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Filibe Başkonsolosluğu’nda Anlamlı Kutlama
belirterek, “Ülkemizdeki Türk
azınlığının problemlerinin
gündeme getirerek, Türk dili
ve eğitimi, kültürümüz ve dinimiz ile ilgili gelişmeleri yansıtıyor ve yansıtmaya da devam
edeceğiz. Ayrıca edebiyat
sayfalarında Türk yaratıcılarının yapıtlarına yer veriyoruz.

Türklüğümüzü, kültürümüzü,
özgürlüğümüzü, benliğimizi,
kısaca güzel Türkçemizi yaşatabiliyorsak ne mutlu bizlere”
diye ifade etti.
Ekiple yakından ilgilenen
Başkonsolos, bir de Kırcaali
Haber’in 250.sayısı münasebetiyle pasta sürprizi yaptı.

HÖH Muhalefette Kalacak

Resmiye MÜMÜN
T.C. Filibe Başkonsolosu Alper Aktaş, Kırcaali Haber Gazetesinin 250.sayısı münasebetiyle tüm ekibi Başkonsolosluğa davet ederek, kutlama etkinliği düzenledi. Sayın Aktaş,
Başkonsolosluk Rezidansı’nda,
gazetenin sahibi ve Genel Yayın Yönetmeni Müzekki Ahmet,
Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Sebahat Necib, Yazı
İşleri Sorumlusu Durhan Ali,
Edebiyat Sayfası Editörü Bayse Hasan, Site Editörü Nilgün
Ahmet ve muhabir Resmiye
Mümün’ü bizzat ağırladı.
Etkinlikte, Muavin Konsoloslar Ahmet Keloğlu ve İmren
Kaygısız da hazır bulundular.
Müzekki Ahmet, kısaca ekibi
tanıttıktan sonra, gazetenin
çalışanları kendileri ve görevleri hakkında daha geniş bilgi
verdiler.
Ekibi tebrik eden Başkonsolos Alper Aktaş şu ifadeleri kullandı: “Başta Müzekki Bey olmak üzere tüm ekibe bu azimli
çalışmalarınızdan dolayı sizleri
kutluyorum. Gerçekten gazete
çıkarmak çok zor bir iş. Bunu
siz başarıyorsunuz. Bu başarınızı ben şahsım adına ve
Başkonsolosluğumuz adına

sizleri tebrik ediyor ve kutluyorum. Bu arada gazetenin 250.
sayısı münasebetiyle de sizleri bir daha kutlamak istiyorum.
Nice nice 250-1000 sayılar
diliyorum. Gazete olarak haberlerinizi ilgiyle takip ediyoruz ve doğru haber yapmanız
da özellikle önem taşımakta.
Bunun için de ayrıca bu genç
ekibi bir daha kutluyorum”.
Gazetenin ekibi adına teşekkür eden Müzekki Ahmet
şunları belirtti: “Kırcaali Haber Gazetesinin ekibi olarak
kendi şahsım ve gazetede
çalışan arkadaşlarım adına
Sayın Başkonsolosumuz Al-

per Aktaş’a gazetemize göstermiş olduğu büyük ilgiden
dolayı teşekkür ediyorum.
Bulgaristan’da bir azınlık yayını
olarak, tüm zorluklara rağmen
Bulgaristan Türklerinin özgür
sesi olmaya devam edeceğiz.
Bulgaristan’daki Türklerin sesini dünyaya duyurmaya, dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan soydaşlarımızın sesini de
yine gazetemizin sayfalarında
duyurmaya özen göstereceğiz”.
Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Sebahat Necib, soydaşlar tarafından gazeteye
ilginin her geçen gün arttığını

Ülkemizde 5 Ekim'de yapılan erken genel seçimlerin
ardından Merkez Seçim Komisyonu yeni milletvekillerin
isimlerini açıkladı.
Yüzde 4'lük barajı aşabilen
8 siyasi oluşumunun sadece
3'ü Türk ve Müslüman milletvekili çıkarabildi. Nüfusu 7,3
milyon olan Bulgaristan'da
yaklaşık 2 milyon Türk ve
Müslüman yaşarken, parlamentoda bu dönem görev yapacak Türk ve Müslümanların
sayısı 31 olarak açıklandı.
Üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu Hak ve
Özgürlükler Hareketi (HÖH),
seçimde ülkenin üçüncü en
büyük siyasi partisi olarak
kendini kanıtlarken, 38 üyelik
parti grubundan 28 milletve-

kili Türk ve Müslüman.
Bulgaristan'ın Avrupalı Gelişimi İçin Vatandaşlar (GERB)
partisinin ise 84 milletvekillinin sadece ikisi Müslüman.
Reformcu Blok (RB) koalisyonunun 23 kişilik grubunda
ise Hürriyet ve Şeref Halk
Partisi'nin (NPSV) lideri Korman İsmailov yer alıyor.
Seçilebilecek pozisyonda
Türk ve Müslümanlara yer
vermeyen Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) parlamentoda 39 milletvekili ile temsil
edilecek. Milliyetçi çizgide
siyaset yapan Vatansever
Cephesi (PF) 19, kendisine
benzer görüşlü Rusya yanlısı Ataka (Atak) partisi de 11
kişilik gruba sahip olacak.

Devamı 4’de

Kırcaali Haber Gazetesi'nin 2015
Yılı Abone Kampanyası Başladı
SENİ MEDYA Ltd Şirketi tarafından yayınlanan
Kırcaali Haber Gazetesi'nin 2015 yılı abone
kampanyası başladı.
Gezetenin her hafta evinize kadar gelmesini
istiyorsanız Bulgaristan genelindeki Postaneler’de
abone olabilirsiniz. Abone katalog numarası 2454,
yıllık abone ücreti 40,00 leva'dır.
Ayrıca Kırcaali Haber Gazetesi'nin Kırcaali
Ofisi'nde de abone olabilirsiniz. Adres: Kırcaali,
Bılgariya Bulvarı No 53, Ofis No 10. İrtibat telefon
numaramız: 0361 52715.
Bulgarşstan Türkleri'nin bağımsız özel gazetesi
olan Kırcaali Haber'e abone olmak, ülkemizde
Türkçeye sahip çıkmak demektir.
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Bulgaristan’da sandıktan çıkan yeni kaos
Bulgaristan’da 5 Ekim
2014 tarihinde gerçekleştirilen parlamento seçimlerinin sonuçları ve parti
liderlerinin açıklamalarına göre sandıktan yine
kaos çıktı. Son iki yılda

Kader ÖZLEM

ikinci kez erken genel
seçimlere giden ülkede,
1997’den beri yapılan genel seçimlerin ardından
hiçbir parti lideri, üst üste
iki defa hükümet kuramadı. Bu durum, Bulgaristan
halkının siyasilerden duyduğu memnuniyetsizliği
açıkça ortaya koyuyor. 5
Ekim seçimlerine katılım
oranının yüzde 49 seviyesinde kalması, söz konusu memnuniyetsizliğin
tepkisel bir yansıması.
Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu tarafından
açıklanan sonuçlara göre,
Bulgaristan’ın Avrupalı
Gelişimi İçin Vatandaşlar
(GERB) Partisi, yüzde
33 bandına yerleşti. Bulgaristan Sosyalist Partisi
(BSP) yaklaşık yüzde 16,
üyelerinin çoğunluğunu
Türklerin oluşturduğu
Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ise yüzde 15
civarında oy aldı. Türklerin diğer siyasi platformu
olan Hürriyet Şeref ve
Halk Partisi’nin (HŞHP)
de yer aldığı Reformcu
Blok yüzde 9 seviyesine
ulaştı.
Diğer yandan milliyetçi çizgideki partilerden
Ulusal Cephe yüzde 7,
Sansürsüz Bulgaristan
ise yüzde 6 oranında oy
aldı. Irkçı söylemleriyle
öne çıkan ATAKA ve Eski
Cumhurbaşkanı Georgi
Pırvanov’un liderliğindeki
sol eğilimli Bulgaristan’ın
Yeniden Doğuşu İçin Alternatif (ABV) de yüzde
4’lük seçim barajını kılpayı geçerek parlamentoya
girmeyi başardı.
Ortaya çıkan tabloya
bakıldığında, hiçbir parti
tek başına hükümeti kuramayacağı için yeni bir
koalisyonun tesisi kaçınılmaz görünüyor. Seçimlerden birinci çıkan GERB
Genel Başkanı Boyko
Borisov’un açıklamaları
da ‘bu sonuçlardan hükümetin çıkamayacağını’

doğrular nitelikte. Öyle ki
GERB ile BSP arasındaki
artık geleneksel hale gelen uzlaşmazlık nedeniyle
ikili bir koalisyon seçeneği mümkün değil.
Borisov, HÖH ile hükümeti kurmayacaklarını
açıkladığından bu ihtimal
de düşüyor. Reformcu
Blok oyları, GERB ile koalisyona yetmiyor. Ulusal
Cephe’nin düşük oy oranı
da GERB’in işine yaramıyor. GERB tarafından
tek başına kurulacak bir
azınlık hükümetinin ise
hayli güçsüz olma olasılığı, durumu daha da
içinden çıkılmaz hale getiriyor. Borisov’a göre, bu
denklemde yeniden seçime gidilmesi ihtimal dahilinde. Özetle Bulgaristan
için ufukta yeni bir siyasi
istikrarsızlığın belirdiği
söylenebilir.
Siyasi belirsizlik, muhalefet cephesinden yapılan
açıklamalara bakıldığında, daha net görünüyor.
BSP, halkın kendilerine
muhalefet görevini verdiğini belirtti. Ulusal Cephe ise HÖH ve (içinde
HŞHP’nin bulunması nedeniyle) Reformcu Blok
dışında bütün partilerle
müzakerelere hazır olduklarını bildirmek suretiyle Türkleri dışarıda
bırakan bir hükümet senaryosu çizdi. Reformcu
Blok’ta GERB’e eğilim
olsa da toplamda matematiksel bir yetersizlik
dikkat çekiyor. Ayrıca
Reformcu Blok içerisinde
HÖH etkisinde bir hükümet senaryosuna sıcak
bakılmıyor.
HÖH Genel Başkanı

yakışan modern bir hükümet kurulması şerhini
koyarak, GERB’i destekleyeceklerini ilan etti. Diğer bir deyişle, GERB’in
kuracağı bir hükümet
ancak HÖH’ün önceliklerine göre hareket ederse
desteklenecek. Görüldüğü üzere, Bulgaristan bir
kez daha çok bilinmeyenli
üçüncü dereceden bir
denklemle karşı karşıya.
Öte yandan, ülke yeni
bir erken seçimi kaldırabilecek noktada değil.

