ları ve değerlendirmeleri 
günceldir.
Ankara Büyük Millet 

Meclisi binasında 25 
Ekim 1931 tarihinde Bal-
kan Konferansı’nda yap-
tığı konuşmada Kemal 
Atatürk şunları söyledi:
‘’Bugün, Balkan ülke-

leri - Arnavutluk, Bulga-
ristan, Romanya, Yuna-
nistan, Yugoslavya ve 
Türkiye bağımsız siyasi 
birimlerdir. Türkiye de 
dahil olmak üzere son 
yüzyıllarda ortaya çık-
mış günümüz Balkan 
ülkelerinin, tarihe gö-
mülmüş olan Osmanlı 
İmparatorluğu’nun kade-
meli olarak parçalanma-
sının bir sonucu olduğu 
söylenebilir. Bu anlamda 
Balkan halkları yüzyıllar 
boyunca süren ortak bir 
tarihe sahiptir. Bu tarih-
te hüzünlü anılar varsa  
tüm Balkan ülkelerinde 
yaygındır.
Türkiye’nin içlerindeki 

kısmı daha az acı değil 
...İnsanlık dışı ve niha-
yetinde, üzüntüye layık 
olan şey, insanları mutlu 
etmek için boğaz boğaza 
gitmeye zorlayan sistem-
dir. İnsanları mutlu et-
menin tek yolu, karşılıklı 
uzlaşmaya, maddi ve ma-
nevi ihtiyaçların karşılıklı 
olarak yerine getirilmesi-
ne yol açan eylemler ve 
çabalardır. Toplumun ger-
çek mutluluğu, ancak bu 
üstün ideal taraftarlarının 
çoğalması ve başarılı ol-
ması  elbette  sadece 
dünya barışı koşullarında 
mümkündür’’.
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ИНТЕРВЮ С Д-Р МЕХМЕТ АКГЮН ТЕПЕЛИ: НЕ СТЕ 
САМИ В БОРБАТА ВИ СЪС ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО!
Уважаеми д-р Мехмет 

Акгюн Тепели, бихте ли 
се представили?

Роден съм в гр. Кония 
през 1976 г. Основното, 
средното и гимназиал-
ното си образование 
завърших в гр. Кония, 
р. Турция. Завърших 
висшето си образова-
ние и специализаци-
ята си в университет 
гр. Измир. През 2010 г. 
станах специалист по 
обща хирургия с ди-
пломна работа на тема 
"Хирургично лечение на 
затлъстяването (обези-
тет)". Участвах в проуч-
вания по тази тема със 
световноизвестния про-
фесор Филип Шауер в 
Центъра за хирургия на 
затлъстяването (бари-
атрична хирургия) към 
Кливландската клини-
ка в САЩ. От 13 години 
работя в частната бол-
ница "Люлебургаз Дер-
ман", основно в облас-
тта на бариатричната и 
лапароскопската хирур-
гия. Благодарение на 
опитния екип, с който от 
дълги години работим 
заедно в болницата, 
правим всичко възмож-
но, за да предоставяме 
най-добрите здравни 
услуги на местни и чуж-
дестранни пациенти.

Какво представлява 
морбидното затлъстя-
ване (обезитета) и кой 
може да се подложи 
на бариатрична опе-
рация?

Затлъстяването е се-
риозен здравен про-
блем в световен мащаб 

и представлява заболя-
ване, което се характе-
ризира с ендокринни 
(хормонални), метабо-

литни и поведенчес-
ки промени. Накратко, 
затлъстяването е нео-
бичайно и прекомерно 
натрупване на мазнини 
в човешкото тяло до 
степен, която уврежда 
здравето, или с други 

думи, количеството на 
мазнините в тялото са 
повече от 30 % от те-
лесното тегло при въз-
растните жени и повече 
от 25 % при възрастни-
те мъже. 

Сред рисковите факто-
ри за затлъстяването са 
намалената физическа 
активност, хранителни-
те навици, възрастта (с 
напредването на въз-
растта наддаването на 
тегло става по-лесно), 
раждането при жени-

те, употребата на ал-
кохол, психологически 
проблеми, хормонални 
заболявания, родители 

с наднормено тегло (ге-
нетичен фактор).

Първоначално измер-
ваме индекса на телес-
ната маса на пациен-
тите, които постъпват 
в нашата болница с 
физически и психиче-

ски оплаквания, причи-
нени от наднорменото 
тегло, и по този начин 
проверяваме дали са 
подходящи кандидати 
за операция. След като 
се установи, че паци-
ента е подходящ за 
интервенцията, му при-
лагаме метода Ръкавна 
Гастректомия (Sleeve 
Gastrectomy), и го спа-
сяваме от проблема с 
наднорменото тегло.

Какво представлява 
ръкавната гастректо-

мия?
Ръкавната гастректо-

мия, известна още като 
лапароскопска ръкавна 

гастректомия, има за 
цел да намали обема 
на стомаха (приблизи-
телно 60 - 100 куб. см), 
така че пациентът да 
се чувства сит с много 
малко храна. За тази 
цел определена част 

от стомаха се отстра-
нява по хирургичен път 
и се оставя тръбовиден 
стомах (с размер на ба-
нан). Освен това, тъй 
като частта от стомаха, 
която отделя хормона 
на глада, се отстраня-
ва, пациентът не изпит-
ва глад. При тази опе-
рация се ограничава 
само количеството на 
приеманата храна; ус-
вояването на храната 
се осъществява по съ-
щия начин, така че не е 
необходимо пациентът 
да приема витамини, 
минерали или допъл-
нителни хранителни 
добавки.

Как се осъществява 
операцията?

Операциите за сто-
машна ръкавна гас -
тректомия се извърш-
ват по лапароскопски 
(затворен) метод, чрез 
навлизане в коремната 
кухина през 4 - 5 малки 
разрези.

Следоперативен пе-
риод

След операцията па-
циентите могат лесно 
да се почувстват сити, 
като приемат малки ко-
личества храна, а след 
известно време тази 
ситост се превръща в 
загуба на апетит. Об-
щият прием на храна е 
значително намален. В 
рамките на няколко го-
дини след операцията 
80-90% от наднорме-
ното тегло се губи. Ос-
вен това се намаляват 
рисковете от диабет, хи-

пертония и сърдечносъ-
дови заболявания, при-
чинени от затлъстява-
нето. Много от нашите 
пациенти след операци-
ята напълно спират или 
намаляват значително 
дозите на лекарствата, 
които използват за тези 
заболявания.

В допълнение към 
операциите при зат-
лъстяването, можете 
ли да дадете малко 
информация и за опе-
рациите при диабет 
(метаболитна хирур-
гия)?

