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1. Önsöz
Bu raporun amacı "Maraş Biberi Kümelenmesi" için örnek oluşturabilecek en iyi uygulamayı bulmaktır. Bu amaçla,
dünyadaki ve AB'deki başarılı küme örnekleri incelenmiştir. Maraş Biberi Kümelenmesi'nin ayrıntılarına girmeden önce,
bir kümenin ne olduğunu tanımlamanız gerekir. Michael Porter bir kümeyi aşağıdaki gibi açıklamaktadır;
“Küme, özellikle de aynı faaliyet alanında hem rekabet içinde olan, hem de birbiriyle işbirliği yapan şirketlerin, belli bir
alanda uzmanlaşmış tedarikçilerin, hizmet sağlayıcıların, ilgili sektörlerdeki firmaların ve ilgili kurumların coğrafi
yoğunlaşmalarıdır”
Kümelenme, yenilikçilik, bölgesel kalkınma ve rekabetçiliği destekleyen şirketlerin gelişmesi için verimli ekosistemler
sağlamaktadır. Küme ve yenilikçilik arasındaki güçlü bağ, araştırma ve inovasyon destek programlarının mükemmel
kümeler aracılığıyla uygulama fırsatı yaratmaktadır.
Kümeler aracılığıyla, yalnızca bireysel firmalar (KOBİ’ler) desteklenmez; aynı zamanda KOBİ grupları da
desteklenebilir; bireysel halkın destek faaliyetlerinin etkinliği ve potansiyel etkisi açısından daha umut verici bir
yaklaşım temsil eder. Sonuç olarak, Ar-Ge sonuçlarının ticarileştirilmesi daha iyi sağlanabilir ve KOBİ'ler, küme
örgütleri aracılığıyla daha büyük ölçekli projelerle daha iyi etkileşime geçebilir.
Bu nedenle, bugün amaç, daha fazla küme oluşturmak değil, daha iyi ve daha sürdürülebilir kümeler yaratmaktır. Bu
basit gibi görünse de, uygulamada elde edilmesi kolay değildir. Bu, kümelenme politikaları ve kümelenme uygulayıcıları
ile ilgili kamu yetkilileri için değişen bir paradigmayı temsil eder ve gelecekteki küme fonu ve kalkınması için önemli bir
etkiye sahip olabilmektir1.
Kümeler, günümüzde şirketlerin rekabet edebilirliğini artırmak için çalışan kuruluşlar olarak anlaşılmaktadır. Örgüt
olarak kümeler ve aynı sektörde faaliyet gösteren birçok şirket ve kurumların biraraya gelmesi olup, yasal biçiminde
de dernek olma eğilimindedirler.
Farklı organizasyonlar ve kurumlarla yakın işbirliği içinde olmasına rağmen, küme örgütleri her zaman şirketler
tarafından yönlendirilir. Bununla birlikte, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde küme örgütleri Devlet tarafından
yönlendirilmektedir.
Türkiye'de kümelenme ile ilgili ilk çalışma, Michael Porter'ın başını çektiği "Ortadoğu Rekabet Stratejileri Merkezi"
tarafından desteklenen "Türkiye'nin Rekabet Edebilirlik Avantajı" projesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu ekibin yürüttüğü
çalışmaları takiben, 2003 yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında "Moda ve Tekstil İş Dünyası
Kümelenmesi" projesi gerçekleştirilmiştir.
2010 yılı itibarı ile T.C Ekonomi Bakanlığı, "Türkiye’nin Kümelenme Politikasının Belirlenmesi" projesinin devamı olarak
"KOBİ İşbirliği ve Küme Projesi" (kısa adı URGE olan destek sistemini) uygulamaya başlamıştır.
Bu raporun konusunu oluşturan "Maraş Biberi Kümelenmesi Projesi” AB tarafından finanse edilen "Avrupa Birliği'nin
Türkiye için IPA Programı" kapsamındaki projesidir.
2002'de Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası "Maraş Biberi" coğrafi işaret almıştır. 2009 yılında Kahramanmaraş
Ticaret ve Sanayi Odası ile Kahramanmaraş Ticaret Borsası "Maraş Biber Tanıtma Grubu" kurmuştur. Maraş biber
tanıtım grubu tarafından hazırlanan "Maraş Biber" logosu basın toplantıları, posterler, broşürler ve fuarlarla kamuoyuna
duyurulmuştur. Logoyu kullanmak isteyen firmalar "Maraş Biber" markasını kullanmak için Kahramanmaraş Ticaret
ve Sanayi Odası ile bir sözleşme imzalamak durumundadırlar.
Şimdi Maraş biber kümesinin dâhil olduğu tarımsal gıda sektörüne bakmak gerekir.

1

Kaynak: Promoting Cluster Excellence, Measuring and Benchmarking the Quality of Cluster Organisations and Performance of Clusters- Gerd
Meier zu Köcker Jørgen Rosted (Eds.)-2010
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Tarımsal gıda sektörü, Avrupa'da imalat sanayiinde katma değer açısından ikinci en büyük sektördür ve GSMH'nın ve
istihdamın büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Bu sebeple, tarımsal gıda sektörü hem Ar-Ge kapasitelerini hem KOBİ
lere bilgi aktarımını güçlendirerek, hem de ortak yenilik projelerinin geliştirilmesini teşvik ederek güçlendirilmelidir.
Sektör hammaddeye erişim ve iklim değişikliği zorluklarıyla karşı karşıyadır. Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından
yapılan tahminlere göre, 2050 yılına kadar dünya nüfus artışına bağlı olarak gıda ihtiyacının artması, daha yüksek
verimin yanı sıra, daha yüksek ürün yoğunluğu, daha yüksek kaynak verimliliği ve daha fazla tarımsal arazi kullanımına
yol açacaktır. Bu durum, su tüketiminin artması veya biyoçeşitliliğin azalması gibi doğal kaynaklara ve çevre kalitesine
önem veren çevresel baskı yaratacaktır2.
Tarım ve gıda sistemlerinin sürdürülebilirliği, kaynak verimliliğini artırmaya ve aynı zamanda çevresel, sosyal ve
ekonomik riskleri yönetmeye izin veren yeni yaklaşımlar gerektirmektedir. Ikerd (1993) Sürdürülebilir tarımın
"üretkenliğini ve topluluğa sınırsız yarar sağlayabildiğini" belirtir. Ve “Böyle bir tarım, çiftçilerin ve toplumun genel
yaşamını ve kaynakları koruyan, çevreyi koruyan, verimli bir şekilde üreten, ticari olarak rekabet eden ve kaliteyi artıran
tarımsal sistemler kullanmalıdır” 3
Son yıllarda kümelenme, Avrupa Birliği ülkelerinde önemli bir rekabet aracı haline gelmiştir. Bu nedenle, kümelerin
gelişimi için çok fazla destek ve etkinlik var. Özellikle gruplar arasındaki işbirliği ve kümelerin kıyaslanması, kümelerin
değerlendirilmesi ve kümelenme rekabetinin oluşturulması ve mekanizmaların teşvik edilmesi için birçok çalışma
yapılmıştır.
Bu amaçla, bu raporda Avrupa Birliği’ndeki önemli dernekler ve girişimlerin bir listesi çıkarılmıştır. Avrupa Kümelenme
Mükemmellik Girişimi, kümeleri objektif kriterlere göre değerlendirmekte ve bronz, gümüş ve altın etiketler veren önemli
bir kurumdur. Birçok küme bu etikete sahip olmak istemektedir. Yeni kurulan kümeler ve belirli olgunluğa erişen
kümeler altyapılarını tamamladıktan sonra, bu değerlendirme sürecine başvurmaktadırlar. Avrupa Kümelenme
Mükemmellik Girişimi küme değerlendirme süreçleri, yeni kurulan "Maraş Biberi Kümelenmesi" nin altyapısını bu
ölçütlere göre yapması ve doğru zamanda bu etiketlerden birine sahip olması için kapsamlı bir şekilde bu rapora dâhil
edilmiştir.
Bu rapor, yaygın olarak bilinen bir anlamda bir kıyaslama çalışması değildir, çünkü "Maraş Biberi Kümelenmesi" halen
kuruluş ve proje safhasında bulunmaktadır. Bu nedenle raporun odak noktası, başarılı kümelerin “nasıl başardıklarına”
ilişkindir. Rapor özellikle başarılı kümelerin; yasal yapıları, üst yönetim yapıları, küme yönetim yapıları, faaliyetleri,
projeleri ve stratejik planları hakkında bilgi vermektedir. AB'de gıda ile ilgili 17 küme yukarıda belirtilen kapsamda
değerlendirilmiştir. Sözkonusu 17 küme içerisinde, tarımsal gıda kümelenmelerinin yanı sıra bir dizi genel gıda kümesi
de dâhil edilmiştir. Bununla hedeflenen, bu kümelerin sahip olduğu yenilikçilik-inovasyon seviyesini ortaya koymaktır.
"Maraş Biberi Kümelenmesi" için iyi örnek olacak olan İspanyol ve Portekiz Agrifood Kümelerine daha kapsamlı yer
verilmiştir.
Raporun hazırlanması sırasında, proje kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde biber konusunda faaliyet
gösteren firma ve çiftçilerle yapılan tanılama çalışmalarının sonuçlarından çok faydalanılmıştır.

2

Kaynak: Agri-food Sector Report- Ángeles Pereira, Adolfo Carballo, Manuel González, Xavier Vence - University of Santiago de Compostela
Andrius Plepys – Lund University
3 Ibid.
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2. Giriş

Bu rapor, Avrupa Birliği'nin Türkiye için IPA Programı 'Maraş Biberi Kümelenmesi Projesi' nin Etkinleştirilmesi için
Teknik Destek (EuropeAid / 134212 / IH / SER / TR) projesi kapsamında hazırlanmıştır.
Rapor, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki doğal bir kümelenme olan "Maraş Biberi Kümelenmesi Projesi" nin Avrupa
Birliğindeki başarılı gıda kümelenmelerine göre eksiklikleri tespit etmek ve bu eksiklikleri ortadan kaldırmak için çözüm
önerileri getiren bir kıyaslamaya dayanmaktadır.
Raporda ayrıca incelenen kümelerin, süreçleri, gelişmeleri, yöntemleri ve hizmetlerinin karşılaştırması da yer
almaktadır. Literatürde, kıyaslama; diğer çalışmaların aksine kıyaslanan tarafların aktif olarak birbirlerinden öğrenme
fırsatı veren bir yöntem olarak tanımlanır. Bu nedenle kıyaslama, sadece bir beceri değerlendirmesi değil, aynı
zamanda başkalarıyla karşılaştırma yapma girişimini de içerir. Böylece başkalarını, neyin gerekli ve neyin mümkün
olduğunun öğrenilmesini sağlarken, kişinin ya da kıyaşlaması yapılan kişi/kurumun performansını optimize etmesini
sağlar. Bu nedenle, kıyaslama, kişinin/kurumun kendi eserini istikrarlı bir şekilde iyileştirmesi için bir etkin araçtır.
Başka bir deyişle, kıyaslama, bir organizasyonun politikalarını, ürünlerini, programlarını, stratejilerini vb. analiz etme
sürecidir. Kıyaslama yaparak, yalnızca bir kalite ölçümü yapılmasını sağlamakla kalmaz aynı zamanda standart
ölçümler yapılır veya akranların benzer ölçümleri ile karşılaştırmalar yapılır.
Kıyaslama, küme yönetiminde profesyonelleşmenin en önemli araçlarından biridir. Küme yönetimi, kalkınma için
gerekli dinamikleri sağlamak için kendini diğer kümelerle karşılaştırması açısından çok önemlidir.
Diğer kümeler tarafından uygulanan iyi uygulama örnekleri, küme yönetişimi ve vizyonunu geliştirir.
Kıyaslamanın hedefleri;
1) İyileştirmelerin nerede olacağının belirlenmesi,
2) Diğer kuruluşların yüksek performans seviyelerine nasıl ulaştıklarını analiz etmek,
3) Performansı artırmak için bu bilgiyi kullanmak
Kümelenmeler için tanımlanan hedefleri ve görevleri çok sık yansıtması ve kuruluşundan bu yana gelişen kümelenme
özel yapılarını ve prosedürlerini analiz etmesi önemlidir. Kümeyi yönetenlerin yanında, paydaşlar
• Yönetim kurulları,
• Politika yapıcılar ve finansman yetkilileri,
• Küme üyeleri kümenin tarafsız bir değerlendirmesinde yer alırlar.
Küme yapılarının, hizmetlerin, üyeler için katma değerlerin ve kümelenme potansiyelinin analizi için kıyaslama özellikle
önerilir. Kıyaslanmanın zıddı olarak karşımıza çıkan kapsamlı değerlendirme, özellikle gelecekteki düzeltici eylemler
için bir girdi olarak kümelenme yönetimi için arzulanan sonuçları sağlamamaktadır.
Kıyaslamanın temel faydalarından biri, kıyaslama için küme yönetiminin sınırlı çaba sarfetmesi, küme üyelerinin ve
ortaklarının katılmaları gerekmediği gerçeğidir. Bunun yanında kıyaslama çalışmalarıyla ilgilenen taraflar isterse her
an kıyaslama sürecine dâhil edilebilir.
Kıyaslama sürecinin önemi, kıyaslamanın yapıldığı karşılaştırmalı portföye büyük ölçüde bağlıdır. Bununla ilgili
birkaç yöntem vardır.
•
•
•

Küme aynı yenilik alanında faaliyet gösteren diğer kümelerle karşılaştırır
Küme mevcut karşılaştırma portföyünün tamamı ile karşılaştırır, ör. Karşılaştırmalı portföyde kayıtlı olan tüm
genç veya küçük kümeler ile
Seçilmiş kümelenmelerle kıyaslama (karşılaştırmalı portföydeki çeşitlerle birbir)
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Mevcut durumda, "Maraş Biberi Kümelenmesi" nin Avrupa gıda kümeleri ile kıyaslanması beklenmektedir. Bu anlamda,
Avrupa'daki başarılı gıda kümeleri incelenmiştir. Ancak "Maraş Biberi Kümelenmesi" oluşumunu tamamlamamış halen
proje aşamasında olan bir kümedir. Bu nedenle çalışma tam bir kıyaslama olmayacaktır. "Maraş Biberi Kümelenmesi"
için en iyi uygulama olacak kümelerin incelenmesi yapılmıştır. Bu inceleme sonucunda, "Maraş Biberi Kümelenmesi"
nin aktif ve başarılı bir küme olması için uygun öneriler sunulmuştur.
Küme kıyaslaması, genel olarak bir kümenin akranları ile karşılaştırılma süreci olarak tanımlansa da, bu çalışma
"Maraş Biberi Kümelenmesi" ile diğerleri arasında bir kıyaslama olarak algılanmamalıdır. Bunun nedeni, "Maraş Biberi
Kümelenmesi”nin henüz oluşumunu tamamlamamış, sadece Avrupa Birliği projesi olarak ortaya çıkan bir kümelenme
çalışması olmasıdır.
Biber üreticilerinin teşhis çalışmalarından bildiğimiz kadarıyla, biber üreticilerinin birlikte hareket etme eğilimi henüz
çok güçlü değildir. Kümelenme ile yaratacakları sinerjiyi ve ekonomik gücü anlamaktan uzak durumdalar. Deneyerek
ve yaşayarak öğrenmeyi, başarılı örnekleri gördükten sonra harekete geçen bu topluluğun, öncelikle küme olmanın
yaratacağı avantajları görmesi gerekmektedir.
Bu nedenle AB'deki örnekler bu açıdan incelenmiştir. Araştırmanın temelinde, mümkün olduğunca çok sayıda gıda
kümesi genel olarak aşağıdaki başlıklarla incelenmiş ve bir sonraki adımda "Maraş Biberi Kümelenmesi’ ne yakın
tarımsal gıda kümeleri daha yakından incelenmiştir
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kümelerin yaşı
Yönetim / organizasyon yapısı
Kümelenmelerin hukuki yapısı
Kümelenmelerin misyonu
Kümelerin etkinlik alanları
Kümeler tarafından verilen hizmetler
Küme ürünleri
Kümelenme hedefleri
Kümelenme projeleri
Gelecek için planladıkları projeler
Diğer kümelerle olan işbirlikleri
Şemsiye kuruluşlarla ilişki
Uluslararasılaşma
Ödüller
Kümelenme stratejik planları
Başarılar ve performansı diğer kümelerle karşılaştırılmıştır.

Kıyaslama sonucunda "Maraş Biberi Kümelenmesi" nin güçlü ve zayıf yanları ve gelecekteki gelişim potansiyeli
gösterilecektir. Kümenin nasıl yapılandırıldığını ve diğerleriyle karşılaştırıldığında nasıl davrandığını da gösterecektir.
Zamanla kümelenmenin nasıl geliştiğini ortaya çıkarmak için sık sık ve düzenli olarak kıyaslama yapılması önerilir.
Bu küme karşılaştırma raporu, Küme Geliştirme Yol Haritası için kapsamlı bilgi (girdi) sağlayacak, ihtiyaç ile sahip
olunan arasındaki farkları gösterecektir.
Bu faaliyetlerlerin temeli Kahramanmaraş'tır ve sözleşmenin amacı "Maraş biber sektörünün bölgedeki rekabet gücünü
artırmak" tır. Bununla birlikte, projenin Kahramanmaraş'a odaklanmasına rağmen, bölgesel kapsama alanı olacaktır.
Sadece İlin rekabet gücünü artırmakla sınırlı değil; ulusal ve uluslararası rekabet edebilirlik ve nihai olarak istikrarlı
gelir artışı sağlamak, bölgesel dinamikler, kaynakların teşvik edilmesi ve bilgi birikimi sağlayacaktır.
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3. Yöntem
Kıyaslama raporu için en uygun yöntem teknik ekip ile birlikte belirlenmiştir. Kıyaslama raporu için aşağıdaki yöntem
uygulanmıştır.
• Hâlihazırda başlamış olan teşhis/tanılama çalışması (75 biber üretici ve işleyici üzerinde yapılan tanılama
çalışması) kıyaslama çalışması için iyi bir temel oluşturacaktır. Çalışmanın sonuçları raporda kullanılmıştır.
• Küme üyelerinin tüm taraflarıyla, kilit kişileriyle ve faydalanıcılarla müzakereleri içeren bir odak grup toplantısı
yapılmıştır.
• Masa başı araştırma yöntemi ile literatür taraması yapılmış ve Avrupa Birliği'deki tüm gıda kümelerinin web
sayfaları gözden geçirilmiştir.
• Avrupa Birliği'ndeki bazı başarılı gıda kümeleri ile telefon/email iletişimi sağlanmış ve daha derin bilgiler
alınmıştır.
• Türkiye'deki kümelenme süreci incelenmiş ve hâlihazırdaki gıda kümelerinin yapıları incelenmiştir.
• Avrupa Birliği’ndeki "başarılı kümeler" olarak bilinen kümelerin "Ödüllendirme Süreçleri"incelenmiştir.
Tanılama çalışması sırasında, sektörü temsil eden aşağıdaki kurum ve kuruluşlarla müzakere ve toplantılar
yapılmıştır.
a.
b.
c.
d.
e.

Kahramanmaraş Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü
Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası
Kahramanmaraş Ticaret Borsası
Kalkınma Ajansı
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

Söz konusu çalışmada, kümenin üyesi olan şirketlerin tanımlanmasına uygulanan soru formu (anket formu) önemli bir
araç olmuştur. Anket 3 ana bölümde hazırlanmış ve şirketlerin üretim, yönetim ve pazarlamaya kadar tüm süreçleri
tanımlamaya yönlendirildiği görülmüştür. Bu çalışma, kümelenmenin en önemli grubu olan firmaların durumunu çok
detaylı bir şekilde ortaya koymuştur. Elde edilen bu bilgiler "Maraş Biberi Kümelenmesi"" kıyaslama raporunun
hazırlanması için çok yararlı olmuştur.
Sonuçlar, kümelenme düzeyini, kümelenme ve küme yönetiminin benimsenmesini sağlayacak yollar, adımlar ve
araçlar sunabilmek için şirketlerin küme düzeyini ihtiyaçlarıyla birlikte tanımlamıştır.
Anketin ana bölümleri;
A. İşletme sahibi hakkında bilgi (Eğitim, deneyim vb.)
B. İşletmeler hakkında genel bilgi (Ticaret kalıpları, coğrafi avantajlar ve dezavantajlar, sürdürülebilirlik
niyetleri ve planları, pazarlama kanalları, maddi zorluklar, ambalajlama, test etme, vb.)
C. Üretim süreci hakkında bilgi
D. Sektörler ve kurumlarla ilişkileri
Anketin alt başlıkları aşağıdaki gibidir;
• Firmanın hukuki yapısı
• Firmanın sahibinin geçmişi ve deneyimi
• Çiftçi ile ilişki
• Üretim yapısı
• Pazarlama yapısı
• Mali yapı
• Rekabet yapısı
• İşbirliklerine yaklaşım
• Üniversite ile İlişkiler
• Yenilikçiliğe yakınlığı
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Sonuçlar ışığında projenin teknik ekibi (TAT), kümelenme kabiliyetlerini ve rekabet gücünü güçlendirmek için
Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye'de KOBİ'lere (işletmeler ve tüccarlar) markalaşma, pazarlama ve satış
kanalları konusunda stratejik yaklaşım, küme önerisi sunabilecektir.
Bu bağlamda, aday KOBİ'ler (işletmeler ve tüccarlar)) aşağıdaki kriterlere göre tanısal çalışmaları uygulamak üzere
seçilmiştir:
• İşletmeler "Maraş Biberi Kümelenmesi" projesi konsepti ile uyumlu olması
• İşletmeler, "Biber sektöründe" yer alması
• İşletmelerin sürdürülebilir yapıda olması ya da sürdürülebilir olma yeteneklerinin varlığı
• İşletmelerin "Maraş Biberi Kümelenmesi" projesinden yararlanacaklarını gösterebilmeleri
• Küme haritasının geliştirilmesine yönelimli ve hassas olmaları esas alınmıştır.
Yukarıda ayrıntılı olarak açıklanan kıyaslama metodolojisi şu şekilde özetlenebilir
Şekil 1: Kıyaslama Çalışması İçin Metodoloji

4. Kümelenme için Genel Değerlendirme Kriterleri
"Maraş Biberi Kümelenmesi" için henüz tam bir küme oluşumundan bahsetmek mümkün olmasa da, kümelenmenin
genel değerlendirmesi için yapılan literatür taraması sırasında, USAID tarafından hazırlanan “Kümelenme Rekabet
Edebilirlik Değerlendirmesi” 4adlı çalışmaya rastlanmıştır. Bu çalışma kümelenmenin genel değerlendirilmesi için iyi bir
örnek oluşturduğundan bu bölümde incelenmiştir. Bu çalışmaya göre küme genel olarak aşağıdaki iki alanda
değerlendirilmektedir.
A. Büyüme Potansiyeli: Bir kümenin büyüme potansiyeli, aşağıdaki üç faktöre dayanarak belirlenir:
• Uluslararası Pazar Değerlendirmesi - Son derece rekabetçi bir konumda olan ve hızla büyüyen bir kümelenme bile,
bir gıda endüstrisinde olması durumunda gelecekte büyüme potansiyeline sahip olmayabilir. Bu bölüm, her bir kümenin
4
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uzmanlaştığı ürünler için uluslararası pazarın genişlediğini, durduğunu veya her bir kümenin uzmanlaştığı ürünler için
sözleşme yapıyor olup olmadığını değerlendirir
• Rekabetçi Konum - Her küme sanayinin kilit "sürücüleri" ile birlikte teknolojik gelişmelerden, demografi, talep ve
tedarik zincirlerindeki yeni gelişmelerden etkilenir. Rekabet edebilmek için kümelenmeler, bu sanayi sürücülerine tepki
vermeli - veya bu sürücülerin önünde olmalı ve böylece rekabet pozisyonunu kazanabilmeli, bakım yapabilmeli veya
iyileştirebilmelidir. Kümelenmenin niş pazarları veya ürünleri nelerdir? Kümenin avantajının doğası nedir, örneğin,
coğrafi konumu, uzman yetkinlikleri / becerileri ve benzersiz ürünler nelerdir?
•Son Performans – Geçmişteki büyüme, gelecekteki uzun vadeli büyümeyi somut olarak tahmin etmese de, kümelerin
ortaya çıkardığı rekabet gücünün en iyi kaynaklarından biridir. Başka bir deyişle, yakın geçmişte bir küme iyi bir gelişme
gösteriyorsa, endüstri çarpıcı bir şekilde kaymadığı sürece son performans, kümenin piyasadaki başarıyla rekabet
edebilmek için gereken özelliklerin en azından bir kısmına sahip olduğunu gösteren iyi bir göstergedir
B. Küme Hazırlığı: Kümelenme hazırlığı kümelenme yaklaşımının temel bir parçasıdır, çünkü yaklaşım
gelişmekte olan ve çeşitli paydaşlar arasındaki sinerjiyi güçlendirmektedir. Kümelenme hazırlığı için üç ayrı alan analiz
edilir.
• Mutabakat –Mutabakat- Kümelenme ile bağlantılı potansiyel liderler ve örgütler, rekabetçilik yaklaşımına ilgi
gösteriyor ve mutabakat sağlıyor mu? Resmi bir endüstri dernekleri varsa, ne kadar etkili? Kümedeki firmaların yüzde
kaçı endüstri birliğine aittir? Kümelenme grubunun üyeleri geçmişte birlikte çalışmış mı?
• Kümelenme Dinamizmi –Firmalar arasındaki rekabetin yanı sıra tedarikçiler ve destek endüstrileri gibi farklı unsurlar
arasındaki ilişkilerin kalitesi ve yoğunluğu sağlıklı bir kümelenmenin önemli "sosyal sermaye" unsurlarıdır. Bu unsurlar
"kümelenme dinamizmi" kategorisinde birleştirilir; bunlar için ekip, aşağıdakileri içeren soruları değerlendirir:
Kümelenme katılımcıları genel olarak değişime / yeni fikirlere / yeniliğe açık mı? Kümelenme üyeleri, değişiklik yapmak
için kendi değerlendirmelerini ve kendi içlerinde çalışmaya istekli mi? Kümelenme üyeleri piyasa değişikliklerine nasıl
tepki gösterdi (örneğin, yeni ürünler sunmak, uluslararası standartlara / sertifikaya uyum sağlamak vb)
• Kritik Kütle –Yukarıda tartışıldığı gibi, kümeler coğrafi olarak firmaların ve destek kurumlarının yoğunlaşmış
yığılmalarıdır. Dernekler, üniversiteler ve finansal kuruluşlar gibi kümelenme firmaları ile destekleyici kuruluşlar
arasındaki bağlar ne kadar geniş ve uzun süredir? Kümede kaç firma ve kurum var?
Taşımacılık ve Lojistik, Tasarım ve Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge), Finansal Hizmetler ve Pazarlama, tüm üretken
sanayiler için kritik öneme sahip dört bileşendir. Bu kümelerdeki firmalar, diğer firmaların benzersiz pazar ihtiyaçlarını
belirleyebilmelerini, bu ihtiyaçları karşılayan ürün ve hizmetleri geliştirmelerini, giriş materyali tedarikinde mal ve hizmet
üretiminde kaynakları temin etmelerini sağlayan nihayetinde bu ürünleri ve tüketicilere yönelik hizmetler
üretmektedirler. Bu firmalar birlikte, girdilerin emek malzemesinin ve bilginin, tüketici tercihlerini genişleten çıktılara
dönüştürülmesini mümkün kılmaktadır. Bu firmaların yokluğunda, ekonomik sektörler daha az verimli hale gelmekte,
tüketici seçimleri küçülmekte ve ekonomiler daha az üretken hale gelmektedir.
Nakliye ve Lojistik: Bu başlık nakliye firmalarını, ambalaj ve malzeme taşıma şirketlerini ve yük nakliyecilerini
kapsamaktadır.
Araştırma, Tasarım ve Ürün Geliştirme: Akademik AR-GE merkezleri, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve benzerleri
önemli bir rol oynamaktadır.
Finansal Hizmetler: Kuruluşlar, bankalar ve sigorta sağlayıcıları, risk sermayesi şirketleri, tohum sermayesi ve girişim
fonları, krediler ve kalkınma yardımı hibe sağlayıcıları ile olan ilişki, çok gereklidir.
Pazarlama Hizmetleri: Pazarlama tüketici tercihlerini ve pazar eğilimlerini anlamaktır. Genellikle üreticilerin ve servis
sağlayıcılarının yetkin olmadığı, uzmanlık gerektiren bir konudur. Bu nedenle pazar araştırması ve iş zekâsı analizi
yoluyla bu boşlukları doldurmaya odaklanan firmalar, herhangi bir endüstrinin gelişimi için önemlidir. Bu nedenle, pazar
araştırması, rekabetçi İstihbarat sağlayıcıları, danışmanlık şirketleri, marka yöneticileri ve reklam birimlerini içeren
kuruluşlar analiz edilmelidir. Yukarıdaki bilgiler ışığında aşağıdaki beş geniş kategoride çalışmak, "Maraş Biberi
Kümelenmesi" ni bugün yoğun rekabet piyasasında başarı göstermesi için bir bütün olarak konumlandırmaya yardımcı
olacaktır.
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Stratejik düzeyde gıda kümelenmeleri için aşağıdakilere ihtiyaç vardır:
• Pazarlara erişim;
• Finansmana erişim;
• Teknoloji ve teknik bilgiye erişim;
• İşgücü geliştirme ve kapasite geliştirme
• Politika ve düzenleyici reform

5. Tanılama Çalışmasının Sonuçları
Maraş Biberi, hızlı istihdam yarattığı ve emek yoğun bir sektör olduğundan kümelenme için çok önemli fırsatlar
sunmaktadır. Bununla birlikte biber kümesinde yer alan biber, doğası gereği alfatoksine duyarlı olduğu için hassas
ürün kategorisinde yer almaktadır.
Küme oyuncularıyla yapılan yüz yüze görüşmeler biber endüstrisinin emek yoğun bir endüstri olduğunu ortaya
koymuştur. Özellikle biber sapının (çekilmesi) tamamen manuel bir işlemdir.
Dünyada, sap çekme işlemi için yapılmış makinalar bulunmakla beraber, Maraş biberi için yapılan sap çekme
makinalarından başarı sağlanamamıştır. Bu nedenle, sap çekme işleminde çok fazla niteliksiz işçiye ihtiyaç vardır.
Gördüğümüz grubun her üyesi Suriyeli mültecilerin bugün biber sapını çekmek için çalıştıklarını beyan etmişlerdir.
Suriyeli işçilerin olmaması durumunda sektörün ciddi bir sıkıntı içinde olacağını belirtmişlerdir. Çalışacak Türk işçilerini
bulamadıklarını belirtmişlerdir. Şu oldukça açık ki, Suriye'deki siyasi durum geliştikçe ve bu işçiler ülkelerine
döndüklerinde sektör ciddi şekilde etkilenecektir. Şimdiden, bu durumu planlamak gerekmektedir.
5.1

Tanılama Çalışması Bulguları
5.1.1

Firmların Yasal Yapıları

Firmaların % 54’ü şahıs firması, %40’ı ise limited firmadır.
Şekil 2: Küme Firmalarının Yasal Yapıları

Ananonim
Şirket .
4%

Diğer %1
1%

Firma Yasal Yapısı %
79 Firma üzerinden
Unincor…

Limited Şirket Şahıs Firması
40%
54%

5.1.2

Faaliyet Alanları

Bu alanda verilen bilgiler, tanı çalışmasındaki anketlerden elde edilmiştir. 79 firma ile yapılan anket çalışmasına göre;
firmaların % 79'u biber işleyicileridir. % 43'ü çiftçidir. Ankete katılanların% 10'u perakendeciler ve% 9'u toptancılardır.
Tüccarlar ankete katılanların % 7'sini oluşturmaktadır. Ankete katılan kamu kurumu oranı ise % 1'dir.
Ankete katılan katılımcılar birden fazla statü seçebilecekleri için toplam cevap verenlerin sayısı 100'ü aşmaktadır.
Toplam üretim alanı ortalama 2.017 m2'dir. Stok alanı ortalama 832 m2'dir. Açık alanlar ortalama 3.240 m2'dir.
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Şekil 3: Küme Üyelerinin Faaliyet Alanları
Faaliyet alanları %
Baz: 75
Cevap sayısı : 149
79
43
10

5.1.3

9

7

1

Firmadaki Karar Vericiler

Firma içinde işlerle ilgili önemli kararları alanlar çoğunlukla işletme sahipleri ve aile üyeleridir.
Şekil 4: Küme Üyeleri Firmalarda Karar Vericiler
İşteki önemli konularda karar verenler %
77 Firma Bazında
Profesyonell
er
3%

İkisi
14%

İşletme
sahibi veya
aile üyeleri
83%

İşle ilgili önemli kararları alanlar çoğunlukla işletme sahipleri ve aile üyeleridir. Firmaların% 74'ünün de
departmanlaşma yoktur. Firma içerisinde farklı departmanlar olmasına rağmen departmanlar aile üyeleri tarafından
yönetilmektedir.
Aile
üyeleri,
finans,
satış,
üretim
gibi
farklı
görevleri
üstlenmektedirler.
Sadece iki firmada önemli kararlar profesyonel yöneticiler tarafından alınmaktadır. Büyük ve orta ölçekli şirketler, kalite
güvenlik, üretim ve hijyen konularında profesyonel servis sağlayıcılarından hizmet almaktadır.

5.1.4

İşgücü

İki büyük firmanın (Bağdat ve Yalçınkaya) sayıları hariç tutulduğunda, işletmelerde çalışan ortalama kadın sayısı
3,7'dir. Genellikle çay servisi, gıda, temizlik işinde ailenin kadın bireyleri çalışmaktadır. İşletmelerde çalışan ortalama
erkek personel sayısı 6,3'tür. İşletmelerdeki daimi çalışanların ortalama sayısı 7,4'tür. Yöneticilerin sayısı ortalama
olarak 1, 4'tür. Pazarlama ve satış için 1,8, idare için 1,8, finans için 1 ve üretim için 1,4 kişi vardır. Firmalardaki sürekli
çalışanların ortalama sayısı 5-6 iken, mevsimlik işçi sayısı 59'dur. Mevsimlik işçiler çoğunlukla Suriyeli mültecilerdir.
Devlet teşviklerinden dolayı, Türk işçi sayısı düşüktür. Suriyeli mülteciler evlerine dönseler biber işlenmesinin
sürdürülebilirliği bir soru işaretidir.
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5.1.5

Alan

Kümenin toplam üretim alanı ortalama 2.017 m2'dir. Stok alanı ortalama 832 m2'dir. Açık alanlar ortalama 3.240 m2'dir.
Kurutma çoğunlukla iki veya üç şirket dışında dış ortamda yapıldığından açık alan önemlidir. Kurutma işleminde
sadece iki veya üç firmada fırın kullanılmaktadır.

5.1.6

Ankete Katılanların Ünvanları

Katılımcıların% 68'i işletme sahipleri. Ortakların payı% 14'tür. İdari direktör% 12, CEO (yönetim kurulu başkanı)% 3,
yönetim kurulu üyesi% 1, koordinatör% 1 ve teknik koordinatör% 1'dir
Şekil 5: Küme Üyelerinin Ünvanları

Görüşülen kişinin unvanı %
Baz: 75
İşletme sahibi

67.6

Ortak

13.5

İşletme müdürü, yöneticisi
Yünetim Kurulu Başkanı

5.1.7

12.2
2.7

Yönetim Kurulu Üyesi

1.4

Sayman

1.4

Teknik Koordinatör

1.4

Ankete Katılanların Eğitim Durumları

Cevap verenlerin % 59 yüksek okul ve Üniversite mezunudur.
Şekil 6: Küme Üyelerinin Eğitim Durumları
Görüşülen kişinin eğitimi %
Baz: 75
Yüksek öğretim

31.6

Lise

22.4

Ortaokul

21.1

İlkokul

5.2

19.7

Yüksek lisans ve doktora

2.6

Meslek okulu ( orta , lise )

2.6

Yerel Düzeyde Kümenin Genel Değerlendirilmesi

Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi, biber işleyicilerinin% 81'i en çok ortak laboratuvarlarla ilgilenmektedir. % 40,
paketleme tesisinin ortak kullanımı için olumlu niyet taşımaktadır. Müşterek hareket etmek istedikleri en düşük
aktiviteler ortak hammadde satın alma ve pazarlama faaliyetleridir.
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Şekil 7: Küme Üyelerinin Ortak Faaliyetlere Katılım Niyeti
Ortak faaliyetlere katılma eğilimi %
Baz: 75
1-Ortak hammadde temini

38

2-Ortak satış ve pazarlama kanalları

52

3-Ortak paketleme tesisi
4-Ortak laboratuvar hizmeti (analiz vb)

Hayır

26
22

41

19

11 8

Kısmen

37
26
40
81

Evet

Bununla birlikte, istatistikler (Performanceregnskab 2016, Cluster Excellence Danimarka), bir şirket bir kümenin
parçası olduğunda, bir küme dışındaki şirketlere kıyasla yenilikçi ve başarılı olmanın dört kat daha olası olduğunu
göstermektedir. Kümeye tepkinin üstesinden gelmenin yolları vardır: En önemlilerinden biri, ağ oluşturma yönüdür.
Kümelenme toplantıları, konferansları veya ağ olaylarını kolaylaştırarak üyelerini bir araya getirebilmektedir. Çoğu
zaman, şirketlerinin doğası gereği hiç karşılaşmamış olan tarafları bir araya getirecektir. Kümelenmenin önündeki
engeller ortadan kaldırıldığında iki ya da üç başarı hikâyesinin üretildiği tespit edilmiştir.
5.2.1

Firmanın Bulunduğu Bölgenin Avantajları

Bölgede bulunmanın iki önemli avantajı, hammadde temini ve kendi bölgesine yatırım yapılmasıdır. Bağdat Baharat
gibi büyük firmaların dışında, şirketin ortakları veya sahipleri bölgede doğmuş ve büyümüş durumdadırlar. Biber
işlemcilerinin % 43'ünün çiftçiler olduğu ve bu topraklarla sıkı bağları olduğu gerçeği de vardır. Bölgenin
avantajlarından
biri
biberin
yerel
bir
ürün
olması
ve
bu
bölgelerde
yetişmesidir.
Şekil 8: Bölgede İş Kurmanın Avantajları
İşletmenin bu ilde kurulmasının avantajları %
Baz: 75
Hammadde temini

32

Kendi yörenize veya İkamet ettiğiniz ile yatırım…

29

İşgücü temini

13

Altyapı yatırımlarının yeterliliği

8

Ulaştırma giderleri

8

Pazara yakınlık

7

Teşvik imkanları

3

Diğer0
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Şekil 9: Küme Üyelerinin Bu ili Seçme Nedenleri

Hammadde alırken ili tercih etme nedenleri %
Baz: 75
Cevap sayısı: 240
Kaliteli olması

83

Hammadde ve üretimin yoğun olması

80

Ulaştırma maliyetlerinin düşük olması

44

Ödeme kolaylığı

39

Fiyatının ucuz olması

34

Ticari ilişkiler
Başka ilde üretimin olmaması

Çeşit fazlalığı

31
11
9

Kendi köyümüzde kendi topraklarımızda… 8
İşçi bulma kolay 3

Pazarlama ve işbirliği açısından firmaların öz değerlendirilmesi; Firmaların pazarlama, pazarlara erişim ve pazar
bilgisi konularında kendilerini değerlendirmeleri istenmiştir. Şirketlerin kendilerini en zayıf gördüğü konular; indirimli
mağazalara erişim, dış pazarlar hakkında bilgi ve diğer işlemcilerle olan işbirliğidir.
Markalaşmada kendilerini iyi gördükleri sonucu ise şaşırtıcıdır: Çoğunun kendi markaları ile son kullanıcıya ulaşmadığı
göz ardı edilmemelidir. Marka bilinci oluşturma, firma isimleri taşıyan 25 kilogramlık paketlerle üretim veya toptancılar
ve tüccarlar tarafından iyi bilinirlilik ile karıştırılmaktadır. Bölgesel ve yerel piyasa bilgilerinin çok iyi olduğunu
değerlendirmişlerdir.
Biber işleyicileri birbirleriyle işbirliği yapma yeteneğine sahip değiller ve ayrıca işbirliğine meyilli olmadıklarını da kabul
etmişlerdir. İslahiye'de bir dernek kurulması için çaba gösterilmiş, ancak dernek faaliyetlerine devam edememiştir.
Kilis'teki biber işleyicilerinin birbirleriyle dayanışma içinde oldukları görülmektedir. Bu biber işleyicileri, geçmişte
çiftliklerdeki eski işçilerdir.
Bir çiftlik emekçisinden işletme sahibi olmaya geçmelerindeki itici güç, üç ya da dört kişinin bir araya gelip bir işleme
tesisi kurması olmuştur. Bu nedenle işbirliği için daha açık oldukları görülmüştür. Onların kültürleri dayanışmaya daha
yatkındır. Kilis'te biber işleyicileri kooperatif kurma çabaları devam etmektedir. Resmi makamlarla yer sorununu
çözdükleri zaman kooperatifin aktifleşeceğine dair bilgi alınmıştır.
Şekil 10: Firmaların Öz Değerlendirmesi
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Firmaların öz değerlendirmesi %
Baz: 75
1-Pazarlama satış, promosyon
16.1
21
2-Perakende pazarlara erişim
27.8
16.7
3-Bölgesel ve yerel pazarlar hakkında bilgi 3.3 14.8
4-Ürün çeşitliliği 1.6 18.8
5-Dış pazarlar hakkında bilgi
53.8
6-Satışların sürekliliği 4.8 19.4
7-İndirim Marketlerine erişim (Bim,A101,Şok)
66
8-Markalaşma 11.5
21.3
9-Etiketleme-Barkod-İzlenebilirlik
15
21.7
10-Yerel Market zincirlerine erişim
37
20.4
11- (Otel, catering, lokanta, cafe) ev dışı…
33.3
19.6
12-Dış pazarlara erişim
63.3
13-Pazarlama ve satış konularında diğer biber…
62.3
14-Yeni müşteri edinme 9.1
29.1
Zayıf

5.2.2

Orta

İyi

61.3
53.7
82
79.7
25
75.8
8.5
67.2
61.7

21.2
23.4

40.7
45.1
20.4
31.1
60

14.3
6.6

Hedef dışı

Markalaşma

Görüşülen firmaların% 8-10'u kendi markaları ile pazarlanmaktadır. Diğerleri, 25 kg torba içinde tüccarlara, toptancılara
veya perakendecilere gönderilmektedir. Şirket adlarının 25 kg'lık torbalar üzerine yazılması, ürünlerin kendi adlarıyla
satıldığı anlamına gelmemektedir. Şirketler kendi adlarıyla pazarlama yapmak yerine tüccarlarla çalışmayı tercih
etmektedirler. Kendi markasıyla pazarlama demek;
a- 25 kg'dan farklı paketlerde ürün talep edenlere yönelme yani farklı SKU'lara da ürünleri pazarlamak, (SKU:
İngilizce Stock Keeping Unit kelimelerinin baş harflerinin kısaltması olup, stok saklama numarası, özel bir ürüne
verilen ve mevcut ürünleri stoktaki miktarını takip için kullanılan numaralardır.)
b- Pazarın ne istediğini bilmek,
c- Reklam yapmak,
d- Fiyatlandırma yapmak ve
e- Kendi pazarını bulmak
Bu beceriler henüz gelişmemiştir. Markalaşmak isteyen şirketler, tüccarlarla veya toptancılarla çalışmaktan
vazgeçmek zorunda kalmıştır. Çünkü tüccar ve toptancılar kendi markaları ile pazara çıkmaya çalışan firmalarla
çalışmayı bırakmaktadırlar. Geçiş sürecini planlayacak ya da nasıl yapılacağını bilen yeterli şirket yok. Bu, ortak bir
paketleme tesisi ihtiyacını azaltmaktadır. Öte yandan, küçük SKU'ların gelecek planlarında %41 oranında biber
işlemcileri vardır.
Paketleme ve fiyatlandırma, 4 P olarak bilenen pazarlama karmasının yalnızca ikisidir. (ambalajlama (packaging)
fiyatlandırma (pricing), tanıtım (promotion) ve yerleştirme (placement) - satış kanalı). Geriye kalan iki P, ambalajdan
daha önemli olan yerleştirme (satış kanalı) ve promosyonlardır.
Kırmızıbiber ve karabiber, baharat işinin lokomotifidir. Yani, kırmızıbiberde bir marka olmak için baharatta bir marka
olmak gerekmektedir. Diğer baharat çeşitlerini sağlamak, iyi tedarikçilerle çalışmak, piyasa tarafından talep edilen
paketleri belirlemek ve ürünleri bu paketlerde hazırlamak gerekmektedir. Bu durum zorlu süreçleri ve ek bir yatırımı
gerekmektedir.
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Pazarlama Araç ve Gereçleri
Şirketlerin% 85'i aktif olarak pazarlama yapmamaktadır. Müşterileri çoğunlukla eski müşterileridir. Yeni müşteriler
ağızdan-ağıza pazarlama tavsiyesi ile gelmektedir. Öte yandan, yeni müşteriler kazanmak için yeterli biber üretimi de
yoktur. Hâlihazırdaki miktar, mevcut müşterilerin gereksinimlerini yerine getirmek için yeterlidir. En etkin pazarlama
aracı numune gönderme faaliyeti olup, firmaların% 74'ü bu şekilde çalışmaktadır. Şirketlerin% 53'ü yılda en az bir kez
müşteri ziyaretleri gerçekleştirmektedir.
Etsiz ciğköfte gibi yeni ürünler yükseldiğinde, birebir görüşme yaparak bu müşterileri kazanmaktadırlar. Ev pazarı, ev
dışı tüketime kıyasla düşük olduğundan, eski ve yeni müşteriler, ev dışı tüketim pazarının büyüklüğüne bağımlıdır.
Şekil 11: Küme Üyelerinin Pazarlama Araç ve Gereçleri
Tanıtım mecraları
Baz: 75
Cevap sayısı: 267
Eski müşteriler bizi tanıyor
Ürün numuneleri
Dolaşıyoruz
Web Sitesi
Firma broşürleri
Yurtiçi ticari fuarlar
WhatsApp
Basın ve yayın yoluyla reklam
Yurtdışı ticari fuarlar
Yapmıyoruz
Diğer

