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Kıbrıs Türk toplumu �ç�n AB MALİ YARDIM PROGRAMI 
  

Avrupa B�rl�ğ�’n�n Kıbrıs Türk toplumuna yönel�k Mal� Yardım Programı
çerçeves�nde ekonom�k kalkınma, altyapı, çevre ve Kıbrıs Türk toplumunu
AB’ye yakınlaştırma konularına yönel�k ver�len destek devam etmekted�r.
Avrupa Kom�syonu, Kıbrıs Türk toplumuna sağladığı destek kapsamında, s�v�l
toplum örgütler�, g�r�ş�mc�ler, KOBİ’ler, kırsal bölgelerdek� ç�ftç�ler, okullar,
yaşam boyu öğren�m kurumları �le yerel topluluklara destek sağlamaktadır.

Avrupa Kom�syonu, 2.3 m�lyon Euro değer�nde sek�z h�be sözleşmes�
�mzaladı.

Avrupa Kom�syonu, altıncı S�v�l Toplum İş Başında tekl�f çağrısı kapsamında
2018 yılı Aralık ayında, çeş�tl� s�v�l toplum örgütler� (STÖ’ler) �le kurumsal
kapas�teler�n�n güçlend�r�lmes�, sosyal yardım ve demokras�, temel hak ve
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özgürlükler, kültürel çeş�tl�l�k ve uzlaşının teşv�k ed�lmes� ve savunulması
konusunda s�v�l toplumun etk�s�n� artırmak ve ayrıca Kıbrıs genel�ndek� ve/veya
d�ğer AB Üye Devletler�'ndek� STÖ’ler �le b�rl�kte toplumun �ht�yaçlarına h�tap
edeb�lmek �ç�n ortaklıklar, �şb�rl�ğ� ve ağ oluşturulmasını güçlend�rmek hedef�yle
toplam 2.3 m�lyon EURO değer�nde 8 sözleşme �mzalamıştır. Devamı �ç�n
tıklayın >>

AB’n�n Ekonom�k Kalkınmaya Desteğ� 3 m�lyon Euro �le “Yen�l�kç�
G�r�ş�mc�l�k ve D�yalog” aracılığıyla Devam Ed�yor

Avrupa Kom�syonu, “Yen�l�kç� G�r�ş�mc�l�k ve D�yalog” projes�n�n yürütülmes� �ç�n
Northern Ireland Cooperat�on Overseas (NI-CO) �le 3 m�lyon Euro değer�nde
b�r anlaşması �mzaladı. Bu üç yıllık projen�n hedef�, �novasyon, kapsayıcı ve
g�r�ş�mc� katılım, toplum d�yaloğu ve b�lg� paylaşımına yönel�k ortak alanlar
açmaktır. Devamı �ç�n tıklayın >>

Avrupa Kom�syonu, altyapının desteklenmes� �ç�n 14.2 M�lyon Euro
değer�nde sözleşmeler �mzaladı

Avrupa Kom�syonu, Lefkoşa’nın kuzey�nde yen� b�r kanal�zasyon hattının �nşa
ed�lmes� �ç�n 10.9 m�lyon Euro değer�nde yen� b�r �ş sözleşmes� �le 0.7 m�lyon
Euro değer�nde b�r h�zmet sözleşmes� �mzaladı. Yapılacak olan çalışmalar
arasında takr�ben 13 k�lometrel�k kanal�zasyon ve dört pompa �stasyonundan
oluşacak olan Lefkoşa'nın kuzey�ne yönel�k Kanal�zasyon Ana Hattı’nın
Lefkoşa bacağının �nşaatı yer almaktadır. Lefkoşa merkez �le Lefkoşa’nın
kuzey ve güney�n� kapsayan mevcut kanal�zasyon hattı şu anda tam
kapas�teyle çalışmaktadır. Kanal�zasyonun kısıtlayıcı kapas�tes�, şehr�n kuzey
kes�m�nde daha fazla gel�şt�rme yapılmasını sınırlandırmaktadır.  Lefkoşa'nın
kuzey�ne yönel�k Kanal�zasyon Ana Hattı, Kentsel Atık Su Arıtma D�rekt�f�'ne
uygun olarak M�a M�l�a/Haspolat Atık Su Arıtma Tes�s�'ne daha çok kentsel
bölgen�n bağlanmasına olanak sağlayacaktır. Devamı �ç�n tıklayın >> 

