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 Lefkoşa, 29 Temmuz 2021  

 

“Atık Su Yönetiminde İki Toplumlu İş Birliği” 

 

Avrupa Komisyonu tarafından, 29 Temmuz 2021 Perşembe günü düzenlenen “Atık Su Yönetiminde İki Toplumlu 

İş Birliği” konulu webinarda geçmişten bugüne Lefkoşa’daki atık su yönetimi tartışılırken, iki toplumlu 

çalışmaların ve AB desteğinin Kıbrıs’ta çevrenin korunması konusunda ne kadar önemli ve yardımcı olduğu 

anlatıldı. Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından da canlı olarak 

yayınlandı. https://www.facebook.com/ABBilgi/videos/843452396563202/ 

 

Etkinlikte, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Müdürü, Alain Joaris yaptığı açılış konuşmasında, çevre açısından 

atık su yönetiminin önemine değindi ve şunları belirtti: “Modern çevre altyapısı oldukça önemlidir. Çevresel 

altyapının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım Programının özel 

amaçları arasında yer almaktadır. Su ve atık su altyapısının iyileştirilmesi amacıyla AB Yardım Programı 

kapsamında 120 milyon Euro’dan fazla bir miktar tahsis edilmiştir. Bu destek dahilinde atık su ve su tedariki 

alanlarında birçok başarılı proje uygulama örnekleri bulunmaktadır. Çevre konusu, AB'nin genel öncelikleriyle 

uyumlu bir şekilde, AB Yardım Programı içinde başlıca sektörlerden birini oluşturmaya devam edecektir.” 

Kıbrıs'ta atık su yönetimi, 1960'lardan bu yana Lefkoşa'nın iki toplumu arasındaki iş birliğinin merkezinde yer 

almaktadır. Webinarda, Lefkoşa’nın kuzeyi ile güneyini birleştiren kanalizasyon projesinde aktif olarak görev 

alan dönemin Kanalizasyon şube sorumlusu Faik Özkaynak ve Kanalizasyon kurulu teknik direktörü Savvas 

Hadjineocleous süreç boyunca yaşadıkları deneyimlerini paylaştılar.  Faik Özkaynak konuşmasında, “1970'lerin 

sonlarında  kanalizasyon konusunda ortak anlayış ve iş birliği geliştirilmesi için başlatılan girişim, birçok başarılı 

projenin hayat bulmasına vesile olmuş ve iki toplumlu iş birliğine güzel bir örnek teşkil etmiştir. Aynı çevreyi 

paylaştığımız için tüm çevre sorunları Lefkoşa'nın her iki toplumunu da ilgilendirmektedir. Çevre sorunlarının 

çözümü bir zorunluluk içerse de her iki toplumun kanalizasyon örgütleri bu görevi gönülden bir ekip ruhuyla 

yerine getirmektedirler.” dedi.   

Savvas Hadjineocleous ise şu ifadeleri paylaştı: “Bulunduğumuz durumun zorluklarına rağmen, hem toplumların 

hem de çevrenin yararına çözümler bulmaya kararlıyız. 1970'lerin sonlarından bu yana, Lefkoşa'nın Kıbrıslı Türk 

ve Kıbrıslı Rum toplumlarının kanalizasyon kurumları, Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'in desteğiyle, günlük 

ihtiyaçların karşılanması, sorunların çözümü ve Lefkoşa sakinleri için daha iyi ve sağlıklı bir gelecek inşa edilmesi 

için iş birliği yapmaktadır.” 

Webinar, moderatör olarak katkı koyan çevre mühendisi Doğuç Veysioğlu’nun katılımcılardan gelen soruları 

konuşmacılara yönlendirdiği soru-cevap bölümünün ardından kendisinin konuyla ilgili genel 

değerlendirmeleriyle sona erdi. 
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