5.2.3

85%
74%
53%
41%
25%
23%
23%
19%
14%
7%
1%

Ürün Çeşitleri (repertuvarı)

82 firmanın% 4'ü yaprak biber işlemektedir. Yaprak biberini %77 ile isot biberi, %76 ile toz biber izlemektedir. İpek
biberi (tohum hariç) % 68, yarı ipek ise% 32 oranında işlenmektedir. Orta ve büyük ölçekli şirketler, Migros, Carrefour
ve BIM gibi perakende kanallarından üçte bir ipek içeren biber siparişleri almaya başlamışlardır.
Şekil 12: Küme Üyelerinin En Fazla Ürettiği Ürünler
En çok üretilen - işlenen biber türleri %
Baz: 75
Cevap sayısı: 250
82.4

77.0

75.7
67.6

32.4

Yaprak-pul

İsot

Toz

İpek

Yarım ipek
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5.3

Kümelenme ile birlikte şirketlerin ekonomik kapasite ve üretim yapısında olası değişiklikler

5.3.1

Yıllık Ciro

Şirketlerin %64'ünün yıllık cirosu 1 milyon TL veya daha fazladır.
Şekil 13: Küme Firmalarının Yıllık Ciroları

Yıllık ciro%
Baz: 72

250.000 ve
altı, 11%
250.000500.000 ,
29%

500.0001.000.000,
47%

1 milyon ve
üzeri, 130%

5.3.2

Üretimin Finanse Edilmesi

Üretim için bankalardan kredi alma oranı% 42 gibi oldukça yüksek bir orandadır. Devlet teşviklerinin oranı ise sadece%
2'dir. Şirketler kümelenme yaklaşımını kabul etmezlerse, “yoksullaştıran büyüme”tuzağına yani ‘bugün var ama yarın
yok ‘tuzağına düşme riski ile karşı karşıyadırlar.
Düşük kalite; sağlıklı ürünler için bile zararlı olan, yüksek rekabet gücü şirketlerin uzun vadeli verimliliğini önlemektedir.
Şirketler, zararlı ürünlerden, fiyat savaşlarından, yoksullaştıran büyümeden, sadece gelire odaklanmaktan verimliliğe
odaklanmamaktan ve etik olmayan ticari uygulamalardan kaçınmak zorundadır. Kümelenmek hem ürün kalitesini hem
de karlılığı artırmaya yardımcı olacaktır
Şekil 14: Firmaların Üretim Finansmanı
Üretimin Finansmanı%
79 firma bazında
Cevap veren:103

Banka
İşletme
Kredisi
Özsermaye 42%
56%
Devlet
destekleri
2%
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5.3.3

En Yaygın Problemler

Aşağıdaki tabloda görülebileceği gibi, finansman sektörün en önemli sorunlarından biridir (% 55). Yeterli kaynağa
sahip değillerdir ve gelişmiş finans bilgisine ihtiyaç duymaktadırlar.
Sektörün ikinci önemli problemi yüksek kaliteli ürünler için talep eksikliğidir. Kaliteli ürünlerle çalışan şirketler bir pazar
bulma konusunda zorlanmaktadır. Talep yaratma veya yeni pazarlar bulma ihtiyacı içindedirler. Aflatoksin sektörün en
yaygın problemidir.
İç tüketim talebini karşılayacak yeterli ürün bulunmamaktadır. Mali sorunlar, aflatoksin problemi ve işçi tedarik
edememeleri, üreticileri üretimden vazgeçirebilmektedir. Üretim kapasitesi düşüktür çünkü emek eksikliğini telafi
edecek bir teknoloji yoktur.
Özellikle Kahramanmaraş'ta aflatoksinli ürüne ödenen cezalar önemli bir sorun haline gelmiştir. İşleyiciler tarafından
listelenen sorunlar aşağıdaki şekilde gösterilmiştir;
Şekil15: Küme Üyelerinin En Yaygın Problemleri
Firmaların karşılaştıkları en yaygın problemler
Baz: 75
Cevap sayısı: 161
Finansman
Kaliteli ürün talebinin az olması ve…
Aflatoksin
Pazarlama güçlüğü
Hammadde tedariki
Yetersiz teknoloji
Hammadde maliyeti
İşgücü maliyetleri
Enerji maliyetleri
Cezai yaptırımlar
Kalifiye işgücüne erişim
Diğer

5.3.4

55%
48%
26%
25%
23%
19%
14%
11%
9%
8%
8%
3%

Maliyet Kalemleri

Biber (hammadde) toplam maliyetin % 70 ile en yüksek paya sahiptir. Biber fiyatları, üretim miktarına ve bulunurluluk
durumuna bağlı olarak dalgalanmaktadır. Biber işletmeleri, biberlerini çiftçilerden nakit olarak satın almaktadır.
İşlenmiş biber alıcıya 90-120 gün vade ile satılmaktadır.
Çalışanların, toplam gider içindeki payı% 20'dir. Şirketteki ortalama çalışan sayısı 7,4'dür. Mevsimlik işçiler nedeniyle
çalışanların maliyeti daha yüksektir. Mevsimlik işçilerin bulunması giderek zorlaşmaktadır. Firmalar şimdi Türk işçi
bulmakta güçlük çekmektedirler. Bunun en önemli nedenlerinden biri, devletin yoksulluk içinde yaşayan insanlara
yaptıkları mali yardımdır. Öte yandan, Türk işçilerinin yerine geçen Suriyeli mülteciler sürekli iş bulmak için büyük
şehirlere göç etmektedirler. Buna ek olarak, Suriyeli işçilerin çalışma kalitesi, Türk işçilerine göre düşüktür. Bu nedenle,
her yıl işçi bulmak zorlaşmaktadır. Hasat ve hasat sonrası süreçlerde otomasyon / yüksek teknoloji olmadığından bu
alandaki yatırım zorunluluk haline gelmiştir.
Şirketlerin lojistik maliyetleri nispeten düşüktür. Hasatın lojistiği, sezon boyunca çiftçi tarafından yapılmaktadır.
Sezonluk gönderiler biber işleyicisine aittir. Sözleşmeli kargo, tüccar ve toptancıya gönderilen ürünler için
kullanılmaktadır. Kurutma işlemi için fırın kullanan şirketler için de enerji harcamaları daha yüksektir.
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Fire maliyeti, tam biberde %10-18, sapı ve tohumu çekilmiş biberde %2-5 arasındadır. Ancak bu fireler, bibere eklenen
tuz ve yağ ile kompanse edilmekte, bir anlamda fire yaratılmamaktadır.
Şirketlerin çoğunun yalnızca 25 kg'lık paket kullanması nedeniyle, paketleme maliyeti sadece% 1,8'dir.Laboratuvar
analiz maliyeti yılda ortalama 3.450 TL civarındadır. Şirketlerin% 16'sı yılda 300-500 TL'lik bir analitik bütçe
ayırmaktadır. Şirketlerin% 10'u analiz için yılda 1.000-4.000TL arasında harcamaktadır. Şirketlerin% 8'i analizlere yılda
5.000TL ayırmaktadır. Şirket içi analizlerini yapan şirketler de ek olarak, bu dışarıdan laboratuvar analiz hizmetleri
almaktadırlar.
Başka bir masraf kalemi de ödenen cezalardır. Özellikle, aflatoksin için Kahramanmaraş ve Kilis'teki biber işçileri yılda
10-12 bin TL ceza ödemektedirler.
Şirketlerin sadece % 5'i AR-GE'ye bütçe ayırmaktadır. Tohumculuk çalışmaları var, çünkü biber tohumları artık
eskimiş ve verimsizdir. Bazı şirketler tohum yerine fide kullanmayı tercih etmektedir
Tablo 1: Maliyet Kalemleri
Maliyet Kalemleri

Toplam Maliyetteki Payı %

İşçilik- Sezonluk işçi dâhil

22

Elektrik, su, enerji

6

Ambalaj
Fire

1,8

Logistik

Tohumsuz ve çöpsüz %2-5 ve
Tüm biberde %10-18
1,7

İletişim

0,2

Ek Hizmetler (Muhasebe, Gıda Mühendisi,
Kanuni Danışman)

1,8

Araştırma Geliştirme
Hammadde
Depolama
Ceza Ödemeleri
Laboratuar / Analiz

5.3.5

70
4,5% (5.000-15.000 yıllık)
0,05% (yıllık 3.450TL her firma için
ortalama)

Rekabet

Büyük tüccarların ve komisyoncuların biber pazarında manipüle ettiklerine ilişkin kanıt bulunmamasına rağmen,
birçok şirket bazı aracılar ve büyük firmaların fiyatlarını kendi menfaatleri lehine ayarladığını belirtmiştir.
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Tablo 2:Rekabeti Etkileyen Kriterler
Rekabeti Etkileyen Kriterler %

Hiç önemli
değil

Önemli
değil

Hammaddeye uzaklık

6

17

Hedef pazarlara uzaklık

32

30

Maliyetler

Fikrim
yok

2

3

Döviz kurlarında değişiklik

31

Yerel pazarlardaki arz-talep dengesi

Önemli

Çok
Önemli

54

22

27

10

58

39

41

3

17

7

3

13

72

13

55

42

Ürün kalitesi

2

2

Hedef pazarlardaki yüksek kalite
standardı

5

3

19

59

14

Hedef pazarlara girmek için gereken
ek maliyetler (sertifika gibi)

5

25

12

51

7

Hedef pazararı girmenin zorlukları
(vergi, kota vb.)

5

18

16

58

2

Özel ürünlere olan talep

13

11

17

43

17

Devlet destekleri

4

16

7

48

25

Üretim Teknolojisi

12

5

70

12

Yüksek kaliteli olan ürünlere yönelik
talep azlığı

2

8

64

26

Nitelikli eleman

21

15

47
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Aşağıdaki tabloda görüleceği üzere, firmalar genellikle satış fiyatlarını maliyet ve kârlılık temelinde hesaplamaktadırlar.
Maliyetleri ayrıntılı olarak sorduğumuzda birçok şirketin maliyetleri ayrıntılı ve sistematik bir şekilde hesaplayamadığını
gözlemenmiştir. Çoğu şirket bu konuda gelişmiş finansman ve nitelikli personele ihtiyaç duymaktadır.
Tablo 3: Fiyatlandırma Kriterleri
Fiyatlandırma
Kriterleri %

Hiç önemli
değil

Önemli değil

Fikrim yok

Önemli

Çok Önemli

Rekabet

6

8

4

53

29

36

64

Maliyet
Talep

7

9

9

60

16

Karlılık

4

4

9

51

33
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Tanılama Çalışmasının Özet ve Sonuçları
Kırmızıbiber, Türkiye'nin Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde önemli bir gelir kaynağıdır. Hem iç hem
de dış pazarlarda değerli bir bitkidir. Ticari ve endüstriyel bir ürün olduğu için, kentsel ve kırsal işçilere istihdam
yaratmaktadır.
Gelişmekte olan ülkelerde tarımsal üreticiler, verimsiz ve maliyetli üretim sürecinden kaynaklanan aşırı marj nedeniyle
tüketici fiyatından doğru pay alamamaktadır.
Tarımsal pazarlama; büyük ve uzun pazarlama kanalları, çok sayıda arabulucu, birçok fiziksel, sosyal, ekonomik ve
kolaylaştırıcı pazarlama fonksiyonları ve hizmetleri içeren oldukça karmaşık ve zor bir yapıdır. Çiftçilerin çoğunluğu
küçük ve marjinal olup, aynı zamanda oldukça dağınık bir coğrafyada örgütsüz ve bir çoğu okur yazar bile değildir.
Ürünleri bilimsel olarak pazarlayacak yeterli bilgi ve beceriye sahip değildirler. Pazarlama yapısının ve pazarlama
verimliliğinin olmayışı nedeniyle çiftçiler pazarlayacakları ürünlerini fiyatların düşmesine rağmen pazardaki tüccarlara
satmaktadırlar.
Bazı gıdanların aksine, Maraş biberi genellikle negatif olarak algılanabilen nitelik taşımaktadır. Birçok gıdaya katkı
maddesi olarak geniş bir kullanım alanı bulunmasına rağmen, aflatoksin konusu biber talebini etkilemektedir. Hatta
işleyicilerin kendileri, biberlerin saflığı ve tağşişi (karıştırılmış) konusunda endişe içindedirler.
Biber piyasası, kayıtsız ticaret yapanların hâkim olduğu, sadece fiyat odaklı bir pazara dönüşmüştür. Biberlerin
ortalama satış fiyatı (TL / KG) 15-17TL 'dir. Ucuz biberi artırmak biberle ilgili soru işaretlerini arttırmaktadır.
Biber değer zincirindeki başlıca aktörler; gıda tedarikçileri, çiftçiler, işletmeler mevsimlik işçiler, taşıyıcılar, toptancılar,
distribütörler, perakendeciler, catering firmaları, restoranlar, kurumlar, böcek- zirai ilaç ticareti yapan işletmeleri,
makine üreticileri, devlet kuruluşları, laboratuvarlar ve tüketicilerdir.
Biber değer zinciri halen nispeten yapılandırılmamıştır, oysa oyuncuların çoğunluğu üretim ve ticaret seviyelerinde
mikro oyunculardır. Bir dizi üreticinin kendi işleyicisi olarak çalışması, perakendecilere ve nihai tüketicilere tedarik
etmesi ile birlikte, değer zinciri nispeten bütünleşmiş durumdadır.
Biber üreticilerinin potansiyelin altında çoğunlukla ilkel ve geleneksel yöntemler kullanarak ürettikleri düşüncesi
hâkimdir.
Biber Pazar Katılımcıları, Rolleri ve Maraş Biberi İçin Bağlantıları Kırmızıbiber pazarlamasına katılan ana aktörler
üreticiler, toptancılar, perakendeciler, komisyoncular ve tüketicilerdir.
Üreticiler, işletmeler başta İslahiye, Kahramanmaraş, Nurdağı, Hasancalı Köyü (Kilis), Kırıkhan-Hatay, SuruçŞanlıurfa, Adıyaman olmak üzere yedi pazardan ürün tedariği gerçekleştirmektedir. Üreticilerin oynadığı başlıca rol,
miktar ve kalitesi süreklilik arz eden, biber tedarik etmektir.

6. AB Kümelenme Politikası Hakkında Genel Bilgi
Avrupa Kümelenme Politikası Arka Planı
Galiçyanın Ekonomik Tanıtma Enstitüsü tarafından yayınlanan "Kümelenme Politikasının Analizi ve Karşılaştırılması"
çalışmasında "Avrupa Kümelenme Politikası "'nın arka planıaşağıdaki gibi açıklanmaktadır5
Endüstriyel kümelenmelerin yaratılması ve geliştirilmesi, inovasyon ve uluslararasılaşmaya yönelik iş işbirliği girişimleri
kanalına etkili bir araç olarak yayılmıştır. Belirli alanlarda birbirine bağlı işletmeler, tedarikçiler ve ilgili kuruluşların
coğrafi yoğunluğunun şirketlerin, özellikle KOBİ'lerin ve dolayısıyla ulusal, Avrupa ve küresel rekabetçiliğinin
verimliliğini arttırdığı kanıtlanmıştır. Eski 15 AB ülkesinde ve 90'lı yılların başında ARGE’nin çoğu kendi topraklarında
endüstriyel kümelenmelerin oluşturulmasını teşvik etmişlerdir. "İnovasyon kutupları" ya da kümeler kolaylıkla sıfırdan
5

AT Clusters European Partner-Analysis and Benchmarking of ClusterPolicy-2010- Published by Galician Institute for Economic Promotion (Igape)
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inşa edilmez, ancak önceden var olan bilimsel ve / veya endüstriyel güçlü yönlere dayanır. Kümelenme politikalarının
başarılı bir şekilde tasarlanması ve uygulanması, mevcut endüstriyel ve bilim tabanının açık ve kapsamlı bir şekilde
tanımlanmasına bağlıdır.
AB inovasyon politikasındaki kümelenmelerin rolü, 11 Mart 2003 tarihli Komisyon Tebliğiyle vurgulanmıştır. "Yenilik
politikası: Birliğin Lizbon stratejisi bağlamında yaklaşımının güncellenmesi", diğer şirketlerle ve kamu yetkilileriyle
başarılı bir işbirliğinin " birbirini tamamlayan, birbirine bağlı olan işletmelerin coğrafi yoğunlukları olan "kümelenmeler"
olarak tanımlanmaktadır.
Ayrıca, 2005 Bahar Avrupa Konseyine Lizbon Stratejisinin Orta Vadeli Gözden Geçirilmesi Konusunda İletişimi'nde
Komisyon rekabetçilik ve büyüme için "yenilik kutuplarının" öneminin altını çizmektedir. Ya "inovasyon kutupları" ya da
kümeler, Ar-Ge ve finans kurumlarıyla yenilikçi kuruluşları bir araya getirerek, genellikle bölgesel düzeyde araştırma
ve sanayi arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu anlamda, kümeler, coğrafi olarak birbirine bağlı şirketler,
tedarikçiler, hizmet sağlayıcılar ve belirli alanlardaki ortak kurumlar ve tamamlayıcılar ile bağlantılı kurumlar olarak
tanımlanmaktadırlar.
Kümeler genellikle belli bir ulusal bölgede, bazen tek bir kasabada yoğunlaşmaktadır; ancak bölgesel ve hatta ulusal
sınırlar arasında giderek "kümelerin kümeleri" ortaya çıkmaktadır. Kümeler bölgesel ve ulusal düzeylerde başarılı bir
şekilde faaliyete geçmiş olup, Avrupa Komisyonu politika çizgelerinden bir tanesi uluslararası bilgi ve yenilik odaklı
kümelenmeleri desteklemektir.
Yakın zamanda, 7. Çerçeve Programı, bölgelerdeki bilgi insiyatifleri için kümelenmeyi kilit bir araç olarak göz önünde
bulundurmaktadır. "Bölgesel araştırma odaklı kümelenmelerin konsorsiyumu veya çokuluslu ortaklığa sahip tek bir
araştırma yürütülen kümelenme" olarak karşımıza çıkmaktadır. Araştırma odaklı kümeler, araştırma kuruluşlarının
(kamu araştırma merkezleri, üniversiteler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar), işletmelerin (büyük işletmeler, KOBİ'ler),
bölgesel veya yerel yetkililerin (yerel yönetim, bölgesel kalkınma ajansları) ve gerektiğinde yerel kuruluşların ticaret
odaları, tasarruf bankaları ve normal bankalar, belli bir bilimsel ve teknolojik alan veya ekonomik sektörde faaliyet
göstermektedir

7. Avrupa’da Küme İnsiyatifleri (Girişimleri) ve Küme Organizasyonları
Bu bölümde, AB gıda küme insiyatifleri (girişimleri) incelenmiştir. Bu inisiyatiflerin (girişimlerin) kuruluş amaçları,
faaliyet alanları ve Avrupa kümelenme politikasına yaptıkları katkı anlatılmıştır.
Son yıllarda başlatılan küme politikaları ve programları sonucunda birçok kümelenme örgütü edilmiş veya
güçlendirilmiştir. Avrupa'da, farklı görevler ve personel desteği altında 500'den fazla küme organizasyonunun
bulunduğu tahmin edilmektedir. Kümeleri yönetmek, kümelenmelerde örgütlenmiş firmalara özel destek sağlamayı
amaçlayan yeni bir meslek olarak ortaya çıkmaktadır. Bu bölüm, küme girişimleri için küme organizasyonlarının
oynadığı ana rolü açıklamaktadır. Birbirlerinden öğrenmek ve müşterilerini desteklemek için farklı küme örgütleri
arasında ortaklıklar kurmak için sıklıkla görülen kümeler arasındaki ulus ötesi işbirliğinin kolaylaştırılması üzerinde
durulmaktadır6
Avrupa INNOVA, 6. Çerçeve Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından, inovasyon uzmanları için kurulmuş
bir girişimdir. Bu inisiyatifin temel hedefi, "Avrupa Araştırma Alanının Yapılandırılması" nın 6. Çerçeve programı
önceliğinde belirtilen politikaya uygundur. Avrupa'daki inovasyon ağı için odak noktası olarak hareket eden INNOVA,
şirket müdürleri, politika yapıcılar, küme yöneticileri, yatırımcılar ve ilgili dernekler de dahil olmak üzere girişimci yenilik
alanında önemli paydaşları bilgilendirmek, yardımcı olmak, harekete geçirmek ve ağ oluşturmak istemektedir. Europe
INNOVA hakkında ek bilgi Internette (www.europa-innova.org) mevcuttur.
PRO INNO Avrupa İnsiyatifi, (www.proinnoeurope.eu) 2006 yılında kurulmuştur. INNO-Nets aracılığıyla kümeler de
dâhil olmak üzere inovasyon politikası geliştirme alanında ulus ötesi işbirliğini teşvik eden ilk girişimlerden birisidir. İlk
nesil INNO-Nets, kümelenme politikası işbirliği, bilgi temelli KOBİ'ler ve yeni teşebbüslere destek veren, ulus ötesi bilgi
6

The Concept Of Clusters And Cluster Policies And Their Role For Competitiveness And Innovation: Main Statistical Results And Lessons
Learned- Commission Staff Working Document SEC (2008) 2637-Europe INNOVA / PRO INNO Europe paper N° 9
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değerlemesi, sanayi ile araştırma ilişkileri konularına odaklanmış ve uluslararası işbirliğinin teşvik edilmesi amacıyla
hizmetlerinde yenilik yapmış, farklı ulusal veya alt ulusal yenilik programlarını ortaya koymuştur. Kümelenme politikası
işbirliğine odaklanan dört INNO-Nets, 88 küme bölgesini bir araya getiren Avrupa Kümelenme İttifakı'nı kurmuştur. (33
ülkeden 200'den fazla inovasyon politikası belirleyicisi ve paydaşıdır.)
Avrupa Kümelenme İttifakı, Eylül 2006 yılında kurulmuştur. PRO INNO Europe inisiyatifi altında desteklenen 4 küme
politikası INNO-Nets üzerine kurulmuş bir şemsiye girişimdir. Bir adım daha ilerleyecek olan İttifak, Ocak 2008'den
itibaren Avrupa'daki kümelenme politikası geliştirme ile ilgilenen ve İttifak'ın mevcut üyeleriyle deneyim ve bilgi
paylaşmaya istekli herhangi bir ek kamu kuruluşuna açık hale gelmiştir. Amacı, iyi kümelenme politikalarının
belirlenmesinin ötesine geçmek ve ortak çıkar alanlarında Avrupa kümelenme gündemini birlikte ilerletmek isteyenler
arasında gerçek bir politika diyalogunu kolaylaştırmaktır. Bu girişim, birçok üye ülkenin ve AB bölgesinin küme
politikaları ve girişimleri alanındaki deneyimlerini paylaşmak ve birçok kişinin karşılaştığı sorunları gidermek için
kaynakları paylaşmak için ihtiyaçlara ve çıkarlara tepki vermektedir. Amaç, daha iyi küme politikaları geliştirmek,
tekrarlanan konulara harcanan emekleri önlemek ve Avrupa'da küme girişimlerinin parçalanmasını azaltmaktır.
(www.proinno-europe.eu)
Avrupa Kümelenme Gözlemevi, 2007 yılında faaliyete başlamış, politika yapıcıları, kümelenme uygulayıcıları ve
araştırmacıları ve yenilikçi kuruluşları Avrupa kümeleri ve yenilik ve kümelenmelerle ilgili ulusal ve bölgesel politikalar
ve programlar hakkında bilgilendirmek üzere oluşturulmuştur. (www.clusterobservatory.eu). Avrupa Kümelenme
Gözlemevi, 259 NUTS 2 bölgesinde (küme haritalaması), bölgesel / yerel özel-kamusal ortaklıkların haritaları ve
listeleri ile 38 küme kategorisine (birlikte bulunduğu sektörlerde istihdam toplanması) dayanan bölgesel kümeler
hakkında geniş bir veri yelpazesi sunmaktadır. Gözlemevi ayrıca, ulusal ve bölgesel küme politikaları ve programları
ile vaka sunum materyalleri ve kümeler hakkındaki çeşitli makaleler hakkında raporlar da sunmaktadır.
2008 yılında Avrupa Komisyonu, Üye Devletlerin AB'de dünya çapında kümelenmelerin ortaya çıkmasının
desteklenmesine yardımcı olabilmek amacıyla bir Avrupa Küme Politikası Grubu kurma kararını kabul etmiştir.
Görevleri, Toplulukta kümelenme politikalarının daha iyi nasıl tasarlanacağı, kümelenme gelişiminde uluslararası
eğilimleri değerlendirmek ve küreselleşmeye tepki olarak kümelenme politikalarının gelecekteki zorluklarını belirlemek,
ulus ötesi küme işbirliğine ilişkin mevcut engellerin kaldırılması için araçlar keşfetmek ve Topluluk düzeyindeki ana
politikalar ile kümeleri destekleyen finansal araçlar arasındaki tamamlayıcılıkları analiz etmektir.
Kümeler arasındaki daha güçlü uluslararası işbirliği, uluslararası profili yükseltmek ve kümelenmenin güçlü yönlerini
tamamlamak için umut verici bir yaklaşım olarak görülmektedir. Kümelenme işbirliği, Avrupa düzeyinde aşağıdaki
tedbirlerle güçlendirilmiştir:
• Avrupa Yenilik Platformu (Cluster-IP) Avrupa INNOVA altındaki kümeler için yeni veya daha iyi inovasyon destek
araçlarının geliştirilmesi ve test edilmesi açısından kümelenme organizasyonları arasındaki ulus ötesi işbirliğini küme
firmaları için pratik düzeyde kolaylaştırmaktadır. (www.europe-innova.org)
• Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi, PRO INNO Europe® altında, kümelenme organizasyonları aracılığıyla
daha fazla inovasyon desteğinin yaygınlaştırılmasını kolaylaştırmak, kümeleme yönetimi için Avrupa çapında kalite
standartları geliştirmek için kurulmuştur
Kümelenme işbirliğini destekleyen bu AB girişimleri, kümelenme mükemmeliğini her seviyede desteklemek ve
Avrupa Birliği'nde daha dünya çapında kümelenmelerin ortaya çıkmasını kolaylaştırmak amacıyla politika ve pratik
düzeyde yakın kümelenme işbirliği için iyi bir temel oluşturmaktadır.
Küme girişimi, üyeleri arasında aşağıdaki konularla ilgli ortak faaliyetleri başlatan ve güçlendiren bir küme
organizasyonu tarafından yürütülmektedir;
• Artan yenilik ve teknoloji kapasitesi
• Küme ağ oluşturma ve güven oluşturma
• İnsan kaynakları yükseltme
•
Kümelenme ölçeğini ve kapsamını genişletmek
•
İş geliştirme
•
İş çevresi
Bazı önemli AB Gıda Kümelenmesi girişimleri listesi aşağıda verilmektedir.
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Tablo 4: AB Gıda Kümesi Girişimleri-İnsiyatifleri
İsim
Avrupa Gıda
Kümelenme Derneği

Faaliyet Alanı
Gıda kümelenme yönetimi şirketlerinin ağı

Kontak Bilgisi
www.eufca.eu

FoodRegio, GIQS, NieKE ve FPI gibi dört büyük gıda
ağı, yenilikçi projelerle Alman gıda endüstrisinin daha
da geliştirilmesini desteklemek için oluşturulmuş bir
platformdur.

www.germanfoodclu
sters.org

Bütün gıda değeri zincirinde markalaşma ve işbirliği
yoluyla inovasyonu kolaylaştırmak, üyelerin
görünürlüğünü ve büyümesini desteklemek
Komisyon, kümelenme mükemmelliklerini
güçlendirerek AB çapında ve dünya çapında
kümelenmeler oluşturma çabalarının bir parçası
olarak 2009 yılında Avrupa Kümelenme Mükemmellik
Girişimi (ECEI) kurmuştur.

http://www.foodproce
ssing.de/english/

Avrupa Kümelenme
İşbirliği Platformu

Uluslararası çapta (Avrupa'da) ve uluslararası
(Avrupa'nın ötesinde) işbirliği geliştirmek

https://www.clusterco
llaboration.eu

AT Kümeleri

AT Kümeleri, Atlantik Alan Operasyonel Programı
kapsamında finanse edilen bir Avrupa Bölgesel
İşbirliği Projesi'dir
TCI Network, kitle ve rekabet alanında derin
uzmanlığa sahip, rekabet edebilirlik, yenilikçilik ve
küme geliştirme alanlarında ilerlemek için eşsiz, açık,
esnek ve pratik bağlamda işbirliği yapan kuruluşların
ve uygulayıcıların önde gelen küresel ağlarıdır

http://www.atcluster.
org

Alman Gıda Kümeleri

Gıda İşleme İnisiyatifi
(FPI e.V.)
Kümelenme Analizi için
Avrupa Birliği
Sekreteryası
(ESCA)

TCI-Küresel
uygulayıcılar,
rekabetçilik, kümeler
ve yenilikler ağı

https://www.clusteranalysis.org/

http://www.tcinetwork.org

Kaynak: internet araştırması

7.1.

Avrupa Gıda Kümelenme Derneği

Birkaç Avrupa gıda kümelenme şirketi, gıda kümelenme yönetimi şirketlerinin ağı
olan Avrupa Gıda Kümelenme Derneği'ni kurmaya karar vermiştir. Avrupa Gıda Kümelenme Derneği'nin vizyonu,
Avrupa gıda gruplarının yönetim örgütlerini KOBİ'leri ve ekonomik başarıyı desteklemektir.
5 Aralık, 2014 tarihli, Macaristan'ın Debrecen kentinde düzenlenen bir konferansta, çok az sayıda kümeleme yönetimi
şirketi EFCA'ya fon sağlamak ve müşterek programlar geliştirmek konusunda anlaşmaya varmıştır.
EFCA'nın genel amacı, Avrupa çapında bir ağın kurulmasıdır.
(1) Gıda değer zinciri araştırması ve yeniliği için olumlu bir ortamın yaratılması ve teşvik edilmesi.
(2) Avrupa gıda kümeleri ve KOBİ'leri için işbirliği ve ağ oluşturma faaliyetlerinin kurulması
EFCA aşağıdaki doğrudan hedeflere sahiptir:
1. KOBİ'lerin inovasyon sonuçlarının ticarileşmesini desteklemek
2. Kapasite geliştirme faaliyetleri yoluyla KOBİ'lere yönelik yetenek ve sermayenin artırılması
3. KOBİ'lerin uluslararasılaştırılmasının ve büyümesinin desteklenmesi
4. Avrupa KOBİ'lerinin Avrupa dışındaki küresel varlığının desteklenmesi
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İlk konferans 5 Aralık 2014 tarihinde yapılmış ve konular iki ana başlık altında toplanmıştır:
• AB'de lider gıda kümelenmesi işbirliği olacak olan Avrupa Gıda Kümelenme Derneği'nin (EFCA) tanıtımı. Dernek
kümelerin organizasyon yapısını ve rolünü belirlemektir.
• Daha önce seçilmiş INTERREG 5, INNOSUP ve Erasmus Plus çağrılarının tanıtımı ve ortak program yazımının
yapılması.

7.2.

Almanya Gıda Kümeleri-GFC

Alman Gıda İşleme Sanayisi Metacluster

2012'de, dört büyük gıda ağı olan foodRegio, GIQS, NieKE ve FPI, yenilikçi projelerle Alman gıda endüstrisinin daha
da geliştirilmesini desteklemek için kurulmuş olan bir platfordur. Özellikle gıda endüstrisinin gerçek yenilik kapasitesi
hakkında yetersiz bilgi, tek bir ağın kendi başına oluşturamayacağı bir durum olduğundan böyle bir oluşuma gidilmiştir.
Dört ağın tamamı, Federal Ekonomi ve Enerji Bakanlığı tarafından yönetilen girişim kümesi üyesidir.
Yiyecek içecek endüstrisi, Almanya'nın dördüncü en büyük sanayi sektörüdür - her yıl 150 milyar avroluk üretim değeri
üretmektedir. Sanayi, 550.000 kişiyi istihdam eden yaklaşık 6.000 küçük ve orta ölçekli işletme (KOBİ) sektörü ile
karakterize edilmiştir. Et ve sosis ürünleri (% 23), süt ürünleri (% 15), şekerleme (% 10) ve alkollü içkiler (% 9) üretim
değeri itibariyle en büyük sanayi kesimidir. İşlenmiş gıda ve tarımsal ürünlerin ihracatı, her yıl yaklaşık 50 milyar euro
satış gerçekleştirmektedir.
Yenilikçi Mükemmellik: Alman gıda endüstrisinde, hem kamu hem de özel enstitüler sürekli olarak yeni ürünler
geliştirme ve genel gıda güvenliğinin geliştirilmesi için Ar-Ge faaliyetleri yürütmektedirler. Alman gıda ve içecek
endüstrisindeki Ar-Ge harcamaları yaklaşık 350 milyon avroya ulaşmıştır. Ar-Ge harcamalarının çoğunluğunu özel
sektör yapmaktadır ve Ar-Ge'nin %90'ından fazlası şubelerde yürütülmektedir. Yiyecek ve içecek Ar-Ge çalışmalarında
2.400'den fazla kişi çalışmaktadır.
Yetkinlik Kümeleri (Kompetenznetze), bir yetkinlik ağı içinde inovasyon altyapısı için vazgeçilmez topikal alan
içerisinde birden fazla yüksek performanslı çalışanın bölgeler üstü olarak faaliyet gösteren işbirliği dernekleridir.
Sadece değer zincirinin çeşitli adımlarını ve çeşitli sektörleri ve disiplinleri kapsamakla kalmayıp, aynı zamanda ilgili
oyuncular arasında yoğun bir etkileşim ve iletişimle tanımlanmaktadırlar. Bu nedenle “Yetkinlik Kümeleri”, özellikle
yüksek katma değer potansiyeline sahip yenilikler yaratabilir ve bunları pazarlanabilir ürünler veya hizmetler haline
getirebilirler. Son olarak, bir profil geliştirmeye ve bölgeleri ulusal ve uluslararası rekabette konumlandırmaya katkıda
bulunurlar. “Kompetenznetze Deutschland Initiative” bünyesinde başarılı "Alman Gıda Kümeleri" işbirliğinim
oluşturulmasını sağlamıştır. Bu oluşumu başlatanların tümü Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı (BMWi)
tarafından onaylanan FoodRegio, GIQS, NieKE ve FPI'dir. Alman Gıda Kümeleri, bu konuylarla ilgilenen herkes için
ideal bir platformdur. Birlikte gıda işlemede değer zincirini temsil etmektedirler.
➢

Kuzey Almanya Gıda Endüstrisi FoodRegio Birliği
Kuruluş:2005,
Üye: 50
Odak alanları: gıda işleme sanayi, gıda malzemeleri, gıda işleme teknolojisi / makinaları
Uzmanlık: süreç yeniliği (enerji, hammadde, temizlik, lojistik), ürün yeniliği (eğilim radarı, trend atölyeleri, ARGE), yeterlilik programları,
Uluslararası Projeleri: Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Litvanya, Polonya, Rusya, İsveç

➢

GIQS e. V. Grenzüberschreitende Integrierte Qualitätssicherung e. V.
Kuruluş: 2001
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Üye: 45
Odak alanları: tarımsal gıda endüstrisi için araştırma odaklı ağ (gıda güvenliği ve gıda kalitesi, gıda zinciri
yönetimi, BİT ve sensör teknolojisi)
Uzmanlık: Yenilik yönetimi: Ar-Ge projelerinin planlanması, hazırlanması, uygulanması ve sonuçların farklı
hedef kitlelere iletilmesi ve iletilmesi sırasında gıda zincirlerinde ve araştırma organlarında ortakların desteği
Uluslararası Projeleri: Hollanda, Avrupa, Çin ve Afrika
➢

NieKE Aşağı Saksonya Gıda Endüstrisi Yeterlilik Merkezi, Gıda Girişimi Niedersachsen
Kuruluş:1999,
Üye: 140
Odak alanları: gıda işleme, gıda güvenliği, fonksiyonel gıda, optimize üretim hatları, tarım mühendisliği,
eğitim, yeterlilik, bilgi ve teknoloji transferi
Uzmanlık: yeni teknolojiler, üretim süreçleri, nitelikli işgücü eksikliği, Ar-Ge, iş merkezli ağlar, halkla ilişkiler,
nitelik, eğitim ve sürekli eğitim
Uluslararası projeler: GIDA GELECEĞİ (Alman-Hollanda sınır bölgesi), High Tech Avrupa, FOOD2Market
(Belçika, Hollanda, Kuzey Ren Vestfalya), FoodID (ör. İsveç), Uzman ağı "Research" (Uluslararası, ör. ABD,
Yeni Zelanda)

➢

Gıda İşleme Girişimi e.VFood-Processing Initiative e. V. Yetkili Yenilikçi
Kuruluş: 2000,
Üyeler: 115
Odak alanları: gıda işleme sanayi, gıda işleme teknolojisi, gıda maddeleri, IT çözümleri, gıda bilimleri
Uzmanlık: süreç ve teknoloji yeniliği, yenilik ve kalite yönetimi, gıda güvenliği, kaynak verimliliği, teknoloji
transferi, iletişim, araştırma yayımı
Uluslararası projeler: GIDA GELECEĞİ (Alman-Hollanda teknoloji transferi), FOOD2Market (ulus ötesi yenilik
projesi Belçika, Hollanda, Almanya), FoodSpot (yenilik platformu), AgriFoodResults (FP7 araştırma
sonuçlarının yaygınlaştırılması), AB-Çin İş buluşması, ticari delegasyonlar (Bulgaristan, Çin, Fransa,
Macaristan, Polonya, Rusya, İsveç, İspanya, vs)

7.3.

Gıda İşleme Girişimi-İnisiyatifi-FPI

Gıda İşleme Girişimi-FPI, Kasım 2000'de bir dernek olarak kurulmuştur. O günden beri gıda işleme sektöründe kabul
görmüş bir platformdur. FPI, ekonomi, bilim ve politika arasındaki yetkin ve güvenilir bir aracı temsil eder. FPI'nin ağları,
sanayi (gıda ve içecek üreticileri, gıda teknolojisi, bileşenler, temizlik teknolojileri, IT çözümleri, vb.), Bilim (bölgedeki
üniversiteler ve bilgi enstitüleri), kuruluşlar (şube dernekleri, ticaret odaları vb.) hem de yerel ve bölgesel kamu
kurumlarıdır.
FPI'nın sloganı "bilgiye, ortaklara, çözümlere ve pazarlara erişim" ve böylece küçük ve orta boy gıda şirketlerinin
rekabet gücünü güçlendirmektir – bu slogan FPI misyonunu özetlemektedir. Başlıca hedefleri, yeniliklerin ve gıda
sektöründeki yeni teknolojilerin kolaylaştırılması, stratejik ittifaklar ve işbirliği faaliyetlerinin oluşturulması ve
uluslararası ağların kurulmasıdır. FPI iletişimi teşvik eder, bilgi sağlar, gıda zincirleri ve paydaşlar arasında temaslar
kurar, ulusal ve uluslararası her türlü işbirliği ve yenilik projelerini başlatır ve destekler .
FPI Profili: Gıda İşleme Girişimi e.V. (FPI e.V.), 120 üyeli bir ağ kuruluşudur. Ağ, üniversiteler, araştırma tesisleri ve
büyük kuruluşların yanı sıra ticaret sektörünü de kapsar:
• 1996 yılında kuruldu
• 2000 yılında dernek oldu
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• 120 üye ve işbirliği ortakları
• Personel: 4 yetenekli ve kararlı uzman
• Bilim ve endüstri yönetim kurulu vardır.
Misyon: Üyelerin görünürlüğünü ve büyümesini destekleyerek, bütün gıda değer zincirinde markalaşma ve işbirliği
yoluyla yeniliği kolaylaştırmak. Üye odaklı bir kuruluş olan FPI e.V. üyelerin bilgi, yenilikçilik desteği, koordinasyon ve
uluslararası profillemenin yaygınlaştırılması ile ilgili operasyonel işbirliği önceliklerini desteklemektetir. Amaçları;
• Şirketlerin, yarının pazarlarındaki rekabet gücünü güçlendirmek
• Piyasadaki ortaklar arasında işbirliğinin geliştirilmesi (b2b / b2s)
• Siyasi karar alıcılarla diyaloğu kolaylaştırmak
• Şirketlerin yetkinlik ve ihtiyaçlarının algılanmasının geliştirilmesi
Yeterlilikler: bilgi toplama, bilgiyi işleme konusuna dönüştürme ve bilginin yeni çözümler ve stratejilerde
aktarılmasıdır. Bu güne kadar yaptıkları:
• bilgiye, ortaklara ve piyasalara erişim
• gıda sektöründe inovasyonu kolaylaştırmak
• bilgi paylaşımını ve işbirliğini desteklemek
• ulusal ve uluslararası üyeler için görünürlük oluşturma
Ağ: Düzenli olarak haber ve görüş alışverişleri, yoğun işbirliği ve paylaşılan etkinliklerle sektörün doğasında olan
potansiyellerini başarıyla geliştirmektedirler. Güvenilir ağlar ve temaslar sunmak, diyalogu teşvik etmek ve
inovasyonu teşvik etmek ve kaynak paylaşımına izin vermektir.
FPI e.V. üye olanlar;
• Gıda sektöründeki kurulu ve yenilikçi işletmeler ve organizasyonlar ile ağ oluşturma olanaklarına
• Etkinlik, web sitesi ve fuarlar aracılığıyla görünürlüğün artırılmasına
• Uluslararası konferanslara, toplantılara ve ağ etkinliklerine - genellikle düşük maliyetle erişme şansına sahip olur

7.4.

