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Irkçıların camiye düzenlediği 
saldırı, "Hoşgörü Kahvesi" ile anıldı

Bulgaristan’ın güneydoğusun-
daki Filibe şehrinde yaklaşık 
700 yıllık tarihi Osmanlı eseri 
Murat Hüdavendigar Camisi'ne 
yönelik 2014 yılında ırkçıların 
düzenlediği saldırı, ''Hoşgörü 
Kahvesi'' ile anıldı.

Filibe Bölge Müftülüğünde dü-
zenlenen etkinliğe Türkiye'nin 
Sofya Büyükelçisi Süleyman 
Gökçe, Bulgaristan Müslüman-
ları Başmüftüsü Mustafa Alış 
Hacı, Başkonsolos Hüseyin 
Ergani, Filibe Belediye Meclis 
Başkanı Savina Petkova ile ye-
rel yönetim temsilcileri, ruhani 
liderler, kültür ve sanat çevreleri 
temsilcileri katıldı.

Başmüftü Hacı, “Geçmişte 63 
minarenin yükseldiği Filibe’de 
kalan iki minaresinden birine 
saldıran ırkçılar hedefine ula-
şamadı. Herkese kucak açarak, 
yanıtımızı sevgi ile veriyoruz” 
dedi.

Hacı, 14 Şubat 2014'te Bulga-
ristan Müslümanlarına ait vakıf 
mülkleri ile ilgili Filibede gö-
rülen bir mahkeme davasının 
ardından Karlova Camisi'nin 

cemaate iadesine ilişkin kara-
rına tepki gösteren ırkçıların 
Murat Hüdavendigar Camisi'ne 
yönelip camlarını kırdıklarını 
ve ateşe vermeye çalıştıklarını 

anımsatarak şunları söyledi: 
“Biz bu olayları unutmama ve 
çirkin bir saldırıyı olumlu bir 
geleneğe dönüştürmek üzere 
üçüncü kez dostlarımızı “Hoş-

görü Kahvesine” davet ediyo-
ruz. Şu anda Başmüftülüğün 
ülke genelinde çoğu Osmanlı 
döneminden kalma 82 ibadet 
ve tarihi eser olan mülk ile ilgili 
açtığı 54 davanın tamamı maa-

lesef dondurulmuştur. Umarız, 
yakın bir zamanda bu davalar 
yeniden görülmeye başlayacak 
ve biz mülklerimize sahip çıka-
bileceğiz.”
Sofya Büyükelçisi Süleyman 

Gökçe de Türkçede “bir kahve-
nin 40 yıllık hatırı var” sözünün 
Bulgarcada da karşılığı oldu-
ğunu belirterek, 2019 yılında 
Avrupa Kültür Başkenti olacak 
Filibe’nin, İstanbul’un bu konu-
da sahip olduğu deneyiminden 
yararlanabileceğini söyledi.
Filibe’ye yeni gelen Başkon-

solos Hüseyin Ergani de “Talih-
siz bir olay yaşanmış. Filibe ise 
bu talihsiz olayı hoşgörü ola-
yına dönüştürmeyi başarmış. 
Bu da gösteriyor ki şehir, 2019 
yılında Avrupa Kültür Başkenti 
olmayı hak etmiştir.” dedi.
Hoşgörü kahvesine katılan 

Filibe Belediye Meclis Başkanı 
Savina Petkova da “Bu güzel 
vesileyle herkesi, dini, ana dili 
ve kökeni ne olursa olsun kendi 
içinden barış, bilgelik ve refah 
için bir dua okumaya davet edi-
yorum” dedi. AA

AA’nın Filibe'deki 15 Temmuz fotoğraf sergisine büyük ilgi
Anadolu Ajansının fotoğrafla-

rından oluşan ve Türkiye'de 15 
Temmuz darbe girişimini anlatan 
fotoğraf sergisi Bulgaristan'da 
ilgi görmeyi sürdürüyor. Filibe 
şehrinde Türkiye'nin Filibe Baş-
konsolosluğu ve Bulgaristan 
Müslümanları Başmüftülüğünün 
desteği ile Boris Hristov Sanat 
ve Kültür Merkezi'nde açılan 
sergide AA'nın hazırladığı 41 
fotoğraf tablosu ve diğer görsel 
malzemeler beğeniye sunulu-
yor. 

Serginin açılışını yapan 
Türkiye'nin Sofya Büyükelçisi 
Süleyman Gökçe, "AB yönetici-
leri de FETÖ'nün ne olduğunu 
daha önce anlayamadıkları için 
pişmanlık duyduklarını beyan 
ettiler." dedi. Gökçe, törende AA 
muhabirine yaptığı açıklamada 
da, Türkiye'nin darbe girişiminin 
arkasındaki terörist yapılanma-
nın asıl özünü göstermekten 
yorulmayacağını söyledi. Sergi 

için AA'ya teşekkür eden Gök-
çe, "Bulgaristan da o gün Türki-

ye'deki olup bitenleri anlayama-
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Unutulmayanlar: Şefket Efendi
(Şevket Efendi: Doğum-1917, Ölüm-1997) 

Yöremizin ünlüleri der-
ken, hiç unutamayacağım 
bir insanın siması canlanı-
yor gözlerim önünde. Bir 
sofrada oturduğum için 
değil, kayın pederim ola-
rak sık sık elini öptüğüm 
için değil. Tüm yöre in-
sanlarımızın gerçek aydı-
nı, gerçek hocası, gerçek 
efendisi olduğu için onu 
sık sık anıyor, heyecanla-
nıyorum. Yokluğuna da bir 
o kadar üzülüyorum. Peki, 
kimdir Şevket Efendi? Ye-
tiştiği dönemlerde, dağ 
yamaçlarında dev bir kişi 
tarafından tohum saçıl-
mışçasına serpilmiş evler-
de okumuş, aydın kimse-
ler yokmuş. Askere gide-
ne mektup yazacak, as-
kerden gelen mektubu 
okuyacak insan bulunmu-
yormuş. Böyle cehalet 
karanlığında bir kıvılcım, 
bir ateş gibi parlamış, 
alevler halinde yükselmiş 
Şevket Efendi. Daha kü-
çük yaşta babasını kay-
betmesine rağmen, daha 
11 yaşındayken yaşlıların 
ardına takılıp ülkenin çe-
şitli yerlerine gitmiş, baş-
ka işlere gücü yetmediği 
için at otlatıp onları sulu-
yormuş. Sığırlar güdüp 
ırgatlığın tadını almış. 
Yaşlılar arasında bel bük-
müş, buyurulan her işi ye-
rine getirmiş ve güven 
kazanmış. El kapılarında 
bir lokma ekmek için bü-
zülmenin, bel bükmenin, 
gözyaşı dökmenin ne ol-
duğunu daha o zaman 
anlamış. Ama o her şeyi 
öğrenmek, her şeyi bil-
mek istiyordu. Belki de 
ondandır bu merakla ya-
şadığı ve gördüğü işin 
ağırlığını hissetmiyordu 
bile. Yaşamın bir çalışmak 
olduğunu da sezmiş gibiy-
di. Ya sürüneceksin, ya da 
ırgat olarak bile ekmeğini 
kazanacaksın. Yorgun 
dizlerinde iğneleyen acıla-
rı sezdiği zamanlarda bile 
üç buçuk yaşındayken ilk 
ve son kez babasını şöyle 
hatırladığını söylüyordu 
bizlere; “Bir yaz akşamıy-
dı, iri yarı bir adamın atın-
dan inerek beni kucakla-
yarak, küçücük ellerimi o 
kocaman avuçlarının ara-
sına nasıl da alıp okşadı, 
okşadı” derken sanki o 
atlıyı canlandırıyordu göz-
lerinin önünde. “Ne unu-
t u lm a z  b i r  an ı  bu 
Allah’ım”----diyerek o ken-
dine özgü gülümsemesiy-
le bizlere bakıyordu... 
Ömrü boyunca hep bu 
anıları yaşayarak, içindeki 
acıyı yanındaki torunları-
nın başlarını okşayarak 
acılarını söndürmeye ça-
lışıyordu. Şevket Ahmet 

ortaokulu bitirince hemen 
tahsiline devam edemiyor. 
Maşkılı’dan Kırcaali’ye ka-
dar sırtında odun yüküyle 
saatlerce yol yürüyüp ai-
lesini geçindirmeye çalışı-
yor. Böylece ekmek para-
sını sağlıyor. 25 yaşında 
dul kalan anası altı tane 
boğazı beslemek için di-
kiş makinesi başında göz 

nuru döküyormuş zaten. 
Nihayet onun okuma me-
rakını sezen ağabeyi 
Ömer her şeyi göze ala-
rak onu Şumnu’ya gön-
dermiş. Şevket tam 5 yıl 
uygarlığın merkezi Şumnu 
şehrinde “Medresetün-
nüvvap” da eğitimini ta-
mamlıyor. 1939 yılında 
mezun oluyor. Tatil zama-
nında köyüne dönünce o 
kırmızı fesi ve beyaz sarı-
ğıyla tüm yöre halkının 
sempatisini kazanıyor, 
onların sevgi seli ile karşı-
laşıyordu. Köydeşlerini 
çok seyrek rastlanan ki-
barlığıyla, bilgisiyle, hare-
ketleriyle büyülüyor, etkili-
yordu. Şevket Ahmet artık 
Şevket Efendi diye anıl-
maya başlıyor. Camilere 
davet ediliyor, dualar yapı-
yor, mevlitlerde, toplantı-
larda onun kibar görünü-
şü ve sözleri halkı fethedi-
yor. O zaman köyler, Ro-
doplar insan doluymuş. 
Bir sırasında mevlit duası 
sonunda elleri amin için 
göklere açmış okul torba-
ları sırtında genç kızlar 
görüntüsü onun gözün-
den kaçmamış olacak ki, 
genç hocanın istemeye-
rek gözleri bir tanesine 
ilişiyor, içine sımsıcak 
duygular doluyor ve bir 
kıvılcım gibi içini ısıtıyor. 
Sonra yıllar geçiyor ve 
Ömer ağabeyi ona bir 