Avrupa Birliği ve ABD’nin
GERB ile olan iyi ilişkileri
sayesinde, Borisov başbakanlığında kurulacak
yeni bir hükümetin Batı
tarafından destekleneceği tahmin ediliyor. Seçim
sonuçları itibarıyla, iktidar anlamında Rusya bir
ölçüde zemin kaybetse
de Bulgar milliyetçilerinin
Ruslara olan geleneksel
sempatisi ve BSP’nin
konumu nedenleriyle bu
kayıp sınırlı ölçekte.
Dolayısıyla eldeki veri-

rılıkçı söylemlerden çok
bütünleştirici açıklamalarda bulunan, temelleri
liberal kodlarla süslenmiş
bir Bulgaristan partisi görünümde. Buna rağmen,
Bulgar siyasetçiler in
HÖH karşıtı açıklamaları, Bulgaristan’daki siyasi
partilerin milliyetçilik anlayışlarını gözler önüne
seriyor.
Seçim sonuçlarına bakılırsa HÖH, Türk oylarının
çoğunu alırken, geleneksel olarak Bulgaristan

Üst üste gerçekleşen erken seçimler zaten halkı
geleceğe ilişkin fazlasıyla
karamsar kılmış durumda. Ayrıca yeni hükümeti
bir an önce çözülmesi
gereken ciddi ‘memleket
meseleleri’ bekliyor. Siyasi istikrarsızlığın beraberinde getirdiği ekonomik
problemlere ilişkin yapısal
reformlar, bu bağlamda

ler, Batı’nın baskılarıyla
bir çözüm arayışına girilmesi olasılığının yüksekliğine işaret ediyor.
Fakat söz konusu çözüm
yapay nitelikte olacağından, hükümet yine istikrar
problemiyle karşı karşıya
kalacak.
Türk azınlık, yeni parlamentoda ne yapacak?
Barajı geçen sağ ve mil-

Lütvi Mestan, hükümette
ATAKA, Ulusal Cephe ve
Sansürsüz Bulgaristan
gibi aşırı milliyetçi partilerin yer almaması şartını ileri sürdü. Mestan,
NATO ve Avrupa Birliği
üyeliği ruhuna uygun
davranan, Bulgaristan’a

büyük önem kazanıyor.
Zira Avrupa Birliği, siyasi
ve ekonomik istikrarsızlık
içinde bir Bulgaristan istemeyeceği gibi yeni bir Yunanistan vakasının ortaya
çıkmaması için tarafların
uzlaşması yönünde tavır
ortaya koyacaktır.

liyetçi partilerin HÖH’ü
dışarıda bırakan hükümet arayışları, Bulgaristan siyasetinde Türklerin
aslında tam anlamıyla
özümsenmediği sonucunu ortaya çıkarıyor. Oysa
HÖH; Türk vurgusunu sık
gündeme getirmeyen, ay-

siyasetinde elinde bulundurduğu anahtar konumunu da koruyor. HÖH,
Roman nüfusun oylarını
en fazla alan parti olmasının yanı sıra sembolik
düzeyde kalsa da Bulgarlardan da oy almayı
başardı.
Öte yandan, HÖH
Partisi’nin Bulgaristan’da
Türklerin yoğun olarak
yaşadığı yerlerdeki güçlü teşkilat yapısı, diğer
Türk partisi HŞHP’nin
Bulgaristan’daki hareket
sahasını daralttı. Mayıs
2013’teki genel seçimlerde Bulgaristan’dan ziyade
Türkiye boyutunda daha
rahat faaliyet gösteren
HŞHP, Mestan’ın Türkiye ile ilişkileri iyileştirme
stratejisi çerçevesinde
Cumhurbaşkanı Recep
Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından buradaki rahatlığını da kaybetti.
Bu bağlamda, 5 Ekim’de
Türkiye’deki 15 ilde kurulan 136 sandıkta kullanılan toplam 60.090 oyun
büyük çoğunun HÖH’e
gittiği tahmin ediliyor.
Türkiye’deki oyların dâhil
edilmesiyle HÖH’ün vekil
sayısı artacak. Bununla birlikte, Türkiye’den
çifte vatandaşlığa sahip
binlerce seçmen de Kurban Bayramı vesilesiyle oy kullanmak üzere
Bulgaristan’a geldi.
Bunun HÖH’teki vekil

sayısını artırması beklenebilir. Çünkü seçim
sistemi sebebiyle yurtdışında kullanılan oylar
ülke geneline dağılıyor.
Bulgaristan’da kullanılan
oylarsa doğrudan bulunduğu bölgeye yansıyor.
Yine de Türk azınlığın
Bulgaristan parlamentosunda güçlü şekilde temsil edilebilmesi için parti
sayısının teke inmesinin
soydaşlar açısından daha
avantajlı olduğu ifade edilebilir. Zira HŞHP de öyle
ya da böyle Türk oylarının bir kısmını alabiliyor.
HÖH ile HŞHP arasındaki derin ihtilaf göz önünde
bulundurulduğunda, konuyla ilgili çözüm adresi
olarak Ankara ön plana
çıkıyor.
Ankara açısından
Bulgaristan’daki 5 Ekim
2014 genel seçimleri,
Soğuk Savaş sonrası dönemde iki ülkenin süregelen ilişkilerindeki olumlu
tabloyu değiştirebilme potansiyeli taşımıyor. 20092013 yıllarındaki GERB
iktidarı döneminde, iki
ülke arasındaki gelişen
iyi ilişkiler hatırlanırsa,
Borisov liderliğinde kurulabilecek olası yeni hükümetin de aynı politikayı
sürdüreceği öngörülebilir.
HÖH’ün koalisyon ortağı
olması, şüphesiz ilişkileri geliştirme konusunda
ivme sağlayacaksa da,
şimdilik bu seçenek söylem düzeyinde ihtimal
dışı.
Ne var ki GERB’in koalisyon arayışları sırasında
ATAKA, Ulusal Cephe ve
Sansürsüz Bulgaristan
gibi aşırı milliyetçi partilerle uzlaşması, bu platformların Türkiye karşıtı duruşları yüzünden
Ankara-Sofya hattında
sorun çıkarabilir. Bilhassa Türkiye’nin Avrupa Birliği üyelik süreci, Trakya
Bulgarları için tazminat
talepleri ve sözde Ermeni soykırım iddiaları
gibi Ankara’nın hassas
olduğu konular, böylesi
bir senaryoda gündeme
gelebilir.
Diğer
yandan,
Türkiye’nin normal şartlarda Bulgaristan politikasını değiştirmesi beklenmezken, ilişkilerde esaslı
değişiklik yaratacak ana
dinamik ancak Türk azınlığın durumunda meydana gelebilecek radikal bir
olumsuzluktan kaynaklanabilir.
Kader Özlem, Trakya Üniversitesi Balkan
Araştırma Enstitüsü
Balkan Siyaset Bilimi
ve Uluslararası İlişkiler
Anabilim Dalı Araştırma
Görevlisi.
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Türkiye Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ulvi Ata ile söyleşi
Kurban Bayramın üçüncü gününde T.C. Sofya
Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Ulvi Ata,
Kırcaali Bölge Müftülüğünü ziyaret etti. Bölge
Müftüsü Beyhan Mehmet
konuğunu makamında
ağırladıktan sonra Sayın
Ata ile siz okuyucularımız
için kısa bir söyleşi gerçekleştirdik.
-Sayın Ulvi Ata, bu bir
bayram ziyareti mi, yoksa başka bir sebep de
mi var?
- Öncelikle ben tüm
Müslümanların Kurban
Bayramını tebrik ederim.
Buradaki ve dünyadaki
bütün Müslümanlara Kurban Bayramı hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramı
münasebetiyle Müslüman
kardeşlerimizin Türkiye
Diyanet Vakfına, Diyanet İşleri Başkanlığı’na
vekâlet yoluyla gönderdikleri kurbanların önemli bir

rüttük. Deliorman bölgesinde Şumnu’da, Kırcaali bölgesinde Mestanlı
(Momçilgrad) ve Rodoplardaki bölge müftülüklerimizin bünyesinde bu

edilmek üzere dağıtıldı.
Türkiye’den Diyanet İşleri Başkanlığımız bu faaliyetleri yerinde görmek,
bu faaliyetlere yardım
etmek üzere üç kişilik bir

bölümünü Bulgaristan’da
kestik ve Bulgaristan’da
yaşayan kardeşlerimize
ikram etmek üzere dağıttık. Üç ana merkezde
biz bu faaliyetlerimizi yü-

vekâlet yoluyla gönderilen
kurbanlar elhamdülillah,
bayramın birinci günü,
ikinci günü ve üçüncü
günü olmak üzere kesildi
ve ihtiyacı olanlara ikram

heyet gönderdiler. O üç
kişilik heyetten biri Demirhan Dinçbey, diğerleri
Erol Demirbey ve Tarkan
Naspe. Onlarla birlikte
Bulgaristan’ın önemli bir

