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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Bulgaristan Ziyareti
Tür kiye'nin Sof ya
Büyükelçisi Sekizkök
güven mektubunu sundu
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök, Bulgaristan
Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e güven mektubunu sunarak
göreve resmen başladı.
Cumhurbaşkanlığı önündeki resmi kıta tarafından karşılanan Sekizkök, Cumhurbaşkanı Radev ile makamında görüştü.
Sekizkök, daha sonra başkent Sofya'daki Meçhul Asker
Anıtı'na çelenk koyarak, saygı duruşunda bulundu.
Seremoni sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan
Sekizkök, "Görevim boyunca, iki ülke arasındaki ilişkilerin

D ış i ş ler i Bakanı M ev lüt
Çavuşoğlu, Bulgar istan'ın
Avrupa Birliği içinde olumlu bir rol üstlendiğini belirterek, "Bulgaristan'ın özellikle
Türkiye'ye yönelik tutumundan
da memnuniyet duyuyoruz."
dedi.
Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bulgaristan'ın başkenti
Sofya'da Bulgar mevkidaşı
Ekaterina Zaharieva ile heyet-

"Bulgaristan bizim için sadece
komşu değil, müttefik ve dost
bir ülke." diyen Çavuşoğlu, iki
ülkenin birçok alandaki iş birliğinin örnek alınması gerektiğini
söyledi.
Çavuşoğlu, iki ülkenin karşı
karşıya olduğu zorluklar bulunduğunu, birlikte çalışarak bunların üstesinden geldiklerini belirterek, buna örnek olarak kaçak
göçle mücadelede elde edilen
başarıyı gösterdi.

ler arası görüşmesinin ardından
ortak basın toplantısı düzenledi.
Çavuşoğlu, Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklü ğündeki depremden sonra
Bulgaristan'dan gelen taziye ve
dayanışma mesajları için teşekkürlerini iletti.

İkili ticaretin arttığını ifade
eden Çavuşoğlu, ticaretin dengeli olmasının sevindirici olduğunu, 10 milyar dolar hedefine
ulaşabileceklerini kaydetti.
Çavuşoğlu, Türk firmaların
Bulgaristan'daki yatırımlarını
artırmasından memnun olduk-

larının altını çizerek, artışın
Bulgaristan'a duyulan güven ve
Bulgar yönetiminin verdiği destek sayesinde ortaya çıktığını
dile getirdi.
Bulgaristan'da faaliyet gösteren Türk firmalarıyla görüştüğünü kaydeden Çavuşoğlu, "Yaklaşık 20 bin kişiye istihdam sağlıyorlar. Yatırımların artması için
teşvik edeceğiz." diye konuştu.
Turizmin önemine değinen
Çavuşoğlu, vize kolaylıkları sağlanmasıyla çok daha fazla Türk
vatandaşının Bulgaristan'a gideceğini düşündüğünü aktardı.
" Bulgaristan'ın AB'de
Türkiye'ye yönelik tutumundan memnunuz"
Çavuşoğlu, şöyle devam etti:
"AB içinde Bulgaristan'ın
oynadığı pozitif rolün farkındayız. Bulgaristan'ın özellikle
Türkiye'ye yönelik tutumundan
da memnuniyet duyuyoruz.
2018 yılında Bulgaristan'ın üstlendiği AB dönem başkanlığı
bize göre en aktif dönem başkanlığıydı. En azından 18 yıldır
benim hatırladığım dönem başkanlıkları arasında söyleyebilirim ki gerçekten Bulgaristan'ın
objektif, yapıcı, dengeli yaklaşımı ve uluslararası platformda objektif tutum sergilemesi,
Sayın Başbakan'ın da açık
sözlü olması sebebiyle biz
Devamı 6’da

geliştirilmesi doğrultusunda elimden gelen gayreti tabiatıyla
göstereceğim." dedi.
Sekizkök, Bulgaristan'da görev yapmanın "büyük bir sorumluluk ve ayrıcalık olduğunun" altını çizerek, şunları söyledi:
"Bulgaristan bizim çok önemli komşumuz, ortağımız, aynı
zamanda müttefikimiz olan bir ülke. Bulgaristan ile her alanda
ilişkilerimiz hızla gelişiyor. Nitekim Sayın Dışişleri Bakanımız
(Mevlüt Çavuşoğlu) bugün öğleden sonra ikili resmi temaslarda bulunmak üzere Bulgaristan'ı ziyaret edecek. Oldukça
yoğun bir gündem ve programı var."
Büyükelçi Sekizkök, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ziyaretinde Cumhurbaşkanı Radev, Parlamento Başkanı Tzveta
Karayançeva ve Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva'yla görüşmeler yapacağı bilgisini paylaştı.
- Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök
Daha önce Kiev, Stokholm, Berlin ve Amman Büyükelçiliklerinde çeşitli kademelerde çalışan Sekizkök, 2011-2015 yıllarında Türkiye'nin Milano Başkonsolosu olarak görev yapmıştı.
Sekizkök, merkezde, ikili ekonomik ilişkilerden sorumlu dairede, Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcılığında,
Siyaset Planlama biriminde, Güvenlik ve Terörle Mücadele
Genel Müdür Yardımcılığında görev almıştı.
Büyükelçi Sekizkök, Sofya'ya atanmadan önce 2015-2019
yıllarında Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdür Yardımcısı olarak çalışmıştı. AA
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Komünist Rejimi Mağduru Seydali
Aliş Akgün’ün Belene Anıları
Belene ölüm kampı insanoğlunun korkulur rüyası,
komünist rejimin tehdit
aracı olarak kullanıldığı
yer. Belene kampına geldiğimizde üç katlı elektrikli tel örgülerle çevrili, uğul-

mızda olan tıp doktoru
Beysim Batmaz’ı sağlık
sorunlarımız için görevlendirdiler. Çok hasta olsak bile, yataklara düşsek
bile ilaç verilmiyordu.
Bir arkadaşımın apandisi
patladı, hastaneye vaktinde götürülmediği için hayatını kaybetti. Buna rağmen herkesin morali çok

dayan kurt köpekleri sürüsüyle karşılaştık. Kampın
içerisinde önceden gelen
mahkûmlar yurdun neresinden getirildiğimizi merak ederek sordular. Bizim
Burgaz’dan geldiğimizi
öğrenince birisi beni bana
sordu. Yıllarca aynı köyde
çalıştığımız PTT müdürü
Ramadan Mehmet (Şentürk), gördünüz mü, bizim
köyden Dr Alişev’i? Ondan bir haber yok mu?
‘’O da 2-3 ay önce tutuklanmıştı ‘’dedi. O kadar
bitkin, zayıflamış ve kötü
bir haldeydim ki beni tanıyamadı. Daha sonra
birlikte Belene kampına
doğru yolculuk yaptığım
arkadaşlarım bana ‘’Senin Belene’ye ulaşamayacağını sandık‘’ Hatta
aramızda Alişev’e bir şey
olursa nereye defnedebiliriz diye konuştuklarını bile
söylediler.
Kampta hücrelerde cam
yerine saç teneke monte
edilmişti. Gece gündüz
ışıklar yanıyor, dışarısını
göremiyorduk. Hava soğuk - 29 dereceye indiği
dönemler oldu. Soba var
ama odun ve kömür verilmezdi. Lağım fareleri
üzerimizde cirit atıyordu.
Tuvalet ihtiyacımız için
tuvalet kovası hücremizde
duruyordu, 12 saatte bir
kovayı boşaltmamıza izin
verilirdi. Yiyeceklerimiz
domuzun atılan kırıntılardan, kulak, kuyruk, tırnak,
balık kafaları, piliç ayaklarından yapılmış çorbaydı.
Çorbanın üzerinde de
domuz kılları yüzüyordu,
çoğu vakit yemeklerden
ishal oluyorduk. Sabah
kahvaltısında da kurtlanmış peynir, hoşaf, yanmış
şeker verilirdi. Bizim ara-

yüksekti. Hiç kimsenin yüzünde gözyaşı görmedim,
çünkü 1954 yıllarında yine
bu ölüm kampında kalan
Nuri Adalı (Türklerin Mandelası) , Halil İbrahim cesaretlerimizi ruhlarımızı
besleyen şahıslardı. Ben
daha sonra Eski Zağra
ceza evinde Nuri Adalı’nın
koğuşunda kaldım.
Belene mağdurlarının
ruhları yüksekti birbirimize kardeş gibi davranırdık, yeni getirilen
mahkûmlardan lehimize
gelişen olaylarla ilgili haber aldığımızda teselli
olurduk. Tek haber kaynağımız Belene adasına peyder pey getirilen
mahkûmlardı. Kardeş
gibi her şeyimizi paylaşırdık, yardımlaşırdık. Hatta
bazen bir yerlerden bir
soğan ekmek bulsak bile
onları bile paylaşırdık.
Birçok arkadaşım üzerindeki işkenceler sonucu
geçmemiş kanayan yara
izleri, kol kırık, baş yarık
mağdurlar vardı. Krumovgrad (Koşukavak)’tan
Ahmet ve Osman kardeşlerden Osman’ın başı
yarıktı. Başındaki yaralardan dolayı, kanlı gözyaşı akıyordu, üzerindeki
yelek kana boyanmıştı.
Asenovgrat’tan Recep
sırtı belinden yukarısı
simsiyah morarmış, polis
copu rengindeydi.
Bir buçuk yaşında öldürülen Türkan bebeğin Kayoloba (Killi) de toprağa
verdikten sonra dedesi
Abdullah kelepçelenip
Belene adasına getirildi.
Bebek vurulunca dedesi
acılar içerisinde yavrusunu kucağına alıyor ve
dedesinin gömleğinde
bebeğin kanı kalıyor. Ka-

