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SUNUŞ 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın 13 Mart 2014 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında Yönetim 

Kurulu üyelerinin “Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme” temasıyla yurtdışı teknik inceleme ziyareti 

gerçekleştirmesine karar verilmiştir. Bölgesel Kalkınma ve Kümelenme konularında küresel ölçekte 

başarılı bir örnek olması ve Doğu Marmara Bölgesi ile coğrafi, demografik ve ekonomik olarak 

benzeşmesinden ötürü Kuzey İtalya hedef olarak belirlenmiştir. 

“Üçüncü İtalya” olarak da bilinen ve küçük ve orta ölçekli işletmelerin kooperatifleşme ve 

kümelenmeler oluşturarak küresel markalar yarattığı Emilia-Romagna Bölgesi ile Lombardia 

Bölgesi’nde incelemelerde bulunmak üzere çeşitli kurumlar ve bölgedeki Türk misyonları ile 

görüşmeler ve saha ziyaretleri organize edilmiştir.  

MARKA Yönetim Kurulu üyelerinin İtalya ziyareti 23-28 Mart tarihleri arasında gerçekleşmiştir. 4 

işgünü süren gezi süresince; Milano ve Bologna kentleri ziyaret edilmiştir.  

Hareketlilik 

 

Ziyaret Programı  

Ziyaret temasıyla ilgili olarak Türkiye Milano Ticaret Ataşeliği, Milano Türkiye Başkonsolosluğu, 

Milano Ticaret Odası ve Promos (Lombardia Yatırım Ajansı), ERVET (Emilia-Romagna Bölgesel Gelişim 

A.Ş. - Bölgesel Kalkınma Ajansı), ASTER (Emilia-Romagna Bölgesi Teknolojik Gelişme Ajansı) ve 

Modena Ferrari Fabrika Müzesi’nde görüşmeler ve incelemeler gerçekleştirilmiştir.  
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KATILIMCILAR 

 

 Fahim KILIÇ, Kocaeli Il Genel Meclisi Başkanı (Heyet Başkanı) 

 Oktay YILDIRIM, Sakarya Il Genel Meclisi Başkanı 

 Mücahit KUTLU, Bolu Il Genel Meclisi Başkanı 

 Ali Rıza ALKIŞ, Yalova Il Genel Meclisi Başkanı 

 Türker ATEŞ, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasi Başkanı 

 Dr. Fatih AKBULUT, MARKA Genel Sekreteri  

 Candan Umut ÖZDEN, MARKA PPKB Başkanı 

 Cem BAYRAK, MARKA Uzmanı 

 Cem BOYVADAOĞLU, Rehber 
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MİLANO 

Milano (Milano lehçesinde Milan), 

kuzey İtalya'da bulunan Lombardiya 

bölgesinde kendi ismini taşıyan 

Milano ili'nde bulunan bir şehir ve 

ve bir komündür. Milano 

Lombardiya bölgesinin ve Milano 

ili'nin başkentidir. 

Milano komünu nüfusu 1.310.000 

kisi olup 2.370 km2'lik alanı ile 

(Roma'dan sonra) İtalya'nın ikinci 

buyuk nüfuslu komunudur. Milano 

çok büyük bir şehirleşmiş 

metropoliten bölgenin 

merkezindedir. Bu metropoliten 

bolgenin yuzolcumu Italya'da en 

buyukdur. Nüfus bakimindan 

Milano metropoliten alan nüfusu 

yaklasik 7.400.000 kisi olup 

Avrupa'nin en buyuk metropoliten 

alanidir. 

Milano İtalya'nin ve Avrupa'nın en gelişmiş ve en zengin şehirlerinden biridir. Otomotiv ve moda 

sektörü şehrin en önemli gelir kaynağıdır. 

Şehrin merkezinde dünyanın en büyük Gotik tarzdaki katedrali olan Duomo di Milano, dünyanın en 

eski alışveriş merkezlerinden biri olan Galleria Vittorio Emanuele II ve dünyanın en büyük tiyatro 

binalarından La Scala bulunur. 