Nilüfer Belediyesi Kadın Korosu’nun Kırcaali
ve Mestanlı konserlerinden oluşan Bulgaristan
turnesinden anılar kitaba
dönüştü.
Kitapta Şef Dr. Aysel
Gürel’in yazdığı “Şefin
Mektubu”, Koro üyesi
Nesrin Çavuşoğlu’nun
turne anıları ve gezi notları ile anı fotoğraflar bulunuyor.
“Mestanlı Daima Kalbimde” sloganıyla düzenlenen 5. D ünya
Mestanlılar Buluşması,
Türkiye’nin yanı sıra
Avrupa’nın çeşitli ülke-

lerinden gelen yüzlerce
hemşerinin buluşma
noktası oldu. Şef Dr.
Aysel Gürel yönetimindeki Nilüfer Belediyesi

Bulgaristan’daydı. Koro,
etkinliğe ayrı bir renk
kattı.
Başkan Bozbey’e etkinlik dosyası
Bursa’ya
dönen koro
üyeleri, Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa
Bozbey’i
ziyaret ederek, M e s tanlı Belediye Başkanı
Akif Akif ile
kentin ileri gelenlerinin
selamlarını iletti.

bölümünü ziyaret ettik.
Bu vesileyle ben tekrar
kurbanlarını bağışlayanlara, buraya gönderenlere, burada kurban organizasyonunu dini usullere
göre kesmek için emek
verenlere, muhtaçlara
kadar ulaşması için gayret edenlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Burada
mutlak surette ifade etmem gereken bir şey de
biz bunu Başmüftülüğümüz ile müşterek yaptık.
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz Sayın Süleyman Gökçe’nin başkanlığında bu konuyla ilgili yapılacakları önceden müzakere ettik, arkasından
Bulgaristan Müslümanları
Diyanet Başmüftülüğü
ile bu konuları müzakere
ettik, birlikte çalıştık ve
gözlemim o ki, başarılı
bir kurban organizasyonu sürdürüldü. Buraya
Diyanet İşleri Başkanlığı
dışında gelen sivil toplum
kuruluşlarının buraya getirdiği kurbanların da hem
dini vecibelere, hem de
buranın yasalarına uygun
bir şekilde kesilebilmesi

Nilüfer Korosu'nun Bulgaristan turnesi kitap oldu

Kadın Korosu da şenlik çerçevesinde iki ayrı
konser vermek üzere

Turne fotoğrafları kitap oldu
Konserler dışındaki
zamanlarını turistik geziyle değerlendiren koro
üyeleri, Mestanlı, Kırcaali ve Filibe’deki gezi
fotoğraflarını kitaba dönüştürdü. Kitapta Koro
Şefi Dr. Aysel Gürel’in
kaleme aldığı “Şefin
Mektubu”, Koro üyesi
Nesrin Çavuşoğlu’nun
turne anıları ve ülkeye
ilişkin tarihsel süreçleri
ele aldığı gezi notları ile
çeşitli mekanlarda çekilmiş fotoğraflar yer aldı.
Kırcaali Haber

için onlara rehberlik ettik,
yardımcı olduk. Böylelikle bayramın bu geldiğimiz
bugünkü noktasında mutlulukla ifade edebiliyoruz
ki, Allah’a hamd olsun,
huzur içerisinde, barış
içerisinde sevgi, kardeşlik, karşılıklı saygı içerisinde Kurban Bayramı’nı
idrak etmenin ve bu konuda bağışçıların niyetlerine, dileklerine uygun bir
şekilde kurbanlarının kesilip hedefine ulaşmanın
bahtiyarlığı içerisindeyiz.
Tekrar Allah bizi günlere,
bayramlara sağlık, afiyet
içerisinde kavuştursun.
-Yanılmıyorsam, Türkiye Büyükelçiliği’nde
bu göreve yeni başladınız. Daha önceden
Kırcaali’ye geldiniz
miydi?
-Ben Ramazan’dan bir
gün önce Bulgaristan’a
geldim. Yak la şık üç
aydır Tür k iye Sof ya
Büyükelçiliği’nde Din
Hizmetleri Müşaviri olarak görevde bulunuyorum. Bu süre içerisinde
daha önce Kırcaali’ye
geldim. Bu dördüncü
gelişim. Ramazan’da,
Ramazan’dan sonra ve
dün geldik. Mestanlı’da,
Şumnu ve Rusçuk’ta
malum bizim ilahiyat liseler imiz var. Sof ya
merkezde Yüksek İslam
Enstitüsü’müz var. Onları
ve onun dışındaki camilerdeki yürütülen faaliyetlere rehberlik etmeye
çalışıyoruz.

-Burada yürüttüğünüz
çalışmalar ne durumda?
-Biz buraya hizmet etmeye geldik. Buradaki
soydaşlarımıza yardımcı olmaya geldik. Tabii
ki, buranın, Bulgaristan
devletinin, hükümetinin
bize tanıdığı imkanlar
içerisinde Türkiye’mizin,
Türkiye’deki ilgililerin
buraya gönderdikleri
yardımları, ilgilileri ulaştırmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.
Biz burada Bulgaristan
ve Türkiye arasında bir
dostluk köprüsü, bir sevgi
köprüsü, bir barış köprüsü oluşturuyoruz.
- Çalışmalarınız konusunda Bulgaristan
yetkililerinden destek
görüyor musunuz?
-Genel anlamda iyi bir
işbirliği halindeyiz. Bazı
yerlerde bazı şeyler aksayabilir. Onları da mesajları doğru vermemiz
halinde, doğru, güzel bir
iletişime geçmemiz halinde, birbirimize güvenmemiz halinde onların
da aşılabileceği kanaatindeyim.
-Son olarak bir şey
söylemek ister misiniz?
-Ben tekrar bütün kardeşlerimizin, soydaşlarımızın bayramlarını tebrik
ediyorum. Sağlık içerisinde, barış içerisinde,
güvenlik içerisinde nice
bayramlar diliyorum.
Söyleşi:Resmiye MÜMÜN

Yeni tütün üreticileri
derneği kurulacak
Gotse Delçev’den tütün üreticisi İvan Sabahlıkov, Gotse Delçev bölgesinden tütün üreticileri,
Haskovo (Hasköy), Kırcaali ve Svilengrad’dan
tütün üreticileri ile ortaklaşa olarak siyasi açıdan
bağımlı olmayan, haklarını savunacak yeni bir
dernek kuracaklarını bildirdi.
Belirttiğine göre diğer tüm tütün üretici dernekleri siyasi açıdan bağımlı, çünkü başkanları veya
üyeleri belediye başkanları veya parti örgütlerinde yer alıyor. İvan Sabahlıkov, “Kendi haklarımızı
kendimiz savunacağız, çünkü siyasetçilerin bunu
yapmadığı belli oldu. 2013 tütün alım kampanyasının başarısız olmasına rağmen geçen yıldan
beri bir şey yapılmış değil. Her zamanki gibi siyasi önyargılar ve huzursuzlukların üstesinden
gelinemedi. Geçen yılki hikaye tekrarlanacak ve
hatta daha da olumsuz olaylar gelişecek” diye
yorumladı. Tarladan tütün neredeyse toplandı.
Geçen yıla bakış bu yıl üretim miktarı daha düşük, tütün alıcıları ile imzalanan sözleşmeler de
az. Alım kampanyası Ekim ayında başlayacak,
fakat üretimin yüzde 40’ının satışı için sözleşme
imzalanmıştır. Sabahlıkov ve başka yerli üreticilerin ifadelerine göre bu yıl alıcı şirketler sırayla
üreticilerin elini kolunu bağlayacaklar ve ürünü
almayacaklar. Fiyatların 4-5 leva olması bekleniyor.
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Bulgaristan’da Bursa Bayramı
Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen
projelerle Bulgaristan’daki
Müslümanlar bayramı erken yaşadı. Bir gün içinde
bir caminin temeli atıldı,
bir cami ibadete açıldı, bir
caminin ise temeli atılarak
400 çocuk sünnet şöleni
ile erkekliğe ilk adımı attı.
Bursa’daki tarihi ve kültürel miras çalışmalarının
yanı sıra tüm Osmanlı
coğrafyasındaki ecdat
yadigarı eserlerin ayağa
kaldırılmasına yönelik
önemli çalışmaları hayata
geçiren Bursa Büyükşehir
Belediyesi, sınır aşan hizmetlerine Bulgaristan’da
devam etti. Bulgaristan’da
Müslüman nüfusun yoğun
olarak yaşadığı bölgelere
hayırsever işadamlarının
destekleriyle hizmet götüren Büyükşehir Belediyesi, bölgedeki Müslümanlara bayram coşkusunu erken yaşattı. Beraberindeki
DOSAB Başkanı Feridun
Kahraman, DOSABSİAD
Başkanı Orhan Tezyaparlar, RUMELİFED Başkanı
Selim Yedikardeş ve işadamı heyetiyle Varna’ya
adeta çıkarma yapan
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe,
restorasyonu tamamlanan
bir camiyi ibadete açtı, bir