Geçen sayıdan
devamı -->

nını Belene’de dedesinin
üzerinde gördüm. Türkan
bebeğin kanı omuzlarında
olduğu için ara sıra omuzlarını Türkan bebeği öpermiş gibi öperdi, Türkan’ı
omuzlarımda taşıyormuşum gibi hissediyorum
diye ifade ederdi. Bu sözleri duyunca biz arkadaşlarımızla gözyaşlarımıza
hakim olamıyorduk.
Belene’de ikinci kampa götürüldüğümüzde
mahkûmlar daha önce
tavuk bakmışlar, hücre tavuk kümesine kokardı ve
bitler vardı. Akşamları sivrisinekten hücre duvarları
simsiyah olurdu, pencerelerde özellikle sineklik
yoktu. Bazen bizi tarlaya
mısır kazmaya götürüyorlardı. Çapa esnasında
tarlada insan kemikleriyle karşılaşıyorduk. Sanki
esrarengiz bir mezarlığı
andırıyordu.
15.06.1985 de kamp
meydanında Başsavcı bir
yandan tehdit, bir yandan
ikna için bizi topladığında
Asenovgrat’tan Recep yalınayak gömleğini çıkararak; Bu üzerimdeki morarmış kanayan yaraları sizin
polisiniz yaptı, bizim insan

hücremde duydum. Mektupla görüşme, dış dünya
ile görüşmemiz yasaktı.
Hatta hücrelerde cam
yerine saç teneke monte
edilmişti. Dışarıya çıkarılmamız yasaktı.
Arkadaşlarımdan birisi Türkçe konuştuğu için
ikinci kamptan getirildi, bitişiğimizdeki hücreye konuldu. Arkadaşım zeytin
tanelerinin çekirdeğinden
yaptığı tespihini fareler
yuttu. Ertesi gece, kedi
büyüklüğündeki lağım
faresi üzerine basarak
tespihini fareden istifra
ettirdi.
Ben hücredeyken eşim
ve çocuklarım görüşmeye geldiler. Aytos’tan
Belene’ye kadar 30 0
km mesafe var, gelirken
Belene’de bulunan arkadaşım Ramis’in ailesi
kaza yapıyor, 21 yaşındaki oğlu ölüyor, eşi ve
çocukları ağır yaralı kurtuluyor. Eşim geldiğinde
kamp yönetimi Seydali
yok burada diyor. Eşim
de nerede o zaman? diye
sorduğunda, bilmiyoruz
cevabını alıyor.
Eşim görüş yapan mağdurların yanına sızıp,

nın Razvigor sokağındaki
genel müdürlük tahkikat
dairesine sevk edildi” diye
söyleniyor. Ben orada 32
nolu hücrede 4 ay kaldım.
İletişim, avukat, ailemle
görüşmem yasaktı. Banyo
ihtiyacımı 4 ay buyunca
hiç karşılayamadım. Gece
gündüz lağım faresi ve
tuvalet kovasıyla iç içeydim. Dayaklara, işkence,
elektrik sandalyesi akımına bile defalarca maruz kaldım. O arada eşim
annemle babamı sık sık
ziyaret ediyormuş.
Bir ziyaretinde, ikisinin
de beyaz başörtüsüyle
göğüslerinden bağlı olduklarını görüyor ve diyor
ki; anne, baba bu ne böyle yoksa kendinize muska
mı yazdırdınız diye sorunca, onlarda gelin gelin
muska falan yazdırmadık
acılarımızı acıyla bastırmak için, annen beni ben
anneni acıtıncaya kadar
sımsıkı bağladık diyor.
Çivi çiviyi söker misali.
Bizim ciğerlerimiz acıyor
ciğerimiz gelin diyor. Ben
Belene kampına sevk
edildikten sonra Aytos’ta
ikamet ettiğim evin kapı
numarası 10 iken kapı

haklarımız yok mu? Sizler
papa suikastıyla suçlanan Sergey Antonov için
dünyayı ayağa kaldırdınız
ama bizim insan haklarımız yok mu?” dedi. Siz iki
kitap Fransızca- Kristiyan
Rolletten ve bir tane İtalyanca- Luici Kavalla yazdınız ve onların adında
bastırdınız.
“Binlerce
Türk
Müslüman’a işkence yapılıp haklarını korumuyorsunuz” dediğimde
Başsavcının emri ile Recebi hemen alıp beni de
üç arkadaşımla birlikte tek
hücreye kapattılar.
Orada 49 gün tutuldum. Oraya geldiğimde
Receb’in sesini bitişik

Seydali nerede diye soruyor, onlarda Seydali’yi
yanımızdan aldılar 20-25
gün önce götürdüler, nerede olduğunu bilmiyoruz
demişler.
Bunları duyunca eşim
fenalaşmış, beni öldürdüklerini, öldürdükten
sonra Tuna nehrine attıklarını düşünmüş. Eşim üç
gün boyunca telaşlı, bitkin, çok kötü halde küçük
çocuklarımızla beraber
Belene şehrinde hotelde
kalmış, ama yine de bir
haber alamamış. Eşim
Ay to s’a d ö n d ü ğ ü n d e
Burgaz’da bölge sorumlusuna gittiğinde ’’Eşin sağ,
Sofya’ya yeni bir sorgulama için, İçişleri Bakanlığı-

numaram 5 oluyor.
Çift haneliyi tek haneliye
çeviriyorlar. Ev telefon numaramızı bize sormadan,
bizden habersiz değiştiriyorlar. Çocuklarım bana
olan özlemini gidermek
için bir kedi alıyor, adını
Aliş koyuyorlar. Çocuklar
kediyi Aliş diye çağırdıkları için kediyi alıp, öldürüyorlar. Emniyet görevlileri,
çocuklarına Türk isimleriyle hitap ediyormuşsun,
aranızda Türkçe konuşuyormuşsunuz böyle giderse sen de Belene adasını
boylarsın dikkat et diye
eşime ikazda bulunuyorlar. Küçük yaşta olan çocuklarımızdan, hanemizdeki davranışlar, evde ne

konuşulduğunu, eve kimin
gelip gittiği üzerine bilgi
alıyorlarmış.
12.11.1985 yılında Todor
Jivkov’a yazdığım mektubu bahane ederek duruşmaya çıkarıldım. Mektubu
1983 yılında yazdık ve Todor Jivkov’a postaladık. O
mektup Türk kimlik bilgilerimizi içeriyordu. Türk
olduğumuza haklarımızın
korunacağına dair Helsinki, Viyana, Otoda, bir
de Türkiye - Bulgaristan
arasında 1908 yılında ikili
anlaşmaların altıncı maddesine göre bizim haklarımızı koruyacaklarına
dair anlaşmalara imza
attıklarını hatırlattık. Bu
tür mektuplar daha önceki senelerde suç unsuru
olmamıştı, ama 1985‘te
bunu suç olarak gösterip
bana Bulgar kanunlarının
108. maddesinin 1. fıkrasına göre 5 yıl maksimum
hapis cezası verdiler. Duruşma güya halk adınaydı
ama duruşmaya, annem,
babam, eşim bile alınmadı. Annem ve eşim duruşma salonunda dururken,
annem eşime sormuş
Seydali’yi ne zaman getirecekler diye, eşim de
üç kişi getirdiler onlardan
biri Seydali’ydi demiş. O
kadar bitkin, takatsizdim
ki 10 ay, gün yüzü görmedim, doğru düzgün yemek
yemedim, hep tek hücrelerde aç, sefil, pis yerde,
işkencelere maruz kalarak hep tutuldum. Annem
42 yaşındaki oğlunu bile
tanıyamamıştı.
Nasıl olurdu ki, Bulgaristan kanunlarına göre
o zamanlar mağdurların
2 aydan fazla tutulması
büyük suçtu. Çıktıktan
sonra aldığım belgelerde
görüyorum ki, beni hücrelerden girdi-çıktı yapmışlar. Belene’ye götürülmeden önceki belgelerimde,
Burgaz’dan serbest bırakıldı yazmışlar, aslında
serbest bırakılmadım.
Beni cezaevi kapısından
alıp direk Belene adasındaki hapishaneye götürdüler. Belene’de en çok
tecrit hücrelerinde tutulan
mağdurlardan biriydim.
Duruşmadan sonra Sofya hapishane hastanesine gönderildim,15 gün
yattım. Burgaz hapishanesine getirildiğimde
yine ağır tecrit hücresine
kapatıldım. Battaniye yok,
ranza yok, beton yerde 14
gün boyunca yattım.

