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Bu yıl, Fransa Dışişleri Bakanı Robert Schuman tarafından 9 Mayıs 1950'de
sunulan ve sonuçta bugünün Avrupa Birliği haline gelen yeni bir siyasi iş
birliğini ortaya koyan Schuman Bildirgesi'nin 70. yıl dönümü. Bu yılki Avrupa
Günü etkinlikleri, tüm Avrupa'da etkileyici bir dayanışma sergilenmesine yol
açan yeni koronavirüs salgınının sebebiyet verdiği zorluklar çerçevesinde
gerçekleştirildi. Bu yüzden Avrupa Komisyonu, Avrupa Günü 2020'de, bu zor
zamanlarda yardım elini uzatan herkese, birçok sanal etkinlik aracılığıyla
teşekkürlerini sunmayı hedefledi.

Avrupa Günü 2020, toplumlarımızın içindeki iyiliklerin ortaya çıkmasına neden
olan bu olağanüstü koşullar altında hep birlikte kutlandı. Bu vesileyle Avrupa
Komisyonu, toplumları için yorulmadan çalışan herkesi onurlandırabilmek
adına, iki toplumu bir araya getirme, Avrupa'nın çeşitliliğini ve zengin kültürel
mirasına vurgu yapma, gelecek nesillerimize yatırım yapma ve koronavirüsle
mücadele hakkında bilgi sağlama hedefleriyle desteklenen bir dizi faaliyet
programı hazırladı. 
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İki Toplumlu Kıbrıs Oda Orkestrası Konserleri
 
Avrupa Komisyonu'nun desteğiyle AB Bilgi Merkezi, Avrupa Günü 2020
etkinlikleri kapsamında, Avrupa Birliği’nin simge ve değerlerlerini Kıbrıs Türk
toplumuna yaklaştırmaya katkı sağlayacak çevrimiçi etkinlikler düzenledi. Bu
bağlamda, iki toplumlu Kıbrıs Oda Orkestrası (CCO) da, 9, 10 ve 11 Mayıs
tarihlerinde düzenlenen 3 konserle bu etkinliklere katkıda bulundu. Facebook
Video İzleme Partisi şeklinde gerçekleştirilen konserler, canlı yayında 200’den
fazla kişiyle buluştu.       

Çocuklar için Online Müzik Atölyesi
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Avrupa kültürünün önemli bir ayağını teşkil eden müzik, aynı zamanda
Avrupa’nın kültürel çeşitliliğinin önemli bir bileşenidir ve toplumda olumlu
değişimlere yol açma gücüne sahiptir. AB Bilgi Merkezi, müziğin COVID-19
dönemindeki olumlu etkisinin altını çizmek amacıyla çocuklara yönelik,
online bir öğrenme programı organize etti. 6 yaş ve üzeri çocuklara yönelik
olan bu program, 7-21 Mayıs tarihleri arasında AB Bilgi Merkezi’nin Facebook
sayfasında yayınlanan 10 videoluk bir eğitim serisiydi. Eğitime kayıt yaptıran
yaklaşık 200 çocuk programın bitiminde dijital sertifikalarını aldılar. Tüm
online müzik atölyesi videolarına buradan ulaşabilirsiniz. 

Çocuklar için Online Eğitim Serisi - Birlikte Avrupa'yı Keşfedelim
 
Avrupa Günü 2020 etkinlikleri boyunca ve devam etmekte olan online eğitim
serileri kapsamında, 27 AB ülkesini çocuklara tanıtmak üzere animasyonlu kısa
videolar hazırlandı. Avrupa Komisyonu’nun “Birlikte Avrupa’yı Keşfedelim”
yayınını temel alan bu eğlenceli ve bilgilendirici videolarda her bir ülkenin
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müziği, kültürü, yemekleri ve dili yer aldı. Yayın dönemi boyunca 5000’den
fazla izleyiciyle buluşan videolara buradan erişebilirsiniz.  

"Evde Kal Müzikle Kal" Online Konserleri

Nisan ayında başlayan ve müziğin toplumları bir araya getirmenin bir yolu
olduğunu anlatmayı, herkesin müziğe erişebilmesini sağlamayı ve COVID-19
salgını esnasında evde kalmanın önemini vurgulamayı amaçlayan, içeriğinde
çeşitli müzisyenlerin her müzik türünden konserlerinin yer aldığı konser dizisi
Mayıs ayında da devam etti. 8’i Mayıs ayında olmak üzere düzenlenen toplam
16 konser AB Bilgi Merkezinin Facebook sayfasından Facebook Video İzleme
Partisi olarak yayınlandı ve 4.500’ten fazla izleyiciyle buluştu. 

