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ÖZET 

Endüstriyel bölge; bulunduğu coğrafyadaki (yereldeki) firmaları bir araya 

getirmesi, firmalara altyapı ve işgücü havuzu gibi çeşitli dışsallıklar sağlaması 

bakımından üzerinde incelemelerin yapılması gereken bir oluşumdur.  Bu çalışmada 

endüstriyel bölgenin kavram olarak tanımı yapılmış, teorik çerçevesi ortaya konulmuş ve 

gelişim süreci tarihsel perspektiften incelenmiştir. Yöntem açısından, belirli bulgulardan 

hareket ile genel sonuçlara varılması kapsamında tümevarımsal bir yöntem izlenmiştir. 

Sonuç olarak endüstriyel bölgenin oluşumunda ve devamlılığını sağlıklı bir şekilde 

sürdürebilmesinde, yereldeki sosyal ilişkilerin, vasıflı işgücü havuzunun ve bilgi akışının 

önemli faktörler olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca endüstriyel bölgenin geniş bir pazara 

dönük üretim yapması ve bölgenin gelişiminin hükümetin sunmuş olduğu teknoloji ve 

ihracatı destekleyici politikalar tarafından desteklenmesinin de önemli faktörler olduğu 

sonucuna varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel Bölge, Marshallyan Dışsallıklar, İtalyan 

Endüstriyel BölgeABSTRACT 

Industrial district is a concept that has to be researched because of its function of 

bringing the local firms together and providing externalities such as infrastructure and 

labor pool for these firms. This study defines industrial district as a concept, provides its 

theoretical framework and examines its development from a historical perspective. The 

methodology of the study is the inductive method based on general conclusions inferred 

from certain findings. The main conclusion of the study is the fact that local social 

relations, skilled labor pool and information flow are important factors for the 

establishment and continuity of the industrial districts. The study also shows that a wide 

market-oriented production and the government support for technology and export are 

the other important factors in development of industrial districts.  

Keywords: Industrial District, Marshallian Externalities, Italian Industrial 

District 
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1.GĠRĠġ 

Bilgi ve iletiĢim teknolojilerinde yaĢanan hızlı değiĢimin Ģekillendirdiği 

günümüz küresel dünyasında, firmalar üretim tesislerini farklı coğrafyalara 

taĢıyabilme konusunda önemli bir serbestliğe kavuĢmuĢlardır. Bunun yanı sıra 

yereldeki endüstriyel bölgeler küreselleĢmiĢ bir pazarla karĢı karĢıyadırlar. Söz 

konusu küresel pazarda yereldeki üretim sistemleri, dünyanın diğer 

bölgelerindeki (genellikle büyük firmaların Ģekillendirdiği) üretim sistemleriyle 

rekabet içine girmek durumundadırlar (Parrilli, 2004:1124). Firmalar artık 

küresel pazarda kendilerini gösteren Çin, diğer Uzak Doğu Ülkeleri ve Doğu 

Avrupa ülkelerindeki firmalarla rekabet etmek durumundadırlar. Çünkü bu yeni 

rekabetçi giriĢimlerde, küresel pazarda aynı tüketicilere yönelik olarak 

üretimlerini gerçekleĢtirmektedirler (Parrilli, 2004:1124). 

Firmaların mevcut rekabet Ģartları altında piyasalardaki devamlılıklarını 

sürdürebilmeleri bakımından, kurulmuĢ oldukları endüstriyel bölgenin firmalara 

sunmuĢ olduğu dıĢsallıklar; iĢgücü havuzu, bilgi alıĢveriĢi ve altyapı imkânları 

(Harrison, 1991:472); endüstriyel bölgedeki sosyal iliĢkiler ve teknolojik 

olanaklar etkili olmaktadır. Bu nedenle endüstriyel bölge üzerinde analiz 

yapılması gereken bir konudur.  

