
 
 

              AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir  
 

Nicosia, 6 April 2016 

 

Katı Atık Yönetimi Paneli:  

ŞİMDİ! Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür 

Avrupa Komisyonu, Lefkoşa ve İskele/Trikomo’da düzenleyeceği iki panel ile katı atık yönetiminin önemine 
dikkatleri çekecektir. Panellerin ilki 7 Nisan 2016 Perşembe günü Lefkoşa Merit Otel’de, diğeri ise 8 Nisan 2016 
Cuma günü İskele Bandabulya’da 10:30 – 13:30 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Katı atık yönetimine 
ilişkin AB Politikaları, Kıbrıs Türk toplumunda AB uyum süreci ve yerel mevcut uygulamalar, konuşmacılar 
tarafından tartışılacaktır. Bunların yanı sıra Avrupa Komisyonu, yerel toplumlara yönelik yapılacak olan bir 
sonraki hibe çağrısı hakkında da bilgi paylaşacaktır.   

2010 yılında AB’deki toplam atık üretimi 2,5 milyar tondu. Bu miktarın yalnızca  (ancak giderek artmakta olan) 
%36’sı geri dönüştürülmüştür, geri kalanlar ise depolanmıştır. Bunların arasından 600 milyon tona yakını geri 
dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir atıklardı. Avrupa’da her birey bugün ortalama yarım ton atık 
üretmektedir. Bunların sadece %40’ı yeniden kullanılmakta veya geri dönüştürülmektedir ancak bazı ülkelerde 
%80’inden fazlası hala çöp döküm alanlarına gönderilmektedir (kaynak: Environmental Data Centre on Waste, 
Eurostat).  

Arka Plan: 

Avrupa Birliği’nin atık yönetimi, atık politikalarının belirlenmesi ve işlevsel seviyede atık yönetimi esnasında 
aşağıda belirtilen öncelik sırasını gösteren "atık hiyerarşişi" temeline dayanır: Önleme/azaltma, yeniden 
kullanım (için hazırlama), geri dönüştürme ve en az tercih edilen yöntem olarak bertaraf etme.   

Buna uygun olarak, 7’nci Çevre Eylem Programı, AB’deki atık politikasına yönelik olarak aşağıda belirtilen 
öncelik hedeflerini belirler:   

 Üretilen atık miktarının azaltılması; 
 Geri dönüşüm ve yeniden kullanımın artırılması; 
 Geri dönüştürülemeyen maddeler için atık yakmanın sınırlandırılması; 
 Atık depolama alanlarının aşamalı olarak kapatılması;       
 Atık politika hedeflerinin tüm Üye Devletler’de tamamen uygulanmasının sağlanması.  

Atıkların kaynağa dönüştürülmesi, döngüsel ekonominin anahtarlarından biridir. Avrupa mevzuatında yer 
alan hedef ve amaçlar; atık yönetiminin iyileştirilmesi, geri dönüşümde inovasyonun sağlanması, depolama 
işlemlerine başvurulmasının kısıtlanması ve tüketici davranışlarının değişmesine yönelik girişimlerin 
başlatılması doğrultusundaki kilit dinamiklerdir.  Yeniden üretir, yeniden kullanır ve geri dönüştürürsek ve bir 
sanayinin atıkları bir diğerinin ham maddesi olursa, atıkların olmadığı ve kaynakların etkin ve sürdürülebilir 
bir biçimde kullanıldığı daha döngüsel bir ekonomiye geçiş yapabiliriz.  

Etkinlik hakkında daha fazla bilgiyi AB Bilgi Merkezi Facebook sayfasından (f/abbilgi) veya AB Bilgi Merkezi’ne 
e-posta (info@abbilgi.eu), telefon (228 2577) veya 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa adresinden 
ulaşarak temin edebilir.  

Basın irtibat:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu veya 0533 840 8583 

http://ec.europa.eu/eurostat/web/environment/waste
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/