yuva kurmak zamanı gel-
diğini söyleyince, yakın 
köyde uygun ve iyi bir aile 
kızını istemeye gidecekle-
rini söyleyince hiç tered-
düt etmemiş ve hiç gör-
mediği, bilmediği bir kızla 
evlenmesi için ağabeyine 
hiç mi hiç itiraz etmemiş. 
Tertemiz bir kalbe sahip 
olan Hoca karşı gelmemiş 

ve Allah’ın emriyle, pey-
gamberin kavliyle, gele-
nek ve göreneklere uya-
rak evlenmişler. Talih bu 
ya, bir de ne görsün, hay-
retler içinde o elleri amin 
duası için göğe açan o 
öğrenci kız...ve kendini 
çok, ama çok mutlu oldu-
ğunu hissetmiş. Kadere 
inandığını söylerdi. Onun-
la her konuda konuşan 
ben, kayın validemle nasıl 
aile yuvası kurduklarını 
sorduğumda bana bunları 
anlatmıştı. Kayınpederim 
Ş u m n u  N ü v v a p 
Okulu’ndan mezun olun-
ca, Kırcaali Türk Pedago-
ji Okulu’nun ilk Türkçe 
hocası oluyor. 20 yıl 
Kobilane’den şehre yaya 
gelip öğretmenliğe devam 
ediyor, bölgedeki Türk ay-
dınlarını yetiştiriyor. Şev-
ket Efendi askerlik borcu-
nu bölüğün katibi olarak 
ödüyor. Askerlikteki bölü-
ğün subayı künyesine 
Bulgarca okumayı ve yaz-
mayı mükemmel bilen bir 
kişi olduğunu kaydetmiş. 
(Tüm ona ait olan evraklar 
bana emanet-onlardan 
görebiliyorum) Askerlikten 
döndükten sonra şu anda 
müzeye döndürülen o za-
manın Medresesinde yüz-
lerce gencin eğitimini 
sağlıyor... Okul dışında 
konferanslar veriyor. Şev-
ket Efendi Şumnu Medre-

setünnüvvap 1939 mezu-
nu Güney Rodopların en 
g ö z d e  a y d ı n l a r ı n -
dan...1917 Maşkılı’da do-
ğup büyümüş Şumnu’dan 
bu medeniyet merkezinin 
okulunu bitirince Rodop-
lara dönmüş ve Kırcaali’de 
önce ilkokul, sonra rüştiye 
kısmında öğretmenlik 
yapmaya başlamıştır. 

1951 yılında 
açılan Türk 
Pedagoji Oku-
lunda Türk Dili 
ve Edebiyatı 
öğretmenliği 
y ı l l a r ı n d a 
(1939 -1959) 
tam 20 yıla 
aşkın yüzlerce 
aydın yetişti-
ren tek öğret-
men sıfatını 
kazanmıştır. 
Onun kimliği-
ni, karakterini, 
en güzel ve en 
geniş şekilde 
D r.  İ s m a i l 
Cambazov “ 
Eşiğim ve Be-
şiğim” kitabın-
da ifade et-
miştir. 1960-lı 
yıllarında bi-
limsel ateizm 
gelmişti, ga-
zetelerde, rad-
yolarda, batıl 

d i n l e r e ,  h e l e  d e 
İslamiyet’e ver yansın edi-
liyordu. Allah’a, peygam-
bere, inananlara zorluk 
çıkartılıyordu. Parti genç-
lik örgütü üyelerine, öğret-
menlere, aydınlara, cami-
lere ve kiliselere gitmeyi 
de yasaklamıştı. Hele 
hele de öğretmenler sık 
sık bilimsel ateizm konfe-
ranslarına, çağırılıyor ve 
kendilerine materyalist 
bilgiler veriliyor ve her an 
takip ediliyorlarmış. Ben-
zer bir öğretmenler konfe-
ransı sonunda 1958 yılın-
da Prof. Dr. olan Nikolay 
Mizov İslam aleyhinde 
konuştuktan sonra Şevket 
Efendi elini kaldırmış ve 
söz istemiş. Kürsüye da-
vet edip sözü ona vermiş-
ler. Fakat o olduğu yerden 
ayağa kalkmış ve adeta 
bağırmış; “Ben kürsü ada-
mı değilim, buradan, ye-
rimden söyleyeceğim söy-
lemek istediklerimi“ de-
miş, Türkçe olarak. Bul-
garca konuşda herkes 
anlasın”,demişler. “Ben 
Türküm ve Türkçe konu-
şacağım”, demiş genç öğ-
retmen yerinden. “Konuş”, 
demişler. “Ben Profesör 
Mizov yoldaşı dikkatle 
dinledim ve söyleyebilirim 
ki konuştukları hepsi so-
nuna kadar uydurmadır, 
benim dinime karşı büyük 

bir iftiradır. Onun okuduğu 
aye t l e r i n  h i ç  b i r i s i 
Kuran’da yoktur. Hazreti 
Muhammet profesörün 
zikrettiği sözleri hiç bir za-
man söylememiştir“,  de-
miş... Şevket Efendi’nin 
adeta beklenmedik bu 
haykırışı bir bomba gibi 
salona düşüp patlamış. 
Üstüne çullanmak için he-
men onun oturduğu arka 
sıralara koşmuşlar. Bula-
mamışlar, onun olduğu 
yer bomboşmuş. Söyle-
yip, başını yukarı kaldırıp 
salonu terk etmiş. Kediyi 
sütten kovmayacak kadar 
merhametli olan, müteva-
zılığıyla anılmış bu insan, 
son derece terbiyeli öğret-
men kargaşadan uzaklaş-
mış. Hayır! O korkudan 
kaçmamış, bu utanç ve-
ren profesör konuşmasın-
dan sonra, sadece salo-
nun dışına nefes almak 
için çıkmış. Bu hadiseden 
sonra ona istifa vermek 
için çağırdıklarında, ne 
görsünler o az önce ken-
disi istifa etmişti gönüllü 
olarak. Başına geleceğini 
bile bile. Onun sonra işe 
geri dönmesi için Azer-
baycanlı bir öğretmen 
olan Gaffurzade: “O din-
siz bu dinsiz aramızda bir 
de din adamı olsun ne 
olacak sanki “diyerek geri 
almaları için yardımda bu-
lunmuş. Ellili yılların baş-
larında; Türkiye Cumhuri-
yeti fes giymeyi yasakla-
masına rağmen, Bulgaris-
tanlı komünistlerin de bu 
tür geleneksel giyim ve 
kuşanmaları beğenme-
melerine rağmen, Şefket 
Efendi altın sarısı sarıklı 
kırmızı fesini, hiç çekin-
meden giyen nur yüzlü ve 
dik başıyla kalmış o sıra-
lar...  Şevket Efendi, 
Bulgaristan'ın Kraliyet 
devrinde; Şumnu şehrin-
de bulunan Nüvvab Mek-
tebinin, bir üstünden me-
zundu; Şimdi bizde "İmam 
Hatip Lisesi" manasına 
gelen; "Nüvvab Mektebi-
nin", bir üstünden, yani Âlî 
İmam Hatip Mektebi me-
zunu idi. 1948 yılına ka-
dar, faaliyetini sürdüren, 
bu mektebin muhteşem 
şekilde muasırlaştırılan 
bir Tedrisat Programı var-
mış. İşte Şevket Efendi, 
bu mektepten mezun idi... 
Şefket Efendi, Medrese 
(Türk okulları kapanınca 
1960’dan 1976 yılına 
(emekliye ayrılana kadar) 
Maşkılı’da (Kobilane’de) 
öğretmenlik ve eğitmenlik 
yapıyor ve ozan Niyazi 
Hüseyin Bahtiyar’ın “Bal-
kanlarda Türk Ünlüleri” 
adlı kitabında hakkıyla ye-
rini alıyor. 40 yıl öğret-

menlikten sonra 1976’da 
emekl i l iğe ayr ı l ıyor. 
Emekli olmasına rağmen 
hiç bir şekilde cemaatten 
ayrılmıyor, daima halkla 
iç içe, insana yakışır şe-
kilde hayatını sürdürüyor. 
Yöremizde onu tanıma-
yan, onu sevmeyen yok-
tur. Onu saygı ve minnet-
le anarlar. Şevket Efendi 
1997 Kasım ayının so-
nunda, perşembeyi cu-
maya bağlayan gecede, 
tam üç ayların başlangı-
cında, sessizce yaşadığı 
gibi, sessizce, bizlere, 
çocuklarına güzel nasi-
hatler vererek, gülümse-
yerek aramızdan ayrıla-
rak hakkın rahmetine ka-
vuştu. Çok sevdiği haya-
ta, dünyaya, yaşama 
veda etti. Ruhu şad ol-
sun! Bunları yazan ben, 
onun gelini Habibe Ah-
met, kayınpederim Şefket 
Ahmet’in etkisiyle Türk ve 
dünya edebiyatını tanı-
dım, kalemim sanki daha 
da güçleşti. Beni Şefket 
Efendi edebiyat, felsefe, 
etik, tarih, coğrafya vs. 
bilim alanlarında yetiştir-
di. Dünya klasik edebiya-
tını ondan öğrendim, 
Fåderiko Garsiya Lorka’yı 
ondan duydum, Bayron, 
Şeli ve Foyerbah’la beni 
o tanıştırdı,20 yaşında 
onun evine gelin oldum, 
öğretmen olarak kendi 
köyüm Köseler’de çalışı-
yordum o zamanlar. Ayrı-
ca kayın pederim bana 
armağan olarak o za-
manlar (1974 yılıydı ah ne 
kadar değerliydi benim 
için,hala da değerli) çok 
değerli bir miras, 50 ciltlik 
kütüphane hediye etti ve 
ben onu daha da zengin-
leştirdim yıllar geçtikçe..... 
2001’de ilk Türkçe şiir ki-
tabım çıktı: Adı “Gönül 
Yaprağı”, 2003’de ise Bul-
garca “Nad predela”- şiir 
kitabım basıldı. Her iki 
kitapta da şiirlerden baş-
ka,  yaşadığım bazı 
önemli olaylar üzere dü-
şünceler içeren yazılarım 
yer alıyor. En son 2005’de 
“Şafakla Gülebilsem” adlı 
şiir kitabım yayınlandı. En 
çok doğa olaylarını kale-
me alıyorum ve “Bana 
güneşim, yollarım, esen 
rüzgarım, kır çiçeklerim, 
gurubum, gökyüzüm, 
yağmurum ilham verdik-
lerini hissediyorum ve 
düşünüyorum. Ayrıca in-
sanlar arasında görülen 
barış, hoşgörü, insanlık, 
kardeşlik, adalet, doğru-
luk, güzellik gibi değerler 
bana ilham kaynağı olu-
yor. 
             Habibe AHMET
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DOST Birliği koalisyonu, sağ partilerle
 işbirliği yapmayı düşünüyor

