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Bulgaristan’da yeni dönem
Cumhurbaşkanı Rosen Plevne-

liev tarafından başbakan adayı 
olarak gösterilen Bulgaristan’ın 
Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaş-
lar (GERB) partisinin lideri, eski 
başbakanlardan Boyko Borisov 
dört partili koalisyon hükümetini 
kurdu. 

Zıt görüşlü siyasi partileri bir 
araya getiren kabine taslağını 
oluşturan GERB, sağcı Re-
formcu Blok (RB) ile koalisyon 
anlaşması imzaladı. Irkçı ve 
aşırı milliyetçi Vatansever Cep-
hesi (PF) ve solcu Bulgaristan’ın 
Yeniden Doğuşu İçin Alternatif 
(ABV), yeni hükümete "stratejik 
destek" vermek üzere siyasi bil-
diri imzaladı.

Hükümetin kurulması dolayı-
sıyla parlamentoda düzenle-
nen töreninin ardından Borisov, 
siyasi görüşmelerin zor olduğu-
nu ancak iyi sonuç aldıklarını 
söyledi. Tarafların kendilerine 

göre tavizlerde bulunduklarını 
açıklayan Borisov, ülkeyi dört 
yıl boyunca yönetebilecek bir 

hükümet için gerekli desteğin 
sağlandığını belirtti.

Başbakan adayı Borisov, “Va-

tandaşlar önündeki sorumlulu-
ğumuzu yerine getirmeyi başar-
dık. Görüşmeler sırasında 10 
kez erken seçiminden döndük. 
Bu hükümete GERB en iyi kad-
rosunu verdi. Bulunduğumuz 
binanın girişinde ‘Güç Birlikten 
Doğar’ yazıyor. Yaşasın Bulga-
ristan” diye konuştu.

Bulgaristan’da 240 sandal-
yeden oluşan parlamentoda 
GERB, RB, PF ve ABV toplam 
137 milletvekiline sahip. Hükü-
metin kurulması için en az 121 
milletvekilinin desteği gereki-
yor.

Başbakan Boyko Borisov, 
parlamentodaki tören sonrasın-
da hükümet ortaklarının lider-
leri ile Cumhurbaşkanı Rosen 
Plevneliev’e giderek kabineyi 
sundu.

Cumhurbaşkanı Plevneliev, 
hükümet kurmakla görevlendiri-
len Borisov’un sadece bir günde 
görevini yerine getirmesinden 
dolayı kendisine teşekkür etti. 
Bulgaristan'da halen birçok iç 
ve dış kaynaklı krizin yaşandı-
ğını belirten Plevneliev, "Buna 

rağmen ülkemiz istikrar ve yeni 
bir siyasi kültürün sinyalini veri-
yor" dedi.

Plevneliev’in yeni hükümete 
parlamentoda güvenoyu veril-
mesini öneren bir kararname 
imzaladı. Oylaması Kasım’da 
gerçekleşti.

Başbakan Boyko Borisov’un 
kabinesinde RB’ye 7, ABV’ye 
1 bakanlık koltuğu verildi. 
GERB’den Rumyana Bıçvaro-
va, koalisyon ve idari politikadan 
sorumlu Başbakan Yardımcısı 
olacak. RB’nin eş başkanların-
dan Meglena Kuneva Avrupa 
politikaları ve kurumsal konula-
rından, yine GERB’den Tomisy-
lav Donçev ekonomik politikalar 
ve Avrupa finansal fonlarından, 
ABV'den İvaylo Kalfin de de-
mografi, politika ve sosyal konu-
lardan sorumlu Başbakan Yar-
dımcısı olarak görev yapacak.

Bulgaristan'ın yeni hükümetin-
de İçişleri Bakanı Veselin Vuç-
kov, Dışişleri Bakanı Daniel Mi-
tov, Ekonomi Bakanı ise Bojidar 
Lukarski oldu.

                    Anadolu Ajansı
Başkonsolos Alper Aktaş’tan Kırcaali’ye ziyaret
Geçen hafta T.C. Filibe 

Başkonsolosu Alper Aktaş, 
Kırcaali Belediye Başkanı 
Hasan Azis’e tanışma ziya-

reti gerçekleştirdi. Belediye 
Başkanı’nın tavsiyesi üzerine 
Başkonsolos, şehirdeki işve-
ren örgütlerinin yöneticileriyle 
görüştü. Görüşmeye Kırcaali 
Ticaret Odası Başkanı Alyo-
şa Sinabov, Ekonomik Giri-
şim Birliği Başkanı Sevdalin 
Ognyanov, Kırcaali Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Nas-
ko Nastev ve Yönetim Kurulu 
Üyesi Cevdet Adem, İnşaat 
Mühendisleri Odası Başkanı 

Aleksandır Elinov-Sadık katıl-
dılar. Hasan Azis’in ifadesine 
göre bu görüşme sembolik 
olarak önemlidir. Çünkü dip-
lomat ilk önce işadamlarıyla 
görüşme arzusu göstermek-
tedir. 
B e l e d i y e  B a ş k a n ı , 

“Kırcaali’ye yatırım yapmak 

Avrupa Birliği’ne yatırım yap-
mak demektir. Bizim şehrimiz 
AB’nin 500 milyonluk pazarı-
na açılan bir kapıdır” dedi. 
Hasan Azis, konukların-

dan birkaç şey talep etti. 
Kırcaali’deki iş dünyasının 
tanıtılması için Türkiye’de dü-
zenlenen seminer, sergi ve 
fuarlara davet edilmelerini ve 
Başkonsolosluk tarafından 
düzenlenen etkinliklere Kır-
caali Belediyesi ve şehirdeki 
işveren örgütlerinin temsilci-
lerinin de yer almasını önerdi. 
Belediye Başkanı, belediyenin 
son iki yılda 160 milyon leva 
bütçe ile en büyük yatırımcı 
olduğunu ve üretim tesisleri 
kurulması için uygun en bü-
yük alanlara sahip olduğunun 
altını çizdi. “Plovdiv (Filibe) ve 
Haskovo’nun (Hasköy) göl-
gesinde kalmak istemiyoruz” 
diye belirtti. 
B a ş k o n s o l o s  A k t a ş , 

Kırcaali’deki iş dünyasının, 

Devamı 8’de
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Kuzey Arpezos Parkı’nın üçüncü aşaması 
inşaat çalışmaları devam ediyor
Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis, dü-
zenlenen tekerlek üzerin-
de brifing ile basın men-
suplarını Kuzey Arpezos 
Parkı’nın üçüncü inşaat 
aşamasının gerçekleştiril-
diği alana götürerek proje 
çalışmaları hakkında bilgi 
verdi. Brifingde, proje yö-
neticisi Belediyenin Baş-
mimarı Petya Nazırova 
da yer aldı. Bölge Kalkın-
ma Operasyonel Progra-
mı kapsamında gerçek-
leştirilen tam adı “Kuzey 
Arpezos Parkının İnşaa-
tı: III. Etap ve Kırcaali’de 
Kaldırımların Onarım ve 
Yeniden Yapılandırılma-
sı” projesi için 4,5 milyon 
leva sağlanmıştır. 
Proje esnasında “Bılga-

riya” bulvarındaki kaldı-
rımların onarımı ve Bulair 
sokağından Otets Paisiy 
sokağı kavşağına kadar 
sokak lambalarının ener-
ji tasarruflu lambaları ile 
değiştirme çalışmaları, 
GRAND Mağazası’ndan 
Bulair Sokağını da kap-
sayacak kesitte Bılgari-
ya Bulvarı ve Minyorska 
Sokağı kaldırımlarının 
yeniden yapılandırılması 
çalışmaları gerçekleştiril-
mektedir. Arpezos Parkı 
ile bağlantı kuracak bir 

bisiklet yolunun da kurul-
ması öngörülüyor. Ayrı-
ca Belediye’nin GRAND 
Mağazası’ndan otogarın 
bulunduğu bölgeye kadar 

kaldırımların yenilenme-
sine ilişkin bir projenin fi-
nanse edilmesi için aday 
olduğu belirtildi. 
Belediye Başkanı, Ku-

zey Arpezos Parkı’nın 
üçüncü aşamasında yeni 
kurulacak parkın 49,3 de-
karlık alanı kapsayacağı-
nı kaydetti. Yeni parkta 
yaya yürüyüş alanları ve 

özel amaçlı taşıtlar için 
hıyabanlardan başka 18 
kitle sporuna yönelik te-
sisler kurulacağını bildir-
di. Onların arasında mini 

futbol sahası, voleybol, 
basketbol, badminton, 
hentbol sahaları bulunu-
yor. Ülkede eşi benzeri 
olmaksızın bu parkta 
dokuz kuka oyunu pis-
ti kuruluyor. Ayrıca beş 
masa tenisi, plaj ve vo-
leybol sahası kurulacak. 
Yetişkin vatandaşlar için 
açıkta fitness aletleri ola-

cak. 7 545 metre ölçüle-
rinde gece aydınlatması 
olacak. Böylece Kuzey 
Arpezos Parkının toplam 
alanı 130 dekarın üze-

rine çıkacak ve ülkenin 
en büyük modern parkı 
olacak. 
Hasan Azis, parkın yeni 

bölümünde 170 çeşidin 
üzerinde bitki ekileceği-
ni belirtti. Onlardan 600 
ağaç, 2 binden fazlasının 
çiçek çeşitleri ve dekora-
tif ağaçlar olacağını söy-
ledi.

