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Lefkoşa, 28 Eylül 2020 

 

Ambalaj Atığı Yönetimi konulu Webinar 
Kullanılmış Ambalaj: Atık mı, Kaynak mı?  

 
Avrupa Komisyonu’nun ambalaj atığı yönetiminde modernize edilmiş bir yaklaşımın önemini 
vurgulayacağı webinarda, ambalaj atığı yönetimi ile ilgili ekonomik fırsatlar ve iyi uygulama örnekleri ele 
alınacaktır.. Avrupa Yeşil Düzeni kampanyası kapsamında düzenlenen ve 29 Eylül 2020 Salı günü 11:00 - 
13:00 saatleri arasında Zoom platformunda gerçekleştirilecek webinar AB Bilgi Merkezinin Facebook 
sayfasından da canlı olarak yayınlanacaktır. 
 
AB tarafından finanse edilen Su/Atık Su, Katı Atık Sektörü Kapasite Artırma Projesi Ekip Lideri Andy 
Whiteman, yapacağı sunumda AB’nin Ambalaj Atığı Yönetimi Çerçevesi hakkında bilgi aktaracaktır. Aynı 
projede uzman olarak görev yapan Kyriakos Parpounas, yapacağı sunumda Avrupa Birliği Ambalaj Atığı 
Yönetim Sistemlerini ele alacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşacaktır. Kıbrıs Türk Sanayi Odasından 
Ahmet Gürtuna ise sunumunda, yerel ambalaj üreticilerinin rollerine ve sorumluluklarına dikkat çekecek 
ve önerilerde bulunacaktır. Kıbrıs Türk Ticaret Odasından Ali Şah, döngüsel ekonomideki istihdam ve 
ticaret fırsatlarını ve AB standartları ile uyumlu ambalaj atıkların yönetimini ele alacak ve iyi uygulama 
örneklerini de paylaşacaktır. 
 
Avrupa Birliği, ambalaj ve ambalaj atığı yönetimini modernleştirme konusunda dünyanın bir numaralı 
yenilikçisi konumundadır. Son yıllarda önemli derslerin çıkarıldığı bu konuda, yeni iş modelleri ortaya 
çıkmaktadır. Geçmişten bugüne gelen Yap-Tüket-Çöpe At ekonomisi hızla ggeçerliliğini kaybetmektedir. 
 
Modern çevre altyapısı oldukça önemlidir. AB, 2006 yılından bu yana Kıbrıs Türk toplumuna çevre 
sektöründe destek vermektedir. Söz konusu destek kapsamında özellikle katı atık, atık su ve su tedariki 
alanlarında birçok başarılı proje uygulama örnekleri bulunmaktadır. Bu sistemler, doğal güzelliği ile 
tanınan, ancak sınırlı alana ve kaynaklara sahip bir ada olan Kıbrıs'ta özellikle önemlidir.  
 
Çevresel altyapının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi, AB'nin Kıbrıs Türk toplumuna yönelik Yardım 
Programının özel amaçları arasında yer almaktadır. Ambalaj ve ambalaj atıkları, AB desteğinin yakın 
zamanlarda sağlandığı kilit alanlardan birisidir. Bu destek kapsamında, yasal çerçevenin iyileştirilmesi, 
yeni altyapı yatırımlarının planlanması ve ambalaj atığı yönetim sistemlerinin oluşturulması yer almıştır. 
Bu alan, Kıbrıs Türk toplumuna önümüzdeki yıllarda AB Yardım Programı kapsamında sağlanacak 
desteklerde kilit bir alan olmaya devam edecektir. 
 
Toplumun ve farklı paydaşların eğitilmesi, katı atık yönetimi stratejisinin önemli bir parçasıdır. AB bu 
nedenle, atık yönetimi, AB atık ve geri dönüşüm yönetimi politikaları ve iyi uygulamalar hakkında 
farkındalığın artırılmasını amaçlayan projeleri de desteklemiştir. Su/Atık Su ve Katı Atık Kapasite 
Geliştirme Projesi, AB Bilgi Merkezi ile iş birliği içerisinde, 2016'dan bu yana atıkların önlenmesini ve geri 
dönüşümü vurgulayan çok sayıda etkinlik düzenlemiştir. 
 
Kısa Bilgi:  
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Avrupa Komisyonu, Avrupa'nın sürdürülebilir bir şekilde büyümesine yönelik yeni gündemi Avrupa Yeşil Düzeninin temel 
ayaklarından biri olan yeni bir Döngüsel Ekonomi Eylem Planını kabul etmiştir. Yeni Eylem Planında duyurulan girişimler 
arasında, ürünlerin tüm yaşam döngüsünü kapsayan, örneğin ürün tasarımlarını hedefleyen girişimler, döngüsel ekonomi 
süreçlerini destekleyen, sürdürülebilir tüketimi teşvik eden girişimler ve kullanılan kaynakların AB ekonomisinde mümkün 
olduğunca uzun süre tutulmasını sağlamayı amaçlayan girişimler yer almaktadır. Yasamayla ilgili önlemlerin yanı sıra 
yasamayla ilgili olmayan önlemler de getiren Eylem Planı, AB düzeyinde yapılacak eylemlerin gerçek katma değer 
sağlayacağı alanları hedeflemektedir. 
 
Ambalaj için kullanılan malzemelerin miktarı sürekli artmaktadır. Avrupa'da kişi başına düşen ambalaj atıkları, 2017 
yılında 173 kg ile rekor seviyeye ulaşmıştır. Komisyon, AB pazarındaki tüm ambalajların 2030 yılına kadar ekonomik açıdan 
ayakta kalabilir şekilde yeniden kullanılabilir veya geri dönüştürülebilir olmasını sağlamak amacıyla, 94/62/ EC27 sayılı 
Direktifi gözden geçirerek AB pazarına girmesine müsaade edilecek ambalajların taşıması gereken zorunlu gereklilikleri 
güçlendirecek ve bir takım yeni önlemler getirecektir. Bu önlemler arasında: (aşırı) ambalajlamanın ve ambalaj atığının 
azaltılmasına odaklanan önlemler, ambalajın yeniden kullanımını ve geri dönüştürülmesini sağlayabilecek tasarımlara 
yönlendiren önlemler, özellikle, ambalaj yerine alternatif olarak yeniden kullanılabilir ürünlerin veya sistemlerin 
kullanılmasının mümkün olduğu veya tüketim mallarının ambalajsız olarak güvenli bir şekilde taşınabildiği durumlarda, 
bazı uygulamalarda ambalaj malzemelerinin kullanılmasını kısıtlayan önlemler, ambalaj malzemelerinin karmaşıklığını 
azaltmayı hedefleyen önlemler ile kullanılan malzeme ve polimer sayısını azaltmayı hedefleyen önlemler yer almaktadır.  
 
Daha fazla bilgi için:  
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420 
 
 
Medya iletişim: AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu , 228 2577 

https://ec.europa.eu/info/node/123797
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_420
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