Sorumluluk, Özgürlük ve 
Hoşgörü İçin Demokratlar 
(DOST) Partisi'nin Genel 
Başkanı Lütfi Mestan ve 
Hürriyet ve Şeref Halk 

Partisi (HŞHP) Genel 
Başkanı Orhan İsmailov, 
düzenledikleri ortak ba-
sın toplantısında iki par-
tinin koalisyon kurduğunu 
ve erken genel seçimlere 
“DOST Birliği” adı altında 
birlikte katılacaklarını bil-
dirdi. Kendilerini modern 
bir yurttaş vatanseverliğin 
temsilcisi olarak nitelendi-
ren Mestan ve İsmailov, 
saraysız bir Avrupa de-
mokrasisi için mücadele 
edeceklerine vurgu yapa-
rak, gelecek Halk Mec-
lisine gireceklerine dair 
kanaat getirdi. 

Mestan, “Bir yandan 
siyasi misyonumuz, si-
yasi fikrimiz, öte yandan 
ise siyasi terör, baskı ve 
yolsuzluk şantajından 
dolayı Sayın İsmailov ile 
bizi ağır, acımasız çatış-
ma bekliyor. Bu kavgada 
güçler eşit değil, ama ka-
zanılacak” diye kaydetti. 
DOST liderinin ifadeleri-

ne göre yeni koalisyonun 
tek bir ulusal görevi var ki, 
kendi deyişiyle “bu görev 
sentezlenerek, saraysız 
bir demokrasi, saraysız 

bir Avrupa demokrasisi 
olarak nitelendirilebilir”. 
Orhan İsmailov, “Bizim 
için en önemlisi artık 25 
yıldır süren bu yönetim 
modelini, bazı yerlerde 
feodalizm modelinin, per-
de arkasından yönetim 
modelinin bozulmasıdır” 
dedi. Basın toplantısın-
da ikisi, Türkiye’deki çif-
te vatandaşlar dahi tüm 
Bulgaristan vatandaşları-
nın oyları için mücadele 
etmeye azimli olduklarını 
dile getirdi. 

Lütfi Mestan da, Orhan 
İsmailov da, DOST Birliği 
koalisyonunun gelecek 
meclise gireceğinden 
emin olduklarını söyledi. 
Onlar için DOST Birliği’nin 
Meclise yüzde 4 giriş ba-
rajını aşıp aşmaması 
sorusunun söz konusu 
olmadığı, bu koalisyonun 
yüzde kaç oranda oyla 
Meclise gireceği sorusu-
nun söz konusu olduğunu 

ifade etti. 
İ k i  p a r t i  l i d e r i , 

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaşlar 
(GERB) ve Reformcu Blok 

ile olası bir koalisyona gi-
rip girmeme sorusuna da 
cevap verdi. Mestan, “Biz 
Bulgaristan’ın jeostratejik 
seçiminden caydırma ris-
kini yaşatmamaya azim-
l iyiz ve Bulgaristan’ın 
Avrupa Birliği ve NATO 
üyeliğine devam etmesini 
ilke edinen siyasi güçle-
ri, yönetim oluşumlarını 
destekleyebiliriz. Her ne 
kadar dengesiz güç iddi-
alı bulunsa da, bu tür Av-
rupa-Atlantik yanlısı bir 
koalisyon hükümetinin ku-
rulmasını zorlaştırmayız” 
diye kaydetti. İsmailov, 
Reformcu Blok koalisyo-
nunda yer alan partilerle 
iyi ilişkilere vurgu yaptı. 
HŞHP lideri, “Gelecek 
Mecliste sağ partilerdeki 
meslektaşlarımızla işbir-
liğimiz olacak” diye kesin 
konuştu.

İki parti lideri, bu koalis-
yonun partilerinin yerel 
teşkilatları arzusu sonu-

cunda kurulduğunu izah 
etti. DOST ile ilgili kararla-
rın başka devletler tarafın-
dan alındığı yönündeki id-
diaları reddeden Mestan, 
“Biz Bulgaristan ve Türki-
ye arasında aktif stratejik 
diyalog yürütülmesi için 
çalışacağız. Bu tezimizde 
birileri Türkiye yanlısı bir 
yaklaşım görüyorsa, sağ 
hoş olsun” dedi. 

Türkiye Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın 
yönet imini  onaylayıp 
onaylamadığı sorusu ile 
ilgili olarak Mestan, “Bu 
ülke bugün terörizme kar-
şı gerçek bir savaş yürü-
tüyor, sınırları içinde ise 
Avrupa’ya akın etmelerine 
izin verilmeyen milyonlar-
ca sığınmacı bulunuyor” 
diye belirterek, bu yüzden 
bu durumun göz önüne 
alınmadığı her hangi bir 
Türkiye değerlendirilme-
sinin siyasi sorumluluk 
bilinci ile yapılmamış ola-
cağının altını çizdi. Mes-
tan, Bulgaristan’ın Tür-
kiye ile ilişkilerini- orada 
Bulgaristan vatandaşla-
rının ikamet etmesinden 
dolayı ekonomi ve siyasi 
alanlar gibi tüm alanlarda 
genişletmek için özel bir 
stratejiye sahip olması 
gerektiğini düşünüyor. 

Lütfi Mestan ve Orhan 
İsmailov, DOST Birliği 
koalisyonunu oluşturan 
par t i ler inin tamamen 
eşit konumda olacağını, 
HŞHP’nin koalisyonun 
adında eksik olmasının 
ise “DOST ile hür ve şe-
refli” sloganı ile telafi edi-
leceğini dile getirdi. Mes-
tan, “Koalisyon sözleşme-
sinde parti başkanlarının 
her zaman birlikte karar 
alacağı belirtiliyor” dedi. 
İsmailov, onun için ayrılık 
yerine birleşme olmasının 
daha önemli olduğunu ifa-
de etti. AA

Filibe, hızla gelişen dört Avrupa kentinden biri
Filibe kenti, dış kaynak 

kullanımı (outsourcing) 
alanında en hızla gelişen 
Avrupa kentlerinden biri 
ilan edildi. Bu “Merkez 
ve Doğu Avrupa’da Ortak 
Hizmetler ve Outsourcing” 
başlığı altında düzenle-
nen yıllık ödüllerin dağıtıl-
dığı törende oldu. Ödüller, 
outsourcing sektöründe 
elde edilen üstün başarı-
lar için veriliyor.

Bu yıl beşincisi dü-
zenlenen ödül töreni, 
Polonya’nın başkent i 
Varşova’da gerçekleştiril-
di. Törende, iş hizmetleri 
merkezlerinin genişle-
tilmesi ile ilgilenen Mer-
kez ve Doğu Avrupa’da 

300’ün üzerinde önemli 
uluslararası şirketlerin 
temsilcileri hazır bulun-
du. Ödül töreninden önce 
outsourcing sektörüne 
ilişkin en güncel konuların 
masaya yatırıldığı yüksek 

düzeyde bir toplantı ger-
çekleştirildi. 

Uluslararası düzeyde 
kabul görmüş 177 şirket 
kuruluşu, kent ve şahsi-
yetler, toplam 24 dalda 
ödüllere aday gösterildi. 

Ödüllendir i lenler ara-
sında Merkez ve Doğu 
Avrupa’da en dinamik bir 
şekilde gelişen kentler, IT 
& BPO şirketleri, HR şir-
ketleri ve özel girişimler 
bulunuyor.

Outsourcing endüstrisin-
de Avrupa’da hızla gelişen 
kentlerden biri olarak Fili-
be de ödüllendirildi. Son 
yıl içinde Financial Times 
gazetesi, sayfalarında Fi-
libe kentine ilişkin birkaç 
özel makaleye yer verir-
ken IT ve BPO endüstri-
si ile ilgili düzenlenen bir 
sürü ulusal ve uluslararası 
müsabakalarda da Filibe 
ödül sahibi olmuştu. 

              Kırcaali Haber

Borisov: AK, sığınmacı-
lar için ülkemize daha 6 

milyon avro sağladı
Eski Başbakan ve 

Bulgaristan’ın Avrupalı 
Geleceği İçin Vatandaş-
lar (GERB) Partisi Genel 
Başkanı Boyko Borisov, 
Sosyal Medya Hesabı 
üzerinden yaptığı açık-

lamada, AB Komiseri 
Dimitris Avramopulos’un 
kend is in i  s ığ ınma -
cı baskısından dolayı 
Bulgaristan’a 6,1 milyon 
avro finansman sağlan-
dığından haberdar etti-
ğini bildirdi. 

