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1-4 Temmuz 2013 Avrupa Birliği Kurumları Hakkında Bilgilendirme Ziyareti 

Brüksel 

 

Avrupa Komisyonu Kıbrıs Temsilciği organizatörlüğünde 1-4 Temmuz 2013 tarihleri arasında 

Brüksel’de kuzey ve güney Kıbrıs’tan 18-30  yaş arası çeşitli sivil toplum örgütlerinin temsilcilerine 

yönelik Avrupa Birliği Kurumlarına bilgilendirme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Sendikamızı temsilen 

Mehmetçik Ortaokulu temsilcimiz Hasan Hüral bilgilendirme ziyaretine katılmıştır.  

Çeşitli kurumlardan Kıbrıslı Rumları temsilen 22 kişi ve Kıbrıslı Türkleri temsilen 7 kişi programa 

katılmıştır. Kıbrıslı Türklere ayrılan kontenjan 8 kişiydi. 

Ziyaretteki bilgilendirme konuları Avrupa Birliği’nin nasıl meydana çıktığı, organlarının nasıl 

çalıştığı, birliğin şimdiki durumu, küresel ekonomik kriz,  20li yaşlarda çok yoğun olarak görülen 

işsizlik ve bununla ilgili çözüm yolları, birliğin Kıbrıslı Türklerle ilgili çalışmaları ve ilişkileri 

üzerineydi. 
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Mariann KLINBERG isimli eğitim, kültür ve gençlerden sorumlu kişi yaptığı sunumda Avrupa 

genelinde özellikle 20li yaşlardaki gençlerin 2000-2014 yılları arasında yapılan istatistiklerde işsizlik 

oranının yükselen bir ivme kazandığını ve şu anda 14 milyon gencin işsiz olduğunu belirtti. 

“Gençler Harekete Geçiyor” isimli bir proje yürüttüklerini ve bu proje kapsamında gençlerin 

kendilerini nitelik olarak geliştirmeleri ve becerilerini uygulamaları  için fırsatlar yarattıklarını 

söyledi. Bu proje ile farklı ülkeler arasında bu gençlerin değişim yapılarak farklı ülkelerde farklı 

bakış açılarını da yakalamaları hedeflenmektedir. 

Bir diğer konu da Avrupa Birliği’nin finanse ettiği projelerle ilgili bilgi veren Marcela VALKOVA’nın 

yaptığı sunumla ilgiliydi. Küresel ekonomik kriz ve maddi sıkıntılardan dolayı  projelerin daha 

temkinli değerlendiğini ancak eğitim ve gençlikle ilgili yapılacak olan doğru projelere her zaman 

onay verileceğini dile getirdi. 

Ziyaretteki en önemli sunumlardan biri de 27 Şubat 2006 tarihinde yürürlüğe giren Kıbrıslı Türklere 

yardım tüzüğüyle ilgili kurulan birimden sorumlu Michaela DI BUCCI’nin yaptığı sunumdu. DI BUCCI  

konu tüzüğün adanın tekrar birleşmesine yardımcı olmak, Kıbrıslı Türkleri ekonomik gelişim ve 

entegrasyon açısından cesaretlendirmek  ve iki taraf arasındaki iletişimi  güçlendirmek için 

hazırlandığını ifade etti. Konu tüzük kapsamında birçok Kıbrıslı Türk öğrenci ve öğretmenin 

burslandırılarak tahsil almak üzere Avrupa ülkelerine gönderildiği, kuzey Kıbrıs’taki   birçok okulun 

tesisleşmesi için maddi yardımlar yapıldığı ve yine Kıbrıs’ın kuzeyindeki birçok tarihi eser 

konumundaki binaların restorasyonu ve çevre koruma için maddi yardımlar yapıldığı bilgisi verildi. 

Bu yardımların devam etmekte olduğu da eklendi. 

 Avrupa Ekonomik ve Sosyal komite üyelerinden biri olan  Charilaos  XIROUCHAKIS  ile Ekonomi 

üzerine oldukça verimli bir görüşme yapıldı. XIROUCHAKIS birçok Avrupa Birliği üyesi ülkenin 

Ekonomik sorunlarla boğuştuğunu hatta batmamak için mücadele verdiğini ve birliğin tüm 

kurumları ile bu ülkeleri krizden kurtarmak için çalıştıklarını belirtti. Krizde olan bu ülkelere 

yardımda bulunulmadığı takdirde bunun birliği bir bütün olarak etkileyeceğini ve bölünmeye kadar 

gidebileceğini söyledi. Krizde başı çeken Yunanistan’ın sorununun bankaları doğru 

yönetememesinden kaynaklandığı ancak alınan tedbirlerle aşama kaydedildiği belirtildi. Krizdeki 

ülkelere direk olarak mali yardımda bulunmak için yasal zemin ve altyapı olmadığından dolayı para 

transferleri konusunda da sıkıntılar yaşadığını ifade eden XIROUCHAKIS bunun da zaman içinde 

çözülerek bu ülkelerin düzlüğe çıkacağını ümit ettiğini söyledi. 

 Son olarak ziyaret edilen Avrupa Parlamentosunda da parlamentonun işleyişi, oylama ve konuların 

nasıl tartışıldığı üzerine bilgiler alındı. Kıbrıslı Türklerin “Doğrudan Ticaret Tüzüğü” de burada 

tartışıldı. Komisyon tarafından hazırlanan bu tüzüğün parlamento tarafından red edildiği  kurumlar 

arasındaki işleyişe bir örnek olarak gösterildi.       

    

   