teği vermeye her zaman
hazır olduklarını söyledi.
Provadya Belediye Başkanı Filev ise Bursa heye-

da 100 yıllara dayanan
komşuluk ve akrabalık
ilişkileri bulunduğuna dikkat çeken Başkan Alte-

diye konuştu.
Törende söz alan HÖH
(DSP) İl Başkanı Ercan Sebahattin de Bulgaristan’da

tini ağırlamaktan mutluluk
duyduğunu belirtti. Belediye ziyaretinin ardından
Büyükşehir Belediyesi’nin
öncülüğünde Bursalı işadamlarının katkılarıyla
restore edilen Provadya
Meydanı’ndaki Yusuf Bey
Camii ilk günkü orijinal hali
ile yeniden ibadete açıldı.
Provadya’daki 5 camiden
ayakta kalmayı başarabilen tek cami olan ve 1623

pe, “Bu sıcak ilişkiler bir
dönem kopma noktasına
gelse de şimdi bu ilişkileri
yeniden sıcak tutmak için
elimizden gelini yapıyoruz. Çünkü biz komşuyuz ve bizim inancımızda
komşu akrabadan daha
yakındır. Provadya’dan
geçerken bize bu camiyi
göstermişlerdi. 400 yıllık
bir eser. Bakımsızlık nedeniyle ihmal edilmiş, ça-

yaşayan Müslümanların
yalnız olmadığını gösteren önemli bir hizmetin
hayata geçirildiğini söyledi. Bursa Büyükşehir
Belediyesi’nin her zaman
Bulgaristan’ın yanında
olduğunu dile getiren Sebahattin, “Herkes duysun
bilsin ki, biz bir olunca
beraber olunca güçlüyüz.
Arkamızda Türkiye gibi
Bursa gibi büyük bir güç
var. Kimse bizi yıkamaz.
Kimse bize ‘siz ikinci sınıf
insansınız’ diyemez. Gerek bugün hizmete açılan
cami gerekse bugüne kadar Bulgaristan’a yapılan

tüm yardımlar nedeniyle
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’mız Recep
Altepe’ye teşekkür ediyorum” dedi.
400 Çocuk Erkekliğe
İlk Adımı Attı
Cami açılışının ardından
Trigoviş’te (Eskicuma)
kentine gelen Bursa heyeti, burada da Omurtag
(Osmanpazarı) İlçesi’nde
düzenlenen toplu sünnet
şölenine katıldı. İlçe stadyumunda düzenlenen tören alanına giren Başkan
Altepe ve beraberindeki
heyet girişte büyük bir
coşku ile karşılandı. Eski
Cuma eski Valisi Emel
Rasimova’nın da katıldığı törende alanı dolduran
Omurtaglılara seslenen
Başkan Altepe, Osmangazi Belediye Başkanlığı
döneminde kardeş kent
oldukları Omurtag’da bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Bu sünnet
şöleni ile kardeşliğin gereğini yerine getirdiklerini
ifade eden Başkan Altepe,
“Omurtaglılar için öncelik
neyse bizim için de o. Siz
mutlu olursanız biz mutlu
oluruz. Siz üzülürseniz biz
de üzülürüz. Bugün de
kültürümüzün dinimizin
önemli bir görevini yerine
getiriyoruz. Sünnet olan
çocuklarımızın bu mutluluğuna tanıklık ediyoruz. Tüm sünnet ailelerini
tebrik ediyorum. İnşallah
çocuklarının daha büyük
başarılarını da görmelerini diliyorum” dedi.

Müslüman köye ilk
cami Bursa’dan
Bursa Büyükşehir Bele diye si, Bulgar ist an
programı kapsamında
nüfusun büyük bölümünü
Müslümanların oluşturduğu Yenibüyükköy’e de
ilk camiyi kazandırmak
için çalışmaların startını
verdi. Geçtiğimiz haftalarda Bursa’ya gelip köylerine cami yapılmasını
isteyen Yenibüyükköy
Muhtarı Nilüfer Hamdi Hacıibrahimoğlu’nun
talebi üzerine harekete
geçen Büyükşehir Belediyesi, proje çalışmalarını
tamamladıktan sonra bu
kadar kısa zaman içinde
caminin temelini de atmayı başardı. Cami olarak
kullanılan derme çatma
binanın önüne yapılacak
yeni caminin temel atma
töreninde konuşan Başkan Altepe, “Muhtarımız
daha birkaç hafta önce
gelip bizden yardım istedi. Her zaman olduğu gibi
hayırsever iş adamlarımız
bu konuda da bizi geri çevirmedi ve hemen programa aldık. Bugün temelini
attığımız cami inşallah
kısa zamanda tamamlanacak. Camimiz şimdiden
Yenibüyükköy’e hayırlı olsun” diye konuştu.
Dualarla kurban kesilmesinin ardından iş makinesiyle bölgeye kazandırılacak ilk caminin temeli
atıldı.
İHA

HÖH Muhalefette Kalacak
1. sayfadan devam

caminin temelini attı ve
400 çocuğun erkekliğe ilk
adımını attığı sünnet şölenine katıldı.
4 Asırlık Cami İbadete
Açıldı
Büyükşehir Belediye
Başkanı Recep Altepe
ve beraberindeki heyetin Varna’daki ilk durağı Provadya Belediyesi
oldu. Provadya Belediye
Başkanı Filko Filev’i makamında ziyaret eden
Başkan Altepe, iki ülke
arasındaki komşuluk ilişkilerinin daha da sıcak hale
gelmesi için gerekli des-

yılında yapılan Yusuf Bey
Camii’nin açılış törenine
Bursa heyetinin yanı sıra
Türkiye Cumhuriyeti Burgaz Başkonsolosu Evren
Akyol, DPS İl Başkanı Ercan Sebahattin, Provadya
Müftüsü Taner Veli ile çok
sayıda soydaş katıldı.
Tek İsteğimiz Huzur
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep
Altepe, tüm Balkanlar’da
olduğu gibi Bulgaristan’da
da ecdat yadigarı eserleri
ayağa kaldırmaya devam
ettiklerini söyledi. Bulgaristan ve Türkiye arasın-

tısı çökmek üzereydi. Hemen programımıza aldık.
Her zaman olduğu gibi
iş adamlarımız bu hayır
işinde de yarışa girdi ve
cami ilk günkü orijinal haliyle yeniden ibadete açıldı. Bizim bu çalışmalarda
tek bir hedefimiz var. O da
Bulgaristan’ın iyi olması,
buradaki soydaşlarımızın
mutlu olması. Herkesin
kendi inanç ve kültürünü
en iyi şekilde yaşaması.
Umarım restore ettiğimiz
bu cami dolup taşar ve
soydaşlarımız inançlarını
huzur ortamında yaşar”

Sansürsüz Bulgaristanın (BBZ) 15, eski
Cumhurbaşkanı Georgi Pırvanov'un lideri
olduğu Bulgaristan'ın
Yeniden doğuşu İçin
Alternatif (ABV) partisinin ise 11 milletvekili
olacak.
Anayasaya göre, yeni
seçilen parlamentonun
seçimden en geç bir ay
sonra çalışmaya başlaması gerekiyor.
Hükümet kurma çalışmaları
Bu arada mecliste en
büyük grubu bulunan
GERB, azınlık hükümeti
kurmak üzere meclisteki
diğer 7 siyasi oluşumla
görüşmelere başladı.
GERB lideri Boyko
Borisov, BSP, HÖH ve
Ataka partisi ile koalisyon kurmayacağını

ancak tüm parti ve koalisyonlarla görüşme yapılacağını söylemişti.
GERB'in BSP ile yaptığı ilk toplantıda, taraflar
arasında görüş yakınlığı
sağlanamadığı belirtildi.
GERB, yarın da HÖH
yetkilileri ile bir araya
gelecek.
HÖH muhalefette kalacak
HÖH Genel Başkanı
Lütvi Mestan, görüşme
öncesinde düzenlediği basın toplantısında,
partisinin muhalefette
kalacağını bildirdi.
Partisinin aşırı milliyetçilerin gelecekteki
iktidar koalisyonuna katılmaya karşı olduğunu
belirten Mestan, GERB
ile yapılacak görüşme
öncesinde partisinin
tutumunu açıkladı. Bulgaristan için "kötü" olabilecek iki senaryodan