Borisov, açıklama-
sında şu ifadeleri kul-
landı: “Göç, İçişleri ve 
Vatandaşlık Komiseri 
Dimitris Avramopulos, 
Uluslararası Göç Örgü-
tü ve Bulgaristan’daki 
birimine 6,1 milyon avro 
finansman sağlandığın-
dan bizzat beni haber-
dar etti. Bu kaynaklarla 

mıştı. Dünya çapında da 
bunu anlamak zor. Bunun 
nedeni Avrupa Birliği (AB) 
ülkelerinden kaynaklanan 
algıların olması. Ancak 
AB yöneticileri de bunun 
ne olduğunu anladılar ve 

daha önce anlayamadık-
ları için pişmanlık beyan 
ettiler" sözlerine yer verdi.

 "Türkiye'nin Filibe Baş-
konsolosu Hüseyin Er-
gani, daha önce Sofya 
ve Burgaz'da sergile-
nen AA'nin fotoğraflarını 
Filibe'de de tanıtmış ol-
maktan dolayı memnun 
olduğunu belirterek, "15 

AA’nın Filibe'deki 15 Temmuz 
fotoğraf sergisine büyük ilgi

mülteci krizinden dolayı 
artan zorluklarla ilgili 
gerekli tepki verilmesi-
nin garanti edilmesine 
yardımcı olunacak. 

Bu 6,1 milyon avro fi-
nansmanla destek, bilgi 

ve danışmanlık sağ-
lanması, refakatsiz ço-
cukların korunmasının 
iyileştirilmesi ve gönül-
lü geri dönüş süreçleri 
desteklenecek. 

Diğer 2,5 Avro ise 
İçişleri Bakanlığı tara-
fından yapılanların ge-
nişletilmesi, barınma 
kapasitesinin ve göçün 
önlenmesine ilişkin farklı 
mekanizmaların iyileşti-
rilmesi için harcanacak. 

Avrupa Komisyonu ve 
Sayın Avramopulos’a 
üstlendiği görevi yerine 
getirdiği için teşekkür 
ederim”.

Temmuz'un arka yüzünü 
ve iç yüzünü göstermek 
istedik. Halkın ilgisinden 
dolayı mutluyuz" diye ko-
nuştu. 

Sergiyi gezen Filibe Ata-
türk Kültür Merkezi Baş-
kanı Bedriye Tarmazova, 
"Çok karmaşık duygular 

taşıyorum. Büyük ve ce-
sur bir milletin mensubu 
olduğumdan dolayı son 
derece gururluyum. Türk 
milleti bütün dünyaya ne 
kadar cesur vatanperver 
bir millet olduğunu kanıt-
ladı" ifadesini kullandı. 

Sergi 12 Şubat'a kadar 
ziyarete açık kaldı.

              Anadolu Ajansı

1. sayfadan devam
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Partilerin seçimler için Merkez Seçim 
Komisyonu’na başvuru süresi doldu
Ülkemizde 26 Mart’ta 

yapılacak erken parla-
mento seçimlerine ka-
tılmak için parti ve koa-
lisyonların kayıt yaptır-
mak için Merkez Seçim 
Komisyonu’na (MSK) 
başvuru süresi doldu. 
MSK’ya GERB, HÖH, 
İrade, Bulgar Baharı, 
Bulgaristan Ulusal Bir-
liği, Halk Sesi, DROM, 
Yeşiller Partisi, Diriliş ve 
Bulgaristan’ı Güncelle 
olmak üzere toplam 10 
parti başvurdu. Kaydını 
yaptıran koalisyonlar ise 
8. Onlar Bulgaristan İçin 
BSP, Reformcu Blok, 
Birleşik Vatanseverler, 
ABV-21 Hareketi, Evet, 
Bulgaristan, Yeni Cum-
huriyet Platformu, DOST 
Birliği (DOST-HŞHP) ko-
alisyonları ve Memnuni-
yetsizler Koalisyonu ’dur. 
Kıyaslama yapmak 

gerekirse, 2014 yılında 
yapılan genel seçimler 
için toplam 7 koalisyon 
ve 22 parti kaydını yap-
tırmıştı. Daha sonra on-
lardan 4’ünün kaydı iptal 
edilmişti.

2014 yılındaki seçim-
lerden farklı olarak bu 
defa sol partilerden ikisi 
– yeni seçilen Konstantin 
Prodanov’un başkanlı-
ğındaki “ABV” ve Tatya-
na Donçeva’nın “21 Ha-
reketi” partileri koalisyo-
na girmeye karar verdi. 
Radan Kınev’in başkan-
lığındaki DSB ve Orhan 
İsmailov’un başkanlığın-

daki HŞHP ayrıldıktan 
sonra Reformcu Blok 
koalisyonunda yer alan 
partiler azaldı. Aşırı ırk-
çı ve milliyetçi NFSB ve 
VMRO partilerinin kur-
duğu koalisyona 2014 yı-
lında seçime tek katılan 
Ataka partisi de katıldı. 
Birleşik Vatanseverler 
adındaki bu koalisyon 
bundan önce cumhur-

başkanlığı seçimlerine 
katıldı. O zaman aşırı 
ırkçı ve milliyetçiler oy-
ların yüzde 15’ini almayı 
başardı. 
Lütfi Mestan’ın kurduğu 

Sorumluluk, Özgürlük ve 
Hoşgörü İçin Demokrat-
lar (DOST) Partisi, cum-
hurbaşkanlığı seçimle-
rinde kendi adayını gös-
termeyip GERB’in adayı 

Tsetska Tsaçeva’yı 
desteklediğini açıkladı. 
DOST, Reformcu Blok 
koalisyonundan ayrılan 
Orhan İsmailov başkan-
lığındaki Hürriyet ve Şe-
ref Halk Partisi (HŞHP) 
ile birlikte katılacak. 
Reformcu Blok’tan ay-
rılan Radan Kınev ise 
partiler üstü bir oluşum 
olan Yeni Cumhuriyet 
Platformu’nu kurdu. 
Sağ partiler arasın-

da Eski Adalet Bakanı 
Hristo İvanov’un kur-
duğu “Evet Bulgaris-
tan” adındaki parti bu-
lunuyor. Bu parti son 
anda kayıt için gereken 
imzaları topladı ve Ye-
şiller Partisi ve Avrupa 

Birleşmesi ve Dayanış-
ması Hareketi (DEOS) 
ile birlikte seçime katı-
lacak. 
Kasım ayında yapı-

lan cumhurbaşkanlığı 
seçimler inde yüzde 
11’den fazla oranda oy 
alan işadamı Veselin 
Mareşki’nin kurduğu 
İrade Partisi ilk defa ge-
nel seçimlere katılacak. 
Seçime katılacak parti 

ve koalisyonların listesi 
11 Şubat’ta açıklandı. 
MSK’nın, herhangi 

bir siyasi gücün kay-
dını reddetmesi halin-
de onlar Yüksek İdare 
Mahkemesi’ne itiraz 
edebilecek. 
            Kırcaali Haber

Ulusal Tütün Üreticileri Derneği, Tütün 
Danışma Konseyi’nin toplanmasını istedi

Ulusal Tütün Üreticileri 
Derneği-2010, acil ola-
rak Başbakanlık Tütün 
Danışma Konseyi’nin 
toplanmasını istedi. 
Radyo Fokus’a konu-
şan dernek başkanı ve 
Avrupa Tütün Yetişti-
ricileri Derneği (UNI-
TAB) Başkanı Tsvetan 
Filev “Tarım ve Gıda 
Bakanı Prof. Dr. Hris-
to Bozukov’a Tütün 
Danışma Konseyi’nin 
toplanması teklifinde 
bulunduğumuz resmi 
bir mektup gönderdik. 
Tütün üreticileri, 2016 
yılı mahsulü tütün alımı 
için ödemelerin gecikti-
rilmesinden dolayı endi-
şe duyuyor.
“Ülkemizde tütün alımı 

yapan firmaların üçü, 
artık üçüncü ay aldık-
ları tütün için ödeme 
yapmıyor. Üreticiler, Ka-
sım ve Aralık aylarında 
alınan ürünleri için öde-
me bekliyor. Bu yüzden 

Bakan ile görüşme ta-
lep ettik. Tüccarların 
dürüst davranmaması, 
dört cins tütün üretici-
lerini çaresizlik içinde 
bırakıyor” diye konuştu. 
Filev, söz konusu tica-
ret kuruluşların Başba-
kanlık Tütün Danışma 
Konseyi’nde yer aldığı-
nı ve yapılacak toplan-
tıda 2016 yılı tütün alım 
kampanyasının kap-
samlı analizi yapılarak, 

konunun ele alınması 
beklendiğini belirtti. 
“Tütün üreticileri, şir-

ketlerle ön sözleşme 
yapmalarına rağmen 
hala tütünün bir kısmı 
alınmamıştır. Tütün Da-
nışma Konseyi’nin top-
lanmasını talep etme-
lerinin nedenlerinden 
birinin tütün satın alan 
f irmaların büyük bir 
kısmının bu yıla ilişkin 
sözleşme imzalamama-

sı, 2017 yılı için 
tütün üreticileri 
kayıt süresinin 
ise 31 Mart’ta 
dolacağını be-
lirtti. 
Filev, “Tütün 

tüccar lar ının 
büyük kısmının 
hala tütün üreti-
cileri ile sözleş-
me imzalamaya 
başlamaması 
bizi endişelen-
diriyor. Çünkü 
bu sözleşme 

tütün üreticilerin ka-
yıt edilmesi için temel 
kriterdir” dedi. Konsey 
toplantısında tütün üre-
ticileri, 2016 yılı tütün 
alım kampanyasına 
ilişkin geçici devlet des-
tekleme ödemelerinin 
mart ayında yapılması 
için Bakanlığın gere-
keni yapacağına dair 
beklentilerini de dile 
getirecek. 
           Kırcaali Haber