Devamı gelecek
sayıda -->
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Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel,
Razgrad Belediye Başkanı ve Valisi ile görüştü
Türkiye Cumhuriyeti'nin
Burgaz Başkonsolosu
Senem Güzel, Razgrad'a
ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi ve Razgrad
Belediye Başkanı Denço
Boyaciev ve Razgrad Valisi Günay Hüsmen ile bir
araya geldi.
G ö r ü ş m e sı r a sı n d a
Denço Boyaciev, Senem
Güzel'e Razgrad’ın kardeş şehir protokolü imzaladığı iki Türk Belediyesi
olan İstanbul Avcılar ve
Eskişehir Odunpazarı ile
işbirliğini anlattı. Belediye
Başkanı, Başkonsolos’a
gelişmiş ilaç ve gıda endüstrisi, kültürel ve turizm
varlıklarının yanı sıra spor
başarılarının oluşturduğu
Razgrad ilçesinin ekonomik profilini tanıttı.
Belediye Başkanı,
Başkonsolos'u Razgrad'ın
kültürel yerlerini gezmeye
davet etti.
Senem Güzel, bölgeye
yaptığı ziyaretlerle ilgili izlenimlerini paylaştı
ve Bulgaristan ile Türkiye arasındaki ekonomik
bağları derinleştirmek
için çalışacağını açıkladı.
Başkonsolos, Türkiye’den
iş insanları heyetlerinin
bölgeye ziyaretlerini düzenleyeceğini söyledi.
Senem Güzel ile Razgrad Valisi Günay Hüsmen
arasındaki resmi görüşmede Vali Yardımcıları
Nuriye Tsrıngalova, Evgeni Draganov ve Valiliğin
Genel Sekreteri Mihail Todorov hazır bulundu.
Vali, Ba ş konsolos'a

Aralık 2017'de Razgrad
ve Edirne Valilikleri arasında imzalanan işbirliği
ve ortak çalışmalara yönelik protokol kapsamında yürütülen faaliyetler
hakkında bilgi vererek
farklı alanlarda uzmanlar,
öğrenciler, sporcular, kültür sanat emekçileri arasında deneyim alışverişi
yapılması için düzenlenen
çok sayıda çalışma ziyaretini örnek verdi. Günay
Hüsmen, Başkonsolos’u
Razgrad bölgesinde
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı
Başkanlığı’nın (TİK A)
sağladığı fonlarla yürütülen projeler Razgrad'daki en eski Halk Kültür
Evi olan Razvitie 1869
Halk Kültür Evi binasının
enerji verimliliğinin artırılması projesi, Aziz Çar

Boris Mihail Vaftiz Edici
Kilisesi'nin yeniden inşasına yönelik proje ve
başka projeler hakkında
bilgilendirdi. Vali, Edirne
Valiliği ve TİKA ile işbirliğin bu yıl da devam edeceğine dair umudunu dile
getirdi.
Güzel, Bulgaristan
Cumhuriyeti ve Türkiye
Cumhuriyeti'nin dostane
ilişkileri ve aktif işbirliği
içinde olduğunu belirterek, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’un
İstanbul’da düzenlenen
TürkAkım doğal gaz boru
hattının resmi açılış törenine katılmasını buna
bir örnek teşkil ettiğini
kaydetti. Diplomat, TIKA
ve Türk Hava Yolları'nın
dünyadaki en tanınmış
ve olumlu algılanan Türk
markaları olduğunu vur-

guladı.
Başkonsolos, iki halkın refahını desteklemek
için Vali’nin ikili işbirliğini desteklemeye yönelik
aktif çalışmalarını memnuniyetle karşıladığını
söyledi. 22 Ocak 2020'de
Razgrad'da Türkiye'deki
yükseköğretim kurumlarında ücretsiz eğitim
görmek için sunulan yükseköğrenim bursları olanakları hakkında tanıtım
toplantısı düzenleneceğini bildirdi.
Görüşmede Razgrad’daki Makbul İbrahim Paşa
Camii olarak da bilinen
Pargalı İbrahim Paşa
Camii’nin restorasyon
projesinde izlenecek yol
haritası da ele alındı. Hüsmen, konuğuna hükümet
tarafından finanse edilen
2,5 milyon leva değerinde

projenin uygulanmasının,
kaliteli bir restorasyon
yapmak ve binaya özgün
bir görünüm kazandırmak
için sıkı bir şekilde kontrol
edileceğine dair kanaat
getirdi. Vali, her ülkenin
kültürel ve tarihi mirasına
sahip çıkması gerektiği
ve Bulgaristan hükümetinin bu konuda tutarlı bir
politika izlediği görüşünü
dile getirdi.
Vali Yardımcısı Nuriye
Tsrıngalova, Razgrad
Valisi’nin 2018 yılında
İstanbul'da yenilenen Aziz
Stefan Demir Kilisesi'nin
açılışında Bulgar heyetinde yer alan resmi konuklar arasında yer aldığına
dikkat çekti.
E v g e n i D r a g a n o v,
2019 yılında İstanbul
Üniversitesi'nde Bulgar
Dili öğretiminin başlatılmasını aktif ikili işbirliğine
dair örnek gösterdi.
Razgrad'a yaptığı ziya-

retin sonunda Başkonsolos, ulusal öneme sahip
kültürel bir anıt olarak
özellikleri hakkında bilgi alarak İbrahim Paşa
Camii'ni gezdi.
Senem
Güzel,
Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu görevine geçen yıl eylül ayında başladı. Daha önce Küba’nın
başkenti Havana, Paris
ve Varşova'daki Türkiye
büyükelçiliklerinde görevlerde bulundu. Burgaz
Başkonsolosu görevinden
önce Türkiye Dışişleri Bakanlığı Doğu Afrika Genel
Müdür Yardımcılığı’nda
Daire Başkanı olarak çalıştı.
Senem
Güzel,
Razgrad’dan önce Şumnu şehrini ziyaret etti ve
orada Şumnu Belediye
Başkanı Lübomir Hristov
ve Şumnu Valisi Prof. Dr.
Stefan Jelev ile görüştü.
Kırcaali Haber

"Naim Süleymanoğlu" filmi İsveç'te
izleyicileri gözyaşlarına boğdu
İsveç'in Malmö kentinde dünya spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu
alan 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filmi gösterildi.
Bal-Göç Derneği tarafından organize edilen filmin
gösterimini İsveç Fahri Konsolosu Hakkı Uludağ,
Malmö Camisi Diyanet Görevlisi Mehmet Emin Can,
Bal-Göç Derneği Başkanı Kaya Vatansefer ve 200
yakın kişi izledi.
Spegen Sinemasında en büyük salonda filmi ilgi
ile izleyen seyirciler ve protokol oldukça duygu yüklü

Kardeş Bursa Nilüfer Belediyesi, yeni Ardino
Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban’ı tebrik etti
Ardino (Eğridere) Belediye Başkanı Müh. İzzet Şaban, Ardino'nun
kardeş şehri olan Bursa
Nilüfer Belediye Başkanı
Turgay Erdem başkanlığındaki Nülüfer Belediyesi heyetini karşıladı.
Görüşmede Ardino Belediye Meclis Başkanı
Sezgin Bayram, Belediye Başkan Yardımcıları
Nasko Kiçukov ve Necmi
Mümünhocov, Nilüfer Belediye Başkan Yardımcısı
Osman Ayradilli, Bursa
Nilbel Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu Başkanı
Naci Kale de hazır bulundu. Türkiye’den gelen
konuklar, yeni Ardino,
Cebel (Şeyhcuma) ve
Momçilgrad (Mestanlı)
belediye başkanlarını
tebrik etmek için özel olarak Kırcaali ilini ziyarette
bulundu.

Belediye Başkanı Müh.
İzzet Şaban, mevkişdaşı Turgay Erdem'in
ziyaretinden duyduğu

memnuniyeti dile getirdi.
Başkan Şaban,” Sizleri
karşılamaktan ve birlikte
olmaktan onur duyuyoruz. İki belediye arasındaki geleneksel sıcak
kardeşlik bağlarının daha
da gelişeceğini ve derinleşeceğini umuyoruz,

inanıyoruz” diye kaydetti.
Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Müh.
İzzet Şaban ve ekibinin

sıcak karşılaması için
teşekkür ederek, onlara
sağlık ve Ardino ilçesi
halkının refahını artırmaya yönelik son derece
sorumlu çalışmalarında nice nice başarılara
imza atmalarını diledi.
Erdem,”Bulgaristan zi-

yaretimizin ilk durağının
Ardino olması tesadüf
değil. Dostluk ve komşuluk ilişkilerimiz 20 yıldan
fazla bir süredir sürmektedir. Ben de sizin gibi
yeni bir Belediye Başkanıyım ve umarım iyi
ilişkilerimiz gelecekte de
devam eder” dedi.
Görüşmenin sonunda
heyet, iyi işbirliğinin bir
işareti olarak Belediye Başkanı Müh. İzzet
Şaban’a Kütahya’da üretilen bir porselen çini hediye etti.
N i l ü f e r B e l e d i ye s i,
Ardino'nun ilk kardeş belediyesidir. Karşılıklı temaslar 1996 yılına dayanıyor. 20 yıldan uzun bir
süredir, uzun mesafelere
rağmen, iki belediye arasındaki dostluk ilişkileri
her geçen yıl derinleşiyor.
KH

anlar yaşadı. Filmi izleyenlerin oldukça duygulandıklarını belirten Bal-Göç Derneği Başkanı Kaya
Vatansever,'' izleyiciler gözyaşlarını tutamadı'' dedi.
Naim Süleymanoğlu’nu Hayat Van Eck’in canlandırdığı yapımda Yetkin Dikinciler, Selen Öztürk,
Gürkan Uygun, Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek ve Bülent Alkış rol aldı.
Yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun yaptığı, senaryosunu Barış Pirhasan’ın kaleme aldığı filmin
yapımcılığını Dijital Sanatlar adına Mustafa Uslu
üstlendi. Dünyanın En İyi Sporcusu seçilen Naim
Süleymanoğlu, kariyerinde 47 dünya rekoruna, 6
Avrupa Şampiyonluğu ile 7 Dünya Şampiyonluğuna imza attı. Ayrıca 3 olimpiyat altın madalyasının
da sahibi oldu. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçen
Süleymanoğlu, dünya rekoruna ilk olarak 15 yaşındayken imza attı. Naim Süleymanoğlu, karaciğer
yetmezliği rahatsızlığı nedeniyle 18 Kasım 2017’de
hayatını kaybetmişti.
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Kırcaali Belediyesi’nin 2018 Yılı Bütçe Uygulama Raporu
ve 2020 Yılı Bütçe Taslağı kamuoyunda tartışıldı
Kırcaali Belediyesi’nin
2018 Yılı Bütçe Uygulama Sonuçları Raporu
Belediye Meclis Başkanı
Hüseyin Ahmet tarafından tanıtıldı. Önceden
öngörülen Bütçe Mali
Plan Çerçevesi 59 100
000 leva olup, Maliye Bakanlığı, diğer bakanlıklar
ve devlet kurumlarından
yapılan transferlerle güncellemeden sonra 2018
yılı bütçesi 68 993 276
leva olarak gerçekleşti.
Hüseyin Ahmet, ”Bütçe
gelir kalemleri bakımından yüzde 89,6 olarak
gerçekleşti. Bunun nedenleri arasında Vali’nin
karara itiraz etmesinden
sonra yerel vergi ve harç
ücretlerini yeniden belirleme ihtiyacı bulunuyor.
Bütçenin gider kalemleri
bakımından gerçekleşmesi de benzer orandadır”
diye kaydetti.
Belediye Meclis Başkanı, ayrıca bu süre için
belediyenin 7 257 000
tutarında vadesi geçmiş
borcu bulunduğunu belirtti. Kırcaali Belediyesi
tarafından bu yıl borç
alınmadığı ve toplam 1
891 000 leva tutarında üç
kredi ödendiği anlaşıldı.
Belediye Meclis Üyesi
Radoslav Milev, kamuoyunda tartışma toplantısı
yapılması için yasal sürelere uyulmamasının yanı
sıra bütçe raporunun Kırcaali Belediye Radyosu

