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Lefkoşa, 4 Haziran 2021  

 
“Sağlıklı bir Çevre için İki Toplumlu İş Birliği” 

 
Avrupa Komisyonu tarafından, 4 Haziran 2021 Cuma günü düzenlenen “Sağlıklı bir Çevre için İki Toplumlu İş 
Birliği” konulu webinarda çevreyi korumaya yönelik iki toplumlu çalışmalar ve AB desteğinin Kıbrıs'ta çevrenin 
korunmasına yönelik yardımları ele alındı. Zoom platformunda düzenlenen etkinlik, AB Bilgi Merkezi'nin 
Facebook sayfasından canlı olarak yayınlandı. https://www.facebook.com/ABBilgi/videos/152209910285918 
 
Etkinlikte, Avrupa Birliği Program Destek Ofisi Bölüm Başkanı Virve Vimpari yaptığı açılış konuşmasında AB Yeşil 
Düzeni’nin önemine değindi ve şöyle konuştu: “AB, 2006’dan bu yana, özellikle katı atık, atık su ve su temini 
altyapısı alanlarında başarıyla gerçekleştirdiği çok sayıdaki projeyle işbirliğini sürdürmekte ve Kıbrıs Türk 
toplumunda çevre sektörüne destek vermeye devam etmektedir. Çevre açısından böylesi öneme sahip konular 
söz konusu olduğunda sahada iki toplumlu işbirliği yapılması, mümkün olan sonuçların en yüksek seviyede elde 
edilebilmesi için hayati önem taşımaktadır.” 

Çevre Teknik Komitesi Eş Başkanları Dr. Michael Loizides ve Prof. Dr. Salih Gücel ise konuşmalarında şu ifadeleri 
paylaştılar: “Şimdi, her zamankinden de fazla, Teknik Komitelerin üyeleri olarak bizler, bölünmüşlük içinde 
uyumlu bir iş birliğinin kolaylaştırılması için zaman ve çaba harcamak zorundayız. Çevre Teknik Komitesi olarak 
yeni ve merkezi bir platform üzerinde çalışıyoruz. İlgilenen tüm Kıbrıslıları güçlerini birleştirmeye ve aktif olarak 
ortak geleceğimize katkıda bulunmaya çağırıyoruz. Ada genelinde Kıbrıs halkından değerlendirilip hayata 
geçirilmek üzere, bize günlük hayatımızı etkileyen projeler göndermeleri mümkün olacak. Çevre Teknik 
Komitesi olarak iki toplumu bir araya getirmeye, kalıcı köprüler kurmaya, birlik içerisinde yaşamı desteklemeye 
katkı koyacak projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. İki toplum temsilcileri olarak aynı hedef ve amaç 
için çalışmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz."     

 
Kısa Bilgi:  
Avrupa Birliği 11 Aralık 2019 tarihinde iklim değişikliği yükümlülüğü açısından çok önemli ve radikal bir adım attı. Iklim 
değişikliği konusunda küresel anlamda her zaman liderliğini gösteren Avrupa Komisyonu “Avrupa Yeşil Düzeni” (European 
Green Deal) planı ile üye ülkeler coğrafyasında 2050 yılına kadar “karbon nötr” olmak için yol haritasını kamuoyu ile 
paylaştı (EC, 2019).   Komisyon’un yeni başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Yeşil Düzeni (AYD) planı için “Avrupa'nın aya 
insan göndermesi” gibi çok radikal bir karar olduğunu söylüyor, yeşil düzenin ekonomik büyümede söylemi değiştireceğini; 
kirli, karbon-temelli ekonomik büyüme yerine enerji ve materyal verimli, döngüsel ekonomiyi esas alan karbonsuz bir 
ekonomik büyüme modeli geliştirdiklerini vurguluyor. Dahası, “Yeşil Düzen uygulamasını başarılı bir şekilde uygulayacak 
Avrupa’nın, diğer ülkelere rol model olacağını ve bu ülkelerinde yeşil bir dünya dönüşümü için çaba göstereceğini 
umduğunu” belirtiyor.  
 
Daha fazla bilgi için: 
https://www.abbilgi.eu/tr/assets/docs/je0320453trc.pdf 
https://www.abbilgi.eu/tr/assets/docs/je0320454trc.pdf 
https://www.abbilgi.eu/tr/assets/docs/je0320455trc.pdf 
https://www.abbilgi.eu/tr/assets/docs/factsheet-kirliligin-ortadan-kaldirilmasi.pdf 
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 
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