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Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunu için önemli rol oynayacak
olan ekipman ve malzemeleri teslim etti
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk toplumunun COVID-19 ile mücadelesinde
önemli rol oynayacak olan ekipman ve malzemeleri UNDP Kıbrıs ile yakın iş
birliği çerçevesinde başarılı bir şekilde teslim etti.
AB Yardım Programı kapsamında finanse edilen ve 250,000 Euro’dan fazla
değeri olan ekipmanın ilk bölümü 25 Haziran’da başarılı bir şekilde getirildi.
Bu ekipman ile laboratuvarların koronavirüs test kapasitesi iki kattan fazla arttı.
Ekipman listesi, numune hazırlama ve analiz iş akışının tam otomasyonu ve
laboratuvarın iş hacmini artırmak için sağlanan laboratuvar ekipmanlarının yanı
sıra numune hazırlama ve kapalı reaktif kitleri de içermekte ve koronavirüs
bulgusunu test etmenin ötesinde çok amaçlı kullanılabilen malzemeleri
kapsamaktadır.
Ayrıca, 30 Haziran’da gerçekleştirilen ikinci teslimat ile AB Yardım Programı
kapsamında finanse edilen 10 adet solunum cihazı daha sağlanmıştır. Bunlara
ek olarak, daha önce AB Yardım Programı çerçevesinde 30 adet solunum
cihazı teslim edilmişti.
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AB Yardım Programı, yeniden birleşme
Translate
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 öğrenmek için bu linkteki
yayını inceleyebilirsiniz.