Kümelenme Analizi için Avrupa Sekreteryası (ESCA)

Avrupa Komisyonu, kümelenme mükemmelliklerini güçlendirerek AB’de dünya çapında kümelenmeler oluşturma
çabalarının bir parçası olarak 2009 yılında Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimini (ECEI) Rekabet Edebilirlik ve
Yenilik Programı kapsamında başlatmıştır.
Dokuz Avrupa ülkesindeki 13 ortaktan oluşan bu pan-Avrupa girişimi başarılı çalışmalar yapmak için ESCA - Küme
Analizi için Avrupa Sekreteryası, VDI / VDE Innovation + Technik GmbH tarafından kurulmuştur. ESCA’nın görevi
küme yönetimlerine pratik tavsiyelerde bulunmaktır. Bugün, ESCA 30'dan fazla ülkede kümelenme uzmanları ağı
olarak çalışmaktadır.
Kümeler, sürekli değişime tabi olan karmaşık ve dinamik yapılardır. Güçlü kümeler bir bölgenin inovasyon ve iş
potansiyelini kullanarak ekonomik büyümeyi teşvik edebilirler. Yeni istihdam olanakları, yeni ürün ve hizmetler, yeni
şirketler, yeni Ar-Ge faaliyetleri ve yeni patentler bir küme içindeki faaliyetlerin sonucudur. Profesyonel bir küme
yönetimi, kümenin potansiyeline giren projeler ve hizmetler vasıtasıyla böyle bir gelişime katkıda bulunabilir.
Avrupa Komisyonu DG Enterprise and Industry tarafından başlatılan Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi,
kümelenme örgütlerini kümelenmelerin ve ağların yönetimindeki kapasitelerini ve yeteneklerini geliştirmek üzere
desteklemek için yöntemler ve araçlar geliştirmiştir.
Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi, kümelenme yönetimi ve desteği alanında oldukça deneyimli (dokuz Avrupa
ülkesinden 13 proje ortağı ile birlikte), kümelenme yönetimi kalite göstergelerinin düzgün bir setini oluşturmuş ve
profesyonel küme yönetimi için kaliteli bir etiketleme sistemi geliştirmiştir. Bu metodolojinin, kalitenin kanıtı olarak tüm
Avrupa'da kabul görmesi amaçlanmıştır.
Bu bağlamda ESCA iki alanda hizmet sunmaktadır:
➢ ESCA, kümelerin ve küme yönetimi kuruluşlarının kıyaslama ve kalite etiketlemesi yoluyla küme yönetimi
mükemmelliğini desteklemektedir. ESCA, Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (ECEC) tarafından
değerlendirme sürecini organize etmekle görevlendirilmiştir.
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➢

ESCA, küme programı geliştirmeyle ilgili tavsiyelerle küme politikası belirleyicilerini ve program sahiplerini
desteklemektedir

7.4.1. Benchmarking (Kıyaslama) Yaklaşımı ve Göstergeleri
Değerlendirmelerin ve ekonomik etki değerlendirmelerinin aksine, benchmarking, bir kümenin potansiyelini
tanımlamak ve kısa bir süre içinde daha da geliştirilmesi için stratejik öneriler geliştirmek için etkin ve etkili bir yoldur.
Kıyaslama, yapıların, süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin karşılaştırmalı bir analizidir. Bir varlığı, aynı faaliyet alanındaki
akranlara ve / veya diğer alanlardaki kuruluşlardan gelen en iyi uygulamaları karşılaştırır. Kıyaslamanın amacı, kendi
yapılarını, süreçlerini, ürünlerini ve hizmetlerini iyileştirmek için daha iyi performans gösteren akranları veya diğer
varlıkları öğrenmektir.
Kıyaslama görüşmeleri: ESCA küme karşılaştırması, bir küme organizasyonunun yöneticisi ile yaklaşık iki saatlik bir
kişisel röportaja dayanmaktadır. Görüşme, tarafsız bir ESCA kıyaslama uzmanı tarafından gerçekleştirilmektedir.
36 Göstergenin Analizi: Mülakat, 36 göstergeye odaklanarak, kümenin yapısı, kümelenme yönetimi ve kümelenme
yönetişim yapıları, kümelenme organizasyonunun finansmanı, hizmetler gibi kümenin ve kümelenme
organizasyonunun farklı boyutları hakkındaki verileri yakalamaktadır küme organizasyonu tarafından sağlanan bilgi,
küme içindeki iletişim ve başarılar ve kümenin tanınması ve küme organizasyonunu kapsar.
Kıyaslama Raporu: Analiz, kapsamlı bir kıyaslama raporunda sunulmaktadır. Raporda, kümenin aynı teknolojik
alandaki kümelerle ve Avrupa'nın en mükemmel kümeleriyle karşılaştırıldığı görülür. Raporda ayrıca iyileştirme
önerileri de bulunur
800'den fazla kümenin karşılaştırmalı portföyü: Kıyaslama amacıyla, analiz, 40 Avrupa ve denizaşırı ülkeden
800'den fazla kümenin karşılaştırmalı bir portföyüne atıfta bulunmaktadır (kıyaslanan kümelere genel bir bakış için).
Gizlilik: Elde edilen veriler ve üretilen raporlar mutlak gizlilik ile değerlendirilir ve üçüncü taraflara sunulmaz.

7.5.

Rekabetçilik, Kümeler ve Yenilikçilik için Küresel Uygulayıcılar Ağı-TCI

TCI Network, kitle ve rekabet alanında derin uzmanlığa sahip, rekabet edebilirlik, yenilikçilik ve küme geliştirme
alanlarında ilerlemek için eşsiz, açık, esnek ve pratik bağlamda işbirliği yapan önde gelen kuruluşların ve
uygulayıcıların önde gelen küresel ağlarıdır.
Faaliyetleri ile TCI, 110'un üzerinde ülkedeki kalkınma ajanslarından, hükümet bölümlerinden, küme
organizasyonlarından, akademik kurumlardan, şirketlerden ve çok taraflı kuruluşlardan 9.000 uygulayıcıya

30

ulaşmaktadır. 1998'de kurulan TCI, küresel ölçekte bir kâr amacı gütmeyen, sivil toplum kuruluşudur ve tüm kıtalardan
üyelere açıktır.
Yönetim
TCI İç Tüzüğü, TCI'nin iç yönetişim yapısını düzenler. Güç eşit olarak bölünür:
• Genel Kurul'da toplanan TCI üyeleri karar verme sürecini aktif bir biçimde yönlendirir
• TCI üyeleri tarafından seçilen ve onlardan oluşan Yönetim Kurulu, TCI'nin yürütme organıdır.
• Danışma Kurulu stratejik olarak önceki organların kararını etkiler
• Sekretarya derneğin organizasyonunu ve koordinasyonunu sağlar.
Faaliyetler
Hizmetler
• Matchmaking- eşleştirme
• İnceleme gezileri
• Akran değerlendirmesi
• Personel Değişimi
• Mentorluk-danışmanlık programı
• Konferans
Bölgesel İnisiyatifler ve Projeler: TCI, tüm dünyadaki kümelenme uygulayıcılarının ve bölgesel ajansların ihtiyaç ve
çıkarlarına hizmet eden bölgesel / yerel girişimlerin geliştirilmesini teşvik etmektedir. Bu, TCI'nin küme konseptini
tanıtma, metodolojileri geliştirme ve bu alandaki mesleki standartları yükseltme ve dünya standartlarında yaşam
standartlarını ve yerel rekabet gücünü geliştirme misyonuyla tutarlıdır.
İki bölgesel girişim vardır: TCI Latin Amerika Bölümü ve TCI Okyanusya Bölümü
Çalışma grupları belirli bir tema etrafında yapılandırılmıştır. TCI Küme Değerlendirme Grubu, temada uzmanlık
bulunan herhangi bir TCI üyesine açıktır. Üyeler ya atölyelerde ya da TCI konferansları çerçevesinde düzenlenen özel
toplantılarda biraraya gelmektedirler.
TCI, TCI üyesi SPRI tarafından yönetilen CLUSTERS3, "RIS3'ün başarılı bir şekilde uygulanması için Kümelenme
Politikalarını Geliştirmek" projesi gibi kümelenme tabanlı ekonomi gelişimiyle ilgili spesifik projelere katılır.
Küme Değerlendirme Grubu: TCI Küme Değerlendirme çalışma grubu, işbirliğinin ve yatırımın geri dönüşünün değerini
göstermek için genel çerçeveler geliştirmeyi ve farklı teknikleri paylaşmayı amaçlamaktadır.
Grup, TCI Yönetim Kurulu Üyesi Madeline Smith, Tasarım Yeniliği Enstitüsü Stratejisi Başkanı ve Glasgow Sanat
Okulu tarafından yönetilmektedir.

7.6.

Avrupa Kümelenme İşbirliği Platformu
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Avrupa Küme İş Birliği İşbirliği Platformu, küme organizasyonlarına modern araçlar sunmayı amaçlayan bir hizmet
tesisidir. Bu araçlar şunları sağlar:
• Ağ araçlarını verimli kullanmak (potansiyel ortak ve fırsatları bulmak / bulmak)
• Uluslararası çapta (Avrupa'da) ve uluslararası (Avrupa'nın ötesinde) işbirliği geliştirmek
• Sektörler arası işbirliği yoluyla yeni değer zincirlerinin ortaya çıkmasını desteklemek
• Küme gelişimiyle ilgili en son kalitede bilgiye erişmek
• Üye performanslarını ve üyelerinin rekabetçiliklerini artırmak

7.7.

AT Kümeleri

AT Kümeleri, Atlantik Alanındaki kümelenmeler (mevcut ya da sonradan kurulan) arasındaki ulus ötesi işbirliğinin
gerçek olasılıklarını keşfetmek için Atlantik Alan Operasyonel Programı (2008-1/10 - Öncelik 1 Amaç 3) kapsamında
finanse edilen bir Avrupa Bölgesel İşbirliği Projesi olup, ve gelişmelerini kolaylaştırmak için onları bir araya getiren bir
yapıdır.
İspanya'daki diğer Bölgesel Kalkınma Ajansları (Astepya'dan IDEPA, Cantabria'dan SODERCAN), İrlanda (Güney Batı
Bölge Müdürlüğü), Fransa (Gretagne Yeniliği) ve Portekiz (ADRAVE) ile ortaklaşa olarak Galiçya Bölgesel Kalkınma
Ajansı (IGAPE) Val do Ave'den) tarafından yürütülmektedir.
Proje faaliyetleri, bölgelerdeki kümelenme durumunu ve kümelenme politikasını kıyaslama, bilginin yaygınlaştırılması
ve küme gelişimine ve işbirliğine desteği içermektedir. Proje bölgesel küme durumunu ve politikalarını
değerlendirmekte ve kıyaslama yapmaktadır ve bölgesel kümeler arasında etkili bir işbirliğini teşvik etmek, Atlantik
Alanındaki meta-kümeleri belirlemek ve geliştirmektir.
Proje Hedefleri
Projenin ana hedefi, Atlantik Bölgesi'ndeki kümeler arasındaki uluslarüstü işbirliğinin gerçek olasılıklarını keşfetmek,
bunları AB ve uluslararası düzeyde geliştirilmesini kolaylaştırmak için bunları birbirine bağlamaktır.
Hedefi, kümelenmelerin daha dinamik hale gelmesine ve gelişmelerini ve en iyi uygulamaların değişimini
desteklemesine yardımcı olmaktır.
Proje, birçok bölgedeki en dinamik işletmeleri bir araya getirerek meta-kümeleri (kümelenme kümeleri) oluşturma
ihtimalini keşfetmektir.
Proje;
• Kümelerin tanımlanması ve geliştirilmesi için bölgesel yönetim kapasitesini artırmak.
• Üyelerine verimli hizmetler sunmak için kümelenme kapasitesini geliştirmek ve böylece onların gelişimi,
• Modernizasyonu, inovasyonu ve uluslararasılaşmasına katkıda bulunmak.
• Atlantik alanındaki bilgi odaklı kümeler arasındaki işbirliğini ilerletmek, küresel pazardaki rekabet gücünü
artırmak niyetindedir.
Proje Faaliyetleri
Analiz ve Kıyaslama
Proje, bölgedeki kümelenme durumu hakkında daha iyi bilgi edinmek, kümelenme politikalarını karşılaştırmak ve
kümelenme tanımlama ve tanıtımıyla ilgili en iyi uygulamaları belirlemek ve yaymak için analiz ve çalışmalar
yürütmektedir. Analiz, kümelenme işbirliğinin temelini oluşturmaktadır. Ortaklar ayrıca, her bir bölgedeki bireysel küme
organizasyonu ve gelişim örneklerini öğrenmektedirler.
Küme İşbirliği
Proje kümelenme işbirliğini teşvik etmekte ve ulusötesi meta-kümeler oluşturma imkânını keşfetme olanakları
keşfetmektedir. Somut müşterek projeleri belirlemek için hem küme yöneticisi seviyesinde hem de iş seviyesinde
işbirliği kurulmaktadır.
Yönetim ve Koordinasyon
Proje, Proje Yürütme Komitesi ve Çalışma Grupları aracılığıyla ortak organizasyonlar arasındaki işbirliğine
dayanmaktadır.
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Proje Sonuçları
Ortaklık
Ortaklık, 4 AB Atlantik Bölgesi ülkesinden 6 ortağın dengeli dağılımını içermektedir. Ortaklar proje konularındaki
menfaatlerini paylaşmakta, ancak deneyim alışverişinde bulunarak karşılıklı zenginleşmeyi sağlayacak farklı deney
seviyelerine sahiptirler. AT CLUSTERS ortaklığı, İspanya'daki dört Kuzey Batı Bölgesel Kalkınma Ajansı'nın (Asturias,
Galicia ve Cantabria) üçünden oluşmaktadır.
Ortaklık ayrıca, Portekiz'deki Val de ARE'deki RDA'da ADRAVE gibi Bölgesel Kalkınma Ajansı tarafından da entegre
edilmiştir. Ayrıca, İrlanda'daki Güney Batı bölgesi, İrlanda'daki Güney Batı Bölge Teşkilatı tarafından temsil
edilmektedir. Son olarak, Fransız ortağı Bretagne Innovation, Conseil Région de Bretagne tarafından bölgedeki yenilik
aktörlerini koordine etmek için kurulan ve özel olarak KOBİ'lere adanmış bir birlik haline gelmiştir.
Uluslar üstü özellikler
Projenin yapılandırıldığı iki ana eksen ulusötesi bir odak noktasına sahip olmaktır, bölgesel küme durumunu ve
politikalarını değerlendirmek ve karşılaştırmak; ve bölgesel kümeler arasında etkili bir işbirliğini teşvik etmek, Atlantik
alanındaki kümeleri belirlemek ve geliştirmek.
Faaliyetleri geliştirmek için ortaklar, bölgesel kümelenmelerin durumunu ve kümelenme tanımlama, geliştirme ve
tanıtımına yönelik farklı bölgesel politika ve yaklaşımları analiz etmek için işbirliği yapacaklardır. Ortaklar ayrıca
kümelenme ve bireysel ticari bağlantılar ile uluslararası projeleri desteklemek için işbirliği yapacaklardır.

8. Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişim Grubu (ECEI) - Küme Yönetim
Mükemmeliyetini Değerlendirme ve Geliştirme
Avrupa Komisyonu, DG Girişim ve Sanayi tarafından başlatılan Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (ECEI)
2009'dan bu yana kümelenme örgütlerini ağlar ve kümelenme yönetimindeki yeteneklerini geliştirmeye desteklemek
için yöntemler ve araçlar geliştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda, 9 ülkeden 13 proje ortağı - hepsi de küme
yönetimi ve desteği alanında deneyimli - küme yönetimi kalite göstergelerinin yeknesak bir setini oluşturmuş ve bu
metodolojiye sahip olmak amacıyla profesyonel küme yönetimi için Avrupa'da kabul edilen kaliteli bir etiketleme sistemi
geliştirmiştir7.
Etiketleme kümeleri yeni değildir, son birkaç yılda Avrupa'daki pek çok üye devlet, genellikle ülkedeki en rekabetçi
küme girişimlerine odaklanan küme destek programlarını oluşturmaya başlamıştır. Örneğin, Fransa, Almanya,
Macaristan ve İsveç'te, öncü konumlarından dolayı daha fazla fonlama veya destek için belirli sayıda küme seçilmiştir.
Böyle bir programa seçilmek, bir ülkedeki kümelerin tümü arasında "mükemmel küme" olarak tanımayı ifade ettiğinden,
kendi içinde bir tür kalite etiketi zaten vardır. Bununla birlikte, uygulanan seçim mekanizmaları genellikle ulusal
öncelikleri veya siyasi olarak yönlendirilen hedefleri takip etmektedir .
ECEI içerisinde geliştirilen "Küme Organizasyon Yönetimi Mükemmeliyet Etiketi (Kalite Etiketi)" bir adım daha ileri
gitmektedir. Genel yaklaşım, Avrupa çapında, hatta ötesinde kabul edilen ve tanınan, bağımsız, gönüllü bir küme
yönetimi mükemmelliği kanıtı oluşturulmasıdır. Sadece "iyi" ve "kötü" arasındaki ayrımı hedeflemekle kalmamakta,
aynı zamanda küme yöneticilerini bir iyileştirme sürecine katılmaya, başkalarıyla karşılaştırarak ve en iyiden öğrenerek
daha iyi olmayı motive etmek için teşvik de etmektedir. Böylece, "Karşılıklı Öğrenme" ve "Karşılıklı Kıyaslama"
unsurları, Eylül 2010'da Avrupa Kümelenme Politikası Grubu'nun tavsiyeleri tarafından da vurgulandığı gibi önemli bir
rol oynamaktadır. Geniş bir uluslararası tanınmaya ulaşmak amacıyla, geliştirilen tüm kavramlar ve yöntemler sürekli
iyileştirme metodolojileri ile uyumlu hale getirilmekte ve Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı- EFQM, tarafından takip
edilmektedir.(www.efqm.org.)

7
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Herhangi bir yanlış anlamaya meydan vermemek için önemli olan bazı yönler şöyledir;
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Kalite Etiketi, çerçeve koşulları veya kümeye değil, küme yönetimine odaklanmaktadır.
Etiketleme sürecine katılım gönüllüdür ve bağımsız üçüncü bir kuruluşun küme yönetim mükemmelliğini,
uyumlu ve şeffaf küme organizasyon yönetimi mükemmelliği göstergelerine (Kalite Göstergeleri) göre
değerlendirmesini isteyen küme örgütlerine yöneliktir.
Kalite Etiketi, "Kümeler için ISO 9000" e benzeyen resmi bir sertifika anlamına gelmez, ancak belirli bir
aşamada "Mükemmellik Taahhüdü" etiketi elde etmek zorunludur ve EFQM'nin yanı sıra istenirse
uluslararası kabul görmüş bir statüye sahip olunabilir.
Kalite Etiketi, küme yöneticilerinin, üye, paydaşlar, politika yapıcılar gibi ilgili üçüncü taraflara yönelik yönetim
mükemmeliyetlerini göstermesine olanak tanır.
Kalite Etiketinde, kalite göstergeleri modüler bir yapıya ve bunları nasıl değerlendireceğini, nasıl
kıyaslayacağını gösteren şeffaf bir sürece dayalıdır.
Kalite Etiketi, tüm Avrupa ve dünya çapında çok çeşitli küme türleri için geçerlidir.
Kalite Etiketi bir süreç olarak düşünülmelidir: Kümelenme yönetiminin kusursuzluğunu kanıtlamış ve bu
mükemmellik düzeyini korumak ve hatta daha da geliştirmek için kullanılan bir araçtır.

Sonuç olarak, Kalite Etiketi ve bu etikete sahip olma prosedürleri, küme organizasyon yönetimi mükemmelliği için genel
farkındalığın artırılmasına katkıda bulunur, küme yöneticilerine ilgili kamuya bu mükemmellik sunma imkânı tanır ve
süreçlerin sürekli iyileştirilmesini sağlar.
Küme Yönetimi Mükemmellik Etiketi
Kalite Etiketinin gerekçesi, bir küme organizasyonunun küme yönetiminin mükemmel bir statüsü olduğunu (ECEI Kalite
Göstergelerine yüksek uygunta olduğunu) kanıtlayan bir göstergedir. Etiket, bir küme organizasyonun kapsamlı ve
başarılı bir iyileştirme sürecilerini gerçekleştirmiş olduğunu gösterir. EFQM mükemmelik yolculuğuna uygun olduğunu
gösterir). Ayrıcaa, bir küme organizasyonu olarak Kalite Etiketi ile ödüllendirilmenin, sürekli iyileştirme sürecine başarılı
bir şekilde dâhil olduğunu da gösterir.
Kalite etiketleme sistemi üç seviyeden oluşur - Bronz, Gümüş ve Altın. Bronz etiket, normal anlamda bir kalite etiketi
değildir. Sadece bir küme yönetiminin, yönetim performansını artırmak istediğini gösterir; Altın etiket, küme yönetimi
uygulamasının çok yüksek standartlarına dayandığını gösterir. Altın standartlarını henüz karşılamayan kümelenme
yönetimi kuruluşları, hem kümelenmelerine hem de potansiyel ortaklarına küme yönetimi mükemmelliği yolunda
ilerlediklerini göstermekle ilgileniyorlarsa, kendilerine Gümüş etiket denetimi yaptırabilirler.

8.1.

Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişiminin Bronz Etiketi (ECEI)

Küme yönetimi iyileştirmelerini sistematik olarak düşünmeye başlayan kümelenme organizasyonları, isteğe bağlı
olarak, en iyi ile karşılaştırmak ve faaliyetleri ve hizmetleri geliştirme isteklerini belgeleyen BRONZE etiketi ile
ödüllendirilebilir.
BRONZ Etiket "NGP Mükemmellik Yaklaşımı" na (www.clusterexcellence.org ve www.cluster-analysis.org) göre bir
küme kıyaslama egzersizine katılan küme organizasyonlarına verilir. Bu kıyaslama, küme yönetimi için iyileştirme
süreçlerine belgelenmiş giriş seviyesi sağlar ve ECEI'nin Kalite Göstergelerine benzer göstergeleri kullanır. Bu,
herkesin BRONZ Etiketine ulaşabileceği anlamına gelir. Mükemmellik statüsünün gerekçesi değildir.
BRONZ etiketinin geçerliliği, üzerinde bir kıyaslama görüşmesinin yapıldığı ayın tarihinden itibaren iki yılla sınırlıdır.
Küme, bir küme yöneticisi ile tarafsız bir ESCA kıyaslama uzmanı tarafından yürütülen yapılan görüşmelere
dayanılarak analiz edilir. Görüşme, kümelenme yapısı, kümelenme yönetimi ve kümelenmenin yönetilmesi,
kümelenme yönetiminin finansmanı, küme yönetimi tarafından sağlanan hizmetler, kümelenme içindeki iletişim ve
etkileşim ve kümelenme başarıları ve kümelenme ile ilgili 36 gösterge kapsamaktadır.
Sonuçlar, kümelenme yönetimine ilişkin bir raporla sunulur ve Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (European
Cluster Excellence Initiative) tarafından yeni geliştirilen küme kalitesi etiketinin gerekliliklerine uygun iyileştirme
önerilerini de içerir.
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8.2.

Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişiminin Gümüş Etiketi (ECEI)

Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi'nin Gümüş Etiketi, kendi başına bir kaliteli etiketidir. Gümüş Etiket kalitesi,
Bronz etiket kıstas testi sonrasında başlatılan iyileştirme süreçlerinin başarılı bir şekilde uygulanmasını
doğrulamaktadır. Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimcisi (European Cluster Excellence Initiative) 'nın bir
değerlendiricisi tarafından yürütülen bir denetim sırasında gelişme gösterebilen kuruluşlara Gümüş Etiket
verilmektedir.
Gümüş Etiket denetimi dört adıma dayanmaktadır;
✓
✓
✓

✓

Küme organizasyonları, ilk kıyaslamadan 1,5 ila 2 yıl sonra ikinci bir Bronz Etiket kriterlerine tabi tutulur
Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişiminin kalite göstergelerine ilişkin 3 alandaki gelişmeleri dikkate alınır.
BU amaçla ESCA bir form gönderir, her iyileştirme alanı geniş ve anlamlı bir biçimde açıklanır. Küme
yönetiminin seçilen iyileştirmelerin her birinin genel küme gelişimini nasılatkilediğini açıklaması beklenir.
Ardından denetim, belirtilen iyileştirme alanlarını doğrulamak üzere bir denetçi tarafından yerinde bir ziyaret
ile gerçekleştirilir. Belirlenen iyileştirme alanlarıyla ilgili, Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi'nin Altın
Etiketinin kriterleri bir doğrulama kıyaslaması olarak kullanılır. Bu bağlamda, küme organizasyonunun "Küme
Yönetimi Mükemmelliği ALTIN Etiketi" minimum gereksinimlerini karşıladığı da kontrol edilir. Bu gereksinimler
"Avrupa Kümelenme Mükemmellik Temel Çizelgesi - Küme Kuruluşları için Minimum Gereksinimler"
belgesinde açıklanmıştır. Bir küme organizasyonu bu ölçütlerden birine uymazsa, Silver Label verilemez.
Daha sonra denetçi, sonuçları ayrıntılandıran ve ödül için bir öneri içeren raporunu hazırlar. Ödülün küme
organizasyonuna verilip verilmeyeceğine dair nihai karar "Gümüş Etiket Uzman Grubu" tarafından alınır.

8.3.

Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişiminin Altın Etiketi (ECEI)

ALTIN Etiketi, mükemmel Küme yönetimini, Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (ECEI) ve Avrupa Kalite
Yönetimi Vakfı (EFQM) arasında uyumlu bir yaklaşımla sertifikalandırılmaktadır.
Özellikle Anlamı:
✓ Küme yönetimi alanında mükemmeliğe ulaşılmıştır (ECEI)
✓ Ek ilave iyileştirme ve öğrenme süreçleri başarılı bir şekilde uygulanmaktadır (EFQM)
Bu etiket, Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişiminde ayrıntılı olarak hazırlanan 31 kalite göstergesinin bir dış
uzman değerlendirmesi sırasında ≥% 80 küme yönetimi mükemmellik skoruna ulaşan iki yıllık geçerliliğe sahip
kümelenme organizasyonlarına verilir.
İlk iki yıl boyunca EFQM'ye uygun iyileştirme projelerinin başarıyla uygulanması ve "EFQM Mükemmellik Taahhüdü"
uyarınca doğrulanması halinde, iki yıl daha geçerliliğini korumaktadır.
Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi "Kümelenme Mükemmellik etiketi GOLD-Kanıtlanmış Küme Yönetimi", son
derece karmaşık küme yönetimi sergileyen ve örgütsel yapı ve rutinlerini daha yüksek bir performans için daha da
geliştirmeye kararlı olduklarını kabul eder.
"Küme Yönetimi Mükemmelliği GOLD Etiketi”ne hak kazanmak için yönetim organizasyonları kümenin yapısı,
yönetişimi, finansmanı, stratejisi ve hizmetleri ve tanıma açısından belirli "mükemmellik düzeylerini" karşılamalıdır. İki
tarafsız küme analizi uzmanının yürüttüğü iki günlük kapsamlı bir değerlendirme sırasında 31 gösterge değerlendirilir.
Değerlendirme şeması, Avrupa Komisyonu tarafından başlatılan Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (ECEI)
(www.cluster-excellence.eu) dokuz Avrupa ülkesinden toplam 13 örgüt tarafından küme yönetimi alanında oldukça
tecrübeli uzmanlarca geliştirilmiştir.
Programın amacı yalnızca Avrupa'daki en iyi küme yönetim organizasyonlarını tanımlamak değil, aynı zamanda küme
yönetimi organizasyonlarını nasıl iyileştirileceği konusunda değerlendirme sırasında tavsiyeler de verilmektedir.
Tüm kalite göstergeleri EK olarak verilmiştir.
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9. Türkiye'de Kümelenme Deneyimleri
Türkiye'nin kümelenme yolculuğu, özellikle Ekonomi Bakanlığı tarafından geliştirilen "Ulusal Kümelenme Politikası”bu
bölümde incelenmiştir.
1990'lı yıllarda popülerleşmeye başlamış olan "kümelenme" kavramı, önceliğe dayanan geçmişi ile birlikte, politika
yapıcılar için yıllar boyunca daha fazla önem kazanmıştır. Lizbon Stratejisinin yerini almış olan Avrupa 2020 Stratejisi
kümelenmeyi ön plana çıkarmıştır8.
'Avrupa Endüstriyel Rönesansı İçin' 2014 Bildirisi, kümelenmeleri, sektörler arası ve sınır ötesi işbirliği yapabilen, KOBİ
'lerin büyümesine ve uluslararasılaşmasına yardımcı olarak vurgulamıştır. Komisyon, KOBİ yeniliklerini ve
kümelenmeleri kullanarak büyümeyi desteklemek için COSME ve Horizon2020'ye göre çeşitli girişimler başlatmıştır.
Bu gelişmelerin küresel ölçekte bir yansıması olarak, Türkiye'de kümelenme kavramının tüm politika belgelerinde
gittikçe artan oranda yer aldığı görülmektedir. Türkiye Dokuzuncu Kalkınma Planı Stratejisinde açıkça görülmektedir.
Türkiye'de kümelenme ile ilgili ilk çalışma, Michael Porter'ın başını çektiği "Ortadoğu Rekabet Stratejileri Merkezi"
tarafından desteklenen "Türkiye'nin Rekabet Edebilirlik Avantajı" projesi ile gerçekleştirilmiştir. Bu ekibin yürüttüğü
çalışmaları takiben, 2003 yılı Katılım Öncesi Mali Yardım Programı kapsamında "Moda ve Tekstil İş Dünyası
Kümelenmesi" projesi gerçekleştirilmiştir.
2007'de İstanbul'daki ikinci "Uluslararası Kümeleme Konferansı", Türkiye'de kümelenme konusunda artan bir
farkındalık sağlamıştır. Daha sonra, "Türkiye Ulusal Kümelenme Politikası", Türkiye Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı
tarafından 2007-2009 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.
2009 yılında yürürlüğe giren yeni teşvik sisteminin dört hedefinden biri de sektörel kümelenmelerin desteklenmesiydi.
Böylece, küme ulusal teşvik sisteminin unsurlarından biri haline gelmiştir.
Aynı yıl İzmir Kalkınma Ajansı, Türkiye'de kümelenme araştırmalarına yenilikçi bir yaklaşım getiren ve ilk bölgesel
çalışma özelliğine sahip "İzmir Kümelenme Analizi Araştırması" nı gerçekleştirmiştir. 2010 yılı itibariyle, Türkiye
Ekonomi Bakanlığı, "Kümelenme Politikası Belirleme" projesinin devamı olarak "KOBİ İşbirliği ve Küme Projesi" (kısaca
URGE destek sistemi) uygulamaya başlamıştır. (Bkz. "Uluslararası Rekabetçiliğin Desteklenmesine Dair Tebliğ",
2010/8 Ekonomi Bakanlığı)
Bu bağlamda, 23 Eylül 2010 tarihinde, proje temelli, hedef pazar ve hedef sektörleri üzerinde yoğunlaşan "Uluslararası
Rekabet Gücünün Geliştirilmesine Destek Tebliği" yürürlüğe girmiştir. Bu Tebliğle, kümelenme yaklaşımı ve proje
yaklaşımı bağlamında, firmalarımız proje temelli eğitim ve / veya danışmanlık, istihdam, dış pazarlama veya satın alma
heyeti ve bireysel danışmanlık programları uygulanmaya başlamıştır. Desteğin amacı, Türkiye Ekonomi Bakanlığı
tarafından uygun görüldüğü hallerde Türk sanayi ve / veya ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin veya
uluslararası piyasalarda yazılım sektöründe rekabet gücünü artırmak için eğitim ve danışmanlık maliyetlerini
karşılamak ve işbirliği organizasyonlarının proje bazlı giderlerini karşılamaktır.
Proje kapsamında, aynı sektörde faaliyet gösteren bazı şirketler;
➢ Üretici firmaların ihracat kapasitelerinin geliştirilmesi
➢ Potansiyel ihracatçıların keşfi
➢ Şirketleri hedef pazarlara yöneltmek
➢ Bu şirketlerin düzenli ihracatı sağlanması amaçlanmaktadır.
Ekonomi Bakanlığı, kümelenmeleri yaşlarına ve gelişim düzeylerine göre beş kategoriye ayırmıştır.

8

Source: İzmir Clustering Strategy Report, 2013-2018- İZKA
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9.1.

Küme Kategorileri

Türkiye Ekonomi Bakanlığı'nın "KOBİ işbirliği ve kümeleme Projesi" nde kümeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılmıştır.
"Rekabet Aşamasında Olmayan Kümeler" (bir fikir evresi olarak)
• Aynı sektörde bir yığın halinde bulunan
• Kümelenme çalışması için küme, bölgesel veya ulusal yetkililer tarafından seçilmiş olan kümeler.
“Başlangıçta (Başlangıç) Aşamadaki Kümeler”:
• Temel analizler yapılmış
• Küme yönetimi kurulmuş ve iş tanımları yapılmış
• Küme için marka kimliğini kurulmuş
• Küme stratejisi oluşturulmuş
• Firmalar kümeye entegre olmuş
Gelişimekte Olan Kümeler:
• Profesyonel tam zamanlı küme yöneticisi / koordinatörü olan
• Küme teşviki bulunan
• Gelişim analizi gerçekleştirilen
• Küme geliştirme projeleri için alternatif finansman kaynakları kullanan
• İzleme ve değerlendirme faaliyetlerini sürekli olarak yürüten
• Küme Yönetimi ulusal düzeyde sektörel bir otorite haline gelmiş olan
• Uluslararası ağları kurulmuş olan kümeler bu kategoride yer almaktadır.
Gelişmiş (Olgunluk aşamasındaki) Kümeler:
• Küme kendi kendini finanse etmekte
• Sürdürülebilirlik ispatlanmış
• Uluslararası platformda sektörel bir otorite olmuş
• Güçlü bir lobi oluşturmuş
• Uzman grupların var olduğu ve aynı zamanda alt-kümeleri oluşmuş kümeler bu kategoride yer almaktadır.
Türkiye Ekonomi Bakanlığı’nın “KOBİ ve İşbirliği Projesi 2013” kapsamında yürütülen anket çalışmaları sonucunda
küme ve potansiyel kümelenmelerin dağılımı aşağıda verilmektedir.

2013'te harita üzerinde 321 potansiyel küme (bir fikir seviyesi olarak) ve 35 küme (başlangıç, gelişme, olgun aşama)
vardır.35 kümenin kesişme önceliği yenilik, uluslararasılaşma ve ihracattır. 35 kümenin 27'si uluslararasılaşmaya ve
ihracata odaklanmaktadır. 356 Küme; Tarımda% 25, metal işleme ve mekatronikte% 13, tekstilde% 12 ve orman
ürünleri ve mobilyalarında% 7 olarak sıralanmaktadır. BROP'daki kümelerin / potansiyel kümelenmelerin% 18'i
geleneksel sektördedir. BROP dışı bölgelerde bu oran düşmektedir.
Şekil 16: Kümelenme yaşı ve gelişim kategorizasyon
Fikir Aşamasındaki Kümeler
Olgunluk Aşamasındaki Kümeler

Başlangıç Aşamasındaki kümler
Gelişen Kümeler
Aşağıdaki şekil 17'de görülebileceği üzere, Türkiye'deki kümelenmelerin çoğu, fikir aşamasındaki kümeleridir.
Türkiye’deki kümeleri ve potansiyel kümeleri gösteren harita aşağıda verilmektedir .
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Şekil 17: Türkiye Kümeleri ve Potansiyel Küme Haritası

(Kaynak: TC.Ekonomi Bakanlığı - SME and Cooperation Clustering Projesi)

Şekil 18 Türkiye’nin Küme haritasını göstermektedir. (Başlangıç, Gelişmekte olan ve olgunluk aşamasında olan
kümeler)
Şekil 18: Türkiye Küme Haritası (Başlangıç, Gelişmekte Olan ve Olgunluk Aşamasında olan kümeler)

(Kaynak: TC.Ekonomi Bakanlığı - SME and Cooperation Clustering Projesi)

Aşağıdaki haritadan görülebileceği gibi, Türkiye'de tarımsal gıda kümelenmesinin büyük bir çoğunluğu fikir
aşamasındaki kümelerdir. (sektörel yığından biraz daha fazla)
Şekil 19:Tarımsal Gıda Kümeleri / Potansiyel Kümeler

(Kaynak: TC.Ekonomi Bakanlığı - SME and Cooperation Clustering Projesi)
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Bunun yanında Güney Danimarka Üniversitesi ve Reg X-2011 tarafından yapılan bir çalışmada küme gelişim
aşamaları aşağıdaki şekilde tanımlanmıştır.
Güçlü Bir Kümenin Geliştirilmesi9
Küme gelişimi genellikle aşamalı olarak gerçekleşir ve birçok kaynak gerektiren karmaşık bir süreçtir. Kümeler
bünyesindeki firma sayısına, bunların birbirleri ile ne kadar aktif işbirliği içinde olduklarına ve araştırma enstitüleri ile
yenilikçi işbirliğine bağlı olarak çeşitli gelişme aşamalarında olabilir. Şekil 20 de görüldüğü gibi

:

:

:

:

:

:

:

Şekil 20: Küme Gelişim Aşamaları

Dağınık küme

Küme potansiyeli

Gelişme altındaki kümeler

Olgun kümeler

Bölünmüş Kümeler

(Source: Unıversıty Of Southern Denmark And Reg X, 2011)

Gelişmesinin ilk aşamasında, bir küme dağınıklığıyla karakterize edilir. Bu, kümenin dağınık işletmelerden oluştuğu
ve henüz bir kümede organize edilmediği dönemdir. Bu aşamada, inovasyon işbirliği gibi henüz herhangi bir küme
faaliyeti bulunmamaktadır
İşletmeler kümelenme uzmanlıklarını ve ağını tanımlamaya ve informal işbirliklerine girmeye başladıklarında
potansiyel bir küme oluşur. Küme bilgisi, örneğin; hangi şirketlerin ve diğer iş ortaklarının kümeye üye olabileceğini
analiz edilmesi. Bir küme kolaylaştırıcısı veya bir kolaylaştırıcı ekibin varlığı, küme kolaylaştırıcıları için özel bir eğitim
kursunu düzenlenmesi gibi. Proje liderleri, küme projelerini yönlendirmek için özel eğitimler alırlar. Ağ toplantıları
düzenlenir ve kümeyle ilgili sunumlarla yapılır.
Gelişim aşamasındaki kümelerde; bir küme stratejisi oluşturulmuştur. Bu stratejilerin hepsi, kümelenmedeki
şirketlere odaklanarak, kümedeki güdüleri ve ticari çıkarlarıyla birlikte gerçekleşmelidir. Bilgi firmalar arasında
yaygınlaştıkça ortaya çıkar. Örneğin, diğer kümelere yönelik çalışma gezileri düzenlenir ve ilgili ortak seminerler ve
çalıştaylar gerçekleştirilir.
Şirketler birbirlerini ziyaret edip ilişki kurmaya başlamışlardır. Küme, harici olarak pazarlanmaktadır. Kümenin kendi
çalışanları ve üyeleri için eğitim programları yürütülür. İşbirlikçi projeler kümelenme boyunca işletmeler tarafından
geliştirilmeye başlanır.
9

Towards An International Food Cluster in Denmark-An analysis of the food sector in Central Denmark Region- Glenda Napier and Henrik
Bjerregaard, REG X – The Danish Cluster Academy
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Küme olgunluk aşamasında olduğunda, küme yönetimi kümenin spesifik pazarını izlemek için pazar istihbaratı ve
eğilim analizi yapmaya başlar. Bu, kümelenmeyi daha da geliştirmeye ve kümelenmenin büyüme potansiyelini
gerçekleştirmeye yardımcı olur. Bu aşamada, işletmeler AR-GE ile yakından çalışır ve birbirleriyle açık yenilik projeleri
yürütür. Hem kümede hem de diğer kümelerle işbirliği içinde yeni değerli işletmeler geliştirmeye odaklanılmıştır.
Kümelenmenin başarısını takip etmek için olgunlaşmasıyla kümelenme etkinliklerinin belgelendirilmesi ve
değerlendirilmesi de önemli görevler arasındadır.
Genellikle, spin-off kümeleri olgun kümelerin dışında (çevresinde) gelişir. Örneğin, rüzgar enerjisi ile çalışan olgun
bir kümeden, rüzgar enerjisi endüstrisine belirli bir teknoloji veya hizmette uzmanlaşmış bir başka kümelenme
gelişebilir. Spin-off kümelerinin gelişimi, gelişmekte olan küme aşamasında başlar.
Küme kategorizasyonunu inceledikten sonra, başarılı kümelere bakmak yararlı olacaktır. Bu bölümde, İzmir Gıda
Kümesi, Ekolojik Tarım Organizasyonları Derneği (ETO) ve Ekonomi Bakanlığı “KOBİ ve İşbirliği Kümeleme Projesi”
raporunda örnek olarak yeralan “Toronto Yiyecek İçecek Kümesi” incelenecektir.

9.2.

İzmir Organik Gıda Kümesi

İzmir Organik Gıda Kümesi Türkiye'nin başarılı kümeleme projelerinden biridir. Küme vizyonu, misyonu ve stratejisi,
proje Haziran 2008'de faaliyete geçmeden önce grup toplantıları ile belirlenmiş, daha sonra küme haritası
oluşturulmuş ve proje, 2009 yılında faaliyet planının açıklanmasının ardından aynı yılın Temmuz ayında kamuoyuna
duyurulmuştur.
İzmir Organik Gıda Kümelenme Projesi, organik gıda sektörünün üretimden imalata, sertifikalandırma, nihai satıştan
perakendeciliğe mikro boyutta ihracatını kapsayan bir çalışmadır
Projenin amacı, mikro düzeyde oluşturulacak modelin orta ve uzun vadede Türkiye'de uygulanmasını sağlamak için
sektörün ulusal ve uluslararası rekabet edebilirlik ve yenilik kapasitesini arttırmak; Makro düzeyde ise, Türkiye
kümelenme politikasının oluşturulmasına katkıda bulunmaktadır.
Proje, Ege İhracatçı Birlikleri ve Ekolojik Tarım Kuruluşları Birliği ve İZKA'nın desteği ile gerçekleştirilmiştir.
Proje, İzmir'i saygın ve rekabetçi bir organik hammadde ve gıda tedarikçisi haline getirmeyi amaçlamaktadır.
Projenin temel faaliyetleri;
• Organik Gıda Kümelenmesi Oluşturulması; Pazar araştırmaları, tüketici davranışları araştırması, küme
üyeleri için eğitim programları, üyeler için danışma vb.
• Üretim ve tedarik zinciri faaliyetleri, ürünlerin denenmesi için bir laboratuar kurulması, girişimci destek
programının oluşturulması
• Dağıtım kanalı faaliyetleri; Ürünlerin depolanabileceği altyapının kurulması, perakende ve toptan satış
yapılması, yalnızca ilgili ürünlerin satılacağı mağazaların kurulması, eşleştirme programlarının
düzenlenmesi) ve
• Pazarlama iletişimi faaliyetleri; (Bölgesel marka yaratımı, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım, ortaklık,
tanıtım etkinlikleri vb
Şimdiye kadar yapılanlar; AB'nin önde gelen tarım ülkeleri tarım temsilcileri, İzmir'de yapılan toplantılar, pek çok şirketin
sergilediği organik gıda ürünlerinin sergilendiği ekoloji İzmir etkinliği ve Ekopazar İzmir'in kurulması, Yarımada'daki
Buca Organik Tarım Projesi, Buca Karaağaç Organik Köyü kurulması ve Uluslararası Organik Ürünler Yarışması
Projesi hazırlığı gibi faaliyetler bu kümelenme çalışmasının başarısına katkıda bulunmuştur .
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9.3.

Ekolojik Tarım Organizasyonları Derneği (ETO)

Ekolojik Tarım Organizasyonları Derneği (ETO) 1992 yılında, şemsiye bir organizasyon olarak; ekolojik (organik,
biyolojik) tarımın hızlı ve sağlıklı bir şekilde gelişmesini sağlamak için, üreticileri, tüketicileri, işlemcileri, tüccarları,
denetçileri, araştırmacıları ve teknik personeli katılımıyla İzmir'de kurulmuştur. Organik tarım sektörüne aktif olarak
katılan 374 şirket, işlemci, paketleyici, ihracatçı, tüccar veya ithalatçı olarak; Türkiye'nin% 26'sı İzmir'de bulunmaktadır.
İzmir'in organik ihraç ürünleri incir, kuru üzüm, kayısı ve fındıktır.
2007 yılında Kümelenme Politikası Projesinin Geliştirilmesi, Türkiye'deki rekabetçi sektörleri destekleyerek Ulusal
Kümeler politikası için bir temel oluşturmak ve nihayetinde ihracat oranlarının sürdürülebilir bir şekilde artırılmasına
yönelik rekabetçi bir yapının geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla başlatılmıştır. Proje, AB Katılım Öncesi Mali
Yardım Programı kapsamında 6 Milyon Avro bütçesi ile 2 yıl sürecek ve AB fonlarıyla finanse edilecek şekilde
planlanmıştır10.
Küme Haritası hazırlama çalışma ekibi, uluslararası olarak kabul gören temalar çerçevesinde belirlenen 10 pilot küme
için bir yol haritası hazırlamıştır. Yol haritaları, gerçekleştirilecek faaliyetleri kapsamakta ve kümelerin başarısı için
gerekli faktörleri ayrıntılı bir şekilde açıklamaktadır.
Yol Haritalarının Hazırlandığı Pilot Kümeler: Aşağıdaki tabloda görüldüğü gibi İzmir Organik Gıda Kümelenmesi
Derneği projenin kapsamına dâhil edilmiş ve proje kapsamında kümelenme yapısının oluşturulmasına destek
verilmiştir. Bu manada; Sektörün yerli ve uluslararası rekabet gücünü artırmak ve organik gıda sektörünün her
aşamasını kapsayan bir faaliyeti kapsama kapasitesini artırmak amacıyla "İzmir Organik Gıda Kümeleri" projesi hayata
geçirilmiştir.
Tablo 5: Tema ve Türkiye Kümeleri
Tema
Yenilikçilik ve Girişim
Aktörler Arası İşbirliği Yaratma
Küme Oluşumunda olanlar
Faktör Şartlarını oluşturanlar
Küme bazında olanlar

Kümeler
Mersin İşlenmiş Gıda
Ankara Yazılım
Ankara-Makine
Denizli-Uşak Ev Tekstili
Konya Otomotiv ve yedek parçaları
Muğla- Yat yapımı ve yat turizmi
Manisa Elektronik ve elektrik aksamları
Marmara-Otomotiv
Eskişehir, Bilecik, Kütahya Seramik
İzmir Organik Gıda

Kaynak: SME networking Projesi

ETO'nun amaçları:
• Ekolojik tarımın başlatılması, yaygınlaştırılması ve beğenilmesini ve bu konuyla ilgili bilimsel araştırmaların
teşvik edilmesi.