Milano'nun 15km kuzeyinde bulunan Monza şehri otomobil sporları pistine sahiptir. Ülkenin en 

büyük spor klüplerinden olan AC Milan ve Inter Milan bu şehrin takımlarıdır. Ayrıca Expo 2015'e de ev 

sahipliği yapacaktır. 

Milano-Torino arasında Trenitalia tarafından işletilen Eurostar (hızlı tren) vardır. Eurostar Avrupa'nın 

çoğu ülkesinin aksine İtalya'da hatların eski olması nedeniyle yavaş çalışmaktadır. 2008 yılı bitmeden 

tamamlanması olası olan Alta Velocità ray yenileme projesi bittiğinde Milano-Bologna arası 1 saate 

inecektir. Yeni terminali Benito Mussolini tarafından yaptırılmış olan Milano Merkez Tren İstasyonu 

en büyük tren istasyonudur. 

Lombardiya'nın başkenti ve ulaşım merkezidir. Şehrin prestij sahibi kültürel geleneklerini, sayısı 

dörtten fazla olan üniversiteleri, Müzik Konservatuarı, Sanat Akademisi, dünyanın en meşhur opera 

binalarından birisi olan La Scala, meşhur sanat galerileri ve kütüphanelerine emanet edilmiştir. 

Milano ayrıca, İtalyan basın yayınının başkentidir. İtalya'nın en modern kenti olan Milano'da hayatın 

yoğun olarak yaşandığı iki bulvar bulunmaktadır: Bu bulvarlardan daha kısa olanı, bugün kuzeyde 
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Porta Ticinese ve güneyde Porta Nuova olmak üzere bazı kalıntılarına rastlanan 14. yüzyıl 

rampalarının yerini almıştır. Kale, şehrin savunma sistemlerinin bir parçası durumundaydı. 

Geçmişin artistik gerçeğinin yanı sıra Milano, modern kent planı ile övünç duymaktadır. Modern 

binalar, özellikle Piazza Cavour, Via Turati, 30'dan fazla katı bulunan Piazza della Repubblica ve 

çevresinde yeni iş merkezleri kurulmakta olan 36 katlı Pirelli Gökdeleni'nin bulunduğu Piazza Duca 

d'Aosta gibi caddelerde görülebilir. 1964 yılından beri hizmet veren yeraltı metrosu bugün 3 hatlıdır. 

Bir Avrupa ticaret merkezi olan Milano, ev sahipliği yaptığı uluslararası fuarlarına her yıl onbinlerce 

işadamını konuk etmektedir. İpek ticaretinde Lyon'u gerilerde bırakan Milano'da Ortaçağ Avrupasının 

meşhur Lombardia'lı sarraf ve faizcileri, yerlerini bugün sayısı 465'i bulan çeşitli bankalar ile onların 

şubelerine bırakmıştır. 

31 Mart 2008'de dünyanın en büyük ve kapsamlı fuar organizasyonu kabul edilen Expo yarışını diğer 

aday olan İzmir'i 65'e karşı 86 oyla geride bırakarak kazanmış ve Expo 2015'e ev sahipliği yapma 

hakkını elde etmiştir. 

Milano'da bulunan Dominiken Santa Maria della Gracia Manastiri ve Kilisesi ve manastir yemekhane 

duvari uzerindeki Leonardo da Vinci'nin Son Aksam Yemegi tablosu UNESCO Dünya Mirasları 

listesinde bulunmaktadir. 
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T.C. Milano Ticaret Ataşeliği 

 

Görüşme Tarihi: 24 Mart 2014 Pazartesi - 10:00 

Ticaret ataşeliği, İtalya’nın ekonomik başkenti olan Milano kenti ve çevresindeki bölgede Türkiye ile 

olan ticari faaliyetleri izlemektedir. Ticari anlaşmaların yapılmasında rol almakta ve ülkenin ekonomik 

çıkarlarının korunması doğrultusunda danışman görevi yapmaktadır. 

Görüşme Notları 

Görüşmede Milano Ticaret Ataşesi Sayın Semine Uygun tarafından bölge ve yapılan faaliyetler 

konusunda heyete, heyet tarafından da Doğu Marmara Bölgesi ve MARKA hakkında ataşeliğe 

bilgilendirme yapılmıştır.  