AB Yardım Programı, yeniden birleşme
yolunu açmak için Kıbrıs'taki iki
toplumu daha fazla yakınlaştırmayı ve
bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.
AB'nin temel ilkelerinden biri, Üye
Devletler'de kişilerin, ürünlerin ve
hizmetlerin serbest dolaşımıdır. Bu
nedenle AB, 2004 yılından bu yana
kişilerin, ürünlerin ve hizmetlerin
dolaşımı için Yeşil Hat kurallarını
belirlemektedir.
Yeşil Hat Tüzüğü'nün Kıbrıs'ta kişilerin
karşılıklı iletişimini ve ticareti nasıl
kolaylaştırdığı hakkında daha fazla bilgi
edinmek için bu linkteki yayını
inceleyebilirsiniz.
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COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki Etkileri konulu
webinar gerçekleştirildi
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle AB Bilgi Merkezi tarafından ILGA-Europe,
Kuir Kıbrıs Derneği ve Accept Cyprus iş birliğiyle 1 Haziran’da düzenlenen
webinarda “COVID-19 Salgınının LGBTİ+'lar Üzerindeki Etkileri ve AB’nin
Eylemleri” konusu vurgulandı.
Etkinlik, LGBTİ+ haklarının Avrupa'da, Kıbrıs Türk toplumunda ve Kıbrıs Rum
toplumunda kaydettiği ilerlemelere değinerek COVID-19 salgınının bu
çalışmaları nasıl etkilediğine dikkat çekmeyi amaçladı.
Webinarın ana konuşmacısı Belinda Dear, ILGA-Europe'ta Savunuculuk
Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Belinda Dear, Avrupa düzeyinde
yürüttüğü savunuculuk faaliyetleriyle birlikte politika stratejilerinin geliştirilmesi
için çalışmaktadır. Yaptığı çalışmalarda AB Genişleme sürecinde yer alan
ülkelere, aile politikalarına ve hukukun üstünlüğü süreçlerine odaklanarak,
LGBTİ'lere yönelik yasal, siyasi ve sosyal değişimlerin getirilmesini
amaçlamaktadır.
Webinarda ayrıca Kuir Kıbrıs Derneği'nden Doğukan Gümüşatam ile Erman
Dolmacı ve Accept Cyprus'tan Christiana Papadaki ile Monica Panayi de hem
Kıbrıs Türk toplumunun hem de Kıbrıs Rum toplumunun konuya ilişkin bakış
açılarını yansıttıkları sunumlarını gerçekleştirdiler.
AB’nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı kapsamında da
LGBTİ+'lara yönelik ayrımcılıkları ele alan projeler desteklenmiştir. Kuir Kıbrıs
Derneği tarafından uygulanan Sömürüden Özgür LGBTİ+’lar Projesi ve Kuir
Kıbrıs Derneği’yle birlikte Kıbrıs Toplum Medyası Merkezi (CCMC) tarafından
uygulanan KONUŞULMAYAN: Kıbrıs Türk toplumunda LGBTİ Haklarıyla İlgili
Diyaloğun Güçlendirilmesi Projesi bu projeler arasında yer almaktadır.
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AB Sürdürülebilir Enerji Haftasında Enerji Verimliliği webinarı düzenlendi
Avrupa Komisyonu tarafından Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası,
Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri
Birliği iş birliğiyle düzenlenen “Enerji Verimliliği” konulu webinarda, enerjiyi
verimli bir şekilde kullanmanın aile bütçesine, ekonomiye ve adamızın
çevresine olan faydaları vurgulandı. AB Sürdürülebilir Enerji Haftası ile de
örtüşen webinar, 24 Haziran’da gerçekleştirildi. Webinarda, insanların
yaşamlarını iyileştirmek amacıyla sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden Avrupa
Yeşil Düzenine vurgu yapıldı.
AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından da canlı olarak yayınlanan webinarda,
KTMMOB Elektrik Mühendisleri Odası Başkanı Görkem Çelik, enerji verimliliği,
AB standartları ve mevcut yerel duruma vurgu yaptı. Kıbrıs Türk Elektrik
Müteahhitleri Birliği (KTEMB) İdare Amiri Osman Asilzade ve Kıbrıs Lisanslı
Elektrik Müteahhitleri Birliği eğitmeni Dr. Stylianos Hirodontis ise ortaklaşa
yürüttükleri ve AB tarafından finanse edilen Elektriksel Alan Projesi hakkında
konuşarak Kıbrıs'ta enerji verimliliğine, elektrik işgücü piyasasının rolüne,
taşıdığı öneme ve var olan kısıtlamalara dikkat çektiler. Son olarak, Mimarlar
Odası KTMMOB Başkanı Kozan Uzunoğlu, mevcut binaların enerji verimliliği
bakımından iyileştirilmelerini konu alan bir sunum gerçekleştirdi. Etkinliğin
moderatörlüğünü, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında akademisyenlik
görevi yürüten Doç. Dr. Murat Fahrioğlu gerçekleştirdi.
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında 2008-2013
yılları arasında uygulanan 11.44 milyon Euro bütçeli enerji verimliliği
programında enerji tüketiminin izlenmesini iyileştirmek amaçlanmış, bu
doğrultuda uzaktan kontrol edilebilen elektronik sayaç ve Kontrol ve Veri
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Toplama (SCADA) sistemi kurulmuştur. Program kapsamında, ayrıca, güneş
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enerjisinin Kıbrıs için taşıdığı potansiyeli sergilemek amacıyla bir güneş enerjisi
santrali de kurulmuştur. Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ve
Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen ve
finansmanı AB tarafından sağlanan Elektriksel Alan Projesi ise, Kıbrıs'ta enerji
verimliliği ile birlikte elektrik işgücü piyasasının rolünü, taşıdığı önemi ve var
olan kısıtlamaları vurgulamayı amaçlamaktadır.

Çocuklar İçin Online Eğitim Serileri: Enerji Verimliliği
AB Sürdürülebilir Enerji Haftası kapsamında AB Bilgi Merkezi tarafından,
enerjiyi verimli kullanma konusunda çocukları bilgilendirmek amacıyla kısa
videolardan oluşan bir eğitim serisi düzenlendi. “Enerji Verimliliğini
Öğreniyorum” online eğitim serisi 6 eğitim videosundan ve AB finansmanlı
Enerji ve Çevre Bilinçli Çocuklar Projesi kapsamında hazırlanan bir animasyon
filminden oluştu. Eğitim videoları 29 Haziran – 11 Temmuz tarihleri arasında AB
Bilgi Merkezi Facebook sayfasında yayınlandı.