Метаболитната хи -
рургия (операция при 
диабета) може да бъде 
извършена, ако нивото 
на кръвната захар на 
пациентите с диабет не 
може да бъде контроли-
рано с инсулин и лекар-
ства и ако инсулиновият 
резерв на пациента е 
достатъчен (прибли-
зително 70% от всички 
пациенти с диабет имат 
достатъчен резерв). 
При метаболитната 
хирургия, както и при 
хирургията на затлъс-
тяването, се намалява 
размерът на стомаха и 
се променя конфигура-
цията на тънките черва 
(активира се хормонал-
но-активната функция 
на тънките черва). По 
този начин се намалява 
постъпването на храна 
в организма и се акти-
вират спящите хормони 
в тънките черва.  Тази 
техника за метаболит-
на хирургия се нарича 
Транзитна Бипартиция 
(Transit Bipartition). Ме-
таболитната хирургия 
не може да се прила-
га при всеки пациент с 
диабет. Пациентите с 
диабет тип 1 не са под-
ходящи за тази опера-
ция. Пациентите с ди-
абет тип 2, които имат 
достатъчен инсулинов 
резерв, могат да се въз-
ползват от операцията.

Възможно ли е въз-
връщане на предиш-
ното тегло след тези 
операции?

През следоператив-
ния период начинът на 
хранене се определя 
от нашия диетолог, кой-
то продължава да кон-
султира пациентите ни 
до преминаването им 
към нормален начин на 
хранене. През този пе-
риод се цели пациентът 
да придобие правилни 
хранителни навици и да 
се научи да води здра-
вословен живот, като 
включи и движение/
спорт в ежедневието си. 
Ако след операцията не 
се придобият правилни-

те хранителни навици, е 
възможно отново да се 
качат част от отдаде-
ните килограми. Обик-
новено наддаването 
на тегло започва през 
втората година след 
операцията. Това се 
наблюдава средно при 
20% от пациенти ни.

Можете ли да ни раз-
кажете накратко за 
другите процедури, 
които извършвате, 
освен Бариатричната 
и Метаболитна хирур-
гия?

В продължение на 15 
години извършвам Ба-
риатрични и Метабо-
литни операции. Освен 
това в нашия център се 
извършват онкологични 
операции (напр. рак на 
гърдата, рак на дебе-
лото черво, рак на сто-
маха и др.), рефлуксна 
хирургия и други общо-
хирургични процедури.  
Благодарение на 13-го-
дишната ми работа със 
същия екип в частната 
болница "Дерман" в гр. 
Люлебургаз, досега сме 
достигнали бройката от 
почти 3200 операции и 
сме един от центровете 
с най-нисък процент ус-
ложнения в Турция.

Идват ли пациенти и 
от чужбина?

Поради географското 
разположение на наша-
та болница (на 80 км. от 
българската граница), 
пациентите ни идват 
главно от балканските 
страни (особено по су-
хопътната линия през 
България). Приемаме 
доста пациенти и от за-
падноевропейски стра-
ни (Германия, Вели-
кобритания, Франция, 
Румъния, Косово и др.), 
поради бързия достъп 
до летището в Истанб-
ул, благодарение на 
трансферните услуги, 
които предоставяме. В 
нашите болници рабо-
тим с асистенти, които 
предоставят превода-
чески услуги на 4 езика 
(турски, български, ан-
глийски, италиански), за 
да общуваме по-лесно 
с местни и чуждестран-
ни пациенти.

ПОВЕРЕТЕ ЗДРА-
ВЕТО СИ В СИГУРНИ 
РЪЦЕ!

За връзка по Viber и 
WhatsApp: +90 530 979 
43 00

Уеб страница: https://
drmehmetakguntepeli.
com/bg

Fac ebook :  h t t ps : / /
w w w. f ac e b o o k .c o m /
mehmetakguntepeli

I n s t a g r a m :  
dr.mehmetakguntepeli / 
dr_mehmetakgun 
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Dundee Precious Metals Şirketi, Krumovgrad 
ilçesinin ekonomisini canlandırıyor

Kanada merkezli Dun-
dee Precious Metals Şir-
keti, tarım, hayvancılık, 
imalat ve hizmet alanla-
rında yürütülen onlarca 
projeyi destekleyerek 
Krumovgrad (Koşukavak) 
ilçesinin ekonomisini can-
landırıyor. Dundee Preci-
ous Metals Krumovgrad 
(DPMK) Şirketi ve Kru-
movgrad Belediyesi ta-
rafından oluşturulan özel 
bir fon, 4 yıldır halihazırda 
devam eden iş projeleri 
için milyonlarca leva hibe 
desteği veriyor. Şimdiye 
kadar 128 kişiye istihdam 
sağlayan 48 proje onay-
landı. 2022 çok başarılı 
bir yıldı. 22 girişimci, pro-
je başvurusunda bulun-
du. 15 proje onaylandı ve 
halihazırda uygulanmaya 
devam ediyor. İlk proje 
fikrinin devamı niteliğin-
de olan geçmiş yıllardan 
projeler var. Şimdiye ka-
dar hiçbir proje başarısız 
olmadı.

Başvuru koşulları olabil-
diğince kolaylaştırılmıştır. 
Krumovgrad ilçesi sakin-
lerinden başka diğer ilçe 
sakinleri de başvurabilir. 
Şart 5 ile 10 iş pozisyonu 
açmalarıdır. Maksimum 
destek tutarı 200 000 av-
rodur. DPMK, bu tutarın 
%55’ini hibe olarak veri-
yor, ortaklık yaptığı KBC 
Bank ise tutarın %35'i ka-

dar uygun kredi sağlıyor. 
Başvuran, tutarın %10'u 
kadar katkı payı sağlıyor. 
Fon ayrıca girişimcinin 
bankaya olan kredisini 
garanti eder. 2022 yılında 
onaylanan 15 proje 3 272 
727 leva tutarında olup bu 
miktarın 2 milyonu DPMK 
tarafından sağlandı.

Yararlanıcılar, mali des-
teğe ek olarak ortaklık 
yapılan banka ve danış-
manlık şirketi Smart a 
Group'tan danışmanlık 
hizmeti de alıyor.

Fon bugün son derece 
başarılı bir yılın arka-
da kaldığını bildirdi. Bu, 

Krumovgrad Belediyesi 
binasında düzenlenen 
resmi bir törenle oldu. 
Törene yararlanıcılar, or-
taklık yapılan bankanın 
temsilcileri, medya tem-
silcileri katıldı. Fonun ku-
rucu ortaklarından DPMK 
Krumovgrad Şirketi Ope-
rasyon Müdürü Lübomir 
Haynov ve Krumovgrad 
Belediye Başkanı Se-
bihan Mehmet de hazır 
bulundu. İkili, projeleri 
2022'de finansman des-
teği alma hakkı kazanan 
girişimcilere birer plaket 
ve sertifika takdim ettiler. 
İlk takdiri, tarım projesiyle 

Radostina Stoeva aldı.
Fonun Yönetim Kurulu 

Başkanı Krasen Kiski-
nov, herkesin teşvik edil-
diğini vurguladı. Kiskinov, 
2022 yılına ilişkin sonuç-
ları sundu. Onaylanan 15 
proje var. Bunların 6'sı 
tarım ve hayvancılık, 4'ü 
imalatta ve 6'sı hizmet 
alanında uygulanıyor. 33 
kişilik yeni istihdam yara-
tıldı. Şimdiye kadar Mom-
çilgrad ilçesinde çalışan 
bir göçmenin olduğu gibi 
Krumovgrad ilçesi dışında 
da destek almaya hak ka-
zananlar var.