Bilgilendirme: 

- Ataşelik tarafından bölgede faaliyet gösteren ya da göstermek isteyen firmalara ve kurumlara 

teknik destek sağlanmaktadır. 

- Bölgede %35’e varan vergiler kobileri zorlamakta. Firmalara yaşadıkları sorunları çözme 

konusunda yardımcı olunmaktadır.  

- Bölgede düzenlenen fuarlara katılım konusunda teknik destek ve bilgilendirme 

sağlanmaktadır. 

- Türk firmalarının bölgedeki alacak-verecek konularındaki sorunlarının aşılmasına yardımcı 

olunmaktadır. Firmaların ticari faaliyete girmeden önce ataşelik ile irtibata geçmesi yararlı 

olmaktadır. 

- EXIM Bank kredileri firmalar için yararlı olmaktadır. 

- İtalya’nın kuzeyinde ticari olumsuzluklar az olmakta, ancak Güney İtalya’da sahtekarlık ve 

dolandırıcılık olaylarıyla Türk firmaları yüz yüze kalabilmektedir. 

- Bölgede ucuz iş gücü bulunmamaktadır. 

- İtalya tekstilde “Made in Italy” etiketine önem vermektedir. Türkiye ve diğer ülkelerden 

yapılan tekstil ithalatında İtalya algısı verici özellikler (marka ismi, bayrak, logo, etiket yazıları 

vb.) olumsuz karşılanmaktadır. Bu nedenle ihracatçı firmaların bu durumun yaratılmamasına 

özen göstermesi faydalı olacaktır.  
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- Bölgede Vicenza’da kuyumculuk, Bergamo’da ayakkabı ve deri mamulleri, Modena’da 

seramik ve inşaat (yapı teknolojileri), Milano’da moda, Como’da ipek ürünleri, genel olarak 

kuzey bölgelerde makine imalatı, Verona’da mermercilik ve ayakkabı markalaşmıştır. 

- Bölgede sanayide çalışan işçiler ağırlıklı olarak İtalyan’dır. Ancak; Faslı, Tunuslu, Filipinli işçiler 

de yaygınlaşmaktadır. 

- İtalya’da şirket açmak ve kapamak kolaydır. 2500€ masrafla 6-10 gün arasında şirket 

kurulabilmektedir ve %100 Türk sermayeli şirket açılabilmektedir.  

- Tekstil ve moda alanında alış veriş çok yaygındır. Türk iş adamları ve üst gelir gurubu sıklıkla 

bölgeyi ziyaret etmektedir. Türklere genel yaklaşım oldukça iyi. Özellikle son 30 yıldır artan 

ticari ilişkiler nedeni ile ilişkiler daha iyi konuma gelmiş durumda. 

- Türkiye’den bölgeye yoğun ham deri ihracatı vardır.  

- Beko Indesit’e ait fabrikayı satın alma sürecindedir. Venedik’te bir Türk şirket de lüks otel 

satın almıştır. Bölgeye Türk yatırımları artmaktadır. 

- Turquality firmaları ataşelikçe dönemsel olarak incelenmekte ve takip edilmektedir. Ayrıca, 

devlet desteği alan firmalar da denetlenmektedir.  

- İtalya’da genel olarak tanımlı alanda üretimin yapıldığı OSB, KSS, SB gibi yapılar 

bulunmamaktadır.  

İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları: 

- Doğu Marmara Bölgesi’ndeki firmaların hangi ülkelerle daha fazla ticari sorun yaşadığının 

tespit edilmesi ve buna yönelik ajans ve ilgili ataşelikçe yapılacak ortak çalışmalar sonucunda 

bunların azaltılması 

- Doğu Marmara firmalarının İtalyan pazarına girmek üzere Ataşeliğe yönlendirilmesi ve teşvik 

edilmesi 

- Bölgede bir arada faaliyet gösteren firmalara ve bunlara ait kooperatif ve kümelenmelere 

bölgeyi tanıtıcı doküman gönderilmesi ve ajans tarafından sunumlar gerçekleştirilmesi 
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Ziyaretten Görüntüler  
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T.C. Milano Başkonsolosu ile Görüşme 

 

Ziyaret Tarihi: 24 Mart 2014 Pazartesi - 11:00 

Tüm Kuzey İtalya’yı kapsayan Başkonsolosluk görev alanı içinde Lombardia, Emilia-Romagna, Liguria, 

Friuli-Venezia-Giulia, Piemonte, Trentino Alto-Adige, Marche, Valle d’Aosta ve Veneto idari bölgeleri 

yer almakta; Başkonsolosluğa kayıtlı 22.000 vatandaşımızın yaşadığı bu bölgelerde İtalya’daki 

ekonomik aktivite’nin %70’i yaratılmaktadır. 

