
 
 

AB Blgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                               
 

Lefkoşa, 23 Haziran 2020 

Enerji Verimliliği Webinarı 
 
Avrupa Komisyonu tarafından Elektrik Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Kıbrıs Türk Elektrik 
Müteahhitleri Birliği ve Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği iş birliğiyle düzenlenecek olan “Enerji 
Verimliliği” konulu webinarda enerjiyi verimli bir şekilde kullanmanın aile bütçesine, ekonomiye ve 
adamızın çevresine olan faydaları vurgulanacaktır. AB Sürdürülebilir Enerji Haftası ile örtüşen webinar, 24 
Haziran 2020 Çarşamba günü, 18:30 - 20:00 saatleri arasında düzenlenecektir. Webinarda, insanların 
yaşamlarını iyileştirmek amacıyla sürdürülebilir büyümeyi teşvik eden Avrupa Yeşil Düzenine vurgu 
yapılacaktır.  
 
AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından da canlı olarak izlenebilecek olan webinarda, KTMMOB Elektrik 
Mühendisleri Odası Başkanı Görkem Çelik, enerji verimliliği, AB standartları ve mevcut yerel durumdan 
bahsedecek, Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) İdare Amiri Osman Asilzade ve Kıbrıs Lisanslı 
Elektrik Müteahhitleri Birliği eğitmeni Dr. Stylianos Hirodontis ortaklaşa yürüttükleri ve AB tarafından 
finanse edilen Elektriksel Alan Projesi hakkında konuşacak ve Kıbrıs'ta enerji verimliliğine, elektrik işgücü 
piyasasının rolüne, taşıdığı öneme ve var olan kısıtlamalara vurgu yapacaklardır. Son olarak, Mimarlar Odası 
KTMMOB Başkanı Kozan Uzunoğlu, mevcut binaların enerji verimliliği bakımından iyileştirilmelerini konu 
alan bir sunum yapacaktır. Etkinliğin moderatörlüğünü, elektrik ve elektronik mühendisliği alanında 
akademisyen Doç. Dr. Murat Fahrioğlu yürütecektir. Türkçe ve İngilizce yapılacak sunumların eş zamanlı 
çevirisi sağlanacaktır.  
 
Kıbrıs Türk toplumuna yönelik AB Yardım Programı kapsamında 2008-2013 yılları arasında uygulanan 11.44 
milyon Euro bütçeli enerji verimliliği programında enerji tüketiminin izlenmesini iyileştirmek amaçlanmış, 
bu doğrultuda uzaktan kontrol edilebilen elektronik sayaç ve Kontrol ve Veri Toplama (SCADA) sistemi 
kurulmuştur. Program kapsamında, ayrıca, güneş enerjisinin Kıbrıs için taşıdığı potansiyeli sergilemek 
amacıyla bir güneş enerjisi santrali de kurulmuştur. Kıbrıs Türk Elektrik Müteahhitleri Birliği (KTEMB) ve 
Kıbrıs Lisanslı Elektrik Müteahhitleri Birliği tarafından ortaklaşa yürütülen ve finansmanı AB tarafından 
sağlanan Elektriksel Alan Projesi ise, Kıbrıs'ta enerji verimliliği ile birlikte elektrik işgücü piyasasının rolünü, 
taşıdığı önemi ve var olan kısıtlamaları vurgulamayı amaçlamaktadır.  

Farkındalığın artırılması, standartların iyileştirilmesi, daha fazla istihdamın yaratılması ve yerel işletmelerin 
rekabet edebilirliklerinin artırılmasının yanı sıra adanın bütünü için daha uzun vadeli çevre dostu ekonomik 
faydaların sağlanması AB Yardım Programı'nın odak noktasında yer almaya devam edecektir. Enerji 
verimliliğine yönelik ekonomik teşvik programı, işgücünde beceri seviyelerini geliştirmeye, istihdam 
yaratmaya ve yerel işletmelerin emek yoğun, yenilikçi ve yerelde üretilmiş sürdürülebilir çözümler 
sunabilme becerilerini geliştirmeye odaklanarak uygulanmaktadır.  
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Arka plan: 
Avrupa Yeşil Düzeni AB'nin yeni büyüme stratejisidir. İstihdam yaratırken emisyonların azaltılmasına da olanak sağlayacaktır. 
Avrupa Yeşil Düzeni insanların refahını artırmakla alakalıdır. Avrupa'nın iklime zararsız hale getirilmesi ve doğal yaşam 
alanlarının korunması, insanlar için, gezegen ve ekonomi için iyi olacaktır. AB, 2050 yılına kadar iklime zararsız (nötr) hale 
gelecek, sera gazı emisyonları net-sıfır olan bir ekonomi olacaktır.  Bu hedefe ulaşmak için ekonomide yer alan bütün sektörlerin 
harekete geçmesi gerekecektir. Avrupa Yeşil Düzeninin temelini oluşturan bu hedef, aynı zamanda AB'nin Paris Anlaşması 
altındaki küresel iklim eylem taahhütleriyle de uyumlu bir hedeftir. İklime zararsız (nötr) bir topluma geçiş, hem aşılması gereken 
acil bir zorluktur hem de herkes için daha iyi bir gelecek inşa etmenin fırsatıdır.  
 
Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen AB Sürdürülebilir Enerji Haftası (EUSEW), Avrupa'da yenilenebilir enerji kaynaklarına ve 
verimli enerji kullanımına adanmış yılın en büyük etkinliğidir. 22-26 Haziran 2020'de katılımcılar, 'Krizin ötesinde: yeşil iyileşme ve 
yeşil büyüme için temiz enerji' teması altında çevrimiçi, etkileşimli bir etkinlik deneyiminin keyfine varacaklardır.  Yer alacak temel 
konular arasında, enerji toplulukları, enerji sistemleri, enerji geçişi, finans, sanayi, adil geçiş, yenilenebilir enerji kaynakları, 
renovasyon dalgası, sektör entegrasyonu, strateji ve ulaştırma yer alacaktır.  

Webinara katılmak için https://bit.ly/2C3nhhi  linkinden lütfen etkinlik kayıt formunu doldurunuz.   
 
Medya iletişim: AB Bilgi merkezi: info@abbilgi.eu, 228 2577 
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