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Manisa’dan Balkanlara Uzanan Proje
Obasya Turizm Geliştirme 

Kooperatifi’nin Türkiye’de top-
lam 22 proje arasına girerek 
AB hibe desteği almasına hak 
kazanan “Kültür Sınır Tanımaz” 
(Culture Knows No Borders) 
projesinin lansman toplantısı 
Yunusemre ilçesi Yuntdağı böl-
gesi Ortaköy bölgesi sınırların-
daki Obasya Kırsal Konaklama 
Tesisi’nde düzenlendi.

Manisalı STK’lar Bu Projede 
Birleşti

Balkanlara kadar uzanan pro-
jeye Manisalı bürokratlar ve 
STK’lar büyük destek verdi. 
Obasya çadırında gerçekleştiri-
len projenin tanıtımına Saruhan-
lı Kaymakamı Necmettin Yalı-
nalp, Manisa Büyükşehir Beledi-
yesi Başkan Vekili Nursel Uğur 
Mehmetoğlu, Genel Sekreter 
Yardımcısı Uğur Başkal, Başkan 
Danışmanı Azmi Açıkdil, Kültür 
ve Sosyal İşler Daire Başkanı 
Fırat Özcan, Manisa TSO Baş-
kanı Mehmet Yılmaz, Yunusem-
re Belediye Başkan Yardımcısı 
Şule Uygur, Manisa İl Kültür 
Turizm Müdürü İbrahim Sudak, 
Zafer Kalkınma Ajansı Genel 

Sekreteri Veli Oğuz, TKDK İl 
Manisa Koordinatörü Uğur Uslu, 
Manisa İl Milli Eğitim Müdürü 

Mustafa Dikici, Saruhanlı İlçe 
Milli Eğitim Müdürü Dr. Osman 
Aguş,Balkan Göçmenleri Kültür 
ve Dayanışma Derneği Başka-
nı Altan Hafızismailoğlu,Radyo 
Hiraş Yönetim Kurulu Başkanı 
Rıfat Emin katıldı.

”Ege Bölgesinde Uygulanabilir 
Tek Proje Olacak”

Projenin mimarı yazarı ve 
koordinatörü Oya Yavaş, ‘Kül-

tür Sınır Tanımaz’projesi Ege 
Bölgesinde tek ve örnek proje 
olduğunu, projenin iki ayak-
tan oluştuğunu bunların ilkinin 
Manisa Yuntdağı bölgesindeki 
Obasya’dan başlayacağı ikinci 
ayağının ise Balkanlara uzana-
rak Bulgaristan’ın Kırcaali’de 
süreceğini dile getirdi. Türklerin 
yoğunlukta yaşadığı Kırcaali’de 
tam bir Türk gecesi yapılacağını 

bunun içinde 25 kişilik Folktor 
ekibiyle birlikte unutulmaya-
cak Türk gecesi yapacaklarını 
ifade etti. Oya Yavaş, 26 gün 
sürecek olan projenin galası-
nın ise Ağustos ayı içerisinde 
Manisa’da sonlandıracaklarını 
belirtti.

Obasya Projesi 5 Dalda Süre-
cek

Lansman toplantısının açılış 
konuşmasını yapan Obasya 
Turizm Geliştirme Kooperatifi 
Başkanı Mustafa Pala, “Obasya 
olarak kuruluşumuzda bugüne 
dek 5 proje yaptık. Bu 5 pro-
jemizin hepsi kabul edildi. Bu 
Türkiye rekorudur. Başlangıçta 
da TKDK ve Zafer Kalkınma 
Ajansından hibe desteği aldığı-
mız 2 proje de eş zamanlı uy-
gulanmıştı. Şimdi de T.C. Kültür 
ve Turizm Bakanlığı tarafından 
uygulanan ve Merkezi Finans ve 
İhale Birimi tarafından finanse 
edilen projemizi uyguluyoruz. 
Bu projeler birbirini tamamlayan 
projeler olarak Obasya’nın sür-
dürülebilirliğine katkı sağlamak-
tadır. OBASYA olarak proje ha-
zırlama ve uygulama konusun-
da iyi bir ekip oluşturduk. Kültür 
Sınır Tanımaz projesiyle ilimize 
18.19 yy kadın giysileri müzesi 
ve kültürel faaliyetlerde kullanı-
labilecek bir etkinlik çadırı oluş-
turacağız. Ayrıca bu projeyle 

Devamı 4’te

Avrupa Birliği’ne giren ancak euroyu kullanmayan Bulgaris-
tan, para birliğine gireceği tarihi açıkladı. 

Bulgaristan Merkez Bankası (BNB) Başkanı Dimitır Ra-
dev ve Maliye 
Bakanı Asen 
Vassilev’in eş 
başkanlığında-
ki Bulgaristan 
Cumhuriyeti’ni 
Euro Bölgesi 
Üyeliğine Ha-
zırlama Koordi-
nasyon Konseyi 
toplantısında, 
B u l g a r i s t a n 
Cumhuriyeti’nde 
euronun tanıtı-

mı için bir Ulusal Plan taslağı kabul edildi.
Toplantıda yapılan açıklamada; euronun piyasaya sürülmesi 

bir geçiş dönemi olmaksızın planlanmıştır ve euronun kabul 
tarihi, resmi bir ödeme birimi olarak kullanılmaya başlandığı 
tarih ile aynı zamana denk geleceği bildirildi. Dönüşüm, euro 
ile leva arasında o anki kur hesaplanarak yapılacaktır” denildi.

Geçiş döneminin 1 ay sürmesi planlanıyor. Bu dönem aralı-
ğında kişiler ödemelerini hem leva hem de euro olarak yapa-
bilecekler.

Euronun Bulgaristan Cumhuriyeti’ne girişi için Ulusal Plan, 
Bakanlar Kurulu tarafından değerlendirilmek üzere sunulmadan 
önce kamuoyunda tartışılmak üzere yayınlanacak.

Bulgaristan 1 Ocak 2024’de euroya geçiyor
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Bulgaristan nüfusunun, 2040 yılına 
kadar 5 milyona düşmesi bekleniyor
Bulgar istan Bi l imler 

Akademisi (BAN) ve Sof-
ya Sveti Kliment Ohridski 
Üniversitesinde görevli 
bilim insanlarının hazırla-
dığı nüfus tahmini raporu-
na göre, 2040 yılına kadar 
Bulgaristan nüfusunun 
çeyrek azalarak 5 milyo-
na düşmesi bekleniyor. 
Rapor, “Bulgaristan'da-
ki bölgesel demografik 
dengesizlikler - durumu 
iyileştirmek için nicel bo-
yutlar, nedenler, politika-
lar ve önlemler” başlıklı 
araştırma sonuçlarına 
dayanıyor.

BAN Ulusal Jeofizik, Je-
odezi ve Coğrafya Ensti-
tüsü Araştırma Görevlisi 
Doç. Dr. Nadejda İlieva, 
“Tahmin, üç varyantta 
geliştirildi- birinci seçe-
nek mevcut demografik 

gelişmenin korunması 
eğilimi olacağını varsa-
yar, ikinci seçenek iyim-
ser - doğum oranında ve 

doğurganlık oranında bir 
artış varsayar ve üçüncü-
sü, demografik süreçlerin 
bozulmasını varsayar” 

diye açıkladı. Tahminin 
her üç versiyonunda da 
nüfus düşüşü bekleniyor, 
ancak farklı oranlarda. 5 

milyon 79 bin kişiden, 5 
milyon 359 bin kişiye ve 
5 milyon 800 bin kişiye 
kadar bir düşüş olacağı 
tahmin ediliyor.

Doç. İlieva, “Önümüz-
deki on yıllarda nüfusu 
artırmak için mücadele 
edilecek. Nüfusu çoğalan 

şehirler ayakta kalacak” 
diye vurguladı.

Bilim insanının ifade-
sine göre, son yıllarda 
Bulgaristan’da ölüm oranı 
binde yaklaşık 15.5-15.9 
iken, 2020'de binde 20 
civarına yükseldi.

              Kırcaali Haber

Balkan Türkleri Bulgaristan’dan İnsan 
Haklarına Anayasal Güvence İstiyor

Balkan Rumeli Türkleri 
Konfederasyonu, Bulga-
ristan’daki genel seçimler 
öncesi taleplerini açıkladı.

Türk iye’deki Balkan 
camiasının çatı kurulu-
şu olan Balkan Rumeli 
Türkleri Konfederasyo-
nu (BRTK), 11 Temmuz 
2021 günü tekrarlanacak 
Bulgaristan’daki genel se-
çimler öncesi taleplerini 
dile getirdi.

Konfederasyon Başkanı 
Sabri Mutlu, yaptığı açık-
lamada, “Balkan Türkleri-
nin yaşadığımız yüzyılın 
en can alıcı sorunlarını 
giderme, tarihle barışma, 
bölge insanımız ile kucak-
laşma sürecinde” olduğu-
nu söyledi.

Özellikle Balkan yarı-
madasında 1900’lü yıllar 
başında gündeme getiri-
len ve sonrasında da Bul-
garistan özelinde 1980 
yılında zirveye taşınan 
yok etme ve asimilasyon 
sürecinin değişik biçim-
lerde örtülü olarak halen 
devam ettiğini belirten 
Mutlu, “Bölgenin içinden 
geçtiği hassas, tarihsel 
süreçte Balkan ülkelerin-
de gündem seçimler ve 
etnik kültürel tasnifleme 
ve sayımlar ile yeniden 
öne çıkmaktadır. Bölge-
nin yeniden şekillendiği 
bu dönemde BRTK olarak 
duruşumuz tüm ülkelerde 
eşit, özgürce yaşayaca-
ğımız, barış, demokrasi 
ve kardeşlikten yanadır.” 
dedi.