söz eden Mestan, şöyle
konuştu:
"Bulgaristan'ın başına gelebilecek en kötü
senaryo tekrar erken
seçime gitmek olacaktır. Mutlaka bir hükümet
formülünün bulunması
gerekiyor. Ancak daha
da kötü olan ikinci senaryoya göre, prensiplere dayanmayan,
Avrupa karşıtı, uygarlık
karşıtı aşırı milliyetçilerin katılımı ile ortak bir
hükümet kurmak olur."
Ülkedeki siyasi gözlemciler, GERB'in hükümet konusunda sağcı
Reformcu Blok ve aşırı
milliyetçi Vatansever
Cephesi ile anlaşabileceğini öne sürüyor.
Hükümetin güvenoyu
alabilmesi için en az
121 milletvekilinin destek vermesi gerekiyor.
Anadolu Ajansı
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Hassene Derneği’nden Bulgaristan Müslümanlarına kurban eti yardımı
Uzak Doğu’dan Asya’ya,
Orta Asya’dan Ortadoğu
ve Afrika’ya kadar geniş
bir coğrafyada yardım
faaliyetleri yürüten genel merkezi Almanya’da
bulunan IGMG Sosyal
Yardım Derneği Hassene
bu bayram da Başmüftülüğün yardımı ve organizasyonu ile Bulgaristan
Müslümanlarına kurban
eti yardımında bulundu.
Bu amaçla 34 büyükbaş
ve 4 de küçükbaş hayvan kesilerek, toplam
249 hisse olmak üzere
ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Kurban eti dağılımı
bütün bölge müftülüklerine yapıldı. Kırcaali kesim
bölgesine 6 tane büyükbaş hayvan düştü. Onlar
da Kırcaali, Krumovgrad
(Koşukavak) ve Haskovo
(Hasköy) müftülüklerine
2’er tane dağıtıldı.
Hassene Derneği’ni
temsilen Kadir Sürücü ve
Halil İbrahim Kırcaali Bölge Müftülüğünde ihtiyaç
sahipleriyle görüşerek
ayrılan kurban hisselerini ve ayrıca zekat parası
verdiler. Onlar da bu yardımda bulunan Avrupalı
din kardeşlerine video
kaydıyla bayram mesajlarını gönderdiler.
Hassene Derneği Bulgaristan ülke sorumlusu
Kadir Sürücü, “Hassene
Derneği yaklaşık 10 yıldır
Bulgaristan’da yaşayan
Müslümanlara kurban eti
yardımında bulunuyor. Elimizdeki imkanlar dahilinde bu yardımı yapıyoruz.
Mesela, bir zamanlar 50
bin kurbanla başladık. Bu
demektir ki, Bulgaristan’a

düşen sayı da az oluyor.
Bu sene üyelerimizden
150 bine yakın kurban
hibesi aldık ve bunu da

Orada 14 +3 hisse kestik.
Ondan sonra ekip ikiye
ayrıldı. Biz güney bölgesi olarak Dospat’a geçtik.

bildirdi.
Sayın Sürücü gazetemiz
aracılığıyla şu mesajı vermek istedi: “Avrupa’daki

83 ülkeye dağıtım yapıyoruz. Bunlardan biri de
Bulgaristan. Bu yardımı
yapmak üzere 435 görevli yola çıktı. Onlardan
5’i de Bulgaristan’a geldi. İkimiz güney bölgeye
geldik. Avrupa Nürnberg
bölgesinden Halil İbrahim kardeşimiz. Bendeniz Kadir Sürücü aynı
zamanda Bulgaristan’ın
ülke sorumlusu olarak
buraya geldim. Bölge
olarak ben Hannover
Bölgesi’ndeyim. Diğer
üç arkadaşımız da kuzey bölgesinde. Şu anda
Plevne’de görevlerini yapıyorlar. Onların isimleri
de Mehmet Sarı, Numan
Okutuş ve Mustafa Karayurt. Bayramın birinci
gün biz Samokov’daydık.

Orada 9 büyükbaş hayvan kesilecekti, 10 kesildi
ve oradaki 4 müftülüklere
dağılımı yapıldı. Akşam
geç vakitlerde Kırcaali’ye
geldik. Kırcaali’de de 6
büyükbaş hayvan kesildi ve 3 bölge müftülüğü
arasında 2’şer tane olarak dağılımı yapıldı. Öbür
ekibimiz de Şumnu’ya
çıktı. Dün orada kurban
kesimi yapıldı. Bugün
de onlar Plevne’deler.
Ayrıca 3 tane büyükbaş
da Sliven’de kesildi. Oraya biz hiç uğrayamadık.
Yani Samokov, Dospat,
Kırcaali, Şumnu, Pleven
ve Sliven olmak üzere 6
tane kesim bölgesi oluşturuldu, 34 tane büyükbaş ve 4 tane de küçükbaş hayvan kesildi” diye

kardeşlerimiz bizlere
özellikle kucak dolu selamlarını söylememizi
söylediler. Maksat et değil, et sizlerle kucaklaşmak için bir vesile. Asıl
maksat sizlerin burada
yalnız olmadığınızı hissettirmek. Avrupa’daki
kardeşlerinizle birlik içinde olduğumuzu, biz varız
diyerek, arkanızda geniş
bir kitlenin olduğunu hatırlatmak, ortak bir din
mensubu olduğumuzu
hissettirmek için geldik
biz aslında. Bu seneki
kampanyamızın motosu “Paylaş, Umut Getir”
adı altında gerçekleştiriliyor. Et bir maksat,
etle beraber kardeşliği,
hüznü paylaştırma. Hem
güzelliği, hem acıyı pay-

Ünlü şair Recep Küpçü Türkiye’de anıldı
İstanbul, Avcılar Belediyesi ve şairin ailesi
tarafından düzenlenen
Recep Küpçü’nün 80.
Yıl dönümü, Avcılar Barış Manço Kültür Merkezinde Bulgaristan
kökenli şair, yazar ve
şiir sevenlerini bir araya getirdi.
Anma töreni Recep
Küpçü’nün hayatını tanıtan slayt gösterisinden
sonra Avcılar Belediye
Başkanı Dr. Handan
Toprak açılış konuşmasıyla devam etti. CHP
milletvekili Binnur Tamaylıgil, Hasan Hüseyin ve Ahmet Türkay
tarafından yapılan konuşmalar, salondaki misafirlere heyecanlı anlar
yaşattı. Bulgaristan,

Burgas Recep Küpçü
Kültür Merkezi başkanı
Mücela Bilal derneğin
çalışmalarını tanıtarak,
Recep Küpçü anma törenleri deniz şehrinde
gelenek haline geldik-

lerini ve Türk kültürünü,
Türk dilini yaşatma çabalarında bulunduklarını anlattı. Ünlü şairin
şiirleri Galip Sertel tarfından sunuldu. Çalın
Davulları, Göçmen kızı

gibi Rume li türkülerini
söyleyen Başak Tatlıbal,
törene farklı
bir renk kattı.
Ko n u ş m a larda bu tören
gelenek haline gelmesi
ve Avcılar’da
Recep Küpçü Kütüphanesi açılışı
fikri salonda
alkışlandı.
Avcılar Belediye meclis
üyeleri tarafından konuşmacılara plaketler
sunuldu ve şairin eşi
Cemile Hanım, oğlu Erdinç ve Emel Küpçü’ye
özel teşekkür edildi.

laşmak. Bütün söz konusu 83 ülkeye umut payı
paylaşmak için gidildi.
Avrupa’da et bol, oradaki
insanlarımız artık kurban
kesmeden çok çeşitli
ülkelerdeki mağdur ve
mazlumlara göndermeyi
istiyor ve onu da başarıyoruz elhamdülillah. Mesela geçen seneden bu
seneye yüzde 10 civarında bir artış var. Bu büyük
bir rakam, her geçen gün
de arttığını hissediyorum.
Ayrıca Hassene teşkilatı sadece kurbanla endeksli bir teşkilat değil.
Bunun yanı sıra mesela
bizim kumanya çalışmalarımız var. Diyelim ki,
Ramazan’dan önce 2545’er Avro topluyoruz,
başka ülkelerde birkaç
günlük veya bir aylık insanların her bir ihtiyaçlarını gidermek için yapıyoruz. Bunun yanı sıra Afrika ülkelerinde su büyük
sorun. Bunu gidermek
için su projelerimiz var.
Avrupa ülkelerinde sağlık
noktasında büyük sıkıntılar var. Yetimler projemiz
var. Bunlar hem günlük
ihtiyaçlara yönelik, hem
de orta ve uzun vadeli yatırımlarımız var. Şu anda
bizim seyyar hastanemiz
var. Seyyar aşevimiz var,
okullarımız var. Eğitim
alanında büyük projelerimiz var. Bazı ülkeler-

de eğitim amaçlı okullar
açılıyor. Saraybosna’da
büyük bir okulumuz var.
Oranın açılışı yapıldı.
O kadar geniş hizmetler sunuluyor ki, biz de
elimizden geldiği kadar
yardımcı olmaya çalışıyoruz. Halkımız bize teslim
ediyor emaneti, götürün
diyor. Biz de oraya götürmeye çalışıyoruz”.
Kadir Sürücü, kurban
kesimi ve dağıtımının
Bulgaristan’da Başmüftülüğün yardımı ve organizasyonuyla gerçekleştirildiğini belirtti. Bununla ilgili
olarak, “Tüm Başmüftülük
yönetimi ve her bir bölge
müftümüz bizi kucakladı.
Sanki kendi elemanımız
gibi sırtlarına yeleklerini
giydiler, ellerine bıçak aldılar, gerekirse yüzdüler,
yani Allah kendilerinden
razı olsun. Hatta tüm
elemanlarımıza Hassene
teşkilatı ve şahsım adına
teşekkür ediyorum. Bizi
gerçekten beklediğimizden daha çok şekilde
kucakladılar. Biz buraya
umutla gelmiştik, umut
ışığı saçtık ve tekrar geri
umutla dönüyoruz. Bu
bizi gerçekten çok sevindirdi. Buraya gelmemizle
birlikte karşılıklı birbirimize motivasyon verdik
diye düşünüyorum” diye
ifade etti.
Resmiye MÜMÜN