10

http://www.smenetworking.gov.tr
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•
•
•
•
•
•
•

Ekolojik tarımın teknik ve ticari alanlarında bireyler, kurumlar ve kuruluşlar arasında faaliyetler düzenlemek,
çalışmalarını teşvik etmek, profesyonel oluşumlarını geliştirmelerine yardımcı olmak ve çıkarlarını korumak
için.
Üniversiteler, araştırma enstitüleri ve benzeri kuruluşlar için gerekli tüm işbirliği ve organizasyonu sağlamak.
Ekolojik ürünler için iç piyasanın oluşturulmasına çalışmak ve desteklemek.
Ekolojik ürünlerle ilgili iç ve dış pazarların sağlıklı gelişimine katkıda bulunmak ve izlemek; Sertifikasyon ve
denetim aşamalarında organizasyonu desteklemek.
İç ve dış piyasalarda kurulacak ilişkilerde derneğin logosunun kullanılmasını sağlamak
Üretim, işletme ve pazarlama aşamalarında ortaya çıkan tüm problemleri çözmek için yerli ve yabancı, özel
ve tüzel kişilerle, bireylerle ve organizasyonlarla ilgilenmek,
Araştırmalar yapmak, rapor hazırlamak ve halkı bilgilendirmek

Bu amaca ulaşmak için ETO:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ekolojik tarımda (teknik personel, üreticiler, işlemciler, tüccarlar ve tüketiciler) aktif olan kişilerin işlevsel
niteliklerinin geliştirilmesine yardımcı olacak her türlü konferans, sempozyum, seminer, toplantı ve incelemeleri
organize eder, kurs açar ve bu gibi konularda yer alır.
Ekolojik üretim ve ilgili alanlarda sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak için
üniversiteler, araştırma enstitüleri, kamu ve özel kişiler ile bu konuda çalışan kurum veya kuruluşlarla işbirliği
yapar.
Dernek logosu ile ekolojik tarım ürünlerinin kullanımını ve markanın yasal ve belirlenmiş şartlara uygun olarak
kullanımını kontrol eder.
Uygun tarımsal politika ve stratejileri geliştirir ve onları ilgili kişiler ve kuruluşlarla paylaşır
Yurtiçi ve yurtdışı satışlar için ekolojik ürünlerin tanıtımını sağlar ve tüketimin teşvik edilmesine yönelik
faaliyetlerde bulunur. ETO, ilgili kanun ve yönetmelikleri yerine getirirken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarıyla
ilişkiler kurar ve talep edildiğinde bu kurumların çalışmalarına katkıda bulunur ve gerektiğinde aktif rol alır.
Amaçları ile ilgili her türlü yasal ve finansal işlemleri yapabilir ve dernek tüzel kişiliğinin hedefi olan işlemleri
yerine getirmek için taşınır ve taşınmaz mallar ile her türlü haklara sahip olabilir, satabilir ve / veya kiralayabilir.
Bunlarla ilgili her türlü tahsis ve tasarruf işlemlerini yasal hüküm ve formlar çerçevesinde yapabilir.
Genel kurulun kararına yönelik faaliyetlerle bağlantılı olarak vakıflar, şirketler, kooperatifler, birlikler, iktisadi
işletmeler kurabilir, var olanlara katılabilir ve yurtiçi ve yurtdışı şubeler açabilir.
Hedeflerini yerine getirmek için, gerektiğinde kamu kurum ve kuruluşlarıyla görevlerinde, 5072 sayılı
kuruluşların vakıfları ve kanun hükümlerine halel getirmeksizin ortak projeler icra eder.
Uluslararası faaliyette bulunur, yurt dışında dernek ve organizasyonlara üye olabilir ve projelerle bu projelerle
işbirliği yapar, yürütür ve yardımcı olur.

2007-2010 döneminde ETO'nun şubeleri Adana, Ankara ve İstanbul'da kurulmuştur. ETO Derneği Ekonomik İşbirliği
Haziran 2010'da kurulmuştur. ETO, 1999, 2001, 2006 ve 2010 yıllarında Türkiye'de dört Ulusal Organik Tarım
Sempozyumu düzenlemiştir ve organik tarımın benimsenmesi ve kapasitenin geliştirilmesi için hassas alanlarda olmak
üzere birçok ulusal ve uluslararası projeyi üstlenmiştir.
Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Kümesi destekçisi ve çalışma grubu aşağıdaki gibidir;
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Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Kümesinin yönetim yapısı ve organizasyon şeması aşağıdaki gibidir;
Şekil21: Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği Kümesinin Yönetim Yapısı ve Organizasyon Şeması

Kaynak: ETO Başkanı Mr. Atilla Ertem Sunumu

Dernek, Tarım Bakanlığı-İzmir İl Tarım Müdürlüğü ile birlikte yürütülen proje kapsamında toplu kullanım için bir soğuk
hava deposu almıştır. Bu soğuk hava deposu artık ekolojik pazarda kullanılmaktadır.
Bu çalışmaların sonucunda Dernek İzmir'de 3 yerde Ekolojik Pazar kurmuştur. Bu pazarlar her hafta Bostanlı, Balçova
ve Mavi Bahçe ilçelerinde kurulmaktadır. Birlikten sorumlu bir kişi gün boyunca mevcut olup pazarı kontrol etmekte,
katılımcıları (çiftçiler) belge ve beyan kontrolleri yapmakta ve günlük satış miktarlarını kayıt etmektedir.
Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (ECEI) kriterlerine göre, bronz etiketi alan Türk Gıda kümelerinin tablosu
aşağıda verilmiştir. Bununla birlikte, bu kümelerden ilk ikisinin aktif olmadığı ve üçüncü kümenin bir birlik olarak
çalışmaya devam ettiği görülmektedir
Tablo6:Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (ECEI) Kriterlerine Göre Bronz Etiket alan Türk Gıda
Kümeleri
Küme İsmi

Web Sayfası

Ege Kurutulmuş Meyve İhracatçıları Birliği

http://www.aegeanexporters.org

Etiketin Geçerlilik
Tarihi
2014.06.27

Ege Hayvancılık ve Su Ürünleri
İhracatçıları Dernekleri

http://www.aegeanexporters.org

2015.03.05

Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği
ETO

http://www.eto.org.tr

2014.06.26
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10.

İyi Uygulama- Toronto Yiyecek ve İçecek Kümesi – Kanada

"Maraş Biberi Kümelenmesi" ne uyum açısından, Toronto Yiyecek ve İçecek Grubu örnekleri burada en iyi uygulama
olarak alınmıştır.
Gıda işleme ve içecek sektörü Toronto ekonomisinde harika bir yere sahiptir. Yiyecek ve içecek sektöründeki her 1
dolarlık üretim bölgesel ekonomi için 1,83 dolara geri dönmüştür. Yiyecek ve içecek işleme sektörü Kanada'daki en
büyük imalat sektörlerinden biridir. Toronto, Kanada'nın gıda endüstrisi için önemli bir karar verme merkezi olup,
Kanada'nın önde gelen yiyecek ve içecek üreticilerinin yarısının barındırmaktadır11.
Toronto Yiyecek İçecek Küme’sinin yıllık cirosu yaklaşık 20 milyar dolar ve üye sayısı 1500'tür. Şirketler arasında;
Cadbury Schweppes, Campbell Çorbası, Cargill, Fiera, Kraft, Akçaağaç, Nestle, Unilever, Weston, Wrigley's. Yiyecek
ve içecek kümelenmesi Toronto ekonomisi için uzun süredir var olan bir kaynaktır ve kentteki ikinci en büyük istihdam
alanını oluşturmaktadır. Bu sektördeki istihdam oranı her yıl% 5 artmaktadır. Önümüzdeki 10 yıl içinde istihdam
oranının iki katına çıkması beklenmektedir.
Toronto'da faaliyet gösteren yiyecek içecek şirketlerinin üçte ikisi yılda 5 milyon doların altında satış yapmaktadır. Bu
küçük şirketlerin hemen hepsi taze meyve / sebze işlemcileridir. Firmaların 1 / 4'ünden fazlasının cirosu 5 milyon USD
ila 50 milyon USD arasında değişmektedir.
KOBİ'ler, kümedeki diğer şirketler arasında en hızlı büyüme ve en yüksek ihracat potansiyeline sahiptir. Yıllık 50 milyon
doları aşan en büyük işletmeler genelde küresel firmaların yan kuruluşlarıdır ve Toronto ve yakın ülkelerdeki pazarlarda
faaliyet göstermektedir.
Toronto Yiyecek İçecek Kümesi; Toptancıya liderlik eden Toronto (Gıda Sektörü) İş Geliştirme Merkezi ve Guelph Gıda
Teknolojisi Merkezi ile işbirliği içinde, katma değerli bir alt alan uzmanı haline gelmek ve en dünyada önemli üretim
merkezlerinden biri haline getirmek için iyi uygulama örneğini başarıyla uygulamıştır.
Toronto Food & Drinks kümelenmesinin alt bölümlerinden biri özel gıdalar / içeceklerdir. Toronto'daki yiyecek içecek
şirketlerinin% 25'i özel yiyecek / içecek almak için düşünmektedir. Özel yiyecek / içecek sektörü, kümelenme
ortalamasının iki katından daha fazla bir oranda büymektedir. Önümüzdeki beş yıl boyunca, özel yiyecek / içecekler
için yılda% 12'lik bir büyüme beklenirken, kümelenme için geçim kaynağı olarak yılda% 5'lik bir artış beklenmektedir.
Guelph Gıda Teknolojisi Merkezi, gıda teknolojisinde kesin sonuçlar almak isteyen şirketler için Kuzey Amerika'daki
en geniş bilgi ve araştırma merkezi havuzuna sahiptir. Düzenli toplantı ve özel yiyecek ve içecek konusunda
uzmanlaşmak isteyen tüm kümelenme üyeleri, Toronto'dan araba ile bir saat uzaklıktaki Guelph Gıda Teknolojisi
Merkezi ile tanıştırmıştır.
Buna ek olarak, özel ürünler ve gıdalardaki kümelenme üyelerinin bilgi düzeylerini artırmak için eğitim programları
uygulanmıştır. Daha sonra, kümelenme üyesi şirketler, yeni ürünler seçmek, üretim için yeni süreçler tasarlamak, yeni
ürünler konusunda uzmanlaşmış nitelikli insan kaynakları geliştirmek, güvenliği sağlamak gibi birçok konuda Guelph
Gıda Teknolojisi Merkezi tarafından sağlanan bilgi ve danışmanlık ile yeni ürünler için gereken kalite standartlarında
hızlı ilerleme gerçekleştireceklerdir.
Geliştirilen özel yiyecek ve içeceklerin tanıtımını ve pazarlamasını desteklemek amacıyla, küme tarafından yönetilen
Toronto İş Geliştirme Merkezi, küresel ölçekte en büyük pazar olan ABD'den düzenli olarak satın alma heyetlerini
organize etmekte ve eşleştirme faaliyetlerini sürdürmektedir.
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11.

Avrupa Birliği’deki Başarılı Yiyecek ve Tarımsal Gıda Kümeleri

Bu bölümde, AB ülkelerinde faaliyet gösteren 17 gıda kümesi, küme karşılaştırma göstergelerine göre incelenmiştir.
İnceleme özellikle aşağıdaki konuları dikkate alarak yapılmıştır. Sonrasında karşılaştırma göstergelerine dayalı bir
excel sheet hazırlanmış ve ek-1 de sunulmuştur.
Kıyaslama göstergeleri; kümelenme yaşı, küme yönetimi, kümelenmelerin hukuki yapısı, kümelenmelerin misyonu,
kümelenmelerin faaliyet alanları, kümeler tarafından verilen hizmetler, kümelenmenin stratejik hedefleri, kümelenme
projeleri, gelecek için planladıkları projeler, diğer kümelerle olan işbirlikleri, uluslararasılaşma, ödüller, kümenin yapısı:
itici güçler, kümenin doğası: uzmanlaşma derecesi, kümelenme katılımcılarının bileşimi, kümelenme yönetimi ve küme
organizasyonunun yönetişim / strateji, insan kaynakları yeterlikleri ve gelişimi kümelenme organizasyonu, kümelenme
stratejisinin tematik ve coğrafi öncelikler
Tablo 7: AB Gıda Kümeleri Listesi
İsim
1- Portugal Foods
Cluster
2-Aragon Food Cluster
3-Galicia Food Cluster
4-Food Valley Cluster
5-Danish Food Cluster

Web Sayfası

Yıl

Ülke

www.portugalfoods.org

2009

Portugal

http://www.aragonalimenta
cion.com
http://www.clusteralimenta
riodegalicia.org
http://www.foodvalley.nl

2013

Spain

45

Spain

62

2004

Ödüller
Gold Label-ECEI

Netherland

http://danishfoodcluster.dk
http://www.agropark.dk/

Denmark

Denmark

7-Cluster Food+i

http://international.foodnet
work.dk
http://clusterfoodmasi.es

8-Ideon Agro Food,
IDAF

Agro Business Park
6-Food Network- Danish

Üye
Sayısı

138

Bronze Label
ECEI
2014- Silver Label
ECEI

2009

Spain

http://www.ideonagrofood.
se/index.php/in-english/

1986

Sweden

9-Agri Food Capital
Cluster

www.agrifoodcapital.nl

2015

Netherlands

100

Bronze Label
ECEI

10-Food Regio Cluster

https://foodregio.de

2007

Germany

63

Silver LabelECEI

11-Vitagor Food Cluster

http://www.vitagora.com

2005

France

340

12-Inovcluster-Portugal

http://www.inovcluster.com

2009

Portugal

168

2015-Gold Label
ECEI
2015-Gold Label
ECEI

13-Cluster of Innovation
in Agribusiness
14-Agrocluster

http://klaster.sggw.pl

2007

Poland

15-Agro Food Cluster

https://www.clustercollabor
ation.eu/cluster-

http://clustero.eu/en/
16-Cluster of Food
Service
17- ADVID-the
Association for the
Development of
Viticulture in the Douro
Region

http://agrocluster.pt
2011

http://www.clusterfoodserv
ice.org

http://www.advid.pt

Portugal

100+

Romania

54

Spain

1982

Bronze Label
ECEI

Bronze Label
ECEI
Bronze Label
ECEI
Bronze Label
ECEI

Portugal
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11.1. Portekiz Gıda Kümesi -Portekiz

(www.portugalfoods.org)

Portekiz Gıda Kümesi 2009 yılında kurulmuştur. Kurulan Portekiz Gıda Kümesi, Portekiz tarım ürünleri sektörünün ana
aracısı ve geliştiricisi olarak Portekiz Ekonomi ve Tarım ve Balıkçılık Bakanlıkları’nca ve gıda sektörünce tanınmıştır.
Portekiz Gıda Kümesi, Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (European Cluster Excellence Initiative - ECEI)
tarafından verilen “Altın Etiketi“almaya hak kazanmış bir kümedir.
Portekiz Gıda Kümesi, ulusal bilimsel ve teknolojik sistemlerden şirketlerin, kuruluşların oluşturduğu bir birliktir ve
Portekiz'in tarımsal gıda sektörünü oluşturan çeşitli alt sektörleri temsil eden bölgesel ve ulusal kurumlar tarafından
oluşturulmuştur. Portekiz Gıda kümesi, bu birliklerin inovasyon ve rekabetçiliği desteklemek için bilgi üretme ve
paylaşma nihai hedefi ile kazan-kazan iliskileri kurdukları "alan" dır
Misyon: Portekiz Gıda kümesi misyonu, teknolojik endeksini artırarak, yenilikçiliğe yönelik üretim, aktarım, uygulama
ve artan bilgileri teşvik ederek ve sektör şirketlerinin uluslararasılaşmasını teşvik ederek, artan uluslararasılaşma
kapasitesi ile sektörün tarım ürünlerinin rekabet gücünü güçlendirmek, fırsatları belirleme ve yakalama fırsatlarını
sunma misyonunu taşır.
Portekiz Gıda Kümesi Yönetim Organları: Portekiz Gıda Kümesi, Birlik Olarak, ulusal bilimsel ve teknolojik sisteme ait
şirketler ve kuruluşlardan oluşan yönetim organlarına sahiptir.
• Genel Kurul ; 1Başkan, 1 Başkan Yardımcısı, 1 Sekreter
• Yönetim Kurulu: 1 Başkan, 2 Başkan Yardımcısı, 4 oylama üyesi
• Denetim Komitesi : 1 Başkan, 1 oylama üyesi, 1 kanuni denetçi
Yürütme Kurulu:
✓ İcra Direktörü-1 kişi
✓ Pazarlama Bölümü- 3 kişi
✓ Bilgi Bölümü - 3 kişi
✓ Muhasebe ve Finans Bölümü - 1 Kişi
✓ Üyelikler ve İletişim Bölümü - 1 kişi
Üyeler: Tarımsal gıda sektöründeki 130'dan fazla lider firma, Portekiz Gıda Kümesinin üyesidir. Bu sayede Portekiz,
ürün, marka ve şirketlerini modern ve uluslararası pazarlara uygun hale getiren tutarlılığı ve mükemmellik imajına
katkıda bulunmaktadır.
Portekiz Gıda Kümesi, üyeleri ile aşağıdaki alanlarda yoğun bir şekilde çalışmaktadır.
✓
✓
✓
✓

Tartışma forumlarının, atölye çalışmalarının, seminerler ve diğer etkinliklerin tanıtımı yoluyla ortaklıkların
teşvik edilmesi
Kullanıcılar ve bilgi üreticiler arasında arabuluculuk, fırsatların aktarılması
NSRF ve diğer ulusal ve Avrupa operasyonel programları kapsamında Ar-Ge projelerinin teşvik edilmesi
Öncelikli pazarlarda ve Portekiz Foods markası altında fuarlara ve fuarlara katılım yoluyla şirketlerin
uluslararasılaşmasının teşvik edilmesi
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Eylem Planı
Portekiz Gıda Kümesi eylem planı iki stratejiye, inovasyona ve uluslararasılaşmaya dayanmaktadır.
Stratejik hedefler
• Etkin aktarımın teşvik edilmesi, ulusal ve uluslararası bilimsel sistemdeki kurumların kilit yeterliliklerinin
belirlenmesi, bilgiye ulaşım, şirketlerin dil ve ihtiyaçlarına uyarlanması yoluyla "bilginin" pratik kullanımının
artırılması
• Ulusal ve Uluslararası Gözlemevi olarak faaliyet göstermek; belirli Üye ihtiyaçlarına ve genel olarak endüstriye
uygun raporlar üretmek; böylece yeniliği teşvik etmek
• Çeşitli kamu ve özel sektör katılımcıları arasındaki diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi, stratejik rekabetçilik için
sinerjilerin güçlendirilmesi ve şirketlerin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve ticari faaliyette bulunmak için
rekabet avantajı yaratmak yoluyla gerçek bir endüstri zihniyetini uygulamak;
• Aktif destek, uluslararasılaşma için yeterlilik, iş zekası yoluyla fırsatları belirleme ve yakalama, yeni teknolojik
şirketleri yaratma ve geliştirme için uygun bir çevre ve bilimsel ve nitelikli istihdam ile tarımsal gıda sektörü
şirketlerinin uluslararasılaşmasını teşvik etmek;
• Bilimsel ve yüksek nitelikli istihdam ile birlikte yeni teknolojik şirketlerin yaratılması ve geliştirilmesi için uygun
bir ortamın yaratılması ve geliştirilmesi

11.2. Aragon Gıda Kümesi- İspanya

(http://www.aragonalimentacion.com)

Aragon Gıda Kümesi, bir girişimci insiyatifi olarak doğmuştur, bu nedenle tüm faaliyetler gıda alanına yönlendirilmiştir.
Bu sektörde şirketlerin benzer zorlukları ve yenilikçi çizgileri var bu yüzden yeni ürün geliştirme, yeni ve katma değeri
yüksek bir ürünü pazara sunmanın komple sürecini kapsar.
Aragon Gıda Kümesi, 45 üyeden oluşmakta ve bunların arasında şirketler ve bilgi kurumları da yer almaktadır. Toplam
36 gıda işleme, 1.500 milyon avro ciroya sahip olup, Aragon'da gıda sektörünün cirosunun% 40'ını temsil etmekte ve
GSYİH’nın % 3'ünü oluşturmaktadır.
Bu küme, 4 yıl içinde Aragon Gıda Endüstrisini yenilikçi eylemlerle uluslararası düzeyde öne çıkarmıştır. Küme, Sanayi,
Enerji ve Turizm Bakanlığı tarafından Yenilikçi İş Birliği (AEI) olarak kabul edilmiştir. Aragon Gıda Kümesinin nihai
hedefi, tüm gıda değer zincirinde markalaşma ve işbirliği yoluyla inovasyonu kolaylaştırmaktır. Üyelerin görünürlüğünü
ve büyümesini desteklemek için üyelerinin ihtiyaçları, çıkarları ve girdileri doğrultusunda geliştirilmiştir. Sektörde değer
üretmek ve küresel gıda sorununu çözmek için Ar-Ge ile yeni çözümler bulmak. Küme sloganı "Yenilik stratejileri, ArGe ve uluslararasılaşmanın geliştirilmesi"dir.
Aragon Kümesi ekibi, yenilikçi projeler geliştirmek için çalışmaktadır. Ekibin her bir üyesi kümenin genel başarısına
katkıda bulunan satış argümanlarındaki bilimsel ve teknik kavramları tercüme etme yeteneğine sahiptir.
Aragon Food Cluster sürekli yeni işbirliği modelleri geliştirmektedir. Mevcut birçok desteğin merkezileştirilmesi için
tematik programlar yürütmektedirler. Aragon Gıda Kümesi, işletmelerin uluslararası yenilik projeleri yapmasına
yardımcı olmaktadır.Aragon Gıda Kümesi, firmaların spesifik ihtiyaçları için Ar-Ge + i önermesine olanak tanıyan
şirketlere özgü özelliklere uyarlanmış piyasa eğilimleri organize etmekte ve yeni bilimsel gelişmeleri sürekli olarak
izlemektedir.
Aragon Gıda Kümesi, gıda sektöründe ağ yaratma fırsatlarını kolaylaştırmaktadır. Etkinlik ve faaliyetleriyle
girişimcilere, çokuluslu şirketlere, araştırma enstitülerine ve yatırımcılara, geliştirilen yeni ürüne, performansa ve
pazarlama süresine yarar sağlayacak diyaloglar başlatmaktadır.

47

Aragon Gıda Kümesi, Aragon’daki KOBI’ler için Yenilikçiliği Desteklemektedir; Yenilik artık bir seçenek değil ve gıda
şirketlerinin geleceği için vazgeçilmez bir unsurdur. Bununla birlikte, sektörün dağılımı, ağırlıklı olarak KOBİ'lerden ve
mikro zincirleme formlardan müteşekkildir, tüm değer zincirinde inovasyonu teşvik etmek gereklidir. Aragon Gıda
kümesi hâlihazırda 8 KOBİ birlikte, 1.400.000 € bütçeli birçok şirket arasında işbirliği içinde yürütülen birkaç yenilik
projesinde çalışmaktadır.
Pazar eğilimleri ve Aragon Gıda Kümesi yapılan yeni bilimsel gelişmeler hakkında sürekli uyanış ve her ortak şirketin
özel ihtiyaçlarının tüm bu bilgileri, her bir olası ittifakı ayırt etmek için innnovación için somut bir öneriye çevirmesine
izin verdiği bilgisi. Bu, tek bir şirket tarafından gerçekleştirilemeyen daha şu anda çalışmakta olan türde daha büyük
projeler üstlenmesine izin verdi. Bu projelerdeki kamu fonlarına 850.000 €'ya erişmesine izin verilmiştir. Aragon Gıda
kümesi yakın zamanda 850.000 Avro’luk bir kamu fonuna hak kazanmıştır.
Innovation Projects:
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

Carinena şaraplık üzümünün genetik direncini arttırmak için kullanılan stratejiler. Genetik mühendisliğine ve
yeni hibrid çeşitlerin geliştirilmesine alternatif olarak genomik ve geleneksel klonal araçları kullanan ilk
Cariñena üzüm klonal seçimi (İspanya).
Yenilebilir çiçeklere uygulanan şekerli meyve teknolojisi
Protein ve lif içeriğini pompalamak için bir yoğurt gelişimi. Bu projenin temel amacı, yoğurt üretiminde
Brewers'ın harcanmış tahıl (BSG) kullanmak, üretim yöntemindeki endüstriyel yöntemleri ve teknolojiyi nihai
ürünün dokusunun ve lezzetinin doğru bir şekilde geliştirilmesinin ayarlanması.
Fonksiyonel bileşiklerin kaynağı olarak bitki yok edici işlemenin yan ürünü: antihipertansif nutrasötik
geliştirme
Pasta için meyve dolgusu ve hazırlanması ve küresel pazarlar için işlemler
Şarap kaynaklı yan ürünler: gıda endüstrisi için biyoaktif maddeler kaynağı. Şarap yan ürünleri endüstrisi
diyet lifi, doğal antioksidanlar veya biyoaktif peptitlerin alternatif bir kaynağı olabilir. Yedi farklı şarap türü yan
ürün karakterize edildi; bunlar daha sonra biyolojik aktivitelerin araştırılması için diyet lifi, polifenoller ve
protein içeriği yüksek olanları seçti.
Bira ile harmanlanmış tahılda kullanılan yüksek proteinli ve yüksek diyet lifli makarna. Proje, bira
üreticilerinin, protein ve diyet lifinde besleyici iyileşme içeren makarnada tahıllı tahıl sunmayı ve Gıda ve İlaç
İdaresi'nin (FDA) kriterlerine göre bir iyileşmeyi temsil etmeyi amaçlamaktadır.

11.3. Galacia Gıda Kümesi – İspanya

(http://www.clusteralimentariodegalicia.org)

Gıda endüstrisi hem boyutu hem de ekonomik ve sosyal önemi nedeniyle Galiçyadaki stratejik sektörlerden biridir. Bu
alanda, Galiçya Gıda Kümesi (Clusaga), geniş anlamda, işletmelerin yanı sıra yenilik ve araştırma organları ve diğer
kuruluşları işbirliği süreçlerinde birleştiren, Galiçya gıda endüstrisinin organize bir yapısını ifade etmektedir, eylemlerin
ve işbirlikçi projelerin uygulanması ve kritik bir kitleye ulaşması sektörün uluslararası rekabet edebilirliğini ve
görünürlüğünü güçlendirerek faydalanmasını hedefler.
Galiçya Gıda Kümelenmesinin liderliği, vizyon ve planları eyleme dönüştürmek, iş stratejilerinin geliştirilmesi ile yeni
fikirler geliştirmek için araç ve enerji bulmak ve rekabet gücünü artırmak için fırsatlardan yararlanmak ve pratik

48

çözümler üretmek ortaklarının konumu ve bunun sonucunda kârlılığın sürdürülebilir bir şekilde artması üzerine
kuruludur.
Dolayısıyla Clusaga'nın rolü, büyük resmi gözlemlemek, piyasaları analiz etmek, eğilimleri öngörmek ve pazar
konumlandırma öncelikleri ve stratejileri oluşturmaktır; şirketler arasındaki anlaşmalar, şebekeler ve ticari ortaklıklar
ve diğer ajanlarla ortak projeler yoluyla işbirliğini teşvik etmek. Yiyecek ve içeceklerde mükemmellik için eşanlamlı
olarak dünya çapında tanınan ve değer verilen ve Galicia ile ilişkili, bir markanın maddi olmayan değerinin
oluşturulmasıdır.
Galiçya Gıda Kümelenmesinin temel amacı "Güçlendirme, geliştirme, sürdürülebilir büyümeye katkıda bulunmak ve
rekabet gücünü artırmak ve gıda sektörünün uluslararasılaşmasını sağlamaktır". Bu amaçla 2016-2020 Stratejik Planı
beş stratejik hedef belirlemektedir;
❖ İnovasyon kültürü geliştirmek ve bilginin yaygınlaştırılması ve uygulanmasını teşvik etmek.
❖ Yeni ürün ve / veya süreçlerin geliştirilmesi, gıda güvenliği ve gıda kalitesi yoluyla katma değer
yaratılmasının teşvik edilmesi
❖ Üretkenliği ve sürdürülebilirliği geliştirmek ve geleceğin fabrikasına doğru hareket etmek
❖ Pazar pozisyonunu güçlendirmek; uluslararasılaşma ve tüketici akımlarına uyum
❖ Kümelenme ortakları arasında işbirliği dinamikleri ve ağ oluşturma sürecini güçlendirmek ve Galiçya Gıda
Kümesinin yapısını ve projeksiyonunu sağlamlaştırmak
Galiçya Gıda Grubu (CLUSAGA), işletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak için önemli bir araçtır. Çevrenin değişmesi
nedeniyle endüstrinin zayıf yönleri ve karşılaştığı tehditler, CLUSAGA'nın liderliğinde gerekli eylemleri daha iyi yerine
getirebilmek için Galiçyaca gıda endüstrisi acentalarının müşterek bir eylemde bulunmasını gerekli kılmaktadır.
İlk dört hedef "finalist" bir karaktere sahiptir ve CLUSAGA'nın öncelik vermesi hedeflediği sektörün yönleriyle ilgilidir.
Beşinci olarak araçsal bir rol sunulmakta: amaçlara ulaşmak için kendi başına değil, ortaklar arasındaki işbirliği
dinamiklerini ve kümelenmeyi sağlamlaştırmak gerekmektedir.
Böylece, bir vizyon geliştirerek ve uygulayarak, gıda ve içecek değer zincirinin ana temsilcilerinin kaynak ve becerilerini
gruplandırarak, stratejik plana göre ortak bir hedef üzerinde daha etkili çalışarak ve ortak temeller kurarak,
avantajlarından yararlanarak sektörün potansiyeli olan Galiçya Gıda Kümesi, sürdürülebilir bir şekilde önemli bir
büyüme sağlayabilir.
Galiçya Gıda Kümelenme Derneği, hem gıda değer zinciriyle ilgili faaliyetlerle ilgilenen şirketlerin katılımına açık bir
organizasyondur; hem de Galiçya gıda endüstrisine ilgi duyulan herhangi bir akademik, araştırma, ekonomik veya
sosyal etkinlik geliştiren kurumlar, organların katılımına açıktır.
Galiçya Gıda Kümesi, üyelerine piyasa hakkında bilgi verir, değer zincirinin potansiyel ortaklarını ve ulusal ve
uluslararası düzeyde yeni müşterileri tanıtır ve kurumsal ilişkileri kolaylaştırır. Aynı zamanda teknolojik gelişmeyi,
inovasyonu ve eğitimi de teşvik eder. Buna ek olarak, üye olmaktan beklenen faydalar; sektörün daha güçlü ve en
yenilikçi şirketleri ve organizasyonlarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyetlere ve ortak projelere katılım ve yeni
kanallara ve pazarlara yönelik konumlandırmanın iyileştirilmesidir.
Üyeler üç kategoride sınıflandırılır;
• Ortak Kuruluşlar (5 kuruluş)
• Şirketler (farklı sektörlerden 62 şirket)
• Teknoloji Merkezleri (5 üniversite ve teknopark)
Ana Faaliyet Alanları aşağıdaki gibidir;
İnovasyon: Yenilik, rekabetçilik piramidinin her düzeyiyle bağlantılıdır ve bunlardan herhangi birinde uygulanabilir. Bu
nedenle, Stratejik Planın, 1. Ar-Ge'nin Geliştirilmesi ve yenilikçi kapasitenin güçlendirilmesinin 1. hattı ile ilişkili olarak,
Stratejik Yenilik Gündemi'nin (AEI) ana hedefi tanımlanmıştır: Galiçya gıda endüstrisini güvenli ve fonksiyonel bir gıda
sağlayıcı olarak konumlandırmak beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiye özel dikkat göstererek, süreçlerde spesifik ve
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stratejik Ar-Ge projeleri geliştirerek ve yeni ürünler geliştirerek ve onları tüketicilerin eğilim ve taleplerine uyarlayarak
farklı kalitede ürünler sunmaktır.
Stratejik Plan'ın amaçlarından ayrı olarak, Stratejik Yenilik Gündemi'nde (AEI) iki stratejik hedef (SO) ve ara hedefler
(IO) seçilmiş ve öncelik verilmiştir.
SỐ 1. Şirketlerin ve teknolojik ve araştırma merkezleri arasındaki işbirliğine dayalı projelerin işbirliği ve
uygulanmasını destekleyerek bilgi yayma ve uygulamayı teşvik ederek bir inovasyon kültürünün geliştirilmesi.
SO.2. Yeni ürün ve / veya süreçler geliştirerek Galicia'daki gıda zincirinde güçlenmeyi ve katma değer yaratmayı
teşvik etmek.
IO.1. Eğilimler ve Ar-Ge kaynakları yönetimi hakkında bilgi geliştirilmesi.
IO2. Ar-Ge işbirlikçi projelerin teşvik edilmesi.
IO3. Zincir boyunca katma değer yaratılmasına katkıda bulunan ve beslenme ile sağlık arasındaki ilişkiyi
güçlendiren yeni ürünlerin geliştirilmesini arttırmak.
IO4. Üretim ve pazarlama süreçlerinde, üretkenlik artışı ve daha kaliteli ve farklılaşma ile sonuçlanan
iyileştirmeleri teşvik etmek
Stratejik yenilik gündeminde, belirlenen öncelikler iki öncelikli inovasyon alanında yapılandırılmıştır.
✓ Gıda, sağlık ve tüketici.
✓ Güvenli ve kaliteli gıdaların işlenmesi, korunması ve ambalajlanması
Tüketiciler için İnovasyon: Tüketici davranışlarını anlama projesi: INCONSUMER; Tüketici davranışlarını ve işletmeler
ürün ve hizmetleri ile ilgili eğilimleri analiz etmek. Bu proje, pazara yeni ürünlerin piyasaya sürülmesini iyileştirmek,
tüketici tercihlerini ürün tasarımı, ambalajlama veya kendi yaklaşımı, rekabete olan ilişkisi ve pazar durumuna
uyarlanması üzerine araştırmalar yapmak için bir araçtır.
Üstelik, bu hizmet, farklı alanları iyileştirmek için, mevcut ürünleri pazarlama, Ar-Ge ve kalite kontrol departmanları için
vazgeçilmez bir araç olarak nitel veya nicel analiz yoluyla tüketici talebine uyarlayabilmektedir.
Şirketler, tüketici araştırmaları yoluyla piyasadaki ürünlerin başarısını garanti altına almalarına yardımcı olacak, ürün,
hizmet, marka ve kuruluşlar hakkında kendi inovasyon süreçlerinde yer alan, geribildirim alması için bireyselleştirilmiş
bir rapor talep edebilir (hedef kitleye) ve izlenecek stratejileri optimize etmek
MarketLab: Inconsumer projesinin tamamlayıcısı olarak, MarketLab adı verilen açık erişimli bir araştırma altyapısı
kurulmuştur; tüketicilerin alış veriş deneyimlerini simüle etmeleri için davranışlarındaki birçok değişkeni kapsayan
ortalama bir süpermarketin lineal bir alanının doğrusal olarak yeniden üretilmesini içermektedir. Ayrıca, göz-izleme
teknolojisini kullanarak satış noktasında aktive edilen belirli uyaranlara karşı alıcıların davranışlarını ve duygusal
tepkisini analiz etmektedir.
Şu anda, fiziksel bir doğrusal alanı simüle eden ve sanal ürün alışverişini en uygun şekilde gerçekleştirmelerine olanak
tanıyan simüle edilmiş ürünleri tam konuma yerleştirerek çalışmanın temelini daha hızlı bir şekilde hazırlayan bir
alışveriş sanal ortamı da mevcuttur.
MarketLab verilerinin analizi, şirketlerin tüketici davranışlarını, satış noktasındaki satın alım seçimi kriterlerinin
yorumlanmasını ve ürün, format ve ambalajlama, tüketici ile promosyon ve iletişimde yeniliklerin test edilmesini
sağlamaktadır.
Alimentase: Gıda şirketleri, ürün tasarımı stratejilerini, iletişimlerini ve pazarlamalarını, tüketicilerin erişebileceği gıda
bilgilerine ilişkin Avrupa tüzüklerine ve yetkili gıda ve sağlık talebi bildirimlerine uyarlamalı, iletişim stratejilerini
uyarlamak ve ürünlerine ilişkin sağlık beyanlarını doğrulamak zorundadırlar.Bunu takiben, tüketici sağlığı ve gıda
projesi (ALIMENTASE), düzenlemeler, etiketleme, beslenme ve sağlık talepleri beyanları ile tüketicinin tüm bu
yönleriyle ilgili vizyonuna ilişkin mevcut bilgileri yükseltme ve yapılandırma amacı ile hayata geçirilmiş bir projedir.
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Proje, beslenme, sağlık ve tüketim alanlarındaki düzenlemeler ve iletişimlerle ilgili temel hususlar hakkında bir bilgi ve
analiz bütünleşik servisi uygulamaya koymuştur. Katılımcı şirketler, yeni düzenleyici çerçevenin yarattığı fırsatları
değerlendirmek için her bir çalışma alanındaki uzmanlarla etkileşim kurmak için ürün, pazarlama ve iletişim stratejileri
hakkında veya iyileştirmek istedikleri yeni gelişmelere ilişkin bilgi sağlamaktadırlar: yasama, beslenme, iletişim ve
tüketim konularında bilgi vermek, ürün yeniliği ve pazarlama ve iletişim stratejisinde doğrudan uygulanacak güçlü ve
kişiselleştirilmiş tavsiyelerle ilgili bir rapor almaktadırlar.
Pazar: Galiçya gıda şirketlerinin pazardaki konumunu iyileştirmek için, Galiçya Gıda Kümesinin Stratejik Planı, pazar
ekseni ve uluslararasılaştırma ile bağlantılı olarak aşağıdaki ara hedefleri tanımlamaktadır; pazar geliştirme ve yeni
pazarlara erişim:
• Şirketler ve diğer acentelerden pazar eğilimleri hakkında bilgi alınması ve yeni iş fırsatları tespit edilmesi.
• Sektördeki şirketlerin uluslararasılaşmasının teşvik edilmesi.
• Daha geniş bir genişleme ile pazar segmentlerinde varlığın ve rekabet gücünün güçlendirilmesi
Inmarket: Inmarket projesi, fırsatları ve tehditleri tespit etmek, organizasyonun gelişimini etkileyebilecek unsurların
kimliklendirilmesini sağlayan, yiyecek ve içecek konusunda uzmanlaşmış rekabetçi bir gözetim sistemine dayanan
stratejik bir bilgi sistemidir.
Öte yandan, küresel gıda ve içecek pazarının en yeni eğilimlerini bilmek ve adapte etme imkânı veren güçlü bir
rekabetçi istihbarat aracı oluşturmak için, küresel gıda ve içecek pazarının bilgi edinmesini ve sistemleştirilmesini
kolaylaştırmaktadır. Bunu yapmak için, tüm dünyadan yeni gelen yiyecek ve içecek bültenlerinin çevrimiçi bir aracı
olan Mintel'in yiyecek ve içecek veritabanlarını kullanmaktadır.
CLUSAGA, pazarlar ve rakipler, yeni ürünler, içerikler, konteynerler ve ambalajlar, teknolojiler ve patentler, dağıtım
kanalları, yeni eğilimler ve kişiselleştirilmiş bir hizmetin ürün ve pazar trendlerini daha iyi tanımasına katkıda bulunan
diğer yönleri hakkında derinlemesine bir analiz yapmaktadır.
Primex: Galiçya Gıda Kümesi, ittifakların kurulması için sinerjileri katalize etmekte ve uluslararası pazarlardaki
konumlamayı iyileştirmek amacıyla yurtdışında analiz, keşif ve ortak uygulama eylemlerini tanımlamaktadır.
Bunu takiben, Çin’i, dünyanın en büyük gıda tüketimi pazarını uluslararası gelişiminde ilk pazar olarak belirlemiştir.
2013 yılında kümelenme, IGAPE'nin desteğiyle ve Çin'de faaliyet gösteren Şanghay Galicia Business Consulting Co.İş
birimini ve ortak şirketlerin katılımıyla GLC Food & Drink China SL'yi kurmuştur.
Çin distribütörlerini ve tüketicileri aşağıdaki hedeflerle buluşturmaktadır:
✓ Galicia Gıda kümesinin Çin'deki gıda ürünlerinin ve şaraplarının görünürlüğünü geliştirmek, Galicia
markasını Çin pazarına yerleştirmek, kuruluşlarla ve yerel medya ile olan iletişim ağını genişletmek.
✓ İşletmeler için Çin pazarındaki istihbarat bilgilerini analiz etmek.
✓ Ticari iletişim ağının kurulması ve genişletilmesi yoluyla pazarın geliştirilmesi ve konsolidasyonunu
desteklemek, varlıklarını arttırmak ve piyasa tepkisini artırmak
CLUSAGA, Birleşik Devletleri, uluslararası gelişmesinde stratejik değeri olan gıda pazarı olarak ikinci pazar olarak
tanımladı. Küme 2014 yılında GLC Food & Drink USA S.L'yi kurdu. IGAPE'nin desteğiyle ve ortak şirketlerin
oluşturduğu bir konsorsiyumunun katılımıyla New York'ta faaliyet gösteren bir ticari birim platformu kurmuştur. Galicia
Food & Drink USA Corporation, 2015 yılında şirketlerin ikinci bir konsorsiyumu olarak ABD pazarında kurulan platforma
dahil edilmiştir.
Alıcıyla Tanışın Projesi: Galiçya Gıda Kümesi, uluslararasılaşmaya ve taleplerde değişiklik yaratarak büyüyen
pazarlara özel önem vererek, Galiçya gıda şirketlerinin pazarlarda konumlandırılmasını iyileştirmek için bir eylem planı
geliştirmiştir. Özellikle, Alıcı ile Buluşma Programı, Galiçyanın gıda ve içecek üreten şirketler ile uluslararası pazarın
farklı kilit alıcıları arasında doğrudan ilişkiler kurmak için ters ve doğrudan ticaret misyon planı geliştirmiştir.
Programın hedefleri, ilgili şirketlerin uluslararasılaştırılması için anlaşmalar yapmak için temasların kurulması ve
pekiştirilmesini teşvik etmek, daha geniş bir genişleme ile pazar bölümlerinde varlığını güçlendirmek ve "Galicia"
markasının imajını güçlendirmektir.
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Promosyon: Galicia markasının imajını gıda sektöründe güçlendiren ve uluslararasılaşmayı teşvik eden, pazar
segmentindeki varlığını daha da genişleterek ve güçlendirerek Galici Food Cluster, uluslararası düzeyde çeşitli tanıtım
faaliyetleri geliştirmektedir.
Özellikle ulusal ve uluslararası düzeyde sergilere ve diğer ilgi çekici olaylara, profesyonel gösteri ve sergi salonlarının
organizasyonuna ve Galici gıda ürünlerinin organizasyonunun süpermarketler ve büyük perakende zincirleri ile
müşterek tanıtım faaliyetlerine ortak katılımını sağlamaktadır.
Verimlilik: Verimlilik süreçlerinin ve sürdürülebilirliğin geliştirilmesi, Galiçya Gıda Kümesinin stratejik bir eksendir.
Özellikle, küme aşağıdaki hedefler doğrultusunda bir dizi önlem ve eylem geliştirir:
•
•
•

Üretim ve pazarlama süreçlerinde iyileştirmeler yapılması, verimlilik artışı ve daha geniş bir ürün farklılığı ve
ayrışması sağlaması.
Kurumsal sosyal sorumluluğun çevresel sürdürülebilirliğini ve diğer boyutlarını iyileştirmek.
Beşeri sermayenin eğitim ve yeterliliğini iyileştirmek

Uygulama Ölçümleri şunlardır: Ortak çözümlerin uygulanması için fizibilite çalışması ile şirketler arasındaki sinerji
sömürüsü, lojistik ve süreçlerin optimizasyonu analizi.
• Galicia'daki gıda ve içecek değer zincirinin stratejik bölümlemesini analiz ettikten sonra, yeni iş kolları
üretmeyi ve katma değeri arttırmayı hedefleyen projeler.
• Çevresel sürdürülebilirliğin ve diğer kurumsal sosyal sorumluluk alanlarının iyileştirilmesi için birlikte çalışılan
projeler.
• Eğitimler ve beşeri sermayeyi iyileştirmek için programlar, Galiçya üniversiteleri ile işbirliği içinde daha ileri
bir eğitim ve öğretim yerleştirme planı geliştirilmesi
İşbirliği: Kümeler, küresel rekabet çağındabölgesel ekonomi paradoksuna izin verir. Kümede, şirketler rekabet eder
ve birbirleriyle işbirliği yapar. Rekabet, teknolojik gelişmenin en büyük uyaranıdır; bilgi alışverişi ve yeni pazarlara
erişim en yaygın işbirliği alanlardır. Bu ortam rekabet edebilirlik için koşullar yaratır çünkü maliyetleri düşürebilir, yüksek
kaliteli girdiler sağlayabilir ve bölgenin imajıyla bağlantılı olarak değer yaratmayı artırabilir. Buna ek olarak, bir dizi ürün
için yüksek bir gelişmenin bir parçası olarak, talebin daha gelişmiş olmasına yol açar.
Öte yandan, farklı ülkelerdeki kümeler arasındaki uluslararası işbirliği, yerel şirketlerin uluslararası bilgi ve yenilik
düğümleri ile olan bağlarını güçlendirmek ve KOBİ'lerin uluslararası düzeydeki işbirlikçi projelere ve yenilik süreçlerine
katılımlarını arttırmak amacıyla yürütülmektedir. Böylelikle, bireysel KOBİ'ler için ulaşılamayan fırsatlar yaratılabilir,
böylece rekabetçi gelişimleri ve uluslararasılaşması artırılabilir .
Galiçya Gıda Kümesi, stratejik gündeminde uluslararası AR-GE projelerine katılımı artırma hedefini belirtirken,
uluslararası ortakların ve kümelenmenin görünürlüğünü de artırmaktadır. Bunu başarmak için CLUSAGA, aşağıdaki
eylemleri yerine getiren Avrupa Projeleri Birimi'ni oluşturmuştur.