Ardino-Smolyan yolunda 
tehlikeli kayalar 

Ardino (Eğridere) - Smolyan (Paşmaklı) yolu 
üzerindeki yamaçlardan yola düşme tehlikesi 
bulunan kayalar var. Tehlikeli taş kütleleri Byal 
İzvor (Akpınar), Garvane köyü ve Vırbitsa Köp-
rüsü kavşakları arasında bulunuyor. Kayaların 

yarılmaya başlamasının nedeninin son haftalar-
da yoğun kar yağışları nedeniyle yüksek sıcak-
lık amblitüdü sonucunda suyun çatlaklara nüfuz 
etmesi olduğu sanılıyor ve bu kayalar ölümlü 
kazalara yönelik ciddi bir tehdit oluşturuyor. 
Ulusal karayolu şebekesinin bir parçası olan yol 
iki il merkezi Kırcaali ve Smolyan şehirleri ara-
sında bağlantı kuruyor. Yol Altyapısı Ajansı’nın 
idaresi altında bulunan bu yolu düzenli olarak 
kullanan motorlu taşıt aracı sürücüleri, can 
kaybının yaşanacağı bir faciadan sonra suçlu-
lar aranmaması için hızlı ve yeterli derecede 
güvenlik tedbirleri alınması gerektiğini paylaştı. 
Onlar, acil olarak profesyonel dağcıların tehlike 
saçan kaya parçalarını temizlemesi gerektiğini 
düşünüyor.
Hatırlatmak gerekirse, birkaç hafta önce Hemus 
Otobanı Eçemişka tünelinde bir aydınlatma ara-
cı oradan geçen bir otomobil üzerine düşerek, 
arabada bulunan bir kadının ölümüne sebep 
olmuştu. 
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Doğrudan gelir desteği almak için çiftçilerin 
yasal dayanak oluşturan belge sunması gerekir 

Ta r ı m  v e  G ı d a 
Bakanlığı’ndan yapılan 
açıklamada doğrudan 
gelir desteği ödemele-
rine ilişkin başvuruda 
bulunan çiftçilerin, tarım 
arazilerinin bulunduğu 
ilçedeki Belediye Tarım 
Müdürlüğüne tarım ara-
zi kullanımına yönelik 
yasal dayanak oluşturan 
belge sunması gerekti-
ği bildirildi. 2017 yılında 
çiftçilerin doğrudan des-
tek ödemelerine ilişkin 
tarım arazilerini beyan 
formları, ancak arazilerin 
kullanımının yasal daya-
nağı olduğu durumlarda 
kabul edilecek. Yasal da-
yanak oluşturulması için 
çiftçilerin bu belgelerden 
herhangi birini gösterme-
si gerekir: mülkiyet hak-
kını geri kazanma kararı 
veya noter tapusu, kirala-
ma veya kira sözleşmesi, 
Tarım Arazileri Mülkiyeti 
ve Kullanımı Hakkında 
Kanunu’nun 37.madde-
si gereğince imzalanan 
sözleşme. Hayvan otlat-

ma izni belgeleri de yasal 
dayanak oluşturur. 
Resmi Gazete’de yayın-

lanan kanun değişiklikle-
riyle otlak, mera ve çayır 
olarak kullanımına ilişkin 
tarımsal alanlar oluşturul-
masına imkan veriliyor. 
Bu Bulgaristan Gıda Gü-
venliği Ajansı’nın enteg-
re bilgi sistemine kayıtlı 

hayvan çiftliği sahipleri 
veya otlak hayvan yetiş-
tirilen çiftliklerin kullanı-
cıları arasında sözleşme 
imzalanmasıyla olabilir. 
Sözleşmeye otlak, mera 
ve çayır sahibi olma veya 
kayıtlı otlak hayvanların 
sayısı ve türüne göre 
onları kullanmaya yasal 
dayanağı olmaya ilişkin 

normlara uyan kişiler 
katılabilir. Otlak, mera 
ve çayır kullanımına iliş-
kin sözleşmeye katılmak 
için başvuru süresi 28 
Şubat’ta dolacak. Söz-
leşmeleri onaylama sü-
resi 30 Nisan 2017 tarihi. 
Kanun değişiklikleriyle 

çok yıllık bitki yetiştirmek 
için tarımsal alanlar oluş-

turulmasına da imkan 
veriliyor. Bunun için 20 
Şubat’a kadar beyan-
name ve başvuru formu 
verilmesi gerekirdi. Buna 
ilişkin kanun doğrultu-
sunda sözleşme imza-
lanması ve tarım arazile-
rinin kullanım şekillerine 
göre dağılım süresi 30 
Mart 2017 tarihinde do-
lacak. Tarım arazilerinin 
kullanım şekillerine göre 
dağılımına ilişkin rapor 
ve emir 5 Nisan’a kadar 
çıkarılacak. Emrin 10 
Nisan’a kadar duyurusu 
yapılacak. 
Devlet veya belediye-

nin mülkiyetinde bulunan 
tarım arazileri, 15 Şubat 
2017 tarihinden önce ki-
raya verilmesine ilişkin 
prosedüre başlanan du-
rumlarda 9 Haziran 2017 
tarihinden önce kayıt edi-

lebilir.
Ormanlık alanlardaki 

devlet veya belediye mül-
kiyetinde bulunan otlak, 
mera ve çayır için destek 
ödemesine ilişkin yasal 
dayanak Orman Kanunu 
gereğince imzalanan ki-
ralama sözleşmesidir. 
Koruma altına alınan 

alanlarda bulunan ara-
ziler için yasal daya-
nak Korunan Alanlar 
Kanunu’nun 50.madde-
sinin 5.fıkrası gereğince 
imzalanan otlatma izni 
belgesidir. Böyle bir belge 
Çevre ve Su Bakanlığı’nın 
bölge müdürlüklerinin 
emriyle doğrulanmış yıl-
lık planlar doğrultusunda 
çıkarılıyor. Çevre ve Su 
Bakanlığı’nın bölge mü-
dürlüklerinin emri imza-
ladığı tarihte prosedürün 
başladığı kabul ediliyor. 

DOST Partisinin Kırcaali Gençlik Kolları Teşkilatı Kuruldu
Üyelerinin çoğunluğu-

nu Türklerin oluşturduğu 
Sorumluluk, Özgürlük ve 
Hoşgörü İçin Demokrat-
lar (DOST) Partisi Kırca-
ali şehrinde düzenlediği 
konferansta gençlik kolu-
nu kurdu.

Türklerin yoğun yaşadı-
ğı şehirde bir araya ge-
len 300'ü aşkın gencin 
katıldığı kurultayda, 26 
Mart'ta yapılacak erken 
seçime katılacak DOST 
partisinin Gençlik Kolları 
Başkanlığına ekonomist 
Nefide Naim oy birliği ile 
seçildi.

Siyasete katılımını heye-
canla karşıladığın anlatan 
Naim, AA'ya açıklamasın-
da, Bulgaristan'ın karşı 
karşıya bulunduğu sorun-
lar ile mücadele etmeye 
hazır olduğunu belirterek, 
"Burada bizi daha mutlu 
bir gelecek beklediğine 
inanıyorum." dedi.

Partinin gençlik kolları 
başkanlığına seçilme-
sinden onur duyduğunu 
belirten Naim, "Geleceğe 
umutla bakıyorum. Genç-
lerimizin daha iyi bir istik-
bal, daha refahlı ve verimli 
bir yaşam istediklerine yü-
rekten inanıyorum." ifade-
sini kullandı.

DOST Par tisi Genel 
Başkanı Lütvi Mestan da 
AA muhabirine yaptığı 
açıklamada, uzun bir geç-

mişe sahip siyasi kariyeri-
nin en mutlu gecesini ya-
şadığına vurgu yaparak, 
"Bu gece Bulgaristan'da 

bir ilkin temeli atılıyor. Bu-
rada tarih yazılıyor. Yanı-
mızda gördüğünüz genç-
lerin tümü 'Biz Türküz' 
diyor ve artık 'Ne mutlu 
Türküm diyene' cümlesini 
rahatlıkla kullanabiliyor." 
ifadesini kullandı.

Mestan, Kırcaali genç-
lerin DOST partisinin "A" 
takımını başarılı şekilde 
temsil ettiklerini, özünü, 
kökenini rahatlıkla gös-
terip ana dilini özgürce 
konuşabilen gençlerin 
seçtikleri yoldan cesurca 
ilerleyeceklerine inandığı-
nın altını çizdi.

DOST partisinin sade-
ce 5 ay önce kurulmuş 
olmasına rağmen hızla 
büyüyerek, yandaşla-
rının bugünlerde artık 

Bulgaristan'da spor salon-
larını dahi doldurduğunu 
anlatan Mestan, gençlerin 
Türkiye'ye saygı ve sevgi-

lerini muhafaza etmeleri 
gerektiğini söyledi.

Asimilasyon kurbanla-
rına kucak açan Türkiye

Mestan, salonda bu-
lunan genç Türkler in 
Bulgaristan'ı 1989 yılına 
dek yöneten komünist 
diktatörlüğünün Türk ve 
Müslümanlara çektirdi-
ği eziyeti görmediklerini 
anımsatarak, "Hangi ülke 
sizin anne ve babalarınıza 
kucak açtı ve ikinci vatan 
oldu? 500 bin kişi oraya, 
Türkiye'ye gitti." dedi.

Gençlere ana dile sarıl-
maları çağrısında bulunan 
Mestan, sözlerini şöyle 
sürdürdü: 

"Ana dilini unutan, ken-
dini unutmuş insandır. 
Türkü Türk yapan güzel 

ana dilimizdir. (Seçim 
kampanyasında Bulgar-
canın dışındaki dillerin 
kullanımını yasak olduğu-
nu anımsatarak) Biz bu 
yasağı kaldıracağız."