Belediye Başkanı, “Bu 
parkla Üreticiler Pazarı 
ile şehrin en büyük sem-
ti Vızrojdentsi arasında 
bağlantı kurulacak. Arda 
nehrinin sağ kıyısında 
bulunan semtte yaşayan 
vatandaşların bu park 
sayesinde dinlenme ve 
spor yapma imkanları 
olacak. Bu nedenle de 
Kırcaali’nin eski kısmını 
Vızrojdentsi ile bağlaya-
cak yeni bir yaya köprü 
kurulması öngörülüyor. 
Parkın yeni bölümünde 
gelecek aşamasında bir 
kule üzerinde kafeterya 
inşa edilmesini öngörü-
yoruz” dedi. 
Belediye Başkanı, pro-

jenin tamamlanmasından 
önce hazır olan kısmında 
kameriyeler, oyun alanla-
rı, sulama tesisleri, bank-
lar ve aydınlatma araçla-
rının vandallar tarafından 
kırıldığını ve üçüncü inşa-
at aşaması alanında ya-
rım kilometre uzunluğun-
da bir kablonun çalındığı-
nı paylaştı. Bu sebepten 
dolayı Kırcaalilerin yeni 

kazanımları korumaları 
çağrısında bulundu. 
Parkta kontrolün arttı-

rılması konusunda Bölge 
Emniyet Müdürlüğü ve 
Kırcaali İlçe Polis Merkezi 
yönetimi ile görüştüğünü 
belirtti. Parkın yeni bölü-
münde gözetim kamera-
ları olacağı ve spor te-
sislerinin gözetim altında 
olacağı açıklandı. Hasan 
Azis, toplam 13 milyon 
leva tutarındaki ülkenin 
en büyük merkez parkla-
rından birinin korunması 
için Kırcaali halkının elin-
den geleni yapması ge-
rektiğinin altını çizdi. 
Proje, Ardastroy, Elekt-

roizgrajdane ve Karaman 
şirketlerinin yer aldığı Ar-
pezos Belediyeler Birliği 
tarafından uygulanıyor. 
Ardastroy şirketi sahibi 
Aleksandır Elinov, inşaat 
ve montaj işlerinin 6 Ara-
lık 2014 tarihinde sonla-
nacağını paylaştı. Kuzey 
Arpezos Parkı projesinin 
süresi 24 ay ve mayıs 
2015 tarihinde tamam-
lanması gerekiyor. 

Kapalı su havuzu 23 yıl bekleyişten sonra tamir ediliyor
Kırcaali Belediye Başka-

nı Müh. Hasan Azis Arpe-
zos Kompleksi’nde bulu-
nan kapalı su havuzunun 
tamirine ilişkin bilgi verdi. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından finanse edilen 
toplam tutarı 4,6 milyon 
leva olan proje kapsa-
mında Kırcaali ve ilçedeki 
büyük köylerde bulunan 
eski spor tesisleri onarı-
lacak, yeni spor tesisleri 
inşa edilecek. Kapalı su 
havuzunun tamiri için 1 
855 027,61 leva yatırım 
yapılacak. 
Proje çalışmaları esna-

sında bina yalıtım, doğ-
rama, elektrik ve su boru 
enstalasyonlarını ve ka-
palı su havuzunu yenile-
me çalışmaları yapılacak. 
Bu proje kapsamında 
Entçets (Salman), Kosti-
no (Kemikler), Miladinovo 
(Dedeler) ve başka köy-
lerde spor sahaları ku-
rulması için 270 bin leva 
ayrılacağı açıklandı. 
Belediye Başkanı Hasan 

Azis, “23 yıldır bu kapalı 
su havuzun tamirinin ya-
pılmasını bekledik. 1992 

yılında Kurşun ve Çinko 
Fabrikası ve Koveg şirketi 
havuzun kullanıma uygun 
hale getirilmesi teşebbü-
sünde bulunmuşlardır, 
fakat bu konuda başarılı 
olamamışlardır. Havuzu 
tamir ettirmek Kırcaa-
li vatandaşlarına boyun 
borcumuzdu” dedi. 
Başkan Azis, şehirde 

tamir edilmesi gereken 
önemli diğer tesisin Druj-
ba stadyumu olduğunu 
kaydederek, bunun için 
devletten 1,8 milyon leva 
sağlandığını belirtti. Ha-
vuz ve stadyumun tamiri 
için belediye bütçesinden 
projelere katılım payı ola-
rak 1 milyon leva ayrıldı-
ğını açıkladı. 

Ustra Holding şirke-
ti tarafından uygulanan 
proje çalışmalarının üç 
ay içinde tamamlanması 
bekleniyor. Drujba stadı-
nın tamirine ilişkin proje 
ihalesi işlemleri sürüyor. 
Bu projenin mart 2015 
tarihinde tamamlanması 
gerekiyor. 
        Resmiye MÜMÜN

Belediye çalışanlar mesleki 
yeterliliği arttırılacak

Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis, bir proje 
kapsamında 148 belediye çalışanı ile ilçedeki köy muh-
tarlarının mesleki yeterliliğinin arttırılacağını bildirdi. 
Toplam 130 bin 324 leva tutarındaki “Kırcaali Belediye 
İdaresi-Profesyonel, Etkili ve Verimli” adlı proje “İdari 
Kapasite” programı kapsamında finanse edilmektedir. 
Bu yıl 22 Temmuz’da başlatılan proje 12 ay sürecek. 

Belediye Başkanı, ”Bu projeyle yönetim, uzmanlık 
ve teknik yönetim fonksiyonları olan köy muhtarları ve 
vekilleri ve Belediye çalışanlarının mesleki yeterliliği ve 
motivasyonunun arttırılması hedefleniyor. 

12 ay süreli projenin önümüzdeki yıl temmuz ayında 

tamamlanması gerekir” diye kaydetti. 
Proje koordinatörü Tsetska Radkova, “Yönetim ve 

uzmanlık fonksiyonları olan 100 Belediye çalışanı 
Kamu İdaresi Enstitüsü tarafından düzenlenen eğitim 
programlarına katılacaklar. Onları “Belediye Mülkiyetini 
Etkili Yönetme”, “Belediye İdaresi’nin Faaliyeti ve Çıkar-
dığı Belgeleri Gözetleme ve Yasallık”, “İç Kontrol-Mali 
Yönetim Sistemlerinin Verimliliği” ve “Karmaşık İdari 
Hizmetler Uygulaması” konularında eğitim görecekler” 
diye bildirdi. 

Proje kapsamında 48 muhtar ve vekilleri ekip çalış-
ması, motivasyon ve liderlik ve çatışma engelleme ve 
çözme konularında eğitim görecekler. 



  Kırcaali Haber 312 Kasım 2014 HABERLER

Büyükelçi Süleyman Gökçe’nin “10 Kasım 1989 Demokratik 
Devrimi’nin 25. Yıldönümü” Kutlama Mesajı

10 Kasım 2014 tarihi, 
Bulgaristan, Türkiye, 
Avrupa ve tüm çağdaş 
dünya için tarihi önemde 
siyasi değişimin başlan-
gıcının 25. Yıldönümüdür. 
9 Kasım 1989'da Berlin 
Duvarı’nın yıkılmasının 
ertesi günü, 10 Kasım 
1989'da Bulgaristan’da 
yeni bir dönem başla-
mıştır.
Bu değişim, dost Bul-

garistan Halkı’nın ve 
Bulgaristan’daki soydaş-
larımızın tabi tutuldukları 
pek çok baskının, ya-
şadıkları zorluk, acı ve 
sıkıntının sona ermesini 
simgelemektedir. De-
mokrasi, insan hakları ve 
hukuk devleti gibi çağdaş 
değerlerle yaşama arzu-
suyla beslenen özgürlük 
dönemi bu tarihte başla-
mıştır.
Totaliter bir rejimin bas-

kısı altında yaşamaya 
mecbur bırakılan, ancak 
bu baskıya boyun eğme-
den, insanlık haysiyeti ve 
vicdanı adına direnerek, 
mücadele eden tüm Bul-
garistan halkı ve aydınları, 
onyıllardır, Bulgaristan’ın 
çağdaş değerleri içselleş-
tirmiş özgür bir toplum ve 
ülke olması, uluslararası 
toplumda layık olduğu 

saygın ve seçkin konu-
mu kazanması için yo-
rulmaksızın çalışmakta, 
çaba harcamaktadır. Bu 
erdemli çaba her türlü öv-

günün üzerindedir.
Bulgaristan Türkleri ve 

Bulgaristan’daki tüm soy-
daşlarımız, sadece kim-
liklerinden ötürü geçmiş 
dönemde baskı altında 
kalmalarına, benliklerini 
tarif eden isimlerini de-
ğiştirmeye zorlanmaları-

na, mallarının müsadere 
edilmesine ve kendilerine 
seçenek bırakılmaksızın 
kafileler halinde 1989 yı-
lında “Büyük Göç”e tabi 

tutulmalarına rağmen, 
insanca yaşama müca-
delesinden vazgeçme-
miştir. Bu ilkeli duruş, 
Bulgaristan’da nihai de-
ğişim ve dönüşüm süre-
cinde belirleyici olmuştur. 
Kuşkusuz bunun önemi, 
tarihçiler tarafından tes-

lim edilecektir.
Bulgaristan Türkleri, bu 

inançla, bugün katılımcı 
demokrasinin gelişmesine 
katkıda bulunan, ülkenin 

birliği, dirliği ve gönencini 
destekleyen, demokratik, 
barışçıl ve yapıcı açılım 
ve girişimleriyle, “geçiş 
dönemi”nin zorluklarının 
aşılmasında Bulgaristan 
toplumunda demokratik 
paydaş olmuştur. Bulga-
ristan için övünç kaynağı 

