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Elmalı Köyünde Balkan Savaşı Şehitleri Anıtı Dikildi

Ardino’nun (Eğridere) Yabılkovets (Elmalı) köyü merkezine
1912-1913 yıllarında gerçekleşen Balkan Savaşında hayatını
kaybeden sivillerin isimlerinin
yazılı olduğu bir anıt taşı dikildi.
Anıt taşı, Türkiye’nin İzmir şehrinde yaşayan, şehitlerin soyun-

dan gelen 59 yaşındaki Aşıkgarip Alipaşa’nın mali desteği ve
köy halkının gönüllü emeğiyle
inşa edildi.
Anıtın açılışında Ardino Belediye Başkanı Resmi Murat,
Belediye Genel Sekreteri Müh.
Kemal Aliev, vatandaşlar ve

Türkiye’de yaşayan göçmenler
hazır bulundu. Eski Başmüftü
Fikri Sali, şehitler için dua etti.
Belediye Başkanı Resmi Murat, Balkan Savaşında hayatını kaybeden sivillerin anısına
saygı göstermeye gelen herkesi selamladı. Resmi Murat,”

Kırcaali ve Silivri Belediye
Başkanları Hasan Azis ve Özcan Işıklar, iki belediye arasında kardeşlik protokolü ve kültür,
turizm, ekonomi, sosyal hizmetler, çevre ve ticaret alanında iş
birliği anlaşması imzaladı. İmza
töreni Kırcaali’de gerçekleştirildi. Törende milletvekilleri Adlen
Şefket ve Erol Mehmet, Belediye Meclis Başkanı Raif Mustafa,
Momçilgrad (Mestanlı), Çernooçene (Yenipazar) ve Ardino
(Eğridere) Belediye Başkanları
Sunay Hasan, Aydın Osman,
Resmi Murat, belediye meclis
üyeleri ve köy muhtarları hazır
bulundu.
Belgeyi imzaladıktan sonra
yaptığı konuşmada Müh. Azis,
“Kardeşlik protokolü, Türkiye
belediyeleri ve Silivri Belediyesi ile iyi ilişkilerimizin doğal bir
devamı niteliğindedir. Temaslarımız, festivallere, çeşitli kültürel programlara ve inisiyatiflere
katılmak için heyetler gönde-

rilmesi, Silivri'deki Bulgaristan
göçmenleriyle yapılan toplantılar kanalıyla olmuştur. Beledi-

duğumuzu gördük. İki belediye
ile her iki ülke arasındaki kültürel alışverişi artırmak ve eko-

Kırcaali ve Silivri Kardeş Şehir Oldu

Balkan Savaşı şehitleri anısına
anıt taşı dikilmesi fikrini veren
Aşıkgarip Alipaşa’ya girişimden
dolayı kalbi şükranlarımı ifade
etmek istiyorum. Hevesiyle bu
fikrin gerçekleşmesinde katkıda
bulunan köy muhtarı Müzeyyen

sanları etnik temelde karşı karşıya getiren Balkan Savaşında
haksız yere öldürülenlerin anısını yaşatsın. Dikilen bu anıtın
manevi değeri çok büyüktür.
Anıt, geçmişi hatırlatarak, genç
nesillerin ders almasını sağla-

Süleyman’a da ayrıca teşekkür
ederim" diye kaydetti.
Özel olarak açılış törenine gelen Manisa’da yaşayan 68 yaşındaki Mümün Civan, ecdadı
Mümün Emrullah Alipaşa’nın
savaşta hayatını yitiren köy sakinlerinden biri olduğunu anlattı.
Mümün Civan, “Onlar bizim en
büyük gururumuz. Yabılkovets
köyü merkezine dikilen anıt taşı,
hiçbir suçları olmadığı halde in-

malıdır” diye ifade etti.
Anıtın açılışından önce köy
camiinde sağlık ve bereket için
mevlit okundu. Mevlit programında Balkan Savaşı şehitleri
için de dua edildi. Merasime
iştirak eden herkese keşkek ikram edildi. Mevlit, başlıca Gorno Prahovo (Tosçalı) köyünden
Mehmet Hasan’ın mali desteğiyle yapıldı.
Güner ŞÜKRÜ
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ye Başkanı, her iki belediyenin
büyük arzusunun gelecekteki iş
birliği olanaklarını genişletmek
olduğunu vurguladı. Müh. Azis,”
Ortaklık yapmak için büyük potansiyele ve enerjiye sahip ol-

nomik kalkınma çabalarımızı
birleştirmeye devam etmek istiyoruz. Kırcaali Belediyesi olarak Silivri'nin Avrupa'ya açılan
kapısı olmasını istiyoruz” diye
Devamı 5’de
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Bulgaristan'da NATO Tartışması
Bulgaristan Millet
Meclisi Başkan Yardımcısı Veselin Mareşki, ülkenin NATO’dan
çıkması gerektiğini belirterek, “Bulgaristan’ın
NATO’dan çıkması için
referandum yapacağız.”
dedi.
Bulgar Ulusal Radyosunun (BNR) haberine göre
240 üyeli parlamentoda
sadece 12 milletvekili
bulunduran Volya (İrade) partisi, Bulgaristan'ın
NATO’dan ayrılması için
önerge verdi.
Volya partisi lideri ve
Bulgaristan Parlamentosu Başkan Yardımcısı
Veselin Mareşki, 2019
yılında yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP)
seçimlerinde partisinin
ana inisiyatifinin ülkenin
NATO’dan ayrılması olacağını söyledi.
Mareşki, "Bulgaristan’ın
NATO’dan çıkması için
referandum yapacağız."
dedi.
Ülkesinin NATO’dan
çıkması için uğraşac a k l a r ı n ı k ayd e d e n
Mareşki, "Bizce NATO

Bulgaristan’a katkı sağlamaz, tam tersine bizleri soyuyor. Şu anda
ülkemiz, NATO’dan silah

yerine ülkeyi soymaya
çalıştığını öne sürdü.
- "NATO'dan çıkmak
söz konusu değil"

sunda en ufak bir olasılık
dahi görmüyorum." dedi.
Tsvetanov, Bulgaristanın toprak bütünlüğünü

kanı Alexander Van der
Belen ile yaptığı görüşmede Avrupa Birliği
(AB)-Türkiye Sığınmacı
Anlaşması’nın sürdürülebilmesi için Türkiye ile
iyi bir diyalogu sürdürme
çağrısında bulundu.
Borisov, “Bu aynı zamanda 26 Mart’ta Var-

liğinde NATO'nun dışında başka bir alternatif
olmadığını söyledi.
Bulgaristan, 14 yıl süren adaylık sürecinin
ardından 29 Ocak 1997
tarihinde NATO üyeliğine
kabul edilmişti.

Araç tescil kaydı hizmet
ücretlerinde değişiklik

alımına yüklü miktarda
para yatırmak zorunda.
Parti olarak kesinlikle
buna karşıyız.” diye konuştu.
Mareşki, NATO’nun,
Avr upa B i r li ğ i’nin
(AB) en yoksul üyesi
Bulgaristan’a birkaç savaş uçağı hediye etmek

İktidardaki Bulgaristanın Avrupalı Gelişimi
İçin Yurttaşlar (GERB)
partisi parlamento grubu
Başkanı Tsvetan Tsvetanov, ülkesinin NATO'dan
çıkmasının söz konusu olmadığını belirterek, "Bulgaristan’ın
NATO’dan çıkması konu-

sadece NATO’nun garantileyebileceğine ve
ülkenin NATO’dan ayrılmasının hiçbir şekilde
gündeme getirilip görüşülmeyeceğine vurgu
yaptı.
Muhalefetteki Hak ve
Özgürlükler Hareketinin
lideri Mustafa Karadayı

Başbakan Borisov, AB’ye Türkiye ile
diyaloğu sürdürme çağrısında bulundu
Başbakan Boyko Borisov, Bulgaristan'a resmi bir ziyarette bulunan
Avusturya Cumhurbaş-

da Volya partisinin girişimini “popülizm" olarak
nitelendirdi.
Cumhurbaşkanı Rumen Radev ise Volya partisinin önerisini
"şaka" olarak yorumladı
ve Bulgaristan'ın güven-

na’daki liderler toplantısının amacıydı. O zaman diyaloğun yeniden
kurulması ve mülteci

anlaşmasını sürdürme
konusunda anlaştık”
diye belirtti.
Alexander Van der
Belen, Bulgaristan'ın
AB’nin dış sınırını koruma ve göçü sıfıra indirme çabalarını takdir etti.
Başbakanlık Basın
Merkezinden verilen

bilgiye göre görüşmede
Balkanlar'daki durum
ve bölgedeki ülkelerin
istikrar, ulaşım ve dijital

bağlantı ve ekonomik
büyüme perspektifi ele
alındı.
Ko n u, A B Ko n s e yi Bulgaristan Dönem
B a ş k a n l ı ğ ı ’n ı n ö n celiği ve ayrıca gelecek teki Avustur ya
Başkanlığı’nın da odak
noktası olacaktır.