T ü r k i y e ' n i n 
Bulgarista’nın iyi bir dostu 
olduğunu belirten Mestan 
kurultaydaki konuşmasın-
da şunları kaydetti: 

" Korkmayacaksınız. 
Biz dünyanın 16. en bü-
yük ekonomisine sahip 
Türkiye ile iyi bir diya-
log içerisinde gençleri-
mizin problemlerini de 
çözeceğiz. Bulgaristan 
Türkiye'yi 'tarihi düşman' 
olarak görmeyi bıraksın. 
Eğer bir siyasetçi Türkiye 
Cumhuriyeti'ne kötü göz-
le bakıyorsa, ondan uzak 
duruyorsa, o siyasetçi 
Türk ve Müslüman toplu-
luğunu temsil edemez. O 
hakkını kaybetmiştir."

B u l g a r i s t a n 'd a  2 6 
Mart'ta yapılacak erken 
seçimlerde Hürriyet ve 
Şeref Halk Partisi (HŞHP) 
ile birlikte "DOST Birliği" 
adlı ittifak kuran Mestan, 
yüzde 4 seçim barajını ra-
hatlıkla geçebileceklerine 
de vurgu yaptı.

Kurultayda, DOST parti-
sinin gençlik kollarına üye 
olan herkesin Çanakkale 
ve Bursa'ya düzenlene-
cek geziye katılabileceği 
açıklandı. AA

Başbakan Gerdjikov, 
işverenlerle görüştü
Geçici Başbakan Ognyan Gerdjikov, Başbakanlık 

konutunda Bulgaristan İşverenler ve Sanayiciler Kon-
federasyonu (KRİB) temsilcileriyle yaptığı görüşmede, 
“Refahın temelini oluşturan ekonomidir ve geçici hükü-
metin görev süresi kısa olmasına rağmen iş dünyası 
ile iyi ve yararlı bir işbirliği içinde çalışmaya özen gös-
terecek” dedi.

Görüşme sırasında Bulgaristan’da üretimi teşvik 
eden politikaların önemine vurgu yapıldı. İşverenler, 
ülkede kalifiye işgücü eksikliği konusunu ortaya koy-

du. Başbakan, bu sorunun çözülmesi için daha esnek 
hareket edilmesi gerektiği görüşünü benimsedi ve ikili 
eğitimin bu yönde atılan iyi bir adım olduğunu belirtti. 

Başbakan, asgari işçi ücretinin belirlenmesine ilişkin 
bir mekanizma hazırlanması üzerinde çalışıldığını söy-
ledi. Gerdjikov, yapıcı bir diyalog ile sosyal ortakların 
asgari ücret konusunda uzlaşmaya varmayı başaraca-
ğına dair ümidini ifade etti. 

Görüşmede KRİB temsilcileri Bulgaristan’da ener-
jinin durumu üzerine odaklandı. Onlar, ülkede ener-
ji sisteminin rekabet edebilir durumda olmasının ve 
komşu ülkelerle doğal gaz enterkönnektör bağlantısı 
kurulmasına ilişkin projeler üzerinde çalışılmasının da 
önemli olduğunu belirtti. 

Enerji Bakanı Nikolay Pavlov, enerji sektörüne ilişkin 
önemli problemlerle ve daha somut olarak enerji ihra-
catı ile ilgili tüm ilgili taraflarla aktif bir diyaloga hazır 
olduğunu ifade etti. 

İşverenler, geçici hükümeti sağlık alanına yönelik ilk 
kararlarından dolayı tebrik etti.
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Maya Manolova, Kırcaalililerin 
şikayetlerini yerinde dinledi

Bulgaristan Kamu De-
netçisi Maya Manolova, 
Kırcaali’de Kırcaali Kamu 
Denetçisi Rasim Musa’nın 
ev sahipliğinde düzenle-
nen yerel yönetim kamu 
denetçileri toplantısına 
konuk oldu.

Toplantıdan önce, önce-
den randevu alan Kırcaa-
lili vatandaşlarla görüşen 
Manolova, daha sonra 
gazetecilere açıklamada 
bulundu. Manolova, “Kır-
caalililerin ortaya koyduğu 
sorunlar, bir Ulusal Kamu 
Denetçinin yarım gün 
içinde çözebileceğinden 
çok daha fazladır. Fakat 
başka il merkezi şehirle-
rinden gelen şikayetlere 
bakış Kırcaali’den gelen 
şikayetler daha az. Bunun 
nedenlerinden biri burada 
yerel yönetim kamu de-
netçisi bulunmasıdır ki, 
kendisi yerel idareye iliş-
kin sorunları derhal çöz-
mekte. Bu yüzden burada 
vatandaşlarla yaptığım 
görüşmede çok daha az 
sorun dile getirildi. 

Maya Manolova, “Kır-
caalililerin ortaya attığı 
sorunların çoğu merkezi 
yönetim organlarının mü-
dahalesi ile çözülebilecek 
ulusal sorunlardır” dedi. 

Kamu Denetçisi, yeni 
yönetmelikte çelişkilerden 

dolayı şu anda çok endi-
şeli olan engelli çocuğu 
olan annelerle görüştüğü-
nü söyledi. Manolova, “Bir 
yandan sosyal güvenlik 
kurumu bütçesi üzerin-
den engelliliği yüzde 90’ın 
üzerinde olan çocuklara 
930 leva miktarında sos-
yal yardım verilirken, öte 
yandan annelere Özel 
Asistan Programına baş-
vurup özel asistan olarak 
çalışmalarına izin verilmi-
yor. Bunun çok adilsiz bir 
karar olduğunu düşünü-
yorum, çünkü bir annenin 
kendini sigortalı yapması 
için bu 930 levalık yardı-

mın bir kısmını bunun için 
harcaması gerekecek. 
Devletin, engelli çocuk-
larına kendileri bakmayı 
tercih eden tüm ailelere 
büyük borcu var. 

Engelli çocuk ebeveyn-
leri örgütü ile yaptığı 
görüşmede Çalışma ve 
Sosyal Politika Bakanı’na 
bu metinlerin iptal edilme-
sini ısrar etme taahhüdü-
nü üstlendim. Bakan ile 
görüşme talep ettim ve 
bu sorunları kendisinin 
dikkatine arz edeceğimi 
umuyorum” diye kaydetti. 

Manolova, yeni bir ka-
nun paketi üzerinde ça-

lıştıklarını ve kanun pake-
tinin kamuoyu tartışması-
na açılacağını ve sonraki 
aşamada da meclise 
sunulacağını bildirdi. Bu 
tasarılar, hızlı kredi veren 
firmalar, icra memuru ve 
insanların hayatlarının 
mahvolmasından koruyan 
özel iflas kanunu oluştu-
rulmasına ilişkin faaliyet-
ler ve bankalarda kötü 
kullanımlarla ilgilidir. 

Manolova, “Hesap he-
saptır, ben vatandaşların 
çıkarlarını savunan Kamu 
Denetç is iy im, ancak 
hiç kimseye hesaplarını 
ödeme diyemem. Fakat 

büyük miktarda elekt-
rik faturaları söz konusu 
olan durumlarda, yani bu 
tahmin gerçek olduğunda 
elektrik şirketlerinin müş-
terilerin fatura bedelini 3, 
4, 5, 6 ay içinde ödeme-
leri için ödeme süresinin 
uzatılmasına imkan sun-
masını ısrar edeceğim. 

Bizim düşüncemiz yerel 
yönetim kamu denetçileri 
ve ulusal kamu denetçisi-
nin bir ağ oluşturmasıdır. 
Fakat ülkede ancak 12 
yerel yönetim kamu de-
netçisi bulunuyor. Bunun 

nedenleri belli-yerel yöne-
tim kamu denetçisi seçimi 
için belediye meclisi üye-
lerinin üçte ikisinin onay 
vermesi gerekir. Mesele 
uzun ve ağır siyasi pa-
zarlıklar ve belediye mec-
lisinde çıkarların örtüşme-
si sonucunda çözülüyor. 
Bir de belediye meclisleri 
böyle bir karar almayarak, 
kaynak tasarruf etmeye 
çalışıyor. Hem böyle bir 
kararın alınmaması bele-
diye başkanlarının da işi-
ne geliyor” diye ifade etti. 
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AB Dönem Başkanlığı hazırlıkları yapılıyor
Bulgaristan’ın 2018 yı-

lında Avrupa Birliği (AB) 
Dönem Başkanlığı’na 
Hazırlıklarından So-
rumlu Başbakan Yar-
dımcısı Denitsa Zlate-
va, Bölgesel Kalkınma 
ve İskan Bakanı Spas 
Popnikolov ile görüşme 
yaptı. Görüşmede ikisi 
onarım faaliyetlerinin 
zamanında tamamlan-
masının garanti edilme-
si için Bulgaristan’ın AB 
Dönem Başkanlığı’na 
ilişkin altyapının hazırlı-
ğı ile ilgili sıkı bir işbirliği 
planı hazırladı.
Başbakan Yardımcı-

sı Denitsa Zlateva, AB 
Dönem Başkanlığı’na 
hazırlık çalışmaların-
da ve kamu siparişleri 
verilmesinde sıkı koor-
dinasyon uygulanma-
sı ve karşılıklı kontrol 
edilmişti çağrısında 

bulundu. 2018 yılının ilk 
altı ayında 220’nin üze-
rinde görüşme gerçek-
leştirilmesi planlanan 
yapılarda onarım faali-
yetlerin hızlandırılması 
temel öncelik olarak 
belirlendi. 
Zlateva, Milli Kültür 

