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AVRUPA’DAN BÜYÜK EKO-ENERJİ ATAĞI 
9 Avrupa ülkesi 30 milyar euroluk bir proje ile ekolojik enerji yatırımı 
başlatıyor. Kuzey Denizine dev rüzgar tribünleri kurulacak. Yeni 
oluşturulacak bir ağ sistemi ile Rüzgar-su ve güneş enerjileri 
birleştirilecek. Üç farklı enerjiden gelen elektrik akımı, Avrupa’nın tümüne 
kurulacak yüksek gerilim high-tec ağ sistemi ile dağıtılacak. Almanya ile 
beraber 8 Avrupa ülkesi dev bir çevreci enerji projesi başlatıyor. 30 milyar 
euroluk yatırımla yapılması hedeflenen yatırıma göre rüzgar, güneş ve su 
enerjileri ortak bir yüksek gerilim hattı üzerinden tüm Avrupa’ya elektrik 
sağlayacak. Böylece iklim korumaya çevreci enerjilerle büyük bir destek 
sağlanacak. Alman Süddeutsche Zeitung’un haberine göre Kuzey ülkeleri 
bu yeni high-tec enerji sistemi için işbirliğine gidiyor. Farklı enerjilerden 
gelen akım ortak ve tek bir sistemden dağıtılacak. 10 yıl içinde böyle bir 
ağın tüm Avrupa’ya enerji dağıtması ve enerji ihtiyacının onda birini 
karşılaması hedefleniyor. Kuzey Denizi’nde dev rüzgar enerjisi 
pervaneleri kuruluyor. Bunların bir bölümünü büyük enerji şirketleri 
kurmaya başladılar. Toplam kapasitenin 100 gigawatt olacağı belirtiliyor. 
(Avrupa’daki kullanımın onda biri)  Denizin altından geçecek yüksek 
gerilim hatları ile bunlar ana karadaki güneş ve su enerjisi sağlayan 
sistemlere bağlanacak. Projeye katılan ülkeler şöyle sıralanıyor: Almanya, 
İngiltere, Fransa, Belçika, Danimarka,, Hollanda, İrlanda, Luksemburg ve 
Norveç. 9 Şubat’ta ilgili tarafların bir araya gelip bir çerçeve anlaşması 
imzalaması bekleniyor. Yatırımın önemli bir bölümünün özel sektör ve 
enerji şirketleri tarafından karşılanması öngörülüyor. Hava 
değişimlerinden etkilenmemesi ve farklı enerji alanlarından gelenleri 
birleştirmesi için yeni teknoloji ile inşa edilecek yüksek gerilim hattı, 
projenin en önemli ayağını oluşturuyor.  
Kaynak: Euractiv 
 
KALKINMA AJANSLARINDAN FİRMALARA MALİ DESTEK 
Türkiye'de AB uyum sürecinde kurulan Kalkınma Ajansları, önümüzdeki 
aylarda 100 milyon liraya yakın mali destek dağıtacak. Hibelere KOBİ ler, 
STK lar, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, üniversiteler, mahalli idareler, 
kamu kurum ve kuruluşları başvuruda bulunabiliyor. Açılan çağrılar şöyle; 
*Mevlana Kalkınma Ajansı'ndan 2 yeni mali destek programı  
*Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'ndan yeni mali destek programı  
*Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı KOBİ destek programı 
*Çukurova Kalkınma Ajansı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 
*Çukurova Kalkınma Ajansı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 
*Çukurova Kalkınma Ajansı Küçük Ölçekli Alt yapı Projeleri Mali Destek 
Programı 
Kaynak: AB İlan 
 
AB, GALILEO UYDU NAVİGASYON SİSTEMİNİ KURUYOR   
Avrupa Birliği'nin Amerikan GPS sistemine alternatif olarak geliştirdiği 14 
uyduluk Galileo projesi start aldı. 566 milyon euro bedelli ihaleyi Alman 
OHB firması kazandı. Pek yakında Avrupa’yı bilim-kurgu filmlerindeki gibi 
bir gelecek bekliyor, artık sürücüsüz traktörler geniş arazileri milimetrik 
ince hesapla bir baştan bir başa gübreleyebilecek. Ya da sürücüsüz çöp 
arabaları kentlerdeki çöp bidonlarını kendi saptayıp, zamandan tasarruf 
edecek. İşte Avrupa’nın uydu destekli yeni navigasyon sistemi Galileo çok 
uzaklarda değil, yakın bir zamanda, 2014’te bu ve buna benzer daha 
birçok işin otomatik olarak görülmesine yardımcı olacak. Aslında  