Bulgaristan’da 11 Tem-

muz 2021 tarihinde ya-
pılacak genel seçimler 
öncesi komünist rejim 
tarafından doğdukları bü-

yüdükleri vatanlarını terke 
zorlanan, adeta sürülen 
insanlarımız seçimlerde 
kendini ifade etme, oy kul-
lanma sorunu yaşadığını 
söyleyen Mutlu, “Bunun 
giderilmesi için Türkiye’de 
kurulacak sandık sayıları-
nın artırılması zorunluluğu 
demokratik bir seçim orta-
mı yaratılmasının olmazsa 
olmazıdır. Öncelikle Covid 
19 pandemi koşullarında 
yapılacak seçimlerde in-
sanlarımıza sağlıklı bir 
ortamın sunulması, has-
talık bulaşmaması için her 
türlü tedbirin alınması ge-
rekliliğini önemle hatırlatı-
yoruz.” Şeklinde sözlerine 
devam etti.

En az 350 bin kişinin 
oy kullanacağı gerçeği 
görülmesi gerektiğini vur-
gulayan BRTK Başkanı 
Sabri Mutlu pandemi sü-
reci de dikkate alınarak 
Türkiye’de açılacak san-

dık sayısının 110 değil 
mutlaka en az 150 olması 
gerektiğini belirtti.

Bulgaristan’da anadil-

de eğitimin zorunlu hale 
getir ilmesi, bu hakkın 
anayasal güvence altına 
alınmasını bekledikleri-
ni söyleyen Sabri Mut-
lu, taleplerini sıralarken 
Bulgaristan okullarında 
okutulan tarih kitapların-
da Türklere karşı bulunan 
düşmanca ifadeler kaldı-
rılması, azınlıkların birinci 
sınıf vatandaş olarak tüm 
kurum ve kuruluşlarda 
eşit şekilde temsilinin 
sağlanması, soya dönüş 
siyasetinin mimarları tarih 
önünde mahkûm edilmesi 
hususlarını özellikle dile 
getirdi.

Bulgar yetkilileri ve Avru-
pa Birliği’ni demokratik ta-
leplerin yerine getirilmesi 
için göreve çağıran BRTK 
Genel Başkanı Sabri Mut-
lu, “Asimilasyon sürecin-
de yaşananların bir daha 
tekrarlanmaması için bu 
süreçte yer alan, sorum-

luluğu bulunan, herkesin 
mahkeme huzuruna çı-
karılması, 30 yılı bulan 
yargılama ve karar alma 
süreçleri sonlandırılması, 
dönemin şehit yakınları ile 
mağdurlarına hak ettikleri 
maddi manevi tazminat-
lar derhal verilmesi, soya 
dönüş siyaseti sürecinde 
gasp edilen kimlikler ya-
sal başvuru gerekmek-
sizin devletce tek taraflı 
olarak iade etmeli, yurt 
dışında bulunan Bulga-
ristan çifte vatandaşları-
na Bulgaristan’da seçme 
hakkı yanında seçilme 
hakkı mutlaka verilmeli, 
vakıf malları sahiplerine 
derhal iade edilmelidir.” 
dedi.

Özellikle 1950, 70 ve 
sonrasında göç etmiş 
insanlarımızın Bulgaris-
tan’daki çalışma süreleri 
sosyal güvenlik anlaşması 
kapsamına alınarak yasal 
statüye kavuşturulmasının 
önemine dikkat çekilen 
basın açıklamasında to-
taliter rejimin baskıları so-
nucu vatanlarını terk eden 
ve Bulgaristan dışında ya-
şamak zorunda bırakılan 
insanlarımıza vatanlarına 
giriş kolaylığı sağlanmalı, 
talep edenlere etnik ayrım 
yapılmaksızın tekrar otu-
rum ve vatandaşlık veril-
meli istendi.

Genel Başkan Sabri 
Mutlu, sözlerine son verir-
ken bölge barışı, devletle-
rin ve insanların mutlulu-
ğu için BRTK’nın üzerine 
düşen görevi yapmaya 
hazır olduklarını söyledi.

Bulgaristan’da demografik 
çöküş endişe verici boyutlarda

Bulgaristan Bilimler Akademisi (BAN)’nden Doç. 
Nadejda İlieva, BNR “Horizont” Programı’na verdiği 
söyleşide “Kuzeybatı Bulgaristan, Stranca-Sakar 
balkanlarının güneydoğu bölgesi, Kraişte ve Orta 
Kocabalkan (Stara Planina)’ın batı bölgeleri “de-
mografik çöle” dönüşüyor” dedi.

“Bulgaristan’da bölgesel demografik dengesizlik” 
araştırması, 2040 yılına kadar Bulgaristan nüfusu-

nun 5-5, 2 milyon kişiye düşeceği tahminini gös-
teriyor.

Yerleşim yerlerinin dörtte biri ıssızlaşacak. Köy-
lerin yüzde 37’sinde 20’ kişiye kadar nüfus yaşaya-
cak. Bulgaristan topraklarının yüzde 69’u “demog-
rafik çöl” kategorisinde yer alacak.

En fazla nüfus yoğunluğunun olacağı yerleşim 
yerleri Sofya, Plovdiv, Pazarcik, Burgas ve Varna 
şehirleri olacak.

Doç. Nadejda İlieva, “Önümüzdeki yıllarda mü-
cadele nüfus mücadelesi olacak. nüfus çekebilen 
şehirler ayakta kalabilecek” diye belirtti.

Genç güreşçi Murat 
İlyaz, Moldova’dan altın 

madalya ile döndü
Haskovo (Hasköy) İlinin Karamantsi (Karaman-

lar) köyündeki Burya (Fırtına) Güreş Kulübü oyun-
cusu Murat Recep İlyaz, Moldova’da düzenlenen 

u lus lararası 
bir güreş tur-
nuvasında 48 
kg altı katego-
risinde birinci-
liği elde ede-
rek şampiyon 
oldu.

Burya Güreş 
K u l ü b ü ’n d e 
an t renö r lük 
yapan Ceyhan 

Tefik, turnuvaya sadece bir kulüp temsilcisi katıl-
dığını bildirdi.

Karamantsi Burya Güreş Kulübünün sponsoru 
Mineralni Bani (Meriçler) Belediye Başkanı Mü-
mün İskender’dir.



  Kırcaali Haber 307 Temmuz 2021 HABERLER

Bulgaristan, vatandaşlarının ikamet izni 
alması konusunda İngiltere’den yardım istedi

Dışişleri Bakanlığından 
verilen bilgiye göre, Dı-
şişleri Bakanlığı, Birleşik 
Krallık'taki Bulgaristan 
vatandaşlarının İkamet 
Programı kapsamında 
ikamet ve geçici ikamet 
izni almak için başvuru 
yapmalarıyla ilgili sorun-
larını çözmek için çaba 
sarf ediyor. 15.06.2021 
tarihinde Dışişleri Bakan-
lığı Daimi Sekreteri İvan 
Kondov, İngiltere'nin Sof-
ya Büyükelçisi Rob Dixon 
ile görüştü.

Kondov, Dixon’a Bul-
garistan vatandaşlarının 
Brexit'ten sonra ülkede 
ikamet etme haklarını ko-
rumak için ikamet iznine 
başvurma ve alma süre-
cinde yaşadıkları zorluk-
larla ilgili sorular sordu.

Kondov, koronavirüs 
pandemisi ve kısıtlayıcı 
önlemler nedeniyle bir-
çok kişinin gerekli belge-
leri sunmayı geciktirdiğini 

vurguladı. Bu bağlamda, 
Birleşik Krallık'tan İkamet 
Programı kapsamında 
ikamet izni için son baş-
vuru tarihinin sona ere-
ceği 30 Haziran 2021'den 
sonra esneklik gösterme-

si ve bu tarihten sonra 
Bulgaristan vatandaşları-
nın neler yapabileceğine 
ilişkin net kurallar belirle-
mesi istendi.

İngiliz kaynaklarının ver-
diği bilgiye göre, şimdiye 

kadar 301 000 Bulgaris-
tan vatandaşı ikamet izni 
için başvurdu. Başvurula-
rın 264 000'i onaylandı. 
10 104'ü, başvuru sa-
hiplerinin ikamet edilen 
adresi kanıtlama şartını 

karşılayamadığı için red-
dedildi.
Dışişleri Bakanlığı ve 

Londra'daki Bulgaristan 
büyükelçiliği, konuyla 
ilgili olarak İngiliz ma-
kamlarıyla sürekli temas 
halindedir. İngiltere’den 
reddedilen başvurular 
hakkında bilgi istendi, 
böylece gerekirse İngil-
tere’deki Bulgaristan va-
tandaşlarına konsolosluk 
yardımı sağlanabilir.

