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Avrupa Kom�syonu, 17,7 m�lyon Euro’luk “Yerel Altyapı
H�zmetler�” Projes�’n�n Başladığını Açıkladı

Avrupa Kom�syonu,  B�rleşm�ş M�lletler Kalkınma Programı tarafından
uygulanacak 17,7 m�lyon Euro’luk “Yerel Altyapı H�zmetler�” Projes�’n�n
Başladığını Açıkladı

Avrupa Kom�syonu, 11 N�san 2019 Perşembe günü 10.00–12.00 saatler�
arasında Lefkoşa’da Bandabulya Sahne’de, Kıbrıs Türk toplumuna yönel�k AB
Mal� Yardım Programı kapsamında gerçekleşt�r�lecek ve başlangıç bütçes� 17,7
m�lyon Euro olan üç yıllık yen� b�r altyapı h�zmetler� projes�n�n başlangıcını
duyurdu. B�rleşm�ş M�lletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından
uygulanacak olan projeye her yıl ek fon tahs�s ed�lecekt�r.

Sn. Kjartan Bjornsson ve Sn. Mahmut Özçınar tarafından yapılan açılış
konuşmalarının ardından etk�nl�kte, Sn. Ala�n Joar�s, Sn. T�z�ana Zennaro ve
Sn. Chr�stopher Edge tarafından sunumlar yapıldı.
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“Yerel Altyapı H�zmetler�” (LIF), f�nanse ed�lecek projeler�n taranması,
faydalanıcılara destek ve öner�ler sunması amacıyla, faydalanıcıları ve tüm �lg�l�
paydaşları, düzenl� olarak b�r araya get�ren “Yönlend�rme Kom�tes�’ne” ve b�r de
“Danışma Kurulu’na” sah�p olacaktır. Avrupa B�rl�ğ�, bu proje aracılığıyla, Kıbrıs
Türk yerel topluluklarından faydalanıcılara, f�nanse ed�lecek ve uygulanacak
projeler �ç�n başvuru yapma fırsatı sunacaktır.

“Yerel Altyapı H�zmetler�” projes� kapsamında hal� hazırda uygulanmakta olan
öncel�kl� Ped�eos/Kanlı Dere Islah Projes�, etk�nl�kte detaylı b�r şek�lde
sunulmuştur. Bu proje kapsamında, taşkından korunma tedb�rler�, b�s�klet ve
yürüyüş parkurları, rekreasyon alanları ve yeş�l hattın kuzey� ve güney�
boyunca çevre eğ�t�m tes�sler�nden oluşan, dereye paralel takr�ben 5 k�lometre
uzunluğunda b�r parkın �nşa ed�lmes� de yer almaktadır. Avrupa Kom�syonu,
Ped�eos/Kanlı Dere’n�n ıslah ed�lmes� �ç�n ayrıntılı b�r F�z�b�l�te Çalışmasını
yakın b�r geçm�şte tamamlamıştır. UNDP, 2019 yılının ortalarında, �l�şk�l�
tasarım ve �nşaat sözleşmes�n� �hale yoluyla açmayı planlamaktadır.

Etk�nl�kte ayrıca şu anda “Yerel Altyapı H�zmetler�” kapsamında olan aşağıdak�
projelerden de bahsed�lm�şt�r:

Su kaynakları konusunda master plan
Morphou/Güzelyurt ve Mağusa atık su arıtma tes�sler�n�n gen�şlet�lmes�
Lefkoşa yeş�l atık kompost tes�s�
Mandres/Ham�tköy kanal�zasyon şebekes�
Esk� Lefkoşa atık su arıtma tes�s�n�n devreden çıkarılması (Etap I)
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Döngüsel Ekonom�n�n KOBİ'ler �ç�n Potans�yel�n� Keşfed�n Panel�
Lefkoşa'da Gerçekleşt�r�ld�

Avrupa Kom�syonu, küçük ve orta ölçekl� �şletmeler (KOBİ’ler) �ç�n döngüsel
ekonom�n�n faydalarını 4 N�san günü Lefkoşa Kıbrıs Türk T�caret Odasında
gerçekleşt�r�len  “Döngüsel Ekonom�n�n KOBİ’ler �ç�n Potans�yel�n� Keşfed�n”
konulu panel �le vurguladı. Sn. Ierotheos Papadopoulos ve Sn. İsmet Esenyel
tarafından yapılan açılış konuşmalarının ardından, panele konuşmacı olarak
katılan Sn. Andy Wh�teman, Sn. Onur Cömert, Sn. Yel�z Osman C�n ve Sn.
Barış Erkmen tarafından yapılan sunumlarda, Avrupa Kom�syonu döngüsel
ekonom� paket�, Avrupa'nın döngüsel b�r ekonom�ye geç�ş� ve KOBİ'ler�n
döngüsel ekonom�den nasıl faydalanacakları hakkında b�lg�ler ver�ld�.  Ayrıca,
döngüsel ekonom�n�n, tasarım, üret�m, perakende ve ürün kullanımındak�
malzeme yönet�m� �le atığı nasıl önled�ğ� konusuna da vurgu yapıldı.