olan "etnik model" bu su-
retle ortaya çıkmıştır.
Geçen 25 yıl zarfında, 

Bulgaristan, gerçekleş-
tirdiği reformlarla, demok-
rasi, insan hakları ve ev-
rensel değerler temelinde 
çarpıcı bir mesafe kaydet-
miştir. Bu durum, komşu, 
yakın dost ve güvenilir 
müttefik ülke konumun-
daki Türkiye için mutluluk 
kaynağıdır. Bulgaristan'ın 
Avrupa-Atlantik değerle-
ri ekseninde ilerleyerek, 
diğer ülkeler için örnek 
demokratik bir refah top-
lumu olması samimi dile-
ğimizdir.
1946 yılında çok partili 

siyasi hayata geçen, Av-
rupa Konseyi’nin kurucu 
üyesi, 1952’den bu yana 
NATO üyesi ve AB’ne ka-
tılımcı ülke statüsündeki 
Türkiye, Avrupa-Atlantik 
değerleriyle bütünleş-
miş NATO müt tef ik i 
ve AB üyesi komşusu 
Bulgaristan’la işbirliğini 
her alanda ileri düzeye 
taşımayı hedef edinmiştir. 
Türkiye, bu suretle, ortak 
gönence katkıdabulun-
mayı, ikili ilişkileri müş-
terek çağdaş ve evren-
sel değerler manzumesi 
merkezinde geliştirmeyi 

arzu etmektedir.
Bulgaristan’da değişim 

ve dönüşümün başladığı 
10 Kasım 1989 tarihinden 
bu yana 25 yıl geçmiş, 
yeni bir kuşak yetişmiştir. 
Buna karşın “geçiş döne-
mi” sürmektedir. Ümidi-
miz, değişim ve dönüşü-
mün yaşandığı diğer Av-
rupa ülkelerinde olduğu 
gibi bu sürecin hızla ta-
mamlanmasıdır. Türkiye, 
bu yolda her zaman oldu-
ğu gibi dost Bulgaristan’ın 
yanında ve ihtiyaç halinde 
destekçisi olmaya devam 
edecektir.
Bu tarihi yıldönümünde, 

Bulgaristan'ın tüm devlet 
adamlarını, sivil toplu-
munu, demokratik siyasi 
partilerini, yerel yönetim-
lerini, dini topluluklarını, 
iş dünyasını, sanat çev-
relerini, basın, akademik 
ve düşün dünyasının ka-
naat önderlerini kararlı ve 
özverili çalışmalarından 
ötürü kutluyoruz.
Türkiye ile Bulgaris-

tan arasındaki ilişkilerde 
merkezi konumda bulu-
nan soydaşlarımıza ve 
Türkiye'deki soydaş kö-
kenli vatandaşlarımıza, 
dost Bulgaristan'ın tüm 
Halkı'na esenlikler diliyor, 
başarı temennisiyle, kal-
bi selam ve saygılarımızı 
sunuyoruz.
 Süleyman Gökçe 
T.C. Sofya Büyükelçisi

Bulgaristan'ın 4'üncü büyük bankası iflas etti
Bulgaristan Merkez 

Bankası (BNB) haziran-
dan bu yana hizmete 
kapalı bulunan, ülkenin 
4. en büyük finansal ku-
rumu Korporatif Ticaret 
Bankası'nın çalışma li-
sansını iptal etti. 
Yöneticileri tarafından 

"hortumlandığı" gerek-
çesiyle BNB tarafından 
gözetim altına alınan 
bankanın mali duru-
muyla ilgili incelemeler 
sonucu, Korporatif Tica-
ret Bankası portföyünde 
3 milyar 745 milyon 313 
bin leva (yaklaşık 2 mil-
yar Avro) açık tespit edil-
mişti. 
Bankanın durumuyla 

ilgili yapılabilecek tüm 
iyileştirme girişimlerinin 
sonuç vermeyeceğin-
den yana görüş belirten 
BNB'nin kararı, banka-
nın mudilerinin 100 bin 
Avroya kadar olan mev-
duat hesaplarındaki pa-
ralarının karşılanması 
anlamına geliyor. 
INTERPOL’ün kırmızı 

bülteniyle aranan banka-

nın sahiplerinden Tsve-
tan Vasilev, Sırbistan'ın 
başkenti Belgrad'da 
gözaltına alınmıştı. 
Vasilev'in Bulgaristan 
makamlarına iadesiyle 
ilgili prosedür ise halen 
sürüyor. 
Ülkenin son iki hükü-

metine yakınlığıyla bili-
nen Korporatif Ticaret 
Bankası'nda birçok dev-

let şirketiyle büyük özel 
şirketin paraları bulunu-
yordu. Devletin önemli 
ödemeleri de yine bu 
bankanın hesaplarına 
yatırılıyordu. Yüzde 11'e 
kadar varan yüksek fa-
izler veren banka, ani-
den ödeme sıkıntısına 
düşmeden önce hızlı bir 
büyüme trendi izlemişti. 
Bankanın geçici ola-

rak kapatılması üzerine 
paralarına ulaşama-
yan mudiler, bankanın 
ana ofisinin bulunduğu 
Sofya'da sıklıkla pro-
testo gösterileri düzenli-
yordu. Korporatif Ticaret 
Bankası'nın iflasının, ül-
kenin zayıf ekonomisini 
olumsuz etkileyeceği 
belirtiliyor.
         Anadolu Ajansı

Yerel yönetimlerden 419 
kişiye istihdam teklifi 

Kırcaali İli Gelişme Kurulu’na bağlı İstihdam 
Komisyonu’nun oturumunda 419 kişiye istihdam sağ-
layan 2015 yılına ilişkin 7 bölgesel istihdam programı 
onaylandı. İstihdam programları Kırcaali, Momçilgrad 

(Mestanlı), Kirkovo (Kızılağaç), Çernooçene (Yeni-
pazar), Krumovgrad (Koşukavak), Ardino (Eğridere) 
Belediyeleri ve Kırcaali Valili tarafından teklif edildi. 
İş pozisyonları genel olarak 50 yaş üstü işsizler için 
planlanmıştır. Belediyeler, parkların bakımı, kaldırım-
ların yeniden yapılandırılması ve temizlik çalışmala-
rında yer alacak işçilere istihdam sağlanmasını öner-
mekteler. Kırcaali Valiliği, 4’ünün Makas-Nimfeya Sınır 
Kapısı’nın bulunduğu bölgede temizleme çalışmaları 
yapmak üzere 9 kişinin istihdam edilmesini teklif edi-
yor. 

Programlar kapsamında işsiz kişilere 6 veya 9 ay 
süreliğine iş sağlanacak. Tekliflerin, Çalışma ve Sos-
yal Politika Bakanlığı tarafından onaylanıp, Ulusal İs-
tihdam Planı’na dahil edilmesi bekleniyor. 
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Makas ile bağlantı yol projesi başladı
Momçilgrad (Mes -

t an l ı)  B e l e d i ye s i , 
Momçilgrad’ın Makas 
yolu ile bağlantı kura-
cağı yolun yapımına 
ilişkin en anlamlı proje-
lerinden birini başlattı. 
Yeni yolun yapımından 
sonra Momçilgrad ve 
Krumovgrad (Koşuka-
vak) üzerinden Makas 
Gümrük Kapısı’na yol-
culuk yapanların alaca-
ğı mesafe 10 kilomet-
reden fazla kısalacak. 
Şu anda iki ilçe ile Ma-
kas Gümrük Kapısı yol 
bağlantısı Cebel Durağı 
üzerinden yapılıyor. Pro-
jenin gerçekleştirilmesi 
bölgede iş dünyasının 
ve turizmin gelişimi açı-
sından büyük önem arz 
etmekte. 
Belediye Başkanı 

Akif Akif, “Bu yolun ya-
pımıyla Momçilgrad, 
Yunanistan’dan yapıla-
cak yatırımlara kapıları-
nı açarak, yerlilere yeni 
iş pozisyonları açılması-
nı sağlayacak. 
Önümüzdeki aylarda 

turizm, ekonomi ve ti-

caret alanında yatırım 
yapacak yabancı yatı-
rımcılarla dinamik di-
yalog kuracağız” diye 
paylaştı. Yeni yolun 
Momçilgrad’a komşu 
ilçelerin de gelişimine 
katkı sağlayacağı ümi-
dini ifade etti. 
Sayın Akif, “Yunan 

yatırımcıları birçok ai-
leye iş imkanı sunacak 
işyerleri açılması için 
arazi sağlanması ko-

nusunda taviz vermeye 
hazır olduğumuzdan 
emin olmalıdırlar” diye 
belirtti. 
Daha önce, Yerel 

Meclis oy birliğiyle ilçe 
düzeyinde büyük önem 
arz eden yatırımların ve 
B sınıfı sertifika çıkarıl-
masının teşvikine ilişkin 
yönetmelik kabul etti. 
Bu yönetmelik Mom-
çilgrad İlçesi’ne yatırım 
niyetlerinin gerçekleş-

tirilmesinin maksimum 
ölçüde hızlandırılmasını 
sağlayan bir sürü idari 
kolaylıklar sunuyor. 
Ye n i  yo l  ke s i m i 

Momçilgrad’ın girişin-
deki dönel kavşaktan 
Vırbitsa (Söğütlü) çayı 
üzerindeki köprüden 
Gradinka köyü ile bağ-
lantı kurularak Makas 
yoluna erişecek. Yedi 
metre genişliğinde olup, 
bir tarafında yaya geçidi 

için kaldırım yapılacak. 
Vırbitsa çayı üzerin-

deki köprünün uzunlu-
ğu 168 metre, genişli-
ği 11.50 metre olacak. 
Üç ağızlı bir kavşakla 
uluslararası yola bağla-
nacak. Demiryolu hattı 

üzerindeki üst geçit de 
onarılacak. 
Temmuz 2015 tari-

hinde tamamlanacak 
proje, Kırsal Kesimlerin 
Kalkınması Programı 
kapsamında finanse 
edilmektedir. 

