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Lefkoşa, 5 Temmuz 2017 

 

Yeşil Hafta 2017: Daha Yeşil bir Gelecek için Yeşil Meslekler Semineri 

Avrupa Komisyonu, “Yeşil Hafta 2017” kapsamında 7 Temmuz, Cuma günü 10:30 ile 13:00 saatleri arasında 
Lefkoşa Merit Otel’de gerçekleştirilecek olan “Daha Yeşil bir Gelecek için Yeşil Meslekler” semineri ile yeşil 
meslek kavramının önemini vurgulayacaktır. Etkinliğin amacı, yeşil meslekler ve yeşil beceriler hakkında AB ve 
Kıbrıs Türk toplumundaki fırsatlar, uygulamalar ve politikalar ile ilgili tartışma başlatmaktır. Etkinlikte, yerel 
girişimlerin yanı sıra AB politikaları ve Avrupa’dan örnekler sunulacaktır. Etkinlik; İnşaat Mühendisleri Odası, 
Çevre Mühendisleri Odası, Makine Mühendisleri Odası ile Mimar ve Mühendis Odaları Birliği ortaklığında AB 
Bilgi Merkezi tarafından düzenlenmektedir.  

Etkinliğe AB’yi temsilen konuşmacı olarak Macaristan’dan katılacak olan Bela Galgoczi, AB çevre politikaları 
hakkında bilgi verecek ve AB ülkelerindeki en iyi uygulamalardan örnekler göstererek bu politikalar sonucunda 
yeşil mesleklerin nasıl oluşturulduğunu anlatacaktır. Etkinlikte ayrıca, Gülcan Yalınca tarafından AB destekli ve 
inşaat mühendislerine yönelik Yeşil Ekonomi hakkında farkındalık yaratma projesi ile Tamer Zaim ve Yasemin 
Çobanoğlu tarafından enerji sektörüne ve diğer sektörlere yönelik yerel yeşil meslek fırsatları ve yeşil beceriler 
ile ilgili sunumlar yapılacaktır. Türk Tesisat Mühendisleri Derneği’nden (TTMD) Sayın Bahri Türkmen ise 
Türkiye’de AB desteği ile yürütülmekte olan bir proje çerçevesinde gençlerin enerji verimli binalar hakkında 
eğitilmesi ve istihdam fırsatlarının tedariki ile ilgili bilgi verecektir.  

 
Arka Plan: 
 
Yeşil Hafta 2017: 
Her yıl düzenlenen AB Yeşil Hafta etkinlikleri, Avrupa çevre politikalarının tartışılarak ele alınabilmesi için bir 
fırsat yaratmaktadır. Avrupa Komisyonu Çevre Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenmekte olan çevre 
politikaları takvimindeki bu kilit etkinlik; Avrupa ve dünya genelinden politika yapıcılarını, önde gelen 
çevrecileri, paydaşları ve konuyla ilgili diğer şahısları bir araya getirmektedir.   

2017 AB Yeşil Hafta’sı ‘Daha Yeşil bir Gelecek için Yeşil İşler’ teması ile AB çevre politikalarının nasıl yeşil 
meslekler yaratarak AB’deki ekonomik, sürdürülebilir ve sosyal yönden sorumlu büyümeye katkı sağladığı 
konusu üzerinde odaklanacaktır. Ayrıca, pek çok meslek sektörlerinde yeni yeşil beceri türlerine olan taleplere 
de vurgu yapılacaktır.  

 
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı:  

Avrupa Birliği; Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Mali Yardım Programı çerçevesinde, Güngör/Kutsoventis’te 
merkezi bir zararsız katı atık düzenli çöp depolama alanının ve bunun yanında bir de küçük ölçekli zararlı atık 
depolama tesisinin inşa edilmesi; Mağusa’da bir katı atık transfer istasyonunun inşası ve Dikmen çöp alanının 
restorasyonu gibi önemli çevre konulu alt yapı projelerine toplam 32.5 milyon Euro’luk bir bütçe ayırmıştır. 
Projelerin kapsamında, 2008 yılında Kıbrıs Türk toplumunun uyguladığı katı atık master planında öngörülen 
kısa dönemli öncelikli önlemler de yer almıştır.  

Bunlara ek olarak, sivil toplumun güçlendirilmesi, okullar ve insan kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili 
portföyleriyle AB, Kıbrıs Türk toplumunda çevrenin korunması, çevre bilincini ve istihdam edilebilirliği 
artırmaya yönelik birçok projeye destek sağlamaktadır.  Kıbrıs’ın kuzeyinde sivil toplumun güçlendirilmesi; 
diyalog kültürünün geliştirilmesi; toplum yaşamına katılım ve hoşgörülük, barış, aktif yurttaşlık gibi değerlerin 
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teşvik edilmesi için kilit bir öneme sahiptir. Avrupa Birliği, 2007’den itibaren sivil topluma yönelik toplam 9.5 
milyon Euro tutarında bir bütçe ayırmıştır.  

Avrupa Birliği, okullara ve yaşam boyu öğrenim kurumlarına yönelik toplamda 8.6 milyon Euro’yu 7 proje teklif 
çağrısı ile tahsis etmiştir. 2016 yılına kadar toplamda 97 okul ve yaşam boyu öğrenim projesi ve 31 şirket 
(çalışanlarının yetkinliklerini artırmak amacıyla) bu hibelerden yararlanmıştır. Avrupa Birligi, 2008’den itibaren 
insan kaynaklarının geliştirilmesi için toplamda 14 milyon Euro’luk bir kaynak ayırmıştır. 

 
İlgilenen bireyler AB Bilgi Merkezi ile iletişime geçerek bu etkinlikle ilgili daha fazla bilgiye erişebilirler: info@abbilgi.eu, 228 2577  
Basın İrtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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