Bakanlık, ikamet izni 
için son başvuru tari-
hine kadar az bir süre 
kaldığını göz önünde bu-
lundurarak Bulgaristan 
vatandaşlarını başvuru 
yapmakta acele etmeye 
çağırıyor.
İkamet Programı kap-

samında başvuru koşul-
ları hakkında ayrıntılı bilgi 
Birleşik Krallık hükümeti-
nin web sitesinde buluna-
bilir. KH

Bulgaristan'da 4 yılda hava 
kirliliği nedeniyle 60 bin kişi öldü

Hava kalitesinin izlen-
mesine ilişkin AirBG.info 
projesinin kurucu ortağı 
Stefan Dimitrov, Avru-
pa Parlamentosu Bul-
garistan İrtibat Bürosu 
tarafından düzenlenen 
"Daha temiz hava nasıl 
solunur?" web semineri 
sırasında, “Son dört yılda 
kirli hava nedeniyle 60 
000'e yakın yurttaşımızı 
kaybettik” diye kaydetti.
Dimitrov, yaklaşık dört 

yıl önce Sofya'nın kronik 
hava kalitesi sorununun 
kötüleştiği şiddetli kışlar-
dan birinde arkadaşla-
rıyla birlikte hava kalitesi 
hakkında bilgi almaya 
çalıştıktan sonra başla-
yan girişimden bahsetti.
Stuttgart vatandaşları 

tarafından başlatılan pro-
je şu anda Bulgaristan 
dahil 75'ten fazla ülkede 
uygulanıyor.
Bulgaristan'da şu anda 

1 500 civarında olan gö-
nüllüler, prototipleri bir 
araya getiriyor. Havanın 
saflığını ölçmek için on-
ları yaşadıkları ve çalış-
tıkları her yere yerleşti-
riyor.
Avrupa genelinde bu 

türden toplam 12 000 
istasyon bulunmaktadır. 
Bunlar vatandaşlar tara-
fından hava kalitesi ölçü-
mü için standart haline 
gelmiştir.

Dimitrov, “Bu istasyon-
ları bir araya getirmek 
ve bakımını yapmak için 
birçok gönüllü çalışma 
yaptık. Böylece kendimi-

zi dört buçuk yıl boyunca 
daha temiz hava solu-
mak için bazı önlemlerin 
alınmasını beklediğimiz 
bir durumda bulduk. Şim-
di, dört yıl sonra, bu ha-
taların bedelini ödemek 
zorundayız. Sadece bu 
hatalar bize yaklaşık 5 
milyon avroya mal ol-
makla kalmıyor, aynı za-
manda değişim isteği ve 
arzusu olmadığı için orta 
büyüklükte bir şehir nüfu-
su kadar erken ölen yak-
laşık 60 000 yurttaşımızı 
da kaybettik” diye belirtti.
Dimitrov, diğer AB ülke-

lerinde gündemde elekt-
rikli otomobiller, güneş 
ve rüzgar enerjisi, "akıllı" 
şehirler olduğuna dikkat 

çekti. Ayrıca AB Yeşil 
Anlaşması çerçevesinde 
uygulanan mali araçların 
Bulgaristan'a bir enerji 
dönüşümü yapma fırsatı 

verdiğine inanıyor.
Avrupa Parlamentosu 

üyesi ve hava kalitesi 
direktiflerinin uygulan-
masından sorumlu ra-
portör Xavi Lopez, hava 
kalitesini iyileştirmek için 
uygun önlemler ve poli-
tikalar içeren bir çerçe-
venin oluşturulduğunu, 
ancak bunun hala yeterli 
olmadığını söyledi.
Lopez,  “Mevzuatın 

iyileştirilmesi ve yeni 
araçların uygulanması 
gerekmektedir. Kentsel 
kalkınma politikasını ye-
niden düşünebileceği-
mizi umuyoruz” dedi ve 
arabaların elektrifikas-
yonu ve sözümona “akıllı 
şehirler” geliştirilmesine 

işaret etti.
Araçlardan birinin izle-

me ağları kurulması ol-
duğunu söyleyen Lopez, 
“AP mevcut mevzuatı 
uygulamak için çok şey 
yapabilir, biz mevzuatı 
da gözden geçiriyoruz ve 
Avrupa'daki yeni mevzu-
atın ne olması gerektiği 
konusunda ortak karar-
lar almak için AB ve üye 
ülke hükümetleriyle bir-
likte çalışıyoruz” dedi.
AP Çevre Genel Mü-

dürlüğü Temiz Hava 
Daire Başkanı François 
Wackenhut, hava kirli-
liğinin yaklaşık 400 bin 
kişinin erken ölümüne 
ve akciğer hastalıklarına 
yol açtığına dikkat çekti.
François Wackenhut, 

“Sorunlardan biri evsel 
ısınma ve katı yakıtla-
rın kullanımı, Bulgaris-
tan bu sorundan dolayı 
çok zarara uğramak-
tadır. Ayrıca iki tanesi 
Bulgaristan'dan olmak 
üzere, ihlal tespit etmek 
için birçok prosedürümüz 
var” diye belirtti.
Wackenhut’in ifadesine 

göre, hedeflerden biri, 
hava kalitesi standartla-
rını Dünya Sağlık Örgütü 
(DSÖ) tavsiye kararlarıy-
la daha uyumlu hale ge-
tirmektir.
               Kırcaali Haber

AK, Bulgaristan'dan daha iyi bir aşı 
kampanyası yürütmesini istiyor

Sağlık Bakanı Dr. Stoyço Katsarov, Avrupa 
Birliği (AB) Sağlık Komiseri Stella Kiriakidou ile 
görüştükten sonra basın mensuplarına yaptığı 
açıklamada, “Önümüzdeki hafta Bulgaristan, Av-
rupa Komisyonu ve diğer üye devletlerin dene-
yimlerine dayanarak ulusal aşı planı hazırlayacak. 
Ülkemizde toplu bağışıklık seviyesini hesaplamak 
için Avrupa'da uygulanan özel bir metodoloji kul-
lanacak” diye kaydetti.

Her ikisi de koronavirüse karşı aşılanan Bulga-
ristan nüfusu oranını artırmak için Bulgaristan'daki 
aşı kampanyalarının daha iyi organize edilmesi 
konusunda kararlıydı.

İkili, Sofya’daki Sveta Anna İl Hastanesinde 
oluşturulan aşı uygulama merkezini ziyaret etti.

Katsarov, “Kampanya bütçeye ek bir mali yük 
getirmeyecek, aşılamanın "tasarım ve bilim" yönü 

hakkında bilgilendirmeye odaklanacak. Önleme, 
önlemler ve diğer konularda iletişimin sürmesi 
yönünde anlaşma da devam ediyor. AK ayrıca 
virüsle kaç kişinin karşılaştığına ilişkin belirli bir 
metodoloji yöntemi kullanılması konusunda bize 
tavsiyelerde bulunuyor. AK tarafından hazırlanan 
tanıtıcı malzemeler dağıtılacak” dedi.

AB Komiseri, “AB nüfusunun % 50'si aşılanmış 
durumda, Bulgaristan'da ise nüfusun sadece %15'i 
aşılanmış durumda” diye açıkladı. Bu nedenle en 
iyi önlem ve normal hayata dönüş yolunun ko-
ronavirüse karşı aşılanma olduğunu birkaç kez 
tekrarladı.

Kiriakidou, istatistiklere göre AB'de son 9 hafta-
da virüs bulaşan kişi sayısında azalma olduğunu, 
bunun da aşının işe yaradığı anlamına geldiğini 
bildirdi.

AB Komiseri, “Koronavirüsün farklı varyantla-
rıyla ilgili durum yakından takip edilmekte. İki doz 
aşı olan kişilerin virüsten korunduğunu biliyoruz. 
Avrupa İlaç Ajansı tarafından kullanımı onaylanan 
dört aşı da Bulgaristan'da mevcut. Hepsi güvenli 
ve etkili” diye özetledi.
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Ağustos 2023'ten itibaren fiyatlar 
avro ve leva olarak açıklanacak
Bulgaristan'ın avroyu 

kabul etmesine ilişkin 
Ulusal Eylem Planı tasla-
ğı, mal ve hizmetlerin fi-
yatlarının, ülkemizin avro 
bölgesine katılmasından 
önce yaklaşık 17 aylık bir 
süre boyunca BGN ve 
Avro olarak ilan edilmesi 
öngörülüyor. Amaç, tüc-
carların fiyatları yukarı 
yuvarlamamaları ve avro 
piyasaya sürüldüğünde 
enflasyonun yükselme-
mesidir. Bulgaristan'ın 1 
Ocak 2024 tarihinde Avro 
Bölgesine katılması bek-
leniyor.

Fiyatların Levadan Avro-
ya yeniden hesaplanma-
sı, Avro başına 1.95583 
levalık sabit döviz kuru 
üzerinden yapılacak. On-
dalık virgülden sonra beş 
basamaklı sayıların tümü 
hesaplanmalı ve ancak 
o zaman sonuç bir avro 
cente yuvarlanabilir.

Fiyatların Leva ve Avro 
cinsinden gösterilme-
si zorunluluğunun, AB 
Konseyi'nin Bulgaristan'ın 
avroya geçiş koşullarını 
yerine getirdiğini kabul 
etmesi ve Avro Bölgesine 
gireceğimiz döviz kurunu 
onaylamasına ilişkin bir 
karar kabul etmesinden 
30 gün sonra başlaması 
planlanıyor. Bu kararın, 
Bulgar istan'ın avroya 
geçişinden altı ay önce 
verilmesi bekleniyor. Bu, 
Ağustos 2023'ten itibaren 
fiyatların Leva ve Avro 
cinsinden olacağı anla-
mına geliyor.

Fiyatların iki para biri-
minde açıklanması, Avro 
Bölgesine girişimizden 
12 ay sonra devam ede-
cek. Bu süre boyunca 
mağazalarda, satıcıla-
rın tüm reklamlarında ve 
web sitelerinde bildirilen 
fiyatların Leva ve Avro 
cinsinden olması gerek-
mektedir. Fiyatların Leva 
ve Avro cinsinden gös-
terilmesi idare kurumları 
için de geçerli olacak. Bu 
süre zarfında vatandaşla-
rın devlete ve belediyele-
re ödeyeceği vergi, harç 
vb. tüm ücretler Leva ve 
Avro olarak yazılacak.