Başbakan Boyko
B o r i s ov, Av u s t u r ya
Cumhurbaşkanı'nı bölgedeki liderlerle ve
Balkanlar'daki altyapı
projelerinin gerçekleştirilmesini taahhüt eden
uluslararası finans kurumlarıyla yapılan görüşmeler konusunda
bilgilendirdi.
G ör üşmede ayrıc a
ekonomiyi ve ülkeler
arasındaki ilişkileri teşvik etmek için bir araç
olarak Tuna Stratejisi’nin
sağladığı fırsatlar da ele
alındı.
Bulgaristan Başbakanı ve Avusturya Cumhurbaşkanı, mükemmel
olarak değerlendirdikleri
ikili ticaret ve ekonomik
ilişkilerin gelişimini de
görüştüler. Avusturya'ya
ihracatımızda geçtiğimiz yıl yaklaşık yüzde
7 oranında artış olduğu,
Bulgar ve Avusturyalı
şirketler arasında altyapı ve iletişim konusunda
iyi bir ortaklık yapıldığı
kaydedildi.
Kırcaali Haber

Hükümet, isteğe bağlı olarak otomobil tescil plaka
numarası kullanma ücretlerini artırdı.
Sunulan hizmet özeldir ve maliyet odaklı fiyatlandırma uygulanmamaktadır. Ücret artışının nedeni, bu tür
plaka numara talebinin artmasından kaynaklanıyor.
Onların sınırlı sayıda olmasının bu hizmeti gerçekleştirmenin imkansızlığına yol açacak olmasıdır.
Rakamları aynı olan dört basamaklı sayılardan ibaret
plaka numaraları kullanma izni ücreti 1000 levadan
1 500 levaya yükseltiliyor. “A” ve “B”nin 0’dan 9’a kadar farklı rakam olduğu "aa-bb", "ab-ba” ve "ab-ab"
rakamlarından oluşan plaka numaralarının yanı sıra
isteğe bağlı olarak dört basamaklı sayılardan ibaret
plaka numaraları kullanmak için şimdiye kadarki gibi
30 ve 50 leva değil, 300 leva ödenecek.
Karayolu Trafik Yasası kapsamındaki tarifeler de değişiyor. Karayolu taşıtlarının ilk tescili yapılması, plaka
değiştirildiğinde tescilin değiştirilmesi ve tescilin iptalinde yenilenmesi için aynı miktarda bir ücret ödenmesi
kararı alındı.
Plaka değiştirilmeksizin tescilin değiştirilmesi için
de aynı miktarda ücret ödenmesi önerisi onaylandı.
Yürürlükteki düzenlemeye göre tescil başvurusu,
teknik ekipmanın tanımlanması ve kontrolü, tescil belgesi verilmesi, plaka takılması ve başka hizmetler için
farklı ücret ödeniyor.
Araç tescil kaydı ile ilgili hizmetler için aynı ücret
ödenmesi, vatandaşları kolaylaştıracak ve POS terminalleri aracılığıyla hizmetlerin ödenmesini teşvik edecek. İçişleri Bakanlığı (MVR) Sofya Emniyet Müdürlüğü ve ülkedeki tüm il emniyet müdürlüklerine bağlı
araç kaydı işlemlerini yerine getiren Trafik Denetleme
Şube Müdürlüklerinde bu tür yazarkasa POS terminalleri bulunuyor.

Bakan Angelkova: Başarılı
bir kış turizm sezonu oldu

Bulgaristan Ulusal Televizyonu’na (BNR) konuşan Turizm Bakanı Nikolina Angelkova, “400 milyon
Euro'luk gelir ve yabancı turist sayısının yüzde 12'den
fazla artarak rekor seviyedeki 1, 6 milyon kişiye ulaşmasıyla başarılı bir kış turizm sezonu oldu” diye bildirdi. Bu artışın, gerek Romanya, Yunanistan, Türkiye gibi komşu ülkelerden gelen misafirlerin, gerekse
İtalya ve Avusturya gibi Bulgaristan ile rekabet eden
piyasalardan kaynaklandığını vurguladı.
Angelkova, “Yaz sezonunda turistlerin yüzde 5'den
7'ye çıkması ve sayılarının 6 milyonu aşması bekleniyor. İyi olan şu ki, 4 ve 5 yıldızlı otellerin yüzde 90'ı
rezerve edildi, kötü olanı ise 4 ve 5 yıldızlı otel tercih
edenlerin sayısı gittikçe artıyor” dedi.
Bakan, “Thomas Cook” ve “TUI” dahil olmak üzere
büyük uluslararası zincirler tarafından bu ve önümüzdeki yıl Karadeniz kıyısına 4 ve 5 yıldızlı oteller inşa
edileceğini açıkladı.
Angelkova,” Bizim için yıl boyunca turizmin gelişmesi
önemlidir. Sezonun zirvesinde yüzde 10’dan 40’a kadar bir artışımız var, ancak tesislerin turistlerle dolması
için çok çalışmak zorundayız” dedi.
Bu yıl üçüncü ülkelerden sezonluk çalışacak 2000
işçinin tatil yerlerine getirilmesi bekleniyor. Angelkova,
en büyük sorunun kalifiye eleman eksikliği olduğunu
söyledi.
Bakan, ”Hükümetimizin önceliği ikili eğitimdir, ancak bu geri dönüşü olması gereken bir süreçtir" diye
konuştu.
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AB Parlamentosu Milletvekili Necmi Ali:
AB ve Türkiye arasındaki engelleri aşalım
ALDE ve AB Parlamentosu Türkiye Dostluk
Grubu Üyesi olan Necmi
Ali’nin, 77. Türkiye-AB
Karma Parlamento Komisyonu (KPK) toplantısında yaptığı konuşmalarında vurgulardan biri
dikkat çekti. Necmi Ali,
”Tartışma alanını engel
oluşturan gereksiz konulardan arındırmaya çağırıyorum. Böylece ufkun
ötesini görebiliriz. AB ve
Türkiye, iyi komşu ve ekonomik meseleler, kültürel
değişimler, güvenlik ve bir
dizi başka ortak ilgi alanlarında ortak olduklarını
ispatladı” diye altını çizdi.
Brüksel'e iki günlük bir
ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda Avrupa Parlamentosu temsilcileri ve Türkiye'den
25 temsilci yer aldı. Türkiye temsilcileri arasında
Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş
Başkanı İsmail Karayel’in
başkanlığında TBMM milletvekilleri, Adalet Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı,
Avrupa İşleri Bakanlığı
ve Savunma Bakanlığı
temsilcileri bulundu. Resmi konuklar arasında AB
nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi

Faruk Kaymakçı ve AB
Dönem Başkanlığı adına
Bulgaristan Dışişleri Bakan Yardımcısı Emiliya

üç oturumda da konuşmacı olarak yer aldı.
“Türkiye-AB İlişkileri ve
Katılım Müzakerelerinde

süre önce gerçekleşti. Bugün uzun ve istenmeyen
bir aradan sonra ortak ilgi
alanlarına ilişkin çeşitli

Kraleva yer aldı.
Bir gün süren TürkiyeAB Karma Parlamento
Komisyonu toplantısı üç
oturum şeklinde geçti.
Bu üç oturumda TürkiyeAB İlişkileri ve Katılım
Müzakerelerinde Mevcut
Durum, Türkiye-AB Ekonomik İşbirliği ve Güvenlik Sınamaları” konuları
görüşüldü. Necmi Ali, her

Mevcut Durum” konulu
oturumdaki konuşmasında yaptığı temel vurgular
birkaç yöndeydi.
Bulgaristan’ın AP Milletvekili, ”Öncelikle tüm
katılımcıları Karma Parlamento Komisyon toplantılarının yeniden başlatılması için tebrik ediyorum.
Komisyonun son 76. toplantısı üç yıldan fazla bir

konulardaki görüşlerimizi
paylaşabileceğimiz toplantı gerçekleştirme imkanına sahip olduğumuzdan
dolayı memnuniyet duyuyoruz.
AB-Türkiye ilişkilerine
gelince, ortak yaklaşımı
değiştirmeyi öneriyorum.
Stratejik bir yaklaşımın
gerekli olduğu bir durumda bulunuyoruz. Yakın

Bulgaristan Levayı Euro
ile ne zaman değiştirecek? Bir yıl içinde ülke,
döviz değişim sürecini
tetikleyecek olan Euro
Bölgesi’nin bekleme odası olarak bilinen ERM II
mekanizmasına katılacak.
Ülkemiz Euro’yu kabul
etmek zorundadır, ancak
bunun için kesin bir tarih
yoktur. Euro, sadece 19
ülkede resmi bir para birimidir. Örneğin, İngiltere
ve Danimarka bu parayı kullanmayı reddetti,
yedi üye devlet ise hala
Euro’ya geçişi ne zaman
ve nasıl yapacağına karar
veremiyor.
Şimdi Bulgaristan bir
lider olarak öne çıkıyor
– hükümet çok azimli ve
umudu en az bir yıl sonra
bekleme salonuna girmektir. Bunu yapmak için
diğer AB ülkeleri buna
“evet” demeli.
Sessiz diplomasi başlıyor ve önümüzdeki aylarda ülkemiz büyüteç
altında izlenecek. Amaç,
Leva’nın Euro ile değiştirilmesidir. Buna yönelik
ilk adım bekleme odasına
girmektir. Bunun için muhalefet bile siyasi iradeye

sahip olduğunu söylüyor.
Av r upa S o syal i st ler
Partisi (PES) Başkanı ve
Bulgaristan eski Başbakanı Sergey Stanişev,
“Bulgaristan'ın Avro Bölgesine üyeliğine yönelik

Hükümet, Avro Bölgesi
için tehlike oluşturmadığımız ve Avroyu kabul
etmemizin de bizim için
tehlike oluşturmadığına
dair kesin kanaat getirdi.
Fakat küçük şehirlerdeki

somut adımlar atması
için zamanın geldiğini
düşünüyoruz. Sanırım,
kaçırmamamız gereken
açık bir pencere var” diye
yorum yaptı.
Maliye Bakanı Vladislav
Goranov, ” Reddedilmemiz için hiçbir neden yok
– böyle bir şey ikiyüzlülük,
kurallara aykırı olacak ve
farklı bir muamelenin işareti olacaktır” diye yorumda bulundu.