Krumovgrad Belediye 

Başkanı Sebihan Meh-
met, fonun tüm hızıyla 
çalıştığını belirtti. Bele-
diye Başkanı, “Ona bü-
yüyen bir çocuk olarak 
bakıyoruz ve onun adına 
mutlu oluyoruz. Sürdü-
rülebilir işler yaratılıyor. 
Gençler burada kalıyor. 
Yurt dışından dönenler 
de var. Tütün üretimini 
kırmızı kapya biber üreti-
mi ve hayvancılıkla değiş-
tiriyorlar. Yapımı devam 
eden konserve fabrikası 
gururumuzdur. Fabrika, 
tarım ürünlerini yerinde 
değerlendirecek. Hayalim 
hayvancılıkla uğraşanlara 
yardımcı olacak mandıra 
ve mezbaha projelerinin 
hayata geçirildiğini gör-
memizdir” diye kaydetti. 
Sebihan Mehmet, yararla-
nıcılar tarafından üretilen 
ürünlerin sergilendiği ge-

çen yıl düzenlenen fuarın 
güçlü izlenim bıraktığını 
anımsattı.

Fondan yararlanan Kru-
movgrad sakinleri, hazır-
ladıkları bir video ile başa-
rılı uygulamaları paylaştı. 
Bir tekstil baskı atölyesi, 
Türkiye ve Batı Avrupa'ya 
ihracat yapacak, bir arıcı 
dış pazarlar için üretim 
yapar, bir metal fabrikası 
yine ihracat için hidrolik 
silindir yedek parçalar 
üretecek.

KBC Bank, bu yıl da iş 
projelerinin finansmanı ve 
ek finansmanı ile ilgili her-
hangi bir sorun olmayaca-
ğına dair güvence verdi.

Fon temsilcileri, “Kendi-
mizi sürekli hız kazanan 
bir jet uçağı pilotları gibi 
hissediyoruz” diye ifade 
ettiler.

             Kırcaali Haber

Doğal gaz fiyatı 
yaklaşık %30 düştü

Enerji ve Su Düzenleme Komisyonu’ndan (KEVR) 
yapılan açıklamaya göre, KEVR, erişim, iletim, özel 
tüketim vergisi (ÖTV) ve katma değer vergisi (KDV) 
hariç şubat ayı doğal gaz fiyatını 124,34 /MWh ola-
rak onayladı. Onaylanan fiyat, 179,33 BGN/MWh olan 
ocak ayındaki fiyattan %31 daha düşüktür.

Fiyat, 1 Şubat’ta Bulgargaz EAD tarafından sunu-
lan ve ayrı tedarikçilerin değerlerinin ve toplam enerji 

karışımındaki 
miktarlarının 
b oy u t u n u n 
b e l i r t i l d i ğ i 
mevcut veri 
ve belgelerin 
analizinden 
sonra onay-
landı. KEVR, 
iç pazar için 
tahmini top-

lam miktarın birkaç farklı tedarik kaynağı tarafından 
sağlandığını tespit etti.

Fiyat karışımı, Azerbaycan ile mevcut uzun vade-
li sözleşmeye göre fiyatlarla Bulgaristan-Yunanistan 
doğal gaz ara bağlantı boru hattından /IGB/ teslim 
edilen Azerbaycan’dan alınan doğal gazın tüm mikta-
rını içerir. Bu miktarlar ülkede gaz tüketiminin yaklaşık 
%30'unu karşılamakta ve doğal gazda uygun fiyatlara 
ulaşmasında kilit öneme sahiptir.

Açıklamada, “Bunun başlıca nedeni, havaların ılıman 
olması ve Avrupa’da gaz depolarının doluluk oranının 
yüksek olması nedeniyle uluslararası gaz piyasaları-
nın borsa endekslerinin düşmesidir. Borsa kotasyon-
larındaki düşüş, kamu tedarikçisinin Çiren’deki gaz 
depolama tesisine önemli ölçüde daha düşük fiyatlar-
la gaz pompalamasına olanak tanıdı. Bu da depola-
nan miktarların fiyat seviyelerini optimize etti. Sonuç 
olarak genel karışımda bir fiyatlandırma unsuru olan 
Çiren’den sağlanan gazın fiyatı düşürüldü ve şubat ayı 
nihai fiyatında bir indirim sağlandı” diye açıklık getirildi.

KEVR Başkanı İvan İvanov, “Doğal gaz fiyatının 
yaklaşık %30 oranında düşürülmesi, sıcak su ısıtma 
sistemi kullanıcıları, merkezi ısıtma şirketleri, sana-
yi sektörü ve son kullanıcılar için çok olumlu ve kilit 
öneme sahip bir faktördür. Belirlenen düşük fiyat göz 
önüne alındığında komisyon ısıtma sezonunun sonuna 
kadar sıcak su enerji fiyatlarını artırmak için harekete 
geçmeyecek ve fiyatlar mevcut seviyelerde kalacak” 
dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay 
Bulgar mevkidaşı Yotova ile görüştü

1. sayfadan devam

aksamaması ve süratle 
sağlanmasının önemini 
ifade etti.
Oktay, Türk vatandaşla-

rına çok girişli-uzun süreli 
vize verilmesi ve bu sü-
reçlerin kolaylaştırılması-
nın, özellikle girişimci iş 
insanlarını Bulgaristan'a 
daha fazla yatırım yap-
maya teşvik edeceğini, 
kültürel bağların geliş-
mesine de katkı sağla-
yacağını vurgulayarak, 
2022 Temmuz ayında 
Bulgaristan vatandaş-
larına sağlanan kimlikle 
seyahat imkanının, tu-
rizm ve ekonomi açısın-
dan önemli bir kazanım 
olduğunu belirtti.
Türkiye'nin savunma 

sanayisi alanında işbir-
liğine ve Bulgaristan or-
dusunun modernizasyon 
çalışmalarına destek 

vermeye hazır olduğunu 
ifade eden Oktay, Türk 
savunma şirketlerinin, 
fiyat açısından rekabetçi 
ve yüksek kaliteli, sahada 
kendini ispat etmiş, ileri 
teknoloji ürünleri deneyi-
mine dikkati çekti.
Türkiye'nin Filibe Baş-

konsolosluğunun ihtiyaç 
duyduğu ilave hizmet bi-
nası için gereken izin ve 
desteklerin gösterilmesi 

talebini yineleyen Oktay, 
Türkiye'nin anayasal dü-
zenini ve demokrasisini 
hedef alan 15 Temmuz 
darbe girişiminin ardın-
dan Bulgaristan makam-
larının gösterdiği daya-
nışmadan duyulan mem-
nuniyeti de dile getirdi.
- Terörizm ve yasa dışı 

göçle ortak mücadele 
vurgusu
Bulgaristan Cumhur-

başkanı Yardımcısı İliya-
na Yotova ise görüşme-
de, Türkiye'nin, Ukrayna-
Rusya Savaşı'nda, Cum-
hurbaşkanı Recep Tayyip 
Erdoğan önderliğindeki 
girişimleri ve barış için 
gayretini memnuniyetle 
karşıladıklarını ifade etti.
Görüşmede, terörizmle 

mücadele ve yasa dışı 
göçün önlenmesinin, gü-
venlik alanında birlikte 
kesintisiz çalışmayı ge-
rektiren iki önemli başlık 
olduğunun altı çizildi.
İk i ülke arasında 3 