Adil tüccarları teşvik 
etmek için fiyatları avro 
cinsinden belirlerken Tü-
ketici Koruma Komisyonu 
(KZP) "Adil Tüccar" baş-
lığı altında bir kampanya 
düzenleyecek. Fiyatların 
Levadan Avroya çevril-
mesi için kuralları takip 
eden ve bunları net bir 
şekilde yazan tüccarlar, 
"Dürüst Tüccar" etiketi 
sahibi olacaklar.

Fiyat çevirme veya yu-

varlama kurallarını ihlal 
eden tacirlerin isimleri 
kara listeye alınacak ve 
KZP’nin web sitesinde 
yayınlanacak. Vatandaş-
lar, fiyat yazma kuralları-
na uymayan tüccarları ih-
bar edebilecekler. Avroyu 
en son uygulamaya koyan 
ülkelerden elde edilen 
veriler, fiyatı yuvarlama 
riskinin en çok hizmet 
sektöründe, özellikle de 
catering sektöründe, gü-
zellik salonlarında, otel-
lerde sunulan hizmetlerde 
ve eğlence hizmetlerinde 
olduğunu gösteriyor.

Euro Bölgesine katılım 
sonrası birinci ayda leva 
ve avro aynı anda do-
laşımda olacak. Her iki 
para birimi de yasal para 
birimi olacak. Bu demektir 
ki ülkemiz 1 Ocak 2024'te 
Avro Bölgesine girerse, 
31 Ocak 2024'e kadar 
hem leva hem de avro ile 
alışveriş yapabileceğiz. 
Tüccarlar, pratik neden-
lerle bunu yapamadıkları 
durumların dışında sade-
ce avro cinsinden kalan 
parayı iade edecekler.

Böylece levalar dolaşım-
dan çekilecek. Ayrıca bu 
bir ayda tüccarların satın 
alma başına 50 adet ma-
deni paradan fazlasını ka-
bul etmek zorunda olma-
yacağı yönünde bir kural 
da olacak. Amaç, onların 
bir zarf dolusu kuruşla 
alışverişe giden insanlar 
tarafından zora sokulma-
masıdır.

Avro Bölgesine katıldık-
tan bir ay sonra sadece 
avro ile alışveriş yapaca-
ğız. Avroya geçişten son-
raki altı ayda bankalar ve 
Bulgar Postaları Şirketi, 
Levadan Avroya ücret-
siz banknot ve madeni 
para çevirisi yapacak. Bir 
sonraki altı ay içinde bu 
hizmet için bir ücret talep 
edebilecekler. Avro Böl-
gesine girişimizden bir 

yıl sonra, bankalar leva-
ları sadece kendi istekle-
ri üzerine avroya çevire-
cekler. Ancak Bulgaristan 
Merkez Bankası, sınırsız 
bir süre için levaları av-
roya çevirecek ve bunun 
için herhangi bir ücret ta-

lep etmeyecek.
Vatandaşların ve şir-

ketlerin avroya geçişten 
sonra dolduracakları ve 
bir önceki yıla ait (avro-
nun kullanılmaya başlan-
masından önce) hazineye 
olan borçları ile ilgili vergi 

beyannameleri ve formla-
rında belirtilen ödenmesi 
gereken tutarlar Bulgar 
levası cinsinden olacak. 
Bununla birlikte, hazine-
ye yapılan ödemelerin, 
levanın sabit döviz kuru 
üzerinden hesaplanan 
avro cinsinden olması 
gerekecek. Fiyat yuvarla-
ması varsa, vatandaşların 
lehine olmalı, yani onlar 
tutarı birkaç sent daha 
az ödeyebilirler, ancak 
leva cinsinden ödenmesi 
gereken tutardan fazla ol-
maması gerekir.

Bulgaristan'ın Avro Böl-
gesine üye olduğu tarih-
ten itibaren bankalardaki 
tüm cari, tasarruf ve mev-
duat hesapları otomatik 
ve ücretsiz olarak avro-
ya çevrilecek. Bu, avro 
başına 1.95583 leva sa-
bit döviz kuru üzerinden 
gerçekleşecek. Avronun 
kabul edildiği ilk günden 
itibaren hesap sahipleri, 
ister bankamatik yoluyla 

ister banka ofisinde ol-
sun, leva hesaplarından 
sadece avro çekebilecek-
ler. Kasasız ödemeler de 
yalnızca avro cinsinden 
olacak.

Leva cinsinden tüm 
mevduat ve kredi söz-
leşmeleri, Avro Bölge-
sine girişimizden sonra 
geçerli olmaya devam 
edecek. Avronun kullanıl-
maya başlandığı günden 
itibaren Leva cinsinden 
verilen tüm krediler Avro 
cinsinden kredi olarak 
kabul edilecek. Bankalar 
ve müşterileri arasında 
halihazırda akdedilmiş 
sözleşmelerde yer alan 
maddelerin yeniden mü-
zakere edilmesi için bir 
koşul olarak para birimi 
dönüştürmenin kullanıl-
masına izin verilmemek-
tedir, çünkü bu onları 
para birimi dönüştürme-
den önceki durumlarına 
göre daha az elverişli bir 
mali duruma sokacak.

proje ortaklarımız Mani-
sa Büyükşehir Belediyesi 
ile kardeş şehir belediye-
si olan Kırcaali Belediye-
sinin işbirliğine de katkı 
sağlamış olacağız. Her 
zaman yanımızda olan 
ve bize destek veren Bü-
yükşehir Belediyemize 
ve proje iştirakçilerimize 
teşekkür ederim” dedi.
Proje ortağı Manisa Bü-

yükşehir Belediyesi Ge-
nel Sekreter Yardımcısı 
Uğur Başkal da tanıtım 
toplantısında yaptığı ko-
nuşmada, “Proje ortağı 
olarak Büyükşehir Bele-
diyemiz, üstüne düşen 
tüm faaliyet görevlerini 
yerine getirecektir. Bü-
yükşehir Belediyesi ola-
rak Obasya’nın yolunun 
düzenlenmesi, projenin 
yaygınlaştırma ve tanı-
tım faaliyetlerine destek 
verilmesi, ulaşım, kar-
deş şehrimiz Bulgaristan 
Kırcaali Belediyesinin 
Manisa’da ağırlanması 
proje faaliyetlerimiz ara-
sındadır. Proje faaliyetle-
rimiz bunlarla sınırlı kal-
mayacak ve projenin her 
faaliyetinin içinde olup 
ayni katkılarımızı suna-
cağız. Bu projede eme-
ği geçen başta Obasya 
Turizm Geliştirme Koo-
peratifi olmak üzere tüm 
iştirakçi ve proje ortak-
ların Büyükşehir Bele-
diye Başkanımız Sayın 

Cengiz Ergün adına te-
şekkürlerimi sunarım” 
ifadelerini kullandı.
Kültür Sınır Tanımaz 

Projesi Nedir?
“Kültür Sınır Tanımaz” 

projesi; T.C. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı tara-
fından Avrupa Birliği’nin 
mali desteği ile hayata 
geçirilen “Ortak Kültür 
Mirası: Türkiye ve AB 
Arasında Koruma ve 
Diyalog-II (CCH-II) Hibe 
Programı” kapsamında 
hibe desteği aldı. Prog-
ramın Sözleşme Maka-
mı, Merkezi Finans ve 
İhale Birimidir. “Ortak 
Kültür Mirası: Türkiye ve 
AB Arasında Koruma ve 
Diyalog-II (CCH-II) Hibe 
Programı”, Türk ve AB 

kuruluşları arasında or-
taklaşa uygulanan ortak 
kültürel miras faaliyet-
lerinin teşvik edilmesini 
ve geliştirilmesini amaç-
lıyor. Bu hibe programı-

nın genel hedefi, kültür, 
sanat ve kültürel miras 
yoluyla sivil toplum diya-
loğunun, kültürel miras 
konusunda uluslararası 
işbirliğinin geliştirilmesi 
ve Türkiye'de kültürel de-
ğerlerin teşvik edilmesi 
olarak belirlendi.
Projenin ortakları Ma-

nisa Büyükşehir Beledi-
yesi, Bulgaristan Kırcaali 
Belediyesi ve Bulgaris-
tan Kırcaali Ömer Lütfi 
Kültür Evi Derneği oldu. 
İştirakçileri ise Manisa İl 
Kültür ve Turizm Müdür-

Manisa’dan Balkanlara Uzanan Proje
1. sayfadan devam lüğü, Manisa İl Milli Eği-

tim Müdürlüğü ve Saru-
hanlı İlçe Milli Eğitim Mü-
dürlüğü olarak belirlendi. 
Projenin uygulama alanı; 
tüm Ege Bölgesi illerini 

kapsıyor. Diğer faaliyet-
ler kapsamında, Manisa 
ili ve Saruhanlı ilçesinde 
30 kadına geleneksel el 
sanatları kursu açılacak, 
dikilen aksesuarlara yö-
nelik sergiler açılacak. 
Bulgaristan ortaklar ile 
birlikte hem Manisa’da 
hem Kırcaali’de kına ge-
cesi gösterimi yapılarak, 
kıyafetler tanıtılacak. 
Ortak bir müze katalo-
ğu, sanal müze ve dijital 
kitaplık oluşturulacak.
           Kırcaali Haber
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Лидерът на ДПС Мустафа Карадайъ заръча 18 000 
гласа за община Кърджали и 4 мандата за областта

Минимум 18 000 гла-
са от община Кър -
джали и 4 мандата за 
областта заръча лиде-
рът на ДПС и водач на 
листата в Кърджалий-
ски многомандатен из-
бирателен район Мус-
тафа Карадайъ.„През 
април дадохме старт 
на рестарта на държа-
вата. Направихме една 
голяма крачка към въз-
становяване на дър-
жавността. За да се 
случи рестарта изцяло 
– в деня на изборите от 
7 сутринта до 7 вечер-
та с №7“, призова Ка-
радайъ от Кърджали.
И припомни:„Когато 

ДПС беше на власт 
през 2007 година Бъл-
гария стана член на 
ЕС, дългът от 17 мили-
арда лева през 2009 
година вече беше едва 
1 милиард лева. Така 
се управлява с любов 
към родината“, изтъкна 
лидерът на Движение-
то за права и свободи.
„А сега каква е ситуа-
цията – младите хора 
напускат България, за 
да търсят препитание 
в чужбина, чужди ин-

вестиции липсват, дъл-
гът на държавата е 20 
милиарда лева. Кой ще 
го връща?, попита Ка-
радайъ. Ще го връщат 
нашите деца и внуци“, 
посочи той.
„И затова –за достой-

ни старини на наши-
те родители, баби и 
дядовци. За да може 
нашите братя и сес-
три да имат достойни 
доходи в нашата роди-
на –на 11 юли с №7!“ 
призова Карадайъ „За 

Купуването и продаването на гласове е престъпление!