• Kümelenme ile ilgili alanlarda AR-GE Avrupa Politikasının izlenmesi.
• Kümenin profilinin ve üyelerin tanımlanması ve onların görünürlüğünün artırılması
• Küme ve iştirakçileri için uygun hibe çağrıları tanımlama.
• Ar-Ge uluslararası projeleri hazırlamak ve yönetmek.
• Proje önerileri için ortaklar aramak
• Uluslararası etkinliklere ve işbirliği ağlarına katılmak.
• Potansiyel ortaklarla bir iletişim ağı kurmak
'TITTAN' projesi: 'TITTAN' projesi, 'Yaşlanma Ağı'nda Tercüme, Yenilik ve Teknoloji Transferi' projesi, ağırlıklı olarak
nüfusun aktif yaşlanmasına odaklanan Avrupa'nın farklı bölgelerindeki sağlık alanındaki teknolojik sistemleri değiş
tokuş etmeyi ve uygulamayı hedeflemektedir.
Proje, Sağlık Bilgi Kurumu (ACIS) tarafından topluma yönlendirilen ve ayrıca Galiçya Gıda Kümesi gibi diğer
kuruluşlarla işbirliği içinde olan Almanya, İskoçya, İtalya, Bask Bölgesi, Polonya, Hollanda ve Galiçya'daki sağlık
yeniliği alanındaki yapıları içermektedir. Üç eylem çizgisi TITTAN projesi şöyledir
• Sağlık sistemlerinde teknolojik gelişmelerin kabulünü teşvik etmek için en iyi uygulamaların paylaşılması.
• Sağlık sistemlerinde dışarıya teknoloji transferini nasıl geliştireceğinize ilişkin en iyi uygulamaların paylaşılması.
• Vatandaşların yaşlanmalarının yönetimi için teknolojik gelişmeyle ilgili farkındalığının yanı sıra tüm toplumun
teknolojiye olan bu bağlılığından nasıl yararlanabileceği üzerine bir düşünmelerini teşvik etmek.
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Uygulanması iki aşamada gerçekleşmektedir; Birincisi, Eylül 2016'ya kadar Avrupa düzeyinde iyi uygulamaların değiş
tokuşu için paydaşlar arasındaki toplantılar ve atölye çalışmaları ve bu deneyimleri ve fikirleri uygulamak için bir eylem
planının geliştirilmesi
İkinci aşamada, yukarıda geliştirilen planların uygulanmasının yanı sıra, katılımcı bölgelere yapısal fonların kullanımını
aktif yaşlanma alanında daha etkin politikalara odaklanma fırsatı sunacak eylemlerin izlenmesi
Interreg projesi: Interreg Programı, Güneybatı Avrupa'daki bölgesel kalkınmayı, Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu
(ERDF) aracılığıyla uluslarüstü projeleri finanse etmektedir. Program, araştırma ve geliştirme alanındaki düşük yatırım,
küçük ve orta ölçekli işletmelerin zayıf rekabet gücü ve iklim değişikliği ve çevresel risklere maruz kalma gibi Avrupa
bölgelerindeki ortak sorunları çözmek için uluslararası işbirliğini desteklemektedir.
Galcia Gıda Kümesi Ödülleri: Galicia Gıda Kümesi’nn ödül programının amacı, Galiçyanın gıda ürünlerinin ve
içeceklerinin yanı sıra projelerin, şirketlerin ve ilgili kurumların tanıtımına katkıda bulunarak, imajlarını hem gıda
endüstrisinde hem de genel olarak toplumda geliştirmesine destek olmaktır.
Bu ödüller, sosyal ilişkilerde ya da iş hayatında, teknolojik bilgi ve Ar-Ge'nin ürünlere aktarılmasının yanısıra,
tüketicilerin yaşam kalitesinin iyileştirilmesini etkilediğinden sosyo-ekonomik açıdan da önemli olmaktadır.
Galiçya’da genel müdürlükleri veya üretim merkezleri olan ya da Galiçya'da pazarlama veya üretim faaliyetleri yürüten
serbest çalışanlar, küçük-büyük ve küçük işletmeler Galiçya kurumları veya Galiçya bölgesinin dışında bulunan, fayda
için aktivite yapan kuruluşlar bu ödüller için yarışabilir. Ortaya çıkan ürünler Galiçya'da dönüştürülmeli veya Galiçyalı
kökenli olmalıdır.
Uluslararasılaşma için Galicia Gıda Ödülleri: Gıda şirketleri ve kurumlarının uluslararası pazardaki konumlarına
erişmesi, geliştirmesi ve sağlamlaştırma çabalarını ödüllendirmeyi hedeflemektedir.Bu bölüm, uluslararasılaştırma
stratejisinde yeniliği, ihracatın ve yabancı yatırımın gelişimini ve dinamizmini, İspanya'nın dışında yerleşik şirketlerin
ve kuruluşların geliştirdiği kalite ve ürünün dış görüntüsünü teşvik etmek için ayırdıkları çalışmaları dikkate almaktadır.
Galiçya gıda ürünleri ve içecekleri, Galiçya gıda ürünlerinin gerçek elçileri olarak hareket etmektedir.
Bu ödül, ilk olarak 2015 yılında”Baas Adaları Kökenli Yasal Düzenleme Konseyine” verilmiştir. Bu ödüller, Uluslararası
pazarda yer alanlara erişme, geliştirme ve toplulaştırma altındaki konumlarını pekiştirme çalışmaları nedeniyle
verilmiştir. Değerlendirilen yönler şunlardı;
•
•
•

180 şarap imalathanesinin bireyselliğine uyum sağlayan kooperatif doğası.
Yurtdışında satışlarda istikrarlı bir büyüme ve konsolidasyon eğilimi göstererek, başta Amerika Birleşik
Devletleri olmak üzere İngiltere, Almanya ve Hollanda izlemektedir.
Kalitenin yükseltilmesi, Galiçyanın yurtdışındaki imajı, dış pazarlarda gerçek bir Galiçyanın elçisi olarak
çalışmak

Yılın Yenilikçi Ürünü için Galicia Gıda Ödülleri: Amaç, Galiçya gıda endüstrisini güvenli, fonksiyonel ve kaliteli gıda
ürünleri sağlayıcısı olarak konumlandırmaktır. Yenilikleri, ticari potansiyelleri, tasarımları, Galiçyanın ürünlerine değer
katma becerileri ve özellikle tüketici taleplerine adaptasyonu ile karakterize edilen yeni ürünlerin geliştirilmesi yoluyla
farklılaşan kaliteyi ödüllendirmek, beslenme ve sağlık arasındaki ilişkiye özel dikkat göstermek.
Bu ödül 2015 yılında, orkinos ve tavuk mini burger tarifleri de dahil olmak üzere, 7 ila 12 yaş arasındaki çocukları hedef
alan “Conservas Calvo Mutfak Çizgi Çocuk Marketin”e verildi; bunlar, özellikle, tüketim, beslenme ve sağlık arasındaki
ilişkiye dikkat çekmişlerdir. Yenilikçi nitelik dışında, ödül için dikkate alınan hususlar şunlardır;
• İspanyol Beslenme Vakfı'na göre, çocukların gerekli beslenme profiline dayalı dengeli bir diyetin faydalarını
alabilmesi için uyarlanan ürün formülasyonu
• Ticari potansiyel, tasarım ve Galiçyaca ürünlerine değer katma özelliği
Yılın İş Projesi için Galicia Gıda Ödülleri: Örgütlenme ya da üretim ve iş modelindeki yeniliği ve pazarlama stratejisi
ile girişimcilikle bağlantılı bir değere sahip seçkin ya da eşsiz, özel ilgi ile iş projesi,
Bu ödül 2015 yılında, özel ve benzersiz bir proje yapan Portomuíños' şirketine verilmiştir. Firma, Galiçya denizinde
yeni hammaddeler ararken, ürün formülasyonunda sürekli yenilikçi olmasının yanı sıra benzersiz pazarlama ve
uluslararasılaştırma stratejisi yaratmıştır.Şirketin ödülü almasına neden olan güçler şunlardır:
• Girişimci küçük bir aile şirketi olmaları
• Denizden gıda olarak çıkarttıkları ürünlerde, çıkarma ve işleme prosesine, deniz ve karasal bitkilerde
hammaddelerin tanımlanmasında AR-GE'yi uygularken yenilikçi yaklaşımın yanında yenilikçi ürünlerin
geliştirilmesinin yanı sıra, diğer şirketler ve bilgi kurumlarıyla işbirliği içinde açık ürünler üretmesi
• Yosunların organoleptik özelliklerini ve bu deniz ürünlerinin sağlık verici özelliklerini incelemek ve
yaygınlaştırmak
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11.4. Food Valley Cluster – Hollanda

(http://www.foodvalley.nl)

Food Valley NL, 2004 yılında kurulmuştur. O zamandan beri Food Valley NL, (Ag) gıda endüstrisinin zorluklarına ve
bu zorlukların üstesinden gelmeye yardımcı olabilecek geniş bir şirket ve bilgi kurumları ağına derin bir bakış açısı
sağlamıştır. Food Valley NL, Hollanda ve diğer ülkelerdeki şirketlerin yenilik performansını hızlandırmaya yöneliktir.
Etkinlikler;
• İnovasyon istihbaratı
• Küme gelişimi
• Dünya Gıda Yenilikleri
• İş Kümesi
• Etkinlik ve tur gelişimi
• Eğitim programları
İnovasyon istihbaratı
• Bilim ve Teknoloji eğilimleri: Ulusal ve AB düzeyinde araştırma projeleri ve konsorsiyum taramaları da dahil
olmak üzere, yeniliklerle ilgili belirli bilgi ve teknoloji alanlarındaki gelişmelere yeni bakışın oluşturulması
• Yenilik alternatifleri: Hâlihazırda piyasaya sunulan veya piyasaya sunulmaya çok yakın alternatif çözümlerin
belirlenmesi
• Eşleştirme faaliyetleri talebi üzerine uzmanlık ve yetenek haritaları: kilit uzmanları, önde gelen enstitüleri ve
belirli bir alanda uzmanlaşmış şirketleri belirleme
Food Valley Kümesinin hizmetleri çok çeşitli konular için mevcuttur. Bu hizmetlerin bulunduğu alanlara örnekler
şöyledir;
• Üçlü düşük stratejiler: ürünlerdeki şeker, tuz veya yağ içeriğini düşürme
• Gıdaların yeniden formüle edilmesi
• Dairesel değer ve tedarik zincirleri
• Kişiselleştirilmiş beslenme için fırsatlar
• Hafif gıda işleme teknolojileri
• Gıda kalitesinde ve güvenliğinde gelişmeler
• Gelişmiş yetiştirme ve üretim sistemleri
• Yeni ürün çeşitleri
Kümelenme Gelişimi: Food Valley NL’nin tipik kümelenme geliştirme yaklaşımı çeşitli yollardan oluşmaktadır.
a.
b.
c.
d.

Fırsat değerlendirmesi: Küme potansiyeli nedir?
Gerekli donanım ve yazılımın tanımlanması: Küme tanımı
Örgütsel gereksinimler: küme yönetimi
Uygulama: eğitim faaliyetleri, konut konsorsiyumu vb.

Food Valley NL, bir küme organizasyonunu geliştirmede ve yönetmede muazzam bir deneyime sahiptir. Politika
yapıcılara ve küme yöneticilerine atölye çalışmaları ve danışmanlık hizmeti sunarlar. Hem atölye çalışmaları hem de
danışmanlık desteği, bir kümeyi yönetmede kendi deneyimlerine, üst düzey uzmanların uzmanlığına ve düzinelerce
diğer küme organizasyonu ile paylaşılan bilgiye dayanan, elle tutulur bilgilerle karakterizedir.
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Dünya Gıda İnovasyonları: Küresel işbirliği ve inovasyon, sağlıklı-sürdürülebilir bir çevreyi korurken, artan bir nüfusun
beslemesi konusunda dünyadaki zorluklarla yüzleşmenin anahtarıdır. Dünya Gıda İnovasyonları, optimum yaşam
kalitesine katkıda bulunmak için dünya çapında AgFood yeniliğini hızlandırmayı hedeflemektedir. Küresel işbirliğini,
yeniliği ve işletmeyi uyaran konumundadır.

Dünya Gıda İnovasyonları, dünyanın dört bir yanından AgFood çözümlerine yönelik yeni portal markasıdır. Gelişmeleri,
içerikleri ve yenilikçi çözümleri keşfetmek ve paylaşmak için eşsiz bir platformdur. Erişilmesi kolay ve paylaşımı kolay
bir tanıtım ve iletişim aracıdır.
Yenilikleri Bağlama | İş Yaratmak: Dünya Gıda İnovasyonları: yenilikçiler, şirketler, araştırma organizasyonları,
üniversiteler, iş kümeleri, yatırımcılar, medya, hükümet ve çok daha fazlası için küresel yenilik merkezi ve buluşma
yeridir.
İş Kümesi
İşbirliği Gücü: Son zamanlarda Hollanda’daki bazı işletmeler ve yurtdışındaki organizasyonlar Food Valley NL'ye
katılmıştır. Bunlar, iş dünyasını konuşan tarım gıda, yem ve bahçıvanlık endüstrilerinde küresel bir iş kümesi olan Food
Valley Society'nin üyesidirler. Burada fikirler doğar, eğilimler belirlenir ve yeni ortaklıklar başlatılmaktadır. Food Valley
Society'de inovasyon anahtardır.
Ağ İletişimi Olanakları: Her yıl, Food Valley NL, Hollanda'da ve yurtdışında çeşitli ağ kurma fırsatlarını organize eder
ve düzenler
Teşhir: Uzmanlık ve yenilikler için 24 saat uluslararası çapta tanıtım yapmak için Food Valley NL, web siteleri,
yayınlar ve sunular yoluyla üyelerinin uluslararası medyada yer almasına yardımcı olmaktadır.
Öğrenmek ve Paylaşmak: Food Valley NL en son gelişmelere ve üyelerin yenilik sorularına yanıt veren bir bilgi
sağlayıcısıdır. Food Valley NL, üyelerine ihtiyaç duydukları bilgiyi paylaşma ve kolaylaştırır.
Hollanda ve yurtdışında tarımsal gıda konusunda etkinlikler;
• Konferanslar
• Uluslararası fuarda Pavyonlar
• Ağ kurma resepsiyonları | toplantılar
• Seminerler | atölyeler
• Tematik yenilik turları
Eğitim programları: Food Velley NL'nin programları, gıda arenasında yeni gelenlerin yanı sıra profesyoneller içindir.
• Gıda yeniliği üzerine özel hazırlanmış eğitim programları
• Teknoloji alanındaki eğilimleri güncellemek; Gıda yeniliği ile ilgili uzmanlık alanlarındaki gelişmelere ilişkin
anlayışlar
• Gıda yenileme sürecinde ilham (site ziyaretleri de dahil)
Food Valley aşağıdaki alanlarda şirketlere yardımcı olur; (tarımsalgıda sektörü)
• İnovasyon desteği
• Teknoloji
• Yeni bir şirket kurmak
• İş ortağı bulma
• Uygulanabilir mevzuat
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• Fikri Mülkiyet Hakları
• Yetenek paylaşımı
Food Valley Direct, şirketlerin danışmanlık için doğru uzman bulmalarına yardımcı olurken, aynı zamanda büyük bir
küresel iş ağı, araştırma ve eğitim enstitüsü ve hükümet organlarına erişmek için tek irtibat noktasıdır.
INTERREG-program FOOD2020 tarafından başlatılan faaliyetler, teknolojinin ve yenilikçi gelişmelerin teşvik edilmesi
için uzmanlar ve araştırma tesisleri tarafından gerçekleştirilen şirketler arası Alman-Hollanda sınır ötesi işbirliğini
özellikle hedeflemektedir. Başlıklar şunları içermktedir;
• Yeni işleme yöntemlerinin geliştirilmesi ve kullanılması
• Gıda üretiminde sürdürülebilirlik
• Çalışma koşullarının iyileştirilmesi
Uluslararası Staj Programı: Food Valley NL, bir staj programı yürütmektedir.Bu programda Hollandalı öğrencilerin
Alman şirketlerle veya tersi eşleştirmesi yapılmaktadır. Her öğrenci 6 ay içinde uluslararası bir tez çalışması
hazırlamakta ve mezun olduktan sonra öğrenci şirkette dört ay stajyer olarak çalışmaktadır.

11.5. Danimarka Gıda Kümesi – Danimarka

(http://danishfoodcluster.dk)

Danish Food, bilgi sağlayıcıları, yetenekleri, yatırımcıları ve şirketleri ile dünya çapında bir topluluk kurarak Danimarka
gıda endüstrisinde yenilikleri en üst düzeye çıkarmak için çalışan bir platformdur. Danimarka Gıda Kümelenmesi,
Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (ECEI) tarafından Bronz Etiket alan nitelikli bir kümedir. Sloganları "Gıda
İnovasyonunda 1 Numara"
Danish Food, kendini ağ oluşturma, etkileşim, marka bilinirliği oluşturma ve artan uluslararası görünürlük için fırsatlar
yaratmaya adamıştır. Bu, yenilikçiliğe katkıda bulunur ve üyelerinin ve sektörün bir bütün olarak büyümesine katkıda
bulunur. Üyeleri şu anda Danimarka'daki gıda endüstrisinin% 75'inden fazlasını temsil etmekte ve tüm değer zincirini
kapsamaktadır.
Danimarka, birçok sektörde yenilikçilik konusunda uzun bir geçmişe sahiptir. Gıda endüstrisinde çeşitli çalışmalar
Danimarka'yı Avrupa'nın en yenilikçi ülkesi haline getirmiştir.
Görünürlük ve ağ oluşturma, küçük veya orta ölçekli şirketler için çok değerlidir. Danimarka Gıda Kümelenmesi, ağ
endüstrisine bir giriş noktası sunmaktadır.
Tarımsal Gıda değer zincirinde, üyelerine görünürlük, ilham ve eşleştirme için bir platform sunmaktadır. Fırsatlar, özel
etkinliklerde gündem belirleme ve üst düzey yuvarlak masa toplantısına katılımı içerir. Yenilik çerçeveleri sayesinde
üyeler piyasaya yeni ürünler getirirken yeni ortaklar ve değerli destek bulabilirler.
Bilgi kurumları ve diğer kuruluşlar için Danimarka Gıda Kümelenmesi, gıda değeri zinciri boyunca görünürlük sağlar.
Ağ kurmak ve potansiyel yeni ortaklarla eşleştirilmek için birçok fırsat var
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Danimarka'nın en büyük bilgi kurumlarından dördü üyeler arasındadır. Danimarka Gıda Kümelenmesinin yeni fikirleri
ve yenilikleri tartışmak ve geliştirmek için bir sebebi vardır. Danimarka Gıda Kümelenmesi, gıda endüstrisindeki
cirosunun% 75'ini oluşturan büyük ve küçük şirketleri temsil eden üyelerle birlikte bir endüstri inisiyatifidir. Toplamda,
4 üniversite birçok bilgi kurumları ve büyük kuruluşlar üyedir, toplam üye sayısı 138'dir.
12.000 companies were an active part of a cluster in 2015 in Denmark. 60 % of these companies have created concrete
innovation in the form of products or processes
Danimarka Gıda Kümesi, aşağıdaki gibi bir kümelenme avantajını açıklar. Bir şirket bir kümenin parçası olduğunda,
küme dışındaki şirketlerin bir kümesiyle karşılaştırılma olasılığının dört kat daha yüksektir. Kümelenme ağları, belirli
bir alanda yeniliği artırmak amacıyla kurulmuştur. Bunun başarılmasının birçok yolu vardır. En önemlilerinden biri, ağ
oluşturma yönüdür. Kümelenme toplantıları, konferansları veya ağ olaylarını kolaylaştırarak üyelerini bir araya
getirebilir.
Danimarka'da 2015 yılında 12.000 şirket herhangi bir kümenin aktif bir üyesi konumundadır. Bu şirketlerin % 60'ı ürün
veya süreçlerinde somut inovasyonlar yaratmışlardır.
Agro İş Parkı - Danimarka
Agro Business Park - Danimarka'nın tarım, biyoenerji, çevre teknolojileri ve gıda işleme alanlarında bilgi temelli
inovasyon ve girişimcilik konusunda uzmanlaşmış tek bilim parkıdır. Agro Business Park, tarım bilimi sektörlerinde bilgi
temelli işletmeler kurmak için inkübatör imkânı sağlar ve bu şirketleri başarılı hale getirir.
Şirketlerin işlerini kurmak, Fikri Mülkiyet Hakları ile uğraşmak, bilgiye ve finansa erişim, profesyonel danışmanlık ve
strateji yaratmak, yeni pazarlar ve teknolojiler bulmaya yardım etmektedirler.
Agro Business Park, ayrıca Danimarka Merkez Bölgesi için gelecekteki gıda yenilik programı ve biyoenerji
endüstrisinde Avrupa'nın en büyük kümelerinden biri olan “Biyomas Ulusal Yenilik Ağı” da dahil olmak üzere bir dizi
büyük ölçekli girişimin koordinasyonunu gerçekleştirmektedirler.

11.6. Gıda Ağı Danimarka Kümesi – Danimarka

(http://international.foodnetwork.dk)

FoodNetwork, Danimarka ticareti ve sanayisi için önemli bölgelerde ülke çapında kümelenme ve ağ kuruluşlarını
destekleyen Danimarka Yüksek Öğrenim ve Bilim Bakanlığı- Yenilik Ağı programının bir parçası olan gıda sektörünün
inovasyon ağıdır.FoodNetwork, ulusal bir platform olan gıda KOBİ'lerinde ülke genelinde büyüme ve gelişme sağlamak
için çalışmaktadır. Sanayinin ihtiyaçlarına göre hazırlanmış ve şirketlerin gelişim potansiyelini destekleyen çeşitli
aktiviteler sunmaktadır.
FoodNetwork'in arkasında bulunan ağ, üniversiteler ve eğitim kurumları, "GTS" enstitüleri (onaylanmış teknolojik servis
sağlayıcılar) ve bilgi ortamlarıdır. Ayrıca, FoodNet ile sunulan hizmetlerin tüm Danimarkalı gıda şirketlerine
sunulmasını sağlamak için tüm Danimarka bölgelerinde ve çeşitli ticaret organizasyonlarında bir ortaklık yapılmıştır.
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FoodNetwork, 2014 yılında Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (European Cluster Excellence Initiative - ECEI)
Gümüş Etiket ödülünü almıştır.
FoodNetwork Kümesinin Arkasındaki Ortaklar;
Üniversiteler: Københavns Üniversitesi, Aarhus Üniversitesi, Syddansk Üniversitesi, Aalborg Üniversitesi, DTU, RUC
GTS Enstitüleri: Teknologisk enstitüsü, FORCE Teknolojisi, AgroTech, DHI
Eğitim Kurumları: Uddannelscenter Holstebro, Erhvervsakademiet Lillebælt, Erhvervsakademi, MidtVest,
Erhvervsakademi Sjælland, Üniversite Kolejleri
Ticaret Dernekleri ve Birlikleri: Landbrug & Fødevarer, Dansk Industri, Danimarka Deniz Ürünleri Birliği, DS
Håndværk & Sanayi, HORESTA NNF
Büyüme ve Bilgi Ortamları: Agro İş Parkı, Agro Gıda Parkı, Nordsøen Forskerpark, Nupark, VIFU, Bölgesel ve
Bölgesel Turizm Forumu, IPU
Kümeler / Ağlar: Stålcentrum, Smagen af Danmark, Danimarka Gıda Kümesi, inSPIRe
Etkinlikler;
Food Tech - Yeni, Sürdürülebilir ve Güvenli İşleme Teknolojileri: Gıda sektörü üretkenlik konusunda büyük bir
zorlukla karşı karşıyadır - gıda güvenliği ve sürdürülebilirliğe odaklanmayı sürdürürken, üretim süreçleri yenilenmeli
ve otomatikleştirilmelidir. FoodNetwork, sürdürülebilir verimlilik artışı, esneklik ve hijyenik tasarım ile yeni işleme
teknolojilerinin geliştirilmesine odaklanmıştır.
FoodNetwork, işleme teknolojisi temelli yenilik, büyüme ve optimizasyon yaratmak için çok önemli olan ekipman
üreticileri, gıda şirketleri ve araştırma ve bilgi kurumları arasındaki etkileşimi kolaylaştırmaktadır.
Belli Proje Faaliyetleri:
• Açık İşleme Cihazlarında Yüzeylerin Temizlenebilmesinin Test Edilmesi ve Onaylanması
Kapalı ekipmanların temizlenmesi ve dezenfeksiyonunun denenmesi ve onaylanması için günümüzde iyi
belgelendirilmiş ve uluslararası kabul görmüş yöntemler bulunmaktadır, ancak açık işleme ekipmanı için bu henüz
geçerli değildir. Bu konuda yapılan çalışmalar, temiz işleme testi için güvenilir yöntemlerin geliştirilmesi ve endüstri ile
yakın işbirliği içerisinde açık işleme ekipmanlarında yüzeylerin dezenfeksiyonunun ve temizliğinin doğrulanmasını
içerir. Sonuç, Danimarka ekipman üreticilerinin yetkinliklerinin güçlendirilmesi, gelişmiş hijyen ve iyileştirilmiş ve kaynak
tasarrufu sağlayan temizleme prosedürlerinin geliştirilmesi sağlanacaktır. Proje yönetiminden DTU (Danimarka Teknik
Üniversitesi) Hijyenik Tasarım Merkezi sorumludur
• Hijyenik Tasarımda Eğitim Ve Bakım
Gıda üreticisi ile ilişkili herkesin ekipman üreticileri, esnaflar, montajcılar, temizlik personeli ya da tabii ki gıda üreticileri
gibi sürekli eğitim aldığından emin olmak sektör için önemlidir. Bu nedenle, gıda sektörünün "Håndværkerdiplom"
(esnaf diploması), mevcut hijyenik tasarım derslerinin güncellenmesi ve tasarım, operasyon hakkındaki en yeni
bilgilere dayanan yeni derslerin geliştirilmesi, hijyenik işleme tesislerinin bakımı gibi yeni eğitim programlarının
geliştirilmesine odaklanılmaktadır.

Balık ve Kabuklu Deniz Ürünlerinin Gelecek Üretimi: Hammaddeye Hakkında Yeni Düşünme Yolları
Son üç ila dört yılda, balıkçılar, yüksek kaliteli balıklara rağmen son derece düşük fiyatlar elde etti. Bu nedenle
sektör daha yakından incelemeye alınmıştır.
• Hammaddeyle ilgili yeni düşünme biçimleri olup olmadığı?
• Sektörün balıkları elden çıkarmayı yeterli düzeyde kullanıp kullanmadığı?
• Sektörün piyasalarla ilgili olarak doğru yönde seyretip beklemediği ve sektörün hem sanayi içinde hem de doğrudan
balıkçılık ile ilişkisi olmayan taraflarla daha etkili işbirliği yapabileceği alanlar olup olmadığı
Eşleştirme:Bilgi Görev Gücü: Bilgi Görev Gücü, şirketlerin fikirlerini geliştirmeye, doğru bilgi tedarikçilerini bulmaya
yardımcı olur ve ayrıca, sübvansiyon planları ve işbirliği biçimleri (bölgesel ve devlet destek planları, doktora,
danışmanlık hizmetleri, öğrenci projeleri, staj vb)
Proje Hızlandırıcısı: KOBİ'lerin bilgi kurumlarıyla işbirliği içinde yetkin bir insan gücü elde etmesine yardımcı olmak için
kurulmuş bir yenilik ve iş geliştirme projesi. Gıda şirketleri ve öğrenciler arasında, tüm eğitim seviyelerinde ve tüm
konularda temas kurar.
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Ağlar: Paknet - Bir Paketleme Ağı: PAKNET, katılımcılara paketleme alanında bilgi ve beceri kazandırır. Sahada bilgi
sağlanması, ürün geliştirme aşamasının başlangıcından, ürünün ayrılmaz bir parçası olarak, yenilikçi bir toplam çözüm
göz önüne alındığında paketleme ihtimalini artıracaktır. Bu nedenle ağ, gıda üreten şirketlerde ürün geliştiricilerine,
teknisyenlere ve alıcılara yöneliktir. Ambalaj, malzeme teknolojisi ve tasarım hedef grupların eğitim ve deneyim
alanlarının çevresel unsurlarıdır, bu nedenle ağ, daha uygun paketleme çözümlerinin geliştirilmesi amacıyla alanındaki
katılımcıların becerilerini artırmayı amaçlamaktadır.
Proje kapsamında ortak paketleme tesisi kuracak olan ERA'nın bu paketleme tesisini ziyaret etmesinde fayda olduğu
düşünülmektedir.
Gıda Güvenliği Ağı: Ağın amacı, endüstriyel gıda üretiminde yüksek seviyede gıda güvenliğine katkıda bulunmak ve
ağ üyelerine herhangi bir düzenleyici ve kontrolle ilgili gelişmeden haberdar etmektir. Üyeler öncelikle orta ölçekli gıda
şirketlerinin kalite yöneticileri / çalışanlarıdır ve ilgili bilgi tedarikçilerinin girdileri ile dört deneyime dayalı ağ toplantısı
yapılır. 2011 sonbaharında yeni bir ağ kurulmuştur.
Uluslararası Çalışma ve İş Ortağı Arama: Uluslararası İş Fuarına İş Delegasyonu: Eşleşme fırsatı içeren, uluslararası
gıda / işleme ekipmanı fuarlarına geziler organize etmek. Fuarlara katılım, katılımcıların uluslararası perspektifle yeni
girdi ve ilham almasının yanı sıra yeni uluslararası ortaklıklar kurmak veya var olanları pekiştirmek içinetkin bir
yöntemdir. Son olarak da, delegasyonda diğer şirketler ve bilgi kurumlarıyla bir ağ oluşturacaklardır.
Uluslararası Ortak Arama - Bireysel Destek: FoodNetwork, Agro Business Park aracılığıyla, Danimarka şirketlerini ilgili
yabancı ortaklarıyla eşleştirebilen, 50'den fazla ülkede 600 organizasyondan oluşan dünyanın en büyük B2B ağı olan
Enterprise Europe Network ile yakın işbirliği içerisindedir. Foodnetwork, bu konuda;
Yabancı ortaklarla doğrudan işbirliği yapılarak yeni pazarlar kurulması
Sınır ötesi yeni teknolojilerin arz ve talebi
AB projeleri için ortak arama faaliyetlerini yürütmektedir.
Uluslararası Kümelerle İşbirliği - Yenilikçilik Ekspresi: FoodNetwork'ü bir yenilik ağı olarak geliştirmek ve nitelik
kazanmak için uluslararası kümelenmelerle işbirliği yapmak. Bu şekilde, diğer kümelerin çalışma biçimlerini ve
deneyimlerinden öğrenmek. Aynı zamanda, Danimarka şirketlerinin işbirliği yapabilecekleri diğer ülkelerdeki
gıdaşirketleri için bir ağ oluşturmak.
Avrupa Hijyenik Mühendislik ve Tasarım Grubu, Ehedg: Proje, şirketler ve bilgi kurumlarıyla temas kurmayı ve ekipman
tasarımı için kurallar belirlemeyi amaçlamaktadır. Kılavuzları hazırlayan uluslararası çalışma gruplarına katılım veya
yönetim yoluyla, gelecekte işleme ekipmanlarına uygulanacak "standartlar" üzerinde bir etki yaratmayı
hedeflemektedir.
Gıda güvenliği ile ilgili uluslararası seminerlere katkıda bulunarak ve bu seminerlere katılarak proje, bilgi edinmeye ve
aynı zamanda işleme tesislerinin hijyenik tasarımına odaklanılmasına yardımcı olmaktadır.

11.7. Food+I Kümesi– İspanya

(http://clusterfoodmasi.es/en/)

Cluster Food + i Derneği, 2009'da kurulmuş olup, İspanya'daki Ebro Vadisi bölgesinde "Cluster Food + i" adlı gıda
endüstrisi kümelenmesini yöneten kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. İşbirliği ve yenilik yoluyla rekabet edebilirliği ve
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bölgesel gıda endüstrisinin geliştirilmesini amaçlayan bir grup şirketler, kurumlar ve araştırma merkezleri bir araya
gelmiştir.
Cluster Food + I, Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (European Cluster Excellence Initiative - ECEI)’in Branz
Etiketini almıştır.
Cluster Food + I kümesinin stratejik planları, kümeler için belirlenen bir alanda "mükemmel" bir sıralama elde etmiş
ve İspanya Sanayi, Turizm ve Ticaret Bakanlığı tarafından ulusal "inovasyon kümesi" olarak tanınmıştır. BU tanıma
kümenin proje ve etkinlikleri için yardım almasını kolaylaştırmıştır.
Gıda endüstrisi,(La Rioja'daki GSYİH'nın% 30'u) gayri safi katma değere ve istihdamakatkısı açısından kilit endüstri
durumundadır. Küme, sektörün% 45'ini 850 şirketle temsil etmektedir. (La Rioja'da% 25 ve 6.965 çalışan istihdamı).
Endüstrilerin yıllık büyüme oranı, % 2.3'lük (2006 vs.2005) ulusal büyümenin aksine% 19.5 iken, mikro şirketlere (<5
çalışan) yönelik açık bir eğilim var ve bu şirketler, istihdam eden şirketlere kıyasla toplamın% 55'ini oluşturuyor.
Toplamın sadece% 10'unu oluşturan 20'den fazla çalışan
Sektör Desteği ve Çevre: Ebro Vadisi'ndeki gıda endüstrisi neredeyse tüm sektörleri etkilemektedir. Sektörün rekabet
edebilirlikte liderliği, bölgedeki tüm tedarikçi ve müşteri odaklı endüstriler için olduğu kadar çalışanlarına ve çevreye
de aynı şekilde davranması anlamına gelmektedir.Nitelikli insan kaynağı ve teknolojisi için giderek artan bir talep var.
Yenilik, endüstride kendisini konumlandırmak ve düşük fiyatlarla değil, teknolojiye, yenilikçiliğe ve araştırmaya dayalı
rekabet avantajı yaratmak için şu an için temel bir gerekliliktir.
Bu gereksinimlerin ve sektörün karşı karşıya bulunduğu zorlukların bilincinde olan Ebro Vadisi bölgesinin çekirdeğini
oluşturan bölgesel hükümetler, bölgedeki farklı teknolojik merkezleri kullanarak harekete geçmiştir. Yenilik ve gelişim
yoluyla elverişli bir ortamda sağlayan rekabetçilik sektörünü desteklemektedir.
Gıda endüstrisinde farklı araştırma organları, gıda işleme sektörüne verdikleri destekler: CTIC - La Rioja'da et işleme
endüstrisi için teknoloji merkezi, CITA La Rioja - Gıda teknolojisi ve yenilik merkezi, CTICH - Mantar araştırma merkezi,
UR - La Rioja Üniversitesi, CNTA - Gıda güvenliği ve teknolojisi için ulusal merkezi, EVENA - Navarra'da şarapla
büyüyen ve oenoloji istasyonu, IDAB - Tarımsal biyoteknoloji enstitüsü, ILL - Lecumberri'deki Lactoloji Enstitüsü, ITG
Agrícola Ganadero - Hayvancılık Teknolojik Enstitüsü ve Tarım yönetimi, Navarra kamu üniversitesi, CITA-Aragón Gıda teknolojisi ve yenilik merkezi, ITA - ARAGON teknolojik enstitüsü Zaragoza Üniversitesi, IRTA - Gıda teknolojisi
ve araştırma enstitüsü, UB - Barselona Üniversitesi, UAB - Autónoma Üniversitesi, Barcelona, UPC - Politeknik
Üniversitesi, Catalunya
Hedefler
• Gıda endüstrisi ile bağlantılı bireyleri veya şirketleri, eğitim merkezlerini, kamu ve özel araştırma birimlerini ve
diğer kamu ve özel acenteleri bir araya getirmek.
• Sektördeki şirketler, profesyoneller ve aracıları kamuoyuna karşı savunmak, sektör hakkında doğru bilgileri
yaymak.
• Özellikle teknolojik, mali, ticari vergi ve istihdam alanlarında paylaşılan çıkarları savunurken etkililiği artırmak
için uygun araçlar yaratmak.
• Teknolojinin transferine, ağların oluşturulmasına ve bilginin yaygınlaştırılmasına etkili bir şekilde katkıda
bulunmak, rekabet gücünü garanti eden bir düzeye erişmek.
• Benzer ulusal ve uluslararası kuruluşlarla irtibat ağları kurmak, sürdürmek ve teşvik etmek
Ürün ve Ambalaj Açısından Ürün Geliştirme ve Yeni Trendlere Uyum, Kolaylık, Fonksiyonel Yabancı ve Organik
Tabaklar, Üstün ve Diferansiyel Ambalaj, Yenilik ve Katkılar Arzı.
Süreçler açısından: Ürün sanayileşmesi: Ölçek ekonomileri, uygun gıda, maliyet düşürme, yedek ürünler, yüksek
basınç ve sıcaklık, atık geri kazanım, ters lojistik vb
Organizasyon ve Yönetim: Cluster Food + i Dernek yönetimi ve yönetim modeli aşağıdaki gibidir: Cluster Food +
i'deki yönetim ve koordinasyon fonksiyonları, CTIC'de bulunan bir teknik sekreterya ve Cluster Food + i
Association'daki personel üyeleri tarafından Üstlenilmektedir:
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• CTIC - La Rioja'daki et işleme endüstrisi için teknoloji merkezi
• CONSEBRO - Navarra, La Rioja ve Aragon için gıda endüstrisi birliği
Bu yönetim modeli, teknik sekreterya ve proje yönetimi, finansmanı ve sektördeki şirketler ve kurumlarla ilişkiler
konularında tecrübeli disiplinli bir ekip aracılığıyla yürütülmekte ve kümelenmenin ekonomik geçerliliğinden ödün
vermeden kaynakların etkin bir şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

11.8. Ideon Agro Food, IDAF- İsveç

(www.agrofood.ideon.se)

Ideon Agro Food, IDAF, 1986'da kurulmüş ve o zamandan beri gıda segmentinde 500'den fazla farklı projeye dahil
olmuşlardır. IDAF, Lund Üniversitesi'nden ve Alnarp Tarım Üniversitesi'nden gelen bilimin yanı sıra gıda endüstrisinde
şirketleri temsil eden bir vakıftır. Bu, istikrarlı ve hızlı büyüyen bir gıda segmenti için süreçler geliştirmek ve yeni ürünler
geliştirmek amacıyla yenilik projeleri yürütmek için güçlü ve geniş bir platform anlamına gelir. Emniyet, gıda güvenliği
ve sürdürülebilir oyunculuk önde gelen anahtar kelimelerdir. İdeon Agro Food-IDAF, Avrupa Küme Yönetimi
Mükemmelliği BRONZE'deki etiketiyle ödüllendirilmiştir.
IDAF, iyi bir fikir ve gıda pazarı arasındaki brookerdir. Bu, üniversitelerden kalifiye proje yöneticileri ve "çiftlikten çatala"
kadar yeterlilikten oluşan proje süreçleri sunmaları anlamına gelmektedir. Girişimcilik görevleriyle küçük ve orta ölçekli
girişimcilerle birlikte daha büyük şirketlerle ve tüm değer zincirindeki gıda ürünleri ile çalışmaktadırlar.
IDAF'ın bilimsel yeterlilik alanları:
• Bahçıvanlık - bitki ıslahı
• Gıda Teknolojisi
• Ambalaj lojistiği
• İşlem teknolojisi
• Biyoteknoloji
• Enzim teknolojisi
• İşletme, yönetim ve pazarlama
• Makine tasarımı
• Tıp - analiz
• Sürdürülebilir tarım
• Yemek atıkları
Yönetim Kadrosu
Küme Yöneticisi-CEO (1 kişi)
Proje Koordinatörü - (1 kişi)
Farklı alanlardaki uzmanlar (9 kişi)
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11.9. Agri Food Capital Cluster- Hollanda

(http://www.agrifoodcapital.nl/nl/about-agrifood-capital)