AB atık yönet�m� pol�t�kaları, atıkların çevre ve sağlık üzer�ndek� etk�ler�n�
azaltmayı ve Avrupa'nın kaynak ver�ml�l�ğ�n� artırmayı amaçlamaktadır. Uzun
vadel� hedef, atıktan kaçınarak ve kaçınılmaz atıkları mümkün oldukça
kaynağa çev�rerek, Avrupa’yı ger� dönüşüm toplumuna dönüştürmekt�r. Uygun
atık yönet�m�, kaynak ver�ml�l�ğ�n� ve Avrupa ekonom�ler�n�n sürdürüleb�l�r
büyümes�n� sağlamada k�l�t b�r unsurdur. Ocak 2018'de Avrupa Kom�syonu,
daha döngüsel b�r ekonom�ye geç�ş�n b�r parçası olarak plast�k konusunda
Avrupa çapında �lk stratej�s�n� başlatmıştır.
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2006 yılında Avrupa B�rl�ğ�, Kıbrıs Türk toplumundak� katı atık sektörü �ç�n 19.5
m�lyon Euro tahs�s etm�şt�r. Projeler, Kıbrıs Türk toplumunun 2008 yılında kabul
ett�ğ� katı atık ana planında öngörülen kısa vadel� öncel�kl� önlemler�
kapsamıştır. Bunlar arasında Koutsovent�s/Güngör’de bulunan tehl�kel�
olmayan atık depolama sahasının �nşası da dah�l olmak üzere küçük çaplı
tehl�kel� b�r atık depolama tes�s�, Mağusa’da b�r atık transfer �stasyonunun
�nşası, uzun mesafel� atık nak�l kamyonlarının tem�n� ve Lefkoşa hastanes�nde
bulaşıcı tıbb� atıklar �ç�n büyük arıtma tes�s� yer almaktadır. Buna �laveten
D�komo/D�kmen çöp sahasının restorasyonu, yarı hareketl� b�r �nşaat ve yıkım
atık ön koşullandırma ek�pmanı ve yeş�l atık parçalama (ön kompostlama)
ek�pmanı tedar�k� de projeler arasındadır.

Avrupa Kom�syonu, 2012-2017 yılları arasında Kıbrıs Türk toplumuna yönel�k
katı atık yönet�m� kapas�tes�n�n artırılması �ç�n yaklaşık 6 m�lyon Euro ek b�r
f�nansman ayırarak, Koutsovent�s/Güngör depolama sahasının �k�nc� aşaması
�ç�n yapılan çalışmaları, tıbb� atık ster�l�zasyon tes�s�n�n �y�leşt�r�lmes�n� ve
tes�sler�n kullanımı �ç�n atık kamyonlarının tedar�k� çalışmalarını desteklem�şt�r.
Kapas�te artırımı �ç�n AB tarafından f�nanse ed�len �k�nc� proje olan “Aşama II ve
İlave Çevre İşler�’” Ocak 2018'de yaklaşık 1.9 m�lyon Euro’luk bütçe �le
başlatılmıştır. Atık depolama alanı (Hücre 2) üzer�ndek� çalışmalar Eylül
2018'de tamamlanmıştır. Aşama II’n�n tamamlanmasıyla Kıbrıs Türk
toplumunun katı atık kabul kapas�tes� 2030’a kadar uzatılmıştır. Avrupa
Kom�syonu, “Morphou/Güzelyurt Atık Su Arıtma Tes�s� (ASAT) Arıtılan Atık
Suyun Yen�den Kullanımı �ç�n Sulama S�stem� Projes�” �nşaatı �ç�n 2.14 m�lyon
Euro değer�ndek� �ş sözleşmes� �le 0.5 m�lyon Euro değer�ndek� h�zmet
sözleşmes�n� 2018 yılı Aralık ayında �mzalanmıştır. Bu proje �le b�r su depolama
havuzu ve sulama suyu dağıtım s�stem� �nşa ed�lerek Morphou/Güzelyurt
ASAT’ta arıtılan atık su kullanılacaktır.
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AB Gençlerle Sohbet Buluşmaları L�se Öğrenc�ler�n� Mot�ve Ett�

Avrupa Kom�syonu, 10 N�san’da Türk Maar�f Kolej�nde (TMK), 12 N�san’da
Mağusa Türk Maar�f Kolej�nde (GTMK), 16 N�san’da Yakın Doğu Kolej�nde ve
17 N�san’da Levent Kolej�nde düzenlenen ve 510 l�se öğrenc�s�n�n katıldığı
Gençler Sohbet etk�nl�ğ�n�n �lk turuna destek verd�.