да можем да осигурим 
стабилност в държа-
вата, а от стабилност-
та произхожда и уско-
реното икономическо 
развитие на страна-
та. Това са ясните 
цели и приоритети на 
ДПС!“,изтъкна лидерът 
на ДПС и водач на лис-
тата в Кърджали Мус-
тафа Карадайъ.
„Пътят,  по който 

България ще върви е 
пътят,който ДПС по-
сочи“, това каза зам.-

председателят на ДПС 
Йордан Цонев. И про-
дължи „С битките си за 
свобода, за права, за 
демокрация, за език, 
за вяра. И призова 
„да върнем България 
на този път,защото 12 
години е на пътя на 
авторитаризма, на 
разграждането на де-
мокрацията.Път, който 
води за никъде, който 
не води към Европа.“„ 
Няма да позволим под-
мяна, промяна ще има 

и то истинска“, заключи 
Цонев.
Президентът на ев-

ропейските либерали 
Илхан Кючюк посочи 
„Ние сме партия, коя-
то носи отговорността 
на миналото, но в тази 
отговорност повежда 
към бъдещето. Ние 
искаме да съградим 
демокрацията на ново, 

да направим институ-
циите функциониращи, 
да направим така, че 
разговорът за бъдеще-
то да преминава през 
официалните формати 
на държавата, да на-
правим така,че да не 
сме най-бедната стра-
на … Нека да дадем 
шанс на страната си с 
№ 7“ призова Кючюк.

Представиха Програмата на ДПС пред бизнеса
Основните акценти 

в предизборната Про-
грама на ДПС за уско-
рено догонващо ико-
номическо развитие, 
основано на зелената 
икономика, дигита -
лизацията, високи и 
водородни техноло-
гии и включването на 
свободните активни 
граждани в управле-
нието на страната 
представиха на среща 
с представители на 
бизнеса и работода-
телски организации от 
областта Председате-
лят на ДПС и водач на 
листата в Кърджали 
г-н Мустафа Карадайъ 
и зам.-председателят 
на ДПС г-н Йордан Цо-
нев.
Ускорен, догонващ, 

иновативен икономи-
чески растеж, устой-
чиво, зелено ориен-
тирано развитие на 
ключови сектори с по-
тенциал за догонващ 
ефект – „Чиста енер-
гия, чиста вода, чист 
въздух, чиста храна“, 
Развитие на икономи-
ката на знанието - ди-

гитализация, високи, 
водородни техноло-
гии, подкрепа на IT 
сектора, насърчаване 
на инвестициите с ак-
тивната помощ на дър-
жавата, включване на 
свободните и активни 
граждани в управле-
нието на страната, са 
част от приоритетите в 
програмата.
На срещата, която се 

проведе в конферент-
ната зала на хотел 

„Арпезос“ присъстваха 
още председателят на 
АЛДЕ и евродепутатът 
от ДПС Илхан Кючюк, 
президентът на Евро-
пейската либерална 
младеж Антоанета 
Асенова, зам.-пред-
седателят на ДПС и 
кмет на община Кър-
джали д-р инж. Хасан 
Азис, председателят 
на ОблС на ДПС Ре-
сми Мурад, както и 8 
кандидати за народни 

представители от лис-
тата на ДПС в Кърджа-
ли.
Представителите на 

ДПС отговориха на 
многобройни въпроси 
и изразиха надежда, 
че след 11 юли бизнес-
средата ще излезе от 
сянката на партийния 
диктат на управлява-
щите държавата през 
последните десетина 
години и ще влезе в 
нормална среда.

Председателят на ДПС се 
срещна с женските дружества

Централният лъч на ДПС проведе среща с 
женските дружества от 7-те общини в област 
Кърджали.Присъстваха председателят на 
ДПС и водач на листата на ДПС в Кърджали 
Мустафа Карадайъ, председателят на АЛДЕ и 
евродепутат от ДПС Илхан Кючюк, президен-
тът на Европейската либерална младеж Анто-
анета Асенова, зам.-председателите на ДПС 
Йордан Цонев и д-р инж.Хасан Азис, предсе-
дателят на ОблС на ДПС Ресми Мурд,както 
и 8 кандидати за народни представители от 
листата на ДПС в Кърджали.

Дамите изразиха своята гордост от успеш-
ното представяне в местната власт на кмето-
вете на общините Крумовград и Момчилград 
– Себихан Мехмед и Илкнур Кязим, както и на 

председателя на ОбС в Черноочене – Бедрие 
Газиюмер. Дами са и три от имената в листата 
на ДПС за предстоящите парламентарни из-
бори – Мукаддес Налбант е на второ място, 
Адлен Шевкед, четвърта и Зюлфие Ибрямова, 
на осмо място.

По време на срещата председателите на 
общински женски дружества споделиха своя 
опит от дейностите, които са осъществили 
до момента и идеи за бъдещи инициативи. 
М.Карадайъ от своя страна изрази готовност 
за безрезервна подкрепа за развитието и раз-
ширяването на дружествата.

Основна тема на срещата бяха предстоящи-
те избори и възможностите за увеличаване на 
подкрепата за ДПС в областта.

През април направихме една голяма крачка 
в посока възстановяване на демокрацията и 
рестарт на държавността. Сега ни предстои да 
направим избор, който да донесе стабилност в 
държавата и ускорено икономическо развитие. 
Чрез омраза и противопоставяне не може да 
се управлява и да има просперитет. Диалогът, 
а не реваншизмът ще върнат нормалността в 
политиката – в полза на хората, каза в привет-
ствието си г-н Карадайъ.
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Çernooçene’de ıslah edilen dere 
yakınında yeni sokak yapılacak

Çernooçene (Yenipazar) 
Belediyesinin, ilçe mer-
kezinde bir sokağın bir 
kısmının yeniden düzen-
lenmesine ve aydınlatıl-
masına yönelik bir projes 
hibe desteği almaya hak 
kazandı.

Söz konusu sokak, Pro-
buda 1956 Halk Kültürevi 
binasının arka tarafında 
ilçe merkezinden geçen 
Perperek Deresi’nin ıslah 
edilen kısmına yakın bir 
mesafede bulunuyor.

Çernooçene Belediye 
Başkanı Aydın Osman, 
Mineralni Bani (Meriçler)-
Çernooçene (Yenipazar) 
Yerel Girişim Grubu (MİG) 
Derneği Yönetim Kurulu 
Başkanı Ferhat Ferhat ve 
MİG Derneği idari ekibi 
arasında Kırsal Kalkın-
ma İçin Avrupa Tarımsal 
Fonu (EZFRSR) tarafın-
dan eş finansman sağ-
lanan 2014 - 2020 Kırsal 
Kalkınma Programı 7.2 
Her Türlü Küçük Ölçekli 
Altyapının Oluşturulma-
sı, İyileştirilmesi Veya 
Genişletilmesine Yönelik 

Yatırımlar Tedbiri Topluluk 
Liderliğinde Yerel Kalkın-
ma Stratejileri Dahilinde 
İşlemler Uygulamak Alt 
Tedbiri kapsamında hibe 
desteği verilmesi için idari 
sözleşme imzalandı.

Sözleşme, Devlet Ta-
rım Fonu, Mineralni Bani 
-Çernooçene MİG Derne-
ği ve Çernooçene Beledi-

yesi olmak üzere üç taraflı 
olarak imzalandı.

İnşaat ve montaj faali-
yetleri kapsamında soka-
ğın düzenlenmesi, kapla-
ması yapılması, kaldırım 
döşenmesi ve bir yaya 
yolu yapılması öngörülü-
yor. Sokak aydınlatması 
da yapılacak.

Sözleşmenin maliyeti 

146 000 levanın üzerinde 
olup uygulama süresi 2 
yıla kadardır.

Kamu İhale Kanunu’na 
göre bir prosedür izle-
necek ve ardından proje 
uygulanmaya başlanacak.

Aydın Osman, “Bu, Mi-
neralni Bani -Çernooçene 
MİG Derneği aracılığıyla 
ilçemizde uygulayacağız 

ilk kamu projesidir” diye 
kaydetti.

Planlanan faaliyetlerin 
tamamlanmasının ardın-
dan bölgenin bambaşka 
bir görünüme kavuşacağı-
nı söyleyen belediye baş-
kanı, “Ekibimizin temel 
amacı, mekansal çözüm-
lerle gerçekleştirilmesini 
planladığımız ilçe merkezi 
nüfusunun yaşam kalitesi-
ni artırmak ve konforlu bir 
ortam yaratmaktır” dedi. 