Ocak'ta imzalanan doğal 
gaz anlaşmasının enerji 
işbirliği açısından dönüm 
noktası olduğu kayde-
dilen görüşmede, 13 yıl 
geçerli olacak anlaşma 
ile Bulgaristan'ın ihtiyaç 
duyduğu doğal gazın ya-
rısına yakınının Türkiye 
üzerinden temin edilebi-
leceği de hatırlatıldı.
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Şubat ayında Bulgaristan İstanbul 
Turizm Ataşeliği açılması bekleniyor
Turizm Bakanlığı’ndan 

yap ı lan  aç ık lamaya 
göre, Turizm Bakanlığı 
Uluslararası Faaliyetler 
ve Vize Rejimleri Genel 
Müdürlüğü’nden Teodora 
Taskova, Bulgaristan'ın 
Türkiye'deki turizm ataşe-
si pozisyonu için en ciddi 
adaylardan biridir. Tasko-
va, Uluslararası Faaliyet-
ler ve Vize Rejimleri Ge-
nel Müdürü Georgi Alipiev 
tarafından Bulgaristan Ya-
tırımlar Ajansı tarafından 
İstanbul'da düzenlenen 
Uluslararası İş ve Yatırım 
Forumu kapsamında ger-
çekleştirilen "Bulgaristan 
ve Türkiye Arasında Sağ-
lık ve Balneoterapi Ala-
nında İş Birliği Fırsatları" 
konulu yuvarlak masa 
toplantısında ülkemizin 
Türkiye’deki müstakbel 
turizm ataşesi olarak ta-
nıtıldı.

Açıklamada, “Bu bağ-
lamda ve ü lkemiz in 
Türkiye'de turizm ataşe-
liğine yapılacak atamaya 
beklenen yoğun ilgi nede-
niyle Turizm Bakanlığı'nın 
henüz nihai iç seçimini 

yapmadığını ve bu anlam-
da Bulgaristan İstanbul 
Turizm Ataşeliğine ataşe 
atanmasına ilişkin adaylık 
sürecinin tamamlamadı-
ğını açıklığa kavuşturu-
yoruz. Uluslararası Faa-
liyetler ve Vize Rejimleri 
Genel Müdürlüğü çalışan-
larından, biri direktör Ge-
orgi Alipiev olmak üzere 
potansiyel olarak uygun 

üç aday var” denildi.
Şu anda Bulgaristan'ın 

y u r t  d ı ş ı n d a  b i r i 
Polonya'da, diğeri ise 
Almanya'da olmak üzere 
turizm ataşesi pozisyo-
nunda iki aktif çalışanı 
var. Rusya ile Ukrayna 
arasındaki askeri çatış-
manın başlangıcında Bul-
gar diplomatlar ve resmi 
yetkililerin Moskova'dan 

geri çağrılmasının ardın-
dan ülkemizin Rusya'daki 
uzun süre turizm ataşe-
si olan Katya Jekova da 
Bulgaristan’a döndü. Ge-
niş deneyime sahip olan 
Jekova da Türkiye'deki 
pozisyona ait görevleri 
başarıyla yerine getirebi-
lecek.

Turizm Bakanlığı Ulus-
lararası Faaliyetler ve 

Vize Rejimler i Genel 
Müdürülüğü’nde uzun 
süre  çalışan bir perso-
nel, Dışişleri Bakanlığı ile 
koordineli olarak ve görev 
süresi boyunca geçici bir 
diplomatik rütbenin amacı 
belirlendikten sonra yurt 
dışında turizm ataşesi 
olarak görevlendirilir. Ata-
ma süreci, bir sınav dü-
zenlenmesini öngörmez. 
Bu pozisyona getirilecek 
çalışan, sahip olduğu uz-

manlık derecesine göre 
Turizm Bakanı tarafından 
belirlenir.

Bulgaristan İstanbul Tu-
rizm Ataşeliği açılmasına 
ilişkin ön organizasyonel 
ve lojistik konuların çö-
zümünün, Turizm Bakanı 
İlin Dimitrov'un 25-27 Şu-
bat tarihlerinde Türkiye’ye 
yapacağı ziyaret sırasın-
da sonuçlandırılması bek-
leniyor.
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Mümün İskender: Hamam, 
Mineralni Bani’nin sembolüdür

Haskovo (Hasköy) iline bağlı kaplıcalarıyla ünlü 
Mineralni Bani (Meriçler) ilçe merkezinde bulunan 
umumi hamamın yenilenmesiyle ilgili bilgi veren Be-
lediye Başkanı Mümün İskender, “Hamam, Mineral-
ni Bani ilçesindeki en sembolik binalardan biridir. 
Son yüzyılda Mineralni Bani’yi ziyaret eden herkesin 
hafızasında kalan şeylerden biri de hamamdır” diye 
kaydetti. Belediye Başkanı, “Geçen yıl son derece 

kaliteli bir tadilat yaptık. Sadece duvarlar kaldı, di-
ğer her şey hamamın mimari yapısının aslına uygun 
olarak yeniden yapıldı” diye belirtti.

Mümün İskender, “Hamamın biz ilçe sakinleri için 
büyük bir manevi değeri de var. Hamam faaliyete 
geçtiğinde ilçeden en az 10 kişiye iş sağlıyor. Ma-
den suyunun kalitesi, ulusal kaplıca tatil merkezi-

nin en önemli unsurudur. Son derece şifalı, Avrupa 
ve Amerika'daki birçok benzer su kaynağına rakip 
oluyor. Bunlar Çek Cumhuriyeti'ndeki Karlovi Vari, 
Fransa'daki Vichy’de ve hatırladığım kadarıyla Ame-
rika kıtasında da benzer niteliklere sahip su kay-
nakları var. Su, kas ve  iskelet sistemi, tendon ve 
kasların iyileşmesi için son derece faydalı olup aynı 
zamanda Balkan Yarımadası'nda Buerger hastalı-
ğına şifa veren tek sudur. Suyun iyileştirdiği diğer 
rahatsızlıklar polinöropati, mide ve bağırsak hasta-
lıkları ve belirli kişilerin vücudunda gelişen çeşitli 
egzama türleridir” diye bilgi verdi.

Ardino Belediye Meclisi, Belediye Yönetim Programının 
Uygulanmasına İlişkin Yıllık Raporu Kabul Etti

Ardino (Eğridere) Be-
lediye Meclisi, 2019-
2023 görev süresinin 
üçüncü yılı için Ardino 
Belediyesi Yönetim 
Programı’nın uygulan-
masına ilişkin yıllık ra-
poru kabul etti. Rapor, 
Belediye Başkanı Müh. 
İzzet Şaban tarafından 
sunuldu. Bu, yerel Mec-
lisin yılın ilk olağan top-
lantısında oldu. Meclis 
toplantısında 16 gün-
dem maddesi yer aldı.
Belediye Başkanı 

Müh. Şaban, 2022 yı-
lına ilişkin sunduğu 
raporda yıllar içinde 
gerçekleştirilen ve şu 
anda bile durmayan 
tüm altyapı ve sosyal 
faaliyetlerle Ardino il-
çesinin giderek daha 
da Avrupai bir görünüm 
kazanmaya başladığını 
belirtiyor. Belediye ge-
lecek projelerini hayata 
geçirmek için araştır-
maktan ve çok çalış-
maktan geri durmuyor. 
Ardino'yu yaşamak için 
harika bir yer haline ge-
tirecek fikirlere sahiptir.