Sarayı’nın (NDK) gö-
rünümünün ve kültürel 
değerinin korunması-

nın son derece önemli 
olduğuna vurgu yaptı. 
Başbakan Yardımcısı 
ve Bakan, tüm ilgili ta-
raflarla yürütülecek di-
yalogun ve halka karşı 
şeffaflığın, AB Dönem 
Başkanlığı’nın gerçek-
leştirilmesiyle ilgili alt-
yapının yenilenmesi 
sürecinde yol gösterici 
ilkeler olması fikrinde 

birleşti. 
Spas Popni -

kolov, Bölgesel 
Kalkınma ve İs-
kan Bakanlığı’nın 
AB Dönem Baş-
kanlığı sırasında 
NDK’nın güvenli-
ğinin garanti edil-
mesi üzere alı-
nacak tedbirlerin 
planlanmasına 
ilişkin ekspertiz 
raporu hazırla-
yarak, yardımcı 
olacağına dair 

kanaat getirdi. 
N D K  b i n a s ı n ı 

Bulgaristan’ın AB Dö-
nem Başkanlığı’na 
hazırlama sürecinde 
sorumlu ve ilgili tüm 
kurumlarla yapılacak 
görüşmelerle koordi-
nasyon çalışmalarına 
devam edilecek.
         Kırcaali Haber

Kamu Konseyi Oluş-
turma Komisyonu 
ilk çalıştayını yaptı
Kırcaali Belediye Meclisi, Kamu Konseyi heyetini 

belirleyecek ve Konseyin Çalışma Usul ve Esasları 
Hakkında Yönetmelik hazırlayacak geçici komisyon, 
işveren örgütleri, sendikacılar, toplumun önde gelen 
isimleri, eski Kırcaali belediye başkanları ve başka şa-
hısların katılımıyla ilk çalıştayını gerçekleştirdi. 

Çalıştayda Belediye Meclis Başkanı Raif Mustafa, 27 
Ocak 2017 tarihinde Belediye Meclisi’nin aldığı kararla 
kurulan geçici komisyon üyeleri Kadir Mustafov, Mu-
harrem Muharrem, Ognyan İvanov, Milko Bagdasarov, 
Radoslav Milev, Bulgaristan İşverenler ve Sanayici-
ler Konfederasyonu (KRİB), Ticaret ve Sanayi Odası, 
Ekonomi Odası, Ekonomik Girişimi Birliği, Bulgaristan 
Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu (KNSB), Podkre-
pa Sendika Konfederasyonu temsilcileri, eski Kırcaali 
Belediye Başkanları Milan Milanov ve Rasim Musa 
hazır bulundu.

Çalıştayda Kamu Konseyi’nin Çalışma Usul ve Esas-
ları Hakkında Yönetmelik Taslağı tanıtıldı ve taslağın 
içeriği ile ilgili tartışmalar yapıldı. Çalıştaya katılanların 
tümü Belediye Meclisi’nin Kamu Konseyi oluşturulması 
kararını onayladı. 10 güne kadar Konseyin faaliyetine 
ilişkin önerilerde bulunulacak ve önümüzdeki hafta 
yapılacak yeni bir çalıştayda Kamu Konseyinin Yönet-
melik ve heyetinin teşekkülü onaylanacak. 

Belediye Meclisi Kamu Konseyi oluşturulmasıyla sivil 
toplumun temsilcilerinin ilçenin toplumsal ve ekonomik 
hayatına geniş katılımının sağlanması ve yerel yönetim 
ve vatandaşların sürekli bir diyalog içinde aracı olma-
sı amaçlanıyor. Konseyin Belediye Meclisinin çalışma 
kapasitesini artırması ve yerel yöneticilerle vatandaşlar 
arasında ortaklık yapılmasına yol açması bekleniyor. 

Kamu Konseyi, faaliyetini gerçekleştirirken farklı ka-
rarlar alacak ki, onların büyük bir bölümü Belediye İda-
resi ve yerel meclise yapılacak öneriler, beyan edilen 
görüş ve fikirler, yerel yönetim ve kurumlara yönelik 
tavsiyelerde bulunacak. 
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Başbakan Gerdjikov, diplomatik 
misyon şefleri ile bir araya geldi
B a ş bakan  O gnyan 

Gerdjikov, Bulgaristan’ın 
2018 yılının ilk yarısında 
Avrupa Birliği (AB) Dö-
nem Başkanlığı’na Ha-
zırlıklarından Sorumlu 
Başbakan Yardımcısı De-
nitsa Zlateva ve Dışişleri 
Bakanı Radi Naydenov, 
Bulgaristan’da akredite 
olan diplomatik misyon 
şefleri ile yaptıkları çalış-
ma toplantısında geçici 
hükümetin temel öncelik-
leri ve görevlerini tanıttı. 

Başbakan Gerdjikov, 
“2017 yılı, AB üyeliğine 
kabul edilişimizin 10.yılı 
olduğunu göz önüne ala-
cak olursak, bizim ülkemiz 
açısından özel bir yıldır. 
Bizler AB üyesi olmak-
tan şeref duyuyoruz ve 
AB için sadık bir ortağız. 
Temel önceliklerimizden 
biri gelecek yılın başında 
bizi bekleyen AB Dönem 
Başkanlığı’nı yürütmektir” 
dedi. Başbakan’ın ifadele-
rine göre geçici hüküme-

tin kısa görev süresi ve 
erken genel seçimlerin 
sonuçlarına ilişkin çeşitli 
olası senaryolara rağ-
men hükümet, maksimum 
iyi bir şekilde Bulgaristan 
2018 yılında Avrupa Birliği 
(AB) Dönem Başkanlığı’nı 
organize etmeye hazırdır. 

Çalıştay çerçevesinde 
Başbakan Yardımcısı 
Denitsa Zlateva, bu ko-
nuda sorumlu Başbakan 
Yardımcısı atanmasıyla 
kurumların normal işlev-
lerine devam etmesi ve 
erken genel seçimlerin 
düzenlenmesi ve ger-

çekleştirilmesinin garan-
ti edilmesinin yanı sıra 
Bulgaristan’ın AB Dönem 
Başkanlığı’nın kilit öncelik 
olduğunun net bir şekilde 
taahhüt edildiğini belirti. 

Zlateva, “Siyasi kon-
jonktür ve iç siyasi du-
ruma rağmen tüm toplu-

mun arkasında durduğu 
Bulgaristan’ın AB Dönem 
Başkanlığı’na birleştirici 
ulusal bir amaç gözüyle 
bakılması yönünde ça-
lışacağız” diye sözleri-
ne ekledi ve devamında 
“Bulgaristan’ın AB Dö-
nem Başkanlığı’nı yapma 
imkanından mahrum bıra-
kılması veya kendimizin 
ondan vazgeçmemize 
dair her türlü açıklama-
ları kesinlikle reddediyo-
ruz” dedi. Zlateva, diplo-
matlara Avrupa Konseyi 
Dönem Başkanlığı çer-
çevesinde Bulgaristan’ın 
Estonya ve Avusturya ile 

birlikte odaklanacağı ön-
celikli alanları tanıttı. 

Dışişleri Bakanı Radi 
Naydenov, “Dış iş ler i 
Bakanlığı’nın temel göre-
vinin yurt dışında ikamet 
eden Bulgaristan vatan-
daşları için erken genel 
seçimlerin düzenlenmesi 
ve gerçekleştirilmesinin 
yanı sıra ülkenin ilk AB 
Dönem Başkanlığı’na ha-
zırlık yapılmasıdır” diye 
kaydetti. Bakan, ülkenin 
dış siyasi önceliklerine 
gelince siyasal çizgide 
süreklilik ve istikrar ola-
cağını belirtti. 
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Kırcaali ilinde gıda dağıtımına devam ediliyor
Bulgar Kızılhaç (BÇK) 

Kırcaali İl Şubesi’nden 
yapılan açıklamada il sı-
nırları içinde ikamet eden 
ihtiyaç sahibi kişilere 
gıda yardımı yapılması 
için geçici süreliğine da-
ğıtım merkezleri kurul-
masına devam edildiği 
bildirildi. Gıda yardımı, 
Avrupa Birliği’nin Gıda 
ve Temel Maddi Yardım-
lara İlişkin Operasyonel 
Programı kapsamında 
yapılıyor.
Bilindiği gibi soğuk hava 

ve yoğun kar yağışların-
dan dolayı gıda yardım-
larının planlanan dağıtım 
merkezlerine ulaşımı en-
gellenmişti. Şimdi elve-
rişli hava koşullarından 
dolayı bunun yapılması 
mümkün oldu. 
BÇK Kırcaali İl Şubesi 

Sekreteri Jana Çakıro-
va, “8 Şubat’ta Ardino’da 
(Eridere), 14 Şubat’ta 
Kirkovo’nun (Kızılağaç) 
Çorbaciysko (Çorbacılar) 
köyünde ve 15 Şubat’ta 
da Krumovgrad’da (Ko-
şukavak) gıda dağıtımına 
başlandı. Bu arada Ben-
kovski (Killi) ve Fotinovo 
(Hatipoğulları) bölgele-
rinde ikamet eden ihtiyaç 
sahipleri için Kirkovo’da  
geçici dağıtım merkezi 
oluşturuldu. Dağıtıma 

başladığımız en son ta-
rih 15 Şubat idi” dedi. 
Çakırova’nın verdiği bil-
giye göre şu ana kadar 
Kırcaali İlçesi’nde gıda 
yardımı alma hakkı olan 
2568 kişiden 1200’üne, 
Çernooçene (Yenipazar) 
İlçesi’nde 748 kişiden 
627’sine, Momçilgrad 
(Mestanlı) İlçesi’nde 854 
kişiden 626’sına, Cebel 
(Şeyhcuma) İlçesi’nde 
724 k iş iden 601’ ine 
gıda yardımı dağıtıldı. 
Çernooçene, Cebel ve 
Momçilgrad’da oluştu-
rulan dağıtım merkezle-
rinde yapılan dağıtım 22 

Şubat’ta tamamlayacak. 
Kirkovo İlçesi’nde sade-
ce Kirkovo bölgesi için 
gıda paketleri ulaştırıldı. 
Orada yardım yapılacak 
kişilerin sayısı 1092, 
Ardino İlçesi’ndekilerin 
1127, Krumovgrad İlçe-
si’ndekilerin ise 1093.
Yardım almaya hak sa-

hiplerine ilişkin listelerde 
bulunan kişilere 10 çeşit 
gıda ürünü içeren paket-
lerle toplam 38,550 kg 
gıda yardımı yapılacak. 
Gıda paketi içeriğinde 10 
kg un, 6 kg pirinç, 3,500 
kg makarna, 1,250-pa-
tates püresi, 2,400 kg 

güveç, 1,600-komposto, 
2 kg reçel, 1,800 kg-et 
konservesi, 8 kg şeker 
ve 2 kg gofret yer alıyor.
Gıda dağıtımının yanı 

sıra Sosyal Yardımlar 
Ajansı tarafından hazır-
lanan gıda yardımı alma-
ya hak sahiplerine ilişkin 
listelerde bulunan kişilere 
sağlıklı beslenme rejimi, 
afet, acil durum ve kaza 
durumlarında güvenlik 
önlemleri, aile bütçesinin 
yönetimi ve Avrupa Sos-
yal Fonu’nun sağladığı 
imkanlar hakkında bilgi 
verilecek. 
           Kırcaali Haber

Mümün dede: Partiler, seçim 
vaatlerini yerine getirecek mi?

