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Hoş Geldin 2023 Avrupa Beceriler Yılı!
Avrupa Komisyonu, her yıl kamuoyunu bilinçlendirme kampanyası için bir tema

seçmektedir. 
2022'de Komisyon, 2023'ün Avrupa Beceriler Yılı olmasını önerdi. Amaç,

Avrupa'daki insanların, özellikle yeşil ve dijital dünyaya geçişe uyum sağlama
konusunda, iyi işler elde etmek için gerekli becerilere sahip olmalarını ve günümüzün

sürekli gelişen dünyasındaki değişikliklere etkili bir şekilde uyum sağlamalarını
desteklemektir.

AB Bilgi Merkezi olarak Avrupa Beceriler Yılı'nı mutlulukla karşılıyor ve bu temayı
destekleyecek pek çok aktivite ve etkinlik planladığımızı duyurmaktan gurur
duyuyoruz. Bu etkinliklerden haberdar olmak için lütfen bizi sosyal medya

hesaplarımızdan takip etme etmeye devam edin. 



“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları”
Belgeselinin Gösterimi

Avrupa Komisyonu’nun desteği ile
AB Bilgi Merkezi ve The Centre of
Visual Arts and Research (CVAR)’ın
iş birliğinde hazırlanan “Kıbrıs Mutfak
Paylaşımları” belgeselinin ilk
gösterimi 24 Ocak 2023, Salı günü
18:00 - 19:30 saatleri arasında
Dayanışma Evi’nde (Home For
Cooperation) gerçekleştirildi.  
Etkinlikte konuşan Avrupa
Komisyonu Yapısal Reform Destek
Genel Müdürlüğü Kaynaklar,
Koordinasyon ve Yardım Programı
Direktörü Judit Rózsa Kıbrıs Mutfak
Paylaşımları belgeselinin özünde,
topluluklar arasında barış ve uyumun
vurgulanması, Kıbrıs halkını birbirine
bağlayan ortak geleneklerin
sergilenmesi ve gelecek için bir umut
mesajı içerdiğini belirtti.  Sözlerine

Research (CVAR) Direktörü Rita
Severis ise yaptığı konuşmada bu
belgeselin hazırlanması aşamasında
aşçılar arasında paylaşılan
hikayelerin ve anıların zamana
meydan okuyarak günümüze
ulaştığını ve geleceğe taşınacağına
olan inancını belirtti ve “bu belgesel
projesi herkesin beklentilerini aştı
çünkü tanıştık, konuştuk, şakalaştık,
eğlendik, birlikte çalıştık,
birbirimizden öğrendik ve fark ettik ki
yemeklerimiz iki toplum için de o
kadar ortak ki bizi geçmişte bir arada
tuttuğu gibi geleceğe de taşıyacak”
dedi.
İlk gösterim etkinliğini takiben,
“Kıbrıs Mutfak Paylaşımları”
belgeseli yerel TV kanallarından Sim
TV ve Kanal T'de yayınlandı, ayrıca



“Kıbrıs halkı arasındaki barış ve
dayanışma mesajının bu belgesel ile
güçlenmesini diliyoruz ve böyle bir
girişimi destekleme fırsatı
bulduğumuz için gururluyuz.  Bu
noktada, Avrupa Komisyonu olarak
Kıbrıs'ın yeniden birleşmesini
desteklemeye devam etme
kararlılığımızı bir kez daha
yinelemek istiyoruz” dedi. 
The Centre of Visual Arts and
 

PIK TV’de yer alan Mazi / Birlikte
programının bir parçası olarak da
ilerleyen günlerde
yayınlanacak.  planlanıyor. 
Yeni yayınlamalara ilişkin
bilgilendirmelerden haberdar olmak
için  Facebook, Instagram & Twitter h
esaplarımızdan bizi takip
edebilirsiniz. 
Belgeselin tanıtım
videosuna buradan ulaşabilirsiniz.

“Sonraki Durak Avrupa!” Çevrim
İçi Semineri

Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle Avrupa’da seyahat ve deneyim fırsatları ile ilgili
bilgilerin paylaşıldığı  “SONRAKİ DURAK AVRUPA!” etkinliği 31 Ocak 2023, Salı

günü Zoom platformu üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Avrupa Komisyonu
Kıbrıs Çözüm Destek Birimi, İşbirliği Müdürü Stefan Simosas, açılış

konuşmasında DiscoverEU programının gençler arasında daha çevreci bir ulaşım
modu olan tren yolculuğunu teşvik etmek amacıyla 2018'de başlatıldığını belirtti.
“DiscoverEU programı, ağırlıklı olarak demiryolu ile seyahat etmeyi içerir ancak
Kıbrıs gibi adalarda yaşayanların da bu programdan yararlanma fırsatları vardır”

dedi. 

https://www.facebook.com/ABBilgi
https://www.instagram.com/ab_bilgi/
https://twitter.com/ab_bilgi?lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=rXpOdNLGEGU&t=2s


Etkinlik, gençlik çalışanı ve eğitmen Maria Mavronicola'nın DiscoverEU programı
hakkında, özellikle de Kıbrıs'tan başvuru yaparken bilinmesi gerekenlerle ilgili

sunumu ve bilgi paylaşımıyla devam etti. Sonrasında ise Eurail İşletme Müdürü Tom
Medici ise Eurail ile Avrupa'da 33 ülke içinde ve arasında nasıl seyahat edileceğini

anlattı.
AB bursiyeri ve influencer Ayşe Hacıarif, Avrupa'da seyahat etme deneyimlerini

paylaştı ve katılımcıları Avrupa’nın zenginlik ve çeşitliliğini keşfetmeleri ve
deneyimlemeleri için AB'nin sunduğu fırsatlardan yararlanmaya teşvik etti.