Kuzey İtalya’nın merkezinde önemli bir finans-ticaret-kültür ve sanat şehri olan Milano’nun yanısıra, 

başlıca turizm ve eğitim merkezleri (Venedik, Bologna, Milano, Torino), önemli limanlar (Cenova, 

Trieste, Ancona) ve büyük endüstri merkezleri (Torino, Modena) görev bölgemiz içinde 

bulunmaktadır. Türkiye’nin Avrupa’ya ihracatında önemli rol oynayan Trieste limanına yılda yaklaşık 

200.000 TIR’ımız geçiş yapmaktadır. 

Görüşme Notları 

Görüşmede Başkonsolos Sayın Aylin Sekizkök tarafından bölge ve konsoloslukça yapılan faaliyetler 

konusunda heyete, heyet tarafından da Doğu Marmara Bölgesi ve MARKA hakkında ataşeliğe 

bilgilendirme yapılmıştır.  

Bilgilendirme: 

- Kentte 6500 Türkiye vatandaşı bulunmakta, 2000 adet de Türk öğrenci eğitim görmektedir. 

- Yaşayan Türk vatandaşları arasında tasarımcı, sanatçı, firmalarda üst düzey yönetici gibi 

çalışanlar bulunmaktadır. Bunların yanı sıra kamyon şoförü ve inşaat işçisi de mevcuttur.  

- Lombardia bölgesinde kişi başı milli gelir 40.000€ cıvarındadır.  

- Güney İtalya’da temel istihdam kamu tarafından sağlanıyor, 35.000 devlet memuru var. 

Güney İtalya’yı devlet sübvanse ediyor. Kuzeyde ise tamamen KOBİ baskın ve yüksek katma 

değerli üretim söz konusu. İtalya milli gelirinin %70’i kuzeyde, bunun %60’sı ise güneyi 

sübvanse ediyor. Bu ve sosyolojik, demografik unsurlar nedeniyle Kuzey İtalya, güneye 

olumsuz bakıyor. Bununla birlikte kimyasal atıklar ve çöp Napoli’ye gidiyor, bu alanda çevre 

sorunları yaşanmakatdır. 
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- İtalya çok yenilikçi bir ülke, yenilikçilik adeta kurumların işleyişine ve düşüncelerine işlemiş 

durumda. 

- İtalya’daki çalışma kültürünün öğrenilmesi Türkiye’ye katkı sağlayacaktır. Türkiye halihazırda 

göreli fiyat avantajına dayalı büyürken İtalya markalaşma ve yüksek katma değerle büyüyor.  

- Bölgeye daha önce BAKKA, BAKA ve DOKA ziyarette bulundu.  

- UND’ye üye firmalar tarafından yılda 270.000 tır geçişi yapılıyor.  

İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları: 

- Bölgedeki Ticaret ve Sanayi Odaları ile işbirliğinin geliştirilmesi, 

- Outbound seyahat acenteleri ile ilişkilerin geliştirilmesi, 

- 23 Nisan etkinliklerinde kullanılmak üzere yöresel giyecek talebi, 

- Kardeş şehirlerin yaygınlaştırılması, 

- Yatırımcılara yönelik tanıtım organizasyonları 

Ziyaret Görüntüleri   
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Milano Ticaret Odası ve PROMOS (Lombardia Yatırım Ajansı) – 

www.investinlombardy.com 

 

 

Ziyaret Tarihi: 24 Mart 2014 Pazartesi - 16:00 

Milano’nun başkenti olduğu Lombardia Eyalet’inde yatırım tanıtım faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

Milano Ticaret Odası bünyesinde faaliyet göstermektedir.  