Bir başarıya daha imza atıldı
Çernooçene (Yeni-

pazar) Belediyesi, İda-
ri Kapasite programı 
kapsamında artık dör-
düncü proje gerçek-
leştirdi. 30 Kasım 2014 
tarihinde Kableşkovo 
köyündeki Hanay res-
toranında “Yetkili ve 
Etkili Belediye İdaresi 
ile İyi Yönetişim” adlı 
projenin kapanış kon-
feransı gerçekleştirildi. 
Proje İdari Kapasite 
Programınca Avrupa 
Sosyal Fonu tarafından 
finanse ediliyor.
Konferansta Çerno-

oçene Belediyesi’nde 
çalışan 70’den fazla 
memur, çeşitli kurum, 
basın mensupları ve 
vatandaşlar hazır bu-
lundular. Tüm katılım-
cılara proje kapsamın-
daki iyi uygulamaların 
popularize edilmesi için 
reklam malzemeleri ve 
broşürler dağıtıldı. 
Kısa konuşmasında 

Belediye Başkan Yar-
dımcısı Selami Mus-
tafa, projenin uygu-

lanmasıyla elde edilen 
sonuçları rapor etti. 
Projenin idari hizmet-
ler tüketicilerine yönelik 
modern belediye idare-
si kurulması, koşulların 
değiştiği zaman vatan-
daş ve işadamlarına 
kaliteli hizmet edilmesi 
ve idarenin hareketle-
rinde şeffaflığın sağ-
lanmasından ibaret 
hedeflerine ulaşıldığı 

açıklandı. 
Bütün bunlar 84 be-

lediye çalışanının 
mesleki yetkinliğinin 
arttırılması sonucun-
da mümkün oldu. Me-
murlar beş ayrı konu 
üzerinde eğitim aldılar 
ve dolayısıyla sertifika 
sahibi de oldular.
Basın konferansından 

sonra tüm katılımcılara 
proje çalışmalarının ta-

mamlanması vesilesiy-
le resepsiyon verildi. 
Ç e r n o o ç e n e 

Belediyesi’nin İdari 
Kapasite Operasyonel 
Programınca bir projeyi 
daha gerçekleştirerek 
elde ettiği sıradaki ba-
şarısı 2014-2020 prog-
ram dönemine başarılı 
başlangıca imza ataca-
ğı güvencesini veriyor. 
         Kırcaali Haber

IŞİD içinde Bulgarların 
da olduğu açıklandı

Bulgaristan Geçici eski Savunma Bakanı Velizar 
Şalamanov, IŞİD terör örgütü içinde Bulgaristan va-
tandaşlarının da savaştığı bilgisini aldıklarını açıkladı.

30 Ekim’de Bulgaristan Ulusal Radyosu’na (BNR) 
yaptığı açıklamada, bu bilgiyi müttefik istihbarat ser-
vislerinden edindiklerini söyledi. IŞİD içinde kaç Bul-
gar vatandaşı konusunda bilgi vermeyen Şalamanov, 
"Bu durum bizim için oldukça önemli ve endişe verici" 
dedi.

IŞİD’in yarattığı güvenlik tehdidinin büyük olduğuna 
işaret eden Şalamanov, "Zaten bu nedenle ABD lider-
liğinde IŞİD karşıtı uluslararası bir koalisyon oluşturul-
du" diye konuştu.

Bulgar makamları, bugüne kadar IŞİD saflarında sa-
vaşan Bulgarlar bulunduğunu kanıtlayan bilgiye sahip 
olmadıklarını belirtiyordu.

Türkiye sınırında 
yeni bir önlem 

Svilengrad Sınır Polis Merkezi’nden yapılan açık-
lamada sığınmacı baskısının hızlanması nedeniyle 
Türkiye sınırında polis vardiyalarında Alman çoban 
köpeklerinin de yer alacağı bildirildi. 

Yaklaşık 20 yıl aradan sonra bu cins köpekler sı-
nırdan yasa dışı geçiş yapanların yakalanmasında 
yardımcı olacak.

Şu ana kadar köpekler kaçakçıların takibi gibi bazı 
durumlarda kullanılırdı, fakat artık onların hizmeti dü-
zenli bir hale getirilecek. 

Aynı zamanda Kapıkule Sınır Kapısı’nda modern 
bir köpek barınağının inşaatı tamamlanmak üzere. 10 
hayvan kapasiteli barınakta klima sistemi bile mev-
cut.

El Ele Geleceğe Hazırlık 
projesine başlandı

Kırcaali ilinin Konevo (Karaatlar) köyü Geo Milev 
İlköğretim okulunda 29 Ekim 2014 tarihinde sıradaki 
Avrupa Birliği destekli proje başlatıldı. Okul müdürü 
Güsüm Raim, “El Ele Geleceğe Hazırlık projenin ama-
cı okulda öğretmen kadrosunun çocukların eğitimi ve 
öğretiminde başarılı bir şekilde ebeveynlerle ortaklık 
yapmasıdır” dedi. Proje kapsamında Kırcaali Bölge 
Sağlık Müfettişliği ile ortaklaşa olarak Ebeveyn Okulu 
kurulmuştur. Ebeveynlerin Bölge Sağlık Müfettişliğin-
de kıdemli uzman Zlatka Lapanova ile görüşmesi bü-
yük ilgi gördü. Proje kapsamında sınıf dışı çalışmalar 
olarak Çok Yönlü Folklor şeklinde birleştirici başlığı 
altında yedi bölümde öğrenci ve velilerin katılımıyla 
çalışmalar yapılacak. Etnik Azınlıklara Mensup Ço-
cuk ve Öğrencilerin Eğitime Entegrasyonu Merkezi’nin 
programı dahilinde finanse edilen El Ele Geleceğe 
Hazırlık projesinin maliyeti 20 bin levayı aşmaktadır. 
Projenin koordinatörü okulda öğretmenlik yapan Pe-
dagoji Bilim Doktoru Elena Topalova.
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“Boyacı” oyunu provaları başladı
Kırcaali Tiyatro ve Mü-

zik Merkezi Müdür Yar-
dımcısı Sabiha Mestan, 
Türkiye Devlet Tiyatroları 
Genel Müdürlüğü’nden 

görevli olarak Kırcaali’ye 
gelen İstanbul Devlet 
Tiyatrosu’ndan rejisör Bu-
rak Karaman ve tasarımcı 
Behlüldane Tor “Boyacı” 
adlı oyununu sahnelemek 
üzere çalışmalara başla-
dıklarını bildirdi. Sabiha 
Mestan, “Geçen Ağustos 
ayının sonunda Ankara’ya 
git t iğimde o zamanki 
Devlet Tiyatroları Genel 
Müdürü Mustafa Kurt ile 
bir görüşme yapmıştım. 
Daha sonra Baş Drama-
turg Vildane Durdağ ile 
de görüştüm. Vildane Ha-
nım bizim oyuncu kapasi-
temize göre hangi oyun-
ları oynayabileceğimiz 
konusunda tavsiyelerde 
bulundu. Mesela, bizde 
Türkçe konuşan 3 bayan 
ve 5 de erkek oyuncu var. 
Tavsiye edilen oyunlardan 
bir hafta içinde Tuncer 
Cücenoğlu’nun “Boyacı” 
oyununu seçtik. Çünkü 
güzel bir komedi, güncel. 
İnsan oyunun senaryosu-
nu okuduğu zaman sanki 

olayları kendi yaşıyor gibi 
bir hisse kapılıyor. Biraz 
daha cana yakın, böyle 
ağır bir drama olmasın, 
mutlak komedi olsun is-

tedik ve ondan Boyacı’yı 
tercih ettik” diye paylaştı. 
Ayrıca Müdür Yardımcısı, 
Kadriye Latifova Müzikal 
Tiyatrosu ekibinin hazır-
ladığı oyunda başrolleri 
Tezcan Ferad - Cani ve 
Rahim Ferad - Raka’nın 
paylaştıklarını bildirdi. 

Bu vesileyle İstanbul 
Devlet Tiyatrosu sanat-
çısı Burak Karaman ile 
yaptığımız kısa söyleşiyi 
okuyucularımızın dikkati-
ne sunuyoruz.

-Sayın Burak Kara-
man, kısaca kendinizi 
tanır mısınız? 

-Tabii ki. Ben Burak Ka-
raman. İstanbul Devlet 
Tiyatrosu’nda hem oyun-
cuyum, hem rejisörüm. 
Aynı zamanda Türkiye’de 
Müjdat Gezen Sanat 
Merkezi’nde oyunculuk 
üzerine öğretim görevlisi-
yim, hocayım ve bir ses-
lendirme sanatçısıyım. 
Yaklaşık 30 yıldır tiyatro 
ile uğraşıyorum. 

-Kırcaali’ye ne zaman 

geldiniz?
- 13 Ekim’de Kırcaali’ye 

geldim. Türkiye’de Ba-
kanlık ve Devlet Tiyaro-
su ile Kadriye Latifova 
Müzikal Tiyatrosu’nun 
ortak çalışması üzerine 
Türk devleti tarafından 
görevlendirildim. Tuncer 
Cücenoğlu’nun “Boyacı” 
adlı oyununu yönetmek 
üzere buradayım. 

- Provalara ne zaman 
başladınız?

