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Lefkoşa, 3 Nisan 2019 

 

Döngüsel Ekonominin KOBİ'ler için Potansiyelini Keşfedin 

 

Avrupa Komisyonu, küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ’ler) için döngüsel ekonominin faydalarını 

Lefkoşa’da gerçekleştirilecek olan “Döngüsel Ekonominin KOBİ’ler için Potansiyelini Keşfedin” konulu panel 

ile vurgulayacaktır. Panel, 4 Nisan 2019 Perşembe günü 15:30 - 17:30 saatleri arasında Kıbrıs Türk Ticaret 

Odası'nda gerçekleştirilecektir. Panelde, Avrupa Komisyonu döngüsel ekonomi paketi, Avrupa'nın döngüsel 

bir ekonomiye geçişi ve KOBİ'lerin döngüsel ekonomiden nasıl faydalanacakları hakkında bilgiler 

verilecektir.  Ayrıca, döngüsel ekonominin, tasarım, üretim, perakende ve ürün kullanımındaki malzeme 

yönetimi ile atığı nasıl önlediği konusuna vurgu yapılacaktır.  

 
AB atık yönetimi politikaları, atıkların çevre ve sağlık üzerindeki etkilerini azaltmayı ve Avrupa'nın kaynak 

verimliliğini artırmayı amaçlamaktadır. Uzun vadeli hedef, atıktan kaçınarak ve kaçınılmaz atıkları mümkün 

oldukça kaynağa çevirerek, Avrupa’yı geri dönüşüm toplumuna dönüştürmektir. Uygun atık yönetimi, kaynak 

verimliliğini ve Avrupa ekonomilerinin sürdürülebilir büyümesini sağlamada kilit bir unsurdur. Ocak 2018'de 

Avrupa Komisyonu, daha döngüsel bir ekonomiye geçişin bir parçası olarak plastik konusunda Avrupa çapında 

ilk stratejisini başlatmıştır. 

 

2006 yılında Avrupa Birliği, Kıbrıs Türk toplumundaki katı atık sektörü için 19.5 milyon Euro tahsis etmiştir. 

Projeler, Kıbrıs Türk toplumunun 2008 yılında kabul ettiği katı atık ana planında öngörülen kısa vadeli öncelikli 

önlemleri kapsamıştır. Bunlar arasında Koutsoventis/Güngör’de bulunan tehlikeli olmayan atık depolama 

sahasının inşası da dahil olmak üzere küçük çaplı tehlikeli bir atık depolama tesisi, Mağusa’da bir atık transfer 

istasyonunun inşası, uzun mesafeli atık nakil kamyonlarının temini ve Lefkoşa hastanesinde bulaşıcı tıbbi atıklar 

için büyük arıtma tesisi yer almaktadır. Buna ilaveten Dikomo/Dikmen çöp sahasının restorasyonu, yarı 

hareketli bir inşaat ve yıkım atık ön koşullandırma ekipmanı ve yeşil atık parçalama (ön kompostlama) ekipmanı 

tedariki de projeler arasındadır.  

 

Avrupa Komisyonu, 2012-2017 yılları arasında Kıbrıs Türk toplumuna yönelik katı atık yönetimi kapasitesinin 

artırılması için yaklaşık 6 milyon Euro ek bir finansman ayırarak, Koutsoventis/Güngör depolama sahasının 

ikinci aşaması için yapılan çalışmaları, tıbbi atık sterilizasyon tesisinin iyileştirilmesini ve tesislerin kullanımı için 

atık kamyonlarının tedariki çalışmalarını desteklemiştir. Kapasite artırımı için AB tarafından finanse edilen ikinci 
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proje olan “Aşama II ve İlave Çevre İşleri’” Ocak 2018'de yaklaşık 1.9 milyon Euro’luk bütçe ile başlatılmıştır. 

Atık depolama alanı (Hücre 2) üzerindeki çalışmalar Eylül 2018'de tamamlanmıştır. Aşama II’nin 

tamamlanmasıyla Kıbrıs Türk toplumunun katı atık kabul kapasitesi 2030’a kadar uzatılmıştır. Avrupa 

Komisyonu, “Morphou/Güzelyurt Atık Su Arıtma Tesisi (ASAT) Arıtılan Atık Suyun Yeniden Kullanımı için Sulama 

Sistemi Projesi” inşaatı için 2.14 milyon Euro değerindeki iş sözleşmesi ile 0.5 milyon Euro değerindeki hizmet 

sözleşmesini 2018 yılı Aralık ayında imzalanmıştır. Bu proje ile bir su depolama havuzu ve sulama suyu dağıtım 

sistemi inşa edilerek Morphou/Güzelyurt ASAT’ta arıtılan atık su kullanılacaktır. 

 

Arka Plan:  

Atık yönetiminin geliştirilmesi, sağlık ve çevre problemlerinin azaltılmasında, sera gazı emisyonlarının (çöp 

depolama sahalarındaki emisyonu doğrudan azaltarak ve dolaylı olarak çıkartılıp işletilecek olanları geri 

dönüştürerek) azaltılmasında ve (çöp depolama nedeniyle) peyzajın bozulması, yerel su ve hava kirliliği ve 

kirlilik gibi yerel düzeydeki olumsuz etkilerin engellenmesinde yardımcı olur.   

 

Avrupa Birliği’nde atık yönetimi politikası, aşağıda belirtilen öncelik sırasını belirleyen “atık hiyerarşisine” ve 

atıkların operasyonel seviyede yönetimine dayanmaktadır: önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri 

kazanım ve en az tercih edilen seçenek ise bertaraf etme (enerji kazanımı olmaksızın çöp yakma ve çöp 

depolama da buna dahildir). 

 

 

Basın İrtibat: AB Bilgi Merkezi, info@abbilgi.eu, 228 2576 

mailto:info@abbilgi.eu
mailto:info@abbilgi.eu