Invest in Milano ve Invest in Lombardy birimleri yatırım destek ve yatırım tanıtım faaliyetleri 

sürdürmektedir. 

Görüşme Notları 

Milano Ticaret Odası bünyesinde kurulan ve Bölge Valiliği ile iştirak halinde faaliyet gösteren 

PROMOS, Lombardia Bölgesi’ndeki yerli ve yabancı yatırımlara destek vermek ve yatırım tanıtımı 

yapmak üzere farklı birimler oluşturmuştur. 

Bilgilendirme: 

- PROMOS bünyesinde 10 personel çalışmaktadır.  

- KOBİ’lerin gelişmesi için danışmanlık sağlamakta, yabancı yatırımcıların arazi temini, işçi 

bulma, yasal süreçlerini tamamlama gibi YDO benzeri faaliyetler göstermektedir. 

- Tüm hizmetler ücretsizdir. 

- Kamu kurumu statüsündedir. 

- 2013 yılında 130 şirkete destek sağlanmıştır. 

- The Partner Program: Kurumun bölge içi ve dışı firmalarla işbirliği halinde yürüttüğü bir 

programdır. Hukuk firmaları, finans danışmanları ve uluslararası muhasebe firmaları, 

gayrımenkul firmaları, danışmanlık firmaları, insan kaynakları acenteleri ile yabancı 

http://www.investinlombardy.com/
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yatırımcıların ortak çalışmalarını ve işlerini kolaylaştırmak üzere eşleştirdikleri bir programdır. 

Programa üye her firma Promos’a sembolik bir üyelik ücreti ödemekte ve akreditasyon 

sürecine tabi tutulmaktadır. Promos’un yabancı yatırımcıları talepleri doğrultusunda 

eşleştirdiği üye firmalar yaptıkları anlaşmalar kapsamında ücretlerini almaktadır. 

- The partner program, Financial Times tarafından ödül kazanmıştır. 

- Milano’da ticaret yapmak ve firma açmak oldukça kolaydır. 6-10 gün arasında şirket 

kurulabilmektedir.  

- Land in Lombardy Programı: (http://www.investinlombardy.com/LAND_IN_LOMBARDY/243) 

Milano’da iş kurmak, ticaret yapmak ve yatırım yapmak isteyen yabancı işletmeler, bu 

program kapsamında 3 aya kadar ücertsiz kullanabilecekleri bir ofise sahip olabiliyor. Başvuru 

yapan firmalar hazırladıkları iş planını kuruma sunarak 1 aya varan değerlendirme süreci 

sonunda uygun görülürse söz konusu ofisi kullanabiliyor ve kendilerine kurumca kılavuzluk 

yapılıyor. Benzer bir uygulama Londra’da da söz konusu / 

(http://www.londonandpartners.com/business/our-services/touchdown-london/)  

- Avro-Akdeniz KOBİ Kalkınma Merkezi (EMDC)   

(http://www.milanomediterraneo.org/Centro_EuroMediterraneo_Di_Sviluppo_Per_Le_MP

MI/Euro__Mediterranean_Development_Center_EMDC_For_Micro_Small_And_Medium_En

terprises.kl) Güney Avrupa ve Akdeniz ülkeleri arasında kalkınma konusunda faaliyet gösteren 

kurumların, bankaların ve firmaların işbirliği olanaklarını geliştirmek üzere çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. Öncelikli olarak Mısır, Tunus, Fas ve Ürdün’de çalışmalar 

yürütülmektedir. Haziran 2013’te kurulan merkezin kurucuları arasında Milano Ticaret Odası, 

İtalya Dış İşleri Bakanlığı ve Ekonomik Kalkınma Bakanlığı bulunmaktadır. Hedef ülkelerde 

sektör seçip, bu sektörlerde firma belirleyerek ortaklıklar kurulması, işbirliği tesisi ve teknoloji 

transferinin sağlanması için çalışmalar yapılıyor.  

- Kuzey İtalya’da OSB türü yapılanmalar olmayıp sektörel ya da değer zinciri kümelenmeleri 

bulunmaktadır. 

İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları: 

http://www.investinlombardy.com/LAND_IN_LOMBARDY/243
http://www.londonandpartners.com/business/our-services/touchdown-london/
http://www.milanomediterraneo.org/Centro_EuroMediterraneo_Di_Sviluppo_Per_Le_MPMI/Euro__Mediterranean_Development_Center_EMDC_For_Micro_Small_And_Medium_Enterprises.kl
http://www.milanomediterraneo.org/Centro_EuroMediterraneo_Di_Sviluppo_Per_Le_MPMI/Euro__Mediterranean_Development_Center_EMDC_For_Micro_Small_And_Medium_Enterprises.kl
http://www.milanomediterraneo.org/Centro_EuroMediterraneo_Di_Sviluppo_Per_Le_MPMI/Euro__Mediterranean_Development_Center_EMDC_For_Micro_Small_And_Medium_Enterprises.kl
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- Lombardia’daki kümelenmelere ve sektörel birliklere Doğu Marmara’nın tanıtımı için 

organizasyon yapılabilecektir.  

- EMDC, 2014 sonunda Türk firmalara sunum yapmak üzere program organize edecektir.  

- MARKA ve PROMOS arasında bölgesel tanıtım stratejileri geliştirilmesinde karşılıklı 

deneyimlerden faydalanılması için irtibat tesis edilecektir. 

- YATBİS konusunda bilgilendirme yapılacaktır. 

Ziyaret Görüntüleri   
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BOLOGNA 

Bologna (Italyanca:Bologna 

Bologna lehcesi:Bulåggna), 

İtalya'nın kuzeyinde Emilia-

Romagna bölgesinde yer alan 

bir şehirdir. Emilia-Romagna 

bölgesi ve ayni ismi tasiyan 

Bologna ili (BO) merkezidir. 

"Kızıl Şehir" olarak da anılan 

Bologna, Orta Çağ mimarisinin 

birçok örnekleriyle doludur ve 

ismini de binaların çoğunun 

kırmızı tuğlalı olmasından 

almıştır. Aynı zamanda 

"Bolonez sos" adını bu şehirden 

almıştır. 

Şehir ayrıca lâkabındaki "kızıl"a da gönderme yapılabilecek düzeyde solcu bir şehir olmasıyla tanınır. 

1088'de kurulan üniversitesi, Avrupa'nın en eski üniversitesi olarak bilinir. Dante, Erasmus ve 

Kopernik Bologna Üniversitesi'nin ünlü öğrencilerinden bazılarıdır. 

Bologna, sık sık üst şehirlerden biri olarak sıralanır, İtalya'daki yaşam kalitesi koşullarında: Bologna 

2006 yılında 5nci ve 2007 yılına ise 12nci olup; 103 İtalyan şehrinin dışındadır. Bu durum onun, 

kuvvetli endüstriyel geleneği, hayli gelişmiş geniş sosyal hizmet alanı ve onun ülke içindeki çok önemli 

transit ve demir yollarının çapraz noktada bulunmasından kaynaklanmaktadır. 

Diğer bir özelliği de İtalya gibi futbol fanatiği bir ülkede basketbola olan tutkusudur. Devamlı 

Euroleague'de oynayan iki önemli basketbol takımına sahiptir. 
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ERVET (Emilia-Romagna Bölgesel Gelişme A.Ş.-Bölgesel Kalkınma Ajansı – www.ervet.it 

 

Ziyaret Tarihi: 26 Mart 2014 Çarşamba – 10:00  

2007 yılında yasa ile kurulan ERVET, Emilia-Romagna Bölgesi’nde bölge planlama ve programlama, 

bölge içi işbirliği ve bölgesel gelişmeye yönelik faaliyetler yürütmektedir. Bölgede toplam 348 

belediye hizmet vermektedir. 

Görüşme Notları 

ERVET Avrupa Birliği, Uluslararası ve Bölgesel İşbirliği Birimi Başkanı Sayın Roberta Dall’olio ve 

Bölgesel Politika Birimi’nden Paola Maccani ile görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Bilgilendirme: 

- 1974 yılında banka, ticaret ve sanayi odasları, girişimci dernekleri ve kamu işritakiyle yarı 

kamu yarı özel statüde kurulmuştur. Zamanla tamamen kamu kurumu halini almıştır. On yılda 

bir görev tanımında ciddi değişikliğe gidilmiştir. Kurulduğunda sanayiyi destekleme amacı ağır 

basarken şimdi sanayi ve kalkınma politikası geliştirmek ağırlığa sahip.  

