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Kıbrıs Türk toplumunda COVID-19 salgınının yarattığı etkiyi azaltmaya yönelik 3
milyon Euro bütçeli “İŞLETMELERE CAN SUYU DESTEĞİ”nin II. Aşamasında Saç
ve Güzellik hizmetleri sektörüne yönelik destek programı Kasım ayı içinde açıldı.
İkinci aşama için başvurular 6-23 Kasım tarihleri arasında kabul edildi.
 
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen finansal destek programının birinci aşaması,
yiyecek ve içecek hizmetleri sektöründe COVID-19 salgınının yarattığı etki sebebiyle
nakit akışı sorunları yaşayan şahıs, mikro ve küçük işletmelere bu sorunların
aşılmasında yardımcı olmak amacıyla 1 Eylül 2020'de başlatılmıştır. AB tarafından
finanse edilen finansal destek programının birinci ve ikinci aşamalarıiçin toplam
bütçesi 3.000.000 Euro'dur. Destek kapsamında uygun işletmelere 18.000 TL'ye
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kadar finansal destek sağlanacaktır.   
 
Yiyecek ve içecek hizmetleri sektörüne destek sağlamak amacıyla uygulanan birinci
aşama 25 Eylül 2020 tarihinde son bulmuş ve şu ana kadar yaklaşık 850’ye yakın
işletmeye ödemeler aktarılmıştır. Programın 2. Aşaması ise saç ve güzellik hizmetleri
sektöründeki uygun işletmelere destek sağlamak amacıyla açılmıştır.
 
Avrupa Birliği’nin finanse ettiği destek programı, Northern Ireland-Cooperation
Overseas (NI-CO) tarafından yürütülen 'İnovatif Girişimcilik ve Diyalog' Projesi
kapsamında, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk Esnaf ve
Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) ile iş birliği halinde
yönetilmektedir.     

Veteriner İlaçlarının Halk Sağlığı ve Çevre Üzerindeki Etkisi
Vurgulandı
 
Avrupa Komisyonu, 28 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilen webinarda,
antimikrobiyal ve antibiyotiklerin veteriner ilacı olarak kullanımına karşı halk
sağlığı ve çevrenin korunmasını sağlamak için standartlar belirlemenin önemini
vurguladı. Avrupa Yeşil Düzeni kampanyası kapsamında düzenlenen
webinarda, hayvan ve halk sağlığının daha iyi olabilmesi için antibiyotik
kullanımını kontrol etmenin önemi de ele alındı.
 
Webinarda Ghent Üniversitesi’nden Profesör DVM Jeroen Dewulf,
antimikrobiyal ve antibiyotik kullanımının ne şekilde bir dirence yol
açabileceğini ve bunun nasıl giderilebileceğini anlattı. Avrupa Birliği Program
Destek Ofisinden Dr. Ankica Labrovic ise antimikrobiyal dirence karşı AB’nin
önlemlerini aktarıp genel bilgi vererek bir planın eyleme nasıl
dönüştürülebileceğiyle ilgili AB stratejilerini sundu. Antibiyotik Direnci
Yönetimiyle İlgili Yenilikçi Çözümlerin Paylaşılması (DISARM) Projesinden
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Frederik Leen, Avrupa’da daha iyi hayvan sağlığı ve daha az antibiyotik
kullanımına yönelik yenilikçi gelişmeler ve iyi uygulamaları ortaya koydu.
Veteriner Dairesinden Burak Toksoy ise Kıbrıs Türk toplumunda veteriner
ilaçları kullanımıyla ilgili kontrol prosedürlerini aktardı.
 
Webinar kaydını izlemek için bu linki tıklayın.

Kampanya Ödülleri Kazananlara Teslim Edildi
 
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle, AB Bilgi Merkezi tarafından hem Avrupa
Hareketlilik Haftası hem de Avrupa Spor Haftası kapsamında geçtiğimiz
haftalarda bir online kampanya düzenlendi. Kampanya dahilinde Kıbrıs Türk
toplumu, spor aktiviteleri yaparken veya sıfır emisyonlu hareketlilik biçimlerini
gösterirken çektikleri fotoğraflarını sosyal medyada paylaşarak katkıda
bulunmaya ve ödül çekilişine katılmaya teşvik edildi. Yapılan çekiliş sonucunda
kampanyaya katılan kişiler çeşitli hediyeler kazandılar. Kazanan kişiler,
geçtiğimiz günlerde AB Bilgi Merkezini ziyaret ederek COVID-19 önlemleri
kapsamında hediyelerini teslim aldılar.