Müh. Şaban, Beledi-
ye ve Belediye Meclisi 
çalışanlarının çalışma-
larından büyük mem-
nuniyet duyduğunu dile 
getirerek, bu yıl içinde 
gerçekleştirdikleri pro-
fesyonel ve ekip çalış-
malarından dolayı ken-
dilerini tebrik etti. Rapor 
edilen dönemde Beledi-
ye Başkanı ile Belediye 
Meclisi arasında çok 
iyi bir etkileşim olduğu-
nu vurguladı. Belediye 
Meclisi toplantılarında 
belediye bütçesinin uy-
gulanması, yerel ver-

gi ve harç tarifelerinin 
güncellenmesi, Avru-
pa Birliği (AB) destekli 
operasyonel program-
lar kapsamında yatırım 
projeleri için hibe des-
teği başvurusu yapılma-
sı, belediye mülklerinin 
yönetimi, su temini ve 
yerleşim yerlerinin iyi-
leştirilmesi, inşa edilen 
ilçe yol ağının bakımı, 
belediye arazilerinin ki-
raya verilmesi, ayrıntılı 
yerleşim planlarının ka-
bulü ve diğer konularla 
ilgili kararlar alındı.
Meclis üyeleri, Beledi-

ye Başkanının  
2023 yılı için 
Güzel Bulga-
r istan Projesi 
Sosyal Altyapı-
nın İyileştirilme-
si M02 Tedbiri 
k a p s a m ı n d a 
Ç a l ı ş m a  ve 
Sosyal Politika-
lar Bakanlığı'na 
(MTSP) Slıntse 
Anaokulu’nun 
tadilatına iliş-
kin proje teklifi 
ile hibe desteği 
başvurusunda 

bulunulması fikrini des-
teklediler.
Yerel Meclis, belediye 

mülkiyetinde bulunan 
mülklerin elde edilmesi, 
idare edilmesi ve elden 
çıkarılması için yıllık 
program, 2023 Yılı Be-
den Eğitimi ve Sporun 
Geliştirilmesi Programı 
ve Takvimi ve Ardino 
Belediyesi Küçüklerin 
Antisosyal Davranış-
larına Karşı Mücadele 
İçin Yerel Komisyon’un 
faaliyetleri hakkındaki 
raporu da kabul etti.
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Demiryolları altyapısının onarımı sonrasında 
trenler saatte 160 km hızla gidecek

Avrupa Birliği (AB) Ko-
misyonu temsi lc i ler i , 
Plovdiv (Filibe)-Burgaz 
hattının bir parçası olan 
Orizovo-Mihaylovo de-
miryolu hattının yapım ve 
kurulum faaliyetlerinde 
kaydedilen ilerlemeyi ye-
rinde gözlemlediler. Proje, 
Ulaştırma ve Ulaşım Alt-
yapısı 2014-2020 Ope-
rasyonel Programı kap-
samında Avrupa Bölgesel 
Kalkınma Fonu tarafından 
sağlanan eş finansman ile 
uygulanmaktadır.

Demiryolu hat tı bö -
lümünde yapılan ona-
rım faaliyetler i Mayıs 
2021'de başladı. Avrupa 
Birliği'nin (AB) arzuladığı 
Bulgaristan'da demiryolu 
sektörünün yeniden inşa-
sı ve modernizasyonuna 
yönelik büyük ölçekli pro-
jelerin uygulanmasında 
erişilebilirliği, hızı ve eko-
lojik duyarlılığı artırma 
planlarının bir parçasıdır.

Avrupa Komisyonu’nu 
temsil eden Agnes Monf-
re, “Her şey insanlar için 
yapılıyor. Çevre dostu 
bu yaklaşım sergilendi-
ğinde çevremiz korunur. 

Avrupa'da ulaşım faali-
yetlerinden kaynaklanan 
karbondioksit seviyelerini 
2050 yılına kadar %90 
oranında azaltmak istiyo-
ruz. Bunu sağlamanın yol-
larından biri de demiryolu 
taşımacılığıdır. AB’nin 
Bulgaristan’ın ulaşım alt-
yapısına yaptığı yatırım-
lar, yolculuğun güvenliği, 
hızı ve rahatlığını artırmak 
için son derece önemlidir” 

diye yorum yaptı.
Çirpan yakınlarındaki 

yeniden inşa edilen de-
miryolu hattı bölümü 37 
kilometre uzunluğunda 
ve güzergah boyunca çift 
hatlı olarak inşa edildi.

"Plovdiv-Burgaz Demir-
yolu Hattının Rehabilitas-
yonu" projesinin yöneticisi 
İvan Bakalski, “İlk olarak 
daha yüksek bir tren hızı-
na ulaşacağız – Plovdiv 

ile Burgaz arasındaki me-
safede uygulanacak orta-
lama hız saatte 145 km’ye 
çıkarılacak” diye açıkladı.

 Ulaştırma ve Haber-
leşme Bakan Yardımcısı 
Krasimir Papukçiyski de, 
demiryolu hattının yeni-
den inşasının avantajla-
rını vurgularken, “Önce 
güvenlik, sonra ekolojik 
duyarlılık” dedi. Bakan 
Yardımcısı, “Demiryolu ta-

şımacılığı en çevre dostu 
ulaşım aracı ve AB üye-
si olarak Bulgaristan da 
dahil olmak üzere AB’nin 
mutlak önceliğidir” diye 
sözlerine ekledi.

Proje, yeni bir demiryolu, 
iletişim ağı ve 835 metre 
uzunluğunda bir tünel inşa 
edilmesini, ayrıca Orizovo 
Tren İstasyonu’nda yeni 
bir yolcu binası ve mevcut 
Çirpan Tren İstasyonu’nun 
tadilatını öngörüyor.

Kültürel mirasın bakımı 
da operasyonel program 
kapsamında gerçekleştiri-

len faaliyetlere eşlik eden 
faaliyetlerin bir parçasıdır. 
Çirpan yakınlarında yapı-
lan arkeolojik kazılarda 
arkeologlar tarafından in-
celenen farklı dönemlere 
ait altı yapı keşfedildi.

Stara Zagora tren istas-
yonunun tadilatı sırasında 
40 yılı aşkın bir süre önce 
binanın inşaatı sırasında 
gömülen bir zaman kap-
sülü keşfedildi. Zaman 
kapsülü korunacak ve 
gelecek nesillere yeni bir 
mesaj gönderilmesi üzere 
yerine iade edilecek.

Dombrovskis: Üye devletlerin 
AB bütçesine yeni katkılar 

yapması gerekebilir
Bloomberg'in haberine göre Avrupa Komisyonu 

Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis, Bloom-
berg tarafından düzenlenen bir etkinlikte yaptığı 
konuşmada, “Avrupa Birliği (AB), üye devletlerden 
sanayiye destek ve Ukrayna'daki savaşın olumsuz 
ekonomik etkilerinin üstesinden gelmek de dahil ol-
mak üzere giderek artan öncelikler listesini finanse 
etmek için bloğun bütçesine yeni katkılar yapmala-
rını isteyecek” diye kaydetti.

