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Karşıyaka/Vasileia’da Plaj Temizleme ve Geri Dönüşüm Atölye Çalışması
 
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle organize edilen “Plaj Temizleme ve Geri Dönüşüm
Atölye Çalışması” etkinliği, çeşitli sivil toplum örgütlerinin katılımıyla 3 Temmuz
Cumartesi günü Karşıyaka/Vasileia’da bulunan Güzelyalı Plajında gerçekleştirildi. 
 
Etkinlikte ayrıca, tek kullanımlık plastiklere ilişkin AB Direktifinin bir parçası olarak 3
Temmuz 2021'de Avrupa Birliği’nde, çevremizi ve denizlerimizi kirleten, denizlerdeki
yaşamı tehlikeye atan ve sağlığımıza zarar veren bazı tek kullanımlık plastik ürünleri
yasaklamasına da vurgu yapıldı.
 
İlgili basın bülteni için tıklayın.
 
Fotoğraf albümü için tıklayın.
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Atık Su Yönetiminde İki Toplumlu İş Birliği
 
Avrupa Komisyonu tarafından 29 Temmuz 2021 Perşembe günü düzenlenen “Atık
Su Yönetiminde İki Toplumlu İş Birliği” konulu webinarda, geçmişten bugüne
Lefkoşa’daki atık su yönetimi tartışılırken iki toplumlu çalışmaların ve AB desteğinin
Kıbrıs’ta çevrenin korunması konusunda ne kadar önemli ve yardımcı olduğu
anlatıldı. Zoom platformu üzerinden düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi Facebook
sayfasından da canlı olarak yayınlandı. 
 
Etkinlikte, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü, Alain Joaris yaptığı açılış
konuşmasında, çevre açısından atık su yönetiminin önemine değindi ve şunları
belirtti: “Modern çevre altyapısı oldukça önemlidir. Çevresel altyapının geliştirilmesi
ve güçlendirilmesi, AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programının özel

Subscribe Past Issues Translate

http://eepurl.com/bmhfi5
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=6d4e2ff18a79da14096eddae0&id=1c70585b75
javascript:;


02/09/2021 AB Bilgi Merkezi Haber Bülteni | Temmuz 2021

https://mailchi.mp/1642510f91d5/ab-bilgi-merkezi-haber-blteni-temmuz-2021?e=20b5834cca 3/7

amaçları arasında yer almaktadır. Su ve atık su altyapısının iyileştirilmesi amacıyla
AB Yardım Programı kapsamında 120 milyon Euro’dan fazla bir miktar tahsis
edilmiştir. Bu destek dahilinde atık su ve su tedariki alanlarında birçok başarılı proje
uygulama örnekleri bulunmaktadır. Çevre konusu, AB'nin genel öncelikleriyle uyumlu
bir şekilde, AB Yardım Programı içinde başlıca sektörlerden birini oluşturmaya
devam edecektir.”
 
Kıbrıs'ta atık su yönetimi, 1960'lardan bu yana Lefkoşa'nın iki toplumu arasındaki iş
birliğinin merkezinde yer almaktadır. Webinarda, Lefkoşa’nın kuzeyi ile güneyini
birleştiren kanalizasyon projesinde aktif olarak görev alan dönemin kanalizasyon
şube sorumlusu Faik Özkaynak ve kanalizasyon kurulu teknik direktörü Savvas
Hadjineocleous süreç boyunca yaşadıkları deneyimlerini paylaştılar.  Faik Özkaynak
konuşmasında, “1970'lerin sonlarında kanalizasyon konusunda ortak anlayış ve iş
birliği geliştirilmesi için başlatılan girişim, birçok başarılı projenin hayat bulmasına
vesile olmuş ve iki toplumlu iş birliğine güzel bir örnek teşkil etmiştir. Aynı çevreyi
paylaştığımız için tüm çevre sorunları Lefkoşa'nın her iki toplumunu da
ilgilendirmektedir. Çevre sorunlarının çözümü bir zorunluluk içerse de her iki
toplumun kanalizasyon örgütleri bu görevi gönülden bir ekip ruhuyla yerine
getirmektedirler.” dedi.  
 
