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HABERLER 

 

FOCUS: Ekonomi ve Ticaret 

İtalya'da 'Süper Greenpass' sertifikası dönemi başladı 

İtalya’da hükümet, aşısız kişilere sert tedbirler koymaya başlarken, uygulanmaya başlanan 'süper 

yeşil geçiş sertifikası' ile artık aşı olmamış kişiler spor etkinliklerine, Sinema salonlarına ve 

restoran gibi yerlere kabul edilmeyecek. Ülke genelinde birçok mekana ve etkinliğe giriş için 

zorunlu tutulan 'yeşil geçiş sertifikası' daha önce aşı yaptıranlara, koronavirüsü geçirip 

iyileşenlere ve test sonucu negatif çıkanlara verilirken, Bakanlar Kurulu’nda alınan yeni kararlar 

ile artık yalnızca aşı yaptıranlara veya koronavirüsü atlatanlara verilecek. 

Yeni tedbirler kapsamında, sağlık çalışanlarına uygulanan zorunlu aşı politikasına tüm okul 

personeli, polis ve ordu da dahil edildi. Aşı olmayan çalışanların ise, birkaç günde bir test 

vermeleriyle mevcut şartlarda işe gidip gelmelerine izin verilecek. 

 

İtalya Merkez Bankası, ekonominin 2021'de yüzde 6 büyüyeceğini tahmin ediyor 

Ekonominin üçüncü çeyrekte yüzde 2'den fazla büyüdüğünü tahmin eden İtalya MB, 2021'in 

tamamında büyümenin yüzde 6 olacağını öngördü. Banka, daha önce yayımladığı çeyrek dönem 

raporunda 2021 yılı için büyüme oranını yüzde 5,1 olarak tahmin etmişti. 

 

İtalya’nın Expo 2030  için adayı ‘’Roma’’ 

Başbakan Mario Draghi yaptığı açıklamada, İtalyan hükümetinin Roma'yı 2030 Expo'ya ev 
sahipliği yapmaya aday olarak önereceğini söyledi. Draghi Expo 2030’un ‘’şehrin gelişimi için 
şüphesiz büyük bir fırsat’’ olacağını vurguladı. İtalya daha önce Expo 2015’e Milano ile ev 
sahipliği yapmıştı. 

İtalya ile İngiltere arasında yeni ticari anlaşma sağlandı 

İngiltere ticaret departmanı, İtalya'daki G20 bakanlar toplantısında yapılan görüşmeleri takiben, 
İngiltere ve İtalya arasında yeni bir ticaret ortaklığı anlaşmasına varıldığını duyurdu. 
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ETKİNLİKLER 

 

İtalyan Mutfağı Haftası Organizasyonu 

İtalyan Mutfağı Haftası İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZFAŞ ve İzmir İtalya Konsolosluğu tarafından 

ve İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası katkılarıyla Nefes Restaurantta gerçekleşen bir akşam 

yemeği ile kutlandı. Yemek kapsamında 2022 yılında Slow Food önderliğinde İzmir’de 

gerçekleşecek olan “Terra Madre Anatolia”nın da tanıtımı yapıldı. İtalyan Slow food üyesi ve 

Trento’da bulunan Rifugio Maranza restoranının Chef’i Paolo Betti katılımcılara İzmir’in yerel gıda 

ürünlerinden oluşan bir menü hazırladı. Davette İzmir Belediye Başkanı Sn. Tunç Soyer ve İzmir 

İtalya Konsolosu Sn. Valerio Giorgio da birer konuşma yaptılar. 
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If Wedding Fashion Izmir / 16-19 Kasım 2021 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası İzmir’de gerçekleşmiş olan Türkiye’nin en prestijli ”Gelinlik, 

Damatlık ve Tören Elbiseleri Fuarı “IF Wedding Fashion” için 9. kez İtalyan ziyaretçi heyeti organize 

etmiştir. Organizasyon 16-19 Kasım tarihleri arasında FUARIZMIR’de gerçekleşmiştir. 

İtalyan firmaların Türk üretici firmaların stantlarını ziyaret etmiş, Fuarın üçüncü günü 18 kasım tarihinde 

İzmir Ticaret Odasında B2B görüşmeler yapma fırsatı bulmuştur.  