Gıda ürünleri etiketlerine
yeni standartlar getiriliyor
Bulgaristan, gıda üretim ve ticaretinde sahteciliği önlemek amacıyla Avrupa Birliği (AB) kurallarına uyum
amacıyla bu ürünlerin etiketlerinde yazılan bilgiler konusunda yeni standartlar getiriyor.
AB’nin 2011 yılındaki kuralını uygulayacak
Bulgaristan’da, yeni düzenleme bu yılın aralık ayından
itibaren yürürlüğe girecek. Buna göre, 13 Aralık’tan
itibaren tüm gıda etiketlerinde kullanılacak harflerin
büyüklüğü, en az 0,9 milimetre olacak. Ambalaj ve
etiketlerde zor okunan küçük puntolu yazılar yasaklanırken, köken ve içerik konusunda net ve açık bilgi
verme zorunluluğu getiriliyor.
Lokanta müşterileri de et ve et ürünlerinin içindeki
protein katkısı, su oranı, dondurulma tarihi, üretimini
yapan ülke ve yeri ile diğer katkıların halk arasında
bilinen adları konusunda işetmeden bilgi talep edebilecek.
Müşterilerin sağlığı için önem taşıyan alerjik gıda türlerinin muhafaza koşulları ile ilgili bilgi içeren etiketlerin
kullanımıyla hizmet kalitesinin ve üreticiyle müşteri arasındaki iletişimin kolaylaştırılması hedefleniyor.
AB dışından gelen ürünlerin kalite ve içerik konusundaki sorumluluk ise ithalatçı firmalara ait olacak.
Gıda Üreticileri Et İşletmecileri Birliği Başkanı Svetla
Çamova, düzenlemeye ilişkin basına yaptığı açıklamada, yeni kuralların etiketlerini tamamen yenilmek
zorunda kalacak yerel üreticilere ek bir yük getireceğini
savundu. Çamova, "Yeni kurallar ağır olacak ancak AB
üyesi olarak onları yerine getirmek zorundayız" dedi.
Bulgaristan Otelciler ve Lokantacılar Birliği Başkanı
Blagoy Ragin ise üyeleri arasındaki büyük işletmelerin
yeni uygulamadan memnun olduklarını ancak daha küçük işletmelerin kriterleri uygulamada zorlanacaklarını
belirtti.
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Benler ne zaman tehlike oluşturur
Benlerin renk yapısında
değişiklik, boyutunda büyüme veya üzerinde kaşınma varsa tehlikeli bir
durum söz konusudur.
Ciltteki benlerin oluşum nedenleri
Benler cilde renk veren
hücrelerin cilt altında
normalden farklı şekilde yerleşmesi ile oluşur.
Ben oluşumuna neden
olan en önemli faktör ailesel geçiştir. Açık tenli ve
mavi-yeşil gözlü olanlar,
sarı-kızıl saçlı olanlar,
çillenme eğilimi olanlar,
güneşte kolay yanabilen
cilt tiplerinde benler daha
fazla görülür.
3 ben tipi vardır
Doğuştan mevcut olan
benler: Kahverengi lekeler şeklinde başlayabilir,
zamanla lekelerin üzerinde kabarıklıklar görülür.
Üzerinde kalın kıllar bulunabilir. Boyutları yaşla
birlikte artabilir. Doğuştan
benlerin kanser gelişim
riski fazladır.

Sonradan ortaya çıkan
benler: Farklı renk ve
şekillerde görülebilir. Genellikle açık ya da koyu
kahverengi tonlarında,
ciltle aynı yüzeyde ya da
kabarıktır. Koyu tenlilerde
benler daha koyu renklidir.
Atipik / displastik benler: Genellikle kenarları
düzensiz olan, açık-koyu
kahverengilerin bir arada bulunduğu benlerdir.
Kanser oluşturma riski
vardır.
Benler ne zaman tehlike oluşturur
• Renk yapısında değişiklik; açık renkli bir bende
koyulaşma, kırmızı-siyah
renk değişikliği olması
• Benin boyutunda büyüme, kenarlarının düzensizliği
• Benin üzerinde kaşınma
• Benlerin üzerine kanamaların görülmesi,
yaraların açılması gibi
durumlarda mevcut ben

zaman kaybetmeden
alınmalıdır.
Benler iki nedenle aldırılabilir

• Kanserleşme riski olan
benler mevcutsa.
Riskli olan benlerde kanserleşme oranı normale

Benlerini aldırmak tehlikeli değildir. Ancak işlem
öncesi benlerin bir dermatolog tarafından incelenmesi gerekir ve benler
iki nedenle aldırılabilir.
• Kozmetik açıdan kötü
bir görünüm varsa ve kişiyi rahatsız ediyorsa.

göre 27 kat daha fazla
olduğu için benin tamamı
alınmalıdır. Riskli benler
alındıktan sonra inceleme
için mutlaka laboratuvara
gönderilmelidir.
Benlerin takibi nasıl
yapılır
Ciltteki lekelerin gerçek-

Dengeli Beslenme Önerileri

Doymuş yağ (tere yağ,
kuyruk yağı) oranı yüksek besinleri daha az
tüketin. Yeterli miktarda doymamış yağ (ay
çiçek, mısırözü, soya,
fındık, zeytin yağı) almaya dikkat edin. Yarım
yağlı süt, yağsız yoğurt
tüketin. Yağlı kırmızı et
yerine yağsız et, kuru
baklagiller (nohut, mercimek, fasulye gibi) balık ve tavuk tercih edin.
Süt ve süt ürünleri de
(yoğurt, peynir vb.) tüketilmeli fakat bunlarında az yağlı olmalarına
dikkat edilmeli. Yemeklerinizi haşlama, fırında
pişirme veya ızgarada
pişirme yöntemleriyle
pişirirseniz yemeğe eklenecek yağıda azaltmış

olursunuz.
Aşırı şekerli gıdalardan
kaçınmalı ve hatta çay,
kahve gibi içecekler şekersiz içilmeli veya şeker
miktarı azaltılmalıdır.

Gıdalardan aldığımız
günlük tuz miktarı 6 gr.ı
(bir tatlı kaşığı) geçmemelidir. Bu miktara yemeklerden, ekmekten,

parak başlayın. Gece
boyu gıda alımı olmadığından beyninizin sabah
kalkınca enerjiye ihtiyacı
vardır. Daha sonra gıda

içeceklerden aldığımız
tuz miktarı dahildir. Tuz
tüketimi ile yüksek tansiyon arasında ilişki
bulunmaktadır. Yüksek

alımınızı kahvaltıdan
başlayarak gün içine
yaymanız daha etkin
kalori yakmanıza neden olur. Öğünlerinizi
önceden belirleyiniz.
Mümkünse yediklerinizi
3 ana öğün, 3 ara öğüne
bölün az ve sık beslenin.
Bol su için, yiyecekleri
iyice çiğneyin. Her yemek yediğinizde midenin 1/3’ünü boş bırakın.
Tam olarak dolu mide
sağlığımızın zaman içinde bozulmasına, erken
yaşlanmaya neden olur.
Midenizi katı gıdalarla
doldurmayın .Katı gıdalarla dolu mide içeriğinin
gerekli öz suyu her tarafa dengeli ulaştırması
güçleşir ve sindirim zorlaşır. Düzenli yemek yiyenler daha dengeli ve
sağlıklı beslenmekte ve
ideal kilolarını korumak-

tansiyonu olanlar doktorlarının tavsiyesine
göre ya hiç tuz kullanmamalı yada miktarını
azaltmalıdır.
Güne kahvaltınızı ya-

tadırlar.
Zihinsel faaliyetlerin gerektirdiği enerji kaynaklarının en önemlilerinden
biride meyvelerdir. Beynin oksijen dışındaki tek
enerjisi glikozdur. Glikoz
meyvelerde hazır halde
bulunur. Diğer gıdalarla
alınan şeker midede yakılarak glikoza çevrilir.
Bu nedenle meyveleri
aç karnına yemeliyiz.
Meyveler yemeklerden
30 dakika önce veya 3
saat sonra alınmalıdır.
Mide doluyken alınan
meyveler midede kalıp
besin değeri kaybolup
orada mayalanacağı
için bütün sindirim sistemimizi yorar.
Vücudumuzda dakikada 10 milyon hücre ölür
ve bir o kadarı da yenilenir. Ortalama 100 günde
(beyin ve sinir hücreleri
hariç) bütün vücudumuz
yenilenir. Düzensiz kötü
beslenme yenileme sistemini aksatır. Cildiniz
canlılığını, tazeliğini
kaybeder ve en önemlisi
hastalıklara açık olursunuz. Yorgunluk, çabuk
yorulma, baş ağrısı olabilir. Düşünce ve hafıza
sistemi bulanıklaşır. Bu
nedenlerden dolayı düzenli ve sağlıklı beslenmeye dikkat etmeli ve
yemek için yaşamamalı
sadece yaşamak için
yemeli görüşünü benimsemeliyiz.