Osman, belediyenin taah-
hütlerinin yerine getirilme-
sine yönelik faaliyetlerine 
devam edeceğine dair 
güvence verdi.

Mineralni Bani -Çerno-
oçene MİG Derneği yö-
neticileri, şimdiye kadar 
dernek aracılığıyla Çerno-
oçene ilçesinde gerçek-
leştirilen 4 proje yararla-
nıcısının özel yatırımcılar 
olduğunu kaydetti.

                 İsmet İSMAİL

30 bin öğrenci ve öğretmen 
ücretsiz tatil yapacak
Turizm Bakanı Stela 

Baltova, Başbakan-
lık konutunda basın 
mensuplarına yaptığı 
açıklamada, ”Yeniden 
Birlikte Programı onay-
landı. 30 bin öğrenci ve 
öğretmen ücretsiz tatil 
yapacak” diye açıkladı.
Bakan, “Program 1 

Temmuz - 14 Eylül dö-
neminde uygulanacak 
ve iki gruba yönelik ola-
cak. Birinci yararlanıcı 
grup turizm işletmeleri, 
ikincisi ise öğrenciler-
dir” diye belirtti.
Girişim, devlete 15 

milyon levaya mal ola-
cak. Bir öğrenci için 
paket tur ücreti 500 leva 
olacak.
Eğitim ve Bilim Bakan-

lığının okul öğretmen 
kurullarının katılımcı 
seçiminde kullanacak-
ları örnek ölçütleri nihai 
program metnine dahil 
edeceği de anlaşıldı. 
Bunlar, uzaktan eğiti-
min süresi, öğrencinin 
eğitim sürecinde gös-
terdiği başarılar, sağlık 

durumu ve sosyal statü 
ile ilişkilidir. Ayrıca ebe-
veynlerin çocuklarının 
tatilleri için ekstra bir 
ödeme yapmasına ge-
rek kalmayacak.
Programa başvuru-

ların iki aşamada ger-
çekleştirileceğini be-
lirten Eğitim ve Bilim 
Bakanı Prof. Dr. Niko-
lay Denkov, “İlk aşama 
31 Temmuz'a kadar 
sürecek ve eğer yeter-
li kaynak olursa 1 - 31 

Ağustos arası yeniden 
başvuru kabul edilebilir” 
diye kaydetti.
Prof. Denkov, “Tur 

operatörleri okullar ken-
dileri seçecek. Okullar 
seçtiği üç tur operatö-
rü ve seçim kriterlerini 
açıklamalıdır” dedi.
Başvuruların ilk aşa-

ması için kısıtlama, bir 
okuldan katılımcı sa-
yısının toplam öğrenci 
ve personel sayısının 
%7'sini geçmemesi ve 

maksimum 165 katılım-
cıya kadar olmasıdır. 
150'den az öğrencisi ve 
öğretmeni olan okullar, 
12'ye kadar katılımcı-
dan oluşan bir grup için 
başvurabilir. İkinci aşa-
mada, programın tüm 
aşamaları için bir okul-
dan toplam katılımcı 
sayısı 165'i geçmediği 
sürece bu kısıtlamalar 
kaldırılacak.
           Kırcaali Haber

Rodoplar'da üç ayı 
yavrusu kurtarıldı
Rodoplar'da üç küçük ayı olayı bütün toplumumuzu 

heyecanlandırdı. Smolyan bölgesinde on gün içinde 
üst üste üçüncü kurtarma operasyonundan sonra, 
bölgede hayvan çeşitliliğinin korunmasından sorumlu 
devlet uzmanları bir çalışma oturumunda bu tür olay-
ları önlemek ve korunan türleri korumak için alınacak 
önlemleri ele aldı.

İlk iki yavru bulunduktan sonra bile, verilen tüm av 
izinlerinin denetimi yapıldı. Bulundukları yerlerin yakı-
nında bulunan kameralardan alınan kayıtlar da ince-
lendi, ancak kaçak avlanma izine rastlanmadı.

Bölgesel Orman İşletmesi Müdürü Müh. Zdravko 
Bakalov'a göre, boz ayı şu anda aktif bir çiftleşme dö-
neminde. Çoğu zaman erkeklerin davranışları bu dö-
nemle izah edilir. Küçükleri kovmaları da doğal olarak 
kabul edilebilir. Orman uzmanları başka nedenler ara-
maya da devam ediyor, ancak önde gelen açıklaması 
türün biyolojisi olmaya devam etmektedir.

Bulgaristan Bilimler Akademisi Biyoçeşitlilik ve Eko-
sistem Araştırma Enstitüsü'nden Vladimir Todorov, 
Rodoplar'da bulunan küçük yavru ayılarının anneleri-
ni büyük olasılıkla kaçak avcılar nedeniyle kaybettiği 
fikrini savunuyor. Tüm uzmanlar bir görüşte hemfikir: 
annesiz bu küçük ayıların vahşi doğada hayatta kalma 
şansının çok az olduğudur:

Smolyan Çevre ve Sular Bölge Müfettişliği müdürü 
Ekaterina Gaceva şöyle konuştu:

"Bir yandan üçüncü bir ayıyı kurtarıyor olmamız çok 
iyi bir haber, çünkü bu hayvanlara şans veriyoruz, di-
ğer yandan nedenler analiz edilmeli ve kontrol güç-
lendirilmelidir. Bir başka kurtarma operasyonundan 
sonra, uzmanlarımız ve ormandaki meslektaşlarımız 
tarafından tekrar devriyeler düzenlendi. Şimdiye kadar, 
öldürülen bir anneye veya çatışma belirtisine, kanlı iz-
lere veya benzer bir şeye rastlamadık."

Bulunan ayılar sağlıklı, yaklaşık 4 aylık. Ancak aynı 
anneden olup olmadıkları DNA testi ile kanıtlanabilir. 
Şu anda Belitsa'daki parkta bulunuyorlar, ardından Yu-
nanistan'daki bir rehabilitasyon merkezine gönderile-
cekler. Orada, insanlarla temas etmeden özel bir şekil-
de beslenecekler. Yaklaşık bir yıl içinde, biyoçeşitlilik 
uzmanlarının doğaya nasıl uyum sağladıklarını izlemek 
için onları tasmalarla işaretleyeceği Bulgaristan'a iade 
edilecekler.
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Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Basın Bildirisi
Bizler, Balkan ve Ru-

meli Türkleri olarak, 
temsil ettiğimiz camia-
nın, yaşadığımız yüzyı-
lın en can alıcı sorun-
larını giderme, tarihle 
barışma, bölge insanı-
mız ile kucaklaşma sü-
recindeyiz.
Özellikle Balkan Yarı-

madasında 1900’lü yıl-
lar başında gündeme 
getirilen ve sonrasında 
da Bulgaristan özelin-
de 1980 yılında zirveye 
taşınan yok etme (asi-
milasyon) süreci değişik 
görüntü ve örtülemeler-
le halen devam ettiril-
mektedir.
Bölgenin içinden geç-

tiği hassas, tarihsel sü-
reçte Balkan ülkelerin-
de gündem seçimler ve 
etnik kültürel tasnifleme 
ve sayımlar ile yeniden 
öne çıkmaktadır.
Bu nedenle;
Balkan ülkelerindeki 

seçim ve sayım süreci 
bizim de gündemimiz, 
çalışma konumuzdur. 
Bölgenin yeniden şe-
killendiği bu dönemde 
Balkan Rumeli Türk-
leri Konfederasyonu 
(BRTK) olarak duruşu-
muz tüm ülkelerde eşit, 
özgürce yaşayacağı-
mız, barış, demokrasi 
ve kardeşlikten yanadır.
B u  v e s i l e  i l e 

Bulgaristan’da 11 Tem-
muz 2021 tarihinde ya-
pılacak genel seçimler 
öncesi bölgede dünün 
ve bu günün soydaş 
camiamız açısından ne 
ifade ettiğini tüm siya-
silere ve yöneticilere 
Bulgaristan özelinde 
bir kez daha hatırlatmak 
isteriz.
- Komünist rejim ta-

rafından doğdukları, 
büyüdükleri vatanlarını 
terke zorlanan, adeta 
sürülen insanlarımız 
seçimlerde kendini ifa-
de etme, oy kullanma 
sorunu yaşamaktadır.
- Bunun giderilmesi 

için Türkiye’de kurula-
cak sandık sayılarının 
artırılması zorunluluğu 
demokratik bir seçim 
ortamı yaratılmasının 
olmazsa olmazıdır.
- Öncelikle Covid 19 

pandemi koşullarında 
yapılacak seçimlerde 
insanlarımıza sağlıklı 
bir ortamın sunulması, 
hastalık bulaşmaması 
için her türlü tedbirin 
alınması gerekliliğini 
önemle hatırlatıyoruz.
- Türkiye’de kurulacak 

sandıkların Bulgaristan 
vatandaşları için anaya-
sal haklarını kullanma, 
doğdukları topraklarda 
kendilerini var etme ile 
yaşama ve yaşatma ça-
bası olduğunun bilincin-
dedirler.
- Oy kullanacak Bul-

garistan vatandaşları 
Türkiye’deki sayısal 
varlığı yüzbinlerle ifade 
edebilecek rakamlar-
dayken en az 350 bin 
kişinin oy kullanacağı 
gerçeği görülmeli, Bul-
garistan Cumhuriyeti 
hazırlıklarını buna göre 
yapmalı ve bunun siya-
si sorumluluğunu kabul 
etmelidir. Pandemi sü-
reci de dikkate alına-
rak Türkiye’de açılacak 
sandık sayısının 110 
değil mutlaka en az 150 
olması gerekmektedir.
-  Bunun yanında 