Savvas Hadjineocleous ise şu ifadeleri paylaştı: “Bulunduğumuz durumun
zorluklarına rağmen hem toplumların hem de çevrenin yararına çözümler bulmaya
kararlıyız. 1970'lerin sonlarından bu yana, Lefkoşa'nın Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum
toplumlarının kanalizasyon kurumları, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in
desteğiyle, günlük ihtiyaçların karşılanması, sorunların çözümü ve Lefkoşa sakinleri
için daha iyi ve sağlıklı bir gelecek inşa edilmesi için iş birliği yapmaktadır.”
 
Webinar, moderatör olarak katkı koyan çevre mühendisi Doğuç Veysioğlu’nun
katılımcılardan gelen soruları konuşmacılara yönlendirdiği soru-cevap bölümünün
ardından kendisinin konuyla ilgili genel değerlendirmeleriyle sona erdi.
 
Webinar kaydını izlemek için tıklayın.
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Avrupa Caz Atölyesi 2021
 
Avrupa Komisyonu ve Jazz Education Abroad (JEA) iş birliğiyle bu yıl beşincisi
düzenlenen Avrupa Caz Atölyesi, 5, 6, 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde 18 öğrencinin
katılımıyla online olarak gerçekleştirildi.  Dört gün süren atölye çalışması, her yaştan,
her türlü müzik aleti çalan ve her seviyedeki müzisyenlere, öğrencilere ve müzik
öğretmenlerine kapılarını açtı. Avrupa Caz Atölyesi 2021, öğrencilerin caz atölyesi
sırasında farklı gruplarda yaptığı çalışmalardan oluşan online müzik dinletisi ile son
buldu.  
 
Caz atölyesi, caz ustaları Mariano Abello (Saksafon/Flüt), Deborah Carter (Vokal),
Loizos Paphitis (Gitar), Andreas Panteli (Piyano), Cahit Kutrafalı (Bas), Gonzalo
Maestre (Davul), Miguel Blanco (Aranjman) ve Rosario Giuliani (Caz
Sanatçısı/Masterlar Sınıfı Eğitmeni) ile 4 gün boyunca yapılan paralel atölye
çalışmaları ile gerçekleştirildi. Atölye çalışması sonunda tüm katılımcılara dijital
sertifika verildi.

Kompost Yapımı Online Atölye Çalışması
 
Avrupa Komisyonu’nun desteğiyle AB Bilgi Merkezi
tarafından 15 Temmuz tarihinde tüm aile bireylerine
yönelik olarak Evsel Atıklardan Kompost Yapımı
Atölye Çalışması düzenlendi. Çevre Mühendisleri
Sibel Paralik ve Vijdan Şengör’ün eğitmen olarak
katkı sağladığı ve 52 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilen atölye çalışması çeşitli sunumlar ve
interaktif çalışmalardan oluştu.
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Atölye çalışması kaydını izlemek için tıklayın.

“KOBİ'lerde İstihdamın Korunması ve Yaratılmasına Yönelik Hibe Programı” II.
Aşama
 
“KOBİ'lerde İstihdamın Korunması ve Yaratılmasına Yönelik Hibe Programı” II.
Aşaması için çağrılar Kıbrıs Türk toplumunda sanayi, imalat ve işletmeden işletmeye
hizmet sektörlerini desteklemek amacıyla başladı.
 
Destek programının II. Aşaması, programın uygunluk kriterlerini taşıyan KOBİ'lere
finansal ve teknik destek sağlayarak ekonomik istikrara katkıda bulunmayı, daha
fazla istihdam kaybı yaşanmasını önlemeyi, ayakta kalabilir KOBİ'lerin
sürdürülebilirliğini sağlamayı, yeni istihdam imkanları yaratmayı ve büyümeyi teşvik
etmeyi amaçlamaktadır.
 
II. Aşama, sanayi, imalat ve işletmeden işletmeye hizmet sektörlerinde 6 ila 49
çalışanı olan yaklaşık 100 KOBİ'yi destekleyecektir. Uygun KOBİ'lerin programın
uygunluk kriterlerini taşıdıklarını göstermeleri, istihdamı koruma, yeni personel işe
alma, büyümeye yönelik yeni pazar/ürün geliştirme, gelişme ve/veya çeşitlendirme
potansiyelleri ile birlikte AB'nin inovasyon, dijitalleşme ve yeşil ekonomi alanlarındaki
yatırım önceliklerini göz önünde bulundurduklarını da göstermeleri istenecektir. İkinci
aşamada uygun KOBİ'lere sağlanacak maksimum desteğin miktarı maksimum
60.000 Euro değerinde olacaktır.
 