web sitesinde kamuoyunda tartışma toplantısından sadece üç gün önce
yayınlanmasının nedenini sordu. Kamuoyunda tartışma yapmak için
yasal sürelere gerçekten
uyulmadığı, ancak bunun
nedeninin yasaların gerektirdiği Sayıştay’ın bütçe denetim raporunu geç
açıklamasından dolayı ileri geldiği izah edildi.
Aynı zamanda ilçede
yapılarla ilgili kararların
neden uygulanmadığı
sorusu üzerine Belediye
Başkanı Hasan Azis, hâlâ
uygulanmakta olan bir
sonraki bütçe döneminde
devam eden projeler olduğunu söyledi.
2018 Yılı Bütçe Uygula-

ma Raporunun ardından
2020 Yılı Bütçe Taslağının da kamuoyunda tartışılması yapıldı. Bütçe
Mali Plan Çerçevesi 69
960 000 leva olup 2019
yılına ilişkin bütçeye kıyasla yüzde 11 oranında
daha yüksektir. Giderlerde en büyük harcama
kalemi 33, 5 milyon leva
miktarında veya yüzde 48
oranda eğitim için olacak.
İkinci sırada konut inşaatı,
bayındırlık ve kamu hizmetleri, çevre koruma için
ayrılan 18,5 milyon leva
veya tutarın yüzde 27’sini
oluşturan harcama kalemi
yer alıyor.
Yatırım programının maliyeti 11 milyon 243 bin
leva, fonlar esas olarak

yol altyapısının ve su temini hizmetinin iyileştirilmesi için harcanacaktır.
2020 yılında Avrupa
Birliği (AB) fonlarından finanse edilen operasyonel
programlar kapsamında
9 milyon leva miktarında
hibe alınması planlanıyor. Bu miktarın büyük
bir kısmının, Büyümedeki Bölgeler Operasyon
Programı kapsamında
sağlanması bekleniyor.
Belediye Başkanı Müh.
Hasan Azis, ”Projenin bir
parçası olarak Kırcaali'de
10 sokak ve Üreticiler Pazarı yanındaki meydanı
yenilemeye başladık. Kuzey Arpezos Parkı’nda bir
yaya köprüsü inşa edeceğiz. Yatırımın toplam tuta-

nadı. Gönüllüler, ayrıca engelli çocuklar ve
gençlerin kendi seçtiği

gelirler ve anonim kalmak isteyen bir bağışçı
tarafından sosyal hizmet kurumuna yapılan

ürünü, çamaşır suyu ve
çikolatalı tatlı ve ikram
ürünleri sağladılar.
Hayırseverlik girişimi
için gönüllülere
yürekten teşekkür eden Kırcaali
Engelli Çocuklar
ve Gençler İçin
Ev Tipi Yerleşt i r m e M e r kez i
Müdürü Vanya
Yaneva, ”Hijyenik
ve temizlik ürünleri son derece
önemlidir” diye
ifade etti. Yaneva, gönüllü gençlerin merkezdeki
akranlarıyla temaslarının olumlu sonuçlarını
görünce onları yeni bir
görüşmeye davet etti.

Cebelli genç gönüllüler,
engelli gençleri sevindirdi
Cebel (Şeyhcuma)
Ruska Peeva Meslek
Lisesi Bulgar Kızılhaç
Gençlik Kolları (BMÇK)
Büyük Bir Kalbe Sahip Olmak Zor Değil
Kulübü’ne üye olan
genç gönüllü kızlar,
Kırcaali’deki Engelli
Çocuklar ve Gençler
İçin Ev Tipi Yerleştirme
Merkezi’ni ziyaret ettiler.
Genç gönüllüler, akranlarının günlük yaşamında büyük bir sevinç
ve neşe kaynağı oldu.
Şarkı ve dansların her
insanın kalbini açan
evrensel bir anahtar
olduğuna ikna olan gönüllüler yeni arkadaşlarıyla birlikte yorulmadan
şarkı söyleyip oyun oy-

bir çizimi boyadığı sanat atölyesi de hazırladı.
Genç gönüllüler, kulübün çay ve canlı çiçek
satışından elde ettiği

cömer tçe bağışlarla
yetişkinler için bebek
bezi, lateks eldiven,
çöp çuvalları, bulaşık
makinesi tabletler, diş
macunu, dezenfektan

Kırcaali Haber

rı yaklaşık 5 milyon leva”
diye belirtti. Son yıllarda
biriken sorunlardan biri
olan çok ciddi Kırcaali'de
sokak aydınlatması sorununun çözümüne yönelik
çalışmalar devam edecek. Armatürlerin yüzde
80'inden fazlası değiştirildi, 2020'de kablo değişimi
devam edecek ve sokak
aydınlatma sistemlerinin
yenilenmesi ve modernize edilmesine yönelik proje için 600 bin avro daha
sağlanması için Norveç
Enerji Tasarruflu Aydınlatma Sistemleri Fonu'na
başvurulacak.
Belediye 2 milyon 169
bin leva maliyetli sosyal
konut inşaatı projesi gerçekleştirilecek. Sosyal
fayda odaklı diğer bir proje ise 1.7 milyon leva değerindeki “Onurlu Bir Yaşam İçin El Ele” projesidir.
2014-2020 YunanistanBulgaristan İNTERREG

V-A Sınır Ötesi İşbirliği
Programı kapsamında finanse edilen Perperikon
Arkeolojik Kompleksi’nin
bulunduğu tepenin yamaçlarına Ziyaretçi Merkezi kurulması planlanan
1,5 milyon leva değerindeki “Antik Rodoplar ve
Ege” isimli projenin sonlandırılması bekleniyor.
Belediye 2020 yılında Gorubso Parkı’ndaki
mevcut Gençlik Evi binasını Gençlik Merkezine
dönüştürerek çekici bir
projeye başlayacak. Bu
Gençlik Merkezi projesi,
yeni bir görüntüye, yeni
özelliklere sahip olacak
ve önümüzdeki yıllarda
eski Rozarium'un yenilenmesi ve bölgede yeni
çocuk oyun alanları ve
spor alanlarının inşası ile
birlikte etrafındaki alanı
genişletme fırsatı sunacak.
Kırcaali Haber

Kırcaali’de Çocuk Trafik Eğitim
Parkı inşasına başlandı
Kırcaali’de Çocuk Trafik Eğitim Parkı inşasına başlandı. Kırcaali Rotary Kulübü’nün girişimiyle gerçekleştirilen proje, Belediye Başkanı Müh. Hasan Azis
tarafından desteklenmektedir. Rotary Kulübünün
önceki dönem Başkanı Valentin Gogev’in girişimiyle
başlatılan proje Rotaryenler tarafından oybirliği ile
onaylandı. Çocuk Trafik Eğitim Parkı yapılması amacıyla bağış toplanması üzere hayırseverlik balosu düzenlendi. Baloda 12 000 leva bağış toplandı. Belediye Başkanı projeye mali destek vermeyi taahhüt etti.
Müh. Azis, Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın şehirdeki
Kliment Ohridski İlköğretim Okulu’nun arka bahçesine kurulmasına izin verdi.