Bulgaristan’da anadil-
de eğitimin zorunlu hale 
getirilmesi, bu hakkın 
anayasal güvence altı-
na alınmasını beklen-
mektedir.
- Bulgaristan okulların-

da okutulan tarih kitap-
larında Türklere karşı 
bulunan düşmanca 
ifadeler kaldırılmalı, bu 
duyguyu destekleyen 
ve bölge barışına asla 
katkıda bulunmayan 
tutuma son verilmelidir. 
Bu konularda Türk ve 
Bulgar bilim insanların-
dan oluşacak bir komis-
yon kurulmalı, müfredat 
yeniden yazılmalıdır.
- Azınlıkların birinci 

sınıf vatandaş olarak 
tüm kurum ve kuruluş-
larda eşit şekilde temsili 
sağlanmalıdır. Bulgaris-
tan dışında yaşayanlar 
doğdukları topraklarda 
üvey evlat muamelesi 
gördükleri kaygısını ta-
şımaktadırlar. Doğduk-
ları, büyüdükleri vatan-
larında eşit vatandaş 

olarak yaşama fırsatı 
ve hakkı talep etmek-
tedirler. Bulgaristan’da 
seçimlere katılacak 
her siyasi parti temel 
insan haklarına saygı 
çerçevesinde ileri de-
mokrasi ile yönetilen 
bir Bulgaristan’ı sağ-
layacaklarınışimdiden 
taahhüt ve ilan etmeli-
dir. İleri demokrasinin 
tüm kural ve kurum-
larıyla yerleştiği bir 
Bulgaristan’da yaşamak 
en temel arzudur.
- Soya dönüş siya-

setinin mimarları tarih 
önünde mahkûm edil-
meli, yaşananların bir 
daha tekrarlanmaması 
için bu süreçte yer alan, 
sorumluluğu bulunan, 
herkesin mahkeme hu-
zuruna çıkarılması, yar-
gılanması vatanlarında 
yaşasın ya da kopa-
rılsın Tüm Bulgaristan 
Türklerinin, Avrupa de-
ğerlerinin uygulanması 
ve bu değerlere olan 
inancın sarsılmaması 
için Avrupa Birliği üyesi 
Bulgaristan’dan bek-
lentisidir. Bu konuda 
şimdiye kadar atılmış 
hukuksal adımlar mut-
laka tamamlanmalı, 30 
yılı bulan yargılama ve 
karar alma süreçleri 
sonlandırılmalı, döne-
min şehit yakınları ile 
mağdurlarına hak et-
tikleri maddi manevi 
tazminatlar derhal ve-
rilmelidir.
- Soya dönüş siyaseti 

sürecinde gasp edilen 
kimlikler yasal başvuru 
gerekmeksizin devletçe 
tek taraflı olarak iade 
etmeli ve kütük kayıtla-
rını aslına uygun olarak 
yeniden üzenlemelidir.
- Yurtdışında bulu-

nan Bulgaristan Çif-
te  va tandaş la r ına 
Bulgaristan’da seçme 
hakkı yanında seçilme 

hakkı mutlaka verilme-
lidir.
- Tarihi eserlerin, kül-

tür varlıklarının korun-
ması sağlanmalı, vakıf 
malları sahiplerine der-

hal iade edilmelidir.
- Özellikle 1950, 70 ve 

sonrasında göç etmiş 
insanlarımızın Bulga-
ristan’daki çalışma sü-
releri sosyal güvenlik 
anlaşması kapsamına 
alınarak yasal statüye 
kavuşturulmalıdır.
- Bu yıllarda totaliter 

rejimin baskıları sonu-
cu vatanlarını terk eden 
ve Bulgaristan dışında 
yaşamak zorunda bı-
rakılan insanlarımıza 
vatanlarına giriş kolay-
lığı sağlanmalı, talep 
edenlere etnik ayrım 
yapılmaksızın tekrar 
oturum ve vatandaşlık 
verilmelidir.
- Önümüzdeki süre-

cin en önemli çalış-
malarından biri olarak 

gördüğümüz sayım ve 
kayıt altına alma işle-
minde mutlaka tarafsız 
gözlemciler yer almalı, 
azınlıkların temsilci-
lerinin de bulunacağı 
ekipler uluşturulması 
yasal güvenceye ağ-
lanmalıdır.
- Vatanları ile vatan-

larından koparılanların 
karşılıklı geliştirecekleri 
her türlü projeye gerek 
Bulgaristan devleti ge-
rekse yerel yönetim-
lerce gerekli kolaylıklar 
sağlanmalıdır.
Bölgenin barış içinde 

yaşaması, bölgedeki 
devletlerin ve insan-
ların mutluluğu için 
önemli olduğuna inan-
cımızla kamuoyuna 
saygıyla sunarız.

Kırcaali barajında su seviyesi düşüyor
“Kırcaali” barajı “Arda” 

baraj sisteminin birinci 
barajı. Ve ağırlıklı ola-
rak elektirk enerjisi üre-
timi için kullanılır. Yıllar 
geçtikçe bölge çekici bir 
turizm merkezi haline 
geldi ve bu da yatırım-
ların önünü açtı. Oteller 
ve tatil köyleri inşa edildi, 
yüzen restoranlar açıldı. 
Baraj, vatandaşlarımız 
ve yabancıların yaz ta-
tillerinin gözdesi haline 
geldi. Baraj etrafında 
çalışanlar neredeyse bir 
aydır su seviyesinin çar-
pıcı bir şekilde düştüğü-
nü ve manzaranın çok 
bozulduğunu söylüyor."
Kırcali barajı boşaltı-

lıyor ve bu da yüzlerce 
insanın işini ve geçimini 
riske atıyor
Otelciler, restoran sa-

hipleri ve balık ve balık 
ürünleri üreticileri bu 
konuda alarma geçmiş 
durumda. Neredeyse 
bir aydır ülkemizdeki en 
büyük ikinci hidro tesisin 
seviyesinin önemli ölçü-
de düştüğünü iddia edi-
yorlar. Bunun turistleri 
geri çevireceği ve balık 
çiftliği sahiplerinin mali 
zararlara uğrayacağı 
endişeleri var.
Miroslav Şopov yüzen 

restoran sahibi: "Baraj, 
vizyonu konusunda çe-
kiciliğini yitiriyor. İnsanlar 
bunun için geliyor - güzel 
manzaralar nedeniyle. 
Burada su doğa ile bir-
leşiyor. Şimdi, bu düşük 
seviyede, baraj manza-
rasında ay manzarasına 
benzedi.
Şu anda restoran al-

çakta ve ona ulaşmak 
için yerinde yapılmış 
dengesiz bir yol kulla-
nılıyor. Bölgedeki diğer 

yüzen restoranların görü-
nümü benzer. Şopov'un 
endişesi, yoğun yağış 
döneminde barajın sevi-
yesinin düşmesi ile ilgili. 
Bu da yaz aylarında su 
eksikliği anlamına geli-
yor.
Restoran sahibi devam 

ediyor: “İstatistikler bunu 
gösteriyor. Önümüzde 
3-4 ay kuraklık olacak. 
Uğradığımız zararlar bü-
tün işimize yansıyacak".
Ona göre baraj çevre-

sinde turizm sektöründe 
yaklaşık 600 kişi istih-
dam ediliyor.
“Kırcaali” barajı NEK 

tarafından yönetilmekte-
dir ve su hacmi Çevre ve 
Sular Bakanlığı tarafın-
dan düzenlenmektedir. 
Balık çiftliği sahibi Matei 
Mateev, baraj seviyesi-
nin minimum seviyenin 
altına düşmeyeceğine 
dair yaz aylarında Çevre 
ve Sular Bakanlığı ile bir 
anlaşma imzalandığını 
açıkladı.
Mateev durumu şöyle 

izah etti: “Daha yaz or-
tasına gelmeden bile mi-
nimum seviyenin birkaç 
metre altındayız. Bu, bu 
çok yağmurun yağdığı 
sırada oluyor, gördüğü-
nüz gibi hidro-meteorolo-
jik durum harikadır. Ner-
deyse Kırcali barajı hariç 
tüm barajlar dopdolu. “
Ona göre, yaz ayların-

da su seviyesi düşük ol-
duğunda barajın biyolojik 
parametreleri bozuluyor, 
oksijen kaybolur ve çü-
rüme süreçlerinden kay-
naklanan kirlilik meydana 
geliyor.
"2009'da da benzer bir 

durum yaşadık. Sonra 
100 tondan fazla balık 
kaybettik. 3-4 yıl önce 

yaklaşık 30-40 ton kay-
bettik "diye hatırlıyor Ma-
tei Mateev.
Kırcaali barajında bir-

kaç yüz çalışanı olan 
altı balık çiftliği bulun-
maktadır. Mersin balığı 
ve morina ağırlıklı ola-
rak yetiştirilmektedir. Şu 
anda çiftliklerden sadece 
ikisinde yaklaşık 400 ton 
balık var. Çiftlik sahibi 
Nikola Angelov, endişe-
lerini dile geitirirken, “Yaz 
aylarında balıkların aktif 
olarak beslenmesi ge-
rektiğini ve oksijen eksik-
liğinin balıklara zarar ver-
diğini söyledi. Angelov'a 
göre, düşük su seviyesi 
bu yıl çok erken ortaya 
çıktı.
Nikola Angelov, 20 yıl-

dır piyasada olan sahip-
lerden biridir. Siyah hav-
yar başta olmak üzere 
ürünleri yurt içi ve yurt 
dışına ihraç etmektedir. 
Bulgar havyarının Av-
rupa çapında bilindiğini 
iddia ediyor. Ve şöyle 
diyor:
"Bulgar havyarı piyasa-

da iyi tanınıyor ve sade-
ce Avrupa'da değil, son 
derece iyi bir isme sahip.
Sadece Avrupa’da değil, 
ABD’de de.Yıllar önce 
oraya da satmıştık. “
Barajdaki su seviyesi-

nin düşüşünden dolayı 
ve bundan işleri etkile-
nen iş dünyası temsilcile-
ri birkaç kuruma mektup 
gönderdi, ancak cevap 
alamadı. Bir tek anla-
dıklarına göre, boşaltma 
durduruldu. Ve bunun 
sonucunda sadece iki 
gün içinde barajın sevi-
yesinin yaklaşık bir met-
re yükseldiği tespit edildi.
            BNR TÜRKÇE
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Mestanlı’da Türk Ressamlar Sergisi Açıldı
Mestanlı (Momçilgrad) Nov 

Jivot Halk Kültürevi fuayesinde 
Türk ressamlar sergisinin açılışı 
yapıldı.