- Bölgesel Kalkınma Ajansı statüsünde ve EURADA üyesi. Çalışanlar arasında EURADA Yönetim 

Kurulu üyesi var.  

- ERVET yönetiminde 3 kişi var (bölgesel hükümetten) ve 7 milyon € bütçeye sahipler.  

- Avrupa Birliği ve merkezi hükümetten gelen fonların yönetiminden sorumlular.  

- Emilia-Romagna bölgesi krizdeki İtalya’ya göre oldukça olumlu ekonomik göstergeler 

oluşturmaktadır.  

- Bölgede ciddi oranda kalifiye işgücü ihtiyacı bulunmaktadır. Göçmenler çok büyük oranda 

niteliksiz işgücü oluşturmaktadır. İş gücü kalitesinin arttırılması için bölgede ciddi yatırım 

yapılmaktadır. Bölgede kobiler büyümektedirler. 

- Bugüne kadar yapılan tüm bölge planlarında çok merkezli (polycentric) bölge kurgusu 

oluşturulmuş, ancak son planda metropoliten bölge düşüncesi geliştirilmiştir.  

- Bölgede Technopole’ler bulunmaktadır. Bunlar teknoparklardan farklı uygulamalardır. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Technopole)  

http://www.ervet.it/
http://en.wikipedia.org/wiki/Technopole
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- Bölgedeki tüm büyük firma ve markalar bölge halkına aittir. Bölge halkı tarafından 

geliştirilmiştir. Yalnızca son dönemde bölge dışından sermaye sahiplerine satışlar olmuştur.  

- Bölgede yabancı sermaye çekilmesi yönünde çalışmalar yapılmadı ya da çok sınırlı kaldı.  

- Firmalar sektörlerine göre değil, değer zincirlerine göre kategorize ediliyor. Örneğin gıda 

makinaları gıda sektöründe, otomotiv makinaları otomotivde.  

- Temiz üretimi teşvik etmek için APEA isminde etiketler veriyorlar.  

- Dünyanın en eski üniversitesi Bologna’da bulunuyor.  

- ERVET bünyesinde Yatırım Planlama ve İzleme Birimi var.  

- Bölgesel yenilik stratejisinin hazırlanmasında ASTER’le birlikte çalışıyorlar.  

- Yıllık operasyonel programı hazırlayıp tüm faaliyetlerini buna göre yapıyorlar. 

- ERVET Brüksel ofisi mevcut ve 3 personel çalışıyor.  

- Dış ilişkilerde ağırlıklı olarak Brezilya, Arjantin, G.Afrika Cumhuriyeti, Balkan ülkeleri, Türkiye 

ve Rusya ile irtibat halindeler. Mozambik ve Senegal’le de çalışmalar yapılıyor.  

- Adriatik Union yönetiminde yer almak için çalışıyorlar.  

İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları: 

- Bölge planlama konusunda tecrübe ve yöntem paylaşımı 

- Bölgesel göstergeler konusunda tecrübe paylaşımı 

- Kümelenme yönetimi konusunda bilgi paylaşımı 
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ERVET Ziyaretinden Görüntüler  
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ASTER (Emilia-Romagna Bölgesel Gelişme A.Ş.) – www.aster.it 

 

Ziyaret Tarihi: 26 Mart 2014 Çarşamba – 14:00 

1985 yılında fiilen ve 2002 yılında bölgesel araştırma ve inovasyon kanunuyla yasal olarak kurulan 

ASTER, bölgede sanayi alanında araştırma, inovasyon ve teknoloji transferine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirmektedir. Bölgede 6 tematik platform kuran ve yürüten ASTER, uluslararası işbirlikleri 

geliştirmektedir. 60 personel görev yapmaktadır.  

Görüşme Notları 

 ASTER’de Sayın Viorka Dishnica ve Sayın Valeria Bandini ile görüşme gerçekleştirilmiştir.  