 Gençlerle Sohbet etk�nl�kler�, g�r�ş�mc� f�k�rler� olan ve bu f�k�rler� AB'den destek
alarak gel�şt�ren konuşmacılar tarafından b�lg�, deney�m ve f�k�rler�n paylaşımını
teşv�k etmey� amaçladı. Col�ve'den Hasan S�ber, Go Soc�al'dan Aycan Gar�p,
GİGEM'den Hasan Tabakçı ve CyprusInno'dan Burak Doluay bu �lk Gençlerle
Sohbet buluşmalarına konuşmacı olarak katıldılar. Etk�nl�kler, gençler�n
�st�hdamı ve sosyal �çermen�n artırılmasının b�r yolu olarak gençler arasında
yaratıcılığı ve yen�l�kç� g�r�ş�mc�l�ğ� teşv�k etmey� de amaçlıyordu.

 G�r�ş�mc�l�k, b�rey�n f�k�rler� eyleme dönüştürme becer�s�d�r. Hedeflere ulaşmak
�ç�n yaratıcılık, yen�l�kç�l�k, r�sk alma, projeler� planlama ve yönetme becer�s�n�
�çer�r. Avrupa'nın ekonom�k büyümes� ve �st�hdamı, �şletmeler�n
büyümeler�n� destekleme yetenekler�ne bağlıdır. G�r�ş�mc�l�k yen� ş�rketler
yaratır, yen� pazarlar açar ve yen� becer�ler gel�şt�r�r. AB'dek� en öneml� �st�hdam
kaynakları Küçük ve Orta Büyüklüktek� İşletmelerd�r (KOBİ'ler). Kom�syon'un
amacı, �nsanları g�r�ş�mc� olmaya teşv�k etmek ve �şler�n� kurmalarını ve
büyütmeler�n� kolaylaştırmalarını sağlamaktır.
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Meslek Okullarına Yönel�k Yeş�l Enerj� Eğ�t�mler�

Avrupa Kom�syonu, Kıbrıs Türk toplumundak� 5 meslek okulunda b�r d�z� Yeş�l
Enerj� eğ�t�m�n� destekl�yor. Eğ�t�m ser�s� 26 N�san'da 52 öğrenc�n�n katılımıyla
Sedat S�mav� Endüstr� Meslek L�ses�'nde başladı. Eğ�t�m ser�s�, Fazıl Küçük
Endüstr� Meslek L�ses�, Haspolat Meslek L�ses�, Karpaz Meslek L�ses�,
Güzelyurt Meslek L�ses� ve Ceng�z Topel Endüstr� Meslek L�ses� öğrenc�ler�n�n
katılımıyla Mayıs ayında devam edecek. Bu eğ�t�mler, yeş�l enerj� uzmanları �ç�n
artan taleb� karşılamak �ç�n gerekl� b�lg� b�r�k�m�n� yaygınlaştırmayı hedefl�yor.

Uzun vadel� enerj� stratej�s�n�n b�r parçası olarak, AB 2020 ve 2030 �ç�n
hedefler koymuştur. Bunlar, em�syonların azaltılmasını, �y�leşt�r�lm�ş enerj�
ver�ml�l�ğ�n� ve AB'n�n enerj� yelpazes�ndek� yen�leneb�l�r enerj� payını
arttırmaktadır. Ayrıca, 2050 yılına kadar sera gazı em�syonlarını 1990 yılı
sev�yeler�ne kıyasla %80-95 azaltma hedef�ne ulaşmak �ç�n b�r Enerj� Yol
Har�tası yarattı. Bu hedefler, yatırımcılara daha fazla kes�nl�k veren ve AB'n�n
bu alanlardak� l�derl�ğ�n� küresel ölçekte doğrulayan gaz em�syonları,
yen�leneb�l�r enerj� kaynakları ve enerj� ver�ml�l�ğ� �le �lg�l� �st�krarlı b�r pol�t�ka
çerçeves� oluşturuyor.
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AB f�nansmanlı Su/Atık Su, Katı Atık Sektörü Kapas�te Artırma Projes�
ortaklığıyla organ�ze ed�len Çevre Koruma eğ�t�m ser�s�, 3 ve 4 N�san'da
Gönyel� İlkokulunda, 8 N�san'da Aydınköy İlkokulunda, ve 25 N�san'da
Serhatköy İlkokulunda gerçekleşt�r�len ve yaklaşık 380 öğrenc�n�n katıldığı
eğ�t�mlerle devam ett�. Çevre koruma farkındalığını artırmayı hedefleyen ve
den�zlerdek� atıklarla �lg�l� b�r v�deonun da paylaşıldığı etk�nl�kler, soru cevap
bölümü �le büyük etk�leş�m �ç�nde geçt�. 

