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SON BAŞVURU TARİHİ 31 EKİM 2019!

Avrupa Günü ves�les�yle tüm l�se öğrenc�ler�, 2019 Avrupa Günü Kutlamaları
çerçeves�nde düzenlenen ''Favor� AB Projem'' temalı Fotoğraf Yarışması’na
katılmaya davet ed�lmekted�rler. Yarışma, gençler� kend�ler�ne yakın AB destekl�
projeler� bulup araştırmaya ve bu projeler�n günlük hayatlarına nasıl katkıda
bulunduğunu değerlend�rmeye teşv�k etmekted�r.   Avrupa B�rl�ğ�, s�v�l
toplumlara sunduğu destekle �nsan hakları, eş�tl�k, çeş�tl�l�k, özgürlük ve
demokras� g�b� AB değerler�ne �l�şk�n farkındalığı artırarak toplumlara katkı
sağlamaktadır. Buna ek olarak AB, özel sektör, tarım, çevre, altyapı, okullar ve
kültürel m�ras dah�l olmak üzere farklı sektörlere de destek sağlamaktadır. 

Yarışma tanıtım görsel�n� görüntülemek ve �nd�rmek �ç�n tıklayın

Yarışma kurallarını görüntülemek ve �nd�rmek �ç�n tıklayın - Sayfa 1

Yarışma kurallarını görüntülemek ve �nd�rmek �ç�n tıklayın - Sayfa 2

Yarışma katılım formunu görüntülemek ve �nd�rmek �ç�n tıklayın
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Avrupa Spor Haftası ve Uluslararası Barış Gününde Dostluk
Kupası

2019 Avrupa Spor Haftası kapsamında düzenlenen �k� toplumlu "Dostluk
Kupası" turnuvası �le akt�f olmanın önem� vurgulandı.  Turnuvaya Kıbrıs Türk
toplumundan ve Kıbrıs Rum toplumundan üçer takım katıldı. Turnuvaya Kıbrıs
Türk toplumu'ndan, Düzkaya Masterler�, Güzelyurt Masterler� ve Batmazoğlu
Masterler�,  Kıbrıs Rum toplumu'ndan �se CVAR, Nea Salam�na Masterler� ve
Orfeas Masterler� katıldı. Maçlar 14 ve 22 Eylül tar�hler�nde Orfeas Futbol
Stadyumu'nda, 15 ve 21 Eylül tar�hler�nde Yusuf Kaptan Futbol Stadyumu'nda
oynandı. Dostluk Kupası dünya genel�nde her yıl 21 Eylül'de kutlanan
Uluslararası Barış Günü'yle aynı güne denk geld�. Bu öneml� günde Dostluk
Kupası �le b�rl�k ve beraberl�ğ�n önem�ne vurgu yapıldı.
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İk� hafta sonu boyunca oynanan 10 maçın sonunda turnuvayı kazanan
Düzkaya Masterler� Futbol Takımı ve �k�nc� olan Orfeas Masterler� Futbol
Takımı, ödüller�n� Sn. Kjartan Björnsson'dan aldılar . Kıbrıs’tak� �lk Dostluk
Kupası, Avrupa Spor Haftası çerçeves�nde AB B�lg� Merkez�’n�n desteğ�yle
2017 yılının Haz�ran ayında düzenlenm�şt�.

VIDEOYU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Avrupa Spor Haftası g�derek artan harekets�zl�k sorunu �le mücadele �ç�n 2015
yılında kutlanmaya başlanmıştır. Avrupa Spor Haftası, Avrupa genel�nde spor
ve f�z�ksel akt�v�tey� teşv�k etmey� hedeflemekted�r. Spor Haftası, �nsanların yaş,
spor geçm�ş� veya f�z�ksel durumu ne olursa olsun toplumun tüm b�reyler�ne
yönel�kt�r. Gen�ş halk k�tleler�ne odaklanacak olan bu hafta �le Avrupalılara
düzenl� olarak #BeAct�ve yan� “akt�f ol” mesajı ver�lmekte ve ayrıca �nsanların
günlük yaşamlarında daha fazla egzers�z yapab�lmeler� �ç�n fırsatlar
yaratılmaktadır.
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Avrupa Hareketl�l�k Haftası 2019 "B�rl�kte Yürüyel�m" etk�nl�kler� �le
kutlandı
 
2019 Avrupa Hareketl�l�k Haftası kapsamında düzenlenen #B�rl�kteYürüyel�m
etk�nl�kler� �le yürüyüş yapmanın ve b�s�klet sürmen�n önem� vurgulandı.  Kıbrıs
Türk Tab�pler B�rl�ğ� (KTTB) ve Kıbrıs Türk D�yabet Derneğ� (KTDD) �le �ş b�rl�ğ�
�çer�s�nde düzenlenen etk�nl�kler, 16 Eylül 2019 Pazartes� günü Mağusa'da, 18
Eylül 2019 Çarşamba günü Lapta'da ve 19 Eylül 2019 Perşembe günü
Lefkoşa'da gerçekleşt�r�ld�.  Kıbrıs Türk Tab�pler B�rl�ğ�'nden b�r doktor eşl�ğ�nde
yapılan yürüyüşlerden önce Kıbrıs Türk D�yabet Derneğ� tarafından ücrets�z
kan şeker� ölçümü yapıldı.  