Avrupa Komisyonu'nun en üst düzey ekonomik 
temsilcisi, “Bir anlamda rezervlerin büyük bir kısmı 
ilk yıllarda kullanıldığı için AB bütçesine katkıların 
tamamlanmasına ihtiyaç duyuyoruz” dedi.

AB, ortak kredilerle finanse edilen pandemi son-
rası benzeri görülmemiş bir kurtarma fonu dahil 
2020 yılında 1,8 trilyon tutarında yedi yıllık bir büt-
çe çerçevesi üzerinde anlaştı. Ancak Ukrayna'daki 
savaş, enerji krizi ve Avrupalı şirketlerin ABD’nin 
iklim yasasına karşı çıkmaları için 369 milyar do-
lar kaynak sağlama ihtiyacı AB bütçesini ciddi bir 
baskı altına aldı.

Bir AB yetkilisi, “Üye devletler, bu yaz tamamla-
nacak olan ara dönem incelemesi sırasında AB'nin 
2021-2027 uzun vadeli bütçesini ek ulusal katkılarla 
desteklemek zorunda kalacak” dedi.

AK Başkanı Ursula von der Leyen, incelemenin 
bir parçası olarak kıtada yenilikçi teknolojiler geliş-
tiren şirketleri desteklemek için bir egemen servet 
fonu oluşturulmasını öneriyor. Ancak yeni finansal 
aracın nasıl finanse edileceği belirsizlik barındırı-
yor.

Konuya aşina kaynakların ifadesine göre, ayrıca 
AB'nin savaştan zarar gören Ukrayna'nın yeniden 
inşasında öncü bir rol üstlenmesi bekleniyor. Diğer 
bağışçılarla iş birliği ve finansman yolları konusun-
daki görüşmelerin bu yılın ikinci yarısında aktif hale 
gelmesi bekleniyor. Yatırımın ölçeği göz önüne alın-
dığında dikkate alınan seçeneklerden biri ek ortak 
borçlanmadır.

İlhan Küçük: Bulgaristan'ın başarısızlıkları 
Borisov ve Petkov modellerinden kaynaklanıyor

Avrupa liberalleri lide-
ri İlhan Küçük, Gelecek 
Perspektifleri: Sorumluluk 
Konferansı’nda yaptığı ko-
nuşmada, “Bulgaristan'ın 
başarısızlıklarının se-
bepleri Borisov ve Pet-
kov modellerinden kay-
naklanmaktadır. İki yıldır 
doğru yol bulunamadı ve 
bugün artık Bulgar senar-
yosundan bahsediyoruz. 
Temelde bölünmüş bir 
ulus ve devlet, dış politika 
önceliklerini savunamaz. 
Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH), Bulgaristan'ın 
AB ve NATO üyeliği için 
yüksek bir bedel öde-
di ve kimin yönettiğinin 
önemli olmadığını, bu 
durumda önemli olanın 
Bulgaristan'ın Schengen 
üyeliği ve tam entegras-
yon olduğunu açıkça ifade 
eden tek siyasi güç oldu. 
Bunu, Bulgaristan vatan-
daşlarının reddedilmiş 
hissetmelerini durdurmayı 
başarmak ve demokrasi 
ve toplumumuz üzerinde-
ki damgayı kaldırmak için 
istiyoruz” diye kaydetti.

Küçük, AB'nin kolektif li-
derliği ve kriz zamanların-
da Birliğin sağlamlaştırıl-
ması konularına değindi.

AB Parlamentosu Mil-

letvekili, “Yavaş ilerleme-
sine rağmen savaşa yol 
açmadığı için demokratik 
modelin çok daha iyi ol-
duğu görüldü. Toplumun 
dahil olduğu yerde sivil 
toplumla tartışma olur, 
savaş olmaz. Barış fikri 
AB için modası geçmiş 
bir fikir değildir.

Bununla birlikte, aynı 
zamanda AB'nin kolektif 
liderliği, barışı ve dolayı-
sıyla refahı sağlamak için 
zamanın ve tarihin sınavı-
na dayanabildi mi? Yetmiş 
yıldır Avrupa, refahın ol-

duğu, yüksek demokratik 
standartlara sahip olduğu, 
kendini reforme etmek ve 
böylece küresel mesele-
lerde jeopolitik bir faktör 
olmak istediği bir barış 
ortamında yaşamaya alış-
mıştı. Ancak Avrupa lider-
liği iki hata yaptı, biri kibir 
ve eski Avrupa çok uzun 
süre tekdüze hareket etti 
ve diğer jeopolitik faktör-
lerin yaptığı atılımları fark 
etmedi. Avrupa liderliği 
sınava tabi tutuldu ve ba-
şarısız oldu” dedi.

Bulgaristan'ın dört bir 

yanından yüzlerce kadını 
bir araya getiren etkinliğe 
HÖH’lü kadın aktivistler 
katıldılar. Konferansın 
konuşmacıları arasın-
da HÖH Genel Başkanı 
Mustafa Karadayı, HÖH 
Genel Başkan Yardımcısı 
Yordan Tsonev, Dr. Nigar 
Cafer, Emel Etem, Filiz 
Hüsmenova, milletvekille-
ri İskra Mihaylova ve Ati-
ce Aliyeva-Veli, Velislava 
Krısteva, gazeteci Valeria 
Veleva ve siyaset bilimcisi 
Dimitır Ganev yer aldı.
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İlhan Küçük Strasbourg'dan: Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e 
kabulü, neden İsveç Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri arasında değildir?

İsveç'in Avrupa Birli-
ği (AB) Konseyi Dönem 
Başkanlığı’nın öncelik-
lerine ilişkin tartışma-
lar sırasında Schengen 
Bölgesi’nin Bulgaristan 
ve Romanya'ya doğru 
genişletilmesi ve Batı 
Balkanlar'ın entegrasyo-
nu olmak üzere iki önemli 
konunun öncelik eksenle-
rinde yer almadığı ortaya 
çıktı.

Bu nedenle AP Mil-
letvekil i İlhan Küçük, 
Strasbourg'da bulunan 
Avrupa Parlamentosu 
(AP) kürsüsünden yaptığı 
konuşmada İsveç Dönem 
Başkanlığı’nın gündemin-
den duyduğu rahatsızlığı 
dile getirdi ve eleştirdi.

Avrupa liberallerinin li-
deri şöyle konuştu: “Sayın 
Başbakan, iki konu İsveç 
Dönem Başkanlığı'nın 
öncelikleri arasında yer 
bulamıyor. Konulardan 
biri Schengen'in gelece-
ği - Bulgaristan ve Ro-
manya nihayet Schengen 

Bölgesi’nin bir parçası 
olmalıdır. Bu neden İsveç 
Dönem Başkanlığı’nın 
gündeminin bir parçası 
değil? AB vatandaşla-
rının kalpleri ve akılları 
nasıl kazanılır? 2024’de 
Avrupa projesi, nasıl de-

mokrasi, hukukun üstün-
lüğü, yüksek demokratik 
standartlar ve gelecekte 
ilerlemeyi temsil eden 
bir proje olacak? Bütün 
bunlar nasıl başarılır? 
Bulgaristan ve Romanya, 
Schengen'e girmezse, bu 

mümkün değil!"
AB Milletvekili konuşma-

sında Batı Balkan ülkele-
rinin AB’ye entegrasyonu 
konusunun da önemli ol-
duğunu, ancak İsveç Dö-
nem Başkanlığı’nın gün-
deminde yer bulmadığını 

vurguladı.
Küçük, “Batı Balkanlar’ın 

entegrasyonu konusu 
son derece önemlidir. İs-
veç Dönem Başkanlığı, 
bir öncekinin, Çek'in ve 
Batı Balkanlar konusunu 
siyasetlerinin merkezine 
koyan tüm diğer dönem 
başkanlıklarının politikala-
rının iyi bir devamı olma-

sını sağlayacak mı?” diye 
soru yöneltti.