 İlg�l� broşür �ç�n bağlantıyı z�yaret ed�n.

Avrupa Günü, her yıl 9 Mayıs tar�h�nde, Avrupa'da barış ve b�rl�ğ� kutlamak
amacıyla düzenlenmekted�r. Bu gün, tar�h� Schuman Deklarasyonu'nun �lanının
yıl dönümüdür. Dönem�n Fransız Dış�şler� Bakanı Robert Schuman, 1950
yılında, Par�s'te yaptığı b�r konuşmada Avrupalı ulusların b�rb�rler�yle
savaşmalarını devre dışı bırakacak, Avrupa çapında yen� b�r s�yas� �ş b�rl�ğ�
f�kr�n� açıklamıştı.

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�
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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. Bu
yarışma, 25 Mayıs 2019 tar�h�nde Lefkoşa'dak� Sel�m�ye Meydanı'nda
gerçekleşt�r�lecek Avrupa Günü kutlamaları sırasında b�r ödül tören� �le son
bulacaktır.

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 Kom�syonu, Jazz Educat�on Abroad (JEA) �ş b�rl�ğ�yle Lefkoşa Anadolu
Güzel Sanatlar L�ses�nde organ�ze ed�len ve 3 gün sürecek olan Caz Atölye
Çalışmasına ve son gece gerçekleşt�r�lecek Caz Konser�ne destek ver�yor.

3 gün boyunca devam edecek olan 2019 Lefkoşa Caz Atölye çalışması, 19
Haz�ran 2019 Çarşamba günü saat 10:00’da başlayacak, ve 21 Haz�ran 2019
Cuma günü saat 20:00’de gerçekleşt�r�lecek olan Caz Konser� �le sona erecek.

Caz Atölye Çalışması her yaş, her müz�k alet� ve her sev�yeye açık olacak.
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Caz Eğ�tmenler�

Mar�os Toumbas - p�yano

Lo�zos Paf�t�s - g�tar

Cah�t Kutrafal� - bas

Gonzalo Maestre - davul

Mar�ano Abello - saksafon

*Dr. Gene A�tken – müz�k eğ�t�mc�s�, şef

* Grammy adayı ve Fulbr�ght bursu sah�b� Dr. Gene A�tken’�n günümüzün en
heyecan ver�c� ve enerj�k caz eğ�t�mc�ler� arasında yer aldığı kabul ed�lmekted�r.
Dr. Gene, caz eğ�t�m�, müz�k eğ�t�m� ve b�lg�sayar teknoloj�s�nde v�zyoner olarak
kabul ed�lmekted�r.

Kaydınızı �nfo@abb�lg�.eu ema�l adres�nden veya 228 2577 numaralı
telefondan yaptırab�l�rs�n�z. 

Bu programa katılmak �ç�n katılımcılar üç gün sürecek atölye
çalışmasının tamamına katılacaklarına da�r taahhütte bulunmalıdırlar.

Katılım ücrets�zd�r ve tüm katılımcılara sert�f�ka ver�lecekt�r.

Yerler sınırlı olduğu �ç�n öncel�k erken kayıt yaptıranlara ver�lecekt�r.

Başvuru formunu görüntülemek ve �nd�rmek �ç�n tıklayın. Eks�ks�z b�r şek�lde
doldurulmuş başvuru formunu �nfo@abb�lg�.eu adres�ne e-ma�l �le göndereb�l�r
veya AB B�lg� Merkez�’ne elden tesl�m edeb�l�rs�n�z. Konum �ç�n lütfen tıklayın.

Gelecek Etk�nl�kler ve Temalar

MAYIS
  

Avrupa Günü 2019 Kutlamaları
 25 Mayıs 10:00 - 13:00 @ Sel�m�ye Meydanı, Lefkoşa

  
AB Yeş�l Haftası

 Meslek Okullarına Yönel�k Yeş�l Enerj� Eğ�t�mler�
  

Uluslararası Homofob�, Transfob� ve B�fob� Karşıtlığı Günü 
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Yen�l�kç� G�r�ş�mc�l�k ve D�yalog Projes� Açılış Etk�nl�ğ�
 24 Mayıs 10:00 - 11:30 @ Bandabul�ya Sahne, Lefkoşa

  
HAZİRAN

  
Kıbrıs'tak� S�yas� Part�ler�n İk� Toplumlu Toplantılarının 30. Yıldönümü
Etk�nl�ğ�

 10-11 Haz�ran
  

Caz Atölye Çalışması ve Caz Konser�
 19-20-21 Haz�ran @ Lefkoşa Anadolu Güzel Sanatlar L�ses�

  
Hayvan Sağlığı Konferansı

 14 Haz�ran @ Bedesten, Lefkoşa
  

AB Sürdürüleb�l�r Enerj� Haftası

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.

Beğen�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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