insanların kafaları karışık, onlar mağazalardaki
malların pahalılaşacağını
düşünüyor.
Bakan, “Vatandaşların
hafızasından silinmesi
gereken birinci efsane,
BGN'den EUR'ya geçişten dolayı fiyatların artacağıdır. Böyle bir fiyat
artışı mümkündür, ancak
çok az miktarda olacak”
diye kaydetti.
Hükümet, Bulgaristan’ın

Bulgaristan Euro’ya en erken 2022 yılında geçebilir
bu yönde atacağı ilk
adım olarak Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı ve Maliyeden
Sorumlu Komiseri Valdis
Dombrovskis’ten bir aya
kadar Bulgaristan’a bir
yol haritası verileceğine dair güvence aldı. Pratikte bu
harita ülkemizin izlemesi gereken yolu
çizmelidir.
Euro Bölgesi’nin
bekleme odasında
en az iki yıl kaldığı
süre içinde ülkemizin mali disiplini koruması gerekir.
Avrupa Halk Partisi Milletvekili Eva
Maydell, “Euro desteği en yüksek seviyelere ulaşıyor. Dört
Avrupalıdan üçü tek para
birimini destekliyor” diye
kaydetti.
Cumhurbaşkanı Rumen
Radev'in ifadelerine göre,
Bulgaristan'ın Avrupa entegrasyonunu derinleştirmesi gerekiyor ve bu
da Euro Bölgesine katılmadan imkansız bir şeydir. Pratikte Bulgaristan
Euro’yu en erken 2022
yılında kabul edebilir.

geçmişte her iki tarafa da
olumlu katkıda bulunmayan hoş olmayan olaylar,
güven eksikliği, karşılıklı
sözlü saldırılar yaşandı.
Daha uzağa, geleceğe
bakmamız ve halklarımız
için kalıcı olumlu sonuçlar
alınmasını sağlamamız
gerekiyor.
Bununla birlikte
Bulgaristan’ın AB Konseyi Dönem Başkanlığını, AB yönetimini ve
Türkiye'yi Varna şehrinde
mart ayında zirve toplantısı organize etme ve gerçekleştirme çabalarından
dolayı da tebrik ediyorum.
Bu toplantıdan önemli sonuçlar alınmasa da AB ile
Türkiye arasındaki karşılıklı güvenin kademeli olarak geri kazanılmasının
yapıcı sürecinin bir parçası olarak oynadığı rol göz
ardı edilmemelidir. Bu tür
toplantılar olmadan uzun
vadeli bir ortaklığı sürdürmenin ve geliştirmenin bir
yolu yoktur” diye konuştu.
İkinci oturumda yaptığı
konuşmasında Necmi Ali,
daha fazla işbirliği için bir
ön koşul olarak görülebilir
AB ekonomisi ve komşu
devlet arasındaki güçlü
bağı kanıtlamak için 2017
yılı itibariyle AB ve Türkiye arasındaki ticaret hacmi konusuna odaklandı.
Necmi Ali, „ AB,
Türkiye'nin en büyük ticaret ortağı, komşumuz
ise halihazırda AB'nin en
büyük beşinci ortağı. AB
ile Türkiye arasında 2017
rakamlarına göre toplam
ticaret hacmi yaklaşık 154
milyar avro, AB ise 15 milyar avroluk bir ticari dengeye sahip. Türkiye'deki
doğrudan yabancı yatırımların yüzde 75'i AB'den
gelmektedir. Türkiye aynı
zamanda AB bütçesinden, halihazırda Çok Yıllı
Mali Çerçeve (2014-2020)
kapsamında katılım öncesi yardım olarak 4,5 milyar
avro mali destek almaktadır. Bu rakam, yıllık bazda
ortalama 640 milyona yakın avro tutarında destek
aldığını göstermektedir.
AB ve Türkiye ekonomileri arasındaki entegrasyon çok yüksek bir
seviyede olup, Türkiye’de
faaliyet gösteren AB’li
16 000'den fazla şirket,
bölgedeki ve dışındaki
üçüncü ülkelerdeki pazarlara erişim için Türkiye'yi
kullanmaktadır. Tarım pazarlarına ve kamu alımları
sektörüne erişimi artırmanın yanı sıra açılımı ve kuralların senkronizasyonunu iyileştirerek hizmetler
sektörüne yatırımları artı-

rarak ekonomik entegrasyonun hızlandırılması, her
iki ülkeye de fayda sağlayacak pazar entegrasyonunu artıracaktır” dedi.
Bulgaristan’ın AP Milletvekili, pozisyonlarını yaklaştırması için iki tarafa
da siyasi irade çağrısında
bulunarak, vatandaşların
ve iş dünyasının işbirliği
sektörlerini genişletmeye
hazır olduklarını öne sürdü.
“Güvenlik Sınamaları”
konulu oturumda Necmi
Ali, Ortadoğu’daki güvenlik ve Türkiye’deki ve
AB’deki güvenlikle doğrudan bağlantısı, mülteci
krizi ve terörle mücadele
hakkında konuştu.
N e c m i A l i, ”A B ve
Türkiye'nin bazı açılardan farklılık gösteren
kendi güvenlik anlayışları
olmasına rağmen, genel
durumun daha da iyileştirilmesi için temel olabilecek daha birçok ortak
nokta vardır” diye belirtti.
AP Milletvekili, “Türkiye, AB-Türkiye Ortaklık
ve İşbirliği Anlaşması ve
Mültecilere Yardım Mekanizması sayesinde mülteci akışını durdurmaya
büyük katkı sağlamıştır.
Mekanizmanın amacı
2016-2017 döneminde
3 milyar avro sağlanmasıydı, şimdi ise mali yardımın benzer miktardaki
ikinci dilimi sağlanmak
üzeredir. Bu mekanizma
kapsamında Türkiye devletine değil, mültecilere
destek için insani yardım
kuruluşları tarafından yürütülen Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan
projelere maddi destek
verildiği vurgulanmalıdır”
diye ifade etti. Mekanizmanın sonuçları gözle görülür şekilde hissedilmektedir, bununla birlikte Türk
devletinin anlaşmanın bir
kısmını yerine getirme
konusundaki muazzam
gayretleri de takdir edilmektedir. Bir Güneydoğu
Avrupa ülkesinin temsilcisi olarak, Birliğin dış sınırlarının korunmasını olumlu değerlendirdiğimizi ifade etmek istiyorum ki, bu
da mülteci akınını büyük
ölçüde azaltmaya yardımcı oluyor” diye vurguladı.
Necmi Ali, konuşmasının sonunda stratejik
olarak düşünmek ve bu
önemli ortaklığın gereksiz engellerden dolayı
durdurmasına izin verilmeyecek şekilde her iki
tarafa da gelecekte güçlü
ve verimli bir işbirliği diledi.
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Kırcaaliler, Sağlık ve Kısmet İçin “Aya
Yorgi / Hıdırellez” Salıncağında Sallandı
Kırcaaliler, 6 Mayıs Pazar günü Müslümanların
Hıdrellez, Hristiyanların
ise Aya Yorgi Günü kutlamaları dolayısıyla merkez
parka kurulan “Aya Yorgi/
Hıdırellez” adı verilen salıncakta sağlık, aşk ve başarı için sağlandı. Özel bir
retro süslemeli ferforjeyle
yapılan 10 metre yüksekliğinde ve neredeyse 2
ton ağırlığındaki eşi benzeri olmayan bu salıncak,
kutlamalara katılan Kırcaaliler için gerçek bir sürprizdi. Sağlık ve kısmet için
çoluk çocuk herkes salıncaklara bindi.
Salıncağın açılışında
konuşan KRIG Sanat
Hareketi Başkanı Radost Nikolaeva,”Bugün
eşi benzeri olmayan bu
konstrüksiyonun açılışına
katılmaktan çok mutluyuz. Aya Yorgi Günü ve
Hıdırellez kutlamaları dolayısıyla yapılan bu salıncağın Bulgaristan’da eşi
benzeri yok” dedi.
Etkinliğe konuk olarak
katılan Kırcaali Belediye Başkanı Müh. Hasan
Azis, katılımcıların Aya
Yorgi Yortusu ve Hıdrellez
Bayramı’nı kutladı. Müh.
Azis, şu ifadeleri kullandı:
”Bu salıncak, Çok Kültür-

lü Bir Şehir girişimi kapsamında gerçekleştirilen
çok iyi bir fikir. Aya Yorgi/
Hıdırellez Salıncağı, birliğin ve hoşgörünün salıncağı olacak. Salıncak,
Bulgaristan ve Balkanlar
için muhteşem bir sembol
ve işarettir. Bu sembolün
verdiği esenlik içinde yaşama ve 6 Mayıs’ta asırlardan beri Hıristiyanların
kutladığı Aya Yorgi Günü
ve Müslümanların kutladığı Hıdırellez Günü’nün
paylaşılması mesajı, farklı
etnik grupların gelenekle-

rine saygı göstermemizi
öğretiyor”. Belediye Başkanı, salıncak konstrüksiyonunun parka çok iyi
uyduğunu ve proje yüklenicilerini tebrik ettiğini de
ekledi. Müh. Azis, “Birçok
gencin, hayatlarının en
güzel anlarını bu salıncağa bağlayacaklarına inanıyorum” dedi.
Son yıllarda ülkenin bazı
illerinde 6 Mayıs Hıristiyanların ve Müslümanların ortak bir bayramı olarak kutlanmaya başlandı.
Kutlamalar sırasında iki

büyük bayram Aya Yorgi
Günü ve Hıdrellez Günü
ile ilgili tipik gelenek ve
görenekler yerine getirilir.
Aya Yorgi Günü, Ortodoks
kiliselerindeki en önemli Hristiyan azizlerinden
biri olan Yorgi’ye (Aziz
Georgi) ithaf edilen bir
yortudur. Hıristiyan inanışına göre Aya Yorgi inancı
uğruna şehit olmuş, örnek
bir Hıristiyan savaşçı ve
ordunun koruyucusu haline gelmiştir. Müslümanlar,
hayatı, ölümü ve ölümsüzlüğü sembolize eden Hızır

Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet,
Bolluk Ve Bereket Mevlidine Katıldı
Bulgaristan Müslümanları Başmüftülüğü Yüksek İslam Şura Başkanı
Vedat Ahmet, Ardino’nun
(Eğridere) Padina (Makmulu) köyünde yapılan
geleneksel bolluk ve bereket mevlidine katıldı.
Programda vaaz veren
Sayın Ahmet, “Mevlit
programları, Müslüman
kimliğini korumak için
önemlidir. Bu programlar,
dini törenler yapılmasına
ve Müslüman cemaatini
İslami prensipler etrafında birleştirme fırsatı sağlar” diye belirtti.
Geleneksel olarak ilkbaharda düzenlenen bolluk ve bereket mevlidine
Padina, Nedelino (Uzundere), Zlatograd (Palas),
Madan, Banite ve Rudozem (Darıdere) ilçelerinden 3 binden fazla kişi
katıldı. Memleketin çeşitli
yerlerine dağılmış Padinalılar da mevlit programına iştirak etti.
Yüksek İslam Şura Başkanı Vedat Ahmet, Kırca-

ali Bölge Müftü Vekili Erhan Receb, Eski Başmüftü Fikri Sali, Padina, Byal
İzvor (Akpınar) ve Diya-

mandovo Mahallesi (Hüsemler) imamları başta
olmak üzere bölgede din
görevlileri, Kur’an-ı Kerim
tilaveti sundular, Mevlid-i
Şerif okudular ve ardından da bolluk ve bereket
için toplu dua yapıldı.

Programa iştirak eden
herkese yerli usta aşçı
Ahmet İbryamov’un kesilen kurban etiyle hazırla-

dığı 32 kazan pilav ikram
edildi.
Dini merasime katılan
konuklar arasında Ardino
Belediye Başkanı Resmi
Murat başta olmak üzere belediye yönetimi yer
aldı.

ve İlyas (a.s)'ın her bahar
başlangıcında buluştuklarına inanıyor. Aya Yorgi/
Hıdırellez Günü, yeni tarım yılının başlangıcına
işaret eden en sevilen ve
saygı gösterilen halk bayramlarından biridir. Gerek
Aya Yorgi Günü, gerekse
Hıdırellez’de genç kızlar
akşamdan bir bakır kap
içine yedi çeşmeden (pınardan) su, ayrıca kırlardan çiçek, şifalı ot, yaprak ve ağaç dallarından
başka özellikle kızlardan
bu bakıra kısmet için koyulacak özel eşyalar topluyor. Sabah gün ağarırken yüzü kapalı bir kız,
okunan maniler eşliğinde
birer birer eşyaları çıkarıyor ve sahiplerine veriyor.
Eşya kimin kısmetine bırakıldıysa, çıkarılırken
söylenen maninin içeriği
onun kısmetine yorumlanıyor. Aya Yorgi Günü’nü
kutlayanlar arasından ilk

önce kızlar salıncaklara biniyor, ardından ise
isteyen herkes bu geleneğe uyuyor. Hıdırellez
kutlayanlar arasından ise
kızlar ve genç gelinler salıncağa biniyor.
Aya Yorgi/Hıdırellez Salıncağının açılış töreninde Kırcaali’nin Stremtsi
(Göklemezler) köyünde
kutlanan Hıdrellez bayramında kullanılan bir bakır kap tanıtıldı. Kırcaalili
çocuk ve yetişkinler, Aya
Yorgi ve Hıdırellez günlerinde uygulanan gelenek
ve görenekleri ve söylenen halk türkülerini tanıttı. Yazar ve araştırmacı,
Zvinitsa (Bocuklu) Halk
Toplum Merkezi Sekreteri
ve Alevi imamı Muharrem
Aliosman, Doğu Rodoplarda yaşayan etnik grupların ortak kökenlerine
saygının bir ifadesi olarak
Alevi kültürü olan Semah
gösterisi sundu.

İşadamı Edis Emre’nin
Botları Müzelik Oldu

Bulgaristan’daki VES Ltd. ayakkabı fabrikalarının
Genel Müdürü Edis Emre’nin botları Türkiye’nin Bolu
Abant İzzet Baysal Üniversitesi’ndeki Yaşayan Ayakkabı Müzesinde sergilenmeye başlandı.
İzzet Baysal Üniversitesi’nde “İnsanı üzerinde taşıyan ve baş tacı eden ayakkabıları sergilemek” fikri
ile yola çıktıklarını ifade eden müzede aynı zamanda

Köyde yapılan bolluk ve
bereket mevlidi, bir asırdan fazla devam eden bir
gelenek haline gelmiştir.

Köyün muhtarı Kamil Kiçukov, dini merasimin organizasyonuna maddi ve
manevi destek veren köy
halkına ve iş adamlarına
en içten şükranlarını ifade etti.
Kırcaali Haber

”DTİK (Dünya Türk İş Konseyi) Balkanlar Komitesi ve
BULTİŞAD (Bulgar Türk Ticaret ve Sanayi Odası) Başkan Yardımcılığı görevlerini de Bulgaristan’da başarıyla
yürüten Edis Emre’nin ayakkabılarına da yer verildi.
2012 yılında kurulan ve hem dünyada hem de
Türkiye’de topluma mal olmuş günümüzün seçkin
sanatçı, akademisyen, şair, yazar, sporcu ve devlet
adamlarının giydiği ayakkabı örneklerinin sergilendiği
Yaşayan Ayakkabı Müzesi Türkiye’de ve dünyada bir
ilk olma özelliği de taşımakta.
“Ayakkabılar çok şey anlatır; ayakkabılarla ilgili böyle
bir müze projesinin de, ziyaretçilerine geçmiş ve yaşayan kültürle ilgili anlatacağı çok şey olduğu şüphesiz.
Ben de ayakkabı sektörüne emek veren biri olarak bu
müzenin bir parçası olmaktan onur duydum.” şeklinde
konuşan Edis Emre’nin Bulgaristan’ın Dobriç şehrinde
sandalet, bot ve iş güvenliği ayakkabıları üreten 25
yıllık fabrikaları mevcut.
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Kırcaali ve Silivri Kardeş Şehir Oldu
1. sayfadan devam

vurguladı.
Bu bağlamda makine
imalatı alanında hem yurt
içinden hem Fransa’dan
stratejik yatırımcıların çekildiğini, Yunanistan ve
ABD'den de Kırcaali’ye
birçok yatırım yapıldığını ve Türkiye’den Gebze
şehrinden yatırımcılar tarafından yapılan yatırımlar
sayesinde Kırcaali’de otomobil imalatı olarak yeni
bir sektörün gelişimine
başlandığını hatırlattı.
Müh. Azis,” Kırcaali, şu
anda makine ve otomobil imalatı sektörlerinin
gelişimi bakımından en
doruk noktasına ulaşmış
durumdadır. Kırcaali, sadece Avrupa'ya değil,
Amerika ve Japonya'ya
da ihraç edilen otomobil
parçaları üretiminde Bulgaristan ve Avrupa'da bir
markadır” diye kaydetti.
Müh. Azis, Silivri Belediye
Başkanı Özcan Işıklar’a
ziraatçıların hazırladığı
Doğu Rodoplar ve Kırcaali Belediyesi'nde organik

tarımın geliştirilmesine
yönelik araştırma kitabı
hediye etti.
Müh. Azis,” Kırcaali artık
organik gıda ve şifalı bitkiler üretimi alanında bir
marka olmak için çalıştığını iddia ediyor. Silivri ile
işbirliğimizin, Kırcaali'yi
Bulgaristan ve Avrupa'da
gıda sektöründe bir marka haline getirmesini

bekliyoruz ve bunun olacağına inanıyorum” diye
vurguladı.
Özcan Işıklar,” Beraber
olduğumuz bir tesadüf
değil. Arkadaşım ve meslektaşım Müh. Hasan
Azis, bana Kırcaali'nin
farklı sektörlerde büyük
potansiyele sahip olduğunu gösterdi. Tarım alanında fırsatlar gördük, gıda

üretimi için çok uygun bir
iklime sahibiz. Yakın gelecekte Trakya ve Balkanlar bu sektörlerin merkezi
haline gelebilir” diye ifade
etti. İki belediyenin turizm,
kültür, ticaret alanlarında
da iş birliği yapabileceğini vurgulayan Işıklar,
“Kardeşlik protokolü imzalamamızın ortak girişimimizde ilk adım olaca-

