
 
 

AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.  
 

22 Ekim 2018, Lefkoşa 

 

Güngör/ Koutsoventis’teki AB tarafından finanse edilen Düzenli Katı Atık Depolama 
Tesisi Aşama II Kapasite Geliştirme Çalışmaları Tamamlandı 

 

Avrupa Komisyonu, yaklaşık 1.9 milyon Euro’luk yatırım ile yapımı yeni tamamlanmış olan 

Güngör/Koutsoventis düzenli katı atık depolama tesisinin Aşama II faaliyete başladığının duyurusunu 

yapmıştır. Avrupa Birliği, Güngör / Koutsoventis düzenli katı atık depolama tesisine devam eden yatırımıyla, 

Kıbrıs Türk toplumunun çevre alt yapısına ve özellikle atık sektörüne destek vermeye devam etmektedir.  Buna 

ilaveten bu proje, AB’nin atık ve geri dönüşüm yönetim politikaları ve Kıbrıs Türk toplumundaki iyi uygulamalar 

hakkında farkındalığı artırmayı da hedeflemektedir. 

AB tarafından finanse edilen Güngör/Koutsoventis’teki ilk düzenli katı atık depolama tesisi (Aşama I) yaklaşık 

3.5 milyon Euro’luk yatırım maliyeti ile 2012 yılında faaliyete başlamıştır. Tesisin ilk planında, takriben 10 yıllık 

bir süre için Kıbrıs Türk toplumunun taleplerini karşılayabilecek bir katı atık depolama kapasitesi öngörülmüştü. 

Bahsedilenbirinci aşama hâlihazırda tam kapasitesine ulaşmıştır.  

Kapasiteyi geliştirmek amaçlı yapılan  AB’nin finanse ettiği ‘Aşama II ve ilave çevre işleri’ projesi, yaklaşık 1.9 
milyon Euro’luk bütçe ile 2018 yılı Ocak ayında başlatılmıştır. Çöp bırakma alanı (Hücre 2) ile ilgili çalışmalar 
2018 yılı Eylül ayında tamamlanmıştır ve bugün faaliyete geçmeye hazırdır. Aşama II’nin tamamlanmasıyla 
Kıbrıs Türk toplumunun katı atık kabul kapasitesi 2030’a kadar uzatılmıştır. Mevcut AB yatırımları ile ilgili 
çalışmalar devam etmekte olan çevre işleriyle birlikte sürdürülmektedir ve 2018 yılı Aralık ayına kadar 
tamamlanacaktır. Çevre işleri arasında sızıntı yönetimi, düzenli depolama, gaz toplama, yakma tesisi ve 
tamamlanan depolama Hücre 1’in geçici  
olarak kapatılması yer almaktadır.   

Mevcut tesisin 2030 yılına kadar tüm Kıbrıs Türk toplumu için atıkların yeterli ‘depolanmasını’ sağlayabilmesi 

için atık yönetim yöntemlerinin ve en önemlisi yurttaşların algısının daha da geliştirilmesi gerekmektedir.  

Resmi olarak açılışı yapılan düzenli depolama tesisinin genişletilmesi, döngüsel ekonomi politikası olarak 

bilinen modelin tamamlayıcı bir parçasıdır. Zamanla, atık önleme, geri dönüşüm ve kirleten öder ilkesinin 

uygulanması istisnadan ziyade norm haline gelmelidir. 

 

Arka Plan: 
Avrupa Birliği'nin atık yönetimine yaklaşımı, atık politikasını şekillendirirken ve atıkların operasyonel düzeyde 

yönetirken aşağıdaki öncelik sırasını belirleyen “atık hiyerarşisine” dayanmaktadır: Önleme, yeniden kullanım 

(yeniden kullanıma hazırlama), geri dönüşüm, geri kazanım ve en az tercih edilen seçenek olan bertaraf etme. 

Buna uygun olarak 7’inci Çevre Eylem Programı,  AB atık politikası için aşağıda yer alan öncelikli hedefleri 

belirlemiştir: 

- Üretilen atık miktarını azaltmak, 
- Geri dönüşüm ve yeniden kullanımı en yüksek seviyeye çıkarmak, 
- Çöp yakma işlemini sadece geri dönüştürülemeyen malzemelerle sınırlandırmak, 

- Geri dönüştürülemeyen ve geri kazandırılamayan atıkların düzenli depolamalarının aşamalı olarak 
azaltmak, 

- Tüm Üye Devletlerde atık politikası hedeflerinin tamamen uygulanmasını sağlamak. 

Basın İrtibat:  AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu, 228 2577 
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