- Hemen 14 Ekim’de pro-
valara başladık. Kısmetse 
bu ayın son haftasında 
oyunu sahnelemeye baş-
layacağız. Bunun için hızlı 
bir şekilde provalara de-
vam ediyoruz.

- Buradaki ekipten mem-
nun musunuz? Çalışma-
larınız nasıl gidiyor?

- Evet, memnunum, 
çünkü gayet çalışkan bir 

ekip var. Yeni tanıştık 
ama oyuncu dili birdir za-
ten, çabuk anlaştık. İşte 
yoğun bir şekilde çalı-
şıyoruz. Gelirken zaten 
önyargım (nasıl olacak, 
nasıl bitecek) diye bir şey 

yoktu. Geldiğimde de çok 
iyi bir tiyatro ve çok iyi bir 
ekip buldum. Gayet güzel 
gidiyor her şey. 

- Üzerinde çalıştığınız 
oyun hakkında biraz bil-
gi verir misiniz?

- Oyun bir komedi oyu-
nu. Tuncer Cücenoğlu’nun 
yazdığı Boyacı isimli 
oyun. Oyun, bir doktor 
muayenehanesinde boya 
yapmak üzere gelen karı 
kocadan (karısı temizliği-
ni, kocası da boyacılığını 
yapacak) yanlılık sonucu 
hastalanan biri doktor 
muayenehanesine ken-
dini atınca kriz geçiriyor. 
Bu karı koca adamın ce-
binden ilacını bulup onu 
iyileştiriyorlar. O iyileşen 
adam da onları doktor sa-
nıyor ve onların da paraya 
ihtiyaçları olduğu için bu 
doktorluk işini biz de ya-

pabilir miyiz diye düşünüp 
bu işten para kazanmak 
için bir yandan boya ya-
parken, bir yandan gelen 
hastalara bakmaya başlı-
yorlar. Ama işler bir süre 
sonra karışmaya başlıyor 

ve içinden çıkılmaz bir 
duruma gelip her şey üst 
üste biniyor. Bunun üzeri-
ne bir komedi oyunu söz 
konusudur.

- Kırcaali’ye ilk defa mı 
geliyorsunuz?

-  Bu lgar is tan’a  ve 
Kırcaali’ye ilk defa geli-
yorum. Hani yurt dışında 
çeşitli görevlere gittim, 
festivallere katıldım ama 
Bulgar istan’a gelmek 
daha önce kısmet olma-
mıştı. Ama en uzun süre-
liğine Bulgaristan’a gelmiş 
oldum diğer ülkelerden 
sonra. 

- Peki. Kırcaali ile ilgili 
izlenimlerinizi paylaşır 
mısınız?

- Kırcaali çok güzel, çok 
sakin. Burada yaşam böy-
le yavaş ve daha huzurlu 
geçiyor. Biz İstanbul’da, 
çok kalabalık bir şehir-

de sürekli yetişme telaşı 
içinde, trafik içinde koştu-
rarak, gürültü içinde çok 
hızlı bir hayatta neredey-
se nefes almadan yaşa-
maya çalışıyoruz. Aksine 
burada her şey çok rahat. 

Hava güzel, temiz, koş-
turma yok, trafik yok. O 
yüzden o rahat bana da 
geldi. Çalışırken o kadar 
yorgun da olmuyorum. 
Çünkü İstanbul’da daha 
çalışacağınız yere iki 
saatte zar zor gittiğiniz 
için gittiğinizde çalışma-
ya başlamadan yorgun 
oluyorsunuz. Burada o 
avantajım var. Çalışmaya 
yorgun başlamıyorum en 
azından.
- Kırcaali’deki tiyatro 

severlere her hangi bir 
mesajınız var mı? 
- Aslında Türkiye’deki ve 

dünyada birçok yeri kar-
şılaştırdığımızda Kırcaali 
bu nüfusuna rağmen çok 
büyük ve güzel bir tiyat-
roya sahip. Yani birçok 
ülkede bu büyüklükte bir 
tiyatro şehirlerde bile yok. 
Türkiye’de mesela, nüfu-
su 1 milyon olan şehirler-
de bile böyle bir tiyatro 
bulamayabilirsiniz. O an-
lamda Kırcaaliler şans-
lılar, sahip çıkmalılar ve 
buranın yaşaması için bü-
tün oyunlara, gösterilere, 
konserlere, artık ne varsa 
takip edip gelerek bura-
nın yaşamasını sağla-
malılar. Çünkü bu önemli 
bir nimet. Sosyal hayata 
büyük bir katkı. Bu kadar 
az nüfusu olan bir yerde 
bu kadar büyük tiyatro 
kolay kolay dünyanın her 
yerinde yok. Amerika’da 
10-15 bin kişilik bir kasa-
bada böyle 600 kişilik bir 
salon bulmanız o kadar 
kolay değil. O yüzden 
kıymetini bilip yaşatmak 
gerekiyor. 
-Çok teşekkür ederim. 

Kolay gelsin!
-Ben de teşekkür ede-

rim. Size de başarılar 
dilerim.

Söyleşi: Resmiye 
                      MÜMÜN

Kış mevsimi için yollarda sıkı denetim
Kırcaali Trafik Polis 

(KAT) Şube Müdürü 
İvan Bakırciev, düzen-
lenen basın toplantı-
sında il çapında Dev-
let Otomobil Müfettiş-
liği (DAİ) ile ortaklaşa 
olarak kış operasyonu 
başlattıklarını bildirdi. 
Operasyon esnasında 
toplam 1675 kilomet-
relik yollarda denetim 
yapılacak. Sürücülerin, 
araçta yansıtıcı trafik 
yelekleri, yangın sön-
dürücüler ve ilk yardım 
çantaları bulundurup 

bulundurmadık lar ı 
kontrol edilecek. Ay-
rıca henüz mevsim 
bunu gerektirmiyor 

olsa da araçlarda kış 
lastiklerinin olması da 
kontrol edilecek. Yol-
larda yoğun şekilde 

denetim bu ayın ikinci 
yarısında başlayacak. 
O zaman araç ışıkları-
nın arızasız olması da 
kontrol edilecek. Be-
lirtilen gereksinimlerin 
eksik olduğu durum-
larda sürücülere para 
cezası kesilecek. 
Yılın başından beri 

ilde 367 trafik kazası-
nın meydana geldiği, 
onlardan 112’sinde 
ağır yaralı ve can kay-
bı olduğu belirtildi. Tra-
fik kazalarında 4 kişi 
hayatını kaybederken, 
145’inin de yaralandı-
ğı açıklandı. Bakırciev, 
“Geçen yıla kıyasla 
aynı dönemde trafik 

kazalarında hayatını 
kaybedenlerin sayısı 
1 kişi, yaralıların ise 
13’ten fazla” dedi. 
Traf ik Polis Şube 

Müdürü kuralları ihlal 
eden yayalara karşı 
da sert önlemler alı-
nacağına dair uyardı. 
Yayaların trafik kural-
larına uymadıkları için 
14 kişiye ceza kesil-
diği belli oldu. Kural-
larına uymadkları için 
yayalara 10 - 50 leva 
arasında para cezası 
kesiliyor. 
Sigorta kuruluşları-

nın yollardaki çukur-
ların trafik kazalarına 
sebep olduğu gerek-

çesiyle Kırcaali ilinde 
karayolların bakımı ve 
idaresinden sorum-
lu kurumlara karşı üç 
dava açtıkları anlaşıldı. 
Ayrıca hayvanları ba-
şıboş bırakan sahiple-
rine karşı da davaların 
yürütüldüğü belli oldu. 
Bakırciev, beledi-

ye ve Yol Altyapısı 
Kurumu’na yollarda 
güvenlik önlemleri alın-
masına dair yazılı tav-
siyelerde bulunulduğu-
nu belirtti. Çukurların 
kapatılması yanı sıra, 
aniden yollara hayvan-
ların çıktığı yerlere en-
geller konulabilir.
       Kırcaali Haber



  Kırcaali Haber 612 Kasım 2014 HABERLER

Kırcaali Müftüsü Beyhan Mehmet ile söyleşi
Kırcaali’deki yatılı 

Kur’an Kursu’nun fi-
nansmanlığını yapan 
“ZOSK ” derneğinin ka-
patıldığını ve böylelikle 

de Kursun kapatıldığını 
basından öğrendik. Ko-
nuyla ilgili yorumunuz 
nedir?
Başmüftülük olarak ön-

celik alanımız şüphesiz 
ki eğitim ve öğretimdir. 
İnsan beşikten mezara 
kadar bilgilerini geliştirir, 
bilgilerini geliştirdikçe 
erdeme yükselir. Salih 
amel, tevazu ve adlae-
tiyle de inşallah Allah’ın 
rızasına nail olur.
Din eğitimine olan ih-

t iyacı bizler Rusçuk, 
Şumnu ve Mestanlı İlahi-
yat liselerimizle birlikte, 
Sofya İslam Enstitüsün-

de, Madan Hafızlık Kur-
sumuzda, Muhtelif İmam 
yetiştirme kurslarımızda 
karşılamaya çalışıyoruz. 
Yukarıda zikrettiğimiz 

kurumlarla birlikte, bir 
de yatılı Kur’an kursu 
mesabesinde olan ku-
rumlar var, Kırcaali’deki 
olduğu gibi. Kursun işle-
viyle alakalı Bulgaristan 
Müslümanları Yüksek 
İslam Şurası’nın kararı 
var. Kursta Başmüftülük 
Eğitim Şubesi tarafından 
onaylanmış program ta-
kip edilmektedir. Kur’an-ı 
Kerim ve İlmihal dersleri 
ise Başmüftülüğümüzün 
kadrolu imamı Avni Tahir 
/Kırcaali Merkez Camii 
imamı / tarafından oku-
tulmaktadır.
Eğitim alan çocuklar, fa-

kir çocukları mı?
Eğitim alan çocuklar 

çoğunlukla din bilgisi-
ni geliştirmek ve iyi bir 
Müslüman olmak iste-
yen, Kırcaali’de muhtelif 
okullarda ortaokul ve lise 
eğitimi alan çocuklardır. 
Onun dışında 18’ in üze-
rinde olan talebelerimiz 
de var. 
Sosyal yardım kurum-

ları fakir olduklarını, 
bundan dolayı kendile-
rine yardım etmek iste-
diklerini ifade ediyorlar. 
Buna ne diyeceksiniz? 
Yardım edilmesi gerekli 

