
 
 

   
 
AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  

 

AB Bilgi Merkezi AB’nin Kırsal Kalkınma Politikası ve Kıbrıslı Türkler’e Yönelik 

Programları Hakkında Farkındalık Artırma ve Bilgilendirme Toplantıları Düzenliyor 

 

21/7/2015 – AB Bilgi Merkezi kırsal kalkınma üzerine AB politikalarını ve AB’nin kırsal toplumlara 

desteğini vurgulayan turlarını 27-30 Temmuz tarihleri arasında Serdarlı/ Kidos, Büyükkonuk/Komi 

Kebir, Güzelyurt/ Morphou, ve Lefke/Lefka bölgelerinde gerçekleştirecek. Tur, 31 Temmuz’da 

Merit Otel’de yapılacak “Kırsal Kalkınma ve Tarımda Rekabet Edebilirlik Konusunda Uyum Süreci” 

konulu panelle sonlanacak.  Etkinliklerde katılımcılar sadece mevcut  kırsal kalkınma programları 

ve AB politikaları hakkında değil, Kıbrıs’ın kuzeyindeki bölgelere yönelik uzun vadeli gelecek 

fırsatlarıyla  ilgili de bilgi alabilecekler. 

 
Kırsal etkinlikler, bölgedeki yararlanıcıların çalışmalarını ve AB finansmanlı önceki projelerin 
başarılarını vurgulayarak, bölge halkını  Kırsal Kalkınma Politikası ve bölgesel kalkınmaya AB’nin 
desteğini keşfetmeye teşvik ediyor. Etkinliklerde, AB’nin Kırsal Kalkınma Politikaları ve Kıbrıs Türk 
toplumundaki programları hakkında başarı hikayelerinin sunumu, kısa filmler ve diğer interaktif 
aktivitelere yer verilecek. Lefkoşa’daki panel AB uzmanı konuşmacının katılımının yanı sıra, kırsal 
kalkınma ve tarımda rekabet edebilirlik konusunda uyum sürecini ön plana çıkaracak. 
 
Kıbrıs Türk tarım sektörü ve kırsal bölgeler, kalitesiz tohum stoğundan, su ve ekipman eksikliğine 
kadar sayısız zorluklarla yüzyüzedir. Kıbrıs’ın kuzeyindeki AB Kırsal Kalkınma desteğinin 3 temel 
faaliyet alanı bulunmaktadır: Ekin, hayvancılık, ve kırsal kalkınma. Programın ana hedefi kırsal 
bölgelerdeki çevreyi, kültürel mirası ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımının gelişmini 
koruyarak yaşam koşullarını geliştirmeye destek olmaktır.  
 

Kırsal Kalkınma Sektör Programı aracılığı ile, AB, Kıbrıslı Türklere 2013 yılına kadar olan sürede 

yaklaşık  €46 milyon destek sağlamıştır.  Destekler, hibe programları, Kıbrıslı Türkler’e AB kural ve 

düzenlemelerine uyum,  hayvancılık ve ekin tekniklerinin gelişmesi için çiftçilere eğitimler şeklinde 

yatırım desteği halinde verilmiştir..  

Bu etkinliklere katılım ücretsizdir; ancakAB Bilgi Merkezi’ni arayarak veya email  aracılığı ile kayıt 

yapılması zorunludur. 

 

Etkinliklerle ilgili detaylı bilgiye AB Bilgi Merkezi’nin Facebook sayfası f/abbilgi veya AB Bilgi Merkezi’ne info@abbilgi.eu, 

228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden ulaşılabilir.  

 

Medya İletişim:  Selen Mesutoglu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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