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2019 Lefkoşa'da

Avrupa Müz k Geceler kapsamında Jazz Educat on Abroad (JEA) ş b rl ğ yle
bu yıl üçüncüsü düzenlenen Caz Atölye Çalışması ve Caz Konser , 19 - 21
Haz ran Cuma tar hler arasında 50 öğrenc n n katılımıyla Lefkoşa Anadolu
Güzel Sanatlar L ses nde gerçekleşt r ld . Üç gün süren atölye çalışması, her
yaştan, her türlü müz k alet çalan ve her sev yedek müz k öğretmenler ne,
öğrenc lere ve müz syenlere kapılarını açtı. Caz ustaları ve atölye çalışmasına
katılanlar, atölye çalışmasının ardından 21 Haz ran Cuma günü, Lefkoşa
Sel m ye Meydanı'nda 20:00 – 21.30 saatler arasında halka açık b r caz
konser gerçekleşt rd ler. Konser etk nl ğ ne 150’den fazla k ş katıldı.
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Caz Atölye çalışması, Dr. Gene A tken (Müz k Eğ tmen & D rektör), Mar os
Toumbas (P yano), Lo zos Paf t s (G tar), Cah t Kutrafalı (Bas), Gonzalo
Maestre (Vurmalı Çalıgılar), N han Görgü (Vokal) ve Mar ano Abello'dan
(Saksafon & Flüt) oluşan caz ustaları tarafından her gün 10:00-17:15 saatler
arasında yapılan paralel atölye çalışmaları le gerçekleşt r ld .
Sanatın en popüler ve en yaygın türler nden b r olan müz k, Avrupa'dak
kültürel çeş tl l ğ n de canlı b r fades d r. Bu alanın güçlend r lmes , kültürel
çeş tl l ğ n ve kültürler arası d yaloğun desteklenmes ne ve kültürün yaratıcılık
ç n b r katal zör görev üstlenmes ne katkıda bulunur. Avrupa Kom syonu,
Avrupa müz k sektöründe yaratıcılığın, çeş tl l ğ n ve novasyonun daha fazla
teşv k ed lmes ne yönel k çabaları kapsamında lg l tüm paydaşlarla b rl kte
çalışmaktadır.
Kıbrıs Türk toplumuna yönel k AB Yardım Programı
kapsamında, sanat, müz k ve kültürel m ras le lg l farkındalığın artırılmasını
amaçlayan b r d z faal yet ve proje desteklenm şt r.
Fotoğraf albümüne göz atın!
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Hayvan Hastalıklarının Erad kasyonu: Sağlıklı Hayvanlar, Güvenl
Gıda Konferansı
“Hayvan Hastalıklarının Erad kasyonu: Sağlıklı Hayvanlar, Güvenl Gıda"
konferansında, gıda güvenl ğ ve üret c ler n kayıplarının azaltılması açısından
hayvan sağlığının önem ele alınmış ve bruselloz hastalığına odaklanılmıştır.
13 Haz ran 2019 Perşembe günü saat 09:30 - 14:00 arasında Lefkoşa H dden
Garden'da gerçekleşt r len konferansta, AB standartlarının uygulanması yoluyla
Kıbrıs Türk toplumunda hayvan ve halk sağlığının y leşt r lmes nde AB'n n
sağlamış olduğu katkılar da vurgulanmıştır. Konferansın açılış konuşmaları
Sn. M chael Docherty, Sn. Dursun Oğuz, ve Sn. Mustafa Na moğulları
tarafından yapılmıştır.
N ha hedef brusellozun adadan erad kasyonudur. AB uzmanı Dr. Yolanda Vaz
(Portek z), bu ş n çok karmaşık ve zor b r ş olduğunu vurgulamış, Portek z'de
brüselloz hastalığının erad kasyonunun güçlüklerle dolu yıllar aldığını
katılımcılarla paylaşmıştır. AB uzmanı Dr. N ck Taylor, hayvan hastalıklarının
önlenmes n n taşıdığı genel önem açıklamış ve hayvan hastalıklarının
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şek lde erad kasyonunun b rçok faktöre bağlı olduğunu vurgulayan uzmanlar,
bu faktörler arasında; hastalığın g rmes ne, yayılmasına ve kalmasına neler n
sebep olduğunu anlamanın, lg l tüm paydaşların destek vermes ve katılım
sağlamasının, sorumluluğun paylaşılması ve şeffaflığın olmasının, araçların
mevcut olması ve kullanılmasının (örneğ n güçlü mevzuat, hayvan tanımlama
ve kayıt s stemler , hayvan sağlığı ver yönet m s stem , kontroller vb.) g b
faktörler n yer aldığını bel rtm şlerd r. Bu tür araçlar ve etk leş mler olmaksızın
yapılan herhang b r hayvan hastalığı erad kasyonu çalışmasında ancak kısm
b r başarı elde ed leb lecekt r.