 
 
tartışmalı olan ve ön testlerde hataları da saptanan Avrupa’nın prestij 
projesi Galileo'ya birçokları çoktan “doğmadan öldü” damgasını 
vurmuşlardı. Ama AB Komisyonu bu seslere kulak asmadan projeyi 
tamamlama komutunu verdi. Şimdiden 566 milyon Euro’ya mal olacağı 
tahmin edilen ve ABD’nin “GPS” sistemine rakip olacağı söylenen 
Galileo navigasyon sisteminin ihalesini Bremen’li OHB şirketi kazandı. 
Avrupa Navigasyon Sistemi Galileo’ya bağlı ilk 14 uydunun iki yıl içinde 
üretilmesi planlanıyor. Orta ölçekli “OHB” şirketinin yönetim kurulu 
başkanı Marco Fuchs, tekliflerinin Almanya’nın dev uzay araştırmaları 
holdingi olan EADS’ten 100 milyon Euro daha düşük olduğunu söylüyor 
ve ekliyor: “ Bu bizim için tabii ki bir övünç kaynağı. Zira biz EADS’ten 
çok daha küçük bir işletmeyiz. Ama uzay çalışmaları alanında Almanya 
olarak iddialıyız. İşletmemizde 1500 kişi çalışıyor. Yani Avrupa'da bu 
sektörde yine de büyük bir işletme sayılırız.” Avrupa’da şimdiye kadar 
otomobil, gemi ve uçaklarda navigasyon sistemi olarak Amerikan “GPS” 
sistemi kullanılmaktaydı. AB, Galileo çerçevesinde şimdi toplam 32 
uyduyu uzaya göndermek, böylece Amerikan “GPS” sistemine rakip 
olmak istiyor. Ancak bunu başaracağı kesinleşmiş değil. Aslında Galileo 
altı yıllık gecikmeyle start alıyor. Bu gecikmenin temelinde AB içinde 
projenin masrafları ve yetkiler konusundaki tartışmalar yatmaktaydı. 
Zaman kaybı nedeniyle rakip ülkelere üstünlük sağlama fırsatı da 
yitirilmiş oldu. Çin’in “Compüass”, Rusya’nın “Glonass” navigasyon 
sistemleri de start aşamasında. Amerikalılar ise daha iyi bir “GPS” 
sistemi planlıyor. Kısacası, navigasyon sistemi için aynı radyo 
frekanslarını kullanan Çin ve AB arasında zamana karşı frekans 
yakalama yarışı başlamış oluyor. AB’nin Ulaştırmadan Sorumlu Üyesi 
Antonio Tajani, projenin her halde Avrupa için büyük önem taşıdığını 
vurguluyor: “Galileo, Avrupa’nın siyasi bağımsızlığının güvenceye 
alınmasına yardımcı olacak. Gerek önemi giderek artan teknolojik 
açıdan, gerekse ekonomik ve sosyal açıdan. Ayrıca güvenliğimiz için de 
önemli.” 
Kaynak: DW 
 
ÇİN İHRACATTA ALMANYAYI GERİDE BIRAKTI 
Çin, Almanya'nın ihracattaki dünya liderliğini elinden aldı. Toplam 1,2 
trilyon dolarlık ihracatla Almanya'yı geride bırakarak dünya lideri olan 
Çin, 196 milyar dolarlık da ticaret fazlası verdi. Çin Devlet Medyası 
2009 genelinde ülkenin toplam ihracatının 1,2 trilyon dolara ulaştığını 
bildirdi. Almanya ise 2009 yılında 1,17 trilyon dolar (816 milyar avro) 
ihracat yaptığını açıklamıştı. Çin, 14 aydır ilk kez Aralık ayında 
ihracatında artış yaşayınca dünyanın en büyük ihracatçısı olma 
unvanına kavuştu. Çin'in ihracatı aralık ayında bir önceki yılın aynı 
dönemine göre yüzde 17,7 artış gösterdi. Almanya'nın elinden ihracat 
birinciliğini almakla birlikte Çin, 2009 yılı toplamındaki ihracatı 2008'e 
göre yüzde 13,9 düşüş kaydetti. Çin'in yeni statüsü büyük oranda 
sembolik olmakla birlikte ekonominin dayanıklılık kabiliyetini gösteriyor. 
Finans krizi nedeniyle küresel tüketici talebi çökse bile düşük maliyetli 
üretimin deniz aşırı satışı devam ediyor. Öte yandan, Şinhua Haber 
Ajansına göre, 2009 yılında Çin'in ticaret fazlası yüzde 34,2 artarak 196 
milyar dolara yükseldi. 
Kaynak: AA 
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