Kırcaali Rotary Kulübü’nün eski Başkanı Valentin
Gogev, kulüpteki arkadaşlarının bu eğitim parkının
inşasının trafik güvenliği konusunda öğrencilerin eğitimi için son derece önemli olduğunu düşündüklerini
açıkladı. Gogev, ”Başkan Hasan Azis de aynı görüştedir. Kendileri Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nın inşası
için 600 metrekare alan belirledi. Her durumda park,
29 Haziran'da kutlanan Karayolu Trafik Güvenliği
Günü için hazır olacak. Öğrencileri sevindirmek için
bunun eğitim öğretim yılı içerisinde olmasını istiyoruz” dedi. Gogev, ayrıca Otets Paisiy Lisesi binasının
tadilatı sırasında trafik güvenliği eğitim sahasında çocuklar için spor tesisleri kurulduktan sonra böyle bir
tesise ihtiyaç duyulduğunu söyledi.
Kırcaali İl Eğitim Müdürlüğü de girişimi desteklemektedir. Park inşaat alanında Kırcaali İl Eğitim Müdürlüğü yönetiminin öğretmenlerle çalışma toplantısı
planlanmıştır. Toplantıda yeni fikirler ve öneriler tartışılacak.
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Kırcaali ilinde belediye başkanları Vali ile temaslarını durdurarak, Başbakanla görüşmek istiyor
Kırcaali ilinde yedi ilçe
belediye başkanı, düzenledikleri basın toplantısında Kırcaali Valisi Nikola Çanev ile temaslarını
durdurma kararı aldıklarını açıkladı. Belediye
başkanları, kararını şöyle
açıkladı: “Başbakan ve
Maliye Bakanı, belediye
başkanlarından kendi deyişleriyle "modern altyapı
istiyorlarsa" yerel vergi ve
harç miktarlarını artırmalarını istedi , Kırcaali Valisi
ise buna ilişkin önerilerin
Belediye Meclislerinde
henüz oylamadan önce
yapılacak zamlara itiraz
edeceğini açıkladı. Aynı
zamanda su fiyatındaki
artış hakkında tek bir kelime bile söylemedi, Çevre Yolu projesi konusunda
hiçbir çaba göstermiyor.
Vali, kimin politikasını uyguluyor?”
Daha sonra Kırcaali ilinde ilçe belediye başkanı
ve belediye meclis başkanları adına basın yayın
kuruluşlarına şöyle bir
açıklama gönderildi:
“Kırcaali ilinde ilçe belediye başkanları olarak bizler, son yıllarda ülkemizde
devam eden ekonomik
kriz, devlet bütçesinden
yeterli fon sağlanmadığı
ve belediye bütçelerinde
gelirlerin azaldığı koşullarda çalışıyoruz. Zorluklara rağmen seçmenlerimize karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi
başarıyoruz.
Ekim 2019'da yapılan
yerel seçimlerde Kırcaali bölgesinde seçmenler
bize bir kez daha destek
verdi ve yedi ilçede belediye başkanlığı seçimlerinde mutlak bir galibiyete
ulaştık. Kırcaali, Kirkovo

(Kızılağaç), Krumovgrad
(Koşukavak), Momçilgrad
(Mestanlı), Ardino (Eğridere), Cebel (Şeyhcuma)
ve Çernooçene (Yenipazar) belediye meclislerinde çoğunluğu elde ettik.
Yaşam koşullarını iyileştirmeyi amaçlayan bir dizi
politika ve altyapı projesini hayata geçirmek için
yerine getirdiğimiz vaatler
ve taahhütlerle vatandaşların güvenini kazandık.
Kasım 2019’da Kırcaali
İli Valisi Nikola Çanev'in
davetine icabet ederek
birlikte “diyalog kahvesini”
içtik. O zaman kendisi,”
Yapıcı olan ve bölge halkının yararına olan her bir
mantıklı hareketi, projeyi
ve girişimi desteklemeye
hazırım” diye kanaat getirdi. Bu görüşmeden sonra
insanların yararına farklı
projeleri uygulama yönündeki eylemleri ve çabaları
koordine ederek kurumlar
arasında gerçek ve etkili
bir diyalog yürütülmesini
umuyorduk.
Aralık 2019’da ülkedeki

düzinelerce belediye gibi
Kırcaali ilinde belediyeler de yerel vergi ve harç
miktarlarını değiştirmek
için harekete geçti. Bu,
Başbakan Boyko Borisov ve Maliye Bakanı
Vladislav Goranov'un
" Belediyeler, moder n
altyapı istiyorlarsa yerel
vergileri ayarlasın" çağrısı doğrultusunda yapıldı.
Maliye Bakanı, belediye
başkanlarının yerleşim
yerlerindeki altyapı projelerini finanse etmek için
devlete güvenmeyip kendi
deyişiyle "son derece düşük" miktarda olan yerel
vergileri artırmalarını tavsiye etti.
Bakan Goranov şöyle
konuştu: “Yerel vergiler,
hem nominal bir miktar
hem vergi tabanı hem de
vergi oranı olarak ilçe altyapısının normal bakım
ve onarımı yapılabilinmesi
için son derece düşüktür.
Ve bu anlamda belediye
başkanlarının ne tür bir
politika uygulayacaklarını
düşünmeleri gerekiyor.

rarlarının yasallığına itiraz
etmelidir. İtiraz gerekçesi
olarak amaca uygun olup
olmadığı şeklinde açıklama
yapma saçmalığına varıldı.
Bu bir Vali’nin
yetkileri dahilinde değildir.
Somut bir örnek
vereyim- Belediye meclisleri
tarafından kararlaştırılan mülk değerlemelerinin amaca uygun
olmadığı gerekçesiyle itiraz edilmektedir” dedi.
Çernooçene Belediye
Başkanı,” Tabii ki, bu itirazlar Bulgar mahkemelerinin karar hakkı kapsamına girer, ancak çok zaman

alır, çok kaynağa mal olur
ve sinir sistemini yıpratır,
belediyelerin çalışmalarını engeller. İl valisinin
çalışmalarında kesinlikle
siyasi hedeflere yönelik
bir eğilim olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda,
sonuçta Kırcaali ilinin Bulgaristan Cumhuriyeti'nin
bir parçası olup olmadığı
yönde ilişkileri netleştirmek için Başbakan Boyko Borisov ile görüşmede
ısrar edeceğiz. Sofya da
dahil olmak üzere diğer
illerde valilerin ne ölçüde belediye meclislerinin
farklı düzenlemelerle ilgili
kararlarını geri gönderdiklerine dair malumat alabilirsiniz” diye kaydetti.
Kırcaali Haber

Şimdi bu dönemin başında her bir belediye başkanı sorumluluk almalı
ve yerel düzeyde nasıl
bir politika izleyeceğini
düşünmelidir ”. Bakan,
bedava şeylerin var olduğu düşüncesiyle yaşayan
Bulgaristan vatandaşlarının yanıltılmamasını ve
yanlış terbiye edilmemesini tavsiye etti.
An itibariyle Kırcaali ilinde beş belediye
meclislerinin, yerel vergi
oranlarının ayarlanmasına yönelik kararlarına

Kırcaali İli Valisi Nikola
Çanev tarafından mahkemeye itiraz edildi. Çanev,
Bulgaristan’ın Avrupalı
Geleceği İçin Vatandaşlar
(GERB) partisi tarafından
atandı ve kendisinin yerel
düzeyde hükümetin politikasını izlemesi beklenmektedir. Bu ulusal çapta
görülmemiş bir şey. Ve şu
soruyu sormamız mantıklıdır: Kırcaali Belediye
Başkanlığı seçimlerini
kaybeden Vali kimin politikasını uyguluyor ve Belediye Meclisinde oylamadan önce yerel vergi ve
harçların ayarlanmasına
ilişkin karara itiraz edeceğini sosyal paylaşım siteleri üzerinden açıklaması
nasıl bir politikadır?
Bundan kimin çıkarı var
ve ilin ilçelerinin gelişmesini neden engelliyor? Bu
hükümetin nüfusu karışık
olan Kırcaali bölgesine
karşı tutumu mudur ve bu
görev Nikola Çanev’e mi
emanet edildi?
Bu sadece insanlar için
"endişesinin" bir sonucuysa, ona sormak istiyoruz: Sayın Çanev, 2020
yılından itibaren Kırcaali,
Momçilgrad ve düzinelerce köydeki abonelere yönelik ülke bazında içme
suyu fiyatına en yüksek
artış yapılması kararına
neden tepkisiz kaldınız?

Yoksa amacınız yerel yetkililerin yolları, kaldırımları, içme suyu şebekesini,
yaşam ortamını, Kırcaali
ilinde nüfusun yaşam koşullarını iyileştirme çabalarını başarısızlıkla sonuçlandırmak için elinizden
geleni yapmak mı?
Yıllardır yedi ilçeden sokak köpeklerini barındıracak modern bir köpek
barınağı inşa etmek için
arazi sağlayarak, başıboş dolaşan köpeklerin
yarattığı ciddi sorunu
çözmek için neden yardımcı olmadınız? Neden
Kırcaali Çevre Yolu inşaatını başlatmak için hiçbir
çaba sarf etmiyorsunuz?
Desteklediğiniz bir belediye girişimini söyleyin!
Devletin bir temsilcisi
olarak hoşgörü, diyalog
ve iyi niyeti simgeleyeceğiniz yerine siz, belediye
başkanlarının başarılarını
sahiplenerek ve belediye
yetkilileri tarafından yerli
nüfusun hayatını iyileştirmek için yürütülen çeşitli
girişimleri durdurmak için
mümkün olan herşeyi yaparak bir parti görevlisi ve
yerel yönetimin denetleyicisi olarak hareket ediyorsunuz.
Sizin diyalog anlayışınız
buysa bizim buna ihtiyacımız yok.”
Kırcaali Haber

Momçilgrad Belediyesi 2020
Yılı Bütçe Taslağında altyapı
yatırımına öncelik veriliyor
Momçilgrad (Mestanlı)
Belediye Başkanı İlknur
Kazim, Momçilgrad Belediyesi 2020 Yılı Bütçe
Taslağının kamuoyunda

deki aylarda önceliğin ilçe
yollarının ve su temini şebekelerinin ve tesislerinin
onarımı, ilçede kanalizasyon sistemlerinin inşası

enerji tasarruflu aydınlatma sistemleriyle yenilemek için bir projenin hazırlandığına dikkat çekti.
İlknur Kazim,”Tüm yer-

tartışılmasında,” Momçilgrad Belediyesi’nin yatırım
çekmesini ve gençleri geri
döndürmesini istiyorsak,
altyapıyı iyileştirmemiz
gerekiyor”dedi. Taslağın
kamuoyunda tar tışma
toplantısında Momçilgrad
ve ilçe sakinleri, belediye meclis üyeleri ve köy
muhtarları hazır bulundu.
İlknur Kazim, önümüz-

olacağını vurguladı.
Belediye Başkanı, “Bütçe dışında altyapıya yatırım yapabilmemiz için
farklı projelerin finanse
edilmesi için başvuruda
bulunacağız” dedi. Belediye Başkanı, buna örnek
olarak şu anda elektrik
maliyetlerini azaltmak
amacıyla mevcut sokak
aydınlatma sistemlerini

leşim yerlerinde yaşam
ortamını tamamen iyileştirmemizi istiyorum, ancak
maalesef sahip olduğumuz imkanlar sınırlı. En
çok ihtiyaç duyulan yerlere yatırım yapacağız. Aynı
zamanda zarar gören ilçe
sakinleri olmayacak şekilde dengelemeye çalışacağız” dedi.
Kırcaali Haber