Ağrı Gıda Sermaye Kümesi, 2015 yılında Kuzeydoğu Brabant'da kuruldu ve 19 Mayıs 2017'den beri Avrupa
Kümelenme Yönetimi Mükemmelliği BRONZE'etiketi ile ödüllendirildi. Şu anda küme, ekonomik katma değeri 1.9
milyar Avro ve bölgenin istihdamının% 30'unu oluşturmaktadır.
Misyon: AgriFood Capital endüstrisinde, kamu otoriteleri ve bilgi enstitüleri, tarla yetiştiriciliğinde büyüme ve yenilik
elde etmek için işbirliği yapmaktadır. Birlikte yarın için daha akıllı, daha sağlıklı ve daha sürdürülebilir bir dünya
yaratmaktır.
AgriFood Capital, geleceğe yönelik istihdam piyasası, güçlü girişimcilik, yüksek etkili yenilikler, dayanıklı çevre ve
yüksek yaşam kalitesi ile tanınan birinci sınıf bir kümelenme hedefi ile hareket etmektedir.
Hollandalı tarıma elverişli sistem oldukça mekanize edilmiştir ve dolayısıyla bilgi yoğunluk kazanmaktadır
Çiftliğinden Çatala: Kuzeydoğu-Brabant'da büyük ekonomik ve sosyal zorluklar yaşanmaktadır. Agrifood, bölgenin
varolan gücünü kullanarak bu güçlükleri aşmaya çalışmaktadır. Agrifood, ekonominin temel direğidir. Kuzeydoğu
Brabant'daki
Agrifood
kompleksi,
yüksek
kalitesi
ile
başka
hiçbir
yerde
bulunmamaktadır.
Çiftlikten çatala, tarımda büyüme ve yenilik elde etmek için Agrifood, yüksek teknoloji, ulaşım, inşaat, ilaç, bilgi
teknolojisi, sağlık ve eğitim gibi diğer sektörlerle işbirliği yapmaktadır. Kuzeydoğu-Brabant'da birlikte eşsiz ve güçlü bir
ekosistem yaratmaktadırlar. Bu tarımsal ekosistemi korumak ve güçlendirmek bölgenin geleceği için çok önemlidir
AgriFood Capital’in amacı, bilgi, yetenek, ağ ve sermayeye erişim sağlamak ve yenilikler için bir platform yaratmaktır.
Agrifood, ekonomik ve sosyal zorlukları yeni (iş) fırsatlar, ürünler ve hizmetler haline getirmektedir.
Kuzeydoğu Brabant, insanlar ve hayvanlar için sağlıklı yiyeceklerin üretimi ve işlenmesinde yer alan şirketlerin, resmi
makamların ve eğitim kurumlarının benzersiz bir ekosistemine sahiptir. Yetiştiricilikten taze ürünlere, inşaat, lojistik,
mühendislik ve sağlık gibi diğer sektörlerle ortaklık kurmaktadır. Bu işbirliğinin hedefleri açıktır:
• ağ oluşturma ve bağlantı kurma
• süreç ve program yönetimi
• Bölgesel fonlardan eş finansman ile girişimleri kolaylaştırmak
• kamu işleri ve iletişim
Etkinlikler:
Geleceğe dayanıklı istihdam piyasası: AgriFood Capital, gençleri ve kendini geliştirmek isteyenleri cezbederken
yeterli istihdam sağlar. Agrifood bölgesel istihdam piyasası programının amacı, AgriFood Capital Business, yetkililer,
bilgi enstitüleri ve sosyal organizasyonlar, mevcut tüm yeteneklerin ve gelecekteki istihdam pazarının mümkün olan
en iyi şekilde "esnek, yetenekli ve kapsayıcı hale getirmektir.
Etkileyici yenilikler: Kuzeydoğu Brabant'ın sloganı "günümüzün yeniliği yarının geleceğini belirler". Agrifood, gıda ve
beslenme, sağlık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki yüksek etkili yeniliklere odaklanmaktadır. Bunu başarmak için bilgiye,
yeteneklere, ağlara ve sermayeye erişim sağlamakta ve gerekli alan, yenilik merkezleri ve yaşayan laboratuarları
yaratmaktadır.
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AgriFood Capital kümesinde işletmeler, bilgi otorite ve enstitüleri, yenilikçi gıda ile ilgili ürünler, kavramlar ve
teknolojiler geliştirmek paylaşımda bulunmaktadırlar.
Güçlü girişimcilik: Çiftçiden, catering şirketlerine kadar, Kuzeydoğu Brezilya'daki tarım ürün zinciri eksiksiz ve en üst
düzeydedir. Tarımsal ekosistem, şirketlerin başlamasını ve büyümesini teşvik ederek ve bölgede yeni şirketlerin ilgisini
çekerek güçlendirmektedir.
Agrifood sınırlar yerine sınırsız fırsatlar görmüştür. Agrifood, bilgiye ve insan sermayesine erişimde yatırım yapmaya,
'yenilik için zemin ıslahı' geliştirmeye ve diğer sektörlerdeki işletmelerle işbirliğini teşvik etmektedir.
Kuzeydoğu Brabant Bölgesi AgriFood Gerçekleri ve Göstergeleri
• 7.000 tarımsal üretici
• Agrifood'da 52.300 iş
• 4,4 milyar avroluk ihracat değeri
• 26,2 milyar € brüt bölgesel ürün
• 23,6 milyar avro katma değer
• Küme organizasyonundaki çalışan sayısı: 6-10
• Küme Yönetimi Ekibi: Küme Yöneticisi + Uluslararasılaşma sorumlu uzman
• Yasal düzenlemenin şekli: Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş
• Toplam üye sayısı: 100
• KOBİ üyelerinin sayısı: 45
• Büyük şirket üyelerinin sayısı: 20
• Araştırma organizasyonları / üniversiteler / teknoloji merkezleri sayısı: 10
• Diğer ekosistem aktörlerinin sayısı: 25
Sektörler:
• Gıda İşleme ve İmalatı
• Teknoloji alanları
• Gıda Katkı Maddeleri / Baharatlar/ Fonksiyonel Gıda
• Gıda işleme
• Gıda Teknolojisi
• S3 AB öncelikli alanlar
• Bitki ve hayvan üretimi, avcılık ve ilgili hizmet faaliyetleri
• Yiyecek, içecek ve tütün ürünleri
• Gıda güvenliği ve güvenliği
• Gelişen endüstriler
• Yaratıcı Endüstriler
• Dijital Endüstriler
• Lojistik Hizmetleri
Sağlanan destek hizmetleri:
• Sektörler arası işbirliğinin kolaylaştırılması
• Trend-scouting (Yenilikçi projeler için fikirler)
• Teknoloji transferi desteği
• Yenilik Yönetimi / Yenilik süreçlerinin desteklenmesi (iç, dış)
Uluslararası İşbirliği: AgriFood Capital Kümesi, Çin, Japonya, ABD ve Vietnam ile uluslararası kümelenme işbirliği
kurmuştur.
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11.10. Food Regio Kümesi-Almanya

(www.foodregio.de)

FoodRegio - Kuzey Almanya'daki Lübeck bölgesinde işletmeler ve gıda bilimi kurumları tarafından
başlatılmıştır.FoodRegio 2005 yılında Almanya'nın en kuzeydeki illerde önde gelen gıda işleme şirketlerinin yanı sıra
Ar-Ge tesisleri ve üniversiteler tarafından kurulmuştur. Katma değerli ve talep odaklı proje sunan yaklaşımından dolayı,
üyelik tabanı sürekli olarak büyümüş ve artık gıda tedarik zincirinin büyük bölümünü oluşturmaktadır. FoodRegio,
süreçlerdeki ve ürün inovasyonundaki projelere yoğunlaşmaktadır; projeleri stajyerlerden yönetime kadar her
seviyedeki kalifikasyon programları tarafından desteklenmektedir.
Tahıl, baharat, şekerleme, sağlıklı gıda maddeleri alanlarındaki gıda işletmelerinin merkezi olan Lübeck’te yer alan
uluslararası işletmeler için ve Almanca konuşulan gıda pazarlarını geliştirmek isteyen kurumlar için ideal bir yer haline
gelmiştir. FoodRegio'nun Baltık Denizi'ne yakın benzersiz coğrafi konumu olağanüstü bir avantaj sağlamaktadır. Bu
coğrafya, gıda işletmeleriyle birlikte gıda kuruluşları arasındaki sınır ötesi işbirliğini de desteklemektedir. FoodRegio,
Avrupa'nın en hızlı büyümekte olan ekonomik bölgesineerişilebilirliğinin avantajına dayanarak Baltık Denizi Bölgesinde
“Baltfood-Baltık Denizi Bölgesi Gıda Ağı”nı başlatmıştır. Baltfood sekreteryası da Lübeck'te bulunmaktadır ve bu bölge,
gıda sektörü için hareketli nokta halini almıştır.
2010'dan beri FoodRegio, Avrupa Kümeleme Analizi Sekreterliği tarafından düzenli olarak denetlenmektedir. İlk Alman
kümesi olarak, Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi tarafından Gümüş Etiket standardına göre kıyaslanmıştır.
Ocak 2014'te FoodRegio, Almanya Federal Ekonomi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından "Almanya'nın en iyi beş yenilikçi
(inovatif) ve verimli bölgesi"nden birisi olmuştur.
FoodRegio’nun 2014 yılında, Kuzey Almanya'nın beş eyaletinde 50 aktif şirket ve kurum üyesi vardı. Üyeleri, her
FoodRegio toplantısında, çalışma gruplarında ve önemli olaylarda FoodRegio’nun yanında yer almaktadır. FoodRegio,
net bir strateji izlemekte ve net şekilde tanımlanmış hedeflerini izlemektedir. FoodRegio, hedeflerine ne kadar ulaştığını
sürekli ölçmektedir.
FoodRegio'nun Vizyonu; "FoodRegio kendisini Kuzey Avrupa'daki önde gelen gıda endüstrisi ağlarından biri haline
getirecektir. İşletme ve akademik çevredeki uzmanlık, kaynak, deneyim ve bilgiyi bir araya getirecek ve şirketlerin
rekabet edebilirliğini artıracak ve sürdürecektir. "
FoodRegio'nun Amaçları;
• FoodRegio şirketlerinin rekabet gücünü artırmak
• FoodRegio'da sürekli, kârlı iş büyümesini teşvik etmek
• FoodRegio bölgesini bölgesel, ulusal ve uluslararası seviyelerde cazip hale getirmek
• Bölgede ve ötesinde foodRegio'yu sürdürme ve güçlendirme potansiyeline sahip olan tüm faktörlerden
yararlanmak
FoodRegio'nun Hedefleri;
• FoodRegio şirketlerinin rekabet gücünü güçlendirmek;
• FoodRegio'da kârlı, sürdürülebilir kurumsal büyümeyi teşvik etmek;
• FoodRegio'yu ulusal ve uluslararası düzeyde önemli ve çekici bir konum olarak oluşturmak
• FoodRegio'yu güçlendirmek ve geleceğini temin etmek için mevcut tüm kaynaklardan yararlanmak
FoodRegio Prensipleri: Tüm projeler, foodRegio'ya ait şirketler tarafından başlatılır ve şirketler tüm sorumluluğu da
üstlenir. Olası, talep edilen veya önerilen projeler 4 faktöre dayalı olarak değerlendirilmektedir:
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• Endüstri çapında ilgi var mı?
• FoodRegio etkin bir katkı sağlayabilir mi?
• Acil bir etki elde etmek mümkün müdür?
• Proje ölçülebilir ve ulaşılabilir faydalar gösterilebilir mi?
Ek kaynaklara ihtiyaç duyan projeler kamu-özel ortaklıklarıyla (PPP) organize edilir ve diğer örgütsel formlarla
entegre edilir.
FoodRegio Çalışma Grupları: Faaliyetlerin çoğu, çalışma gruplarında ve projelerinde planlanmakta, yönetilmekte
ve geliştirilmektedir. Şu anda foodRegio ağ yönetimi, yedi aktif çalışma grubunu denetlemektedir:
• Satınalma
• Lojistik
• İnsan kaynakları
• Piyasalar ve İletişim
• Kalite ve Sertifikasyon
• Ürünler ve İnovasyon
• Süreçler ve İnovasyon
• Ambalaj (2015 yılında başladı)
Her çalışma grubu yılda iki ila üç defa toplanır. Kural olarak, bu toplantılar öğleden sonra genellikle bir şirket turuyla
bağlantılı olarak bir foodRegio üye şirketinin binasında yapılır
Satın Alma Çalışma Grupları: Global ticaretin gelişmesi, FoodRegio üyelerinin müşterileri için gıda üretiminde uygun
mal tedarik edilmesini zorlaştırmaktadır. Bu çalışma grubu, emtiaların, malların ve hizmetlerin tedarik edilmesi ile ilgili
çeşitli konuları ele almaktadır. Ortak satın alma modellerini tartışmakta, özel emtia durumlarını araştrmakta, en iyi
uzmanlarla en iyi uygulamalar hakkında görüşmeler yapmakta ve ek projeler geliştirmektedir. Satınalma çalışma
grubunun konularına örnek: "Mallara odaklanma" (seri), satın alma yönetimi, satın alanlar için iş profili (atölye serisi),
sürdürülebilirliğe dayalı tedarik gibi.
Lojistik Çalışma Grubu: Gıda ve ara gıda ürünlerinin üretimi ve dağıtımı lojistikte büyük zorluklar içerir. Buradaki
önemli konular, dağıtım lojistiği, intralogistics, ambalajlama malzemesi lojistiği ve tedarik zinciri yönetimidir. Bu çalışma
grubu kendisini lojistikte ortaya çıkan, lojistik süreçlerini optimize etmek için projeler başlatan, yeni eğilimler hakkında
bilgi sağlayan ve tedarik zincirindeki çeşitli oyuncuları birbirine bağlayan çeşitli gerekliliklerle ilgilenmektedir. Logictics
çalışma grubunun konularına örnekler: yeşil lojistik, lojistikte temel ölçütler, tedarik lojistiği, lojistikte dış kaynak
kullanımı, varışın teyidi, ulaşım lojistiği (su, demiryolu, yol).
İnsan Kaynakları Çalışma Grubu: 2013 yılında, bu çalışma grubunun bir ekibi, "Become a Food Starter" adlı
kursiyerler için bir foodRegio kampanyası geliştirdi. Amaç, Kuzey Almanya'daki gençleri gıda endüstrisindeki kariyere
çekmek ve nitelikli uzman tedarik etmekti. Çalışma grubunda, kampanyaya katılan şirketler için düzenli toplantılar
düzenlenmenin yanı sıra, katılımcılar, insan kaynakları konusundaki fikirlerini paylaşma fırsatı da sunmaktadır. İnsan
Kaynakları Örnekleri Çalışma Grubunun konuları: Genç yeteneklerin kazanılması ve nitelikli uzman tedarik edilmesi,
ileri eğitim ve mesleki gelişim, hukuki konulardır.
Pazar ve İletişim Çalışma Grubu: Başlangıçta "Satışlar ve Pazarlar" olarak adlandırılan bu çalışma grubu, birinci
“foodRegio pazarlama günü” etkinliğini Ekim 2012'de gerçekleştirmiştir. Şimdi iletişim ve pazarlama konularına
odaklanmakta, FoodRegio güçlü bir iletişim ağı olarak, endüstriye ve endüstriyel markalara dikkat çekerek kurumsal
iletişimde etkili bir destek sağlamaktadır. Piyasalar ve İletişim Örnekleri Çalışma Grubunun konuları: Gelecekteki
Pazarlama Günlerinin Planlanması, Gıda Endüstrisinde Risk İletişimi, B2B / B2C İletişiminde Sosyal Medya, Tarımda
Tüketici İletişimi ve Gıda Endüstrisidir.
Kalite ve Sertifikasyon Çalışma Grubu: Gıda endüstrisindeki şirketler, gıda güvenliği ve kalite yönetimi ile ilgili olarak
giderek artan sayıda sertifikalar almak zorundadır. İç ve dış denetimler yeni zorluklar yaratmaktadır. Bu çalışma grubu,
kalite yönetiminden sorumlu kişilere güncel konuları tartışmaya ve spesifik talepleri foodRegio ağ yönetimine iletme
şansı verir. Kalite ve Sertifika Çalışma Grubunun örnekleri: Uluslararası Gıda Standardı 6 ile ilgili görüş alışverişinde
bulunmak, gıda endüstrisinde temizleme yöntemleri, gıda düzenlemelerine ilişkin konular, Kalite Yönetiminin bir
bileşeni olarak proje yönetimi, sensör sistemlerinin kullanımı eğitimi, iç denetçiler eğitimi gibi.
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Ürünler ve Yenilik Çalışma Grubu: "yenilikçi-inovasyon" sözcüğü herkesin dudaklarında. Her yerde duymakla
birlikte, çoğunlukla anlamını zorlamanın zor olduğu bir pazarlama kelime kelimesidir. FoodRegio, bu konuda net bir
tanım vermeye kendini adamıştır. Bu çalışma grubu ürünle ilgili yeniliklere odaklanmaktadır. Yeni, yenilikçi ürünlerin
veya ürün özelliklerinin yönetimi ve uygulanması ile ilgilidir. Ürün ve Yenilik için Örnekler Çalışma Grubu'nun konuları:
Yenilik yönetimi, FoodRegio yenilikçi yol haritasının uygulanması, uluslararası buluş dahil olmak üzere inovasyon
projelerinin başlatılması.
Süreçler ve İnovasyon Çalışma Grubu: Ürünler ve İnovasyon çalışma grubunun bir parçası olan bu çalışma grubu,
öncelikle süreçle ilgili yeniliklerle ilgilenmektedir: üretim optimizasyonu ve enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması
gibi alanlarda yenilikçi süreçleri başlatma ve yönetme. Bu çalışma grubu buna göre başarılı gıda Regio Enerji Yönetimi
projesinin başlatıcısıydı. Süreç ve Yenilikçilik Örnekleri Çalışma Grubu'nun konuları: Enerji Yönetim Projesinin Devam
Edilmesi Enerji verimli tedarik, Tesis yönetimi, Çevre (CFP / su FP), Enerji yönetimi ve denetimi eğitimi, İnovasyon
YönetimiKAIZEN®-Prozess yönetim sistemi.
Ambalaj Çalışma Grubu: Son yıllarda, çeşitli fonksiyonel ve estetik yönleri de içeren, çeşitli yüksek performanslı gıda
ambalajı gereksinimleri sürekli olarak büyümüştür. Bir yandan, ambalajlama ürünlerin hasar ve diğer dış etkenlerden
korunması, diğer yandan ürünlerin mümkün olduğunca uzun süre taze tutulması ve taşınması ve depolanması için
uygun hale getirilmesi gerekir. Aynı zamanda, günümüzdeki gıda paketlemeleri, diğer eşdeğer ürünler arasında öne
çıkmak için giderek artan estetik beklentileri karşılamalı ve böylelikle uzun vadede tüketici sadakati güvence altına
alınmalıdır. Paketleme Çalışma Grubunun konularına örnekler: gıda buluşanları, Sürdürülebilirlik: akıllı / aktif
ambalajlama, Bertaraf / geri dönüşüm
FoodRegio Eğitim kursları: FoodRegio'nun gıda endüstrisine özgü konular hakkında çalışanlara yönelik eğitim
kurslarına büyük talep vardır. Bu endüstrideki şirketlerin birçok gereksinimi vardır ve düzenli, sistematik eğitim
olanakları sunarak yanıt vermelidir. FoodRegio ağında eğitim daha esnek ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilebilir.
Eğitim ihtiyaçları, foodRegio çalışma gruplarında tanımlanır ve kurslar yerel olarak sunulmaktadır.
FoodRegio Projeleri ve Kampanyalar: FoodRegio çalışma grupları, kendi alanlarında sürekli aktif olup, her seferinde,
karmaşıklığı veya mevcut önemi nedeniyle özel ilgi gerektiren bir konu ortaya çıkmaktadır. FoodRegio bu yaklaşımı
alarak ağlarını profesyonel bir şekilde yönetmekte ve yenilik projeleri üzerinde doğrudan kontrol egzersizleri yapmakta.
Mevcut projeler ve kampanyalar:
• Stajyerler için “Become a Food Starter” kampanyası
• Kurumsal enerji yönetimi
• InnoFood: Yenilik projelerinin verimli planlanması
• C parçalarının yönetimi
FoodRegio Organizasyon Biçimleri: Basına kapalı toplantılar sadece tam üyeler için geçerli, çalışma grupları, Eğitim
kursları / seminerler / çalıştaylar, Proje toplantıları şeklinde yapılmaktadır
FoodRegio Trend Günü: Kuzey Almanya Gıda Endüstrisi Ağı'nın Trend Günü, ilgili şirketler, kurumlar ve bireyler için
bilgi toplamak, çalıştaylara katılmak ve keyifli bir çevrede birbirlerini tanımak için fırsat sunmaktadır. (Ziyaret
www.trendtag.info foodRegio)
FoodRegio Pazarlama Günü: Her iki yılda bir düzenlenen FoodRegio Pazarlama Günü, özel bir tüketici grubuna
ayrılmış olup, önceden yapılan çalışmaların sonuçlarını ve piyasa analizlerini
sunmaktadır.(www.foodregio.de/marketingday)
İşbirliği Ortakları ve Destekleyenler: Deutsche Verpackungsinstitut e.V. (Alman Ambalaj Enstitüsü, DVI) ambalaj
endüstrisi için bir ağdır. Üyeleri değer zincirinin her düzeyindendir. FoodRegio ve DVI, 2014 yılından beri ortak
çalışmaktadır. 2012 yılından bu yana FoodRegio, yenilikçi projelerle gıda endüstrisinin geliştirilmesini teşvik eden
"Alman Gıda Kümeleri" üyesidir. Kümelenmeler aynı zamanda tarım ve gıda ağları GIQS, NieKe ve FPI'yi de içeriyor.
FoodRegio, Federal Ecenomik ve Teknoloji Bakanlığı'nın go-cluster inisiyatifinin bir üyesidir. FoodRegio ve HanseSchule für Wirtschaft und Verwaltung Lübeck (Hansa Eğitim Fakültesi, Ekonomi ve Yönetim), P.I.S.A ortaklığının bir
parçası olarak işbirliği yapmaktadır
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Gıda Endüstrisi için İhtiyaca Dayalı Bilgi Transferi: foodRegio'daki çalışanlar için kapsamlı ve endüstriye özel eğitim
talebi yüksek düzeydedir. Gıda endüstrisinde, işletmelerin tutarlı ve sürekli eğitim alması önemlidir. FoodRegio’da
aşağıdaki eğitimler verilmiştir; Algılayıcı teknoloji eğitimi, IFS perspektifinden HACCP, gıda mevzuatı, aromalar eğitimi,
Çin'de gıda mevzuatı ve güvenliği, yükleme güvenliği, iç denetçiler, enerji yönetimi, raf denetimi, tüketiciye yönelik gıda
bilgileri düzenlemesi (FIC), gümrük muamelesi ihracat siparişleri, stratejik insan kaynakları yönetimi, Arap dünyasına
satış, ticaret fuarları hazırlama, satın almalarda pazarlık.
Aktif Üyeler: Gıda endüstrisi, Schleswig-Holstein'daki ikinci en büyük işleme endüstrisi ve devletin ana ticaret
sektörlerinden biridir. Bu kategorideki ciro payı %15’tir ve Almanya'nın ulusal ortalamasının üstündedir.Ancak, gıda
endüstrisini Schleswig-Holstein için o kadar önemli kılan şey sadece boyutu değildir. Daha önemlisi, istikrarlı büyümesi
ve yenilikçi potansiyeli sayesinde bu sanayi özellikle Kuzey Almanya ve Schleswig-Holstein'daki ekonomik kalkınmayı
teşvik etmesidir. Kuzey, geleneğin ve girişimcinin daha iyi ürünler yaratacağını ve birbirlerini dışlamayacağını ikna edici
bir şekilde göstermiştir. Aksine, son yıllarda, Kuzey ve Baltık Denizleri arasında üretici, işleme şirketi ve satıcılar yoğun
bir ağda gelişim göstererek gelir artışı sağlamışlardır.
Bölge, ünlü işletmeler ve kurumlar için uzun zamandır önemli bir lokasyon olmuştur. Ayrıca, uzun süredir devam eden
geleneklere sahip büyük şirketlerin yanı sıra, değer zincirinin çeşitli noktalarında başarılı operasyonları olan birçok
küçük ve orta ölçekli şirket bulunmaktadır. FoodRegio'nun şu anda beş Kuzey Almanya eyaletinde 67 aktif üyesi
bulunmaktadır.
FoodRegio, üye şirketlere aşağıdaki avantajları sunar:
• Tüm çalışma gruplarına ve yıllık etkinliklere ücretsiz katılım
• Özel, ücretsiz eğitim kursları ve seminerler
• Yenilikçi, faydalı projelere ve kampanyalara katılım
• Sektörde ve sonrasında imaj arttırımı
• Her kademedeki çalışanlar için ağ fırsatları
• Politika yapıcıları ve yöneticiler tarafından duyulma şansı
Yönetim Kurulu:
• Genel Müdür ve hissedar (Jochen Brüggen - H. & J. Brüggen KG Yönetim Kurulu Başkanı)
• Hissedar (Gülten Bockholdt - BOCKHOLDT KG Yönetim Kurulu Başkan Vekili)
• Yönetici Müdür (Dr. Björn P. Jacobsen - Wirtschaftsförderung LÜBECK GmbH Başkan Vekili
• İnsan Kaynakları ve Hukuk İşleri Müdürü (Dirk Meyerordt-Hela Gewürzwerk Hermann Laue GmbH)
• Genel Müdür (Junge GmbH & Co. KG Koordinatörü Axel Junge)
FoodRegio Takımı:
• Yönetme Sorumlusu (Dr. Björn P. Jacobsen)
• PR ve etkinlik yönetimi Başkanı (Bay Jörg Ahrens)
• Proje yöneticisi / Ağ yönetimi (Stephan Zechner) (Janet Asefpoor)
• Proje yöneticisi / Uluslararası (Janet Asefpoor)
Üyelik Ücreti: Üye grupların ücretleri aşağıdaki gibidir:

Üye Grubu

Üyelik Ücreti
(Avro/Yıl)
400
750
1.500
2.500
750
2.500
2.500

20 kişiye kadar çalışanı olan şirketler
21 ila 100 çalışanı olan şirketler
101-500 çalışanı bulunan şirketler
500'den fazla çalışanı bulunan şirketler
Üniversiteler ve bilim kurumları
Kar amacı gütmeyen kuruluşlar
Üretimde olmayan şirketler (bağış yapan
üyeler)
Not: Üyelik ücretleri % 19 oranında katma değer vergisine tabidir
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11.11. Vitagor Food Cluster- France

(https://www.vitagora.com/)

2005 yılında kurulan Vitagora, Fransa'nın gastronomininin kalbi sayılan, dünyaca ünlü Burgonya, Franche-Comté ve
Paris bölgelerinde bulunan bir gıda inovasyon kümesidir. Vitagora’nın hedefi: Benzersiz bir inovasyon ekosistemi
oluşturmak ve üyeleri arasında hedef odaklı Ar-Ge işbirliğini teşvik etmek ve hızlandırmaktır.
Vitagora, bölgesel bir küme olarak başlamasından bu yana, Fransa genelinde ve dışında yurt dışında 340'u aşkın
işyerinde kamu ya da özel araştırma ve ortak kuruluşlar kurarak bir endüstri profesyonelleri ağı kurmuştur. Şu anda
Vitagora'nın 334 aktif üyesi var. Vitagora, tüketicilerinin talepleri doğrultusunda, lezzet, sağlıklı ve sürdürülebilir bir gıda
ürünü ve hizmeti sunmak için çalışmaktadır ve gıda konusundaki iyilik halleri üzerindeki etkileri ile daha fazla
ilgilenmektedir.Vitagora, 2015 yılında dünyadaki yüksek değerli gıda pazarlarına yönelik endüstri inovasyonuna
rehberlik etme faaliyetlerinden dolayı Avrupa Birliği Küme Mükemmelliyet Yönetimi, ALTIN Etiketi ödülüne layık
görülmüştür.
Avrupa'nın önde gelen Ar-Ge bölgesinin merkezinde yer alan Vitagora, gıda, tarım ve sağlık bilimleri alanlarında
çalışan 12.500 kamu veya özel sektör bilim insanı ve mühendisine erişim sağlamaktadır.Bu bilimsel ve teknolojik
topluluk, gıda değer zinciri boyunca gelişmekte olan gıda endüstrisi inovasyon gereksinimlerinetarladan-tabağa kadar
cevap verebilmektedir
Vitagora'nın uzmanlık alanları aşağıdaki diyagramda gösterilmektedir. Diyagramdan anlaşılacağı üzere, gıda ile ilgili
her alanda bir uzmanlık ve bir çalışması vardır. Vitagora'nın alt uzmanlık alanları şunlardır. Başlangıç noktası, Tarımüretim-gıda hizmetleri ve perakende tüketimidir. Vitagora'nın uzmanlık alanı üç konuda yoğunlaşmıştır;
✓
✓
✓

Sürdürülebilir Gıda & Çevre:Agroecelogy, Bio Kontrol, Gıda Atık Yönetimi, AgTech, Girdi azaltma, Bio
inovasyon ve Ambalaj Çözümleri
Beslenme ve Sağlık: Alternatif Proteinler, Fonksiyonel Gıdalar, Beslenme, İyi Yaşlanma, İzlenebilirlik
Herhangi bir gıda güvenliği
Tat ve Yemek Zevkleri: Kişiselleştirilmiş, Yeni malzemeler ve aromalar, 3D baskı, Akıllı mutfak, Foodtech,
Ambalaj, Teslimat

Aşağıdaki şekil Vitagora'nın uzmanlık alanlarını göstermektedir.
Şelik 22: Vitagora’s Uzmanlık Alanları
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Vitagora, gıda endüstrisinin ulaşabileceği en üst seviyeyi hedefleyen profesyonel programlar düzenlemektedir.
AgTech'den tüketici uygulamalarına kadar FoodTech değer zinciri boyunca yaşanan anahtar zorlukları ele alan
yetenekli insanlara yönelik "Tarladan-Tabağa", bu programlardan biridir. Program dört ana konu üzerine odaklanmıştır;
➢
➢
➢
➢

Tarım-Agro teknolojisi ve biyolojik control
İmalat-Gıda Güvenliği ve Ambalajlama
Tüketim - Yeni proteinler ve kişiselleştirilmiş beslenme
Catering ve dağıtım - Akıllı mutfak ve Tat-Gastronomi
Aşağıdaki şema Vitagora'nın odaklandığı alanları ve süreçleri göstermektedir

Şekil 23: Vitagora’s Odaklandığı Alanlar
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Üyeler İçin İnovasyon Destek Faaliyetleri:
• İş istihbaratı
• İnovasyon projesi mühendisliği
• İş geliştirme desteği
• Uluslararasılaştırma desteği
• Beceri ve yeterlilik yönetimi
Vitagora Ekibi; (14 kişi)
Başkan (Pierre Guez)
Uluslararası Uzlaşma Koordinatörü (Anne-Céline Renaud)
Genel Müdür (Christophe Breuillet)
Ofis Yöneticisi (Virginie Jourde)
İş Geliştirme Müdürü (Elisabeth Lustrat)
İş Geliştirme Mühendisi (Eva Chancé)
İş Zekâsı (Bay Chanmony Loeng)
İş Geliştirme Mühendisi (Stéphanie Marulier)
İş Geliştirme Asistanı (Stéphane Ollagnier)
Proje Ekibi Yöneticisi (Claire van Overstraeten)
Proje Mühendisi (Marine Boursier)
İletişim yöneticisi (Marthe Jewell)
Topluluk Müdürü (Clémence Bouvel)
Start-up Manager-Accelerise (Claire Maugras
Yoğunlaştırma Programı:
AcceleRise, FoodTech girişimcilerinin ve inovasyoncuların spesifik ihtiyaçlarını karşılamak için Vitagora tarafından
başlatılmıştır. Bu Program kar amacı gütmeyen ve tarımsal gıda endüstrisi içerisindeki kilit değişiklikleri ve fırsatları
tahmin etmeye yardımcı olan değerli ve pratik bir destek sağlamaktadır.
Program, akıllı insanları bir araya getirerek FoodTech ortamı yaratmakta; burada keşfedip denemek ve ticari
başarısızlıkların önündeki engeller kaldırmak ve FoodTech fikirlerinin yarının sağlık ve çevreyi iyileştiren kaliteli ürünler
haline gelmesine yardımcı olan bir çalışmadır.
Aynı zamanda AcceleRise bir FoodTech iş hızlandırma programıdır; parlak FoodTech / AgTech fikirlerinin gelişmelerini
ve sanayileşmelerini gerçek dünyadaki ürün ve hizmetler haline getirmek için gereken süreyi azaltmaya odaklanan
yüksek değerli, yoğun bir eğitim ve geliştirme desteğidir.
Program 3 konuda odaklanmıştır;
✓ Önemli toplumsal zorlukları, lezzetli, sağlıklı ve sürdürülebilir gıda açısından ele almak
✓ Pazar ve sanayileşme desteğine erişime odaklanma
✓ Çiftlikten çatala kadar, tarımsal gıda endüstrisinin dijital dönüşümüne değinmek
Programın Misyonu:
✓ Mükemmel FoodTech fikirlerinin dünyadaki ürün ve hizmetler haline gelmesi için gereken süreyi azaltmak
✓ Yeni iş modellerini öngörmek ve başlangıç zincirlerinde ekonomik açıdan arzu edilen şeyleri yapmak
✓ Akıllı insanları bir araya getirmek, keşfedebilecekleri ve deneyleyebilecekleri bir ortam oluşturmak
✓ Sağlık ve çevreyi iyileştiren kaliteli ürünler yaratmak

70

11.12. Inovcluster AgroFood Cluster- Portekiz

InovCluster, 2009 yılında finanse edilen ve Castelo Branco - Portekiz sanayi bölgesinde CATAA - Agri-Food Teknolojik
Destek Merkezi'nin kurulumlarında bulunan kar-amacı gütmeyen bir tüzel kişidir. Şu anda 128 Şirket, 17 Dernek, 8
Belediye, RTD'nin 8 Kurumları - Araştırma ve Teknolojik Gelişme ve 7 Eğitim Kurumundan oluşan toplam 168 üyesi
bulunmaktadır.
2009'da Portekiz Hükümeti tarafından resmen "Kolektif Etkinlik Stratejisi - Rekabetçilik ve Teknoloji Kutbu" olarak
tanınan InovCluster, Belediye Castelo Branco'nun desteğini almaktadır. Bunun yanında QREN- Ulusal Stratejik
Referans Çerçevesi ve Avrupa Birliği - Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu ve - COMPETE - Rekabet Edebilirlik Faktörleri
Operasyonel Programı tarafından da finanse edilmektedir.
InovCluster'un misyonu, "Ar-Ge, uluslararasılaşma ve ticaret sektörünün kapasite geliştirilmesi alanlarında
girişimlerin geliştirilmesini ve hizmet sunmasını güçlendirerek, Portekiz Merkez Bölgesi'nin tarım-sanayi sektörü için
güçlübir platform olarak hareket etmek, bölgedeki diğer referans aktörlerin yetkinliklerinden ve mevcut kaynaklardan
faydalanmaya çalışmaktadır.
InovCluster kuruluşundan bu yana farklı bölgesel ortakları harekete geçirmiştir. Bu nedenle, kümede günümüzde 174
üye bulunmakta; üyelerinin% 76'sı şirketler,% 10'u Sektörel Dernekler,% 5'i Ar-Ge Kurumları, 5'i Belediye,% 4'ü
Üniversitelerdir.
Agro Food Gıda Kümesi Üyelerinin bulunduğu sektörler; Süt Ürünleri, Et Ürünleri, Zeytinyağı, Balık Ürünleri, Tahıllar,
Meyve ve Sebzeler, Şarap ve Asma ve Bal sektörüdür.Bunun dışında şu sektörlerden de üyesi vardır; Lojistik ve
Nakliye, Bölgesel ve Sektörel Pazarlama, Ambalaj, Soğuk hava depoları, Kalite Kontrol ve Ekipmanları Tedarikçileri.
InovCluster, iş, akademi ve tarımsal gıda kullanıcıları/sağlayıcılarıyla bölgesel ve ulusal bağlamda stratejik işbirliğini
artırmayı amaçlayan paydaşlar arasındaki işbirliği gelişimine yönelik stratejiler geliştirmektedir.
Birlik, seçilen alanlarda uzmanlık ve geniş deneyime sahiptir ve akreditasyonunu önerdiği alanlarda, Girişimcilik,
Uluslararasılaşma, İnovasyon ve Ar-Ge de dahil olmak üzere nitelikli uzmanlara sahiptir
InovCluster'un Kurumsal Yapısı;Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Finansal Yönetim Meclisi
Genel Kurul:
Başkan (António Trigueiros de Aragão, Fabrikalar Lusitana)
1. Sekreter António Mendes, Manuel Rodrigues ve Herdeiros
2. Sekreter Carlos Lourenço, Lourenço e Filhos
Yönetim
Başkan (Luís Manuel Santos Correia, Câmara Belediye Başkanı Castelo Branco)
Başkan Yardımcısı Luís Pinto de Andrade, Castelo Branco Politeknik Enstitüsü
Başkan Yardımcısı Alexandre José dos Santos Tomás, Danone Portekiz
Vowel Vítor Lourenço, A. Pires Lourenço
Üye Francisco Chasqueira, Gardunha Agro
Denetleme Kurulu:
Başkan Joaquim Braz, Alto Tejo Şaraphanesi
Üye Marques Filipe, Electroalbi
ROC Luis Pedro de Aguiar Mendonça, Barbas, Martins Mendonça ve Associate
Kümelenme Yönetimi:
Küme Direktörü
Uluslararasılaşma uzmanı (1 kişi)
Finans ve teşvik uzmanı (1 kişi)
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İnovasyon uzmanı (1 kişi)
İletişim uzmanı (1 kişi)
Hizmetler: Tarım sektöründe proaktif nitelikte olan InovCluster, şirketler / kurumlara bir dizi hizmet sunmaktadır.
➢
➢
➢
➢
➢

Uygulamaların hazırlanması ve projelerin izlenmesi
Tarımsal sanayi sektörü için özel eğitim
Uluslararasılaşmaya destek
Tarımsal sanayi sektörü için RTD projelerinin sonuçlarının desteklenmesi
Tarımsal sanayi sektörüne yönelik ders, seminer ve çalıştayların organizasyonu

Danışma ve danışmanlık alanları;
Teknolojik ihtiyaçların tanımlanması
Finansman fırsatları
Varlıkların imajını ve tanıtımını yapmak
Kümeden aktörlerle işbirliği imkânı
InovCluster, bölgesel araştırma ve iş odaklı üçlü sarmal kümesidir. InovCluster, tarımsal sanayi sektörünün gelişimi
için, bölgesel tarımsal-endüstriyel sektörün belirlenmiş özellikleri ve ihtiyaçlarına göre tanımlanan 6 müdahale alanı
aracılığıyla çalışır:
Uluslararasılaşma InovCluster için bir öncelik alanıdır. Bu nedenle, farklı faaliyetlerin uygulanması yoluyla teşvik
edilmiştir, örneğin: piyasa gözetim çalışmalarının geliştirilmesi; uluslararası pazar araştırma faaliyetlerinin
organizasyonu; misyon, fuar, çalıştay, seminer ve uluslararası konferanslara katılım; yabancı pazarlarda ilişkili
şirketlerin ürünlerinin sunumu; ilk ihracat faaliyetinde sektörel işlere destek ve rehberlik
İnovasyon + Ar-Ge (projelere ve yenilik eğilimlerine destek). InovCluster, yeni ürün, içerik, ambalaj ve teknolojilerle
ilgili sektördeki yenilik eğilimleriyle ilgili bilginin kolaylaştırılması gibi tarımsal-endüstriyel sektörün yenilik eğilimlerinin
belirlenmesindeki güçlükleri gidermeyi amaçlayan farklı eylemler uygulamaktadır; seminer ve çalıştayların
organizasyonu; uluslararası eğilim raporlarının analizi; Kümelenme yayma malzemelerinin hazırlanması, yenilikçi
ürünleri bir araya getirir. Buna ek olarak, küme üyelerine yenilik potansiyeli olan ürünlerin tanımlanmasında ve bu
yenilikleri söz konusu ürünlerde tanıtmak için gerekli teknik bilginin toplanmasında destek olmuştur. Buna ek olarak,
küme üyelerinin, tekliflerin fizibilitesinin analizi, tekliflerin hazırlanması ve projenin takibi ve denetimi de dahil olmak
üzere Ar-Ge kaynak fırsatlarının belirlenmesinde destek olmuştur.
Girişimcilik,InovCluster, Merkez Bölgesi'ndeki tarım-sanayi sektöründeki şirketlerin kurulmasını desteklemektedir.
Buna ek olarak, piyasa konsolidasyonunda girişimcileri, Beira Interior Sul (BIS) bölgesindeki girişimcilik destek ağıyla
işbirliği, iş ve finansman imkânlarının tanımlanması ve kümelenme çalışanlarını bilgilendirmek için yaygınlaştırma
oturumlarının düzenlenmesi konularında destek sağlamaktadır.
İletişim Bu bağlamda, InovCluster, grafiksel imajın ve sayısal varlığın iyileştirilmesi (web sitesi, sosyal ağlardaki
profiller) ile ilgili danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ayrıca, InovCluster, kümenin bölgenin tarımsal-sanayii ürünlerini
teşvik ettiği fuarlara ve diğer ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımı teşvik etmektedir.
Fonlama, KOBİ projeleri ve InovCluster'un projeleri için özel ve kamu kaynaklarını tanımlayan bir birimdir. Ayrıca,
InovCluster projelerinin mali olarak yürütülmesinden sorumludur.
İşbirliği, üyeler arasında ve InovCluster ile kamu veya özel kuruluşlar arasındaki işbirliğini teşvik eden bir birimdir. Bu
birim, "iletişim halinde" bulunmaktan sorumludur, oyuncular arasında "takım çalışması" nı teşvik eder ve üyeler veya
InovCluster için ulusal ve uluslararası yeni ortaklıklar aramaya çalışır.
InovCluster, Portekiz'in Orta Bölgesi'ndeki Akıllı Uzmanlık Stratejisi ve Portekiz'in iki bölgesi (Centro ve Alentejo) ve
İspanya'nın bir bölgesi (Extremadura) tarafından oluşturulan EUROACE Bölgesi'nde aktif bir oyuncudur. InovCluster,
bir RIS3 (Regional Innovation Strategy for Smart Specialization –Bölgesel Uzmanlık Stratejisi Inovasyonu)'un farklı
aşamalarına katılmakta (tanım, uygulama, izleme ve değerlendirme). InovCluster, bölgesel uzmanlığın
çeşitlendirilmesini kolaylaştıracak kümeler arası faaliyetleri de teşvik etmektedir. InovCluster, bölgesel yenilik
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sisteminin farklı aktörlerinin bölgesel geleceğin paylaşılan vizyonuna yönelik çabalarını uyumlu hale getirmek için bir
araçtır.
Bilgi transferi ve agrofood inovasyonu - Portekiz'in orta bölgesindeki KOBİ'ler, genel olarak eğilimler, yeni süreçler
ve metodolojiler ve inovasyon hakkında bilgiye erişememektedir. Birim RD & İnovasyon vasıtasıyla InovCluster, yeni
malzemeler, yeni işlemler ve yeni paketleme ve yenilikçi görüntü yolları ile yeni ürün geliştirmeyi desteklemektedir
InovCluster ayrıca tarımsal ürün üretimi için teknolojileri araştırmakta ve geliştirmektedir. Trend raporlarının
yaygınlaştırılması için etkinlikler düzenlemekte ve üyelerinin inovasyon yeteneklerini geliştirmektedir; Yeni tüketici
ihtiyaçlarına uyma potansiyeline sahip olan ve inovasyon süreçleri için kullanılabilecek bölgesel ürünleri tanımlar;
Şirketler ve Üniversiteler ve / veya ID & T Kurumları arasındaki işbirliğini kolaylaştırarak inovasyon sürecini destekler
ve üyelerinin yenilikçi ürünlerini yaygınlaştırır.
Bilgi transferi ve tarımsal inovasyon, InovCluster'ın amaçlarından ikisidir. Bir + RTD + Yenilik ve Birim + İletişim
vasıtasıyla InovCluster, yeni ürünlerin geliştirilmesini, yeni teknolojilerin uygulanması ve yeni yöntemlerin üretilmesini,
markaların ve tasarımın oluşturulmasını ve kalite alanındaki pazarlama planlarının geliştirilmesini ve ürün
sertifikasyonunu desteklemektedir. InovCluster'da bilgi transferi alanı, organizasyonel yenilik ve yönetim, dijital
ekonomi ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BT), Endüstriyel Mülk Koruma, Kalite ve Eko Yeniliği alanlarında yenilik
danışmanlık hizmetleri bulunmaktadır
Inovcluster ve CATAA - Agrifood Teknolojik Merkezi ve CEI - Yenilikçi Şirketler Merkezi'nin tanıtımı InovCluster,
son yıllarda CATAA - Agrifood Teknolojik Merkezi ve CEI Yenilikçi Şirketler Merkezi ile etkili bir işbirliği ağı
geliştirmiştir.
Uygulamalı bir işbirliği stratejisinin uygulanmasında InovCluster'un rolü büyük önem taşımaktadır. InovCluster, çeşitli
aktörler arasında kolaylaştırıcı olarak, hâlihazırda onaylanan çeşitli uygulamaların / projelerin tanıtımında ve
izlenmesinde ve bu altyapıların mevcut yönetim faaliyetlerinin desteklenmesinde harekete geçmiştir.
InovCluster stratejisi bir yandan şirketlerin yeni ürünlerin inovasyonuna ve gelişimine izin vermekte ve ikincisi,
girişimcilerin eşlik ettiklerini hissederek yaratılmış yeni şirket sayısını artırmaktadır. InovCluster, yeni bir ürünün
geliştirilip geliştirilmediğine veya bir iş fikrine dayanan bir şirketin oluşturulup, oluşturulmadığına bağlı olarak CATAA'ya
veya CEI'ye eşlik eden ve gönderen girişimciler ve şirketler için bir geçiş noktası olarak konumlanır.
InovCluster, 2015 yılında Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi'nin ALTIN Etiketini almıştır
Tarımsal eğitim: Uzmanlık, ilgi alanları ve eğitim seviyesinin tescili yoluyla şirketlerden üreticilerin ve çalışanların
eğitim profilinin karakterize edilmesi. Agro-endüstriyel PCT ve bazı eğitim alanlarının ayarlanmasını / ortaya
çıkmasını etkileyebilecek “Agro-Industrial do Centro”Kümesi tarafından desteklenen çapa projelerinin sonuçlarının
analizi ve pazar eğilimlerinin haritalandırılması.
Sertifika düzeyine göre gruplandırılan eğitim programlarının analizi:
• Düzey 2 ve 3'ün sertifikalandırılmasını sağlayan Ulusal Yeterlik Ajansı (ANQ) eğitim kataloğunda bulunan Kısa
Süreli Eğitim Birimlerinin (UFCD) program içeriğinin analizi;
• Teknolojik İhtisas Derslerinin (CET) disiplinlerinin ve müfredat planlarının analizi;
• Tarımsal sanayi sektöründe ilgi çekici olabilecek lisans öğrencileri, lisansüstü dereceler ve yüksek lisansların
belirlenmesi ve ünitelerin program içeriğinin analizi
Tarımsal-Sanayi sektörü eğitimi veren eğitim kurumlarının değerlendirilmesi. Etkinlik aynı zamanda eğitim
senaryosunun eğitim şirketlerinin coğrafi dağılım seviyesinde hazırlanmasını ve farklı yeterlilik seviyelerini öğretmek
için nitelik / yeterlilik seviyesinde yer almasını da içerir.
Elde edilen sonuçlara ve yapılan teşhise dayanarak, bir eğitim stratejisi hazırlanabilir. - Stratejik eğitim ekseni:
• Müdahale öncelikli sektörler;
• İhtiyaçlar arasındaki değişim, evrim eğilimleri ve eğitim teklifi;
• Eğitim kurumlarının uygunluk düzeyinin ihtiyaç ve eğilim analizi;
• Öncelik olarak tanımlanan alanlarda eğitim ihtiyacı duyan eğitim kurumları ve sorumlu kuruluşların (ANQ, DGERT,
Milli Eğitim Bakanlığı ve Teknoloji Bakanlığı, Yüksek Öğrenim Bakanlığı) bilinçlendirilmesi
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Geliştirme Faaliyetleri
• Proje Yönetimi
• Eğitim ihtiyaçlarının değerlendirilmesi
• Pazar evrim trendlerinin değerlendirilmesi
• Eğitim tekliflerinin analizi
• Eğitim kurumlarının değerlendirilmesi
• Eğitim stratejisi
• Yeni eğitim planlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi
• Promosyon