Bakan Nankov: Kırcaali Çevre Yolu
inşaatına 2019’da başlanacak
Bölgesel Kalkınma ve
Bayındırlık Bakanı Nikolay Nankov, Kırcaali
Valiliği’nde düzenlenen
basın toplantısında yaptığı açıklamada, “Ardino
(Eğridere) - Kırcaali yolunun onarımı Eylül ayına kadar tamamlanacak”
diye kaydetti. Nankov,
Meclis Başkanı Tsveta
Karayançeva, Kırcaali
Valisi Nikolay Çanev ve
Karayolu Altyapı Ajansı (APİ) Yönetim Kurulu
Başkanı Donço Atanasov,
Ardino - Kırcaali yolunun
acilen onarımı için İnisiyatif komitesi ile Ardino'da
bir araya geldi.
Nankov, ”Daha geçen
yıl yolun durumu hakkında bir bildirim aldıktan
sonra yolu tamir etmek
için harekete geçtik. Bu
yıl içerisinde 30 kilometrelik kesimin ve Ardino
- Kırcaali yolunun devamı olarak Kırcaali “Osmi
Mart” sokağının komple
onarımının tamamlanması bizim önceliğimizdir”
diye belirtti.
Bakan,” Otuz yılı aşkın
bir süredir yol sektörü yetersiz finanse ediliyor. Temel amacımız, yol ücretleri tahsil edilmesine ilişkin TOLL sistemi devreye
sokmak, gelirleri artırmak
ve 2019 yılının ortalarına
kadar 8 000 km'lik ulusal
yolları iyileştirmek için
gerekli kaynaklara sahip

olmaktır” diye konuştu.
Nikolay Nankov’un verdiği diğer müjde, Kırcaali
Çevre Yolunun inşasına
ilişkin prosedür işlemlerinin yürütüldüğüdür. Bakan, ”Kamulaştırma prosedürlerinin tamamlandığı
çevre yolu bölümü için bir
inşaat ruhsatı verilmiştir.
Yeni bir çevresel etki değerlendirmesi yapılması-

na gerek kalmayacak ve
bununla en az 4-5 yıllık
bir zaman tasarruf edildi.
Proje tasarımı ve yolun
güzergahı üzerindeki arazilerin kamulaştırılması
devam etmektedir. Kırcaali bölgesinde önümüzdeki dört yıl içinde öncelikli
projemiz Kırcaali Çevre
Yolu'dur. Sorun şu ki, maalesef bu proje yıllar içinde gerekli olan hızla ilerlemedi” diye altını çizdi.
Vali Çanev, ”Kırcaali Çevre Yolu projesi,
2019 Mali Yılı Bütçe

Kanunu’nda önc elikli
yapı olarak belirtilecek.
Karmaşık yapıya sahip
köprü tesisleri yapılacağı
için çevre yolunun inşaatı,
aşamalı olarak gerçekleştirilecek. Karmaşık köprüler içeren ikinci aşaması,
bizim için önceliklidir,
çünkü aslında Kırcaali
merkezinden geçen trafik
akışının başka yola veril-

mesini sağlayacak” diye
vurguladı.
Basın toplantısında yapılan açıklamadan Kırcaali şehrinden geçen yolu
kullanan araçların 24 saatte 10 000, bir yılda ise
yaklaşık 2 milyon olduğu
anlaşıldı.
APİ Yönetim Kurulu
Başkanı Donço Atanasov, ” Kırcaali Çevre Yolu
projesi, APİ’nin öncelikli
projeleri arasında yer alıyor. Kamulaştırma işlemlerini hızlandıracağız ki,
yılın sonunda veya gele-

cek yılın başında onları
bitirelim. Böylece gerekli
finansman sağlandığında
2019 yılının sonuna kadar
Kırcaali Çevre Yolu projesini başlatma imkanımız
olacak” dedi.
Bakan Nankov, ”Momçilgrad (Mestanlı) - Krumovgrad (Koşukavak)
yolunun onarımı için inşaat ruhsatı verildi, fon
sağlandı. Bu hafta ihale
sözleşmeleri imzalanacak
ve inşaata başlanacak.
Strijba-Tihomir yolunun
belediye mülkiyetinden
devlet mülkiyetine aktarılmasına yönelik Kirkovo
(Kızılağaç) Belediye Meclis kararı bulunuyor. Talep
dilekçesinin APİ’ye sunulmasını bekliyoruz. Bu konuda daha hızlı hareket
etmesi için Belediye Başkanına çağrıda bulunuyoruz ki biz de bu yolun acil
rehabilitasyon ihtiyacına
aynı hızda cevap verebilelim” diye ifade etti.
Bakan Nankov, Kırcaali
bölgesinden milletvekili
seçilen Meclis Başkanı
Tsveta Karayançeva ve
Vali Çanev’in daveti üzerine Kırcaali’yi ziyaret etti.
Karayançeva, Nankov’a
davete icabet etmesi ve
Kırcaali ilinde altyapı ile
ilgili önemli sorunları yerinde görme fırsatından
dolayı teşekkür etti.
Kırcaali Haber

ğını umuyoruz. Geçmişi
değiştirme şansımız yok,
bunu tarihte bırakacağız,
ama geleceğimizi inşa
etme şansımız var - huzurlu ve güzel bir gelecek”
dedi.
Resmi tören sonrasında
iki belediye başkanı, Kırcaali Belediyesi binasının
önünde bir dostluk işareti
ve kardeşlik sözleşmesi
imza töreninden hatıra
olarak bir fidan dikti.
Kardeş şehir olma kararları 5 Şubat 2018 tarihinde Silivri Belediye Meclisi
ve 21 Mart 2018 tarihinde
Kırcaali Belediye Meclisi
tarafından alındı.
Silivri Belediyesi ile Kırcaali Belediyesi arasındaki iş birliği protokolü
Türkçe, Bulgarca ve İngilizce olarak yazılmıştır.
Protokole göre iki ülke
arasındaki iyi ilişkiler çerçevesinde Türkiye’den
S i li vr i Beledi yes i ve
Bulgaristan’dan Kırcaali
Belediyesi, turizm, kültür,

sosyal hizmetler, çevre,
ticaret ve ekonomi alanında iş birliği yapma niyetinde olduğunu beyan
ediyor. Silivri ve Kırcaali
belediyeleri, bu bölgelerin kalkınmasını temin
etmek üzere vatandaşları
için kalıcı ortak yatırımlar
sağlamak amacıyla AB
tarafından finanse edilen
ikili iş birliği ve sınır ötesi
iş birliği programları kapsamında ortak projeler
hazırlayacak ve uygulayacaklardır.
Silivri Belediyesi, metropol kent İstanbul'un 67
km batısında bulunan
170 000'den fazla nüfusa
sahip bir belediyedir. 45
km'lik deniz sahili ile metropol kent için popüler bir
yaz tatil yeridir. Silivri doğal bir limandır, çünkü elverişli iklim ve verimli topraklar nedeniyle bölgenin
büyük tarım potansiyeli
vardır, birçok şirket imalat,
gıda ve tekstil sektöründe
çalışmaktadır.

Öğretmenlere ikramiye müjdesi

Sofya'da gerçekleştirilen 21.Yılın Öğretmeni Ödül
Töreni’nde yaptığı konuşmada Eğitim ve Bilim Bakanı Krasimir Vılçev, 24 Mayıs Slav Alfabesi ve Bulgar
Kültürü Günü münasebetiyle öğretmenlere ikramiye
ödeneceğini açıkladı.
Bakan, ”Öğretmen Emeğinin Düzenlenmesi ve
Ücretlendirilmesi Hakkında Yönetmelikte ve toplu iş
sözleşmesinde öğretmenlere yılda üç kez ikramiye
ödenmesi düzenlenmiştir. Önceki yıllarda da olduğu
gibi öğretmenlere 24 Mayıs, okulların açıldığı 15 Eylül
ve Noel Yortusu münasebetiyle ikramiye veriliyor. İkramiyeler okulların maddi imkanlarına göre verilmektedir.
Son yıllarda eğitim öğretim yılının sonuna doğru verilen
ikramiye en yüksek tutardadır” diye kaydetti.
Bakan, ikramiye miktarının her yerde farklı olduğu-

nu ve her eğitim kurumunun imkanlarına dayandığını
söyledi. Vılçev, yönetim yetkisi eğitim kurumlarına devredilen bütçe sistemindeki değişikliklerin bir sonucu
olarak, daha küçük ve uzak ilçelerde bulunan daha
çok anaokulun ve okulun daha iyi finansmana sahip
olduğunu vurguladı.
Bakan, son yıllarda okulların ve anaokulların yaklaşık yüzde 7-8'inin zorunlu ödemeler yapmadığını ve
iş elbiseleri için para vermediğini dile getirdi. Vılçev,
“Umarım bu yıl değişikliklerin bir sonucu olarak bu oran
daha düşük olacaktır” diye ifade etti.
Bakan, üç ikramiye ödemeleriyle öğretmenlerin yüzde 6 oranında ek bir ücret aldıklarını söyledi. Vılçev,
ortalama brüt ücretin şu anda öğretmenler için 1080
leva olduğunu, ortalama taban ücretin ise daha düşük
olup 800 levanın üzerinde olduğuna dikkat çekti.
Vılçev, en yüksek maaşların 1500 levadan fazla olduğunu, ancak onların sadece belirli okullar ve pozisyonlar için verildiğini sözlerine ekledi.
Bakan, plana göre sektörde ücretlerin iki kat artışının önümüzdeki dört yıl içinde yapılacağını ve ilkinin
önümüzdeki yıl yapılması için söz verdi.
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KNSB: Farklı sektörlerde maaşlarda büyük fark var
Düzenlenen basın toplantısında konuşan Bulgaristan Bağımsız Sendikalar Konfederasyonu
(KNSB) Başkanı Plamen
Dimitrov,”2017 yılında en
yüksek maaşların ödendiği sektör bilgi teknolojileri
olup, en düşük sektör ise
restorancılıktir. Restoran
endüstrisinde 2017 yılında ortalama maaş 580
leva idi, bilgi teknolojilerinde ise 3150 leva idi”
diye kaydetti.
En düşük ücretli ve en
yüksek ücretli sektör arasındaki fark yaklaşık 5,5
kat. Dimitrov,” 2016 yılında ”Maaşıma 100 leva
zam istiyorum” başlıklı
kampanyamızı başlattık.
Bir buçuk yıl sonra hep
birlikte elde ettiğimiz
şeyler, ortalama olarak
kazançlarda artış istediğimizden bile daha fazladır. Geçtiğimiz 5 yılda veriler, personel sıkıntısının
genel olarak iş gücünün
yeniden dağılımına yol