ten ben olup olmadığı
dermatoloji muayenesi ile
belirlenir. Benlerin, kansere dönüşme riski olan
ben olup olmadığı ayırt
edilmelidir. Bu ayrım için
özel bir muayene metodu
olan dermoskopi kullanılır.
Bu yöntemle benler belirli
büyütme sistemleri ile fotoğraflanır, kanser riskini
belirlemek için puanlama
sistemi uygulanır. Tüm
bilgiler hasta dosyasında
depolanır. Benin risk durumuna göre 6-12 ayda
bir aynı işlem tekrarlanır.
Bu muayeneden sonra
yüksek riskli olan benlerin alınması gerekebilir.
Melanoma (Cilt kanserine) dikkat
Cilt üzerinde mevcut bir
benin büyümesi, kanaması, renk değiştirmesi
veya üzerinde kanayan
yaralar olması kanserleşme lehine bulgulardır.
Sağlam deriden köken
alan melanomda önce
deride kahverengi yama

şeklinde lekeler şeklinde
başlayabilir. Bu evrede
tanı konulamazsa lekenin
rengi giderek koyulaşır ve
kalınlaşır. İleri evrelerde
deriden kabarık, kanamalı, kırmızı-siyah renklerin
bulunduğu yaralar şeklini
alabilir.
Tedavisinde en önemli
nokta erken teşhis
Erken evrede yakalanan
melanomda tümörün olduğu alanın cerrahi olarak çıkarılması yeterlidir.
İleri evrelerde vücutta
başka organlara yayılabilir. Önce kanserin
bulunduğu alandaki lenf
bezlerini etkiler. Sonra
sırasıyla akciğer, kemikler, karaciğer, beyin gibi
organları etkileyebilir. Bu
evrede cerrahi müdahale
ile birlikte kemoterapi yapılması gereklidir. Riskli grupta bulunanların
mutlaka belli aralıklarla
dermatoloji muayenesi
olması gerekir.

Sonbahar hastalıkları
Bunların çoğunluğu enfeksiyon hastalıkları, yani mikrobik hastalıklardır. Sonbaharda havanın soğuması,
hava kirliliğinin artması, toplu ve sıkışık ortamlarda
yaşam, okulların açılması ile özellikle çocukların rezervuar olduğu soğuk algınlığının sürekli bulaşması bu
hastalıkların oranını artırmaktadır. Vücudumuzun direncini kıran birçok değişiklik de bu artışa katkıda bulunur.
Güneş ışınlarından daha az yararlanırız, fiziksel stres
sıcak havalara göre daha fazladır, cilt soğuğa bağlı
olarak kurur ve bütünlüğü kolayca bozularak enfeksiyon
ve alerjik reaksiyonlara eğilimi artar, burun ve ağız içini
döşeyen mukoza dediğimiz dokuların soğukla kuruması
ve koruyucu mekanizmaların iyi çalışamaması mikropların vücuda kolayca girişine neden olur, beslenmede
daha ağır ve sağlıksız besinlere yönelinir, hareketsizlik

artar ve metabolizma kötü yönde etkilenir.
Sonbaharda sıklığı artan enfeksiyon hastalıkları soğuk algınlığı, nezle, grip (influenza), tonsillit ( bademcik
iltihabı ), farenjit (boğaz iltihabı ), larenjit (ses telleri bölgesi olan larenksin iltihabı ), sinüzit, otitis media (orta
kulak iltihabı ) bronşit ve pnomoni (Zatürree) dir.
Soğuk algınlığı, nezle ve grip virüs denilen çok küçük
mikroplarla oluşan hastalıklardır. Belirti olarak halsizlik
, ateş boğazda yanma, burun tıkanıklığı veya akması,
kas ağrıları olur. Bakteri denilen, antibiyotiğin etkilediği
mikroplarla olan tonsillit, farenjit larenjit gibi enfeksiyonlarda ise şiddetli ateş ve boğaz ağrısı, ses kısıklığı,
gıcık tarzında öksürük ve kırgınlık oluşur. Orta kulak
iltihabında ise en belirgin özellik şiddetli kulak ağrısıdır.
Akut Sinüzitte baş ağrısı burun tıkanıklığı başın ön kısmı ve elmacık kemikleri üzerinde dolgunluk hissi tipiktir.
Akut bronşit ve zatürreede öksürük, kirli renkte balgam,
nefes darlığı, göğüs ağrıları tabloya eklenir.
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Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler
Оsmanlı devleti zamanında Bulgaristan’ın
hemen her yerinde
Türkler çoğunluktaydı.
93 harbi olarak bilinen
1877-78 Osmanlı-Rus
Savaşından sonra bütün Balkanlar, Rumeli ve
özellikle Bulgaristan’dan
yüz binlerce Türk çok
zor şartlarda Türkiye’ye
göçtü. Bu sebepten
Balkanlar ve Rumeli’nin
bazı bölgelerinde hiç
Türk kalmadığı gibi pek
çok yerlerde de azınlık
durumuna düştüler.
Göç Tarihleri
I. 1877-1878 Göçü
Bulgaristan'dan ilk büyük Türk göçü, “93 Muhacereti” olmuştur. Yani
1877-1878 Osmanlı-Rus
Savaşı sırasında görülen bozgun göçü.
Bu göç, Bulgaristan'ın
kuruluş günlerine rastlamış ve yedi ay kadar
süren 1877-1878 savaşında bir milyon kadar
Rumeli Türkü göçe zorlanmıştır. Hukuki antlaşmalar yapılmadan göçe
zorlanan yüz binlerce
Türkün geride bıraktıkları mallar, mülkler Bulgarlarca yağma edildi.
Bulgar ve Rus tarihçileri bu büyük gasp olayını
uzun zaman gizlediler.
1953'te Bulgar devletinin 75. yıl dönümünde
bu konuda yayın yapmaya ve bir “toprak ihtilali” yaptıklarını söylemeye başladılar. Bulgar
Prensliği nezdinde ilk
Osmanlı Komiseri veya
temsilcisi Nihat Paşa,
gasp edilen Türk topraklarını da Bulgarlarla
görüşmek niyetindeydi.
1880 yılında Sofya'ya
giderken yanında 100
sandık dolusu tapu senedi de götürdü. Bunlar
93 Muhacirleri'ne ait
mülklerin tapularıydı.
Ama Türk göçmen emlakinin bedeli Bulgarlardan alınamadı.
II. 1879-1880 Göçü
Rus Ordusu 1879 yazında Bulgaristan'dan
çekildiğinde, Türklere
yönelik Bulgar terörü
yeniden başladı. Bulgar
yönetimi Türklerin can
ve mal güvenliğini sağlamak gerekçesiyle Türk
bölgelerinde sıkıyönetim
ilan etti.
Sıkıyönetim gerekçesiyle Türklerin silahları
toplandı, geceleri sokağa çıkmaları yasaklandı. Bu durumdan yararlanan Bulgar çeteleri

yeniden köylere saldırmaya, yağma etmeye
ve çocuk, kadın yaşlı
demeden öldürmeye ve

VI. 1923-1939 Göçü
Cumhuriyet döneminde Bulgaristan'dan ilk
defa göç işi bir anlaşma

1945) boyunca ve hemen savaşı takip eden
yıllarda Bulgaristan'dan
Türkiye'ye göçler çok

göçe zorlamaya başladı. Bu olaylar sebebiyle de Bulgaristan'dan
Türkiye’ye göçler yeniden hızlandı.
III. 1884 Göçü
1884 yılında Bulgaristandan Türkiye'ye 600
bin Türk göç etmiştir. Sofya'daki Fransız
Temsilcisi 3 Nisan 1884
gününkü rapor unda
Bulgaristan'dan 600
binden fazla Türkün
göç ettiğini bildiriyor
ve şöyle diyordu: Tuna
nehrinden Balkan Sıradağlarına, Balkanlardan
Sofya'ya kadar toprak
pek bereketli ama pek
işlenmiş değil. Çünkü
Müslümanların göçü,
Bulgaristan'ı 600 binden
fazla işgücünden mahrum bıraktı.
IV. 1893-1902 Göçü
Bulgaristan'dan
Türkiye'ye göçlerin en
durgun olduğu yıllardır.
Türk- Bulgar ilişkileri
normaldir. Böyle olduğu
halde göç durmayıp devam etmiştir. Bu yıllarda bile Bulgaristan'dan
Türkiye'ye her yıl ortalama 7 bin kadar göçmen
gelmiştir. Bulgar resmi istatistiklerine göre;
1893 - 1902 yılları arasında Bulgaristan'dan
Türkiye'ye 70.603 göçmen gelmiştir.
V. 1912-1913 Göçü
Balkan Savaşlarından sonra canlarını
kurtarabilmek için yüz
binlerce Rumeli Türkü
Anadolu'ya sığınmak
için göç yollarına düştü. Balkan Savaşı, göçmenlerinin kesin sayısı
bilinmiyor.