Kümedeki sektörler

Süt ve Süt Ürünleri
Sektörü

Balıkçılık Sektörü

Et Sektörü

Yağ Sektörü

Hububat Sektörü

Meyve &Sebze
Sektörü

Üzüm-Şarap Sektörü

Bal Sektörü

Uluslararası faaliyetleri; kümenin işbirliği içinde olduğu ülkeler: Kolombiya, Meksika, Panama, Belçika, Çek
Cumhuriyeti, Almanya, İspanya, İsveç

11.13. Cluster of Innovation Agribusiness- Poland

S2B –BİLİMDEN İŞE
Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi tarafından kurulan "Tarımda İnovasyon Kümesi" - SGGW, Mazovie Bölgesi 20072013 Bölgesel Operasyonel Programının bir parçası olarak kurulmuştur. (Mazovie'de inovasyon potansiyelinin ve
girişimciliğin geliştirilmesi için koşulların oluşturulması, kooperatifin teşvik edilmesi bölgesel önem ilişkileri). Kümenin
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ana odak noktası, bilgiyi işe aktarmak (bilimden işe-S2B'ye), kümedeki katılımcılar arasında teknoloji ve bilgi
aktarımının verimliliğini artırmak ve sonuç olarak Mazovie bölgesinin yenilikçi potansiyelini arttırmaktır.
Bu projenin konusu, Agribusiness'un daha geniş alanı içinde bölgesel işleyiş için kurumsal ilişkiler yaratmaktır.
Kümelenme içindeki işbirliği başlatılması, Mazovie'deki işletmelerin yenilik seviyelerini ve rekabetçilik seviyelerini
yükseltmek için politika geliştirmek için etkili bir araç yaratmayı amaçlamaktadır. Başlangıçta proje, uzmanlık bilgisini,
Tarımsal işletme sektörünün iki organizasyonunu ve yedi şirketi temsil eden Üniversite (WULS) katılmıştır. Mazovie
eyaletinde Ziraat sektöründe faaliyet gösteren diğer şirketler tarafından katılımcı sayısının artırılması planlanmaktadır.
Proje sonucunda, bilgi sağlamak, işbirliği bağlantıları kurmak ve ortak yenilikçi girişimler uygulamak amacıyla Tarımda
Yenilik için internet platformu oluşturulmuştur.
Platformda beş yenilikçi hizmet sunulacak. Kümelenme işadamları için Platforma erişim ücretsiz olacak. Buna ek
olarak, Kümelenme, Mazovie eyaletinde tarımsal ticaret sektörü için danışmanlık hizmetleri sağlayacak

Hizmetler;
• Danışmanlık: Kalite Yönetimi, Gıda Güvenliği, Hijyen, Gıda Hukuku, Uluslararası Taşımacılık Kanunu, Lojistik,
Ambalajlama, Etiketleme Yönetmeliği konularında çevrimiçi danışmanlık hizmetleri
• Tedarik Zinciri Yönetimi: İzlenebilirlik, İş Akışı Yönetimi ve Çevrimiçi Platform, zincir yönetimi sağlamak için.
• E-Öğrenme: E-öğrenme (Tanımlanmış Eğitimler) - çevrimiçi eğitim hizmetleri. E-Öğrenme Platformu, Tedarik
Zinciri Yönetimi, Kalite Yönetimi, Gıda Güvenliği, Hijyen, Gıda Hukuku, Uluslararası Taşımacılık Kanunu, Lojistik,
Ambalajlama, Gıda Etiketleme Yönetmeliği gibi konularda bir dizi eğitim görecektir
• Bilim Forumu: Çalışma grubu (belirli projelerde özel eylemler alan proje grupları) - hizmet, Kümelenme
katılımcılarının işi birlikte organize etmelerini sağlar. Birlikte çevrimiçi olarak bir projeyi yürütecek grupların
oluşturulması.
• Bilgi ve Yenilik Transferi: Başlatıcıların ve yatırımcıların buluşması (bir fikir değişimi), bilgi alışverişi yapmayı ve
ortaklaşa projeleri yürütmek için yatırımcıları kazanmayı sağlayan bir hizmettir. Platformda, Küme ve fon sağlayan
işletmelerin katılımcıları, projelerini ve fikirlerini hazır hale getirecek ve gerekli fonları aracak
Destekçiler;
FreshMazovia, tarımsal gıda sektöründe münhasıran uzmanlaşmış dinamik bir şekilde gelişen bir danışmanlık
şirketidir. Şirketin asıl amacı müşterileri için tavsiyeler sağlamaktır. Tavsiye, meyve ve sebze üreticileri için gıda kalite
sistemleri ve üretim danışmanlığı ile ilgilidir. FreshMazovia.com, diğer danışmanlık şirketleri ile işbirliği yapmaktadır.
FreshMazovia ile Boguta Euro Consulting ve Anex tarımsal danışmanlık arasındaki işbirliği, üretici grupları için tam
hizmet sunmaktadır. FreshMazovia ve Soska Konsulting arasındaki işbirliği, meyve üreticileri için en üst düzeyde
danışmanlık hizmeti sunmaktadır
Gıda Endüstrisi Ekonomi Odası, Lehçe Üyeleri tarafından 2003 yılında Varşova'da Kaldıraç Derneği olarak
kurulmuştur. Polonya İçecek Birliği, Polonya gıda yasasını Avrupa Birliği mevzuatına uyumlaştırmaya dâhil olmuştur.
Oda’nın üyeleri, gıda üretimi ve gıda dağıtımında uzmanlaşmış şirketler ve gıda ekonomisi için çalışan bazı şirketlerdir.
Ulusal Ticaret Odası "Gıda Endüstrisi", Parlamento Komisyonları, Sağlık Bakanlığı, Ulusal Hijyen Enstitüsü, Ulusal
Gıda ve Beslenme Enstitüsü, Maliye Bakanlığı, Çevre Bakanlığı, Tarım ve Kırsal Kalkınma Bakanlığı.
Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi, Polonya'nın en eski Avrupa’nın dördüncü en eski tarımsal yükseköğretim
kurumudur. Varşova Yaşam Bilimleri Üniversitesi'nin (WULS - SGGW) * kökenleri Marymont Tarım Araştırmaları
Enstitüsü'nün kurulmasına yani 1816'ya kadar uzanmaktadır.
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11.14. Agrocluster – Portekiz

(http://agrocluster.pt/)

Ribatejo - Agrocluster'un tarımsal sanayi kümesi, tarımsal sanayi sektöründen şirketlerin ve kuruluşların kar amacı
gütmeyen bir birlikteliği olup, tarımsal sanayi sektörü ile ilgili tüm kuruluşlar arasındaki işbirliği ve bu sayede sektörün
gelişmesine ve rekabet edebilirliğin artırılmasına odaklanan bir kuruluştur.
Sanayi sektöründe, işbirliği içinde çalışmanın getirdiği avantajlardan yararlanan, AgroCluster 2013’te Avrupa Küme
Yönetimi Mükemmelliği’nin BRONZE Etiketi ile ödüllendirilmiştir.
Potensiyel üye şirketleri; Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Sistemlerden örgütler, yükseköğrenim kurumları, ticaret
dernekleri ve kamu kuruluşlarıdır. Aslında, 30’u kurucu olan yaklaşık 100 üyeden oluşur.
Kümelenme, 52 şirket ve kurum tarafından, Ribatejo bölgesinin cirosunun% 8'ini, 4.500 iş, sektörün% 50'sinden
fazlasını ve tüm bölgenin% 4'ünü temsil eden 1.230 milyon avroluk bir faturalandırma ile bileştirilmiştir. Tahmini ihracat
değeri 220 milyon Euro'dur ve bölgenin ihracatına katkısı% 50, Tarımsal Sanayi'nin toplam ihracatının% 6'sı kadardır.
Kümelenme üyeleri arasında, şirketler dışında, SCTN (Ulusal Bilimsel ve Teknolojik Sistem), Yüksek Öğretim
Enstitüleri, İş Dünyası Dernekleri ve Kamu Kuruluşlarının birlikleri vardır. Ribatejo'nun AgroCluster'u, Portekiz
Hükümeti tarafından Toplu Etkinlik Stratejisi olarak tanınmaktadır.
Bölge: Toprak, su ve güneş birlikte Ribatejo bölgesini karakterize eder. Aslında Tagus Nehri'nin kenar boşluklarında
sulu bir arazidir. Bu nedenle, kümelenme stratejisi sınırları dışında ilişkiler kurmaya istekli iş girişimleri tarafından da
motive edilen bu özellikleri taşıyanlarla sınırları genişletmeye çalışmaktadır. Alentejo ve özellikle Alqueva ile ilgili
alanlar, doğal olarak Kümelenme ile bağlantılıdır ve bu nedenle stratejik olarak doğal bir genişleme bölgesi olarak
benimsenmiştir.
Misyon: Tarımsal sanayi sektörüyle ilgili şirketler ve diğer kuruluşlar arasında işbirliği kurmak, sektördeki rekabetçi
yeniden yapılanmayı teşvik etmek, böylece hem ulusal hem de uluslararası ticaret çevrelerinde örgütlerin geniş bir
katılımını sağlamak.
Böylece, bölgenin tarımsal sanayi sektörünün potansiyelinin arttırılması ve yenilikçi bir sektör ve bölgenin temel
şartlarının oluşturulmasına yol açmak.
Agrocluster'un ana hedefleri:
• Üyelerin ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet edebilirliğini güçlendirmek
• Üyenin işbirliğini ve ilişkisel becerilerini ve yeteneklerini arttırmak
• Notoriety
Agroclus bunu aşağıda verilen araçlar ile gerçekleştirir
Üyelerin yetenek, marka ve ürünlerini sergilemek için sektörü ve bölgeyi ilgilendiren yurtdışında entegre tanıtım
faaliyetleri uygulayarak, tarımsal sanayi sektörünün aktörleri de dahil olmak üzere ulusötesi proaktif bir işbirliği ağının
teşvik edilmesi sağlamak. Özellikle üyeler arasındaki ortak ve yenilikçi projelerin geliştirilmesini teşvik etmek.
Medyadaki girişimleri teşvik ederek, kendi kendine organize olan etkinliklerle ve uluslararası etkinliklerde bulunmak.
İnovasyonların uygulanmasına ilişkin tutumlarda bir değişikliği teşvik etmek için insan kaynakları niteliklerini,
özellikle de orta yönetim uzmanlarını, bir yönetim ve inovasyon düzeyinde geliştirmek.
Şirketler ve bilgi kaynakları (yükseköğretim, teknoloji merkezleri, vb.) arasındaki yakın ilişkileri teşvik etmek
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İşbirliği; tarımsal sanayi sektörünün iş gereksinimleriyle bağlantılı olan çeşitli kilit faaliyet alanlarında çok aktörler
arasında işbirliği bağları yaratmak. Yaygınlaştırma ve endojenleştirme bilgisi için çeşitli kurumlar arasında maddi ve
maddi olmayan kaynakları ve altyapıyı paylaşma felsefesi oluşturmak.
Pazara ilişkin bilgi; sektördeki şirketler için bilgi erişimini ve çapraz yayılımı kolaylaştırmak. Tüketicilerin ihtiyaç ve
tercihlerinin araştırılması ve sunulması. Yeni becerilerin tanımlanması, sektörde katma değer yaratma olanağı
tanımaktadır. Eğitim sonrası ihtiyaçların belirlenmesi ve postmodern ekonominin gelecek trendlerininöngörülmesi.
Faaliyetler ve Hizmetler: Meyve ve sebze işlenmesi, hayvansal ve bitkisel katı yağlar, alkolsüz içecekler, Portekizli
geleneksel yiyecekler ve ayrıca hayvan yemi ve ambalajını içeren kümelenme, Tarımsal Sanayi sektöründe faaliyet
göstermektedir
Kümelenme; tarımsal üretimden, yönetim yazılımını içeren nihai ambalajlamaya kadar tüm zinciri kapsar.
AgroCluster, depo yönetimi gibi şirketlerin ihtiyaçlarına odaklanan teknik atölye çalışmalarının organizasyonunu teşvik
eder; CAP değişiklikleri 2020 yılına kadar zeytinyağı, pirinç, domates, mısır sektörlerine etki eder; gıda ile temasta
ambalajlama ve materyaller; gıda koruma ve koruma süreçleri; tarımsal ve tarımsal-endüstriyel yan ürünlerin kullanımı
ve geri kazanımı; antiseptik süreçleri ve sanayi ile tarımsal ormancılık arasındaki kalite belgelendirme sistemleri
ClubAgrocluster, şirketleri tanıtımını destekleyen, ürün / hizmet satmayı ve bilgi paylaşımını amaçlayan bir iş portalıdır
Teknolojik Gözlemevi, tarımsal-endüstriyel sektördeki şirketlerin rekabet gücünü artırmaya ve kalıcı teknolojik
güncellemeye ihtiyaç duyacaklarını desteklemeye imkân tanımaktadır
Vales; Basitleştirilmiş Vale Projesi, KOBİ 'lerin belirli alanlarda, bu amaca uygun nitelikli kuruluşlarda hizmet alımı
için% 75 fonlama desteğine erişmesini sağlar
Eğitim - KOBİ'ler için Eylem; Girişimcilerin ve yöneticilerin, yönetim becerilerinin yeniden düzenlenmesi ve
geliştirilmesi için eğitilmesi, aynı zamanda şirket çalışanlarını da kapsar.
Agronegócio Network: Tarım sektörüne, tedarik zinciri tarafından geliştirilen tüm faaliyetleri destekleyerek,
rekabetçiliklerini iyileştirmek için gerekli olan bilgi setini ürün, hizmet ve teknoloji tedarikçilerine sunmak için bir
platformdur.
Strateji
Araştırma, geliştirme, inovasyon ve teknoloji;
Girişimcilik;
Yeni iş modellerinin geliştirilmesi;
Yeni üretim ve koruma prosedürlerinin geliştirilmesi;
Eğitim ve yeterlilik;
Pazarlama ve uluslararasılaşma;
Sürdürülebilir kalkınma.

Hedefler
✓
✓
✓
✓
✓

Doğal organoleptik özelliklerini korumak için gıda korumasında yeni teknolojilerin tanıtılması;
Toprak, hammadde ve bitmiş ürünlerin özgüllüğü arasındaki ilişkinin kurulması, özgünlüğünün
farkını değerlendirebilme;
Kalıntıların ve sektörün yan ürünlerinin değerlemesi ve entegrasyonu;
Sektörün niteliklerini artırmak;
Sektörün yenilenmesini ve niteliklerini sağlayan girişimciliğin teşvik edilmesi
Projeler;

✓

AgroExport 2015/2016; Küresel pazara katılan şirketlerin konumlarını iyileştirmek için bir dizi olası sermaye
piyasasının teşvik edilmesi (Yabancı delegasyonların Teşvik Edilmesi ve Kabul Edilmesi Gösterileri).
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✓

AgroCapaci; Sektör şirketlerini, aşırı talepkâr ve rekabetçi pazar dinamiklerinden kaynaklanan zorluklarla başa
çıkmak için hazırlayıp, bilgi erişiminin kritik bir başarı faktörü olduğu, tüketici trendleri hakkındaki bilgileri kullanarak
küçük bir grup ve şu anda stratejik tüketicilerin "Millennium Nesil”olarak adlandırılması

✓ PromoTejo;Bir dizi uluslararası eylem yoluyla, küresel pazardaki şirketlerin / varlıkların
konumlarını iyileştirerek, ihracata başlamalarını veya ihracat potansiyellerini güçlendirmelerini,
pazar paylarını konsolide etmelerini veya pazarlarını çeşitlendirmelerini sağlamak
✓

Incubar+Lezíria; Lezíria do Tejo bölgesinde, işbirliğini, ortaklıkları güçlendirmek ve kalifiye ve yaratıcı girişimcilik
ağlarını desteklemek; özellikle yüksek sektörlerde ve orta-ileri teknoloji ve bilgiye yenilikçi fikirler, girişim
girişimleri ve yeni işletmeler yaratmak için artan desteği kullanmak

AgriExport; AgriExport, ihracatın ve Portekiz'in uluslararası görünürlüğünü artırmak amacıyla INOVCLUSTER ve
ANIMAFORUM tarafından teşvik edilerek tarımsal-endüstriyel sektörde KOBİ'lerin uluslararası teşviki ve eğitimi için
bir
girişimdir.
NATUREEF (ESCP); AgroCluster Ribatejo, NATUREEF'in uluslararası ağını doğal alan etkinliği alanına entegre etmek
için örgütlerin ve sektörler arası ağların sınırlarını ve sektörler arası işbirliğini yoğunlaştırmayı hedefleyen uluslararası
Stratejik
Küme
Ortaklığı
projesine
(ESCP)
sunulmasını
takiben
seçilmiş
kaynaklardandır.
Ayrıca, Doğal Kaynakların Etkinliği alanında uluslararası kümelenmenin işbirliğine liderlik etmek üzere ESCP'nin
kurulmasını desteklemek üzere konsorsiyum üyeleri tarafından küme ağında ve iş yerinde işbirliğini yoğunlaştırmak
temel amacı olan Natureef projesi onaylanmıştır.
PromoFood; Orta ve Alentejo bölgelerindeki şirketlerin, potansiyel yabancı yatırımcıları çekmek açısından oluşmu,
ihracat
açısından
uluslararası
konumlarını
iyileştirmeye
çalışan
bir
paltform.
AgroNegócio; Girişimciliğin uluslararasılaştırılması sürecini inovasyon, girişimcilik ve iş işbirliği gibi rekabetçi
faktörlerde sürdürmek.
AgriLogis; Üretim, operasyonel, organizasyonel ve pazarlama koşullarını teşvik ederek, zeytin korununun müdahale
alanında sektörün rekabet edebilirliğini teşvik etmek ve artırmak.
InovAgro; Yenilikçiliği teşvik etmek ve şirketlerin rekabet gücünü artırmak, özellikle sektörün teknolojik ihtiyaçlarını
belirleyerek ve iş dünyası ile eğitim ve AR-GE kurumlarını bir araya getirerek, tüm sektör aktörleri arasında sinerji
yaratmayı amaçlamak ana hedeftir. Zayıf yönleri giderebilecek yeni pazar gelişmelerini takip etmek.
AgroCompete; Bilgi geliştirmeye, bölgesel ürünlerin, ilgili üretim sektörlerinin ve organizasyonel kapasitenin
geliştirilmesine destek sağlayarak işletmelerin rekabet gücünü teşvik etmek ve geliştirmek.
Agroexport;Küme üyesi şirketlerin küresel pazarlara katılması için konumlarının iyileştirilmesi ve bir diziaraştırma
borsalarının teşvik edilmesi (ticariheyetler, ticaret fuarlarında bulunma ve dış temsilciliklerde resepsiyonlar)
PME'yi Taşıma; girişim becerilerinin ve yöneticilerin eğitimini, yönetim becerilerinin yeniden düzenlenmesi ve
iyileştirilmesi için yoğunlaştırmak ve şirketin stratejisi ve ihtiyaçları çerçevesinde usulüne uygun olarak hazırlanmış
işçiler için eğitim sağlamak.
Agroclusters çalışmaları şu şekilde;
• Brezilya Pazarı Gıda Trendleri
• Avrupa Birliği Piyasasındaki Gıda Trendleri
• ABD ve Kanada Pazarında Gıda Trendleri
• Angola ve Mozambik Piyasası Gıda Trendleri
• Tanımlama için stratejik çalışma
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11.15. Agro Food Cluster- Romanya

(http://www.agrofoodcovasna.ro)

Bölgesel Gıda Endüstrisi ve Ürünleri Kümesi - AGROFOOD, üyelerinin yönetim stratejilerini, markalarını, personel
personelinin mesleki eğitimini geliştirme, üyelerin çıkarlarının temsil edilmesini desteklemek amacıyla kurulmuştur.
AgroFood Bölgesel Kümesi'nin kuruluş fikri, Covasna İlçesi Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler Derneği
ASIMCOV'un 2011 yılındaki çalıştayında çıkmıştır.
Agro Gıda Kümesi, Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişiminin (ECEI) BRONZ Etiketini almıştır.
Amaçlar:
• Tutarlı küme politikalarının geliştirilmesi
• Üyelerinin rekabet gücünü artırmak
• Üyelerinin ulusal ve uluslararası pazarlarda görünürlüğünü artırmak
• Üyelerinin kalkınması için kamu kaynaklarına erişmeye destek
• Üyelerin personelinin profesyonelce eğitimi için destek
• Benzer ulusal, bölgesel ve avrupa kümeleri ile ortaklıkların geliştirilmesi
• Daha iyi yasal bilgi için üyeleri arasında mevzuat paylaşımı
Etkinlikler:
• Üyelerin stratejilerini ve markalarını tanıtmak için seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesi
• Yeni ortaklıklar kurmak ve üyeleri ile diğer benzer kümeler ya da kuruluşlar arasında yeni uluslararası
işbirliği başlatmak için seminerler, çalıştaylar ve konferanslar düzenlenmesi;
• Üyelerin kamu fonlarına erişimi ve iş planlarının hazırlanması, fizibilite çalışmaları, pazar araştırması vb.
• Farklı benzer bölgesel ve Avrupa kümeleri ile üyelik sözleşmesi imzalayarak kümelenme
görünürlüğünün genişletilmesi
• Mesleki deneyimlerini geliştirmek için üye personel için eğitim oturumları ve kursları düzenlenmesi
• Üye ve markalarını tanıtmak için fuar ve sergiler düzenlenmesi;
Ekonomik Alanlar:
• Tarım çiftlikleri,
• Patates üretimi
• Süt işleme
• Maden suyu şişeleme;
• Et işleme
• Fırınlama ve pastacılık
Küme üyeleri, teknolojik ve organizasyonel deneyimler, ortak öğrenme olanakları kazanabilir, maliyetleri paylaşabilir,
riski birlikte alabilir ve araştırma-geliştirme sonuçlarını birlikte kullanabilirler.
Toplam üye sayısı: 54
KOBİ üye sayısı: 25
Büyük şirket üyelerinin sayısı: 17
Araştırma kuruluşlarının / üniversitelerin / teknoloji merkezlerinin sayısı: 5
Diğer ekosistem aktörlerinin sayısı: 8
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Projeler;
•
•
•
•
•
•
•
•

Gıda ve sağlık konuları anketi
Fırıncılık endüstrisindepeynir altı suyunun, merkezde kullanım imkânının araştırılması anketi
Süresi dolmuş gıda zinciri hakkında anket.
Gıda endüstrisinde hijyen yönetmelikleri bilgisi ile ilgili anket - merkez bölgedeki çalışanların anketi.
GDO bitkileriyle ilgili nüfus bilgisi üzerine yapılan anket.
Beslenme ile ilgili nüfus bilgisi üzerine yapılan anket.
Biyo-gübrelerin kullanımına ilişkin anket.
Merkez bölgelerde bölgesel ve geleneksel ürünler.

Eğitim oturumu: HCCP, ISO, farklı sektörlerde çalışanlara yönelik mesleki eğitimler, hijyen yönetmeliği,atık yönetimi,
proje yönetimi, AB proje olanakları, iş becerileri, geleneksel gıda üretimi, gıda güvenliği, iş güvenliği ve sağlığı, liderlik.
Gıda atık yönetimi projeleri
Gıda ambalaj malzemeleri geliştirme projeleri
Sulama sistemleri geliştirme projeleri
Karpat bölgesinde, değerli bir bölgesel marka yaratılması.
Gıda endüstrisinde yeni teknolojiler ve BT gelişimi.
Rumen Kümelenme Derneği ve Agrofood Bölge Kümelenmesi arasındaki ortaklık anlaşmaları aşağıda verilmiştir.

•
•
•
•
•

Tarih: 06 Eylül 2012
Yer: Covasna, Romania
Organize eden: Asociatia Clusterelor din
România
www.clustero.eu

•

Adriyatik-Danubius Kümelenme ve Agrofood Bölgesel Kümelenme arasında ortaklık anlaşması

•
•
•
•

Tarih: 15-16 Haziran 2011
Yer: Sofia, Bulgaria
Organize eden: Institute for Economic
Forecasting Romania
wwww.adcproject.eu

•

Uluslararası Tisza Kümelenme Derneği ve Agrofood Bölge Kümelenmesi arasındaki ortaklık anlaşması
•
•
•

Tarih: 24 february 2011
Yer: Budapest, Hungary
Organize eden: International Tisza Cluster Association
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11.16. Gıda Hizmetleri Kümesi -Cluster of Food Service- İspanya

(http://www.clusterfoodservice.org)

Clúster Foodservice de Catalunya, gıda hizmeti bölümünün rekabet gücünü teşvik etmek ve güçlendirmek amacıyla
hazırlanan yasal ve kar amacı gütmeyen bir dernektir.
Gıda Hizmetleri Kümesi, Katalonya'daki gıda tedarik sektörünü yönlendirmeye yönelik girişimler geliştirir ve yenilik,
eğitim, uluslararasılaşma, yeni ürün geliştirme, ambalaj geliştirme gibi dönüşüm amaçlı projelerin geliştirilmesini
sağlamak için değer zinciri üyeleri arasındaki sinerjiyi canlandırır ve onları harekete geçirir.
Katalonya'daki gıdaservisi sektörü; 10.500 milyon Euro'dan fazla ciro ve 958 şirkete sahiptir.
Kümenin Eksenleri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Değer zincirinin gelecekteki gelişimi için yolları stratejik olarak planlamak.
Şirketler ve bağlı kuruluşlar arasındaki fikir ve sinerji üretimini desteklemek için kuruluşlar arasındaki
işbirliği ve toplantıları teşvik etmek.
İştirakçiler için ortak çıkarların politikalarını ve eylemlerini tanımlamak.
İştirakçilerin inovasyounu teşvik etmek.
Üniversitelerin araştırmacıları ile Teknolojik Gelişme Merkezleri ve iştirakçiler arasında bilimsel ve
teknik bilginin değişimini arttırmak.
Her kademedeki eğitimin arttırılması (üniversite, mesleki eğitim, devam eden eğitim, teknik
toplantılar, vb ...).
Yenilikçilik, kooperatif projeleri, sübvansiyonlar vb. konularda ortaklarına danışmak
İşbirliği değişimini desteklemek için sektörün, uluslararası, Avrupa ve devlet kurumlarının diğer önde
gelen bölgeleriyle stratejik ilişkiler kurmak.
Derneğin ayırt edici kalitesini ve prestijini teşvik etmek ve iştirakçilerin uluslararası projelere ve
etkinliklere katılmalarını sağlamak.
Kamu İdareleri sözcüsü olarak hareket etmek

Katılımcılar için avantajlar
•
•
•

Sektörün stratejik zorluklarını ve eğilimlerini görmek ve ortak hedefleri belirlemek için değer zinciri şirketleri
arasında tartışma ve düşünmek için bir alan oluşturmak.
Farklı alan ve kapsamda fark yaratan projelere üyelerin katılımını sağlamak; kümeler arasındaki ulusal ve
uluslararası projeler, yenilikçi ürün projeleri gibi
Değer yaratan yol arkadaşını belirleme projesi: Ağ oluşturma.
Aşağıdaki diyagram çalışma alanlarını ve Foodservice kümelenmesinin nasıl çalıştığını göstermektedir;

81

Şekil 24: Foodservice Cluster Çalışma Alanları
Çalışma Alanları:

Nasıl Yapıyorlar

Projeler:
Katalonya fast food sektöründe, ambalaj sektörünün ekolojik tasarım projesi: Katalonya'daki fast food
sektöründe, ekodizayn kriterlerini karşılayan ve aynı zamandaekonomik ve teknik olarak rekabetçi olan eko-tasarım
paketleme projesidir.Proje Katalan Atık Ajansı tarafından desteklenmektedir.Temel amaç, tüketimin ve ilişkili atıkların
fast-food paketlemesiyle önlenmesi, mümkün ve sürdürülebilir ambalajlar elde edilmesi ve ambalaj geliştirmek için
teknik ve yaratıcı bir yöntemlerin ortaya çıkmasıdır.Sektörde farklı alanlarda faaliyet gösteren üç şirket seçilerek
(Areas, Seda ve Serhs) ve birkaç tasarlanmış konteyner incelenmiştir. Karbon ayak izi ve su ayak izi hepsinde önemli
bir azalma elde edilmiştir. Sektördeki atık miktarının en aza indirgenmesi, bu çalışmaların uygulanmasına ve bunun
sonucu olarak sürdürülebilirliği teşvik etmesi nedeniyle, şirketler için bu sonuçlar çok olumlu olmuştur.
Dolayısıyla, projede elde edilen sonuç diğer şirketlere uygulanacak ve genel olarak sürdürülebilirliği ve sanayiyi
destekleyecektir.
Döngüsel Ekonomi Projesi:Gıda hizmetlerindeki fırsatlar ve önerilen stratejiler de dahil olmak üzere, döngüsel
ekonominin uygulanmasını analiz etmeyi amaçlamaktadır.
Ana hedef olarak, tasarruf ve sinerji vasıtasıyla atık yönetimi (ürün ve ambalajlama) ile bağlantılı ekonomik etkinin
azaltılması, atığın hem iç hem de dış etkenler gibi üretken süreçlerin kaynakları olarak yeniden kullanılması, dış ve
eko-inovasyon sektörünün gıda güvenliği, sürdürülebilirlik ve lojistik için ambalajlama çalışmalarıdır.
Projenin tamamı ile ilgili olarak, diğer hususların yanısıra projenin sonuçlarının tanımlandığı“Döngüsel Ekonomi
Rehberi” hazırlanmıştır. Ana sonuçlar, bazı paketleme sektörünün çevresel etkisini azaltmak için eko tasarımın farklı
stratejileri ve kalıntıların kullanımı ve bunları da dönüştürmek için uygulanan stratejilerdir. Bunlar elde edilen başlıca
ilginç sonuçlardan ikisi olarak karşımıza çıkmaktadır.
Anahtar Tüketici Projesi: 2016'da ilk aşamayı geliştiren ve 2017 yılında ikinci bölümü olacak olan projedir. Amaç,
pazarı anlamak, onu etkileyen eğilimleri belirlemek, bir tecrübe oluşturmak ve tüketici sadakatini arttırmak.
Spesifik amaçlar, Gıda Hizmetleri Kümesi'ni etkileyen kullanıcıları ve değişkenleri belirlemek, mevcut etnografik
davranışını analiz etmek ve onu etkileyen eğilimleri belirlemektir.Davranış sinyallerini analiz etme kalıpları tespit
edilmiş ve kümedeki şirketler için fikir ve fırsat senaryoları tespit edilerek yeme eğilimleri haritası oluşturuldu. Bu ilk
aşamada elde edilen sonuçlar, şirketlerin % 70'inin Ar-Ge uygulamaları için kullandıklarını tahmin edilen bir kılavuzda
derlenmiştir.
2017 boyunca projenin ikinci aşamasında, inovasyoniçin politikalar geliştirmek, şirketler için yeni ürünler geliştirmek ve
bu senaryo fırsatlarından nasıl yararlanacağınızı görmek için bir planlama yapılmıştır. Bu ikinci aşamada beklenen
sonuç, şirketlerin kıyaslama için elde edilen sonuçları diğerlerinin yanısıra kullanabilmesidir
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Teknolojik Bülten: Bu süreli yayın bülteninin amacı, en yeni eğilimleri sürekli izlemek ve Foodservice'le ilgili pazardaki
eğilimleri, ürünlerde ve teknolojide ortaya çıkan yenilikleri öğrenmektir. Şirketler giderek daha küreselleşen bir
bağlamda faaliyet göstermekte, rekabet edebilirlik ve uluslararasılaşmanın zorluklarıyla yüzleşmek için ürünlerin ve
teknolojilerin yanı sıra piyasaların ana eğilimlerinde görünen yenilikleri bilmek zorunluluk haline gelmiştir.
İlgili başlıklar aşağıdaki gibidir;
• Yiyecek / İçecek Kategorileri
• "GIDA" eğilimleri
• Tüketim eğilimleri / "yaşam biçimi"
• Teknolojiler
• Özel izleme yapılacak ülkeler
Dijital Pazarlama: NFC Gıda Çapraz Satış Projesi: Katalonya Gıda Hizmetleri Kümesi ile teknolojik küme olan
BDigital EURECAT arasında, ACCIO’nun desteği ile kümelerarası faaliyetler sonucunda geliştirilen bir projedir. Bu
proje, Gıda sektörünün dağıtım kanalları işleyişinde ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi sürecinde sorunlar tespit
etmiştir.
Ana hedef
Projeye katılan şirketlerin, yeni uygulanan teknolojilere dayalı dağıtım kanalı ve satış eylemi arasındaki ekonomik etkiyi
artırmaktır.
Özel hedefler
Yeni teknolojilerin, birinci veya ikinci düzey olmasına bakılmaksızın, ürünlerin tanıtımında tespit edilen eksiklikleri
gidermek için etki eylemlerini planlamaya izin vermesi
Özellikle, ürünleri, şirketin satış verilerinin analizinin ve filtrelemesinin sonuçlarına göre bağlayan, bir QR alternatifi
olan NFC etiketlerine dayanan bir tanıtım döngüsü önerilir. Ürüne bağlı promosyonları veya doğrudan ticari faaliyetleri
içeren ticari çabanın, sıklıkla bu bilgileri müşterilerine iletmeyen aracılara odaklandığı kaydedilir

11.17. ADVID- The Association for the Development of Viticulture in the Douro Region
(AVID - Douro Bölgesinde Bağcılık Geliştirme Derneği) - Portekiz

ADVID - Cluster dos Vinhos da Região Demarcada do Douro
(http://www.advid.pt/)

ADVID (Douro Bölgesinde Bağcılık Geliştirme Derneği), bağcılık modernizasyonu ve dolayısıyla Bağımsız Douro
Bölgesi'ndeki bağların artan kârlılığına katkıda bulunmak amacıyla 1982 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir
organizasyondur. Promosyon faaliyetleri ve ilgili çalışmaların uygulanması ve desteklenmesi yoluyla şaraplarının
kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Küme ECEI-Avrupa Mükemmeliyet ödülü kapsamında,BRONZ Etiketi
almıştır.
İlk endişeler, yeni arazi düzenleri, bağ mekanizasyon, işçilik rasyonalizasyonu ve üretilen şarapların bitki materyali ve
kalitesinin seçimi ile ilgili teknik kararlar için sürekli bilgi kaynağı üretme ihtiyacı ile ilgili olmuştur. Bu endişeler daha
sonra entegre koruma programlarının uygulanmasına ve daha yakın zamanlarda, kaliteli üretim için ve tüketici için
gittikçe daha güvenli ürünler için gerekli bir araç olan entegre üretime geçereksonuçlandırılmıştır.
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Özellikle değer zincirinin rekabet öncesi aşamasında olan araştırma ve deney bileşeni, ADVID faaliyetlerinin önemli
bir kısmına hâkimdir. Buna ek olarak, bu üretim metodolojileri, tüm teknik bağcılık kavramlarını bütünleştirdiğinden,
araştırma ve deney bileşeni, bağcılık alanıyla ilgili sürekli bir bilgi kaynağı ve öğrenme kaynağını temsil etmektedir.
ADVID'in Misyonu: Douro Bölgesinin Bağcılığının Sürdürülebilir Gelişmesini Teşvik Etmek.
ADVID'in Vizyonu: Sektörün gelişimi ile ilgili şirketlerin ve diğer paydaşların işbirliğini ve ağ kurmasını teşvik etmek
ve bağcılık endüstrisinin sürdürülebilir gelişimi için bir referans platformu olarak tanınmak için bir araya getirme birimi
olmak, bilgi aktarma yeteneği göz önüne alındığında bölgenin bağcılık sorunlarını araştırmak.
Değerler;
• Kimlik, titizlik ve bağlılık kültürü;
• Esnek, birbirine bağlı ve hevesli bir ekip;
• İlim ve bilgi paylaşımı;
• Yaratıcılık ve yenilik;
• Üye önceliği;
• Mükemmellik için çalışma
Stratejik Temalar; Stratejik Temalar, ADVID üyeleri ve ortakları tarafından Ulusal, Uluslararası Bilimsel Sistem
Yapıları ve araştırma, düzenleme ve gelişmeden sorumlu diğer kurumlar tarafından tanımlanmıştır.
Üç Alana Odaklı Hizmetler: Bağcılık hizmetleri, oenoloji hizmetleri ve Tarımsal Çevre Yönetimi hizmetleri.
Bağcılık hizmetleri:
• Su potansiyelinin ölçülmesi;
• Entegre Üretim kapsamında destek;
• Saha dergilerinin hazırlanması;
• Toprak ve Yaprak analizleri;
• Cinsel Karışıklık.
Ekoloji hizmetleri içinde ADVID özellikleri:
• Olgunlaşmanın Kontrolü;
• Tanenler Portalı
"Tarımsal çevre yönetimi" hizmeti:
- Tarımsal çevre önlemlerinin pratikte uygulanmasında mevzuat çerçevesinde destek (AEM).
- Entegre üretim ve iyi tarım uygulamaları kapsamında karar vermede teknik destek:
• Tesislerin sağlık durumlarını izlemek için üye ziyareti (kurulan plan, ilgili teknik personel);
• Asma hastalığı ve zararlıları için onaylanmış aktif madde listelerinin hazırlanması ve revize edilmesi;
• Bilgilendirici teknik bültenlerin çıkarılması;
• Bitkilerin sağlık durumunu izleyen uyarıların verilmesi;
• Hastalık ve zararlılarla ilgili bölgesel bilgilerin tedavisi ve sağlanması;
• Alan dergilerinin hazırlanmasına yardımcı olunması;
• Örnekleme planında veya parsellerdeki toprak ve bitki örneklerinin toplanması ve işlenmesinde yardımcı olunması;
• Entegre Üretim Uygulamasına ilişkin diğer kurallara uyum konusunda bilgi verilmesi;
• Başvuru sürecinde belirtildiği üzere, Özel Kontrol Ofisi (POC) tarafından gerçekleştirilecek olan üretim
belgelendirilmesi sürecinin desteklenmesi;
• İyi Tarımsal Uygulamalara ve Şartlılık kurallarına uyulmasında destek;
• Entegre Üretim uygulamasını desteklemek için referans arsalar hakkında bilgi verilmesi;
• DDR seviyesinde iklim bilgisi sağlanması;
• Tarımsal çevre önlemleri, RPU (Tek Ödeme Planı), MZD'ler (Az Tercih Edilen Alanlarda Tarımsal Faaliyetin
Bakımı) ve ITI'lerin (Entegre Bölgesel Müdahaleler) hazırlanması;
• IFAP'deki idari işlemlerin izlenmesi;
• Başvuruların kontrolü ile ilgili konuların çözümünde destek.
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ADVID, çoğunlukla şarap üreticileri tarafından Sınırlı Douro Bölgesi'nde sunulan daha karmaşıklık gerektiren
uygulamalar için uzman ekip desteği vermektedir.
ADVID ödülü
2007'de ADVID, Sınırlı Douro Bölgesi'ndeki bağcılık teknik, kültürel ve sosyal yönlerini incelemek üzere çeşitli bilim
alanlarındaki araştırmacıları teşvik etmek için bir ödül sistemi düzenlemiştir.
ADVID Ödülü, Douro Bölgesinin bağcılığı açısından önem taşıyan herhangi bir bilim dalında yeni bir araştırma
yayınlayan, Portekiz vatandaşı olmasa da, profesyonel bir araştırmacı, lisans, usta veya doktora öğrencisine her yıl
verilen bir ödüldür.Ödül, her yıl Bölge'nin gelişimine olağanüstü katkıda bulunan bir kişinin adını taşıyor.

Stratejik çizgiler

İklim Değişikliğinin
DDR Bağcılık Üzerine
Etkisi

Üzümlerin oenolojik
uygunluğunun
değerlendirilmesi

DDR Bağcılık

Fonksiyonel Bağcılık

Potansiyelinin İmtiyazı

Biyolojik Çeşitlilik

Sürülebilir Bağcılık
Üretimi

Köprü Bağlarının
Uygulanmasının

Asma çeşitlerinin
biyolojik çeşitliliğinin
korunması

Becerilerin
Geliştirilmesi
Eğitim ve Pazarlama

Kolaylaştırılması

AVID, kümelenmeyi güçlendirmeye ve kümelenme içinde yeni ortaklıklar geliştirmeye yönelik Douro Bölgesi'ndeki
Şarap Kümesi etrafındaki heyecanı teşvik ederek çeşitli girişimlere katılmıştır.
Yönetişim Modeli
Genel Kurul
Başkan: ADRIANO RAMOS PINTO VINHOS, S.A temsilcisi: João Rosas Nicolau de Almeida
Başkan Yardımcısı: NIEPOORT (Vinhos), S.A. temsilcisi: José Teles Dias da Silva
Üye: ROZÈS, S.A Temsilcisi: António Fernando da Cunha Saraiva
Yönetim Kurulu
Başkan: SOGEVINUS FINE WINE, S.A Temsilci: José Manuel Meneres Manso
Üye: W. & J. GRAHAM & C.ª, S.A. Temsilci: Carlos Alberto Soares Caldeira
Üye: SOGRAPE VINHOS, S.A. Temsilci: António Américo da Rocha Graça
Üye: QUINTA DO VALLADO - SOC. AGRÍCOLA, LDA. Temsilci: Francisco Spratley Ferreira
Üye: DUORUM VINHOS, S.A Temsilci: José Luís Moreira da Silva
Denetleme Kurulu
Başkan: C.ª GERAL DA AGRICULTURA DAS VINHAS DO ALTO DOURO Temsilcisi: Pedro Silva Reis
Üye: CHURCHILL GRAHAM, LDA. Temsilci: John Graham
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Üye: Manuel Maria Gonçalves Mota
ADVID yönetişim modeli Şekil'de gösterilmektedir.
Şekil 25: ADVID Yönetişim Modeli

Douro Bölgesi Şarapları Kümesi Ortakları
ADVID'in amacı, ağın güçlendirilmesi ve "asmadan kadehe" giden yolda yer alan tüm paydaşlar arasında bilgi
aktarımıdır ". Bu nedenle, Kurumsal İlişkiler politikası, ortaklık protokollerinin halihazırda kurulduğu kurumlarla olan
bağların güçlendirilmesi ve Sınırlı Douro Bölgesi'ndeki şarap endüstrisinin geliştirilmesi ile ilgili ulusal ve uluslararası
kuruluşlarla ortaklıklar geliştirilmesini amaçlamaktadır.
Acibev - Ruh ve Şarap Üreticileri ve Tüccarları Derneği], Adega Cooperativa De Cantanhede, C.R.L. Adega
Cooperativa De Favaios Aep - Mali İşbirliği Uzmanlığı Portekiz Aevp - Associação Das Empresas De Vinho Do Porto
[Liman Şarap Şirketleri Birliği] Dão Sul - Sociedade Vitivinícola, SA Drapn - Direcção Bölgesel Tarım G. E Pescas Do
Norte [Tarım ve Balıkçılık Bölge Müdürlüğü Kuzey Avrupa] Ecofiltra Sociedade De Representações, Lda Escola Üstün
Agrária, Ipb [Tarım Okulu] Hochschule Geisenheim, Von-Lade-Strasse 1, 65366 Geisenheim - Almanya Geodouro
Gistree - Sist. Informação Geográfica [Coğrafi Bilgi Sistemleri] Grâ-Cruz, Sociedade Comercial De Vinhos Lda Isa Enstitü Üstün Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü [Tarım Araştırmaları Enstitüsü] Iscac - Enstitü Müdürlüğü De Coimbra
[Coimbra Muhasebe ve İdari Enstitüsü] Ivdp - Instituto Dos Vinhos Do Douro E Porto [Douro ve Porto Şarap Enstitüsü]
Lavradores De Feitoria Lincoln Üniversitesi - Bio-Koruma Araştırma Merkezi Maçanita Vinhos, Lda. Metalürji
Progresso Morrisson Couderc Sarl Nervir - Associação Empresarial [İş Birliği] Proenol Southern Oregon Üniversitesi
Timacagro Universidade Católica Portuguesa - Centro Bölgesel Do Porto [Portekiz Katolik Üniversitesi - Porto Bölge
Merkezi] Universidade De Aveiro [Aveiro Üniversitesi] University of California Up - Universidade Do Porto Üniversitesi
[Porto Üniversitesi] Utad - Universidade De Trás-Os-Montes E Alto Douro [Trás-Os-Montes Üniversitesi ve Alto Douro]
Vinália Vinideas Zona Verde
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12.