çok sayıda aile var. Yurda 
gelen ve din eğitimi alan 
öğrencilerin kıymeti artı-
yor demek. Caddelerde 
yardım isteyen onlarca 
masum çocuk var, asıl 
onlar tespit edilerek yar-
dım edilmesi gerekiyor. 
Geçenlerde Kırcaali’de 

Hıristiyanlar tarafından 
Pazar Okulu diye ad-
landırılan, sizlerin yurdu 
misali bir yurt açıldı. Bu 
konu ile ilgili görüşünüz 
nedir?
Evet, basından takip 

ettim. Bulgar okullarında 
seçmeli din dersi İslam 
ve Hıristiyanlık nokta-
sında halen aşılamamış 
bir hiyerarşi ne yazık ki 
var. Bundan dolayı yıllık 
Kur’an kurslarımızın art-
ması gerekiyor, imamları-

mızla da bu konuda çaba 
sarf etmeye çalışıyoruz. 
Vakıf mallarıyla ala-

kalı neler söyleyebilir-
siniz? 
Vakıf mallarının iadesi 

tamamen siyasi otorite-

ye dayalı bir süreçtir. Ni-
tekim sayılı günler önce-
sinde Bliznaşki’nin geçici 
hükümeti tarafından Bul-
gar Kilisesine Aleksan-
dır Nevski Kilisesi iade 
edildi. Ne güzel, onlar 
adına sevindik. Keşke bu 
güzellik bir de Başmüftü-
lüğe uygulansaydı, müze 
olarak kullanılan camile-
rimiz ibadete açılsaydı, 

Kırcaali’deki Medresemiz 
iade edilseydi.
Va k ı f  m a l l a r ı m ı z 

Bulgaristan’da yaşayan 
Müslüman halka aittir, on-
lar Bulgaristan’ın güzelli-
ğidir. Başmüftülük de ku-

rum olarak Bulgaristan’da 
yaşayan toplumun dört 
veya beşte birini temsil 
eden kurumdur. 
Türkiye’de Bulgar Kilise-

sine ve diğer azınlıklara 
vakıf malları siyasi ira-
de ile iade edildi. İnşal-
lah en yakın zamanda 
Bulgaristan’da da bu gü-
zellik yaşanır diye umut 
ediyor, dua ediyoruz. Ko-

nuyla alakalı mahkeme 
yoluyla da süreci takip 
etmeye çalışıyoruz.
Karlovo’daki müze 

olan cami ile ilgili dü-
şünceleriniz nelerdir?
Malumunuz camimiz 

önce mahkeme kararıy-
la bizlere iade edilmişti, 
Karlovo belediye başka-
nının rıza göstermemesi 
ve halkı tetiklemesiyle 
yaşanan protestolarla sı-
kıntılı bir sürece girildi.
Çoğulculuk siyaset 

yürütmek değil! Hedef 
adaletli siyaset olmalı ve 
böylelikle huzurlu toplum 
inşaa edilmeli. 

Yapılan tasarrufla konutlar yenileniyor 
Ekonomik Faaliyetler 

ve Belediye Mülkiyetinin 
Yönetiminden Sorumlu 
Momçilgrad (Mestanlı) 
Belediye Başkan Yardım-
cısı Müh. Mehmet Fahri, 
“Atıkların ayrı toplanma-
sı yürürlüğe girmesin-
den yaklaşık bir yıl sonra 
Momçilgrad’da depola-
nan evsel atıklar 5 500 
tondan 3 000 tona düştü. 
Bu önlemle belediyelerin 
ödediği çöp depolama 
ücretlerinin oldukça azal-
ması hedefleniyor. Üç yıl 
önce devlet Avrupa Birliği 
gereklilikleri doğrultusun-
da depolanacak atıkların 
azaltılması için ekonomik 
araçlar yürürlüğe soktu. 
Depolama ücretinin uygu-
lanmasıyla depolanacak 
atık miktarını azaltmak, 
geri dönüştürülebilir atık-
ların miktarını artırmak, 
bölgesel katı atık depo-
lama tesislerinin inşasını 
hızlandırmak ve atıkların 
geri dönüştürülmesi ve 
geri kazanımına ilişkin 
tesislerin inşası için bele-
diyelerin fon biriktirmeleri 
amaçlanmaktadır” dedi. 

Momçilgrad’da atıkların 
ayrı toplanmasının bilan-
çosu Kırcaali’deki depoya 
taşınan evsel atık mikta-
rının 4 500 tondan 3 000 

tona düşerek, geçen yıla 
bakış yaklaşık yüzde 30 
oranında düşüş olduğunu 
göstermektedir. Gelecek 
yıllarda da bu eğilim de-
vam ederse çöp depola-
ma ücretine de yansıya-
cak. Yerel yönetimin he-
defleri 2020 yılından önce 
depolanan atık miktarının 
yılda 1500 tane kadar 
düşmesidir. 

Belediye Başkan Yar-
dımcısı, “Atıkların ayrı top-
lanması sisteminin tama-

men uygulamaya girmesi 
sonucunda çöp depolama 
ücretleri çöp vergisine 
minimum ölçüde yansı-
yacak. Vatandaşların bizi 

bu konuda destekleyip ak-
tif olarak kampanyaya ka-
tılmalarından dolayı son 
derece memnunuz. Kuru 
atıklardan elde edilen 
kaynakları artık çöplerin 
ayrı toplanmasına katılan 
konut sahiplerinin evleri-
nin modernleştirilmesine 
yatırım yapmaktayız” diye 
belirtti. Çöplerin ayrı top-
lanmasının yürürlüğe gir-
mesinden sonra yaklaşık 
bir yıl içerisinde belediye-
nin yürüttüğü kampanya 

sayesinde en kalabalık 
Edinadeset semtinde üç 
apartman girişlerinde ye-
nileme yapıldı. Apartman 
aralarındaki arazilerde is-
lah çalışmaları yapılmak-
tadır. Yeni posta kutuları 
konuldu, kasabanın diğer 
yerlerinde banklar yeni-
lendi ve onarıldı. 

Kat Mülkiyeti Kanunu da-
hilinde kayıtlı apartman gi-
rişleri ve apartmanlardan 
başka ilçe merkezindeki 
tüm devlet kurumlarına, 
okul ve anaokullarına 
katı atık için özel yapılan 
çöp konteynerleri yerleş-
tirildi. Kampanyaya katı-
lan Momçilgrad sakinleri 
atıkların ayrı toplanması 
fikri kendilerine de fayda 
sağlamaktadır. Onlar, “Ne 
de olsa şahit olduk ve far-
kındayız ki tüm sürecin 
işlenmesi için oldukça za-
man gerekmektedir” diye 
vurgu yapıyorlar.

Kasabadaki eski çöp 
konteynerlerine sadece 
gıda ve bitkisel atıklardan 
ibaret nemli atıklar atıl-
maktadır.

             Kırcaali Haber

2014 sezonu 
kazı çalışmaları 

tamamlandı
Perperikon Kalesi’nde kazıları yöneten Prof. 

Nikolay Ovçarov, 2014 sezonu kazı çalışmaları 
sonucunda Rodoplar’da en büyük yerleşim ye-
rinin keşfedildiğini açıkladı. Perperikon akropo-
lünde bulunan binalar kaya terasları üzerinde yer 
alan Machu Picchu’ya benzemektedir. Binalar 4 
ile 14.asır arasında farklı devirlere ait ve Rodop 
mimarisine has özellikleri taşıyor. 

Ovçarov, “Binaların birinci katları taştan inşa 
edilmiş, üst katlar ise muhtemelen kille sıvanmış 
ahşap konstrüksiyon" dedi. Belirttiğine göre bu bi-
naların yakın yakına olması ve inşaat malzemele-
rin bulunması da arkeologların büyük Piskoposluk 
Rezidansı kalıntılarına rastlamak üzere oldukları-
nın kanıtıdır. Kazı esnasında çok sayıda Antik ve 
Ortaçağ dönemine ait malzemeler bulunmuştur. 
Aralarında sikke, broş, aplik, bronz haçlar ve de-
ğerli metalleri ölçüm aleti görülmektedir. 

Ovçarov, “Perperikon’da yaptığımız 2014 sezonu 
kazı çalışmaları bu hafta sona erecek” dedi. Ka-
zıların finanse edilmesi geciktirilmesinden ötürü 
ekibin çok zor koşullarda soğuk ve yağmurlu hava-
larda çalışmak zorunda kaldığı anlaşıldı. Ovçarov, 
bunun için eski Plamen Oreşarski hükümetini suç-
ladı. “Bizleri maymun gibi oynattılar. Yazın yarısı, 
para beklemekle geçti” diye yakındı. 