açtığını gösteriyor” diyerek, yapılan işlerden
elde edilen paranın sermayeden ziyade emeğe
gittiğini vurguladı. KNSB
Başkanı,” Son 5 yıl için
6,1 milyar olan paranın
emeğe yönelik içsel tahsisi haksızlıktır. Bu neden-

le makro düzeyde daha
büyük bir iş gücü dağılımımız olmasına rağmen,
çalışan yoksulların büyük
bir oranından bahsediyoruz” diye konuştu.
2017 yılında ortalama
ücret yüzde 11,8 artarak
1060 levaya yükseldi ve

bu rakam 2016'ya göre
115 levalık bir artışa işaret
ediyor. Maaşlar genelde
yüzde 3'ten yüzde 5-10’a
yükseltildi. Zam, daha az
sıklıkla yüzde 10'un üzerinde yapıldı.
Sofya'da çalışanlar, ortalama 1000 leva maaş

Borçlu hastanelerin personeline prim
teşviki ödenmemesi teklifine tepki
Hastaneler için tek bir
mali yönetim standardı
getirilmesi teklifi, il hastaneleri müdürleri ve personelleri arasında kaygı
yarattı. Bazılarına göre
böyle bir karar, borçların
birikmesine, belirlenen sınırların üstünde ödenmemiş faaliyetlere, personel
eksikliğine ve hastaneler
için daha başka ciddi sonuçlara yol açacaktır.
Sağlık Bakanlığı tarafından dayatılan şart, tedavi kuruluşlarının borçlu olması halinde sağlık
personelinin prim teşviki
ödenmemesidir.
30 Mart 2018'de Sağlık
Bakanı Kiril Ananiev'in
Meclise devlet hastanelerinin mali yönetimi için
birleşik bir standart getirilmesine dair kanun teklifi sunduğunu hatırlatırız.
Söz konusu standardın
getirilmesi teklifi, 9 Haziran 2017 tarihli Millet Meclisi kararı ile uyumludur.
Standart, mali ve insan
kaynaklarının yönetimi,
kamu ihaleleri verilmesi,
faaliyetlerin sürekli izlenmesi ve raporlanması için
tek tip kuralların getirilmesiyle hastanelerin mali
durumunu istikrara kavuşturmayı amaçlamaktadır.
BNR’ye konuşan Haskovo (Hasköy) Devlet
Hastanesi Müdürü Dr.
Georgi Gelov, “Sağlık personeline prim teşviklerinin
ödenmemesi halinde sorunlar başlayacak, bu ara-

da ödenmemiş limit üstü
faaliyetler devam ediyor”
diye kaydetti.
Dr.Gelov,” Faaliyetleri ve
finansmanı sınırlamak,
hastanelerin yeni faaliyetlerde bulunması ve ek

gelir kazanması için daha
az imkan ve fırsat sunuyor. Bu üç yıl içinde borcumuzu 5 milyondan 4
milyona düşürmeyi başardık. Borç çok düşük değil,
kalıyor. Vadesi uzatılmış
borç miktarı da azaldı.
Hala mevcut – 2, 5 milyondan borcu 2 milyonun
altına düşürdük, yılın ilk
çeyreği itibariyle borç 1,5
milyon leva. Üç yıl içinde
ödenmemiş limit üstü faaliyetlere ilişkin borcumuz
1 milyonun üzerindedir”
diye açıklamada bulundu.
Dr. Gelov’un ifadelerine
göre müdürlerin endişeleri, hastanelerin mali faaliyetleri üzerinde sıkı kontrollerin gerçekleştirileceği
ile ilgili değildir – “Biz bundan yanayız” dedi.

Müdür, “Biz, tedavi kuruluşlarının borçlu olması
halinde sağlık personeline
prim teşviki ödenmemesi
yönündeki tekliften endişe etmekteyiz. Biz birinci
ay hekim ve hemşirelere

prim teşviki vermeyeceğiz, ancak ikinci ay bu
primi verecek personelimiz olmayacak, çünkü
hepsi işi bırakacak” diye
dikkat çekti.
Filibe Sveti Georgi Üniversite Hastanesi Müdür
Yardımcısı Momçil Mavrov, “Devlet hastanelerinin
borçları, acil hasta kabul
edilmesi, yoğun bakıma
kabul edilen ağır durumdaki hastalar ve akciğer
hastalıkları bölümüne
kabul edilen hastalardan
kaynaklanıyor. Tüm devlet
hastanelerinde aynı mali
yönetim kurallarını uygulayarak, ülkedeki tüm sorunların çözüleceğini düşünmüyorum. Kapasite,
faaliyet bölgesi, işlevler,
maddi ve mali durum, çe-

şitli devlet hastanelerine
sağlanan kaynaklar çok
farklıdır. Devlet tarafından yönetilen tüm sağlık
kurumları için aynı davranış kurallarının etkili bir
şekilde uygulanmasından
söz ediyoruz.
Hayat kurtarıcı faaliyetler, hızlı ve etkin tedavi ile
insan sağlığı söz konusu
olduğunda kayıtsız şartsız
olası maliyetlere, rakamlara, sayılara uyabileceğimizi düşünmüyorum” diye
ifade etti.
Dr. Mavrov, “Sağlık Kasası tarafından karşılanan sağlık hizmetlerinin
satışını sınırlandırma fikri
kaçınılmaz olarak daha
fazla gelir ve daha fazla
kara yönelik bizimki gibi
sağlık kurumları için fırsatları sınırlandıracak. Limit üstü faaliyetlere ilişkin
borçların da ödenmemesi
halinde finansal kayıplara
yol açacak. Satış ödemelerindeki gecikmeler borç
vadelerinin uzatılmasına
ve sağlık kuruluşunun
tedarikçi firmalara karşı
borçlanmasına yol açacak.
Filibe Sveti Georgi Üniversite Hastanesi iyi durumda, borçları vardır, vadesi uzatılmış borçları da
vardır, ama biz bir şekilde
işlerimizi başarıyoruz.
Böyle bir kararın etkisi,
daha küçük il hastaneleri
için daha büyük olacak”
diye tahminde bulundu.

alıyor. Ülkenin diğer bazı
şehirlerindeki maaş oldukça düşük miktardadır.
Dimitrov, Bulgaristan'ın
2017 yılında gayrisafi yurt
içi hasılanın (GSYİH) 100
milyar levaya yakın olduğunu belirtti. İç talep, büyümenin ana itici gücüdür ve geçen yılın nihai
tüketiminin yüzde 4,5'ini
oluşturuyor.
KNSB Başkanı’nın ifadelerine göre, sanayide
yüksek gelir artışı için
gerçek fırsatlar var.
Sendikanın verilerine
göre sanayi üretimi yüzde 36, temel metal üretimi yüzde 15, kimyasal
madde üretimi ise yüzde
20'den fazla arttı. Hemen
hemen tüm sanayi sektörlerinde personel sayısında bir azalma yaşan-

makta, hem bu işgücü sıkıntısı nedeniyle değildir.
Hizmet alanında düşük
ücretli sektörler var. Geleneksel olarak en düşük
ücretli sektörler, restorancılık, otelcilik ve perakende ticareti. Çoğunlukla
restoran sektöründe olmak üzere ortalama ücretlerde artış gözleniyor,
ancak maaşlar düşük
kalmaktadır. Belki de bu
yüzden bu sektörlerde yabancı işçi getirme ihtiyacı
var” diye kaydetti.
KNSB Başekonomisti
Lüben Tomev, 2017 yılında saatlik işgücü maliyeti, 28 AB ülkesinde
ortalama 23,1 avro iken
Bulgaristan’da 1 avro olduğunu belirtti.
Kırcaali Haber

Devlet, özel okullara
2 milyon leva veriyor

Özel okullarda ve özel anaokullarında okuyan çocuklar için bütçeden 2 milyon leva veriliyor. Paralar, eğitim
ve öğretim faaliyetleri masraflarının karşılanması ve
burs ödenmesi için harcanacak.
Okul Öncesi ve Okul Eğitimi Yasası ile sözü geçen
anaokul ve okulları devlet tarafından finanse edilen
sisteme dahil etme fırsatı verildi. Bu okulların sisteme
dahil edilmesi, onların rızasıyla kurumların finanse
edilmesine ilişkin devletin eğitim standardına uygun
olarak gerçekleştiriliyor.
Fonlar, ilgili belediye bütçeleriyle çocuk ve öğrenci,
grup / sınıf sayısı, eğitim kurumlarının türü ve sayısı
ve başka kriterlere göre tahsis edilecek.
2018 mali yılı için devlet tarafından finanse edilen
sisteme 6 özel anaokulu ve 9 özel okul dahil edildi. Bu
eğitim kurumları için toplam 1 856 135 leva gerekiyor.
İlköğretim eğitimini tamamlayan özel okullarda okuyan öğrencilere burs ödemek için toplam 283 904 leva
sağlanacak. Finansmanın dağılımı, 10 ilçe sınırları içerisinde bulunan 46 özel okul öğrencilerini kapsayacak
şekilde yapılacak.