Türkiye ve Dünya’daki Biber Dernek ve Girişimleri

Bu bölümde, Türkiye ve Dünya'daki Biber / Baharat ile ilgili dernekler ve girişimler kümelenme oyuncularına yardımcı
olmak amacıyla burada verilmiştir.

12.1. Dünyadaki Gıda Dernekleri ve Girişimleri
Tablo 8: Dünya Gıda Dernekleri ve Girişimleri
Organizasyon / Dernek

Kuruluş Amacı

İletişim Bilgileri

Address: ESA
151 Reuterstraße
53113 Bonn
TLF: +49 228 210180
esa@verbaendebuero. de
www.esa-spices.org
89 ülkede 1.500'den fazla üyeyle uluslararası bir
Address: 9 Lincoln'ün Inn Fields,
sendikadır. Amaç, tarımsal ürünlerin ve
Londra.
International General
baharatların genel üretimini teşvik etmek,
TLF: +44 207 814 9666
Produce Association
(Uluslararası Genel Üretim uluslararası ticareti teşvik etmek ve üyelerin dünya FAX: +44 207 814 8383
üzerindeki çıkarlarını korumaktır.
e-mail: igpa@gafta.com
Birliği)
http://www.gafta.com/about-igpa
European Spice
Association
(Avrupa Baharatçılar
Derneği)
(ESA)

International Pepper
Community (Uluslararası
Biber Topluluğu) (IPC)

ESA (European Spice Association) Avrupa
baharat endüstrisinin çatı organizasyonudur.
Avrupa Birliği, İsviçre ve Türkiye, ESA'nın üye
devletleridir ve baharat sektörünün ulusal
federasyonları bulunmaktadır.

IPC, 1972'de Birleşmiş Milletler Asya ve Pasifik
Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (UN-ESCAP)
himayesinde kurulmuştur. Uluslararası Biber
Topluluğu, biber üreten ülkeler arasında
hükümetler arası bir organizasyondur. Topluluk,
şimdi Hindistan, Endonezya, Malezya, Sri Lanka
ve Vietnam'ı daimi üyeler ve Papua Yeni Gine,
Filipinler'i de yardımcı üye olarak içeriyor

Adres: 8th Floor, BAPPEBTI Building
Jl. Kramat Raya No. 172 Jakarta
Pusat 10430 ~ Endonezya
TLF: + (62 21) 3101023, 3101024,
3101028,
FAX: + (62-21) 3100986,
e-mail: mail@ipcnet.org
www.ipcnet.org

Spices Board of India
(Hindistan Baharatlar
Kurulu)

Baharatlar Kurulu (Hindistan Ticaret ve Sanayi
Bakanlığı) Hindistan baharatlarının geliştirilmesi ve
dünya çapında tanıtımı için amiral gemisi
organizasyonudur. Kurul, Hintli ihracatçılar ile yurt
dışındaki ithalatçılar arasındaki uluslararası bir
bağlantıdır. Kurul, endüstrinin her bölümünü
içeren, Hint baharatlarının mükemmeliği için öncü
faaliyetler yürütüyor

Address: 'Sugandha bhavan'
NHBy Pass, Palarivattom. PO,
Cochin - 682025
Kerala, Hindistan
Phone: 91-484-2333610
FAX: 91-484-2334429, 2331429
www.indianspices.com

America Spice Trade
Association (Amerika
Baharat Ticareti Derneği)
(ASTA)

ASTA, ABD baharat endüstrisinin sesi olan bir
dernektir. Tedarik zincirini gerçekleştirmek için
küresel ittifaklar kullanmak, sanayi çabalarını
desteklemek için kaynak sağlamak ve küresel
endüstri ve üyelerinin ticari çıkarları adına kamu
politikasını korumak için temiz ve güvenli bir
baharat kaynağı sağlamak için çalışır.

Adres: 1101 17th Street, NW Suite
700 Washington, DC 20036 USA
TLF: 202-331-2460
FAX: 202-463-8998
www.astaspice.org

World Spice
Organisation
(Dünya Baharat
Organizasyonu)
(WSO)

Dünya Baharat Organizasyonu, çiftçilerin,
işleyicilerin, akademisyenlerin ve son kullanıcıların
baharat endüstrisinin tüm paydaşları için
sürdürülebilir kalkınma için ortak bir platformdur.
WSO, 1956'da Travancore Cochin Literary,
Scientific and Charitable Society Act'de kayıtlı olan
ve "Gıda Güvenliği ve Sürdürülebilirlik"
konularında Baharat Sektörü'nün kolaylaştırılması
amacıyla kurulmuş olan ve kar amacı gütmeyen
bir kuruluştur

Address: World Spice Organisation,
CC No.2484(B), St F X Towers, K K
Road, Kaloor, Ernakulam – 682 017
Phone: +91 9.895.354.110
E-mail: secretary@wsospice.org
www.wsospice.org

87

Hint Baharat Araştırmaları Enstitüsü, Mangalore
Üniversitesi, Calicut Üniversitesi ve Kerala Tarım
Üniversitesi tarafından doktora çalışmaları için bir
merkez olarak kabul edilmiştir.
IISR'nin amacı;
Indian Institute of Spice
-Geleneksel biyoteknolojik yaklaşımlar vasıtasıyla
Research
biyotik ve abiyotik streslere yüksek verim, kalite ve
(Hint Baharat Araştırmaları
direnç çeşitlerinin geliştirilmesi.
Enstitüsü )(IISR)
-Yüksek verimli genotiplerin büyük ölçekli üretim
ve dağıtımını sağlamak için yayılım yöntemlerinin
standartlaştırılması
- Üretim ve verimliliği artırmak için agrotechniques
geliştirilmesi
Spice Konseyi'nin misyonu, Sanayi Vizyonunu
gerçekleştirmek için Rekabetçi Stratejileri
The Spice Council of Sri kolaylaştırmak ve uygulamaktır. Spice Konseyi,
Lanka
Endüstri Vizyonunu gerçekleştirmek için
Sri Lanka Baharat Koneyi gösterdikleri çabaları bir araya getirerek
paydaşların isteklerini karşılamak için Derneği
olarak görev yapmaktadır.
OPA European
COPA 1958'de Avrupanın ilk temsilcisi olarak
Agricultural Union &
kurulmuştur. 1959 yılında Avrupa Topluluğu tarım
COGECA
kooperatifleri, Avrupa şemsiye organizasyonu olan
(OPA Avrupa Tarım Birliği COGECA.
&
Bu geniş üyelik, COPA'nın Avrupa Birliği'ndeki
Tarımsal Kooperatifler
çiftçilerin genel ve özellikli çıkarlarını temsil
Genel Konfederasyonu)
etmesini sağlar. COPA, kuruluşundan bu yana
Topluluk yetkilileri tarafından Avrupa tarım sektörü
adına konuşan bir kuruluş olarak kabul edilmiştir
Uluslararası Baharat Ticareti Dernekleri Örgütü,
Dünya Baharat Endüstrisinin iyileştirilmesi için
ortak bir platform olarak tasarlanmış kar amacı
gütmeyen bir meslek kuruluşudur.
Uluslararası Baharat Ticareti Dernekleri, baharat
endüstrisi ile ilgili konuları görüşmek üzere düzenli
olarak toplanan dünyanın dört bir yanından gelen
International
baharat birliklerinden oluşur.
Organisation of Spice
ÜYELER:
Trade Association
Tüm Nippon Spice Association (ANSA)
(Uluslararası Baharat
Amerikan Baharat Ticareti Birliği (ASTA)
Ticareti Dernekleri Örgütü) Avustralya Gıda ve Grocery Council (ASGS)
(IOSTANET)
Kanada Baharat Cemiyeti (CSA)
İhracat Tarım Bakanlığı, Sri Lanka-DEA)
Avrupa Baharat Cemiyeti (ESA)
Uluslararası Genel Üretim Birliği
Sri Lanka Baharat Konseyi
Hindistan Baharatlar Kurulu
Vietnam Biber Derneği (VPA)

Association of the
German Spice Industry
( Alman Baharat Derneği)
(Fachverband der
Gewürzindustrie in
Germany)

Alman Spice Association üyesi olan yaklaşık 77
adet baharat işleme ve rafine etme firması
bulunmaktadır. Bunlar öncelikle baharat rafine
etme ve baharat harmanları, baharat
müstahzarları ve diğer çeşni hammaddelerini
üretme işiyle uğraşmaktadır. 2011'de yaklaşık 337
milyon avroya ciroları vardır. Baharat üreticilerinin
önemli ortakları, baharat ithalatçılarıdır: Bunlar
emtia bilgisi ve ticaret tecrübesi, dünya çapındaki
bağlantıları, spesifik yerel bilgiler ve sürekli piyasa
gözlemlerinden kaynaklanmaktadır

Address: Marıkunnu Po Kozhikode
(Calıcut)/Kerala
E-mail: stores@spices. res. İn

TLF: +94 11 763 5025 / +94 11 268
2834
mail:spicecouncil@dialognet.lk
http://www.srilankanspices.com

Address: Rue de Trèves 611040
Bruxelles
mail: mail@copa-cogeca. eu

Address: Sugandha Bhavan,
Palarivattom PO,
Cochin, Kerala Hindistan - 682 025
Phone: + 91-484-2333601-616
Fax: + 91-484-2334429
E-mail: iostaoffice@gmail.com
www.iostanet.org

Address: Reuterstraße 151 53113
Bonn
Phone: (02 28) 21 61 62
mail: info@gewuerzindustrie.de
http://www.gewuerzindustrie.de/

88

The Spanish Association
Processors and Packers
of Spices & Seasonings
(İspanyol Baharat
İşleyicileri ve
Paketleyicileri İşbirliği
Derneği)
(AEC)

İspanyol Baharat İşleyicileri ve Paketleyicileri
İşbirliği Derneği, 1980 yılında kurulan kar amacı
gütmeyen bir kuruluştur ve görevi üye şirketlerin
faaliyet gösterdiği koşulları iyileştirmektir. 110
üreticiyi ve piyasada faaliyet gösteren baharat
pazarlamacılarını izlemektedir. (Castilla - La
Mancha ve Valencia, daha aktif baharat
şirketlerinin bulunduğu bölgeleri, Murcia, Aragon,
Katalonya ve Endülüs )

Address: C/Mallorca 286, Bajos 1ª
08037 - Barcelona
TLF: +34 93 207 25 16
Fax: +34 93 207 16 11
e-mail:
especias@grupobonmacor.com
http://www.asociaciondeespecias.co
m/?idi=eng

Kaynak: internet araştırması

12.2. Türkiye’deki Gıda Dernekleri ve İnsiyatifleri
Tablo 9: Türkiye’deki Gıda Dernekleri ve İnsiyatifleri

Organizasyon/Dernekler

Tüm Aktarlar ve
Baharatçılar Tıbbi ve
Aromatik Bitki
Yetiştiricileri Derneği
(TABDER)

Birleşmiş Aktar Baharatçı
Ve Üreticileri Derneği
(BAKDER)

Aktarlar Derneği

Türkiye Baharatçılar ve
Aktarlar Federasyonu
(TÜBAF)

Kuruluş Amaçları

İletişim Bilgileri

Baharatçı ve baharat sektörün gelişimi, sektörel
sorunların doğru tanımlanması ve çözümü için
çalışmaktadır

Adres: Çakmak Mah. İkbal Cad.
Türbe Sokak No:62-1
34770 / ÜMRANİYE / İSTANBUL
TLF: (216) 4663477
Faks : (216) 4661461
E-mail: info@tabder.com

Günümüz koşullarına uygun olarak baharat
imalatını güvenli ve sağlıklı bir şekilde yürütmek.
Üyelere ve topluma, baharat adına yapılan
propagandanın aksine olumlu propaganda yapmak,
küçük düşürücü ticari faaliyetlere karşı ilgili
düzenlemeleri yapmak.
Mevzuatta ve mesleki açıdan üyeleri daha hassas
ve bilgilendirici hale getirmek için çeşitli sosyal
organizasyonlara baharat ticareti hakkında bilgi
vermek

Adres: Akabe Mahallesi Adalet
Plaza B Blok 1.kat no: 105 Yeni
Adalet Sarayı Yanı
Karatay/KONYA
TLF: 332 350 14 53
E-mail: bakder@bakder.biz
www.bakder.biz
www.facebook.com/bakder42

Bilgileri tüketicilere doğru, bilinçli ve hassas bir
şekilde iletmek için,
Bitki biliminin gelişmesine katkıda bulunmak için,
AB standartlarına uymak için kurulmuştur.

Adres: Macun mah. 1. cad.
No:16/38 Üstkat
Yenimahalle/ANKARA
TLF: 0312 397 09 20

Türkiye'de baharat sektörü satıcıları, sebze ve
baharat gibi doğal ürünlerin üreticileri ile ilgilenen
bir kurumdur.

TLF: 0532 366 1490
http://www.tubaf.org.tr/
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13.

Dünyadaki Gıda Fuarları

Bu bölümde, küme üyelerini ve küme yöneticilerini destekleme amacıyla dünyadaki önemli gıda fuarlarının listesi
verilmiştir.
Tablo10: Dünyadaki Önemli Gıda Fuarları
Ülke

Şehir

Fuar adı

Fransa

Paris

SIAL-Salon International de
www.sialparis.com
Alimentacion

İngiltere

Harrogate

Harrogate Fine Food

http://gff.co.uk/shows/harrogate

Almanya

Köln

ANUGA

www.anuga.com

BAE

Dubai

Gulf Food

http://www.gulfood.com/

Şubat-2018

Rusya

Moskova

World Food Moscow

http://www.world-food.ru/en-GB

Eylül- 2017

Jakarta

SIAL INTERFOOD

http://www.interfoodindonesia.com/

Kasım-2017

Endonezya

Web

Tarih
Ekim-2018
Haziran-2016
7-11 Ekim 2017

ABD

San Francisco Winter-Fancy Food

https://www.specialtyfood.com/sho
ws-events/

Ocak-2018

ABD

New York

Summer-Fancy Food

https://www.specialtyfood.com/sho
ws-events/

Haziran-2018

ABD

Chicago

IFT Food Expo

http://www.am-fe.ift.org

Haziran-2017

Almanya

Frankfurt

Food Ingredients
Europe (FIE)

http://www.figlobal.com/fieurope

Kasım-2017

Japonya

Tokya

Hi Japan 2017

Almanya

Nunberg

Hindistan

Bombay

Brezilya

Biofach, Organic Products

http://www.hijapan.info/eng/

Haziran-2017

Biofach, a trade fair focused
exclusively on certified organic
products.

Şubat-2018

Fi India 2017

http://www.figlobal.com/india/exhibi
tors2017

Kasım-2017

San Paulo

Fi South America 2017

http://www.foodingredientsglobal.c
om

Agustos-2017

Almanya

Frankfurt

HI Europe-2017

http://www.figlobal.com/hieurope/h
ome

Tayland

Bangkok

FI Asia-2017

http://www.figlobal.com/

Aralık-2017

Eylül-2017

Kaynak: Internet search
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14.

Sonuç ve Öneriler

Rapor hazırlanırken, mümkün olduğunca çok sayıda gıda kümesi genel olarak incelenmiştir. Bu inceleme aşağıdaki
başlıklar altında gerçekleştirilmiştir. Sonra, bir adım daha ileri giderek, "Maraş Biberi Kümelenmesi" ne daha yakın olan
Agrifood kümeleri daha ayrıntılı olarak incelenmiştir. İncelemenin sonunda, başarılı kümelerin aşağıdaki ortak
özelliklere sahip olduğu anlaşılmıştır.
İncelenen kümelerin ortak özellikleri
❖ Yeniliğe verilen önem; birçok küme inovasyon faaliyetlerine katılmıştır.
❖ Bazı gıda kümelerinin tamamen inovasyona yöneldikleri görülmüştür.
❖ ARGE çalışmaları kümeler için büyük önem taşımaktadır.
❖ Üniversitelerle yakın işbirliği
❖ Fon kuruluşlarıyla yakın işbirliği ve proje geliştirme ve finansman faaliyetleri
❖ Çok aktif ve güncellenmiş bir web sayfası
❖ Aktif ve deneyimli küme yönetimi
❖ Uygun departmanlaşma yapısı
❖ Uluslararasılaşma, kümelenmenin inovasyondan sonra önem verdiği ikinci alan haline gelmiştir.
❖ Farklı kurum ve kuruluşları barındıran aktif bir yönetim kurulu / aktif bir Yönetişim
❖ Kümenin iyi hazırlanmış bir Stratejik Planın varlığı, başarılı kümelerin üçüncü önemli alanı olarak karşımıza
çıkmaktadır.
"Maraş Biberi Kümelenmesi" teşhis çalışmasından anlaşıldığı kadarıyla birlikte hareket etme motivasyonu henüz çok
güçlü değildir. Bir küme yaratma sinerjisi ve kümenin gücü konusunda bir farkındalıkları yoktur. Türk iş dünyasında,
özellikle Güneydoğu Anadolu'da yaşayan biber işletme sahipleri yeniliği çok kolay kabul eden bir kültürde değildirler.
Bu bölgenin biber işletme sahipleri, yaşayanları gördükten sonra deneyerek iş yaşamlarına geçirme felsefesine
sahiptidirler. Bu nedenle iş dünyası için kümelenmenin avantajlarını görmek, deneyimlemek ve yaşamak gerekir.
Kıyaslama raporu için, AB'deki kümeler bu kültürel anlayış göz önünde bulundurularak incelenmiştir. Kıyaslama raporu
için, AB'deki kümeler bu kültürel anlayış göz önünde bulundurarak incelenmiştir.
Sonuç olarak; başarılı bir "Maraş Biberi Kümelenmesi" yaratmak için aşağıdaki noktaları göz önündebulundurmak
gereklidir.
➢
➢
➢
➢
➢
➢

İyi bir küme organizasyon yapısına sahip olması gerekmektedir. (Küme üyelerinin çeşitliliği ve kalitesi,
tedarik zincirindeki tüm oyuncuların temsili)
İyi bir yönetim yapısına sahip olmak (Küme yönetimi ve Küme yönetişimi)
Güçlü bir mali yapıya sahip olmak
Kümelenme üyelerine sağlanan hizmetlerin türünün ve kalitesinin iyi olması
İyi bir stratejik plana sahip olmak
Tanınırlılığı arttırmak için gerekli aktiviteleri planlamak gereklidir

İyi bir kümenin aşağıdaki konularda düzenli olarak / periyodik olarak kendi kendini değerlendirmesi önemlidir.
• Kümenin oluşturduğu etki üzerinden değerlendirme
• Çalışmalar için küme üyelerine sağlanan desteğin değerlendirilmesi (yaratılmış fayda)
• Kümede yaratılan ARGE çalışmaları
• Uluslararasılaşmada başarı
• Devamlı gelişme
• Mali kaynaklar yaratmada başarının değerlendirilmesi
• Kümelenme, bölgesel ve ulusal arenada etkin iletişim, hatta uluslararası kuruluşlarla etkin iletişim
Danimarka Kümelenme Akademisi tarafından yayınlanan "Orta Danimarka Bölgesi'ndeki Gıda Sektörünün Analizi"
raporunda gelişmekte olan kümeler için ve tüm kümelenme oyuncuları için öneriler bulunmaktadır. Bu öneriler, “Maraş
Biberi Kümelenmesi” için de geçerli ve faydalı olacağı için aşağıda verilmiştir.
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Küme Örgütü için12
• Güçlü bir küme organizasyonu oluşturulmalıdır
• Bir gıda kümesi, bölgedeki benzersiz değer zincirine dayanmalıdır
• Bir veya daha fazla önemli stratejik küme projesi geliştirilmelidir
• Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde adım adım yeni firmalar kümeye kazandırılmalıdır.
Kümelenme Uzmanlıklarının İşletme İçin Geliştirilmesi13
• Bireysel işletme uzmanlık alanlarındaki 'fırsatları' tanımlayın ve her birinin yanı sıra uzmanlık alanlarında da
bir büyüme stratejisi belirleyin.
• Küme için ilham veren temalar dizisi geliştirin
• Girişimciler ve küçük işletmelerle ortaklık kurarak yeni iş alanlarını ve iş modellerini yaratmak için
kümelenmenin büyük işletmeler arasındaki güçlü paydaş odaklı işlevini kullanın
• Küme işletmelerinde fiziksel açık inovasyon platformu geliştirin
• İnovasyon, küme şirketleri tarafından yönlendirilmeli ve ilgili küme paydaşları tarafından desteklenmelidir
Kamu Sektörünün Rolü İçin14
• Stratejik bölgesel liderliğe devam edin
• Kümelenme oluşumu, ağ analizi ve kümelenme temalarının desteklenmesine yardımcı olun
• Küme üyelerinin büyümesi için güçlü bir ekosistem geliştirin
• Bilgi kurumları ve işletmeler arasında daha fazla görünürlük ve diyalog yaratın
• Kamu sektörünün talepleri stratejik olarak kullanın
Stratejik planların kümeler için öneminden daha önce bahsedilmişti. Burada "Maraş Biberi Kümelenmesi" için
stratejik gelişim alanları şu şekilde önerilmektedir;
Stratejik Hedef 1: Kamu-sivil toplum ve özel sektör işbirliği ile profesyonel bir ekip tarafından şeffaf bir şekilde katılımcı,
adil ve şeffaf bir şekilde yönetilen yasal bir yapının oluşturulması. Aktif bir iletişim platformu yaratan, yetenekli ulusal
ve uluslararası platformlarda sektörü etkili biçimde temsil eden bir küme yaratmaktır.
Stratejik Hedef 2: Verimlilik ve sürekli gelişim kavramını benimseyen öğrenen organizasyonlar olmak ve bilgiye
erişiminde bir küme olmanın avantajını kullanarak rekabet gücünü artırmak
Stratejik Hedef 3: Ulusal ve küresel pazarda ihtiyaç duyulan kalite ve nitelikte ürün yaratmak için tüketicileri, çiftçileri,
diğer tedarikçileri ve üniversiteyi etkin bir şekilde sürece dâhil etmek, üniversite-sanayi işbirliğinin etkin bir şekilde
kullanılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 4: Ulusal ve uluslararası bir "Maraş Biberi" markası yaratmak. Yeni ve niş pazarları tanımlamak ve bu
pazarlarda sürekliliği sağlamak için birlikte hareket etmek
Sonuç olarak; Proje kapsamında planlanan inceleme gezisi için inovasyon ve üniversite sanayi işbirliğini çok üst
seviyelere taşımış Danimarka ve Fransa’daki gıda kümeleri yerine, tarımsal gıda kümelenmelerinin ziyaret edilmesi
önerilir. Tarım endüstrisinde etkili bir şekilde çalışan ve başarılı kümelenmeler yaratmış olan Almanya, İspanya,
Portekiz ve Polonya gibi ülkelerin ziyaret edilmesi önerilir. Bu ziyaret için önerilen kümelerin kısa listesi aşağıda
verilmiştir.
❖
❖
❖
❖

FoodRegio Cluster ve Alman Gıda Kümelenme Girişimleri
Aragon Gıda Kümesi, Galcia Gıda Kümesi, İspanya'da Gıda + i Kümelenme ve Gıda Hizmet Kümesi
Advid Kümesi-Portekiz, Inovcluster Kümesi, AgriFoods Kümesi-Portekiz
Hollanda'daki Agrifood Capital ve Food Valley Kümesi

12

Towards An International Food Cluster in Denmark-An analysis of the food sector in Central Denmark Region
Glenda Napier and Henrik Bjerregaard, REG X – The Danish Cluster Academy

13

Ibid
Towards An International Food Cluster in Denmark-An analysis of the food sector in Central Denmark Region
Glenda Napier and Henrik Bjerregaard, REG X – The Danish Cluster Academy

14
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16.

EKLER
EK-1 AB Gıda Kümeleri Karşılaştırma Listesi (Excel Sheet)

Küme Adı

1- Portugal
Foods
Cluster

2-Aragon
Food Cluster

Yasal Yapısı/Üye Tipi

2009

Portekiz Gıda Kümesi,
bir Dernek olarak
bilimsel ve teknolojik
sistemden şirketler ve
kuruluşlardan oluşan
yönetim organlarına
sahiptir.
Üyeler: Tarım-gıda
sektöründe 130'dan
fazla önde gelen şirket

Altın Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

2013

* Bir girişim insiyatifi
olarak kurulmuştur.
* Aragon Food Cluster
45 üyeden
oluşmaktadır; bunların
arasında şirketler ve
bilgi kurumları
bulunmaktadır
* İnovatif İş Derneği
olarak tanınmaktadır.

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

Stratejik Hedefleri

*Inovasyon
*Uluslararasılaştırma

İnovasyon stratejileri,
Ar-Ge ve
uluslararasılaşmanın
geliştirilmesi "

* Yenilik kültürü
geliştirme * Yeni ürün /
*Galicia
süreçlerin ve güvenlik
• 5 organizasyon
Kümesi-Yılın İşi gıdalarının geliştirilmesi
tarafından kurulmuş bir Ödülü-2015
yoluyla katma değer
derek
*Galcia Kümesi yaratmayı teşvik etme
• farklı sektörlerden 62 Yılın
* Verimliliği /
firma
İnovasyonu
sürdürülebilirliği
• Teknoloji merkezleri
Ödülü -2015*
geliştirilmesi ve
(5 üniversite ve
Galcia Kümesi
geleceğin fabrikasına
teknopark)
Yılın
doğru ilerleme * Pazar
Uluslararasılaştı konumunu güçlendirme;
rması Ödülü uluslararasılaşma ve
2015
tüketici trendlerine
adaptasyon

3-Galicia
Food Cluster

4-Food Valley
Cluster

Başarılar ve
Ödüller

Küme
Yaşı

2004

Food Valley NL,
Hollanda Gelderland
Eyaleti tarafından
ortak olarak finanse
edilmiştir.

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

Üyelerine Yardım Ettikleri
Alanlar
Kullanıcılar ve bilgi üreticilerinin
arabuluculuğu,
* Ar-Ge projelerinin teşvik
edilmesi
* Fuarların ve Ekstra Fuarların,
öncelikli pazarlarda ve Portugal
Foods markası altında katılımıyla
şirketlerin uluslararasılaşmasının
teşvik edilmesi
* Tartışma forumlarının,
çalıştayların, seminerler teşvik
edilmesi
*Hedef, tüm gıda değeri
zincirinde markalaşma ve işbirliği
yoluyla inovasyonu
kolaylaştırmak için üyelerinin
ihtiyaçları, ilgi alanları ve girdileri
doğrultusunda destek ;
* Üyelerin görünürlüğünü ve
büyümesini desteklemek.
* Endüstride değer sağlamak ve
küresel gıda sorununu çözmek
için Ar-Ge ile yeni çözümler
bulmaya destek
Büyük resmi gözlemlemek,
piyasaları analiz etmek, *
Eğilimleri tahmin etmek ve *
Piyasa konumlandırma öncelikleri
ve stratejileri oluşturmak; *
Şirketler arasındaki anlaşmalar,
şebekeler ve iş ortaklıkları ve
diğer ajanlarla ortak projeler
yoluyla işbirliğini teşvik etmek
* İş ortakları arasındaki işbirliği
ağını güçlendirme

İnovasyon desteği
• Teknoloji
• Yeni bir şirket kurmak
• İş ortağı bulma
• Uygulanabilir mevzuat
• Fikri Mülkiyet Hakları
• Tesis paylaşımı
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Danimarka Gıda
Kümelenmesi, gıda
endüstrisindeki cironun
% 75'ini oluşturan
büyük ve küçük
şirketleri temsil eden
üyelerle birlikte bir
endüstri inisiyatifidir.
Toplamda, 4 üniversite
artı bir dizi bilgi
kurumları ve büyük
kuruluşlar. Toplam üye
sayısı 138'dir

5-Danish
Food Cluster

Üniversiteler ve eğitim
kurumları, "GTS"
enstitüleri (onaylanmış
teknolojik servis
sağlayıcılar) ve bilgi
ortamları

6-Food
NetworkDanish

7-Cluster
Food+i

8-Ideon Agro
Food, IDAF

2009

Sanayi, Turizm ve
Ticaret Bakanlığı
tarafından “İnovasyon
Kümesi” olarak
tanınmış, kar amacı
gütmeyen bir dernektir.

1986

IDAF, Lund
Üniversitesi'nden ve
Alnarp Tarım
Üniversitesi'nden
gelen bilim yanı sıra
gıda endüstrisinde
şirketleri temsil eden
bir vakıftır

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

SILVERGÜMÜŞ Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

*Ağ oluşturma fırsatları yaratmak,
* Etkileşim,
* Marka bilinirliği artırmak ve
* Uluslararası görüş açısını
arttırmak
Kümenin sloganı:
“Gıda inovasyonunda 1
Numara”

* Açık İşlem
Ekipmanlarında
Yüzeylerin
Temizlenebilmesinin
Test Edilmesi ve
Onaylanması
* Hijyenik Tasarımda
Eğitim Ve Bakım
* Eşleştirme: Bilgi Görev
Gücü
* PAKNET katılımcılara
paketleme alanında bilgi
ve beceri kazandırma
* Uluslararası
Kümelenmelerle İşbirliği

*Sürdürülebilir verimlilik artışı ile
yeni işleme teknolojilerinin
geliştirilmesinin güçlendirilmesi,
* Esneklik ve hijyenik tasarım.
* Ekipman üreticileri, gıda
şirketleri ve araştırma ve bilgi
kurumları arasındaki etkileşimi
kolaylaştırır.
* Gıda Güvenliği Ağı
* Uluslararası Çalışma ve İş
Ortağı Arama
* Avrupa Hijyenik Mühendislik ve
Tasarım Grubu, Ehedg

Ürün geliştirme ve yeni eğilimler,
kolaylık, fonksiyonel yabancı ve
organik gıda, üst seviye ve
diferansiyel ambalajlama, yenilik
ve katkı maddeleri tedarikine
uyum
* Ürün sanayileşmesi: ölçek
ekonomileri, uygun gıda, maliyet
düşürme, yedek ürünler, yüksek
basınç ve sıcaklık, atık giderme,
ters lojistik
IDAF, fikir ve gıda pazarı
arasındaki brokerdır
* Gıda işleme, yapı oluşturma,
stabilize etme, ayırma ve
dönüştürme işlemleri
* Bahçıvanlık: Meyve, çilek ve
baharat, gıda teknolojisi
Paketleme lojistiğiProcess
teknolojisiBio teknolojisiEnzim
teknolojisiİşletme, idare ve
pazarlamaMakine tasarımıTıp
analizi: Sürdürülebilir tarımAksine
edilen atıklar
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9-Agri Food
Capital
Cluster

10-Food
Regio Cluster

11-Vitagor
Food Cluster

2015

2005

2005

Kamu otoriteleri ve
bilgi enstitüleri,
tarımsal gıda
üretiminde büyüme ve
yenilik yaratmak için
işbirliği yapmaktadırlar

Kuzey Almanya'daki
işletmeler ve gıda
bilimi kurumları
tarafından başlatılan
bir insiyatiftir.
* 2014'te 50 aktif üye
şirket ve kurum var

* Vitagora’nın 334 aktif
üyesi vardır.
* AcceleRise ve
FoodTech
girişimcilerinin ve
inovasyoncuların
spesifik ihtiyaçlarını
karşılamak için
Vitagora tarafından
hayata geçirilmiştir.
Program kar amacı
gütmeyen ve tarımsal
gıda endüstrisi
içerisindeki kilit
değişiklikleri ve
fırsatları tahmin
etmeye yardımcı olan
değerli ve pratik bir
destek sağlamaktadır.

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI2014

* GOLD-ALTIN
Etiket, Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

Bilgi, yetenek, ağ ve sermayeye
erişim sağlamak ve inovasyon
için bir platform sağlamak.
Agrifood, ekonomik ve sosyal
zorlukları yeni (iş) fırsatlar,
ürünler ve hizmetler haline
*Geleceğe dayanıklı
getirmekte
istihdam piyasası
*Yüksek etkili inovasyon Sağlanan destek hizmetleri:
• Sektörler arası işbirliğinin
* Güçlü girişimcilik
kolaylaştırılması
* Dayanıklı yaşam
• Trend-scouting (Yenilikçi
ortamı
projeler için fikirler)
*Uluslararası işbirliği
• Teknoloji transferi desteği
• Yenilik Yönetimi / Yenilik
süreçlerinin desteklenmesi
FoodRegio şirketlerinin
rekabet gücünü
güçlendirmek, •
FoodRegio'da kârlı,
sürdürülebilir kurumsal
büyümeyi teşvik etmek,
• Ulusal / uluslararası
düzeyde önemli ve
çekici bir yer kurmak, •
FoodRegio'yu
güçlendirmek ve
geleceğini temin etmek
için tüm mevcut
kaynaktan yararlanmak

Tahıl, baharat, şekerleme, ince
gıda ve içerik alanlarındaki gıda
işleme işletmelerinin yüksek
konsantrasyonu Faaliyetlerinin
çoğu çalışma gruplarında ve
projelerinde geliştirilir * Satın
alma çalışma grubu • Lojistik
çalışma grubu • İnsan Kaynakları
• Piyasalar ve İletişim • Kalite ve
Sertifikasyon • Ürünler ve Yenilik
• Süreçler ve Yenilik •
Ambalajlama (2015'den
başlayarak

Dört konuya
odaklanmıştır.
* Tarım-Agro teknolojisi
ve biyolojik kontrol
* İmalat-Gıda Güvenliği
ve Ambalajlama
* Tüketmek - Yeni
proteinler ve
kişiselleştirilmiş
beslenme
* Catering ve dağıtım Akıllı mutfak ve TatGastronomi
tüm dünyada yüksek
değerli gıda pazarlarına
yönelik sanayi
inovasyona rehberlik
etmek

Etkili bir inovasyon ekosistemi
oluşturmak ve üyeleri Ar-Ge
işbirliğine teşvik etmek ve
hızlandırmak.
Gıda, tarım ve sağlık bilimleri
alanlarında çalışan 12.500 kamu
veya özel sektör bilim insanı ve
mühendisine erişim
sağlamaktadır.
Üyeler İçin İnovasyon Destek
Faaliyetleri:
• İş istihbaratı
• İnovasyon projesi mühendisliği
• İş geliştirme desteği
• Uluslararasılaştırma desteği
• Beceri ve yeterlilik yönetimi
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12InovclusterPortugal

13-Cluster of
Innovation in
Agribusiness

2009

2007

128 Şirket, 17 Dernek,
8 Belediye, RTD'nin 8
Kurumları - Araştırma
ve Teknolojik Gelişme
ve 7 Eğitim
Kurumundan oluşan
168 İştirakle şu anda
kar amacı gütmeyen
bir özel birliktir.
Town Hall of Castelo
Branco'nun desteği ve
QREN - Ulusal
Stratejik Referans
Çerçevesi ve ABAvrupa Bölgesel
Kalkınma Fonu
tarafından, COMPETE
- Rekabet Edebilirlik
Faktörleri Operasyonel
Programı tarafından
finanse edilmektedir

Varşova Yaşam
Bilimleri Üniversitesi
tarafından SGGW,
Bölgesel Operasyonel
Programın bir parçası
olarak kurulmuştur

Ar-Ge, uluslararasılaşma ve
ticaret sektörünün kapasite
geliştirilmesi alanlarında
girişimlerin geliştirilmesini ve
hizmet sunmasını
güçlendirerek Portekiz Orta
Bölge'nin tarım-sanayi
sektörü için aktif bir platform
olarak hareket etmek.
Öncelik Alanları:
*Uluslararasılaşma
* İnovasyon+ Ar-Ge
* Girişimcilik
* InovCluster, Akıllı Uzmanlık
Stratejisi konusunda aktif rol
* Bilgi transfer ve agrofood
inovasyonu

Mazovie'de yenilik
potansiyelinin ve girişimciliğin
geliştirilmesi için koşullar
yaratmak, bölgesel işbirliğine
dayalı ilişkilerin teşvik
edilmesi.
Kümelenmenin ana odak
noktası, bilgiyi işe aktarmak
(bilimden işe-S2B'ye),
kümedeki katılımcılar
arasında teknoloji ve bilgi
aktarımının verimliliğini
artırmak ve sonuç olarak
Mazovie bölgesinin
inovasyon potansiyelini
arttırmak.

Projelere başvuru ve
izleme* Tarımsal sanayi
sektörü için özel eğitim *
Uluslararasılaşmaya destek
* Tarımsal sanayi sektörü
için RTD projelerinin
sonuçlarının desteklenmesi
* Tarımsal sanayi sektörüne
yönelik konferans, seminer
ve çalıştay organizasyonu
Danışmanlıklar• Teknolojik
ihtiyaçların belirlenmesi •
Finansman imkânları •
Kuruluşların imajı ve
tanıtımı • Kümedeki
aktörlerle işbirliği imkânı

Danışmanlık hizmeti: Kalite
Yönetimi, Gıda Güvenliği,
Hijyen, Gıda Hukuku,
Uluslararası Taşımacılık
Kanunu, Lojistik,
Ambalajlama, Etiketleme
Yönetmelikleri alanında
çevrimiçi danışmanlık
hizmetleri • Tedarik Zinciri
Yönetimi: Zincir yönetimini
tedarik etmek için
izlenebilirlik, İş Akışı
Yönetimi ve Çevrimiçi
Platform • E-Öğrenme
• Bilim Forumu • Bilgi ve
İnovasyon Transferi:
Başlatıcıların ve
yatırımcıların buluşması (bir
fikir değişimi
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Tarım sektörünün
gelişmesine ve rekabet
gücünü artırmaya
odaklanan tarımsal
sanayi sektöründeki
şirketlerin ve
kuruluşların kâr amacı
gütmeyen bir
birlikteliğidir.
30 kurucu üye ile
yaklaşık 100 üyeden
oluşur

14Agrocluster

15-Agro Food
Cluster

2011

Toplam üye sayısı: 54
KOBI: 54
Büyük üye: 25
Kurumsal araştırma
kuruluşu / üniversite /
teknoloji merkezi
sayısı: 5
Ekonomik diğer
aktörler sayısı: 8

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

Strateji
* Araştırma, geliştirme,
inovasyon ve teknoloji
* Girişimcilik
* Yeni iş modellerinin
geliştirilmesi
* Yeni üretim ve koruma
prosedürlerinin geliştirilmesi
* Eğitim ve yeterlilik
* Pazarlama ve
uluslararasılaşma
* Sürdürülebilir kalkınma

Karpat Eğrisinde değerli bir
bölgesel marka yaratılması.
Gıda Endüstrisinde Yeni
Teknolojiler ve BT Gelişimi
Eğitimler: HCCP, ISO, farklı
sektörlerde çalışanlara
yönelik mesleki eğitimler,
hijyen yönetmelikleri, atık
yönetimi, proje yönetimi, AB
proje olanakları, iş becerileri,
geleneksel gıda üretimi, gıda
güvenliği, iş güvenliği ve
sağlığı, liderlik.
Gıda atık yönetim projeleri
Gıda ambalaj malzemeleri
geliştirme projeleri
Sulama sistemleri geliştirme
projeleri

• Üyelerin ulusal ve
uluslararası düzeyde
rekabet edebilirliğini
güçlendirmek
• Üyelerin işbirliğini ve
ilişkisel becerilerini ve
yeteneklerini arttırmak
•Hizmetler: Kümelenme
faaliyetlerini tarımsal ürünler
üzerine
yoğunlaştırmaktadır: meyve
ve sebze işlenmesi,
hayvansal ve bitkisel katı
yağlar, alkolsüz içecekler,
Portekiz geleneksel gıda ve
ayrıca hayvan yemi ve
paketi
Hizmetler:
Seminer organizasyonu,
çalıştaylar, üyelerinin
stratejilerini ve markalarını
tanıtmak için konferanslar
• yeni ortaklıklar kurmak ve
üyeleri ile diğer benzer
kümeler veya
organizasyonlar arasında
yeni uluslararası işbirliği
başlatmak için seminerler,
çalıştaylar ve konferanslar
düzenlenmesi;
• üyeleri kamu fonlarına
erişme ve iş planlarının
hazırlanması, fizibilite
çalışmaları, pazar
araştırması vb.
• Farklı benzer bölgesel ve
Avrupa kümelenmelerine
üyelik imzalayarak
kümelenme görünürlüğünün
genişletilmesi
• Mesleki deneyimlerini
geliştirmek için üye personel
için eğitim oturumları ve
kursları düzenlenmesi
• Üyelerini tanıtmak için fuar
ve sergi organizasyonları
ürün ve markalar
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16-Cluster of
Food Service

Kar amacı gütmeyen
dernek

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

17- ADVIDThe
Association
for the
Development
of Viticulture
in the Douro
Region

a non-profit
organisation that was
established in 1982
with the aim of
contributing to the
modernisation of
viticulture

Bronz Etiket,
Avrupa
Kümelenme
Mükemmellik
Girişimi (ECEI

1982

Değer zincirinin gelecekteki
gelişimi için stratejik
planlama * Şirketler ve bağlı
kuruluşlar arasındaki fikir ve
sinerji üretimini desteklemek
için kuruluşlar arasındaki
Katalonya fast food * ambalaj
işbirliği ve toplantıların
sektörünün ekosistemi
teşvik edilmesi * İştirakçiler
* Tüketici Projesi: piyasayı
için ortak çıkarların
anlamak, onu etkileyen
politikaları ve eylemlerinin
eğilimleri belirlemek ve
tanımlanması. * İştiraklerin
tüketiciye sadakat sağlamak
inovasyon teşvik etmek *
için bir deneyim yaratmak.
Üniversitelerin
* Dijital Pazarlama: NFC
araştırmacıları ile Teknolojik
Gıda Çapraz Satış
Gelişim Merkezleri ve
iştirakçiler arasındaki
bilimsel ve teknik bilginin
değişimini arttırmak * Tüm
seviyelerdeki eğitimin
arttırılması
Bağcılık hizmetleri:
• Su potansiyelinin
ölçülmesi;
• Entegre Üretim
İklim Değişikliğinin DDR
kapsamında destek;
Bağcılığına Etkisi
• Saha dergilerinin
* DDR Bağcılığının
hazırlanması;
Potansiyeli
• Toprak ve Yaprak
* Fonksiyonel Bağcılık
analizleri;
Biyolojik Çeşitlilik
• Cinsel Karışıklık.
* Asma çeşitlerinin Biyolojik
Çeşitliliğinin Korunması
Ekoloji hizmetleri içinde
* Üzümlerin oenolojik
ADVID özellikleri:
uygunluğunun
• Olgunlaşmanın Kontrolü;
değerlendirilmesi
• Tanenler Portalı.
* Sürdürülebilir Bağcılık
"Tarımsal çevre yönetimi"
Üretimi
hizmeti:
* Yamaç Vineyards
- Tarımsal çevre
Uygulamasının
önlemlerinin pratikte
Kolaylaştırılması
uygulanmasında mevzuat
* Beceri Geliştirme - Eğitim
çerçevesinde destek (AEM).
ve Pazarlama
- Entegre üretim ve iyi tarım
uygulamaları kapsamında
karar verme konusunda
teknik destek

EK-2Avrupa Kümelenme Mükemmellik Girişimi (ECEI): Küme organizasyonları için kalite etiketi-kriterler, süreçler,
uygulama çerçevesi
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