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EUREKA / PRO-FACTORY DESTEĞİ KAPSAMINDA ÖNEMLİ 
FIRSATLAR  
EUREKA pazar odaklı, kısa sürede ticarileşebilecek ürün ve süreçlerin 
geliştirilmesine yönelik projelerin desteklendiği uluslararası işbirliği 
platformudur. 1985 yılında Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 18 ülke 
ve Avrupa Birliği’nin katılımıyla kurulan EUREKA, rekabetçiliğin 
arttırılması için EUREKA üye ülkelerindeki firmalar, üniversiteler ve 
araştırma kuruluşları arasındaki kalıcı Ar-Ge işbirliklerinin oluşturulması 
amaçlamaktadır. Pro-Factory, “Üretim” alanında projelerin 
oluşturulmasını ve desteklenmesine odaklanmış EUREKA 
Şemsiyesidir. Pro-Factory, 2011 yılına kadar devam edecektir. 
"EUREKA Pro-Factory" projelerinin ileri teknoloji alanları kapsamı:  
•    Yeni üretim teknolojileri  
•    Esnek üretim sistemleri  
•    Çevre dostu ürünler ve üretim süreçleri  
•    Ürüne ve/veya üretim süreçlerine yönelik bütünleşik servisler  
•    Üretim süreçlerinde bilişim teknolojilerinin uygulanması  
•    Yeni üretim ve iş süreçlerinin geliştirilmesi 
EUREKA/Pro-Factory desteği kapsamında otomotiv sektörü için önemli 
fırsatlar bulunmaktadır. Zira, Pro-Factory çağrısı sanayi üretimi 
gerçekleştiren tüm işletmeleri ilgilendirmekle birlikte, bu yıl TÜBİTAK 
tarafından otomotiv sektörü üzerine yönlendirme yapılması 
öngörülmektedir. 8 Ekim 2009 tarihinde Uludağ İhracatçı Birlikleri’nde, 
EUREKA/Pro-Factory desteğinin de anlatılacağı “Otomotiv Sektörü 
İçin Ulusal ve Uluslararası Ar-Ge Destek Programları Bilgi Günü” 
düzenlenecektir. Katılım için lütfen www.uib.org.tr adresini ziyaret 
ediniz. Kaynak: TÜBİTAK-EUREKA  (www.eureka.tubitak.gov.tr   
 
AB’DEN YUNANİSTAN’A KİŞİ BAŞINA 7 BİN 700 EURO GİTTİ 
Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya, kuruluşundan bu 
yana AB’nin ‘yükünü çekmeye’ devam ederken; Yunanistan ise AB’nin 
ortak bütçesine en fazla yük olan ülke olması ile dikkat çekiyor. 2008’de 
AB fonlarından 8.5 milyar Euro kullanmasına rağmen ortak bütçeye 
sadece 2.3 milyar Euro katkı sağlayan Yunanistan, AB’den net 6.2 
milyar Euro aldı. Yaklaşık 11 milyon nüfuslu Yunanistan, 27 yıllık AB 
üyeliği boyunca AB fonlarından net 85 milyar Euro kullandı. Buna göre, 
27 yılda her bir Yunanlıya AB 7 bin 700 Euro ödedi. AB’nin geçen yılki 
116.5 milyar Euroluk “ortak bütçesi”ne, 11 milyar Euro ile en fazla net 
katkıyı ise yaklaşık 4 milyon Türk gurbetçinin yaşadığı Almanya sağladı. 
AB’ye en çok yük olan ikinci ülke; yeni AB üyesi Polonya oldu. Polonya, 
geçen yıl AB bütçesinden 4.2 milyar Euro aldı. AB bütçesinden yıllık net 
2.7 milyar Euro katkı alan Portekiz üçüncü, 2.1 milyar Euro net katkı 
alan İspanya ise 4’üncü oldu. AB’nin 2008 bütçe gerçekleşmelerine 
göre; 22.2 milyar Euro ile bütçe gelirlerinin 5’te 1’ini tek başına sağlayan 
Almanya, bunun sadece 11.2 milyar Euro’sunu geri aldı. Almanya’nın 
AB’ye katkısı net 11.2 milyar Euro ile son yılların en yüksek düzeyine 
ulaştı. Geçen yıl AB’ye en fazla mali katkı yapan diğer üyeler; 4.8 milyar 
Euro ile İtalya, 4.4 milyar Euro ile Hollanda, 4.3 milyar Euro ile Fransa 
ve 2.8 milyar Euro ile İngiltere oldu. AB’ye, aldığından fazla veren diğer 
üyelerse 1.8 milyar Euro ile İsveç, 744 milyon Euro ile Danimarka oldu.  
Kaynak: Hürriyet (www.hurriyet.com.tr) 