ÇalıĢmanın amacı, endüstriyel bölgenin oluĢumunu, sunmuĢ olduğu 

dıĢsallıkları ve farklı dönemlerde yaĢamıĢ olduğu dönüĢümün analiz edilerek; 

endüstriyel bölgenin iĢlevselliğinin anlaĢılmasına katkıda bulunmaktır.  

Yöntem olarak, tümevarımsal bir yöntem izlenmiĢ; kavramsal, teorik ve 

gözlemsel tespitlerden hareket edilerek genel sonuçlara varılmıĢtır. Öncelikle 

kavramsal açıklamalar yapılmasının nedeni kavrama yüklenen tanımın net 

olarak ortaya konulması ve kavram karmaĢasının önüne geçilmesidir. Bu 

bakımdan endüstriyel bölge kavramının tanımsal çerçevesinin çizilmesi öncelikli 

olmaktadır. Sonrasında teorik kısım ele alınarak endüstriyel bölge açısından 

yapılmıĢ tespitler sistematik bir Ģekilde anlatılmıĢtır. Son olarak ise endüstriyel 

bölgenin geçmiĢten günümüze geçirmiĢ olduğu dönüĢüm gözlemlenmiĢtir. 

Böyle bir yöntem sonucunda belirli bulgulardan (kavramsal, teorik, gözlem) 

hareket edilerek, endüstriyel bölge konusunda genel hükümler ortaya 

konulmuĢtur.  

ÇalıĢmanın ilk bölümünde endüstriyel bölge kavramının tanımı 

yapılmıĢtır. Tanımlama yapılırken farklı yazarların (Harrison, 1991; Pyke, 1992; 

Perry, 1999; Sforzi, 2002) endüstriyel bölge tanımları kullanılmıĢtır. Ġkinci 

bölümde endüstriyel bölgenin teorik çerçevesi ortaya konulmuĢtur. Bu bölümde 

Adam Smith ve Alfred Marshall‟ın tespitlerine yer verilmiĢtir. Ayrıca 

endüstriyel bölge teorisinin ortaya konulduğu savunulan  (Harrison, 1991; Perry, 

1999) Ġtalya‟daki yaklaĢıma yer verilmiĢtir. Üçüncü bölümde endüstriyel 

bölgenin oluĢumu ve yaĢamıĢ olduğu dönüĢüm tarihsel perspektiften 

incelenmiĢtir. Bu çerçevede Ġtalya‟daki endüstriyel bölge olgusunun 1920‟li 
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yıllardan baĢlayıp günümüze kadar nasıl bir dönüĢüm sergilediği ortaya 

konulmuĢtur.     

2. ENDÜSTRĠYEL BÖLGE KAVRAMI 

Pyke, endüstriyel bölgeyi Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: Endüstriyel bölge, 

belirli bir malın üretim sürecinde farklı kanallarla birbirlerine bağlı bulunan 

küçük firmaların oluĢturmuĢ oldukları üretim mekânıdır. Pyke, endüstriyel 

bölgenin bir malın üretilmesi sürecinde ortaya çıkan ekonomik yönünün yanı 

sıra, etrafındaki sosyal ve politik yapılanmalarla da iliĢki içerisinde olduğunu 

belirtmektedir (Pyke, 1992:2). Buradan Ģu yargıya varılabilir. Endüstriyel bölge 

bulunduğu bölgede yer alan üniversiteler, ticaret ve sanayi odaları, sivil toplum 

kuruluĢları gibi sosyal kurumlarla; yerel yönetimler ve hükümet gibi politik 

kurumlarla temas içerisindedir.  

Pyke, endüstriyel bölge içerisinde oluĢan organizasyon yapısının 

çoğunlukla küçük aile iĢletmelerinden oluĢtuğunu belirtmektedir (Pyke, 1992:3). 

