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Sağlıklı Bir Çevre İçin İki Toplumlu İş Birliği
 
Avrupa Komisyonu tarafından 4 Haziran’da düzenlenen “Sağlıklı Bir Çevre İçin İki
Toplumlu İş Birliği” konulu webinarda, çevreyi korumaya yönelik iki toplumlu
çalışmalar ve AB desteğinin Kıbrıs'ta çevrenin korunmasına yönelik katkıları ele
alındı. Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi'nin Facebook
sayfasından da canlı olarak yayınlandı. 
 
Etkinlikte, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Virve Vimpari yaptığı
açılış konuşmasında AB Yeşil Düzeninin önemine değindi ve şöyle konuştu: “AB,
2006’dan bu yana, özellikle katı atık, atık su ve su temini altyapısı alanlarında
başarıyla gerçekleştirdiği çok sayıdaki projeyle iş birliğini sürdürmekte ve Kıbrıs Türk
toplumunda çevre sektörüne destek vermeye devam etmektedir. Çevre açısından
böylesi öneme sahip konular söz konusu olduğunda sahada iki toplumlu iş birliği
yapılması, mümkün olan sonuçların en yüksek seviyede elde edilebilmesi için hayati
önem taşımaktadır.”
 
Çevre Teknik Komitesi Eş Başkanları Dr. Michael Loizides ve Prof. Dr. Salih Gücel
ise konuşmalarında şu ifadeleri paylaştılar: “Şimdi, her zamankinden de fazla, Teknik
Komitelerin üyeleri olarak bizler, iki toplum arasında uyumlu bir iş birliğinin
kolaylaştırılması için zaman ve çaba harcamak zorundayız. Çevre Teknik Komitesi
olarak yeni ve merkezi bir platform üzerinde çalışıyoruz. İlgilenen tüm Kıbrıslıları
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güçlerini birleştirmeye ve aktif olarak ortak geleceğimize katkıda bulunmaya
çağırıyoruz. Ada genelinde Kıbrıs halkından değerlendirilip hayata geçirilmek üzere,
bize günlük hayatımızı etkileyen projeler göndermeleri mümkün olacak. Çevre Teknik
Komitesi olarak iki toplumu bir araya getirmeye, kalıcı köprüler kurmaya, birlik
içerisinde yaşamı desteklemeye katkı koyacak projeleri hayata geçirmeye devam
edeceğiz. İki toplum temsilcileri olarak aynı hedef ve amaç için çalışmaktan gurur ve
mutluluk duyuyoruz."
 
Webinar kaydını izlemek için tıklayın.

Sürdürülebilir Bir Gelecek İçin Sıfır Kirlilik
 
Avrupa Komisyonu, 25 Haziran’da düzenlenen “Sürdürülebilir bir Gelecek için Sıfır
Kirlilik” konulu webinarda “Hava, Su ve Toprakta Sıfır Kirliliğe Doğru” temalı AB
Eylem Planının önemini vurguladı. Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi
Merkezi’nin Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı. 
 
Çevre mühendisi İbrahim Alkan’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen webinarda,
Avrupa Çevre Ajansı Hava Kirliliği, Çevre ve Sağlık Grup Başkanı Dr. Catherine
Ganzleben ana konuşmacı olarak katıldı. Dr. Ganzleben, sunumunda şunları ifade
etti: “Vatandaşların sağlığı, artan sıklık ve yoğunluktaki sıcak hava dalgaları ve
sellerle birlikte vektör aracılı hastalıkların da yarattığı değişikliklerden dolayı iklim
değişikliğinden olumsuz anlamda etkilenmektedir. Yapılan çalışmalar, Avrupa
genelinde hem yerel hem de bölgesel ölçekte sosyoekonomik koşullar ile düşük
kaliteli çevre koşulları arasında bağlantı olduğunu vurgulamaktadır. Çevresel riskler,
sosyal olarak dezavantajlı ve savunmasız grupları daha da fazla etkileyerek mevcut
eşitsizlikleri artırmaktadır.” Dr. Ganzleben konuşmasında ayrıca, Avrupa Çevre
Ajansı’nın (EEA) çevrenin sağlığı nasıl etkilediğine dair Avrupa çapında erişilebilir
bilgi üreterek, sosyal ve çevresel gündem konularını bir araya getirebilecek ve
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Avrupa Yeşil Düzenini destekleyebilecek bir konumda olduğunu ifade ederek
sözlerine şöyle devam etti: “Hem karar vericilerde hem de kamuoyunda yankı
uyandıracak bilgilerin paylaşılması, vatandaşları yerel çevreleriyle iletişim kurmaya
ve kapsayıcı bir politika gündemi aracılığıyla iyileştirmeler yapmaya motive
edecektir.”
 
Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Virve Vimpari ise yaptığı açılış
konuşmasında Avrupa Yeşil Düzeninin önemine vurgu yaparak şunları ifade etti:
“Avrupa Komisyonu, yeni gündemi olan Avrupa Yeşil Düzeni kapsamında sıfır kirlilik
hedefini belirlemiştir. Bu hedef, vatandaşların sağlığını, çevresel bozulma ve
kirlilikten korumak için çok kapsamlı bir strateji aracılığıyla gerçekleştirilecektir.
Avrupa Birliği, Yardım Programı aracılığıyla 2006 yılından bu yana, altyapının
geliştirilmesi ve çevrenin korunması alanlarında Kıbrıs Türk toplumunu
desteklemekte ve böylece toplumda ve ada genelinde bir fark yaratmaktadır. Şu ana
kadarki başarılı çalışmalar arasında katı atık, su/atık su alanlarındaki birçok projenin
yanı sıra hava kalitesi, doğanın korunması ve enerji alanlarında iyileştirmeler yer
almıştır. Çevre konusu, Avrupa Birliği'nin genel öncelikleri doğrultusunda, AB Yardım
Programı kapsamında kilit bir sektör olmaya devam edecektir.”
 
Webinar kaydını izlemek için tıklayın.

Eşitlik Birliği: 2020-2025 LGBTİQ Eşitlik Stratejisi

Avrupa Komisyonu’nun desteği, Transgender Europe, ILGA-Europe ve Kuir Kıbrıs
Derneği’nin katılımı ile 30 Haziran’da düzenlenen webinarda AB’nin “Eşitlik Birliği:
2020-2025 LGBTİQ Eşitlik Stratejisi” detaylı olarak ele alındı. Zoom platformunda
düzenlenen etkinlik AB Bilgi Merkezi’nin Facebook sayfasından da canlı olarak
yayınlandı. 

Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Michael Docherty yaptığı açılış
konuşmasında şunları ifade etti: “AB’nin Lezbiyen, gey, biseksüel, trans, non-binary,
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interseks ve kuir (LGBTİQ) Eşitlik Stratejisi, bu topluluğu etkileyen eşitsizlikleri ve
zorlukları ilk kez ele alan ve önümüzdeki 5 yıla yönelik yasal mevzuat ve finansman
alanlarında önlemler de dahil olmak üzere, bir dizi hedefle ilişkilendirilmiş eylemler
ortaya koymaktadır. Bu eylemler dört ana alana odaklanmaktadır. Bu alanlar:
ayrımcılıkla mücadele, güvenliğin sağlanması, kapsayıcı toplumların inşa edilmesi ve
dünya çapında LGBTİQ eşitliği için yapılan çağrıya liderlik etmektir.”

Etkinliğin ana konuşmacılarından Transgender Europe Politika Sorumlusu Jonas
Hamm yaptığı sunumda LGBTİQ Eşitlik Stratejisi ile ilgili merak edilenler konusunda
detaylı bilgi vererek Transgender Avrupa’yı (TGEU) ve bu alandaki çalışmalarını,
transseksüel, cinsiyet değiştirmiş ve aynı görüşte olan diğer bireylerin, haklarını
desteklemek amacıyla farklı organizasyonların birleşiminden oluşan bir ağ olarak
tanımladı. Jonas Hamm konuşmasında: “AB, tarihindeki ilk LGBTİQ Eşitlik Stratejisi
ile LGBTİQ haklarına olan bağlılığını tamamen yeni bir düzeye taşıyor. Bu iyi bir şey
olsa da, her şeyi çözmeyecek. Aslında her şeyi çözemez. Ancak sivil toplum olarak
Avrupa'da LGBTİQ Eşitliği çalışmalarımızda kullanabileceğimiz önemli bir kilometre
taşı ve değerli bir araç olacaktır." dedi.

Webinarın diğer bir ana konuşmacısı ILGA-Europe'da Savunuculuk Uzmanı olarak
görev yapan Belinda Dear ise yaptığı konuşmada AB’nin LGBTİQ Eşitlik Stratejisi’nin
Avrupa'daki etkileri üzerinde durdu ve “Hükümetlerin yurt dışında LGBTİQ bireylere
yönelik insan hakları ihlallerini dile getirmeleri önemli olmakla birlikte, yasal
düzenlemeler ve liderlik yoluyla kendi ülkelerindeki LGBTİQ bireylerin de eşit haklara
sahip olmaları için çalışmaları gerekmektedir.” dedi.

Webinar, Kuir Kıbrıs Derneği'nden hukukçu Öncel Polili’nin Kıbrıs Türk toplumundaki
ilgili yasal boşluklar konusunda yürüttüğü çalışmasını anlattığı sunum ile devam etti.
Webinarın aynı zamanda moderatörlüğünü de üstlenen Kuir Kıbrıs Derneği’nin
Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Renklerin Çeşitliliği Projesi Koordinatörü
Erman Dolmacı ise etkinliğin kapanışında yaptığı konuşmada “İlk Pride bir isyandı ve
herkes LGBTİQ'larla eşit kabul edilene kadar isyanımız devam edecek!" mesajını
paylaştı.

Webinar kaydını izlemek için tıklayın.