 
TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM SİSTEMİ, AVRUPA'NIN ORTAK 
AĞINA BAĞLANACAK 
Türkiye elektrik iletim sistemi, Avrupa'nın ortak ağına bağlanıyor. 
2010'un ilk çeyreğinden itibaren ilk bağlantı yapılacak. 2011 yılında ise 
tam bağlantı sağlanacak. Yeni sistem, Türkiye'de elektrik hizmetinin 
niteliğini artıracak. Elektrik tüketimi, üretimi geçtiği an Avrupa'nın 
enerjisi devreye girecek. Yeni sistemle voltaj ve frekans sorunları 
sebebiyle buzdolabı ve televizyon gibi elektrikli cihazlarda sık sık 
yaşanan arızalanma vakaları da ortadan kaldırılacak. Sanayide ise 
elektriğin kalitesizliğinden kaynaklanan problemler bitecek. 2010'un ilk 
çeyreğinde Avrupa 'elektrik iletim sistemine' (UCTE) üyelik bağlantısı 
yapılacak. Deneme çalışmalarından sonra da 2011'den itibaren tam 
bağlantıya geçilecek. Türkiye'nin elektrikte Avrupa'ya bağlanması ilk 
olarak 1975 yılında gündeme gelmişti. O tarihten beri ülke içinde 
elektrik şebekesinin Avrupa standartlarına ulaştırılmasına dönük 
çalışmalar yapılıyor. Son aşamaya gelinen çalışmaların 
tamamlanmasıyla birlikte, Türkiye'deki elektrik iletim sistemi, Avrupa 
elektrik sistemi ile ortak çalışacak. Yeni düzenleme ile ülkedeki iletim 
altyapısı, güçlenmiş olacak. Aboneler daha kaliteli ve kesintisiz elektrik 
hizmeti alacak. Buzdolabı, televizyon ve çamaşır makinesi gibi cihazlar, 
voltaj ve kalite değişimlerinden kaynaklanan sorunlarla daha az 
karşılaşacak. Sanayide de makineler daha verimli çalışacak. Örneğin 
tekstil fabrikalarında voltaj ve frekans değişimleri, ip kırılmalarına yol 
açıyor. Cam fabrikalarında ise hatalı üretim sorunu yaşanıyor. 
Avrupa'yla iletim konusundaki entegrasyon, elektrik ithalat ve ihracatını 
da kolaylaştıracak. Atatürk Barajı'nda üretilen elektrikle Paris'teki Eyfel 
Kulesi aydınlatılabilecek. Ya da Türkiye'de elektrik tüketimi, üretimi 
geçtiği anda Avrupa'daki tesislerde üretilen elektrik enerjisi derhal 
devreye girecek. Kaynak: AB Haber (www.abhaber.com) 
 
BARROSO KOMİSYON BAŞKANLIĞINA TEKRAR SEÇİLDİ 
Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu’nda yapılan oylamada milletvekilleri 
AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’nun ikinci dönem 
başkanlığını onayladı. Oylamada 382 evet, 219 hayır oyu kullanıldı. 117 
milletvekili çekimser oy kullandı. 2004 yılında yapılan oylamada Barroso 
413 evet, 251 hayır ve 44 çekimser oy alarak göreve başlamıştı. 
Kaynak: Avrupa Parlamentosu (www.europarl.europa.eu) 
 
AVRUPA YENİDEN EN ZENGİN KITA OLDU 
Boston Danışmanlık Grubu’nun "Küresel Refah 2009" raporuna göre 
2001 yılından bu yana artışını sürdüren küresel refah, küresel kriz 
nedeniyle geçen yıl yüzde 11,7 gerileyerek 104,7 trilyon dolardan 92,4 
trilyon dolara indi. Geçen yıl en büyük refah kaybı yüzde 21,8’le Kuzey 
Amerika’da kaydedildi. Bölgede 2007 sonunda 37,4 trilyon dolar olan 
fonlar toplamı, 2008 sonunda 8,1 trilyon dolar eriyerek 29,3 trilyon 
dolara geriledi. Bu dönemde Avrupa’daki toplam refah ise sadece 
yüzde 5,8 kayıpla 34,7 trilyon dolardan 32,7 trilyon dolara indi. Böylece 
Avrupa uzun bir aranın ardından Kuzey Amerika’yı geride bırakarak 
dünyanın en zengin kıtası unvanını geri aldı.  
Kaynak: AB Haber (www.abhaber.com) 
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