Sanatseverler tarafından bü-
yük ilgi gören sergide 45 Türk 
ressamdan 90 eser yer alıyor. 
Küratörlüğünü Aynur Mahmudo-
va Kaplan ve Kamber Kamber’in 
yaptığı ve Mestanlı Belediyesi 

tarafından desteklenen sergi 
10 gün açık kaldı.

Aslen Mestanlılı olan ve şuan 
Türkiye’de yaşayan serginin 
organizatörü Aynur Mahmu-
dova Kaplan, Kırcaali Haber 
gazetesine şunları belirtti: “Bu 
sergi şu ana kadar düzenlemiş 
olduğum 37 uluslararası organi-
zasyondan bir tanesidir. Bizler 
Bulgaristan’dan Türkiye’ye göç 
eden kişiler olarak oraya büyük 
bir kültür taşıdık. 2008 yılında 
ilk kez Balkan ressamları bulaş-
masını düzenledik. Günümüze 
kadar Türkiye’nin her köşesinde 
uluslararası ressam çalıştayları 
yaptık. Bunların yanı sıra yap-
mış olduğumuz ulusal resim 
sergileri de var. Bulgaristan’da 
şu ana kadar yedi resim sergisi 
ve çalıştayı gerçekleştirdik. Ve-
lingrad, Smolyan, Plovdiv v.s. 
Bu yıl da özellikle benim çok 
istediğim Mestanlı’da açma-
ya karar verdik. Çünkü burası 
benim doğduğum ve büyüdü-
ğüm yer. Bu sergiyi Mestanlı’ya 
borçlu hissediyordum ve şu an 
burada gerçekleştiğinden dolayı 
mutluluk hissediyorum. Sergiyi 
meslektaşım Kamber Kamber 
ile gerçekleştiriyoruz. Onunla 
birlikte Türk ressamlarını ulus-

lararası arenada da tanıtıyoruz. 
Sergi Türkiye genelinden ve 
birçok üniversiteden serbest 
sanatçılardan oluşan bir kompo-
zisyon içermektedir. Türkiye’de-
ki üniversitelerden çok değerli 
hocalarımızın eserleri de yer 
almakta. Burada 45 sanatçının 
ikişer eseri sergileniyor.

Kültür ve sanat her ilin, her 

ilçenin etiketidir. Bugün biz 
Mestanlımızı yurtdışında sana-
tımızla, sporumuzla her yerde 
gururla temsil etmeye çalışıyo-
ruz. Burası bizim için çok özel 
bir yer.”

Ressam Aynur Mahmudova 
Kaplan serginin gerçekleşme-
sinde destekte bulunan Mes-
tanlı Belediye Başkanı İlknur 
Kazim’e teşekkür etti.

Aynur Mahmudova KAPLAN
Küratör
Bulgaristan 1964 doğumlu 

olan sanatçı Zorunlu göç se-
bebiyle 1989 yılı itibariyle Tür-
kiye İzmir'e yerleşmiştir.On yıl 
boyunca Türk Çağdaş Sanatı-
nın duayenlerinden olan Şeref 
Bigalı hocasından özel dersler 
almış ve 1996 da onun teşvikleri 
ve bizzat açılışını yapması ile ilk 
kişisel sergisini açmıştır.Aynur 
Mahmudova Kaplan günümüze 
dek hiç aralıksız sürmekte olan 
sanat serüveni içerisinde 27 ki-
şisel sergi açmış ve 100’ün üze-
rinde yurt içi ve yurt dışı karma 
sergilere katılmıştır.

Üç kez ödül almış. Turkiye ve 
yurt dışında resmi ve özel ko-
leksiyonlarda ve kataloglarda 
eserleri bulunmaktadır.

Sanatçı bireysel çalışmaları-

nın yanı sıra aynı zamanda bir 
uluslararası sanat organizatö-
rudur.Sosyalist ülkelerin sanata 
verdikleri değer ile geleneksel 
yaptıkları sanatçılar buluşma-
ları projesini Türkiye'ye getire-
rek 2009’dan günümüze dek 
Bulgaristan'da ve Türkiye'de 
gerçekleştirmiş olduğu 35 
uluslararası sanat sempozyum 

küratörü olmuştur.Bu projeyi 
Kıbrıs'a da taşıyan sanatçı ge-
rek ülkemizde gerekse yurt dı-
şında sanatımızın uluslararası 
arenaya taşınması, tanınması 
ve gelişimine ciddi katkılar sag-
lamaktadır.

Almanya, Polonya, Makedon-
ya, Bulgaristandan, Azerbay-
can, Gürcistan, Kosova, Kara-
dağ, Yunanistan, Kıbrıs, Mısır, 
Hırvatistan, Bosna, Romaniya, 
İtalya, Rusya’da sergi ve sem-
pozyumlara katılmıştır. Jüri 
üyelikleri ve yayınlanmış sem-
pozyum bildiri ve sunumları bu-
lunmaktadır.

Dört dil konuşan Aynur Mah-
mudova Kaplan edebiyata ya-
kınlığı ile de bilinmektedir.Yayin-
lanmış iki şiir kitabı ve çevirileri 
de bulunmaktadır.

Türkiye’de Birleşmiş Ressam-
lar ve Heykeltıraşlar Derneği 
üyesi olan ressam eserlerinde 
tema olarak ön planda kadını 
seçmiş olsa da yağlı boya ve 
akrilik teknikleri ile çağdaş res-
mi iyi analiz etmiş,modern tarz-
da stilizasyonu kullanarak farklı 
kurgularla eserlerini halen özel 
atölyesinde üretmeye devam 
etmektedir.

                      Kırcaali Haber

AB'nin COVID-19 aşı 
pasaportu yürürlüğe girdi

Avrupa Birliği'nin (AB) yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgı-
nında seyahatleri kolaylaştırmak için hazırladığı "aşı sertifikası" 
uygulaması 1 Temmuz’da yürürlüğe girdi.

AB sınırları içindeki seyahatlerde kullanılacak aşı sertifikası uy-
gulaması resmen faaliyete geçti.

Artık AB ülkelerinden hava yolu seyahatlerinde uçağa binmeden 
önce sertifika sunmak gerekecek.

Ücretsiz olan "AB Dijital Covid Sertifikası", kağıt veya dijital şekil-
de hazırlanıyor.

A y r ı m c ı l ı -
ğın önlenmesi 
amacıyla aşı ol-
mayan kişiler de 
sertifikaya sahip 
olabiliyor.

Aşı  ser t i f i -
kası, kişiler in 
COVID-19 aşısı 
olup olmadığını, 
olduysa nerede 
ve hangi aşıyı 
olduğunu göste-
ren bilgiyi, has-
talığı geçirenle-
rin iyileştiğine 
dair belgeyi ve 
negatif test so-
nucunu içeriyor.

COVID-19 testlerinin PCR türleri, seyahatin 72 saat öncesine 
kadar yapılıp sertifikaya tanımlanabiliyor.

Hızlı antijen testler ise 48 saat öncesine kadar yapılabilirken, bu 
testin tanınmasına her ülkenin kendisi karar veriyor.

Sertifikayla AB'de onaylı COVID-19 aşılardan Pfizer, Moderna, 
AstraZeneca ve Johnson and Johnson olmuş ve son dozun üze-
rinden 2 hafta geçmiş kişilere seyahatlerde ek test veya karantina 
gibi kısıtlamalar uygulanmıyor.

Sertifika, AB vatandaşlarına, hangi ülkenin vatandaşı olduğuna 
bakılmaksızın ailelerine, ayrıca AB'de ikamet eden ancak AB va-
tandaşı olmayan kişilerle diğer AB ülkelerine seyahat hakkı bulu-
nan ziyaretçilere veriliyor.

Aşı sertifikası, tüm AB ülkeleriyle birlikte İzlanda, Lihtenştayn, 
Norveç ve İsviçre'de geçerli oluyor.

Sertifika üye ülkelerin dilleri ile birlikte İngilizce olarak hazırla-
nıyor.

Şimdilik 12 ay için geçerli olan sertifika, seyahatlerde kontrol 
ediliyor.

AB sertifikasının dış ülkelerle de karşılıklı tanınmasına yönelik 
görüşmeler yürütülüyor.

Öte yandan, gelecekte halk sağlığının korunması gibi gerekli 
durumlarda ülkelerin, ek tedbirler alması ve sertifika sahiplerine 
ilave tedbirler uygulaması mümkün olabilir.