“Yalan Haber ve Yanlış Bilgiye Karşı Kendimizi
Nasıl Koruyabiliriz” Online Atölye Çalışması

AB Bilgi Merkezi tarafından 15 yaş üzeri lise
öğrencilerine yönelik olarak Haziran ayı içerisinde
“Yalan Haber ve Yanlış Bilgiye Karşı Kendimizi Nasıl
Koruyabiliriz” konulu online atölye çalışması
düzenlendi. Gazeteci Sami Özuslu ve Araştırma
Görevlisi Huri Yontucu’nun eğitmen olarak katıldığı
ve 2 - 3 Haziran tarihlerinde iki oturum şeklinde
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gerçekleştirilen etkinlikte, çeşitli sunumlar ve
interaktif atölye çalışmaları ile yalan haber ve yanlış
bilgi ile mücadele yolları ele alındı. Atölye
çalışmasına katılan öğrencilere eğitim sonunda
sertifika verildi.

Çocuklara Yönelik İki Toplumlu Online Sanat
Etkinliği
 
AB Bilgi Merkezi, Akdeniz Avrupa Sanat Derneği
(EMAA) ve T.E.A.M Hip Hop Collective Centre iş
birliği ile 5 yaş ve üzeri çocuklara yönelik olarak iki
toplumlu “Avrupa Danslarını Tanıyalım ve Birlikte
Dans Edelim” etkinliği düzenlendi. 16 Haziran’da
Zoom platformu üzerinden gerçekleştirilen etkinliğe
katılan çocuklar, çeşitli Avrupa dansları hakkında
bilgi aldıktan sonra eğitmenlerle birlikte öğrendikleri
figürleri uygulayarak hep beraber dans etme fırsatı
buldular.

İşletme başına maksimum 60.000 Euro değerindeki “İş İstihdamını Koruma ve
Yaratma Destek Paketi” programı ile imalat, üretim ve işletmeden işletmeye hizmet
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sağlayan ve 6-49 arası çalışanı bulunan ve başvuru rehberinde belirtilen kriterlere
uygun işletmelerin başvuruları bekleniyor!

Bu link üzerinden detaylı bilgi edinebilir, online başvuru formuna ulaşabilirsiniz.

Son başvuru tarihi 23 Ağustos 2021, Kıbrıs saatiyle 15:00!

Unutmayın! Pandemiye rağmen, yeniden başlamak halen mümkün!

Bu destek paketi, Avrupa Birliği’nin finanse ettiği ve NI-CO tarafından yürütülen
İnovatif Girişimcilik projesi kapsamında YAGA - KOBİGEM, Kıbrıs Türk Esnaf ve
Zanaatkarlar Odası , Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası ve AB
Koordinasyon Merkezi iş birliği ile gerçekleşmektedir.

Dil Alanında Destek Projesi Haziran ayında üçüncü atölye çalışmasını
düzenledi
 
Kıbrıs Türk toplumunda çeviri hizmetlerinde kapasite geliştirmeyi amaçlayan ve AB
tarafından finanse edilen Dil Alanında Destek Projesi, mesleki gelişim, mesleki
standartlar, tutarlı terminoloji kullanımı vb. gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Projenin
sözlü çeviriye yönelik üçüncü etkinliği olan “Yazılı Metinden Sözlü Çeviri ve Mesleki
Örgütlenme” başlıklı atölye çalışması 26 Haziran Cumartesi günü çevrimiçi olarak
gerçekleştirildi. Yazılı metinden sözlü çeviri ile ilgili alıştırmaların yapıldığı, ayrıca
mesleki örgütlenme konusunun da ele alındığı atölyeye katılan çevirmenler
örneklerle alıştıma yapma fırsatı yakaladılar. Önceki etkinlikte olduğu gibi bu
çalışmanın sonunda da çevirmenlerin kendilerini geliştirebilecekleri ve alıştırma
yapabilecekleri araçlar ve kaynaklara ilişkin bilgiler paylaşıldı.
 
Proje çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
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Go Social Kıbrıs sanal bir yolculuk düzenledi!
 
Go Social Kıbrıs, ada genelinde Haziran ayı içerisinde bir Go Social Yolculuğu
düzenledi. Mağusa Kale Pasajında organize edilen sanal gezide katılımcılar üç yerel
işletmeyi belgesel eşliğinde ziyaret ederek sosyal girişimciliğin ilham verici
örneklerine tanık olma fırsatı buldular.
 
“Go Social: Sosyal Girişimcilikle İstihdamı Destekliyoruz” projesi AB tarafından
finanse edilmekte ve ağırlıklı olarak dezavantajlı gruplara odaklanarak herkes için
sosyal girişimcilik konusunda kapasite geliştirme faaliyetleri sağlamayı
amaçlamaktadır. Proje, Mağusa Suriçi Derneği (MASDER), AKTI Proje ve Araştırma
Merkezi ve Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER) tarafından yürütülmektedir.
 
Proje çalışmaları ile ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Güncel bilgiler ve gelecek etkinliklerimiz 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.
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Beğenin! Takip edin! Takip edin! Abone olun! Takip edin! Ziyaret edin! İletişime geçin!

 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
  

Copyright © 2021 AB Bilgi Merkezi, All rights reserved.
  

 
unsubscribe from this list    update subscription preferences 
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