Kıbrıs Türk toplumunda COVID-19 hakkındaki farkındalığı artırmaya
yönelik Bilgilendirme Kampanyası

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 Mayıs 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 COVID-19 hakkında farkındalığın artırılması ve nasıl güvende
kalınabileceğine dair pratik bilgilerin paylaşılması amaçlandı.  Bilgilendirme
kampanyası materyallerine AB Bilgi Merkezi
websitesinin İngilizce ve Türkçe sayfalarından erişebilirsiniz.
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Eğitimde Girişimcilik, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen İnovatif
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Girişimcilik projesi kapsamında, Kıbrıs Türk toplumunda bulunan okullarda ilk
kez uzun dönemli olarak yürütülen girişimcilik programıdır.
 
Programın amacı, gençlere ekip çalışması, iletişim, problem çözme, yaratıcılık
ve finansal beceriler de dahil olmak üzere girişimcilik becerilerini geliştirme
fırsatı vermektir. Program, öğrencilerin gelecekte hem iş hem de sosyal
hayatlarında kendine güvenme, dayanıklılık ve becerileriyle ilgili öz
farkındalıklarını geliştirmeleri konusunda yardımcı olmaktadır ve böylece
modern işverenler için önemli olan istihdam edilebilirlik becerilerinin
geliştirilmesini desteklemektedir.
 
12-18 yaşları arasında toplam 218 öğrenci, 26 Şubat - 6 Mart 2020 tarihleri
arasında Carol Fitzsimmons ve Alice Quinn tarafından verilen sekiz (8)
girişimcilik eğitiminin sonunda 42 mini işletme kurmuştur.

36 mini işletme raporu, iş dünyası ve girişimcilikle ilgili altı kurumun temsilcileri
tarafından değerlendirildi. Bu kurumlar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk
Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası, GİGEM, Scope
Consulting ve Türk Bankası’dır.

Değerlendirilen 36 rekabetçi, yaratıcı, inovatif ve başarılı iş fikri arasından beş
mini işletme aşağıdaki ödülleri almaya layık görülmüştür: 
 
En başarılı mini işletme fikri: KAKTÜS BAHÇESİ, Erenköy Lisesi
En inovatif iş fikri: BABUTSA SİRKESİ, Haydarpaşa Ticaret Lisesi
En iyi pazarlama stratejisi: DARLENE, Bülent Ecevit Anadolu Lisesi
Sosyal girişimcilik ödülü: PAYLAŞIM PAZARI, Bayraktar Türk Maarif Koleji
Yerel ürün ödülü: ŞEKER PORTAKALI, Lefke Gazi Lisesi       
 
Öğrenciler, iki aylık Eğitimde Girişimcilik programı boyunca takım çalışması,
pratik düşünme, temel finans kavramları, (COVID-19 ile ilgili) kriz yönetimi ve
yaratıcı fikir yürütme alanlarında tecrübe sahibi olduklarını belirttiler. Benzer
şekilde gerek öğrenciler gerekse öğretmenleri, programın iletişim, finansal
yönetim, sorun çözme, karar verme, koordinasyon ve raporlama becerilerini
geliştirmede öğrencilere yardımcı olduğunun altını çizdi. Program
kapsamındaki onbir okulda görev yapan öğretmenler, Eğitimde Girişimcilik
programının öğrencilere faydalı olduğunu belirtti.
 
AB’nin girişimcilik eğitimi alanına olan finansman desteği, İnovatif Girişimcilik
projesi bünyesinde birçok program ile devam edecektir. Gerçekleştirilecek
programları takip etmek için lütfen projenin Facebook ve Instagram sayfalarını
takip edin.
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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 projesi, COVID-19 salgın döneminde
bu durumla mücadele edebilmek amacıyla alternatif istihdam yöntemleriyle ilgili
kişilere yönelik, topluma ve çevreye de fayda sağlayacak bir dizi başlangıç
seviyesi ve ileri seviye çevrimiçi çalıştay düzenledi. Mayıs ayının ikinci
yarısında gerçekleştirilen çalıştaylarda; küçük işletmelerin nasıl kurulacağı,
sosyal girişimlerin kurulumundaki temel adımlar ve inovatif fikirlerin nasıl teşvik
edileceğiyle ilgili bilgi sağlanırken aynı zamanda sosyal girişim iş modelleriyle
ilgili örnekler de sunuldu.
Daha fazla bilgi için lütfen GoSocialCy websitesini ziyaret edin.
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Kıbrıs'ta günlük hayatta önemli ölçüde olumlu etki yaratabilecek fikirler

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. Geçtiğimiz 12 haftada, toplam 1,690 kişi Pusula'ya
kayıt oldu çeşitli konularda toplam 68 öneri sunuldu.

Halk oylaması sonucunda, bir bahçe ağı aracılığıyla kentsel sürdürülebilir
tarımı teşvik eden “Geleceğin Bahçeleri” projesi en çok oyu alarak ilk çağrının
galibi oldu.