 DiscoverEU programıyla konfor alanınızı nasıl
genişletebileceğinizi buradan öğrenebilirsiniz.

2023/24 Burs Programı Tanıtımı
Avrupa Komisyonu, Kıbrıs Türk
toplumuna yönelik AB Yardım
Programı kapsamında finanse edilen

enerji teknolojisine kadar işgücü
piyasasında beceri talebi
bulunan pek çok farklı öncelik

https://www.eurail.com/en
http://www.start-discover.eu/


2023/24 Akademik Yılı AB Burs
Programı'nın başlatıldığını 24 Ocak
2023’de düzenlenen törenle açıkladı.
5 milyon Euro bütçeli bu program,
Kıbrıs Türk toplumunun Avrupa
Birliği'nde farklı alanlarda ve
düzeylerde eğitim, öğretim ve
mesleki gelişim fırsatlarına
ulaşabilmesini destekleyecek.
Program, adanın yeniden
birleşmesine katkıda bulunmayı,
ekonomik kalkınmayı artırmayı ve
AB'nin, işgücünün becerilerini
artırma ve yeni beceriler öğretme
çabalarını desteklemeyi amaçlıyor.
Burs programı, katılımcıların yazılım
mühendisliğinden sürdürülebilir

alanlarında gelişmelerini sağlarken,
2023 Avrupa Beceriler Yılı’na da
önemli bir ivme kazandıracak.
Ayrıca Mezunlarla Bağlantı Girişimi
de geçmişte burs alan kişilerle
bağlantı kuracak ve onları burs
deneyimlerinin ötesinde
desteklemeye devam edecek.
Program hakkında daha fazla bilgi
için buraya tıklayın.
Son başvuru tarihi 2 Nisan 2023
olup, ilgi duyan adaylar
başvurularını www.euburs.eu adresin
deki AB Bursları başvuru
sayfasından yapabilirler.
Geleceğinize yatırım yapmak için bu
fırsatı kaçırmayın!

https://www.abbilgi.eu/tr/kibris-turk-toplumunda-egitime-5-milyon-euro-destek.html
http://www.euburs.eu/


İnovatif Girişimcilik’ten İşini Kur
Programı

İşini Kur programı, yeni girişimcilerin kendi işlerini kurmaya yönelik ilk adımlarını
atmaları için harika bir fırsattır. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen program, bir
dizi çalıştay, danışmanlık oturumları ve iş planlama araçları aracılığıyla destek ve

rehberlik sağlamaktadır.
2019'daki pilot lansmanından bu yana, program 1.000'den fazla katılımcıya ulaştı ve

300'den fazla başarılı işletmenin kurulmasına yardımcı oldu. 2021'de başlayan
mevcut sürümde, program, bireylerin uygulanabilir bir iş planı geliştirmelerine

yardımcı olmak için 7 saate kadar bire bir danışmanlık sunmaktadır.
Hem çevrim içi hem de yüz yüze formatlarda sunulan program, Türkçe ve İngilizce

olarak desteklenmekte olup, bireysel ihtiyaçlara göre şekillendirilebilen üç aşamadan
oluşmaktadır. Tamamen ücretsiz ve Kıbrıs Türk toplumunda 18 yaşın üzerindeki
herkese açık olan bu programa başvurular sürekli olarak kabul edilmektedir, bu

nedenle bu inanılmaz fırsatı kaçırmayın!



Daha fazla bilgi için https://inovatif.eu/tr/activity/isini-kur/ adresini ziyaret edin.

YENİ YAYIN

AB BİLGİ MERKEZİ TARAFINDAN  VE DİĞER AB
FİNANSMANLI PROJELER TARAFINDAN
ORGANİZE EDİLECEK AKTİVİTELER VE

GELECEK TEMALAR

“Bilimle Daha İleri” 1. Kısa video
yarışmasını kazanan ortaokul, lise ve
meslek lisesi öğretmenlerine yönelik
mBot2 Eğitimleri (21-23 Şubat 2023)

Geleceğin Becerileri Semineri 
Atölye Serisi: Gelecek için Dijital ve Sosyal Beceriler 

Okumak İçin Tıklayın

https://inovatif.eu/tr/activity/isini-kur/
https://www.abbilgi.eu/tr/assets/docs/discovereu-factsheet-tr-final.pdf


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 toplumu için Yardım Programı kapsamında AB tarafından finanse edilmekte ve Kıbrıs Türk
toplumunu AB'ye yakınlaştırmayı hedeflemektedir.

 AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.
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