  Kırcaali Haber 712 Kasım 2014 HABERLER

T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş, 
Kırcaalili işadamlarıyla görüştü

Kırcaali Meatsa resto-
ranında Bulgaristan İş-
verenler ve Sanayiciler 
Konfederasyonu (KRİB) 
Kırcaali Bölge Şube Baş-
kanı Müh. Fahri İdriz baş-
kanlığında konfederasyon 
üyesi olan işadamları ile 
yeni göreve başlayan T.C. 
Filibe Başkonsolosu Alper 
Aktaş arasında görüşme 
düzenlendi. Görüşmede 
Filibe Ticaret Ataşesi Ba-
rış Yeniçeri de hazır bu-
lundu. 

Fahri İdriz, selamlama 
konuşmasında bu toplan-
tıdan Konsolosluk temsil-
cileriyle ilişkilerin daha da 
ısınacağını, gelişeceğini 
ve KRİB’in komşuluk ve 
hızlı ekonomik büyümeyi 
sağlayacağı umduğunu 
belirtti. Bunun Bulgaristan 
ile Türkiye halkı arasında 
güvenin daha da artma-
sında katkı olacağını söy-
ledi. 

İdriz, “Tüm insan ilişki-
leri için geçerli olan bir 
şey var ki, iş dünyasının 
yazılmamış kurallarından 
birisi ortağının çıkarları-
nı gözetirsen, ona değer 
verirsen, o senin çıkarla-
rın için iki kat daha fazla 

çaba gösterecek, değer 
verecek” diye vurguladı. 
Görüşmenin tolerans ve 

doğruluk köprüsü olma-
sını ve iki dost ülkenin iş 
dünyası temsilcilerinin 
desteklenmesinde örnek 
olmasını diledi. Birlikten 
güç doğduğunu belirtti. 

T.C. Filibe Başkonsolosu 
Alper Aktaş, göreve yak-
laşık iki ay öncesi başla-
dığını ve bu çerçevede 
görev bölgesinde bulunan 
vilayetleri de ziyarette bu-
lunduğunu kaydederek, 
davet için Başkonsolosluk 
adına şükranlarını sundu. 
Sayın Aktaş, “Türkiye ile 
Bulgaristan iki dost, iki 

kardeş, iki müttefik ülke-
dir. İlişkilerimizi her alan-
da geliştirmek ortak hede-

fimiz olmalıdır. Bu hedefi 
geliştirmek için sizlere 
çok önemli görevler düş-
mektedir. Bulgar ve Türk 
işadamları iki ülke arasın-
daki ilişkilerin geliştirilme-
si için en önemli ayağıdır. 
Kırcaali’nin yeri ayrıdır. 
Önemli, stratejik yolların 
kavşağında bulunan Tür-
kiye ile Bulgaristan’ı birbi-
rine bağlayan çok önemli 
vilayetteyiz. Görev sürem 
boyunca Kırcaali’ye daha 
çok yatırım çekmek ve 
Kırcaali’de iş olanaklarını 
geliştirmek için elimden 

geleni yapmaya hazırım” 
dedi. 

Başkonsolos, bu görüş-
menin buna katkı ve-
receğine inandığını 
ifade etti. Bölgeden 
işadamlarının iş pro-
jeleri hakkında bilgi 
sahibi olmak istedik-
lerini paylaştı. Bunun 
tanışma toplantısı ol-
duğunu ve devamının 
getirilmesi dileğini ifa-
de etti. Sayın Aktaş, 
“Bizleri lütfen projele-
rinizle boğun. Biz bu 
projeleri Sofya’daki 
Büyüke lç i l i ğ im iz , 
Türkiye’deki kurum ve 
kuruluşların dikkatine 
getirelim. Daha sonra 

da bunları hayata geçir-
mek için hep birlikte uğra-
şalım” dedi. 

Fahri İdriz, “Bizler KRİB 
Kırcaali Şubesi olarak 
Türk yatırımlarının Av-
rupa Birliği pazarlarına 
ulaşması için en açık ve 
doğal ortak olduğumuza 
inanıyoruz. Çünkü biz or-
tak kültür, gelenek ve de-
ğerlere sahibiz” dedi. İd-
riz, Filibe Ticaret Ataşesi 
Barış Yeniçeri’nin KRİB’in 
Bursa- Balkan Rumeli Sa-
nayicileri ve İş Adamları 
Derneği (BALKANSİAD) 

ile kardeş kuruluş olmaları 
için elçilik görevini üstlen-
mesi ricasında bulundu. 
Yeni yıl kutlamalarından 
hemen sonra BALKANSİ-
AD ile Kırcaali’de toplantı 
düzenlenmesine hazır ol-
duklarını ifade etti.

Filibe Ticaret Ataşesi 
Barış Yeniçeri artık ikinci 
kez KRİB Kırcaali Şubesi 
üyeleriyle görüştüğünü 
ve bu toplantıların devam 
etmesini diledi. Her türlü 
önerilen projelere açık 
olduklarını kaydeden Ye-
niçeri, Ticaret Ataşeliğinin 
üç iş forumu düzenlediğini 
ve sonuncusunun BAL-
KANSİAD organizasyonu 
kapsamında KRİB Kırca-
ali Şubesi Başkanı Fahri 
İdriz’in de katıldığını ha-
tırlattı. BALKANSİAD ile 
kardeşlik ilişkileri kurul-
ması için büyük memnu-
niyetle elçilik yapacağını 
ifade etti. 

Başkonsolos, “Resmi gö-
revinin dışında gayrı res-
mi olarak sizlerin Türkiye 
nezdindeki elçinizim. Ben 
nasıl Türk vatandaşların 

haklarını burada savunu-
yorsam, sizlerin de hakla-
rını Türkiye’de savunmak-
ta yükümlüyüm. Bizim za-
ten genel stratejimiz Tür-
kiye ve Bulgaristan’daki 
işadamlarının işbirliğini 
güçlendirmek ve kuvvet-
lendirmektir. Biz, KRİB ile 
BALKANSİAD arasındaki 
ilişkilerin güçlendirmesin-
den sadece memnuniyet 
duyarız. Biz bu öneriyi 
Türk makamların dikkati-
ne getireceğiz ve bu ko-
nunun takipçisi olacağız” 
diyerek, öneri için teşek-
kür etti. 

KRİB Kırcaali Bölge 
Şube Başkanı basın men-
suplarına derneğin üyeleri 
arasında birbirlerine yar-
dım ettiklerini ve onların 
sahip oldukları özel kart-
ların meslektaşlarından 
önce tercih edilmeleriyle 
dernek üyeliğinden fay-
dalanmalarını sağladığını 
açıkladı. Fahri İdriz, “Son 
iki yılda KRİB Kırcaali 
Şubesi bu yardımlaşma 
sayesinde 20’den fazla 
şirketi iflas etmekten kur-
tardı” diye altını çizdi.

Türk - Bulgar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 
Bayram: "Bulgaristan’daki siyasi istikrarsızlık, 

ekonomiyi olumsuz etkiliyor"
Türk-Bulgar Ticaret Ve 

Sanayi Odası (TBTSO) 
Başkanı Zeki Bayram, 
Bulgaristan'daki siyasi 
istikrarsızlığın, ekono-
miyi olumsuz etkilediği-
ni, bu yüzden kısa va-
dede istikrarlı bir hükü-
mete ihtiyaç olduğunu 
söyledi.
Zeki Bayram, AA mu-

habirine yaptığı değer-
lendirmede, 5 Ekim'de 
yapılan erken genel 
seçimlerinin ardından 
hükümet kurma çalış-
malarının sürdüğü bir 
dönemde siyasi istik-
rarsızlığın ekonominin 
yanı sıra diğer alanları 
da etkilediğini belirtti.
Bayram, "seçimlerden 

önce yaşanan banka 
krizinden sonra darbe 
alan ekonominin tekrar 
iyileşmesinin çok za-
man alabileceği" uyarı-
sında bulundu.
Ülke ekonomisinin bir 

an önce iyileşmesi için 
kısa vadede istikrarlı 
bir hükümetin kurulma-
sı gerektiğini belirten 
Bayram, "Bulgaristan'ın 
hak ettiği yere gelmesi 
için kurulacak olan hü-
kümet radikal tedbirler 
almak zorunda olacak. 
Başta ekonomi ve sağ-
lık olmak üzere bir çok 

sektörde mevcut so-
runlar ancak bu şekilde 
çözülebilecek" diye ko-
nuştu.
Merkezi Sofya'da bulu-

nan ve gönüllülük ilkesi-
ne dayanan, bağımsız, 
ticari sivil toplum örgütü 
olan TBTSO, Bulgaris-
tan ile Türkiye arasın-
daki ticari ve iktisadi 

i l i ş k i l e r i n 
gelişmesini 
d e s te k l e -
mek amacı 
ile 2004 yı-
lında kurul-
du.
Ü y e l e r i 

Bulgar ve 
Tü r k  f i r -
m a l a r ı n -
dan oluşan 
TBTSO'nun 
ç a l ı ş m a 
alanı, Bul-
garistan ile 
Türkiye ara-
sında yeni 
iş olanakları 

oluşturulması, iki ülke 
arasındaki ticari ilişki-
lerin gelişimi önündeki 
mevcut engel ve zor-
lukların aşılması için 
destek sağlanması ve 
kurumlar arası ilişkilerin 
tesis edilmesine ve ge-
lişmesine destek sağla-
mayı kapsıyor.

Momçilgrad bölgesine de 
yabani atlar yerleştirilecek

Doğu Rodoplar’ın geliştirilmesini amaçlayan, Yeni 
Trakya Altını-Bulgaristan Vakfı’nın nesli tükenen 
tarpan adı verilen Avrupa yabani atların üremesinin 
arttırılmasına ilişkin bir fikir projesiyle gerçekleştiri-
len çalıştayda Momçilgrad (Mestanlı) Belediyesi’nin 
İranov Ridnik ve Boynik Planina adlı yerlere yabani 
atların yerleştirilmesi konusunda yardımcı olacağı 
açıklandı. Bilindiği üzere yabani atlar Momçilgrad’a 
komşu Krumovgrad İlçesi’ne 2011 yılında getirildiler 
ve Doğu Rodoplar’da doğanın yeni sembolü haline 
geldiler. 