Mestanlı’da sağlık ve bereket için kurban kesildi

Sağlık ve bereket için kesilen kurban, Momçilgrad
(Mestanlı) merkezinde Müslümanları ve Hıristiyanları
bir araya getirdi. Belediye Başkanı Sunay Hasan ve
köy muhtarlarının kurban kesme girişimine Belediye
Meclis üyeleri, belediye çalışanları ve vatandaşlar
katıldı.
Haftanın Salı günü Momçilgrad’ın pazarı olduğu için
en kalabalık olan öğleye yakın, katılımcılara Rodop
kasabasının merkez
inde kurban etiyle
hazırlanmış 12 kazan yemek ikram
edildi.
Belediye Başkanı
Sunay Hasan,”Dini
inançları ve etnik kökenlerine göre ayırma yapılmadan ilçenin tüm sakinleri adına sağlık ve
bereket için ortak kurban kestik” diye kaydetti. Başkan,
kurbanın son yıl içinde ilçedeki yerleşim yerlerinde trajik olaylar yaşanması vesilesiyle kesildiğini ifade etti.
Kurban dağıtım töreninde Müslüman ve Hıristiyan
vatandaşlardan başka kasabadaki iki cami imamları
da hazır bulundu. İmamlar, sağlık ve bereket için dua
etti.
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AK,Uyum Politikası için ayrılan
kaynağın % 5 azaltılmasını önerdi
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından tanıtılan AB 2019-2027 Dönemi Uzun Vadeli Mali
Planına göre Uyum Politikası ve AB Ortak Tarım Politikası bütçesinin
yaklaşık yüzde 5 oranında azaltılması öneriliyor.
Böyle bir öneri, doğrudan
Bulgaristan'ın AB fonlarından ve tarımsal sübvansiyonlar yoluyla aldığı hibe
desteklerine vuruyor.
AB Komisyonu Bütçe
ve İnsan Kaynaklarından
Sorumlu Komiser Günther Oettinger, öneri ile
ilgili şunları söyledi: “Bu
bütçe teklifi gerçekten
AB'nin katma değeri ile ilgilidir. Bir üye devletin tek
başına hareket edemediği veya birlikte hareket
etmenin daha etkili olduğu araştırma, göç, sınır
kontrolü veya savunma
gibi alanlarda daha fazla
yatırım yapıyoruz. Ortak
Tarım Politikası ve Uyum
Politikası gibi geleneksel,
fakat modernize edilmiş
politikaları finanse etme-

ye devam ediyoruz, çünkü
hepimiz tarım ürünlerimizin yüksek standardından yararlanıyoruz ve
bölgeler ekonomik olarak
kalkınıyor” diye yorumda
bulundu.
AB Uyum Fonu'ndan
Doğu Avrupa ülkelerine
Avrupa entegrasyonu için
mali destek sağlanıyor. Bu
çerçevede Trans-Avrupa

Ağları, ulaşım altyapısı ve
çevresel iyileştirme projeleri finanse edilmektedir.
Yeni AK önerisi, farklı
Avrupa projelerinin finansmanını farklı ülkelerdeki hukukun üstünlüğüne
bağlamaktadır. Önerilen
bütçede büyük bir yenilik, Avrupa finansmanı ve
hukukun üstünlüğü arasındaki bağlantıyı güçlen-

dirmektir. Komisyondan
yapılan açıklamada, “Hukukun üstünlüğüne saygı,
sağlam mali yönetim ve
etkili AB finansmanı için
vazgeçilmez bir ön şarttır” denildi.
AK, nerede maliyet tasarrufu yapılacağı ve
harcamalarda verimliliğin
artırılacağı konusunda
derinlemesine bir analiz

Başbakanlık Basın Merkezinden verilen bilgiye
göre hükümet, 2018 2019 eğitim öğretim yılında devlet üniversitelerine
başvuru ve yarıyıl harç
tutarlarını belirledi. Harç
tutarları, üniversite yönetimlerinin önerileri temelinde belirlendi.
Öğrenc i ücretler inin
azaltılması sadece Sofya Sveti Kliment Ohridski
Üniversitesinde görülüyor.
“Fizik Bilimleri” ve "Nükleer Kimya" uzmanlık alanlarındaki üniversite bölümlerine ilişkin öğrenim
ücretleri en yüksektir.
Örgün eğitim programına katılan öğrenciler için
yıllık öğrenim ücreti 200
leva (mevcut eğitim öğretim yılı için 750 leva), açık
öğretim programına katılanlar için ise 100 levadır
(mevcut eğitim öğretim
yılı için 3000 leva). Fakat
Sofya Üniversitesi, “İdare ve Yönetim”, “Hukuk”,
“Psikoloji” ve" Filoloji” uzmanlık alanlarındaki üniversite bölümlerine kabul
edilen öğrenciler için öğrenim ücretlerini artırıyor.
Örgün eğitim için öğrenim ücretinde artış miktarı 40-61 leva arasında
değişiyor, açık eğitim için
ise 100-160 leva arasında

değişiyor. Sadece “Sosyal Faaliyetler” uzmanlık alanındaki üniversite
bölümlerine kabul edilen
açık eğitim gören öğrenciler için öğrenim ücretinde daha belirgin bir artış
gözleniyor. Söz konusu
öğrenim ücreti 300 levaya
yükseltildi.
17 devlet üniversitelerinde okuyacak öğrenciler için başvuru ve yarıyıl
harç tutarlarında herhangi bir değişiklik yoktur.Bu
üniversiteler şunlardır:
Burgaz Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi, Şumnu Episkop Konstantin
Preslavski Üniversitesi,
Sofya Tenik Üniversitesi,
Varna Teknik Üniversitesi, Sofya Yüksek İnşaat,
Mimarlık ve Jeodezi Üniversitesi, Sofya Maden
ve Jeoloji Üniversitesi,
Sofya Ormancılık Teknik
Üniversitesi, Sofya Tıp
Üniversitesi, Varna Tıp
Üniversitesi, Sofya Ulusal
ve Dünya Ekonomi Üniversitesi, Varna Ekonomi Üniversitesi, Prof. Dr.
Panço Vladigerov Ulusal
Müzik Akademisi, Krıstyo
Sarafov Ulusal Tiyatro ve
Film Sanatları Akademisi, Filibe Müzik, Dans ve
Güzel Sanatlar Akademisi, Sofya Ulusal Spor

Akademisi, Sofya Lyuben
Karavelov Yüksek İnşaat
Okulu ve Sofya Kütüphane Bilimi ve Bilgi Teknolojisi Üniversitesi.
16 yüksek okulda bazı
mesleki alanlarda öğrenim ücretleri ortalama
yüzde 11,7 artırılıyor.
Filibe Paisiy Hilendarski
Üniversitesinde idare ve
yönetim, turizm, ekonomi,
doğa bilimleri, matematik
ve enformatik ve teknik
bilimler hariç tüm mesleki alanlara ilişkin bölümlerde öğrenci harçları 40
leva yükseltiliyor. Veliko
Tırnovo Sveti Sveti Kiril
ve Metodiy Üniversitesinde “Pedagoji” mesleki
alanlarındaki bölümlere
kabul edilecek öğrenciler
için öğrenim ücretinde 50
leva artış var. Teknik üniversiteler arasında Gabrovo’daki üniversitede
örgün eğitime ilişkin harç
tutarında 100- 240 leva
arasında, açık eğitime
ilişkin harç tutarında ise
30 levaya kadar artış var.
Sofya Kimya Teknolojisi
ve Metalurji Üniversitesinde tüm mesleki alanlarda
eğitim için ödenen ücrette
50 leva artış olacak.
Tıp üniversiteleri arasında Filibe ve Plevne'deki
okullarda ücretlerde artış

var. Filibe Tıp Üniversitesinde Tıp, Eczacılık ve
Diş Hekimliği alanlarında örgün eğitim görecek
olan öğrenciler 50 leva
fazla ödeyecek. Plevne
Tıp Üniversitesinde çeşitli mesleki alanlara ilişkin bölümlerde öğrenim
ücretlerinde 50-100 leva
arasında artış görülüyor.
Sosyal, ekonomik ve hukuki bilimler hariç olmak
üzere Rusçuk Angel Kınçev Üniversitesinde tüm
uzmanlık alanlarındaki
eğitimlere ilişkin ücretlerde yüzde 6-8 arasında
değişen artış var. Blagoevgrad (Yukarıcuma) Güneybatı Üniversitesinde
öğrenime ilişkin ücretlerde yüzde 11-24 arasında
değişen artış var.
Mevcut ücretlerin ve
yeni eğitim öğretim yılına
ilişkin yüksekokulların yönetimlerinin önerdiği harç
tutarlarının karşılaştırmalı
analiz sonuçları 9 devlet
üniversitesinde doktora
eğitim ücretlerinin ortalama yüzde 13,1 oranında
arttığını (20'den 300 levaya) gösterdi. 24 devlet
üniversitesinde ve Bulgar
Bilimler Akademisinde
doktora harç tutarlarında
bir değişiklik yoktur.
Kırcaali Haber

Devlet üniversitelerinin 2018-2019 eğitim
öğretim yılı harç tutarları belirlendi

yapılarak, iki program için
verilen kaynaklarda yüzde
5 oranında azaltılmasını
önermektedir.
Bu politikalar, daha az
kaynakla yürütüleceğinden ve hatta yeni öncelikler sunabildiklerinden
emin olmak için modernleştir ilecek. Örneğin,
Uyum Politikası, yapısal
reformun ve göçmenlerin
uzun vadeli entegrasyonunun desteklenmesinde
giderek daha önemli bir
rol oynayacak.
Avrupa Komisyonu, AB
bütçesindeki bu değişikliğin sonucunun AB fonlarının dengesini değiştireceğini ve AB’nin en iyi

şekilde iyileştirilebilecek
alanlara odaklanmasını
sağlayacağını umuyor.
Av r u p a K o m i s y o n u
Başkanı Jean- Claud e J u n c k e r, “A v r u pa Ko m i syo nu’nun,
Britanya’nın AB’den ayrılmasından sonraki ilk bütçe tasarısında AB bütçesinin toplam 1,279 trilyon
avro olması öngörülüyor.
Bu tutar, bütün üye ülkelerin gayri safi yurtiçi hasılasının (GSYİH) yüzde
1,1'i değerindedir” diye
açıkladı. Yeni bütçe, mevcut olan 2014-2020 dönemine ilişkin 960 milyar
avro tutarındaki bütçeden
daha büyük tutardadır.

