
 
 

   
 

 AB Bilgi Merkezi Avrupa Birliği tarafından finanse edilmektedir.                                   
 

Lefkoşa, 16 Aralık 2016 

 

Avrupa KOBİ Haftası 2016: “Yeşil Ekonomi”  

Avrupa Komisyonu, Avrupa KOBİ Haftası 2016’nın önemini 15 Aralık Perşembe günü Lefkoşa Merit Otel’de 

14:30-17:30 saatleri arasında gerçekleştirilen “Yeşil Ekonomi” etkinliğinde vurguladı. AB Bilgi Merkezi ve 

Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın ortaklığı ile düzenlenen etkinlikte konuşmacılar arasında Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası, Kıbrıs Sürdürülebilir Turizm İnsiyatifi, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Su Sektöründe Kapasite 

Geliştirme Projesi, Atık Su ve Katı Atık Sektörü ve Özel Sektöre Yönelik Teknik Yardım Projesi’nden uzmanlar 

yer aldı. AB hibelerinden yararlanarak enerji verimliliği projeleri uygulayan kişiler de etkinliğe katıldı. 

Avrupa Birliği, endüstri, çevre, iklim ve enerji politikaları arasında uyumluluk sağlamayı ve sürdürülebilir bir 

büyüme, yeni iş alanları ve inovasyon oluşturacak bir işletme ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. Bunu 

desteklemek için, Komisyon, AB ekonomisini döngüsel bir ekonomiye dönüştürmeyi hedefleyen iddialı bir 

gündem hazırlamıştır. Bu gündeme göre daha büyük ekonomik faydalar elde etmek için ürün ve materyallerin 

değerleri uzun süre korunabilmelidir.  

Kıbrıs Türk Toplumu için AB Yardım Programı kapsamında, birçok yerel işletme, Kıbrıslı Türk girişimcilerin 

rekabet edebilirliğini artırmak ve ürün ve hizmetlerini çağdaşlaştırmak amacıyla destek sağlayan Özel Sektörü 

Kalkındırma Programı’ndan yararlanmıştır; bu program, doğal kaynakların korunmasına ve yeni iş alanlarının 

oluşturulmasına özellikle önem göstermiştir. Program ayrıca Kıbrıs’ın kuzeyindeki limited şirketlere ve şahıs 

şirketlerine teknik yardım ve finansal destek sağlamaktadır. 2009’dan bu yana 300’den fazla yerel şirket AB 

uzmanlarının hizmetlerinden yararlanmıştır ve yüzden fazlası ortak hibeler şeklinde 20 milyon Euro’luk bir 

finansal destek almıştır.  

Avrupa Birliği, vatandaşlara ve hükümetlere, kaynakların daha iyi yönetilmesi, ekonomik araçların çevreye 

uyumlu olması, inovasyon için destek, su ve atıkla ilgili daha iyi politikalar geliştirme ve sürdürülebilir tüketim 

ve üretimi canlandırma gibi konularda yol göstererek ekonomilerini yeşillendirmede yardımcı olmaktadır.  

Kısa Geçmiş: 

Avrupa Komisyonu Avrupa KOBİ Haftası, Avrupa’da girişimciliği teşvik etmeyi hedefleyen bir pan-Avrupa 

kampanyasıdır. Mevcut işletmelerin bilgi ve desteğe erişimini sağlarken kendi işletmesini kurmak isteyenleri 

de teşvik etmeyi amaçlar. Avrupa Komisyonu tarafından koordine edilen bu kampanya kapsamında yıl boyu 

etkinlikler düzenlemektedir.  

 

İlgilenenler konuyla ilgili daha fazla bilgi için AB Bilgi Merkezi Facebook sayfası f/abbilgi veya AB Bilgi Merkezi: info@abbilgi.eu,       

228 2577 ve 11A Hasene Ilgaz Sokak, Köşklüçiftlik Lefkoşa’ya başvurabilirler. 

 

Medya İletişim:  Selen Mesutoğlu Altan, selen.altan@abbilgi.eu  veya 0533 840 8583 
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