Programın II. Aşamasına yönelik başvuru çağrısı 6 Eylül 2021’e kadar (Kıbrıs
saatiyle 15:00) açık olacaktır. Yalnızca bu linkte bulunan Online Başvuru Formu
doldurularak yapılan başvurular kabul edilecektir. Ayrıca, aynı adresten daha fazla
bilgiye ve çağrı başvuru rehberine ulaşmak da mümkün olacaktır.
 
Destek programı, Northern Ireland-Cooperation Overseas (NI-CO) tarafından, AB
Koordinasyon Merkezi, Kıbrıs Türk Yatırım Geliştirme Ajansı (YAGA), Kıbrıs Türk
Sanayi Odası (KTSO), Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası (KTEZO) ve Kıbrıs
Türk Ticaret Odası (KTTO) ile iş birliği halinde, Avrupa Birliği'nin finanse ettiği ve NI-

Subscribe Past Issues Translate

https://youtu.be/XKA9HXhmfWg
http://www.isdestek.eu/
http://eepurl.com/bmhfi5
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=6d4e2ff18a79da14096eddae0&id=1c70585b75
javascript:;


02/09/2021 AB Bilgi Merkezi Haber Bülteni | Temmuz 2021

https://mailchi.mp/1642510f91d5/ab-bilgi-merkezi-haber-blteni-temmuz-2021?e=20b5834cca 6/7

CO tarafından uygulanan “İnovatif Girişimcilik ve Diyalog” Projesi kapsamında
yönetilecektir.

Dil Alanında Destek Projesinden Yazılı Çeviri Atölye Çalışması
 
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. alanlarda faaliyet gösteriyor. Projenin
yazılı çeviriye yönelik birinci, toplamda dördüncü etkinliği olan “Yazılı çeviri atölyesi:
Karmaşık cümle yapıları” başlıklı atölye çalışması 10 Temmuz Cumartesi günü
çevrimiçi olarak gerçekleştirildi. Yazılı metinde karmaşık cümleler ile ilgili
alıştırmaların yapıldığı atölyeye 8 çevirmen katıldı. 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.

Gelecek Aktiviteler ve Temalar

‘’Dünya Alzheimer Ayı’’ kapsamında Etkinlik - “Still Alice” film gösterimi
8 Eylül Çarşamba 18:30 – 22:30
 
Avrupa Hareketlilik Haftası
 
Avrupa Spor Haftası
 
Avrupa Araştırmacılar Gecesi

Güncel bilgiler ve gelecek etkinliklerimiz 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.

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 

  

Subscribe Past Issues Translate

http://www.facebook.com/ABBilgi
http://www.facebook.com/ABBilgi
http://www.twitter.com/AB_Bilgi
http://www.twitter.com/AB_Bilgi
http://instagram.com/ab_bilgi
http://instagram.com/ab_bilgi
https://www.youtube.com/channel/UCYQ9sB5-jIg2p8Wb5uYcgfg
https://www.youtube.com/channel/UCYQ9sB5-jIg2p8Wb5uYcgfg
https://www.linkedin.com/company/79347106
https://www.linkedin.com/company/79347106
https://www.abbilgi.eu/
https://www.abbilgi.eu/
mailto:info@abbilgi.eu
mailto:info@abbilgi.eu
https://abbilgi.us10.list-manage.com/unsubscribe?u=6d4e2ff18a79da14096eddae0&id=1c70585b75&e=20b5834cca&c=675cf97edd
https://abbilgi.us10.list-manage.com/profile?u=6d4e2ff18a79da14096eddae0&id=1c70585b75&e=20b5834cca
http://www.mailchimp.com/email-referral/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=referral_marketing&aid=6d4e2ff18a79da14096eddae0&afl=1
http://eepurl.com/bmhfi5
https://us10.campaign-archive.com/home/?u=6d4e2ff18a79da14096eddae0&id=1c70585b75
javascript:;