Odamızın fuar kapsamında yürütmüş olduğu faaliyetler fuar ve yerel basında geniş yankı uyandırmıştır. 
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Mermer sektöründe İş Güvenliği konusunda teknik gezi – EU projesi / 8-11 Kasım 2021 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, Ege İhracatçılar Birliği’nin AB projesi kapsamında mermer 
sektöründe faaliyet gösteren 20 işletmeciden (Ege Maden İhracatçıları Birliği üyeleri ve Türk jeoloji 
profesörlerinden) oluşan bir Türk heyetini: “ Doğal Taş Madenciliği Sektörüne Yönelik İş Kazaları ve 
Yaralanmaların Önlenmesine Yönelik İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) Odaklı Faaliyetlerin (Görsel Malzemeler 
ve Uygulamalı Eğitimler) Geliştirilmesi” konusu başlığı altında Toskana bölgesine eğitimsel bir gezi 
organize etmiştir. Carrara mermer ocaklarına İtalyan maden mühendisleri ve jeologlar eşliğinde 
ziyaretler organize ederek proje kapsamında katılımcıların iş güvenliği ile ilgili sorularına yanıt 
bulmalarını sağlamıştır. 

Proje kapsamında: 

 Floransa’da Toscana Bölgesel Konseyi salonunda mermer ocaklarında İş güvenliği konusunda 

USL Toscana Nord Ovest ve INAIL Toscana bölgesel yönetiminin katılımıyla bir seminer 

düzenlendi. 

 Carrara mermer ocaklarına İtalyan maden mühendisleri ve jeologlar eşliğinde ziyaretler organize 

ederek proje kapsamında katılımcıların iş güvenliği ile ilgili sorularına yanıt bulmalarını 

sağlamıştır. 

 Massa Carrara Ticaret Odası Genel Sekreteri Enrico Ciabatti, USL Toscana Nord Ovest 

U.O.C.Önlem ve Güvenlik firması yöneticisi Domenico Gulli ve Studio Pandolfi’nin Mermer 

Stratejisti Orlando Pandolfi’nin katılımlarıyla bir seminer organize ederek kazalar ve sebeplerine 

detaylı örneklerle yaklaşılması ve alınan önlemler konusunda bilgilendirilmelerini sağlamıştır.  

 Carrara Güzel Sanatlar Akademisi ziyetinden sonra Bruno Lucchetti firması ziyaret edilmiş ve 

fabrika içerisinde alınan önlemlerin yerinde görülmesini sağlamıştır. 
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Moda’nın Sürdürülebilirliği Webinarı / 14 Ekim 2021 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, Milano Fashion Institute işbirliğiyle ”Moda’nın Sürdürülebilirliği” 

konulu bir Webinar düzenlemiştir. 14 Ekim Perşembe günü saat 16.00’da ‘’Zoom’’ dijital platformu 

üzerinden gerçekleştirilen etkinlik İzmir İtalyan Konsolosluğunun da katılımıyla katılımcılar tarafından 

yoğun ilgi görmüştür. Milano Fashion Institute adına konuşmacı olarak Genel Müdür Sayın Nicola 

Guerini, Master Yöneticisi Giovanni Maria Conti ve moda’nın sürdürülebilirliği konusunda danışman 

Alberto Saccavini katıldı. Organizasyon sırasında İzmir İtalyan Konsolosu Sayın Valerio Giorgio ve 

Odamızın Başkanı Sayın Pietro Alba da çeşitli konuşmalar yaptı. 

 

 

Gemi sektöründe B2B görüşmeler / 6-7 Ekim 2021 

Odamız ve Promos İtalia’nın katkılarıyla 6-7 Ekim tarihleri arasında gemicilik sektöründe B2B görüşmeler 

organize edilmiştir. Odamız etkinlik çerçevesinde İtalyan firmalarla görüşmek üzere türk firmaların 

katılımını sağlamıştır. Organizasyon çerçevesinde gemi yedek parçaları, elektrik aksamları, can kurtarma 

ekipmanları, gemi mobilyaları, ısı ve ses yalıtımı, gemi ve güverte ekipmanları, güvenlik sistemleri vb.  

ürünlerin üretimini yapan İtalyan firmalar Türk gemi sektöründe bulunan firmalarla görüşme imkanı 

bulmuştur. 
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Gelecek etkinlikler 

 

IFCO, Istanbul Fashion Connection / 6 – 9 Aralık 

İzmir İtalyan Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye'nin çok yönlü ve kaliteli giyim koleksiyonlarını online bir 

şekilde dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturan İstanbul Fashion Connection organizasyonu için 

tekstil sektöründeki İtalyan firmalarından katılımcıları bir araya getirecektir. Platform üzerinden Türk 

moda markalarının, tasarımcılarının ve tedarikçilerinin koleksiyonları 7/24 sergilenecek ve alıcılarla 

bağlantı kurması sağlanacak. 