Aydın Osman: Kırcaali Valisi’nin
çalışmalarında kasıtlılık var
Kırcaali ilinde yedi ilçe
belediye başkanı Vali Nikola Çanev ile temasları-

nı durdurarak Başbakan
Boyko Borisov ile görüşmek istediklerini açıkladıkları basın toplantısında konuşan Çernooçene
( Yenipazar) Belediye
Başkanı Aydın Osman,
“Kırcaali Valisi yalnızca
belediye meclislerinin ka-
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Bulgaristan Ziyareti
1. sayfadan devam

Bulgaristan'ın bu rolünü
destekliyoruz."
Çavuşoğlu, iki ülkenin
enerji iş birliğini de devam ettireceğine vurgu
yaparak, "Enerji güvenliği konusunda bir merkez
olduk. İş birliğimizi artıracağız." ifadesini kullandı.
Bulgaristan Dışişleri Bakanı Ekaterina Zaharieva,
Türkiye ile Bulgaristan
arasında dostluk ve kalıcı
bir iş birliği yaşandığını
söyledi.
İki ülke arasında dostluk ve kalıcı bir iş birliği
yaşandığına değinen Zaharieva, "Bu dostluk ve
ortaklığın kapsam olarak
gittikçe genişlemesinden
dolayı büyük memnuniyet
duyuyorum. İlişkilerimiz
iyi komşuluk, karşılıklı
güven ve saygıya dayanır.
Devam edeceğine de yürekten inanıyorum. Türkiye, NATO’da müttefikimiz,
komşumuz, en önemli
ekonomi ortaklarımızdan
biridir." dedi.
Türkiye’nin yasa dışı göç
ve terörle mücadele alanlarında da çok önemli bir
ortak olduğunun altını
çizen Zaharieva, bugünkü ikili görüşmelerde bu
ortaklık ve iş birliğine ilave hedefler konulduğunu
anlattı.
Ekonomi, enerji ve turizmde iş birliği
Mevcut gümrük kapılarının genişletilmesi için ikili
iş birliğinin sürdürüleceğine işaret eden Zaharieva,
"Sınırda trafik potansiyelini artırmak ekonomik iş
birliğimizi artırmak demektir." diye konuştu.
Enerji alanında iki ülkenin önemli ortak olduğunu ifade eden Zaharieva,
"Balkan Akımı olarak ad-

landırdığımız TürkAkım’ın
ikinci borusunun inşaatıyla iş birliğimiz daha
da artacak. Güney Gaz
Koridoru'nun bir parçası

yalog ve süreçlerin başlatılması şarttır." ifadelerini
kullandı.
Zaharieva, Elazığ depreminde hayatını kaybe-

Zaharieva, "Ulusal sembollerin kötülenmesi ve
aşağılanması kesinlikle
kabul edilemez." dedi.
Dün Sofya’da Auschwitz

olan Türkiye aynı zamanda kaynakların çeşitlendirilmesi açısından önemli
bir rol oynuyor." şeklinde
konuştu.
Z ah a r i eva, i k i ülke
arasında tur izm ala nın dak i i l i ş k i l e re de
değinerek, "Geçen
yıl h e m Tü r k i ye’d e n
B u l g a r i s t a n'a g e l e n ,
hem de Bulgaristan’dan
Türkiye’ye giden turistlerin sayısında belirgin bir
artış görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Orta Doğu ve Kuzey
Afrika
Orta Doğu ve Kuzey
Afrika’daki durumu da
gözden geçirdiklerini dile
getiren Zaharieva, "Bakan
Çavuşoğlu ile bu bunalımların tek çözüm yolunun
masa başında mümkün
olabileceğinde mutabık
kaldık. Hem Suriye’de
hem de Libya’da siyasi di-

den ve yaralananlar için
büyük üzüntü duyduğunu, Türkiye ile bu konuda
dayanışma içinde bulunduklarını vurgulayarak
Bulgar istan’ın ihtiyaç
durumunda, iyi, dost ve
komşu ülke olarak yardıma hazır olduğunu aktardı.
Olabilecek en yakın
z amanda hükümetler
arasında karma oturum
düzenlenmesi konusunda Çavuşoğlu ile mutabık
kaldıklarını ifade eden Zaharieva, bu konuda yetkililerin gerekli koordinasyon
ve hazırlığı yapacağını
söyledi.
Tür k bayrağının
yır tılmasına Bakan
Zaharieva’dan tepki
Avr upa Par lamento sunda Türk bayrağının
yırtılması olayına Bakan
Çavuşoğlu’nun gösterdiği
tepkiye katılan Ekaterina

Toplama Kampı mahkumlarının kurtarılmasının 75.
yıl dönümü dolayısıyla
düzenlenen bir etkinlikte,
yükselen aşırı milliyetçi
hareketleri eleştirdiklerini hatırlatan Zaharieva,
"Farklı dinlere, farklı uyruklara karşı kin, nefret
ve ayrımcılık hareketlerini eleştirdik. Bu konuda
siyasetçilerin kuru beyanları artık kesinlikle yeterli
değil. Irkçılık ve nefrete
karşı güç birliği yapmalıyız." değerlendirmesinde
bulundu.
Çavuşoğlu Başbakan
Borisov ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Bulgaristan'a
düzenlediği ziyarette Başbakan Boyko Borisov ile
bir araya geldi.

Basına kapalı görüşmeden sonra Bulgaristan
Başbakanlığı Basın Merkezi açıklama yayımladı.
Açıklamada, her iki tarafın ikili ilişkilerdeki yoğun
diyalogdan dolayı karşılıklı memnuniyeti dile getirdiği belirtildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Borisov,
"Davos’ta Sayın Çavuşoğlu ile yaptığımız görüşmeden sonra kendisi
ile burada buluşuyor olmamız, ayrıca İstanbul'da
TürkAkım projesinin açılışında Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
ile görüşmemiz, ülkelerimiz arasındaki olumlu
ilişki atmosferini pekiştirmiştir." ifadesini kullandı.
Türkiye ile sağlam ve
istikrarlı ikili ilişkilerin dış
siyasetlerinin önemli bir
parçasını oluşturduğuna işaret eden Borisov,
Türkiye'nin Bulgaristan
için komşu ve NATO
müttefiki olmanın yanı
sıra AB çerçevesinde,
düzensiz göçte, terörle
mücadelede, enerji kaynakların temini, enerji
güvenliği altyapısı, ticaret
ve tarım alanında önemli
bir ortak olduğunu vurguladı.
Türkiye’nin AB ile göç
alanında varılan mutabakatın uygulamasında
gösterdiği gayretlerine
büyük önem verdiklerini
kaydeden Borisov, "Bu
alandaki mükemmel iş
birliğimizin en belirgin kanıtı olarak Bulgaristan’ın
sınırındaki göç baskısının sıfıra inmesini görü-

yoruz." ifadesini kullandı.
Borisov, çok sayıda Suriyeliyi barındırmasının
Türkiye’ye büyük yük getirdiğini, Türkiye’nin çabalarını takdir ettiklerini
belirtti.
İki ülkenin doğal gaz
aktarım sistemlerinin
bağlanmasının önemine
değinen Borisov, bunun
doğal gaz temin kaynaklarının çeşitlendirilmesine fayda sağlayacağını
aktardı.
Çavuşoğlu da Borisov
ile görüşmesine ilişkin
sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda,
"Bulgaristan Başbakanı
Boyko Borisov’la verimli
bir görüşme gerçekleştirdik. Ekonomik ve ticari
alanda iş birliğimizi daha
da ilerletecek adımları
ele aldık. Bulgaristan’la
birlikte yapacağımız çok
iş var." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu, Ulusal
Meclis Başkanı ile görüştü
Çavuşoğlu, Sofya'daki
temasları kapsamında
ayrıca Bulgaristan Ulusal Meclis Başkanı Sveta
Karayençeva ile görüştü.
Çavuşoğlu, Karayençeva ile görüşmesiyle ilgili,
"Meclislerimiz arasındaki
iş birliğinin geliştirilmesi
için atılacak adımları ele
aldık. Türkiye-Bulgaristan-Romanya Parlamentoları Dışişleri Komisyonları Üçlü Toplantısı'nın
ikincisini önümüzdeki
aylarda ülkemizde düzenlemek istiyoruz." mesajını paylaştı. AA

Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan
Bakan Çavuşoğlu, Bulgaristan'da Cumhurbaşkanı Radev tarafından
kabul edildi
Türk iş insanlarıyla buluştu

Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Türkiye ve
Bulgaristan arasındaki iş

mizi 10 milyar avroya
çıkarmak azmindeyiz."
değerlendirmesinde bu-

birliğinin gelişmesi için
iş dünyasının kilit öneme
sahip olduğunu belirterek, "İkili ticaret hacmi-

lundu.
Bakan Çavuşoğlu,
Bulgaristan'a yaptığı iki
günlük resmi ziyaret çer-

çevesinde ülkede yaşayan Türk iş insanlarıyla
bir araya geldi.
Görüşmeyi
Twitter hesabından değerlendiren Çavuşoğlu,
" B ul g a r i st an'da
bulunan değerli
iş insanlarımızla
bir araya geldik.
İş dünyası iki ülke
arasındaki iş birliğinin gelişmesi
için kilit öneme
sahip. Ekonomik
ve ticari ilişkilerimizi daha da geliştirmeye kararlıyız.
İkili ticaret hacmimizi 10
milyar avroya çıkarmak
azmindeyiz." ifadelerini
kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, Bulgaristan'a
yaptığı resmi ziyaret kapsamında Cumhurbaşkanı
Rumen Radev tarafından
kabul edildi.
Cumhurbaşkanı Radev,
basına kapalı gerçekleşen kabulde, BulgaristanTürkiye ilişkilerini "yoğun
ve dostane" olarak nitelendirerek, özellikle ticaret ve turizm alanında
mutluluk verici sonuçların
alındığını belirtti.
Radev, Bulgaristan ile
Türkiye arasında ticaret
hacminin arzu edilen potansiyelin altında bulunduğunu, hedeflenen rakamın da 10 milyar avro
olduğunu vurguladı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt
Çavuşoğlu, daha sonra
Bulgaristan Müslümanları
Başmüftülüğüne geçerek,

burada Başmüftü Mustafa
Aliş Haci ve bölge müftüleriyle görüştü.
Bulgaristan'daki nüfusu 1 milyona yakın olan

eserin bakımı konusunda
da bilgilendirildi.
Çavuşoğlu, Bulgaristan'daki temas ve incelemelerini tamamlamadan
önce başkent Sofya'da
ibadete açık tek yer olan

Müslümanların yaşantısı
ve ihtiyaçlarıyla ilgili bilgi
alan Çavuşoğlu, ülkedeki Osmanlı mirası birçok

ve Mimar Sinan ekolünde kurulan Banya Başı
Camisi'ne de ziyarette
bulundu.
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Uzmanlar: Metalürji, Bulgaristan’da stratejik
sektörler sıralamasında enerjinin önüne geçti
Bulgaristan Metalürji
Endüstrisi Birliği (BAMI)
Yönetim Kurulu Başkanı Anton Petrov, Darik
Radyosu’na verdiği demeçte, “Metalürji, Bulgaristan ekonomisindeki
stratejik sektörlerin sıralamasında enerjinin önüne
geçti. Kozloduy Nükleer
Enerji Santrali, yeni enerji üretim tesisleri, ülkenin
metalürji endüstrisinden
daha az yerli ürün üretiyor” diye kaydetti. Onun
ifadesine göre, şu anda
Bulgar ekonomisi iyi gidiyor, istikrarlı bir temeli ve
gelişme potansiyeli var.
Petrov,” Metalürjinin
rekabet gücü ve diğer
birçok sektörün istikrar
kazanması, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının
yıllık % 3,5’lik büyümesini
sürdürmemizi sağlıyor”
dedi. BAMİ Başkanı, koşullar devam ederse 2020
ve 2021'de benzer seviyelerde ekonomik büyüme
öngörüyor.
Anton Petrov,”Kişi başına çelik üretimi açısından
Avrupa ortalamasının altındayız” dedi. Onun ifadesine göre, ülkemizdeki
kişi başına 200 kg’dan
Güney Kore'deki kişi başına 1200 kg’a kadar olan
fark büyük ölçekli projelerden geliyor. Her bir altyapı
projesi hoş bir gelişmedir
ve metalürji endüstrisi için
son derece önemlidir.”
BAMİ Başkanı, Kozloduy
Nükleer Enerji Sanrali’nin

yapımı durumunda ülkemizdeki kişi başına çelik
ürün tüketiminin iki katına
çıkacağına kanaat getirdi.
Metalürji işletmeleri için
diğer önemli yapılar Kresna Geçidi, Şipka Tepesi
altındaki tünel, Burgaz
- Varna otoyolu, Sofya
metrosu. Uzman,” Tünel,
köprü, otoyol, demiryolu
projelerinde beton demirden yapısal çeliğe kadar
çok miktarda metal kullanılır” dedi.
Petrov, ülkemizde bakır
madenciliğinin gelişimini ve katot bakır üretim
kapasitesinin artmasını
önemli bir şans olarak
değerlendirdi. ”Bu tür bir
üretime sahip olan bir ülkenin endüstrisi ve ekonomisinin büyük bir geleceği

var” diye vurguladı. Petrov, ABD’nin dünyadaki
diğer stratejik metal olan
alüminyum ithalatına yüzde 10 gümrük vergisi uyguladığı bir dönemde 40
milyon Euro’nun üzerinde
yatırım yaptığımızı söyledi. Uzman, ”Bu yatırım,
haddelenmiş alüminyum
üretimine yöneliktir- katma değeri yüksek ürünlerin üretiminde kullanılan
oldukça ağır iş makineleri
ve sofistike bir teknoloji
söz konusudur” diye belirtti.
BAMİ Başkanı, ”Şu anda
çelik dünyadaki tüm ülkelerin yaptığı gibi somut ve
özel bir dikkat gerektiriyor.
AB, hızlı bir şekilde tepki
gösterdi ve kısa bir süre
önce emsali olmayan bir

Başbakan Borisov Davos’ta Azerbaycan
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü
Başbakan Boyko Borisov, İsviçre’nin ünlü kayak
merkezi Davos’ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomik
Forumu 50. Yıllık Toplantısı kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı
İlham Aliyev ile bir araya
geldi.
Başbakan Borisov, Bulgaristan ve Azerbaycan
arasındaki işbirliğinin son
yıllarda enerji alanında
stratejik bir seviyeye ulaştığını kaydetti. Borisov,
”Ortak önceliğimiz, enerji
kaynaklarımızı ve rotalarımızı çeşitlendirmek ve
Avrupa Birliği’nin enerji
arz güvenliğini sağlamaktır” diye kaydetti. Borisov,
Bulgaristan'ın Güney Gaz
Koridorunun yapımını her
zaman desteklediğini,
bu koridorun ülkemizin
Azerbaycan’dan doğalgaz alacağı YunanistanBulgaristan doğal gaz ara
bağlantı hattı projesinin
ayrılmaz bir parçası oldu-

ğunu da sözlerine ekledi.
Bu bağlamda, Başbakan
Borisov, Cumhurbaşkanı
Aliyev'e yıl sonuna kadar
bitmesi beklenen Yu-

nanistan ve Bulgaristan
arasındaki gaz boru hattı inşaatında kaydedilen
ilerlemeler hakkında bilgi
verdi.
İkili, geçen yıl
Azerbaycan'da yapılan
görüşmenin devamı olarak Azerbaycan Devlet
Petrol Şirketi’nin (SOCAR) hava temizliği ve
rekabet gücü olmak üzere
iki amaçla Bulgaristan'ın
yerleşim yerlerindeki do-

ğal gaz iletim sistemine
yatırım yapmaya başlaması olasılığını da ele
aldı. Başbakan Borisov,
Azerbaycan tarafının yakında ülkemizde gerçekleştirdiği
gaz sektörü
anketi so nuçları, bir
sonraki
adımları ve
eylemleri
hakkında
bilgilendirmesi konusunda beklentisini dile getirdi. Borisov,
SOCAR'ın ülkemizin gaz
dağıtım sistemine yatırım
yapma olasılığı konusundaki iyimserliğini dile getirdi.
Borisov ve Aliyev, iki
ülkenin enerji alanındaki
ortak çalışmalarının rekabetçi fiyatlarda AB’ye
doğal gaz arzını garanti
etmek için devam edeceği
konusunda anlaştı.

adım atarak çelik ithalatına kota getirdi” dedi.
Petrov,”Türkiye, Moldova
ve Ukrayna’nın çelik ürünleri yeterli belgelendirme
ve kontrol yapılmadan
Bulgaristan’a ithal ediliyor” diye uyardı. Onun
ifadesine göre, aynı ürünler Avrupa'da kolayca dağıtılmazlar, çünkü üretim

ve kalitenin belgelendirilmesi için ek şartlar vardır.
Uzman, ”Bulgaristan'da
kontrol yollarının hala kapalı olmaması nedeniyle
fiyat odaklıyız, fakat bir
gün metal konusunda bunun bedeli ödenir” diye
uyardı. Petrov, demirin
yapıcı bir element olduğunu ve kalitesinden ödün
verilmemesi gerektiğini
hatırlattı.
Petrov, “Bulgaristan,
İngiltere dışında AB’de
endüstrisi için en yüksek
elektrik fiyatına sahip”
dedi. Onun ifadesine
göre, bitmiş ürünlerde
elektriğin yüzde 30-40'ı
ağırlığı metalürji sektörünün gelişmesinin önünde
ciddi bir engeldir.
BAMİ Başkanı, personel eksikliği sorununun
ciddi, ancak çözülemez
ve o kadar da aşılmaz bir
durum olmadığını söyledi.
Petrov, şu anda işgücü ithal edilmesine ilişkin prosedürleri kolaylaştırmaya
doğru hareket edilmesinden dolayı iyimser. Uz-

man,” Eğitim ve bilim için
daha fazla para verilmesi
sevindirici bir olay, çünkü
yetenekli ve iyi eğitimli
personele sahip olmamız
çok önemlidir” diye vurguladı. Onun ifadesine
göre, endüstri güvenlik,
perspektifler ve iyi ücret
vererek cazip hale gelmek için uzun bir yol kat
etti. Petrov, işlerin yavaş
yavaş düzeleceği ve yurtdışındaki Bulgaristan vatandaşlarının yavaş yavaş
geri dönmeye başlayacağı konusunda iyimser.
BAMİ Başkanı, metalürji uzmanlarının meslek
bayramlarını çok yüksek
öz saygı ile karşılamalarının bir nedeni olduğuna
inanıyor. Petrov,” Bu yıl,
geçen yıl hem de krizin
devam ettiği tüm yıllarda
metalürji sektörüne paralarını yatırmaya devam
eden oldukça cesur yatırımcılar vardı. Bu yatırımlar hem sanayi hem de
Bulgaristan için bir gurur,
neşe ve perspektiftir” diye
kaydetti.

