
 
 

   
 

 
AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir..                                                        
 

Lefkoşa, 19 Aralık 2016 
 

Avrupa Komisyonu Atık Azaltmanın ve Geri Dönüştürmenin  

Önemi Konusunda Forum Düzenliyor 

Avrupa Komisyonu atık azaltma ve geri dönüşümün önemini 20 Aralık 2016 Perşembe günü 09:30 ile 14:00 
saatleri arasında Lefkoşa’da Bedesten’de yapılacak olan “Atık Azaltma ve Geri Dönüşüm Forumu” ile 
vurgulayacaktır. Forum sırasında atık azaltma ve geri dönüşüm konusunda dünyanın önde gelen uzmanları 
deneyimlerini ve önerilerini aktaracaklardır. Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, akademisyenler ve KOBİ’lerin 
foruma katılmaları ve fikirlerini paylaşmaları teşvik edilmektedir. Su/Atık Su ve Katı Atık Sektörlerinde Kapasite 
Artırımı Projesi ve AB Bilgi Merkezi’nin LTB, Teneke Çocuk ve Kanser Hastalarına Yardım Derneği ile ortaklaşa 
düzenlediği etkinlikte aynı zamanda farkındalık kampanyasının lansmanı da yapılacaktır.  

Etkinlikte yer alacak olan e-panel tartışmasına dünyanın farklı yerlerinden konuşmacılar katılacaktır: Vaughan 
Levitzke, CEO Green Industries Avustralya; Dr. Ljiljana Rodic, 3Rs Eğitim Uzmanı Hollanda; ve Profesör David 
Wilson, MBE: Imperial College of Science and Technology, Birleşik Krallık. 

 
Kıbrıs’ın kuzey kesimindeki kişi başı atık üretimi Avrupa’daki en yüksek oranlara sahiptir. Bu durum atık 
yönetimi sistemleri üzerinde büyük yük oluşturmaktadır. Güngör/Koutsoventis düzenli depolama alanının 
mevcut kapasitesi hızla tükenmektedir. Bu nedenle atık azaltma, yeniden kullanım ve geri dönüşüm 
sistemlerinin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Zaman içerisinde, atık azaltma ve geri dönüşüm istisna bir 
durum olmaktan ziyade bir norm halini alacaktır. Kıbrıs’taki atık üretiminin üstesinden gelebilmek için yeni 
fikirler ve yaklaşımlara ihtiyaç duyulmaktadır.  
 

Kısa geçmiş: 

Avrupa Birliği’nin atık yönetimine yaklaşımı "atık hiyerarşisi"ne dayalıdır ve atık politikasını ve atık yönetimini 
operasyonel düzeyde belirlerken aşağıdaki sıralamaya öncelik tanımaktadır: azaltma, yeniden kullanım (yeniden 
kullanıma hazırlama), geri dönüşüm, geri kazanım ve en az tercih edilen seçenek olarak, yok etme. 

Bununla uyumlu olarak, 7inci Çevresel Eylem Programı AB’deki atık politikası ile ilgili aşağıdaki hedefleri öncelik olarak 
belirlemiştir:  

• Üretilen atığın miktarını azaltmak; 

• Geri dönüşüm ve yeniden kullanımı maksimuma çıkarmak; 

• Atık yakımını geri dönüştürülemeyen maddelerle sınırlamak; 

• Arazi doldurma işlemini geri dönüştürülemeyen ve geri kazanılamayan atıklara indirgemek; 

• Tüm Üye Ülkelerde atık politikası hedeflerinin eksiksiz uygulanmasını sağlamak. 

Atığı kaynağa dönüştürmek döngüsel ekonominin kilit unsurlarındandır. Avrupa mevzuatında belirlenen amaç ve 
hedefler, atık yönetimini geliştirme, geri dönüşümde yeniliği teşvik, arazi doldurma işleminin sınırlandırılması ve tüketici 
davranışını değiştirmeye yönelik yaratıcı teşvikler konularında öncü olmuştur. Eğer yeniden üretir, yeniden kullanır ve geri 
dönüştürürsek ve eğer bir endüstrinin atığı diğerinin hammaddesine dönüşürse, atığın ortadan kaldırıldığı ve kaynakların 
etkili ve sürdürülebilir bir şekilde kullanıldığı daha döngüsel bir ekonomiye doğru ilerleyebiliriz.  

İlgilenen şahıslar bu etkinliklerle ilgili daha fazla bilgi edinmek için AB Bilgi Merkezi Facebook sayfası f/abbilgi veya AB Bilgi Merkezi’ne 

başvurabilirler: info@abbilgi.eu, 228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik, Lefkoşa. 

Medya iletişim:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 
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