 

 

 

ITALYADA DÜZENLENEN 2022 ULUSLARARASI FUARLAR KİTAPÇIĞI 

 

"İtalya’daki Uluslararası Fuarlar Kitapçığı", 2022 yılı içerisinde İtalya'da düzenlenecek olan başlıca 
uluslararası fuarları içerecektir.  

 

Her yıl 1000 adet olarak basımını yaptığımız ve yaklaşık 235 fuarın 23 farklı sektör bazında 
sınıflandırıldığı kitapçık, İtalyan Büyükelçiliğine, İtalyan Konsolosluklarına, İtalyan Kurumlara, İstanbul -
IDATA, İzmir-VFS ofislerine, Ticaret ve Sanayi Odalarına, İhracatçı Birliklerine, Sanayi Bölgelerine, 
Serbest Bölgelere gönderilmekte ve katılım gösterdiğimiz fuarlarda ilgilenen firmalara dağıtılmaktadır.  

 

Ayrıca online olarak Odamız web sayfasında da yayınlanmaktadır.   

 

Kitapçığa reklam vermek istemeniz halinde 15 Aralık 2021 Cuma gününe kadar Odamızla 
infocciizmir@cciizmir.org mail adresi aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz. 

 

 

mailto:infocciizmir@cciizmir.org
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Ekonomik ve Finans Senaryoları 

The European House Ambrosetti tarihinde 33. Kez ‘’Ekonomi ve Finans Senaryoları’’ isimli bir Workshop 

organize edecektir.  

‘’Ekonomi ve Finans Senaryoları’’  her sene ilkbaharda Villa d’Este – Cernobbio’da düzenlenen bir 

Workshoptur. The European House Ambrosetti’nin Villa d’Estede Eylül ayından düzenlenen Forumdan 

sonra en prestijli organizasyonudur. Organizasyon İtalyada, Avrupada ve Dünyada finansal ve ekonomik 

senaryolar, gerçekler, yeni trendler, döngüsel ve yapısal nitelikteki gelecek beklentileri ve muhtemel kriz 

alanlarının mercek altına alındığı bir Workshoptur.  

Workshop’a katılamak istemeniz halinde Odamızla infocciizmir@cciizmir.org mail adresi aracılığıyla 

iletişime geçmeniz rica olunur. 

 

mailto:infocciizmir@cciizmir.org
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            YENİ ÜYELERİMİZ 

                                                                  YAŞAM ALANI DİZAYNI

   

 

                                                             

           YAŞAM ALANI DİZAYNI  

 

 

 

SIZDIRMALIK TEKNOLOJİLERİ 

 

 

 

  

 

 

 

 

ArDe kurulduğu 1997 yılından beri, İzmir’de markalı mutfak satışı 

yapmaktadır. Son 10 yıldır, İtalya’nın tartışmasız en çok bilinen 

markası Scavolini’yi projelendirip montajını yapmıştır.  

Sito Web: https://www.ardeyapi.com/ 

 

 

 

2000 yılından itibaren hizmet vermekte olan Likya Yapı, 10 yılı aşkın 

bir süredir dünyanın lider markalarıyla iş birliğinde bulunarak, 21 

yıldır müşterilerine hizmet vermektedir.  

Sito Web: https://likyayapi.com.tr/ 

 

 

Kastaş, akışkan gücü sızdırmazlığında yüksek performanslı ürünleri, 

inovatif sızdırmazlık çözümleri ve global satış ağı ile dünyanın önde 

gelen üreticilerinden biridir. 

Sito Web: www.kastas.com.tr 

 

 

https://www.ardeyapi.com/
https://likyayapi.com.tr/
http://www.kastas.com.tr/
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DANIŞMANLIK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hazırlayanlar  

Eren Alpar 

Alpay Özgöller 

Bade Çaldenk 

 

 

 

Ulusal ve Avrupa kurum ve şirketlerine yönelik 200'den fazla Çalışma 

ve Stratejik Senaryo ve girişimci ailelere yönelik yaklaşık 120 proje 

yürüterek yaklaşık 1.000 müşteriye danışmanlık yapmaktadır. Bu 

sayılara, büyüme yollarında eşlik eden 10.000'in üzerinde yönetici için 

düzenlenen 500 etkinliğe her yıl katılan yaklaşık 3.000 ulusal ve 

uluslararası uzman eklenmektedir.  

Pagina Web : https://www.ambrosetti.eu/ 

 

 

 

 

https://www.ambrosetti.eu/