Avrupa Kom�syonu, Eğ�t�mde Yen�l�k ve Değ�ş�m H�be Programı
kapsamında 1.3 m�lyon Euro karşılığında 10 h�be sözleşmes� �mzaladı

Avrupa Kom�syonu, Eğ�t�mde Yen�l�k ve Değ�ş�m H�be Programı kapsamında
okullar ve yaşam boyu öğren�m kurumları �le 1.3 m�lyon Euro m�ktarında 10
sözleşme �mzaladı. H�be sözleşmeler� 50.000 �le 200.000 Euro arasında
değ�şmekted�r ve okullardak� eğ�t�m ve öğren�m uygulamalarının AB
standartlarına get�r�lmes� ve en �y� uygulamaları örnek alarak gel�şt�r�lmeye
odaklanmaktadır. Buna �laveten gençler �le kadınların �st�hdam ed�leb�l�rl�kler�n�
gel�şt�rmek �ç�n yaşam boyu öğren�m programları hedeflenmekted�r. H�be
projeler� bu sonbaharda uygulanmaya başlanmış ve 2021 yılı başlarında
tamamlanmaları beklenmekted�r. Devamı �ç�n tıklayın >>

Avrupa Kom�syonu Yerel Altyapı H�zmetler� �ç�n yen� b�r Anlaşma İmzaladı
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Avrupa Kom�syonu, B�rleşm�ş M�lletler Kalkınma Programı (UNDP) �le ‘Yerel
Altyapı H�zmetler�’ �ç�n yen� b�r anlaşma �mzaladı. Anlaşma, şeffaf b�r
mekan�zma olarak Kıbrıs Türk toplumuna yönel�k Mal� Yardım Programı
kapsamındak� AB f�nansmanlı altyapı yatırımlarına yönel�k tasarlanmıştır.
Anlaşma 17.7 m�lyon Euro değer�nde olup dört yıllık b�r dönem� kapsamaktadır.

Tes�s, �lg�l� yerel altyapı yatırımlarının tanımlanması, taranması, gel�şt�r�lmes�,
sağlanması ve f�z�ksel uygulaması �ç�n destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Projeler, yerel faydalanıcılara yönel�k açılacak olan n�yet beyanı çağrıları
aracılığı �le seç�lecekt�r. Aşağıda yer alan kısa l�stede, 2019 yılı başlarında
uygulanmaya başlama �ç�n hazır olan projeler bulunmaktadır:

Ped�eos/Kanlıdere Islah Projes�
Morphou/Güzelyurt ve Mağusa atık su arıtma tes�sler�n�n gen�şlet�lmes�
Lefkoşa’da yeş�l atık kompost tes�s�n�n kurulması

Avrupa Kom�syonu, Ped�eos/Kanlıdere’n�n ıslah ed�lmes� �ç�n ayrıntılı b�r
F�z�b�l�te Çalışmasını yakın zamanda tamamlamıştır. Bu çalışma kapsamında,
taşkından korunma tedb�rler�, b�s�klet ve yürüyüş parkurları, rekreasyon alanları
ve çevre eğ�t�m tes�sler�nden oluşan, dereye paralel takr�ben 5 k�lometre
uzunluğunda b�r parkın �nşa ed�lmes� de yer almaktadır. Yeş�l hattın kuzey ve
güney� boyunca yer alacak olan bu �k� toplumlu park projes�n�n hedef�
Kıbrıs'tak� toplumları b�r araya get�rmekt�r.

F�z�b�l�te çalışmasının sonuçları, 5 Aralık tar�h�nde düzenlenen b�r üst düzey
paydaş toplantısında sunulmuştur. Katılımcılar arasında Yapısal Reform
Destek B�r�m� Genel Müdürü Sn. Maarten Verwey, BM Genel Sekreter� Özel
Tems�lc�s� ve BM Barış Gücü (UNFICYP) M�syon Şef� Sn. El�zabeth Spehar, �k�
toplumun Lefkoşa tems�lc�ler� Sn.Constant�nos Y�orkadj�s ve Sn. Mehmet
Harmancı, �k� toplumlu çevre tekn�k kom�tes� ve UNDP tems�lc�ler� yer almıştır.
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L�selerde İnsan Hakları F�lm Göster�mler�

Avrupa Kom�syonu, Uluslararası İnsan Hakları Günü (10 Aralık) kapsamında,
Kıbrıs Türk toplumundak� 7 okulda 9. sınıf öğrenc�ler�n� hedefleyen b�r d�z� f�lm
göster�m etk�nl�ğ�n� destekled�. Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı �le ortaklaşa
düzenlenen f�lm göster�mler�, Aralık ayında toplam 3 okuldan 370 öğrenc�n�n
katılımıyla başladı. Al�ke, G�rl w�th 672K ve Betka and the Clever Ones �s�ml� 3
kısa f�lm�n göster�ld�ğ� etk�nl�kler�n 2. turu, 3 Ocak'ta 19 Mayıs TMK, 4 Ocak'ta
Güzelyurt TMK, 7 Ocak'ta 20 Temmuz Fen L�ses� ve 8 Ocak'ta Geç�tkale
Cumhur�yet L�ses�nde gerçekleşt�r�len 4 göster�m �le son buldu. F�lm
göster�mler�ne toplamda 685 öğrenc� katıldı. 

F�lm göster�mler�, b�reyler�n sosyal, ekonom�k ve kültürel haklarının önem�
hakkında ve AB'de temel �nsan haklarına �l�şk�n yaklaşım konusunda
farkındalık yaratmayı amaçladı. Kıbrıs Türk İnsan Hakları Vakfı'ndan Den�z
Düzgün, Özge Ugraşın ve Yet�n Arslan, f�lm göster�mler�nden sonra �nsan
hakları konusunda b�lg�lend�rme yaparak öğrenc�lere kend� düşünceler�n� ve
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f�lmler�n �nsan hakları konusunu nasıl ele aldıklarına �l�şk�n görüşler�n� sordular.
  

AB'n�n Kıbrıs Türk toplumuna Yönel�k Mal� Yardım Programı kapsamında,
çeş�tl�l�ğ�n ve �nsan haklarının korunmasını destekleyen b�r takım projeler
f�nanse ed�lm�şt�r. Bu projelerden bazıları, POST RI'n�n Tar�hsel D�yalog ve
Araştırma Derneğ� �le ortaklaşa yürüttüğü “Barış Kültürü Eğ�t�m�”, Mültec�
Hakları Derneğ� ve KISA ortaklığıyla yürütülen “Herkes �ç�n İnsan Hakları”, ve
MAGEM ve Youth Power (Gençl�k Gücü) tarafından uygulanan “Youthop�a -
İnsan Haklarını Koruma ve Teşv�k Etmek �ç�n Gençl�ğ�n Güçlend�r�lmes�”
projeler�d�r.

Meslek Okullarına Yönel�k İş Sağlığı ve Güvenl�ğ� Eğ�t�mler�

Avrupa Kom�syonu, arka arkaya 3.sü düzenlenen ve Kıbrıs Türk toplumundak�
12 meslek okulunu hedefleyen �ş sağlığı ve güvenl�ğ� eğ�t�mler�ne destek
ver�yor. 19 Aralık'ta başlayan eğ�t�mlere ay �çer�s�nde toplam 3 okuldan 235
öğrenc� katıldı. Ocak ayı �çer�s�ndek� eğ�t�mler �se, 7 Ocak'ta Mağusa T�caret
L�ses�nde, 8 Ocak'ta Mağusa Dr. Fazıl Küçük Endüstr� Meslek L�ses�nde, 9
Ocak'ta �se Haspolat Meslek L�ses�nde toplam 135 öğrenc�n�n katılımıyla
gerçekleşt�r�ld�. Eğ�t�mler, Şubat ve Mart aylarında 6 okulda daha yapılacak.