Bilgilendirme: 

- Bölge çok büyük oranda KOBİ baskın bir bölgedir ve kooperatifçilik ile kümelenme çok yaygın 

ve başarılıdır.  

- Otomotiv, mekatronik, tarım ve iş makinaları, gıda, seramik, sağlık wellness ve biyomedikal 

sektörlerinde kümelenmeler mevcuttur.  

- Arge göstergesi olarak arge personeli, spin-off sayıları ve patentler değerlendirilmektedir. 

- Bölgesel yenilik stratejisi çalışmalarına yoğun destek sağlanmaktadır.  

- Üniversiteler ve ar-ge merkezleri işbirliği ile laboratuvarlar kurulmaktadır. 

(http://www.aster.it/tiki-index.php?page=Laboratori_en)  

- ASTER’in temel çalışma alanlarından birisi de teknoloji üretimi ile üretimin arasındaki bağı 

kuvetlendirmektir. Teknoloji transfer ofisi olarak da değerlendirilebilir.  

- Emilia-Romagna bölgesi ileri teknoloji ağının yönetim ve koordinasyonu ASTER’dedir.  

- 10 adet Technopole mevcut ve buralarda ve üniversitelerde laboratuvarlar bulunmaktadır. 

Laboratuvarlar özellikle küçük ve orta ölçekli firmaların kullanımına sunulmuştur.  

- Platform isminde sektör ya da değer zinciri bazında 6 adet oluşum bulunmaktadır. Bunlar 

makine ve malzeme, enerji, inşaat ve yapı teknolojileri, bilgi teknolojileri ve tasarım, gıda ve 

biyolojik bilimler. Her platform için bir ya da birden çok laboratuvar bulunmaktadır.  

- Scientific and Innovation Oriented Monitorin Committe ile faaliyetler takip edilmektedir. 

- Bölgesel yenilik stratejisinin uygulanmasına yönelik olarak araştırma taleplerinin toplanması, 

üniversitelerle firmaların işbirlikleri ve proje geliştirilmelerinin teşviki ve doğrudan 

yönlendirilmesi ile açık inovasyon faaliyetleri yapılmaktadır.  

http://www.aster.it/
http://www.aster.it/tiki-index.php?page=Laboratori_en
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- İnternet sitesindeki katalogda firmaların teknolojileri, araştırma sonuçları, envanterleri ve 

ürünleri yayınlanıyor. Bu bilgiler finansmanı bölgesel hükümetçe sağlananlar arasından 

seçiliyor, bu nedenle açık. 

- ASTER, Enterprise Europe Network’ün bölgedeki irtibat noktası. 

İşbirliği ve Ortak Çalışma Olanakları: 

- Düzenlenecek uluslararası konferans ve çalışmalarda karşılıklı tanıtım yapılması ve katılım 

sağlanması (SPINNER 2013 ve WETECHOFF gibi) 

- BYS hazırlanmasında yöntem ve tecrübe paylaşımı, 

- InTraRegio projesi ve ASTER taşımacılık sistemleri çalışmaları konusunda karşılıklı irtibat 
kurulması ve bilgi sağlanması, 

- LET’S MATCH konferansı ile SANTEK fuarı konularında karşılıklı bilgi paylaşımı 

ASTER Ziyaretinden Görüntüler  
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Ferrari Fabrika Müzesi 

 

Ziyaret Tarihi: 26 Mart 2014 Çarşamba – 16:30 

Ferrari S.p.A., merkezi ve kuruluş yeri İtalya'nın Modena şehrinin yakınındaki Maranello'da olan 

İtalyan bir lüks spor otomobili üreticisidir. 1929'da Alfa Romeo'nun yarış takımı olarak kurulmuş, 

1947'de pist dışına da yasal olarak uygun otomobil üretimine başlamıştır. 

Ferrari Ziyaretinden Görüntüler  
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SOSYAL PROGRAMLAR 

Como ve Como Gölü – 25.03.2014 

 

Floransa – 27.03.2014 
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PROGRAM DEĞERLENDİRME ANKETİ SONUÇLARI   

İtalya ziyaretinin ardından, program değerlendirme anketi uygulanmıştır. Anketler ulaştıktan sonra 

rapora eklenecektir. 

 