Küçük’ün ifadesine göre, 
bu sadece AB’nin bir me-
selesi değil, AB Dönem 
Başkanlığını kim yürü-
türse yürütsün, üzerinde 
ciddi olarak durup düşü-
nülmeyi gerektiren bir je-
opolitik meseledir.
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KOBİ’lere ait 954 proje AB'den 
hibe almaya hak kazandı

Sofya, toplam 304 onay-
lı proje ile şehir ve il ola-
rak, 145 proje ile Plovdiv 
(Filibe), 54 proje ile Stara 
Zagora (Eski Zağra), 38 
proje ile Pazarcık (Tatar 
Pazarcık) ve 49 proje 
ile Ruse (Rusçuk) illeri 
Ulusal Toparlanma ve 
Sürdürülebilirlik Planı’nın 
(PVU) ilk hibe prosedü-
rü olan Teknolojik Mo-
dernizasyon Prosedürü 
kapsamında en yüksek 
miktarda mali destek 
alacak. Tedbir, Yenilikçi-
lik ve Büyüme Bakanlığı 
tarafından yürütülmekte 
ve ülkemizdeki küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin 
(KOBİ) teknik donanımı-
nın yenilenmesi ve mo-
dernizasyonuna yönelik-
tir.
Değerlendirme, 620 

milyon levanın üzerin-
de hibe için 2423 proje 
teklifini içeriyordu. Bun-
lardan hibe almaya hak 
kazananlar, 260 milyon 
BGN ile finanse edile-
cek olan 953 projedir. 
Prosedür kapsamında 
başvurular 22.07.2022 
ile 21.09.2022 tarihleri 
arasında yapıldı. Mikro 
işletmeler için toplam 
hibe tutarı 180 000 le-
vaya, küçük işletmeler 
için 350 000 levaya ve 
orta ölçekli işletmeler 
için  700 000 levaya ka-
dar olabilir. Mali destek, 

yeni donanım, ekipman, 
makine ve yazılım alımı 
için verildi. Sağlanan eş 
finansman tutarı, proje 
tutarının %50'ye kadar-
dır. PVU’nun tedbiri kap-
samında Bulgaristan’daki 

işletmelere toplam 260 
milyon leva yatırım yapı-
lacak.
38 proje ile Blagoevg-

rad (Yukarı Cuma) ve 47 
proje ile Varna, her biri 
10 milyon levadan faz-
la,  32 proje ile Burgaz 
ise 9 milyon levanın bi-
raz üzerinde finansman 
kaynağı alacak. Gabrovo 
bölgesinden şirketlere 
ait 30 proje de yaklaşık 
8 milyon leva ile finanse 
edilecek.
14 proje ile Köstendil, 15 

proje ile Dobriç (Hacıoğ-
lu Pazarcık), 25 proje ile 
Şumnu, 16 proje ile Ve-
liko Tırnovo (Tırnova), 17 
proje ile Vratsa (İvraca), 
15 proje ile Pleven ve 15 
proje ile Haskovo (Has-

köy) gibi bazı bölgeler 
derecelendirilen projelere 
göre 4 milyon leva ile 5,5 
milyon leva (bölge başı-
na toplam) arasında bir 
mikatrla finanse edilecek.
Sliven (İslimye), Tırgo-

vişte (Eski Cuma), Loveç 
(Lofça), Montana (Kutlu 
Viçe), Kırcaali ve Smol-
yan (Paşmaklı) illerinde 
PVU kapsamında finanse 
edilen ilk şirketler (her bir 
il için toplamda) 2 milyon 
leva ile 3,5 milyon leva 
arasında destek alacak. 

Bu illerin her birinde fi-
nansman için 10 ile 15 
arasında proje onaylandı.
Razgrad (Hezargrat) 

ilinde sadece 8 proje tek-
lifi sunuldu, ancak bun-
ların uygulanması için 

sağlanacak fonlar 3 mil-
yon levanın üzerindedir. 
Vidin bölgesinde faaliyet 
gösteren şirketlerin ise 
yaklaşık 1 milyon leva 
tutarında 3 projesi onay-
landı.
“Teknolojik Modernizas-

yon" prosedürü mikro, 
küçük ve orta ölçekli iş-
letmeleri hedef aldı, baş-
vuru belgeleri ise ISUN 
2020 sistemi üzerinden 
tamamen çevrimiçi ola-
rak sunuldu.
              Kırcaali Haber

İşsizler için sağlık sigorta 
primi tutarı değişmedi

Milli Gelirler Ajansı’ndan (NAP) yapılan açıklama-
ya göre, zorunlu sağlık sigortası primlerini kendile-
ri ödeyen ve Sosyal Sigortalar Kanunu anlamında 
kendi sigortalısı olarak kayıtlı olmayan kişiler 28,40 
leva ödemeye devam edecekler.

Halihazırda 710 leva olan prime esas kazanç alt 
sınırında değişiklik yok. Sağlık Sigortası Kanunu’na 
göre, başka nedenlerle sigortalı olmayan kişiler, 
kendi sigortalıları için asgari aylık gelirinin yarısın-
dan az olmayan bir gelir üzerinden sigortalanırlar. 
Böylece onlar için sağlık sigortası primi, ayda 355 
levadan az ve 3400 levadan fazla olmamak üzere 

%8 oranında hesaplanır.
Açıklamada, sigorta primlerini son ödeme tarihi, 

ilgili oldukları ayı takip eden ayın 25'ine kadar oldu-
ğu anımsatıldı. 2023 Ocak ayı sağlık sigortası primi 
en geç 25 Şubat 2023 tarihine kadar ödenmelidir. 
Sağlık sigortası primlerini ödemekle yükümlü olan 
herkes, NAP’a 7 nolu beyanname sunmalıdır. Bu 
beyanname, NAP’a internet üzerinden kişisel kim-
lik kodu (PİK) ile veya elektronik hizmetler portalı 
üzerinden kayıtlı elektronik posta (KEP) vasıtasıy-
la veya kişinin daimi ikametgah adresine göre ilgili 
NAP Ofisi’ne sağlık sigortası primi ödeme yükümlü-
lüğü doğmuş olan aydan sonraki  ayın 25'ine kadar 
sunulur. Bu beyannameyi vermeme cezası 500 leva 
ile 1000 leva arasındadır.

