
 
 

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  
 

Lefkoşa, 12 Mayıs 2016 

 

Avrupa Günü 2016 Kutlamaları: Farklılıklar İçinde Birlik 

 
Avrupa Komisyonu, farklılıklar içinde birliğin önemine 14 Mayıs 2016 Cumartesi günü Lefkoşa, 
Selimiye Meydanı’nda saat 10:00 ile 14:00 arasında düzenleyeceği 2016 Avrupa Günü kutlamasında 
dikkati çekecektir. Etkinliğe tüm halkımız davetlidir. AB Elçilik temsilcileri ile AB destekli projelere ev 
sahipliği yapacak olan etkinlikte, katılımcılar AB destekli projeleri ve kendi kültür ve ülkeleri hakkında 
bilgi vereceklerdir. Açılış konuşmaları saat 11:30’da yapılacaktır. Etkinlikte ayrıca müzik, dans 
gösterileri ve çeşitli faaliyetler de yer alacaktır.  Bu yıl, Avrupa Günü’nün teması olan “Farklılıklar 

içinde Birlik” ile Avrupa çatısında birleşen farklı topraklar, kültürler ve diller kutlanacaktır.  
 

Birleşik Krallık, Avusturya, Polonya, İsveç, Finlandiya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, İtalya, Hollanda, 

İspanya ve İrlanda; katılımcı AB Üye Devletleri arasındadır. Bunların yanı sıra bazı yerel STK’lar ile 

birlikte teknik destek projeleri de kendi AB destekli projelerini tanıtacak ve projeler hakkında bilgi 

verecektir. AB Üye Devletleri temsilcileri tarafından AB ülkeleri hakkında bilgi paylaşılacak ve 

katılımcıların sorularına yanıt verilecektir.  

 

Arka Plan:  

Her yıl 9 Mayıs’ta gerçekleştirilen Avrupa Günü ile Avrupa’da barış ve birlik kutlanmaktadır. Bu tarih,  

‘Schuman Deklarasyonu’nun’ yıl dönümüdür. 1950 yılında Paris’te yaptığı konuşmada, o dönemin 

Fransa dış işleri bakanı olan Robert Schuman, Avrupa uluslarının birbirleriyle savaşmayı akıllarına bile 

getiremeyeceği yeni bir siyasi işbirliğinin Avrupa genelinde tesis edilmesiyle ilgili fikrini dile 

getirmiştir.  

Schuman Deklarasyonu’nda “Avrupa; ne birden bire ne de kapsamlı bir inşa süreci ile oluşturulacaktır; 

Avrupa, öncelikle gerçek bir dayanışmanın oluşmasını sağlayacak somut farkındalık üzerine inşa 

edilecektir”, ifadesi yer almaktadır. 9 Mayıs 1950 tarihinde, Fransa ve Almanya arasında kömür ve 

çeliğin birleştirilmesi ile başlayan bu süreç, bugün hepimizin Avrupa Birliği olarak bildiği yapıya 

dönüştürülmüştür. Avrupa Birliği; insanlık onuru, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü ve 

insan haklarına saygı gibi temel değerler üzerine inşa edilmiştir.  

İlgilenen bireyler, etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi 

Merkezi’ne e-posta (info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden 

ulaşarak temin edebilir.  

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