Yeni Trakya Altını Bulgaristan-Hollanda ortak proje 
yöneticisi Frank Zanderank, “Vakfın amaçları yabani 
atların Doğu Rodoplar’daki doğaya başarıyla yerleş-
tirilmesi üzere sayılarının oldukça arttırılmasıdır. On-
lar Nanovitsa (Alibey Konağı), Postnik (Ahat Baba), 
Devintsi (Uzuncular), Neofit Bozvelievo (Ahlatlı) ve 
Gurgulitsa (Arabacı) köylerinin arazilerini kapsayan 
İranov Rid ve Boynik Planina adlı yerlere salınacak-
tır” diye açıkladı. Uzman, ayrıca projede bölgedeki 
harap olmuş çeşme ve kuyuların da onarılması ön-
görüleceğini söyledi.

Çevreciler, eski çağlarda yaşamış, nesli tükenmek 
üzere olan otçul hayvanların tekrar doğaya kazandı-
rılması, ekosistemlerin işleyişini artıracağını, tarpan-
ların buraya getirilmesini sağlayan Yeni Trakya Altını 
projesinin ise Doğu Rodoplar açısından değerli ve 
anlamlı olduğunu düşünüyorlar. 

Belediye Başkanı Akif Akif, “Momçilgrad İlçesi da-
hilinde bulunan bölgelere yabani atlar yerleştirilmesi 
fikrini destekliyoruz ve Yeni Trakya Altını Vakfı’nın bu 
projesi bölgede turizmin gelişmesine katkı sağlaya-
cağına dair ümitliyiz” dedi. 

Geçen yıl Studen Kladenets (Akpınar) Av Hay-
vanları Çiftliği’ne Almanya’dan bizon ya da hörgüçlü 
yaban öküzleri getirildi. Bununla Doğu Rodoplar’ın 
Vahşi Hayatı projesinin temel taşlarından biri olan 
Doğu Rodoplar’a bizonların kazandırılmasına yönelik 
ilk adım atıldı. 

Resmiye MÜMÜN
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Büyükelçi Süleyman Gökçe'nin Muharrem ayı anma mesajı
Bulgaristan'da yaşayan De-

ğerli Vatandaşlarımız, 
Kıymetli Soydaşlarımız,
Sevgili Canlar,
Her yıl Muharrem Ayı'nın 

10. Günü geldiğinde, Hz. 
Hüseyin'in ve pek çoğu ehl-i 
beytten Kerbelâ şehitlerinin 
acılarını yüreklerimizde his-
sediyoruz. Kerbelâ'nın acısı 
bizlere zulüm, haksızlık ve 
adaletsizlik karşısında ayak-
ta, bir ve birlikte durmanın 
önemini, beraberliğin eşsiz 
değerini yeniden anımsatı-
yor. 
Büyük Türk mutasavvıfı 

Yunus Emre'nin bir şiirinde 
Hz. Hasan ve Hz. Hüseyin'i 
"Arş'ın İki Gölgesi" olarak 
anması, topraklarımızda kök 
salmış ehl-i beyt sevgisinin 
önemli işaretlerindendir. 

Kederde, tasada, hüzünde 
ortaklık ve paylaşma, duyu-
lan acıyı azaltır. Dayanış-
ma ve paylaşılma bir nebze 
olsun azaltabildiğimiz acı, 

kardeşliğimizi, birlik ve be-
raberliğimizi, geniş ailemizi 
güçlendirir. 
Bu hislerle, hüzün, keder 

ve acıların bir daha yaşan-

mamasını diliyor, Türkiye'nin 
ülkesinde, bölgesinde ve 
dünyada barışın, kardeşliğin 
ve huzurun tesisine yönelik 
çabalarını yorulmadan sür-
düreceğini Bulgaristan'da 

yaşayan siz çok değerli va-
tandaşlarımız ve soydaşları-
mızla bu vesileyle paylaşma-
yı borç biliyorum. 
Süleyman Gökçe 
T.C. Sofya Büyükelçisi

Elmalı Baba Tekkesi’nde aşure etkinliği

Momçilgrad ilçesinin Bivolya-
ne (Mandacı) köyündeki Elmalı 
Baba Tekkesi Külliyesi’nde dü-
zenlenen Aşure Günü kutlama-
sına yüzlerce kişi katıldı. Resmi 
konuklar arasında Momçilgrad 
Belediye Başkanı Akif Akif, T.C. 
Filibe Başkonsolosu Alper Ak-
taş, Konsolos Vekili Gürler Gür-
soy, Hak ve Özgürlükler Hare-
keti (HÖH) Milletvekilleri Erdinç 
Hayrullah, Şabanali Ahmet ve 
Mustafa Ahmet, Kirkovo (Kızı-
lağaç) ve Çernooçene (Yenipa-
zar) Meclis Başkanları Şinasi 
Süleyman ve Bedriye Gaziömer, 
Kırcaali Bölge Müftüsü Beyhan 
Mehmet ve Krumovgrad (Ko-
şukavak) Müftüsü Nasuf Nasuf 
hazır bulundular. Konuklar eşi 
benzeri olmayan cami, med-
rese ve evliyaların türbelerinin 
bulunduğu dini külliyeyi ziyaret 
ettiler. Resmi açılış programın-
dan sonra Aşure Günü’ne özel 

hazırlanan tatlı yiyecekten ko-
nuklara ikram edildi. Kutlamaya 
gelenlere sağlık ve bereket için 
kurban verildi. 

Beyhan Mehmet, aşurenin ne 
zamandan beri kutlandığını ve 

Arapçadan tercüme edildiğinde 
“aşure”, ya da “aşura” kelime-
sinin on anlam taşıdığını izah 
etti. Muharrem ayı, Müslüman-
lar arasında aşure ayı olarak 
bilinir. Bu yıl Aşure Günü 3 
Kasım’a denk gelmektedir ve 
Nuh tufanının sona ermesini ve 
insanlığın kurtuluşunu simgeler. 
Nuh’un Gemisi seli sularından 
Muharrem’in 10’unda kurtul-
muştur ve kurtuluş için şükran 
ifadesi olarak özel bir yiyecek 
hazırlanmıştır. Aşure en az 7 
yiyeceğin veya hatta onuncu 
gün yendiği için 10 yiyeceğin 
bir araya toplanması sonucu 
hazırlanıyor. 

Aşure Günü’nün kutlanması 
tüm temel dinlerin ortak değeri 
olarak kabul edilmektedir. 
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Türk kurumlarına sunmak 
üzere genel ve somut işbirli-
ği ve eylem planı hazırlaması 
gerektiğini kaydetti. Üstelik 
her bir işadamının her hangi 
bir projesine destek için Fi-
libe Başkonsolosluğu Tica-
ret Ataşesi Barış Yeniçeri’ye 
başvuruda bulunma imkanı 
olduğunu belirtti. Sayın Ak-
taş, “Bizlere iş ortağı gözüyle 
bakın” diye vurgu yaptı. 
Kırcaali Ticaret Odası Baş-

kanı Alyoşa Sinabov, işveren 
örgütlerinin Türk diplomatları-
nın Türk işadamlarına yönelik 
vize rejiminin liberalleştirilme-
si için sarf ettikleri çabaları 
Bulgar makamlarına karşı 
destekleyeceklerini söyledi. 
Alper Aktaş, bu konuda 

Kırcaali’deki işadamlarından 
destek rica etti. Başkonsolos, 
“Bu konuda Avrupa Birliği ta-
rafından gelişme var. Bulgar 
makamlarının iradesi gerek-
lidir. 
Yu n a n i s t a n ’d a k i  Eg e 

Adaları’nı örnek vereceğim. 
Onlara yönelik vize rejimi ko-
laylaştırıldı ve bu da adalara 
ekonomik açıdan canlılık ka-

zandırdı. Bürokratik engeller, 
onları yaratan ülkenin ekono-
misinin gelişmesini engelle-
mektedir” diye vurgu yaptı. 
Yapılan görüşmede Bele-

diye Başkanı Hasan Azis ile 
Filibe Başkonsolosu Alper 
Aktaş işadamlarından oluşan 
heyetlerin karşılıklı olarak 
Kırcaali ile Türkiye’nin sanayi 
merkezlerini ziyaret ederek 
deneyim değişiminde bulun-
maları konusunda anlaştılar. 
Hasan Azis, Kırcaali’den işa-
damları heyetinin Türkiye’yi 
ziyaretinden sonra şehirde 
en büyük yatırım olan Teklas 
Fabrikası’nın kurulduğunu be-
lirtti. 
Belediye Başkanı, yerel iş-

verenler örgütlerinin İstanbul, 
Bursa, İzmir ve Edirne’den 
meslektaşlarıyla tanışabilme-
leri için yardım istedi. Kendi ta-
rafından Başkonsolos da Türk 
yatırımcıların Kırcaali’deki 
yatırım olanaklarını yerinde 
görmelerini ısrar etti. Hasan 
Azis, Alper Aktaş’ı 250 dekar-
lık alana sahip sanayi bölgesi 
oluşturma projesiyle tanıştıra-
rak, büyük yatırımcıları kabul 
etmeye hazır olduklarını ileri 
sürdü. 

1. sayfadan devam

Başkonsolos Alper Aktaş’tan 
Kırcaali’ye ziyaret