Soğuk kış günlerinde Ardino (Eğridere) kasa-
basında emekliler kahvehanelerde, sıcak çay yu-
dumlarken arkadaşlarıyla muhabbet edip, iskambil 
oynuyor. 

Zdravets Mahallesinde oturan 67 yaşındaki Mü-
mün Mehmedov, nerdeyse her gün imkanı olduğu 
zaman tanıdık emeklilerle görüşüp sohbet etmek 
için kasabaya geliyor. 

Mümün dede, “Bugün Emekliler Kulübünü ziya-
ret ettim. Orada hoş ve rahat bir ortamda dostlarla 
çay içtik, sohbet ettik. Aylık emekli maaşımı almak 

için posta şubesine de uğradım” diye anlattı. 
1950 yılında Cebel’in (Şeyhcuma) Lebed köyün-

de dünyaya gelen Mümün Mehmedov, 45 yıldan 
fazla ailesiyle birlikte Ardino’da ikamet ediyor. 

Mümün dede, “Ardino küçük, fakat güzel, sessiz 
ve sakin bir Rodop kasabası. Kasaba, gönlümü 
temiz havası ve yerlilerin iyiliği ve misafirperver-
liği ile fethetti. Burada herkes birbirini tanır, birbi-
rimizle sevinçlerimizi de, kederlerimizi de, endi-
şelerimizi de, heyecanlarımızı da paylaşıyoruz” 
dedi. Mümün Mehmedov, şimdi kahvelerde en çok 
konuşulan konunun 26 Mart’ta yapılacak erken 
genel seçimler olduğunu ifade etti. 

Mümün Mehmedov, ”Seçimler yaklaşıyor ve 
parti liderleri yine seçim öncesi maaşları artırma 
vaadinde bulunmaya başladı. Asgari emekli ücre-
tinin 300 leva, asgari işçi ücretinin ise 600 levadan 
fazla olacağı sözünü veriyor. Partiler, bir dönemde 
öğretmen maaşlarını iki misli artırmayı ve genç 
öğretmenleri teşvik etmeyi vaat ediyor. Partiler, 
seçim öncesinde bulunduğu vaatleri yerine geti-
recekler mi acaba?” sorusunun cevabını bekliyor.
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КЪРДЖАЛИХАБЕР

“ЕМС-БГ” ЕООД

Mümin Gençoğlu, ölümünün 24. yıl 
dönümünde kabri başında dualarla anıldı

Soydaşların onurlu mü-
cadelesinin ‘Yiğit ’ ismi, 
Balkanların ve Türkiye’nin 
“Mümin Agası”, Bal-Göç ve 
BGF Federasyonu Kurucu 
Başkanı, Bursa sanayisi-
nin duayen ismi, Penguen 
Gıda’nın kurucusu, hayırse-
ver iş adamı, BTSO Meclis 
ve Bursaspor’un eski baş-
kanlarından, Bursa Milletve-
kili merhum Mümin Gençoğ-
lu aramızdan ayrılışının 24. 
yıl dönümünde Emirsultan 
mezarlığında bulunan kabri 
başında dualarla anıldı. 
Anma töreninden konuşan 

oğlu, Balkan Rumeli Türkle-
ri Konfederasyonu Onursal 
Başkanı ve Gençoğlu Hol-
ding Yönetim Kurulu Başka-
nı Turhan Gençoğlu, " Ba-
bam Bulgaristan’dan ailesi 
ile birlikte göç etmek zorun-
da kalarak Bursa’mıza sır-
tında ceketi ile gelip, Bursa 

ekonomisine çok büyük hiz-
metler vermiştir. 24 yıl Bursa 
Ticaret ve Sanayi Odası'nda 
Meclis Üyeliği, 20 yıl Yöne-

tim Kurulu Üyeliği, 3 yıl Oda 
Başkan Vekilliği ve 3 yıl Oda 
Meclis Başkanı olarak görev 
yapmıştır. Bursa eğitimine 

önderlik ederek yaptırdığı 
ve kendi adını taşıyan iki 
okul ile adını eğitim gönül-
lüleri arasına yazdırmıştır. 
1975-1978 yılları arasında 3 
dönem Bursaspor Başkanlı-
ğı yaparak dönemin en mo-
dern tesisleri olan Vakıfköy 
Tesislerini Bursaspor’umu-
za kazandırmıştır. Doğdu-
ğu topraklardaki dostlarını 
unutmayan ve 80’li yıllar-
da Bulgaristan’da yaşanan 
asimilasyon ve baskı rejimi 
altında ezilen kardeşlerimi-
zin sorunlarına çare olmak 
için, dava arkadaşları ile 
Bal-Göç’ü kurmuştur. Soy-
daşlarımız için çok önemli 
çalışmalar yaparak, soydaş-
larımızın sorunlarını gerek 

uluslararası platformlarda 
gerekse TBMM’de dile geti-
ren bu çalışmaları sırasında 
Ankara’ya giderken elim bir 
kaza sonucu kaybettiğimiz, 
vatanımıza, ekonomimize, 
camiamıza ve Bursa için 
büyük hizmetlerde bulunan, 
babamızı 24 yıl sonra anmak 
için yine burada toplanmış 
bulunmaktayız. Ruhu şad 
olsun, cennet mekanı olsun, 
kabrinde huzur içinde din-
lensin. Bizleri 24 sene son-
ra yalnız bırakmadığınız için 
şahsım ailem ve camiamız 
adına teşekkür ediyorum.” 
dedi. 
Anma törenine merhum 

Mümin Gençoğlu’nun oğlu 
Uludağ İhracatçı Birlikleri 
(UİB) Koordinatör Başka-
nı Orhan Gençoğlu, kızla-
rı Ayşe Sözüçetin, Nurcan 
Gülerer, Bulgaristan Dost 
Partisi Genel Başkan Yar-
dımcıları Şaban Ali Ahmet, 
Mehmet Hoca, Cebel Bele-
diye Başkanı ve Dost Parti-
si Kırcaali İl Başkanı Bahri 
Ömer, Bursa Büyükşehir 
Belediye Başkan Vekili Ab-
dulkadir Karlık, Osmangazi 
Belediye Başkanı Mustafa 
Dündar, Bal-Göç Genel Baş-
kanı Prof. Dr. Yüksel Özkan, 
eski Bursa Valisi Zekai Gü-
müşdiş, eski Bursa Milletve-
kili Ali Kul ve çok sayıda sivil 
toplum örgütü başkanları, 
üyeleri ve sevenleri katıldı. 
Okunan duaların ardından 
anmaya katılanlar merhum 
Mümin Gençoğlu’nun me-
zarına çiçek bıraktılar.

Başkan Hasan Azis, Manolova’dan adres 
kaydı sorunun çözümüne destek istedi 
Kırcaali Belediyesi Ge-

nel Sekreteri Sezgin Bekir, 
Kırcaali’de düzenlenen 9. Ye-
rel Yönetim Kamu Denetçileri 
Genel Kurulu’na konuk olan 
Bulgaristan Kamu Denetçisi 
Maya Manolova’dan Beledi-
ye Başkanı Müh. Hasan Azis 
adına kendi evi olmayan ve 
daimi ikametgah göstere-
meyen vatandaşların kimlik 
kartı çıkaramaması sorunu-
na yönelik yasal düzenleme 
yapılması inisiyatifinde bu-
lunmasını istedi. Yapılan gö-
rüşmede Sezgin Bekir, bele-
diye idaresinin çoğunun imar 
planı dışında bulunduğu yasa 
dışı inşa edilen binalarda ya-
şayan kişilerin sokak adları 
ve bina numaraları olmadığı 
için adreslerin belirtilemedi-
ğinden ikametgah kaydı soru-
nu ile karşı karşıya kaldığını 
izah etti. 
Sezgin Bekir, ”Kimlik belge-

leri olmaksızın ise vatandaş-
lar hiçbir şekilde kurumlarla 
irtibata geçemiyor, hastane-
ye bile yatamıyor” dedi. Kısa 
bir süre önce 14 yaşında bir 
annenin Kırcaali hastanesine 
kimlik belgesi olmaksızın ka-
bul edilmesi zorunda kalındı-
ğı örneğini verdi. 

Belediye Genel Sekrete-
ri, Belediye Başkanı Müh. 
Hasan Azis adına yasal dü-
zenleme yapılarak, bu vatan-
daşların, kimlik kartına sahip 
olabilmesi için kamuya duyu-
rulan bir adresi göstererek, 
daimi ikamet belgesi almaları 
teklifinde bulundu.