Kıbrıs Türk toplumunda COVID19 hakkındaki farkındalığı
artırmaya yönelik bilgilendirme
kampanyası
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AB
Bilgi
Merkezinin,
COVID-19
salgınının başlangıcında Kıbrıs Türk
Tabipler Birliği ile ortak bir çalışma
gerçekleştirerek başlattığı ve virüs
hakkındaki farkındalığın artırılmasını ve
topluma doğru ve güncel bilgilerin
ulaştırılmasını amaçlayan bilgilendirme
kampanyası Haziran ayında da devam
etti.

Yürütülen geniş çaplı kampanyada
video, görseller ve kısa mesajlar gibi
farklı
materyaller
kullanıldı.
Bu
materyaller, sosyal medya kanalları, AB
Bilgi Merkezi websitesi, yerel TV
kanalları, gazeteler ve internet haber
siteleri üzerinden yayınlanarak COVID19 hakkında farkındalığın artırılması ve
nasıl güvende kalınabileceğine dair
pratik bilgilerin paylaşılması amaçlandı.

Bilgilendirme
kampanyası
materyallerine AB Bilgi Merkezi web
sitesinin İngilizce ve Türkçe at the
COVID-19 sayfalarından erişebilirsiniz.
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AB Bilgi Merkezi, Facebook sayfasından 3 Haziran tarihinde çocuklar için
online masal anlatımı yayını gerçekleştirdi. “Benim Kahramanım Sensin” kitabı,
tüm dünyada COVID-19 salgınından etkilenen çocuklar için yazıldı ve
yayınlandı. Kitap, Kuruluşlar Arası Daimi Komite (IASC) Acil Durumlarda Ruh
Sağlığı ve Psikososyal Destek Referans Grubu (IASC MHPSS RG) tarafından
geliştirilmiş bir projenin ürünüdür. Proje 104 ülkeden ebeveynlerin, bakım
verenlerin, öğretmenlerin ve çocukların yanı sıra IASC MHPSS RG’nun üye
kuruluşlarının küresel, bölgesel ve ülke bazlı uzmanları tarafından
desteklenmiştir. AB Bilgi Merkezi online masal okuma etkinliğine 50’den fazla
kişi katılmış ve bugüne kadar 500’den fazla kişi tarafından izlenmiştir.

Avrupa
Komisyonu'nun
desteğiyle
Dünya
Bankası
tarafından, COVID-19 salgını sırasında ekonomik krizin
üstesinden gelme yollarını tartışmak amacıyla bir webinar
serisi düzenledi.
Uluslararası deneyime sahip uzmanların katkılarıyla 21
Mayıs - 11 Haziran tarihleri arasında sekiz (8) online
danışma toplantısı gerçekleştirildi. Bu toplantılar, Vizyon
2035'te belirlenen bazı sistemik kırılganlıklara ve acil
reformlara yönelik kısa vadeli bir eylem planı önermeyi
amaçladı. Eylem planı, ilk olarak özel sektör gelişimini (tarım
ve elektriğe erişim dahil) ve işgücü ve sosyal refahın seçilen
yönlerini desteklemeye odaklanacaktır.