Konferansta, başta negat f sonuçlara sah p ç ftl kler n korunması olmak üzere,
bruselloz enfeks yonu taşıyan hayvanların saptanması ve ortadan kaldırılması
çalışmalarının devam ett r lmes n n taşıdığı önem vurgulanmıştır. Sürüler nde
y b r brusella statüsünü koruyab lmek ç n uygun durumdak bütün hayvanların
her yıl test ed lmes gerekt ğ ç ftç lere hatırlatılmıştır. B rçok katılımcı, öncel kl
hayvan hastalıklarının (örneğ n bruselloz) ortadan kaldırılması ç n çabaların
sürdürülmes n n önem n bel rtm ş, veter ner ve hayvan üret c ler n n bu hedefe
ulaşmak ç n b rl kte çalışması gerekt ğ n vurgulamışlardır. Katılımcılar ayrıca,
Kıbrıs Türk toplumunda bruselloz ve d ğer öneml hastalıkların ortadan
kaldırılması hedef n n gerçekleşt r lmes nde AB desteğ n n devam etmes n n
önem taşıdığını bel rtm şlerd r.
Son olarak, konferans katılımcıları toplumun artık daha b lg l olduğunu, kal tel
ve güvenl ürünler talep ett ğ n bel rtm ş ve bu durumun Kıbrıs Türk
toplumunda öneml
hayvan hastalıklarının ortadan kaldırılmasında
kamuoyunun lg sev yes n gösterd ğ n vurgulamışlardır.
AB Yardım Programı kapsamında, başta hayvan yet şt r c l ğ ve hayvan sağlığı
olmak üzere, hayvancılık sektörünün performansını gel şt rmeye yönel k 20
m lyon Euro'dan fazla kaynak tahs s ed lm şt r. Hayvan yet şt r c l ğ ve hayvan
sağlığının y leşt r lmes ne yönel k yardımlar üret c ler (özell kle süt üret c ler ) ve
veter nerl k h zmetler ç n sağlanmaktadır. Tarım uygulamaları ve h jyen,
hayvan hastalıklarının önlenmes , kontrolü ve ortadan kaldırılması, süt
ürünler nde h jyen ve gıda güvenl ğ alanlarında b nden fazla ç ftç ye tekn k
eğ t m ver lm şt r.
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erad kasyonu, kontrolü ve önlenmes alanlarında Kıbrıs Türk veter ner
h zmetler n n kapas tes n n güçlend r lmes ne yönel k AB f nansmanıyla
sağlanan tekn k yardım projes tarafından düzenlenm şt r. Konferansa 100'den
fazla ç ftç , veter ner, yerel tems lc ve lg duyan d ğer şletmec ler katılmıştır.

Kıbrıslı S yas Part ler n L derler ve Tems lc ler n n İk Toplumlu Toplantılarının
30. yıldönümü, 10 - 11 Haz ran tar hler nde Slovak Büyükelç l ğ 'n n
h mayes nde Lefkoşa ara bölgedek Ledra Palace Hotel ve Restaurant Chateau
Status'te düzenlenen k etk nl kle gerçekleşt r ld . Etk nl kler, Kıbrıs'ta güven
nşası ve uzlaşma konularındak y uygulamaları ön plana çıkarmayı amaçladı.
10 Haz ran’da Slovakya Dış şler Bakanı’nın katılımıyla Ledra Palace Hotel’de
s yas part ler toplantısı gerçekleşt r ld , ardından akşam saatler nde Chateau
Status’ta b r fotoğraf serg s ve reseps yon düzenlend . 11 Haz ran’da, Chateau
Status’ta k panelden oluşan “Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum s yas part ler
arasında Kıbrıs’ta barışa h zmet eden 30 yıllık d yalog” konulu uluslararası b r
konferans düzenlend . Tüm etk nl kler Avrupa B rl ğ tarafından desteklend .

Gelecek Etk nl kler ve Temalar
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Sürdürüleb l r Enerj 'de Yen Uygulamalar Sem ner
10 July 18:00 - 19:30 @ Un on of the Chambers of Cyprus Turk sh Eng neers
and Arch tects
Uluslararası Gençl k Günü Akt v teler
Sokak Topu Turnuvası
Yuvarlak Masa Tartışması/Çalıştayı
Markutt (Uçurtma Etk nl ğ )
AĞUSTOS
Uluslararası Gençl k Günü Akt v teler
Gençl k Grupları Konser
Surlar ç B s klet Turu
Mak Fest val
EYLÜL
Avrupa Hareketl l k Haftası
Avrupa Araştırmacılar Geces
Avrupa Spor Haftası
Avrupa D ller Günü
Hayvan Refahı

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.

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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