ile düzene bağlanmıştır.
18 Ekim 1925 tarihinde
Ankara'da imzalanan
Türk - Bulgar ikamet sözleşmesi, göç konusunu
da düzenlemiştir. Buna
göre, Bulgaristan'da yaşayan Türklerin isteğe
bağlı göçlerine engel
olunmayacaktır.
Bu dönemde 2 silahlı
Bulgar örgütü, Bulgaristan Türklerine zulüm yapıyordu. Kuzey
Bulgaristan'da Rodna
Zaştita (Yurt Koruması)
ve Güney Bulgaristan'da
Trakya Komiteleri, Türk
azınlığına durmadan
saldırıyorlardı.
Bu günkü Bulgar kaynaklarının belirttiğine
göre, Rodna Zaştita
1923 yılında kurulmuş
faşist bir örgüttür. 1936
yılına kadar ayakta kaldı ve o yıl askeri rejim
tarafından lağvedildi.
Bulgaristan Türklerini
göçe zorlamak istiyor
ve Türklere karşı çeşitli
saldırılar düzenliyordu.
Güney Bulgaristan'da,
özellikle Rodop bölgesindeki Türklere karşı
saldırıları da daha çok
Trakya Komitesi düzenliyordu. Bu iki örgütün
saldırılan karşısında
Bulgaristan Türkleri kafileler halinde Türkiye'ye
göç etmek zorunda kalıyorlardı.
Bütün bunların sonucunda da Bulgaristan'dan
Türkiye'ye göç kesilmiyordu. 1923 -1933 yılları
arasında Bulgaristan'dan
Türkiye'ye 101.507 kişi
göç etmiştir.
VII. 1940-1949 Göçü
2.Dünya Savaşı(1939-

yavaşladı. Neredeyse
kesilme noktasına geldi. Bulgaristan'ın kuruluşundan 1949 sonuna
kadar Bulgaristan'dan
Türkiye'ye gelen göçmen sayısının en düşük
olduğu dönem bu dönemdir.
VIII. 1950-1951 Göçü
2.Dünya Savaşı'ndan
sonra Bulgaristan'da
Türklerin kendi dillerinde
eğitim görmeleri imkânı
kademeli olarak ortadan

toprağını vermek istemeyenlerin ölesiye dayaktan geçirilmesi ve
böylelerine karşı uygulanan daha bir sürü sapıklıklar, binlerce Türk
ailesinin yoğun göçüne
sebep oldu."
Eylül 1949 da Bulgar
hükümeti tutum değiştirdi. Türklere daha kolay
pasaport verdi ve Türk
konsoloslukları da vize
verdiler. Bu gelişmeler
olurken Bulgaristan 30
Ağustos 1950 tarihinde Türkiye'ye bir nota
vererek 250 bin kişinin Türkiye'ye gönderileceği ve 1925 tarihli
Türk - Bulgar İkamet
sözleşmesine dayanarak bunların 3 ay içinde
Türkiye tarafından kabul edilmesi gerektiğini
bildirmiştir.
IX. 1969 -1978 Yakın
Akraba Göçü
Parçalanmış ailelerin
birleştirilmesi maksadı
ile 21 Ağustos 1966 tarihinde Türk Bulgar ikili
beyannamesi yayınlandı
ve daha önce Türkiye'ye
göç etmiş bulunan Türk
asıllı Bulgar vatandaşlarının yakınlarından
isteyenlerin Türkiye'ye
göçleri konusunda anlaşma yapılması için

Bunlara karşılık Bulgaristan Hükümeti 12 Mayıs 1989 da Bulgaristan
da serbest pasaport
kuralı getiren bir yasa
kabul etmiş ve pasaport alma işlemlerindeki
katı şartlar kaldırılarak
işlemlere esneklik getirilmiştir.
Türk azınlığın insan
hakları ve demokrasi
konusundaki isteklerinin öncülüğünü yapan
bu kişilerin Türkiye'ye
gelmelerini sağlamıştır. Bulgaristan yönetimi 1989'da "Türkler
dışarı" sloganlarıyla bir
yürüyüş düzenleyerek
Türklere ve Türkiye'ye
karşı kamuoyu oluşturma çabasına girmiştir.
Bu arada, Bulgarların
yeni pasaport kanunundan yararlanmak
isteyen 500 bin kişi
Türk pasaport almak
için Bulgar makamlarına başvurmuştur. Bu
talepler üzerine zamanın Dışişleri Bakanı Peter Mladenov, isteyene
Türkiye'ye gitmesi için
serbestçe vize verileceğini açıklamıştır.
Böylece ikinci Dünya Savaşından sonra
yaşanan en büyük kitlesel göç olayı başla-

kaldırıldı ve Türk okulları
kapatıldı. Devlet okullarında Türkçe dersleri
ise üçte bire indirildi.
Bulgaristan'ın İstanbul
Konsoloslu olan Bulgar
diplomatı Jelez Jelezov
1950 yılındaki göçü şu
şekilde açıklamaktadır:
"Baskı ve zulüm 1950
de insanların topraklarının zorla elinden
alınarak tarımın kooperatifleştirilmesi için işe
koşuldu. Tarlasını ve

görüş birliğine varıldı.
Bundan sonra binlerce
Türk göçerek akrabalarına kavuştu.
X. 1989 Göçü
Bulgaristan Devleti tarafından yıllardır sürdürülen asimilasyon politikasına karşı Türkler
1989 da yılların birikimi
ile hemen her yerde
protesto yürüyüşleri ve
açlık grevleri gibi direnişlere başlamışlardır.

mıştır. Bulgaristan'dan
zorunlu göçün başladığı 1989 Mayıs, Haziran, Temmuz 3 ayda vizesiz 345.960 (82.390
aile) geldi. Bunların
298.243'ü (69.904 aile)
Edirne Kapıkule karayolu demiryolu ile
Türkiye'ye gelmiştir.
47.717'si (12.486 aile)
ise Kırklareli Dereköy
kapısından girmiştir.
Murat Yıldız
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Türkiye sınır kapılarına dezenfeksiyon sistemi kurulacak
Edirne Valisi
Dursun Ali Şahin, gazetecilere
yaptığı açıklamada, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 2012/11 sayılı "Hayvansal
Ürünlerin Kişisel
Sevkiyatlarının
Ülkeye Girişine
İlişkin Kurallar
Hakkında Tebliği" ile Gümrük
ve Ticaret Bakanlığının yazısı
uyarınca et ve
yenilebilir sakatat, süt ürünleri,
etten, sakatattan veya kandan
yapılmış sosis,
salam ve kavurma gibi

et ve benzeri ürünlerin
Türkiye'ye girişine izin ve-

rilmediğini anımsattı.
"Mavi dil" hastalığı nede-

niyle Kurban Bayramı'nda
devam eden yasağın bay-

Din adamının akademi kariyerinde yükselişi

Yeni Bulgar Üniversitesinde doktora yapan Kemal Raşid, Bulgaristan Bilim Adamları Birliği Üyesi
oldu.
Karlovo (Karlıova) şehrinde imamlık yapan ve Yeni
Bulgar Üniversitesi’nde
(NBU) doktora eğitimi gören Kemal Raşid 16 Eylül
2014 tarihinde Bulgaristan Bilim Adamları Birliği
(SUB) Tarih Bölümü Filibe Şubesi’nin üyesi oldu.
Uzun yıllardır SUB üyesi

olan Rayna Kableşkova ve Bulgaristan Yazarlar
ve Bilim Adamları
Birliği Üyesi Tsvetanka Nedelçeva
onun bu teşkilata kabul edilmesi
için yazılı öneride
bulundular.
Kemal Raşid,
“ Ü l ke d e b i l i m
adamları birliğinin üyesi olarak
kabul edilmem

benim için şereftir. Sayın Kableşkova ve Sayın
Nedelçeva’ya benim emeğime değer vererek birliğe
kabul edilmem için yazılı
öneride bulundukları için
şükranlarımı arz ediyorum.
Onların bu güvenini boşa
çıkarmayacağım” diye ifade etti.
Kırcaali Haber gazetesinin Yayın Kurulu olarak
Sayın Raşid’e gelecekteki
bilimsel yaratıcılık çalışmalarında başarılar dileriz.

ramın son günlerine doğru esnetilebileceğini ifade
eden Şahin, "Mavi dil hastalığıyla ilgili bir yasaklama
var, çok yerinde bir karar.
Çekinceli hareket ediyoruz. Belki 3 ve 4. bayram
gününde bir serbestlik olacak ama şu anda yasak"
dedi.
Edirne'den Avrupa'ya açılan sınır kapılarına 15 gün
içerisinde dezenfeksiyon
sistemi kurulacağını belirten Şahin, "Sistemin alet
edevatı yapılıyor, sınır kapılarımıza monte edilecek.
Bu işi, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğümüzle,
sınırdaki Veteriner İşleri
Müdürlüğü yürütecek, biz
de denetimini sağlayacağız" diye konuştu.
Şahin, Kapıkule, Pazarkule, İpsala ve Hamzabeyli sınır kapılarına kurulacak
sistemden küçük araç başına 5, büyük araç başına
15 lira ücret alınmasının
düşünüldüğünü kaydetti.
Komşudaki "altın göl"
olarak biliniyor
Bulgaristan'da dezenfeksiyon sistemi, Bulgaristan
Gıda Güvenliği Ajansı'nın
kararıyla Kapıkule'den geçen otomobiller için 2011
yılında şap hastalığına
karşı kurulmuştu.
Bulgaristan hazinesini
maddi açıdan rahatlattığı
için "altın göl" olarak bilinen ve özel şirketin yürüttüğü uygulama, 2013 yılında "yolsuzluk" yapıldığı
gerekçesiyle kaldırılıp, bu
yılın mayıs ayında yeniden
uygulamaya sokulmuştu.
Komşu ülkedeki uygulama, Türkiye'den geçiş
yapan araçların, sensörlü
çalışan ve ilaçlı su sıkan
fıskiyeler tarafından kısa
süreliğine yıkanması şeklinde çalışıyor. Bulgaristan,
dezenfekte karşılığı 3 avro
ücret talep ediyor.
Anadolu Ajansı
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