Avrupa Komisyonu, Ekim ayındaki Avrupa Yeşil
Haftası ile iklimin, tüm dünyadaki yaşam ve
biyoçeşitlilik üzerindeki etkisine dikkat çekti. Avrupa
Yeşil Haftası, Mayıs ayında kabul edilen 2030
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Biyoçeşitlilik Stratejisi sonrasında, dönüştürücü
değişimin mümkün olduğu bilgisinden de yola
çıkarak, biyoçeşitliliğin, topluma ve ekonomiye
yapabileceği katkıya odaklanarak COVID-19 salgını
sonrası dünyada toparlanmanın desteklenmesi ve
canlandırılması, istihdamın sağlanması ve
sürdürülebilir büyüme için oynayabileceği rolü
vurguladı.
2030 AB Biyoçeşitlilik Stratejisi ile ilgili daha detaylı
bilgi için bu linkte bulunan yayınları inceleyin.

AB İnsan Ticaretiyle Mücadele Günü 18 Ekim’de Vurgulandı
 
Avrupa Birliği, insan ticareti mağdurlarını anmak ve bu suçun ortadan kaldırılması
gerekliliğini hatırlatmak amacıyla 18 Ekim tarihini AB İnsan Ticaretiyle Mücadele
Günü olarak belirlemiştir. 18 Ekim, tüm insan ticareti mağdurlarını hatırlatmanın yanı
sıra modern köleliğin zincirlerini kırmak için ortak ve koordineli bir yaklaşımın
benimsenmesine olan ihtiyacı da hatırlatmaktadır. İnsan ticareti hala günümüzün bir
gerçeğidir. Dünya çapında 20 milyondan fazla insan modern köleliğin kurbanı haline
gelmektedir. Mağdurlar genellikle zorla çalıştırılmakta, insan organları için bir kaynak
olarak görülmekte ya da cinsel sömürüye maruz kalmaktadırlar.
 
AB, Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programı kapsamında sağladığı teknik
yardım projeleri, hibeler ve TAIEX aracılığıyla insan ticaretiyle mücadele çabalarına
destek olmuştur. AB, “İnsan Ticaretine Karşı Birlikte Mücadele” teklif çağrısı
kapsamında toplam bütçesi 770.000 Euro olan dört hibe sözleşmesi imzalamıştır.
Mülteci Hakları Derneği tarafından uygulanan COMMIT projesi, Kıbrıs Türk
toplumunda insan ticaretinin suç sayılmasına yönelik yasal sürece aktif katkıda
bulunan çok paydaşlı bir platform aracılığıyla, insan ticaretiyle kapsamlı bir mücadele
yürütmeyi amaçlamaktadır. Kıbrıs Türk Barolar Birliği tarafından yürütülen projede,
insan ticaretinin hukuki analizi yapılmakta ve sürdürülebilir bir yardım
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mekanizmasının oluşturulmasına yönelik lobi faaliyetlerini amaçlayan pilot bir adli
yardım programı uygulanmaktadır. KAYAD tarafından uygulanan projenin hedefi,
özellikle kadın ticareti konusunda farkındalık yaratmayı ve ilgili paydaşlara yönelik
kapasite geliştirme faaliyetleri yürütmeyi içermektedir. Kuir Kıbrıs Derneği tarafından
uygulanan proje ise, insan ticareti mağduru LGBTİ+ bireylerin durumunu içeren bir
haritanın çıkarılmasını, koordineli bir müdahaleye yönelik savunuculuk yapmayı ve
LGBTİ+ mağdurlara ve risk altında olanlara sosyal yardım hizmetleri sunmayı
hedeflemektedir.

Sivil Alan Gençler ve STÖ’ler için Eğitimler
Düzenledi
 
Sivil Alan, Ekim ayı içerisinde Zoom platformu
üzerinden gençler ve STÖ’ler için 2 ayrı eğitim
düzenledi. 22 Ekim’de düzenlenen Gençlik ve
Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Eğitimi, tüm genç
aktivistleri, aşırı yoksulluğa, iklim değişikliğine,
eşitsizliğe ve adaletsizliğe karşı tüm dünyada
mücadele etmek için 17 SKA hakkında bilgilenmeye
ve farkındalık yaratamaya davet etti.
 
28,29, 30 Eylül ve 2 Ekim tarihlerinde
gerçekleştirilen Dijital Aktivizm eğitimi ile ise, sürekli
gelişim halinde olan internet, yeni medya ve teknoloji
dünyasının, sivil toplum örgütlerinin politika yapma
ve katılım süreçlerine nasıl destek olabileceği
konusuna odaklanıldı.
 