Pusula’nın ilk öneri çağrısı kapsamında kazanan önerinin (Geleceğin
Bahçeleri) uygulanması için Teknik Teklif Çağrısı açıldı! İlgili kuruluşlar, Dünya
Bankası tedarik sitesini (https://wbgeconsult2.worldbank.org/wbgec/index.html)
ziyaret ederek #1269271 numaralı Teknik Teklif Çağrısı'na erişebilirler.
Kampanyalarla ilgili daha fazla bilgi için lütfen linki ziyaret
edin: https://www.cypruspusula.org/campaigns
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Avrupa Birliği, Kıbrıslı Türkleri Avrupa Birliği’ne yakınlaştırmak amacıyla 2007
yılından beri Kıbrıs Türk toplumuna yönelik bir burs programını finanse
etmektedir. Bu program, "Kıbrıs Türk Toplumuna Yönelik AB Yardım Programı"
kapsamında yer alan önde gelen programlardan biridir.                        
 
British Council, 2014/15 döneminden beri bu programı Avrupa Komisyonu
adına yürütmektedir. 2020/21 akademik yılına yönelik çağrı 13 Ocak 2020’de
açılmış, başvurular 10 Mart 2020 tarihine kadar kabul edilmiştir. Mart ayının
ortasında baş gösteren COVID-19 salgını nedeniyle seçme sürecine maalesef
başlanamamıştır.                                                                                
                                          
2020/21 dönemi AB Burs Programı çağrısına cevaben programa çok sayıda
aday başvurmuştur ve adayların COVID-19 salgını nedeniyle yaşanan
zorluklara ilişkin göstermiş oldukları sabır takdire şayandır.
 
Avrupa Komisyonu, 2020/21 çağrı sürecine devam edileceğini ilan etmekten
memnuniyet duyar. Seçme süreci, yazılı sınavların 1, 2 ve 3 Temmuz
tarihlerinde yapılmasıyla kısa süre içerisinde başlayacaktır.
 
British Council, sınava girecek ve sınavda yer alacak kişileri COVID-19’un
yayılması ihtimalinin engellenmesine yönelik olarak katı güvenlik önlemlerinin
alınacağı konusunda temin eder. Sınava girecek tüm kişiler ve gözetmenlerin
tüm oturumlarda bu önlemlere uyması beklenmektedir.
 
Yazılı sınavların güvenli şekilde gerçekleşmesini sağlamak için alınacak
önlemlerden bazıları şunlardır: 

Yazılı sınavlar, sınav salonlarında az sayıda adayın olacağı küçük
oturumlar halinde gerçekleştirilecektir.
Tüm gözetmenler ve idari personele, sınava giren herkesin sağlık ve
güvenliğinin teminat altına alınmasına yönelik olarak spesifik COVID-19
eğitimi verilecektir.
Sınav yeri ve her bir sınav salonu, her bir sınav oturumundan önce ve
sonra temizlenecek ve dezenfekte edilecektir.
Sınav yerinde iki giriş kullanılacak ve adaylar kalabalık oluşmayacak
şekilde iki gruba ayrılacaktır.
Girişte temassız termometreler ile adayların ateşleri ölçülecektir.
Kayıt işlemlerinin yapılması ve sınav salonlarındaki düzenin alınabilmesi
amacıyla adaylardan sınav yerine daha erken gelmeleri istenecektir.
Sınav yerinde maske kullanımı, ellerin dezenfekte edilmesi ve benzeri
konularda herkese hatırlatmalarda bulunulacak, COVID-19 ile ilgili poster
ve işaretler yer alacaktır.
Bekleme ve kayıt alanlarında uyulması gereken 2 metrelik sosyal mesafe
kuralının hatırlatılması amacıyla yerde çıkartmalar olacaktır. 

Sınava girecek herkese başarılar dileriz!
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Daha fazla bilgi için lütfen www.abburs.eu sayfasını ziyaret edin.

Haziran ve Temmuz'daki Online Aktiviteler

Avrupa Sürdürülebilir Enerji Haftası

Enerji Verimliliği Webinarı
Enerjiyi verimli kullanarak aile bütçesine, ekonomiye, ve çevremizin
korunmasına nasıl katkı koyabiliriz?
24 Haziran 18:30 - 20:00 @ Zoom ve Facebook Canlı Yayın

Çocuklar için Online Eğitim Serileri
Enerji Verimliliğini Öğreniyorum
29 Haziran - 11 Temmuz @ AB Bilgi Merkezi Facebook Sayfası

Avrupa Yeşil Düzen Kampanyası

Orman Yangınlarına Karşı AB Eylemleri ve Önleme Politikaları

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!

 Bu proje Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  

Copyright © 2020 AB Bilgi Merkezi, All rights reserved.

Sorularınız için bizimle iletişime geçin!
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