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Avrupa Komisyonu Kalkınmanın Güvencesi Kadınları  

Fırsatlar ve Kaynaklarla Buluşturuyor 

 

Avrupa Komisyonu, kırsal bölgelerde yaşayan kadınları fırsat ve kaynaklarla buluşturuyor. Bu çerçevede 11-14 

Ocak 2016 tarihleri arasında sırasıyla Gaziveren Çiftlik Evi Restoran, Akdeniz Caretta Restoran, Mağusa 

Bandabulya ve Mehmetçik Çelebi Garden Otel’de saat 10:30 ile 13:00 arasında bilgilendirme toplantıları 

düzenlenecektir.  

Etkinliklerde; AB Kırsal Kalkınma Politikaları, akıllı uzmanlaşma ve yapısal fonlar, AB tarafından mali destek 

sağlanan mesleki gelişim fırsatları (AB Bursları), kadınlara yönelik destek mekanizmaları (KAYAD), Küçük 

İşletmeler Destek Programı (EBRD), Mesleki Teknik Egitim Sistemlerinin İyileştirilmesi ve Teşvik Edilmesi için 

Teknik Destek Projesi, Yaşam Boyu Eğitim ve Aktif İş Pazarı Önlemleri (VETLAM), Özel Sektörün Gelişmesi ve 

Rekabet Edebilirliğine yönelik Teknik Destek Projesi, kırsal bölgelerde AB desteği ve AB tarafından mali destek 

sağlanan KOBİ’lerin başarı öyküleri hakkında katılımcılara bilgi verilecektir.  

 “Kırsal bölgelerin sosyal dokusunun korunması ve yerel ekonomilerin canlandırılmasında insan kaynaklarını 

en yüksek düzeye çıkartmak için kadınların tam ve etkin olarak dâhil edilmesi hayati öneme sahiptir. Bu, kadın 

ve erkeklerin eşit şartlarda katılım ve faydalanabilmelerinin garanti altına alınması için kırsal kalkınma program 

ve projeleri hazırlanırken ve yürütülürken, eşit fırsatların sistematik bir biçimde bunlara entegre edilmesi 

anlamına gelmektedir.” Franz Fischler, AB Tarım ve Kırsal Kalkınma Komiseri 

 

Arka Plan: 

Kadınlar ve erkekler arasında fırsat eşitliğinin garanti altına alınması, Avrupa Birliği’nin önemli bir 

önceliğidir. Bu, aynı zamanda kırsal kalkınmanın uygulanabilirlik ve sürdürülebilirliği için de pratik bir 

gerekliliktir.  

Sürdürülebilir kalkınma için gerekli olan dönüşümsel ekonomik, çevre ve toplumsal değişimi elde edebilmek 

için kırsal kesimde yaşayan kadınlar kilit etmenlerdir. Ancak sağlık ve eğitim kredilerine sınırlı erişim, kırsal 

kesimlerde yaşayan kadınların karşılaştığı pek çok zorluktan yalnızca birkaçıdır ve bunlar küresel gıda ve 

ekonomi krizleri ve iklim değişikliği ile daha da ciddileşmektedir. Kadınların güçlendirilmesi sadece 

bireylerin, ailelerin ve kırsal toplumların refahı için değil aynı zamanda genel olarak ekonomik verimlilik için 

de kilit bir rol oynamaktadır.  

2015 yılı sonuna kadar olan dönemde Kıbrıs Türk toplumuna yönelik yardım programı çerçevesinde, Kırsal 

Kalkınma Destek Programı aracılığıyla AB tarafından Kıbrıs Türk toplumuna takriben 55 milyon € destek 

sağlanmıştır.  
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İlgili kişiler AB Bilgi Merkezi Facebook sayfası f/abbilgi veya e-posta: info@abbilgi.eu ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, 

Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden veya 228 2577 numaralı telefondan AB Bilgi Merkezi’ne ulaşarak bu etkinlikler hakkında 

daha ayrıntılı bilgi edinebilir. 

Basın Sorumlusu:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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