Daha fazla bilgi ve gelecek eğitimler için Sivil Alan
Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

GİGEM Gençleri Desteklemek Amacıyla Ekim
ayında Dört Atölye Çalışması Düzenledi
 
 AB tarafından Özel Sektör Gelişim Hibe Programı
altında finanse edilen Genç Girişimciler Teknik
Destek Projesi kapsamında, Girne Gençlik Gelişim
Merkezi (GİGEM), Ekim ayında gerçekleştirilen
online eğitim programları ile aktivitelerine devam etti.
Sürdürülebilirlik için finansal öngörü başlığı altında
düzenlenen ilk etkinlik, iki konuk finans uzmanının
katılımıyla 2 Ekim tarihinde gerçekleştirildi. 6 Ekim
tarihinde gerçekleştirilen etkinlikte ise, yerel üretim
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süreçleri ve markalaşma konusu ele alınarak yerel
bir markanın başarı hikayesi tartışıldı. 13 ve 30 Ekim
tarihlerinde gerçekleştirilen atölye çalışmalarında ise
sırasıyla dijital girişimcilik ve yaratıcı sunum
teknikleri konuları ele alındı.
Gelecekteki webinar ve online eğitim programları için
GİGEM’in Facebook sayfasını ziyaret edebilirsiniz. 

Avrupa Birliği Yardım Programı, toplumdaki okulları, yaşam boyu eğitim kurumlarını
ve iş gücü piyasasını desteklemek amacıyla yaklaşık 140 projeye hibe desteği
sağladı.
 
Bülent Ecevit Anadolu Lisesinde, 2016 yılında Avrupa Birliği’nin sağladığı fon ile,
biyoloji, fizik ve kimya alanlarında üç adet laboratuvar yapıldı. Proje Koordinatörü
Ertan Dolu, 100.000 Euro bütçesi olan SMARTI2E Labs projesi sayesinde önceden
altyapı ve ekipman eksikliği nedeniyle yetersiz durumda olan laboratuvarların
yeniden öğrencilerin kullanabileceği hale getirildiğini, öğretmenler için de bir çalışma
istasyonu yaratıldığını belirtti.
 
Dolu, laboratuvarlar sayesinde “SMARTIE” ismi ile bir öğrenci kulübü kurduklarını ve
böylece, öğrencilerin daha önceden bilmedikleri yönlerini keşfederek, fen dallarında
aslında başarılı olduklarını ve laboratuvarda çalışmayı çok sevdiklerini aktardı.
Ayrıca, farklı okullardan yaklaşık 400 öğrencinin misafir edilerek deney ve görsel
dokümanların sunulduğu bir Bilim Şenliği yaptıklarını da söyledi.
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AB Yardım Programı, yeniden birleşme yolunu açmak için Kıbrıs'taki iki toplumu daha
fazla yakınlaştırmayı ve bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Kıbrıs Türk toplumuna
yönelik AB Yardım Programı, eğitim yoluyla becerileri artırmak için 2006 yılından
bugüne kadar yaklaşık 40 milyon Euro bütçe ayırmıştır.
 
AB'nin eğitime nasıl katkı sağladığı hakkında bilgi almak için ve istihdam edilebilirliğin
artırılması ile, hem sosyal ve ekonomik kalkınma için sağlanan katkılar, hem de
Kıbrıs Türk ve Kıbrıs Rum toplumlarını bir araya getirme fırsatları sunma
konularındaki çalışmaları incelemek için bu linkteki yayını inceleyebilirsiniz.

Aralık'taki Online Aktiviteler ve Temalar

Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası - Çiftlikten Sofraya Stratejisi
"Sürdürülebilir Tarım ve Tarım Danışmanlık Hizmetlerinin Rolü" konulu webinar
4 Aralık, 16:00 - 18:00 @ Zoom Platformu & Facebook Canlı Yayını
 
Avrupa Yeşil Düzeni Kampanyası 
Biyoçeşitlilik konulu webinar
 
Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
 
Uluslararası Engelli Bireyler Günü

Güncel bilgiler için Facebook sayfamızı ziyaret edin!

AB Bilgi Merkezi’nin amacı Kıbrıs Türk toplumunu AB değerleri, politikaları, AB
Yardım programları hakkında bilgilendirmek ve AB konusundaki
farkındalığı artırmaktır. AB Bilgi Merkezi, Kıbrıs Türk toplumuna Yardım Programı
kapsamında AB tarafından finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk toplumunu AB'ye
yakınlaştırmayı hedeflemektedir.

Beğenin! Takip edin! Takip edin! Ziyaret edin! İletişime geçin!

Sorularınız için bizimle iletişime geçin!
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 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
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