Alman iş dünyası, 2017’de Bulgaristan’a
130 milyon avro yatırım yaptı

Ekonomi Bakanı Emil Karanikolov, Alman-Bulgar
Sanayi ve Ticaret Odası temsilcileriyle görüşme
gerçekleştirdi. Görüşmede Alman iş dünyasının,
2017 yılında Bulgaristan’a 130 milyon avro yatırım
yaptığı ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin rekor
seviyede artış gösterdiği belirtildi.
Karanikolov, “Geçen yıl, yüzde 10’luk artışla
7,295 milyar avroya ulaşan rekor seviyede bir ticaret hacmimiz oldu. Daha da iyi sonuçlar elde
edebileceğimizden eminim” diye konuştu.
Görüşmede ele alınan konular arasında idari
yük, şirketlerin personel yetersizliği ve teknolojilerin gelişiminin yol açtığı değişiklikler yer aldı.
Bakan’ın ifadelerine göre özel sektöre yönelik
düzenleyici rejimleri azaltmak için çabalar sarf
edilecek. Amaç, onların minimum Avrupa Birliği
mevzuatı gerekliliklerine indirgenmesidir.

Fakat personel yetersizliği sorunu iş dünyasının
temel sorunları arasında olmaya devam ediyor.
Alman-Bulgar Sanayi ve Ticaret Odası tarafından
yapılan iş iklimine ilişkin ankete katılanların ilk kez
birinci sorun olarak personel yetersizliğini belirttikleri anlaşıldı.
Karanikolov, bu yönde sıkı çalışmalar yürütüldüğünü ve önlemler arasında Ermenistan, Ukrayna
ve Moldova gibi üçüncü ülkelerden işçi getirmeye
yönelik prosedürün kolaylaştırılması da bulunduğunu söyledi.
Bakan, ikili eğitim modelinin ve yeni bir mesleki
eğitimin teşvik edilmesinin yanı sıra, bu tür eğitimlerin faydalarına ilişkin daha kapsamlı kampanyalar yürütülmesi iş dünyasının ihtiyaç duyduğu
yüksek kalifiye elemanların oluşturulmasına yol
açacağını düşünüyor.
Bakan, “İş dünyasının ihtiyaçları doğrultusunda
sanayi bölgelerinde mesleki eğitim merkezleri kurulmasını düşünüyoruz” dedi.
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Naim Süleymanoğlu'nun Mezarı DNA Testi İçin Açılacak
Geçen yıl hayatını kaybeden
dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim
Süleymanoğlu'nun kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai
Mori'nin açtığı babalık davasında, DNA örneği alınabilmesi için 4 Temmuz'da fethi kabir
işlemi yapılmasına karar verildi.
B ü y ü kç e k m e c e 4 . A i l e
Mahkemesi'nde yapılan ön inceleme duruşmasına, davacı
Sekai Mori'nin avukatları Keiko Torigeo ve Hülya Aksakal
ile davalı Süleymanoğlu'nun
kızları Sezin ve Esin
Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz
Demir katıldı.
Hakim, davalı Sekai Mori ve
annesinden görüntü (burun ve
ağızdan alınan kültür) örneklerinin alınarak, İstanbul Adli
Tıp Kurumu'na gönderildiğini
belirtti.
Adli Tıp Kurumu'ndan 27
Mart'ta konuya ilişki rapor gönderildiğini ifade eden Hakim, raporda, Naim Süleymanoğlu'nun
mezarının açılarak, 3-4 diş ile

5-6 santimetre uyluk ve kaval
kemiği örneklerinin gönderilmesi halinde rapor düzenlenebileceğinin bildirildiğini söyledi.

Davacı Sekai Mori'nin avukatları, müvekkillerinin Naim
Süleymanoğlu'nun çocuğu olduğunun tespitine karar veril-

Cumhurbaşkanı Rumen Radev İftar Verdi

Cumhurbaşkanı Rumen Radev, ramazan ayı dolayısıyla
başkent Sofya'da iftar verdi.
İftarın onursal konuğu Bosna
Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzetbegovic
oldu.
İftara, ülkedeki dini liderlerin
yanı sıra diplomatlar ve bilimkültür çevreleri temsilcileri katıldı.
Cumhurbaşkanı Radev, yaptığı konuşmada, Bulgarista
Cumhurbaşkanlığının yıllardır
süren bir gelenekle ramazanda iftar verdiğini söyledi.
Sofya ve Saraybosna'da
farklı dinlerin ibadet yerlerinin, müze ve kültürel anıtlarının huzur içinde beraberliğini
sürdürdüğünü anlatan Radev,
"Balkanlar'da dinlerimiz farklı

olabilir ancak değerlerimiz ortak ve biz barış içinde yaşayabiliriz. İbadet yerlerimiz herke-

Bulgaristan Müslümanları
Başmüftüsü Mustafa Aliş Haci
de ülkedeki tüm dini liderleri
bir arada görmekten mutluluk
duyduğunu ifade etti.
İftar sofrası etrafında toplanan insanların Bulgaristan'daki köklü hoşgörü anlayışının
örneğini oluşturduğuna işaret
eden Haci, "Bizi gören herkes,
bizden hoşgörü dersi alabilir.
Bu ramazanın da birleştirici
olacağına inanıyorum. Bizim
için ramazan, güç, bereket ve
hoşgörü anlamına gelir." ifadelerini kullandı.
Not: Cumhurbaşkanı Rumen
Radev tarafından verilen iftar-

se açık olduğu gibi kalplerimiz
de herkese açıktır. Dualarımızda sadece barış istiyoruz."
diye konuştu.

da Kırcaali Haber Gazetesi
Genel Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmet’te davetliler arasındaydı. AA

mesini talep etti.
Davalı Süleymanoğlu ailesinin
avukatı Aziz Demir, davanın
reddedilmesini isteyerek, "Davacının 27 yaşına kadar böyle
bir talepte bulunmaması hayatın olağan akışına aykırıdır.
Kabul etmiyoruz." diye konuştu.
Hakimin, anlaşma konusunda beyanlarını sorduğu her iki
taraf da "Sulh olma ihtimalimiz
yoktur." dedi.
Hakim, Naim Süleymanoğlundan DNA testine esas olmak üzere gerekli örneklerin
alınması için 4 Temmuz saat
10.00'da adli tıp uzmanı eşliğinde mezarının açılmasına
karar verdi.
Duruşma 4 Ekim'e ertelendi.
Tedavi gördüğü hastanede
18 Kasım 2017'de 50 yaşında hayatını kaybeden olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu eski milli halterci Naim

Süleymanoğlu'nun cenazesi,
Edirnekapı Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.
"Aile mezarın açılmasını istemiyor"
Naim Süleymano ğlu'nun
kızları Esin ve Sezin
Süleymanoğlu'nun avukatı Aziz
Demir, karardan rahatsız olduklarını dile getirdi.
Merhum sağlığında kızlarına
ve eşine bu konuda açıklama
yapmadığını anlatan Demir,
şunları söyledi:
"Vefat eder etmez birileri organize olup mal varlığından
fayda beklemektedirler. Biz
mezarın açılmasını istemiyoruz. Merhumun kemikleri sızlayacak. Öyle bir şey olsaydı
kendisi sağlığında yaptırırdı bu
DNA testini. Kızları çok üzgün,
manevi yıkım içindeler. Davacı
taraf, babalık davasıyla birlikte
mirastan pay almak için tereke
davası da açtı. Bu dava yüzünden müvekkillerimin babadan
aldıkları maaşları kesildi. Müvekkillerim maddi ve manevi
olarak mağdur.
Bu işi birileri organize etti.
Davacı, 91 doğumlu. Yani 27
yaşında. Tokyo'da yaşıyor. Annesiyle beraber gelip tükürük
örneği verip tekrar Japonya'ya
dönmüşler. Naim beyin iki kızı,
Ankara'daki diğer kızı Nilay'dan
haberdarlar. Ama bu konuda bir
bilgileri yok. Öte yandan Naim
Bey ölümünden 2 yıl önce kardeşine vekalet vermiş ve mal
varlığının büyük çoğunluğu
satılmış. Bu paranın nerede olduğunu bilmediğimiz gibi Naim
Süleymanoğlu'nun madalyaları,
tabloları ve silahları da ortada
yok. Nerede olduğu belli değil.
Bunun için de hukuki süreci
başlatacağız." AA
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