  
Toplamda yaklaşık 800 son sınıf öğrenc�s�n�n katılacağı eğ�t�mlerde �ş
yerler�nde sağlık ve güvenl�ğ�n önem�, özel örneklerle �ş yerler�nde sağlık ve
güvenl�ğ�n nasıl sağlanab�leceğ�, sağlık ve güvenl�k kuralları, çeş�tl� AB
ülkeler�nden uygulama örnekler� ve AB’n�n neden çalışmak �ç�n en güvenl�
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yerlerden b�r� olduğuna da�r b�lg�ler sunuluyor. Katılan öğrenc�ler�n sert�f�ka
aldığı eğ�t�mler, öğrenc�ler�n eğ�t�m ve becer� sev�yeler� göz önünde
bulundurularak hazırlandı. Eğ�t�mler�n sonunda yapılan yarışmaya, eğ�t�mler�
tamamlayan tüm öğrenc�ler davet ed�l�yor. Kısa b�r sınav şekl�nde
gerçekleşen yarışmada tüm sorulara doğru yanıt veren üç şanslı öğrenc�ye,
k�ş�sel sağlık ve güvenl�k paket� hed�ye ed�lecek. Bu eğ�t�mler�n amacı, �ş
gücüne g�rmek üzere olan öğrenc�ler� sağlık ve güvenl�k konularında
b�lg�lend�rerek �ş hayatına hazırlamak ve �ş yer�ndek� r�skler� tesp�t etmeler�n�
sağlayarak kazaları önleyecek becer�lerle donatmaktır.

2017 yılında 12 Meslek Okulundan ve Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar
Odası’ndak� Çıraklık Okulundan toplam 621 son sınıf öğrenc�s� eğ�t�mlere
katılırken, 2016 yılında toplam 870 öğrenc� eğ�t�mlere katılmıştı. 

 İş sağlığı ve güvenl�ğ�, asgar� sayıda düzenleme ve azam� sayıda r�sk�
kapsayan sağlam b�r yasal çerçeve �le AB’n�n en etk�l� olduğu alanlardan
b�r�s�d�r. Avrupa Kom�syonu ayrıca b�lg� dağıtımı, rehberl�k h�zmet� sunma ve
sağlıklı çalışma ortamlarının teşv�k ed�lmes� �ç�n Avrupa İş Güvenl�ğ� ve Sağlığı
Ajansı ve Avrupa Yaşam ve İş Koşullarını İy�leşt�rme Vakfı �le b�rl�kte hareket
etmekted�r.

AB f�nansmanlı Su/Atık Su, Katı Atık Sektörü Kapas�te Artırma Projes�
ortaklığıyla organ�ze ed�len Çevre Koruma eğ�t�m ser�s�, 60 öğrenc�n�n
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katılımıyla 21 Ocak'ta Çağlayan Cumhur�yet İlkokulunda gerçekleşt�r�len
eğ�t�mle devam ett�. Çevre koruma farkındalığını artırmayı hedefleyen ve
den�zlerdek� atıklarla �lg�l� b�r v�deonun da paylaşıldığı etk�nl�kler, soru cevap
bölümü �le büyük etk�leş�m �ç�nde geçt�. 

 İlg�l� broşür �ç�n bağlantıyı z�yaret ed�n.

Gelecek Etk�nl�kler ve Temalar

ŞUBAT
  

Meslek� Sağlık ve Güvenl�k Eğ�t�mler�
  

Avrupa Müz�k Geceler�
 Kıbrıs Oda Orkestrası Konser�

  
MART

  
KOBİ'ler ve Döngüsel Ekonom�

  
Dünya Kadınlar Günü

  
Avrupa Irkçılığa Karşı Eylem Haftası

  
Meslek� Sağlık ve Güvenl�k Eğ�t�mler�

Güncel b�lg�ler �ç�n Facebook sayfamızı z�yaret ed�n!

AB B�lg� Merkez�’n�n amacı Kıbrıs Türk toplumunu AB değerler�, pol�t�kaları, AB
Yardım programları hakkında b�lg�lend�rmek ve AB konusundak�
farkındalığı artırmaktır. AB B�lg� Merkez�, Kıbrıs Türk toplumuna Yardım Programı
kapsamında AB tarafından f�nanse ed�lmekte ve Kıbrıs Türk toplumunu AB'ye
yakınlaştırmayı hedeflemekted�r.

Beğen�n! Tak�p Ed�n! Z�yaret Ed�n! İlet�ş�me Geç�n!

Sorularınız �ç�n b�z�mle �let�ş�me geç�n!
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 Bu proje Avrupa B�rl�ğ� tarafından f�nanse ed�lmekted�r. 
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