AB tarafından Özel Sektör Gelişim Hibe
Programı altında finanse edilen Genç
Girişimciler
Teknik
Destek
Projesi
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kapsamında, Girne Gençlik Gelişim Merkezi
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(GİGEM), Haziran ayında gerçekleştirilen
online eğitim programları ile aktivitelerine
devam etti. Yasal Mevzuatlar ve Şirketleşme
başlığı altında düzenlenen ilk etkinlik, 5 ve 18
Haziran tarihlerinde iki oturum halinde
gerçekleştirildi.
19
Haziran
tarihinde
gerçekleştirilen etkinlikte ise, kurumsal
iletişim konusu altında firmaların nasıl
sürdürülebilir olması gerektiği, yeni iş fikirleri
için iletişim modelleri ve farklı iş çevreleri
içerisinde etkili iletişim faaliyetleri tartışıldı.
Gelecekteki webinar ve online eğitim
programları
için
GİGEM’in
Facebook
sayfasını ziyaret edebilirsiniz.
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AB tarafından finanse edilen İnovatif Girişimcilik projesi, tüm ziyaretçileri
Haziran ayında yayına başlayan yeni web sitesini ziyaret etmeye davet ediyor.
Kullanıcı dostu web sitesi, Kıbrıs Türk toplumunda bir iş kurmayı planlayan
herkese ücretsiz bir iş destek programı sunan “İşini Kur” programıyla ilgilenen
tüm girişimciler için yararlı bilgiler içermektedir. Bir billboard kampanyası ile de
duyurulan program, yeni işletmelere pazar araştırması, fiyatlandırma, satış,
nakit akışı, hesaplar, inovasyon ve iş fikri geliştirme dahil olmak üzere işletme
yönetiminin temel unsurlarıyla ilgili çalıştaylar düzenleyerek rehberlik hizmetleri
sunmaktadır.
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Son dönemde yaşanan ekonomik kriz, artan işsizlik oranları ve geleneksel iş
kollarındaki imkanların daralması, yaratıcı ve sürdürülebilir iş imkanları
yaratabilecek alternatif istihdam yaklaşımlarının ortaya çıkmasında rol
oynamıştır. Sosyal Girişimcilik, toplumsal inovasyonun lokomotifidir ve işsizlerin
istifade edebileceği yeni iş imkanlarının yaratılmasında kritik bir rol oynayabilir.
AB tarafından finanse edilen GoSocialCy tarafından Mayıs ayında düzenlenen
etkinliklerin ardından, Haziran ayı içerisinde de alternatif istihdam yöntemleriyle
ilgili kişilere yönelik, topluma ve çevreye de fayda sağlayacak bir dizi başlangıç
seviyesi ve ileri seviye online çalıştay düzenledi. Bu çalıştaylarda ayrıca sosyal
girişim iş modelleriyle ilgili örnekler de sunuldu.
Daha fazla bilgi için lütfen GoSocialCy websitesini ziyaret edin.

Pusula son haftalarda adadaki tüm
insanlara fayda sağlayacak etkili fikirler
arıyordu. Halktan en fazla desteği alan
fikrin uygulanması için 50.000 Euro
tahsis edileceği duyuruldu. Halk oylaması
sonucunda, bir bahçe ağı aracılığıyla
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“Geleceğin Bahçeleri” projesi en çok oyu
alarak ilk çağrının galibi oldu.
Pusula’nın ilk öneri çağrısı kapsamında
kazanan önerinin (Geleceğin Bahçeleri)
uygulanması için yapılan Teknik Teklif
Çağrısı 26 Haziran'da tamamlandı. Bir
sonraki adımda, seçilen kuruluşlar teknik
tekliflerini sunacak. Kazanan önerinin
(Geleceğin Bahçeleri) gerçekleştirilmesine
artık bir adım daha yaklaşıldı.
Kampanyalarla ilgili daha fazla bilgi için
lütfen bu linki ziyaret edin.

Temmuz ve Ağustos'taki Online Aktiviteler

Avrupa Caz Atölyesi 2020
23, 24, 27 ve 28 Temmuz @ Zoom
Avrupa Yeşil Düzen Kampanyası
Enerji Verimliliği Kampanyası
Kampanya infografiklerine göz atın:
https://bit.ly/32GNWLZ
https://bit.ly/39mpcu2
https://bit.ly/2ONRzYC
Avrupa Yeşil Düzen Kampanyası
Orman Yangınlarının Önlenmesi konulu Webinar
29 Temmuz 11:00 - 12:30 @ Zoom ve AB Bilgi Merkezi Facebook Canlı Yayını
Avrupa Yeşil Düzen Kampanyası – Çiftlikten Sofraya Stratejisi
Pestisitlerin Toplum Sağlığına ve Çevreye Etkisi ile Bunların Kullanımını
Kontrol Etme ve Azaltma Stratejileri konulu Webinar
Uluslararası Gençlik Günü
Yeşil/Mavi Meslekler ve Dijital Geçiş konulu Webinar
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Güncel bilgiler için Facebook sayfamızı ziyaret edin!
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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.

Sorularınız için bizimle iletişime geçin!

Beğenin!

Takip Edin! Takip Edin! Ziyaret Edin! İletişime Geçin!
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