36 aylık süre içinde aylık üç primden fazlasını 
ödemeyen vatandaşların sağlık sigortası hakları 
kesintiye uğrar. Süre, sağlanan tıbbi yardımın yapıl-
dığı aydan önceki ayın başına kadar sayılır. Vatan-
daşların kesintiye uğrayan sağlık sigortası hakları, 
son 60 aya ait sağlık sigortası primlerinin tamamını 
ödemeleri halinde geri verilir. Haklar, o dönem için 
ödenmesi gereken tüm sağlık sigortası primlerinin 
ödendiği tarihten itibaren geri kazanılır.

Vatandaşlar, NAP’ın portalından ücretsiz olarak 
erişilebilen NAP’ın elektronik hizmeti aracılığıyla 
sağlık sigortası durumlarını ve sağlık sigortası ve-
rileri olmayan dönemlerini kontrol edebilirler.

Vatandaşlar, sağlık durumunu 0700 18 700 numa-
ralı telefondan /ilgili mobil operatörün tarifesine göre 
ücretlendirilerek/ da sorgulayabilirler. Hizmet oto-
matik olup yalnızca telefonun klavyesi aracılığıyla 
girilmesini gerektirir. Ayrıca zorunlu sağlık sigortası 
primlerinin ödenmediği tüm ay ve yıllara ait veriler 
de sistem tarafından sağlanmaktadır. Telefonla sağ-
lık durumunu sorgulama hizmeti kesintisiz olarak 
verilir.
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Bulgaristan’da on binlerce kişiyi katleden 
eski komünist rejimin vahşetleri kınandı

Bulgaristan’da eski Komü-
nist Partinin 45 yıllık dikta-
törlüğü sırasında katlettiği on 
binlerce rejim muhalifi anısı-
na Parlamentoda ve başkent 
Sofya'daki Komünizm Kur-
banları Anıtı önünde anma 
törenleri düzenlendi.
Ülkede Sovyetler Birliği 

(SSCB) Kızıl Ordusunun 
desteğiyle 1944'te darbe ile 
iktidara gelen komünistlerin 
78 yıl önce kurduğu, sözde 
“Halk Mahkemesi” tarafın-
dan ülkenin o dönemdeki 
kültürel ve siyasi elitini temsil 
eden 11 bin kişi idam edil-
mişti.
Bugün Parlamentoda tem-

sili olan 7 siyasi partinin 
çoğu, ülkede 1989'a dek 
iktidar süren eski Komünist 
Partinin vahşetlerini kınadı.
Avrupa Birliği (AB) ve 

NATO yanlısı partilerin tek-
lifi üzerine yıl dönümü do-
layısıyla saygı duruşunda 
bulunuldu.
Eski Komünist Partinin çiz-

gisinde siyaset yürüten ve 

240 üyeli parlamentoda 24 
sandalyesi olan Bulgaristan 
Sosyalist Partisi (BSP) mil-
letvekilleri töreni boykot etti.
Üyelerinin çoğunluğunu 

Türk ve Müslümanların oluş-
turduğu Hak ve Özgürlükler 

Hareketi (HÖH) partisi Mil-
letvekili Stanislev Atanasov, 
kürsüden yaptığı konuşma-
da, komünizm rejiminin vah-
şetlerin kınadı.
Atanasov, “1 Şubat 1945, 

ulusal hafızamızın en ka-

ranlık tarihlerinden biridir. 
Bu tarihte 10 bin kişiye idam 
cezası verilmiş, 4 bin aile ise 
tamamen katledilmiş. Toplu 
mezarlara atılanların arasın-
da eski dönemin çarlık aile-
sinin 8 müsteşarı, 22 eski 
bakan ve toplumsal elitimizin 
daha birçok temsilcisi yer al-
mıştır.” dedi.
Eski Başbakan Boyko 

Borisov’un lideri olduğu 
Bulgaristan’ın Avrupalı Ge-
lişimi İçin Yurttaşlar (GERB) 
grubu Milletvekili Rumen 
Hristov da BSP’nin "onursuz 
tavrını" eleştirdi. Hristov, “O 
zamanlarda da komünistler 
ülkemizi kan gölüne dönüş-

türmek üzere, sözde halk 
adına ölüm cezaları verirken 
halkın fikrini hiçe saymıştır. 
Onların vahşetleri Orta Çağ 
döneminde işlenen vahşet-
lerden de büyüktür.” diye 
konuştu.
Başkent Sofya’daki Komü-

nizm Kurbanları Anıtı önün-
de de geleneksel tören dü-
zenlendi.
Toplu dua ile başlayan tö-

rende Bulgaristan Komünist 
Partisinin (BKP) ülkedeki 45 
yıllık iktidarı sırasındaki in-
sanlık dışı uygulamaları ve 
katliamları anıldı. Anıtın 58 
metrelik mermer duvarında 
kimliği belirlenen komünist 
rejiminin ilk kurbanlarından 
7 bin 526 kişinin isimleri yer 
alıyor. Kurban yakınları anıta 
çelenk ve çiçek bıraktı.
-1 Şubat 1945 tarihinin 

kara sayfaları
Bulgaristan’da eski Komü-

nist Parti darbe ile iktida-
ra geldikten bir yıl sonra 1 
Şubat 1945'te muhalifleriy-
le hesaplaşmak için “Halk 
Mahkemesi” kurdu.
Mahkemenin açtığı 135 

davada 11 bin 125 kişi yar-
gılanıp kısa sürede kurşuna 
dizildi. Komünistlerin siyasi 
cinayetleri sonraki yıllarda 
da devam etti.
SSCB’n in  desteğ iy le 

Bulgaristan’ı bir toplama 
kampına dönüştüren komü-
nizmin ilk döneminde 9 ayda 
28 bin kişinin öldürüldüğü 
belirtiliyor.

Dr. Ahmed Doğan’dan 
Türkiye’ye taziye mesajı
Hak ve Özgürlükler Hareketi 

Onursal Başkanı Dr. Ahmed 
Doğan yapmış olduğu yazılı 
açıklamayla Türkiye’nin Gü-
ney Doğusunda meydana 
gelen 7.7 büyüklüğündeki 
deprem felaketi ile ilgili taziye 
mesajı yayınladı. Mesajda şu 
ifadeler yer aloyor:
“ Sevgili kardeşlerim!
Başınıza gelen acının tari-

fi mümkün değil. Acınız ve 
kayıplarınız için taziyelerimi 
sunuyorum.
Türkiye Cumhuriyeti tari-

hinde birçok sorunla ve zor-
lukla yüzleşmiş, ancak çıkış 
yolunu daima milletin birlik 
ve beraberliğinde bulmuştur. 
Dünyanın büyük bir kısmının 
depremi takip eden ilk saat-
lerde Türkiye’yle dayanışma-
sını göstermesi Türkiye'nin 

çağdaş dünyada sahip oldu-
ğu konum hakkında çok şey 
ifade ediyor. Bu nedenle, he-
pinizin bir yeri ve rolü oldu-
ğunu biliniz. Bizler de Türk 
dünyasının temsilcileri olarak 
bundan gurur duyuyoruz.
Mağdurlar için 1 milyon li-

ralık bağış yapacağım. Bunu 
dayanışmamızın bir ifadesi 
olarak kabul etmenizi rica 
ediyorum. Hayatın daha iyi 
ve güvenli olacağına dair 
umudunuzu korumanızı dili-
yorum.”
                    Ahmed Doğan