#B�rl�kteYürüyel�m teması �le yapılan etk�nl�kler�n amacı, özel araç kullanımının
yer�ne yürüyüş yapmanın ve b�s�klet sürmen�n teşv�k ed�lmes� ve böylece traf�k
sıkışıklığının azaltılmasına ve yaşam kal�tes�n�n artırılmasına katkı sağlamak
oldu. Avrupa Hareketl�l�k Haftası’nın bu yılk� odak noktasını yürüyüş yapma ve
b�s�klet sürme g�b� em�syon salımı yapmayan, kalp ve vücut sağlığımızı
koruyan akt�f ulaşım türler� oluşturmaktaydı.  Vücudumuz hareket etmek �ç�n
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yaratılmıştır. Ancak çoğumuz gün �çer�s�nde akt�f olmak �ç�n zaman ayırmakta
zorlanıyoruz. Sıradan b�r günümüzün büyük b�r kısmı traf�kte, masa başında ya
da ekran karşısında oturarak geçmekted�r. Yapılan çalışmalar, b�s�klet
sürenler�n b�s�klet sürmeyenlere kıyasla ortalama �k� yıl daha fazla
yaşadıklarını, %15 oranında daha az hastalık �zn� aldıklarını ve ayrıca günde
25 dak�kalık tempolu b�r yürüyüşün yaşam süres�n� yed� yıla kadar
uzatab�leceğ�n� ortaya koymaktadır.  

Avrupa Araştırmacılar Geces� etk�nl�ğ�nde d�kkatler İkl�m ve Çevre
konusuna çek�ld�
 
Avrupa Araştırmacılar Geces� çerçeves�nde 27 Eylül 2019, Cuma günü
Lefkoşa'da Bandabul�ya Sahnes�'nde araştırma ve �novasyonun ekonom�k,
ekoloj�k ve toplumsal dönüşümdek� rolü vurgulandı. Sn. Arttu Mak�paa ve Sn.
Olgun Ç�çek tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, araştırmacılar
Saat 19:00 ve 21:00 arasında gerçekleşt�r�lecek olan etk�nl�kte, araştırmacılar
Sn. Şef�ka Mertkan, Sn. Al� Muhtaroğlu, Sn. G�zem Şanlıtürk, Sn. Mümtaz
Güran, Sn. Erg�n Akalper ve Sn. Umut Arbay, �kl�m ve çevre �le �lg�l� en son
araştırma projeler�n� paylaştılar. 
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Herkese açık olan 2019 Avrupa Araştırmacılar Geces�, katılımcıların
araştırmacılarla tanışab�lmeler�n� sağlamanın yanı sıra �kl�m ve çevre �le �lg�l�
çalışmalarını da keşfetme fırsatı sağladı. Araştırmacılar, düzenlenen etk�nl�kte
çeş�tl� alanlardak� araştırmalarını sundular. Bu alanlar arasında, karbon
em�syonlarını azaltmak ve daha tem�z enerj� üret�m�n� artırmak yoluyla
sürdürüleb�l�r kalkınmanın sağlanması, �kl�m değ�ş�kl�ğ� ve çevre gazetec�l�ğ�,
Akden�z'dek� üç patojen bakter�n�n taşıdığı ant�m�krob�yal d�renç, araştırmanın
önem� ve sosyal sorumluluk g�b� konular yer aldı. 
 

Etk�nl�kte araştırmacılar, araştırmanın �kl�m ve çevren�n korunması �le �lg�l�
faal�yetlerde üstlend�ğ� rolü ve taşıdığı önem� ele alarak yaptıkları
araştırmalarda elde ett�kler� sonuçların sürdürüleb�l�r kalkınmaya etk�ler�
hakkında kamuoyuna b�lg� verd�ler. Öte yandan, katılımcılar da araştırmacılarla
görüşme ve onlara soru sorma fırsatına sah�p oldular.  2019 Avrupa
Araştırmacılar Geces�, etk�nl�ğ�n ardından ver�len reseps�yon �le son buldu.
Reseps�yon, katılımcı ve araştırmacılara ağ oluşturma ve b�rb�rler�yle f�k�rler�n�
paylaşma fırsatı da sundu.

Upcom�ng Events and Themes

KASIM

Avrupa KOBİ Haftası

Lefkoşa Caz Günler�

Avrupa Günü 2019 Fotoğraf Yarışması Ödül Tören�

Güncel b�lg�ler �ç�n Facebook sayfamızı z�yaret ed�n!
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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! Tak�p Ed�n! Z�yaret Ed�n! İlet�ş�me Geç�n!

 Bu proje Avrupa B�rl�ğ� tarafından f�nanse ed�lmekted�r.  

Copyr�ght © 2019 AB B�lg� Merkez�, All r�ghts reserved.
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Sorularınız �ç�n b�z�mle �let�ş�me geç�n!
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