Bakan Karakaçanov, orduda göreve
başlama yaşını 40'a çıkarmak istiyor
Savunma Bakanlığı, Savunma ve Silahlı Kuvvetler Kanunu’nda değişiklik
yaparak orduda göreve
başlama yaşının 28’den
40'a çıkarılmasını ve bazı
durumlarda emeklilik yaşının 5 yıla kadar yükseltilmesini öneriyor. Buna
ilişkin kanun teklifi, Halka Danışma Portalı'nda
gerekçeleri ile birlikte
yayınlanmıştır.
Değişikliklerin amacı,
orduda personel sıkıntısının üstesinden gelmektir.
Kanun teklifinin gerekçe
kısmında Savunma Bakanı Krasimir Karakaçanov, 2015'ten bu yana
daha geç emekli olma
olanağı, pozisyonlar için
maksimum yaş sınırının
yükseltilmesi, daha fazla
öğrenci kabulü ve başka
bu yönde bir dizi önlem
alındığına dikkat çekiyor.
Geçen yıldan beri bakanlık, askerlik mesleğinin farklı şehirlerde tanıtıldığı “Asker Ol” başlığıyla yürütülen bilgilendirme
kampanyaları gerçekleştiriyor. Buna rağmen an
itibariyle yaklaşık 5 000
askeri personel eksikliği
yaşanıyor.
Kampanya sonucunda
28 yaş üstü vatandaşlar
arasından orduda görev
yapmak isteyenlerin olduğu raporlandı ve bu-

nun da değişiklikler istenmesinin sebeplerinden
biri olduğu kaydedildi.
Emeklilik yaşına ilişkin
değişiklikler kabul edilirse, asker ve denizciler 48

liğin, zorunlu askerliğin
geri getirilmesine yönelik
ilk adım olduğunu birçok
kez söylemiştir. Bakanlığın yaptığı hesaplamalara göre, zorunlu as-

yaşına kadar, generaller
ve amiraller ise 65 yaşına
kadar hizmet edecekler.
Savunma Bakanlığı'na
göre, şu anda orduda
emekli olup hizmet vermeye devam eden yaklaşık 1 500 kişi görev
yapmaktadır.
Karakaçanov, boş pozisyonların doldurulması
konusunda bu yıldan itibaren uygulanmasını umduğu gönüllü askerliğe
güveniyor. Üç, altı veya
dokuz aylık bir eğitimden
sonra herkesin orduda
göreve başvurabileceği
bir uygulama söz konusudur.
Bakan, gönüllü asker-

kerliğin geri getirilmesi
100 milyon levaya mal
olacak.
Karakaçanov, iki ay
önce bir televizyon kanalına verdiği mülakatta,
”Toplum, zorunlu askerliğin geri getirilmesine
hazırdır. 2008’de zorunlu
askerliğin kaldırılmasına
yönelik kampanya büyük
bir hataydı. Anayasa'da
her bir Bulgaristan vatandaşının ülkesini savunması gerektiği konusunda çok açık bir hüküm
var. Askeri eğitim vermeden savaşa gönderilen
kişiler katliama mahkum
edilmektedir" demişti.
Kırcaali Haber
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Kırcaali ili sakinlerinin kimlik
belge çıkartması kolaylaştırılacak
Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından düzenlenen çalışma
toplantısında yapılan tartışma
sonucunda alınan bazı kararlara göre, yeni gişeler, yerleşim
yerlerine mobil istasyonlar kurulması ve belediyelerin yapacağı destek Kırcaali ili sakinlerini kimlik belge çıkartmasını kolaylaştıracak.Çalıştay, Kırcaali
Valisi, Kırcaali belediye başkanı
ve altı ilçe belediye başkanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Şube Müdürlüklerine 8 personel
alımı yapıldı. Bununla pasaport
şubelerinde kimlik belgelerinin
yenilenmesine ilişkin başvuruları kabul eden en az 2 görevlinin
bulunması amaçlanıyor. Trafik
Denetleme Şube Müdürlüğü de
bir yeni gişe açıyor.
Belediye yönetimi ile ortaklaşa hazırlanan zamanlama planı
doğrultusunda yaşlıların ikamet
ettiği küçük yerleşim yerlerinde
başvuruları kabul etmeye tam

şubelerine yönlendirmek için
koordinasyon modelleri ve mobil
istasyonlarda başvuru kabulüne
başlamak için somut tarihlerin
belirlenmesi de ele alındı.
Komiser Atanas İlkov, belediye
başkanlarına Kırcaali İl Emniyet
Müdürlüğü’nün küçük ve uzak
yerleşim yerlerinde işlenen
suçlarla mücadeleye yönelik
faaliyetlerinden elde edilen sonuçları tanıttı. Kıdemli Komiser
İlkov, 2019 yılında işlenen cezai

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, Türkiye
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile görüştü

Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) basın merkezinden yapılan
açıklamaya göre Bulgaristan’ı resmi ziyareti kapsamında Türkiye
Dışişleri Bakanı Mevlut Çavuşoğlu ve Türkiye’nin yeni Bulgaristan Büyükelçisi Aylin Sekizkök, üyelerinin çoğunluğunu ülkedeki
Türk ve Müslümanların oluşturduğu HÖH Genel Başkanı Mustafa
Karadayı ve HÖH Genel Başkan Yardımcısı ve Bulgaristan Ulusal
Meclisi Bulgaristan - Türkiye Parlamentolararası Dostluk Grubu
Başkanı Ahmed Ahmedov ile görüşme gerçekleştirdiler.

Kırcaali İl Emniyet Müdürü
Kıdemli Komiser Atanas İlkov,
Vali ve yedi belediye başkanına
pasaport şubelerinde yoğunluk
beklendiği için vatandaşlara iyi
hizmet verilmesi amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kimlik
belgelerinin yenilenmesine yönelik belirlenen önlemler hakkında bilgi verdi.
Kırcaali İl Emniyet Müdürlüğü,
pasaport şubelerinde yoğunluk
beklendiği için yeni gişeler açmak için gerekli hazırlıkları yapmıştır. Gişelerin tümü, iş gününün bitiminden önce ve sonra
bir buçuk saat fazla mesai yapmaya hazır durumdadır. Kırcaali ve diğer ilçelerdeki pasaport
şubeleri önünde oluşan kuyrukları azaltmak için vatandaşlara
hizmet verme sürecine işletmeler, kuruluşlar ve yerleşim
yerlerinde yapılan başvuruları
kabul etmek için ek olarak mobil
istasyonlar dahil edilecek. Mobil
istasyonlarından biri periyodik
olarak Çernooçene (Yenipazar)
ilçesinde faaliyet gösterecek.
Bulgaristan Kimlik Belgeleri

bir hazırlık yapıldığı anlaşıldı.
Kıdemli Komiser Atanas İlkov,
belediye başkanlarını vatandaşlara hizmet verileceği binalarda
daha iyi bir ortam yaratmaya
çağırdı.
Vali Çanev, devlet kurumlarının yönetimleriyle pasaport
şubelerine büyük akın başlamadan önce kimlik belgelerinin
değiştirilmesine ilişkin zamanlama planına dahil edilmesi için
ek bir çalıştay önerisi geldi.
Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Hasan Azis, mevkidaşları
adına belediye çalışanlarını
kimlik belgelerini yenilemeye
ilişkin başvuru formlarını doldurmada vatandaşlara hizmet verilecek binalarda daha iyi ortam
yaratılmasına yardımcı olmaları
çağrısına hemen karşılık verdi.
Hızlı ve ekspres pasaport ve
kimlik yenileme başvurularının
sadece Kırcaali’deki şubede değil diğer ilçelerdeki pasaport şubeleri tarafından da kabul edilmesi konusu masaya yatırıldı.
Vatandaşları belirli zamanlarda
daha az iş yükü olan pasaport

suçların 801 olup 2018'e göre
18 az olduğunu kaydetti. Veilen
bilgiye göre, geçen yıl açıklığa
kavuşturulan suç eylemi oranı
yüzde 62 olup bir önceki 2018
yılına göre yüzde 4 daha yüksek
seviyeye çıktı. Trafik güvenliği
durumu karmaşık – il çapında
meydana gelen ağır trafik kazalarında hayatını kaybedenler 2018'de 3 kişi iken geçen
yıl bu sayı 8’e çıktı. Geçen yıl
polis ekipleri 179 yerleşim yerini ziyaret etti, 2018’de bu sayı
104 idi. Köy muhtarlarıyla, okul
müdürleriyle görüşmeler yapıldı
ve sayısı 3-5 arasında değişen
aileler ziyaret edildi. Halkın gündeme getirdiği konularda yetkili kurumlara gönderilen ihbar
mektupları hazırlandı.
Kırcaali İl Emniyet Müdürü
Kıdemli Komiser Atanas İlkov,
belediye başkanlarına video
gözetim sistemleri kurma ve
geliştirme çağrısında bulundu.
Belediye bütçeleri hazırlanırken bu amaca yönelik fonların
dahil edilmesi yönünde taahhüt
verildi.
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