Bu iĢletmeler, bölge içerisinde gerçekleĢtirilen üretim veya hizmet süreçlerinin 

belirli aĢamalarında görev almaktadırlar. Böylelikle iĢletmeler arasında organik 

bağlar oluĢarak, kollektif çalıĢma Ģartları Ģekillenmektedir. Endüstriyel bölge 

içerisinde oluĢan bu kolektivist yapı, ölçek ekonomilerinden yararlanılmasına 

imkân vermektedir (Pyke, 1992, 3). Çünkü firmalar arasındaki iĢbirlikleri 

beraberinde iĢ bölümünü ve uzmanlaĢmayı getirmekte, teknolojik imkânların 

rasyonel olarak kullanılmasını sağlayarak, üretim maliyetlerinde azalmaya ve 

üretimde verimlilik artıĢına zemin hazırlamaktadır. 

Harrison (1991), endüstriyel bölgeyi Ģu ifadelerle tanımlamaktadır: Tipik 

bir endüstriyel bölgede, her küçük firma belirli bir üretim sürecinin her bir 

aĢamasında gerekli olan üretim çerçevesinde uzmanlaĢmıĢtır. Herhangi özel bir 

proje kapsamında, firmalar genellikle kendi aralarında iĢbirliğine gitmektedirler. 

Birbirleri arasında ekipman, bilgi ve vasıflı iĢgücünün paylaĢımı söz konusu 

olmaktadır. Kendi aralarındaki güçlü rekabet ise bir sonraki sözleĢmede yer 

alabilmek ve piyasa fırsatlarından yararlanma konularında olmaktadır. Bu küçük 

firmalardan bazıları, baĢka üretim ağlarıyla irtibata geçerek eĢ zamanlı olarak 

onlar için de üretim yapabilmektedirler. Böylelikle bu firmalar kendi ekonomik 

koĢullarını tek bir üretim sürecine bağımlı kılmaktan korumuĢ olurlar (Harrison, 

1991:471). 

Perry (1999)‟nin endüstriyel bölge tanımı Ģu Ģekildedir. Endüstriyel 

bölgeler üretim sürecinin küçük parçalar halinde olduğu ve bu parçaların belirli 

bir mekânda yığıldığı, küçük firmaların kendi aralarında iĢbirliklerine gittikleri 

bir kombinasyonu ve üretim kapasitesini ifade etmektedir (Perry, 1999, 82). 

Perry, endüstriyel bölgede faaliyette bulunan firmalar arasındaki bilgi akıĢının 

hızlı olduğunu belirtmekte ve bu özelliğin endüstriyel bölgede inovatif ürünlerin 

üretilmesini kolaylaĢtırdığını vurgulamaktadır (Perry, 1999:82). Günümüz 

dünyasında sürekli olarak değiĢen talep koĢullarına cevap verilebilmesinde 

inovatif (yenilikçi) ürünlerin üretilmesi ön plana çıkmaktadır. Bu nitelikte 
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ürünlerin ortaya konulmasında ise bilginin üretilmesi ve paylaĢımı önem arz 

etmektedir. Endüstriyel bölge kendi içerisinde bilgi akıĢını ne derece 

kolaylaĢtırabilirse, değiĢen taleplere cevap verebilecek esnek bir yapıya sahip 

olabilecektir.  

 Sforzi (2002) endüstriyel bölgelerin, bireylerin birlikteliği ve benzer 

üretim sürecinin farklı aĢamalarında
43

  uzmanlaĢmıĢ küçük bağımsız firmaların 

bir araya gelmesiyle yerelde egemen Ģekilde görülen endüstri çerçevesinde 

oluĢtuklarını belirtmektedir. (Sforzi, 2002:442). Sforzi‟nin ifadesini Ģu Ģekilde 

açabiliriz. Endüstriyel bölge içerisinde farklı nihai malların (gıda, tekstil, 

mobilya vb.) üretimini yapan firmalar yer almaktadır. Fakat bir bölge içinde 

hangi nihai malın üretim (örneğin mobilya üretiminde) sürecinde çok sayıda 

firma yer alıyorsa, endüstriyel bölgede o sektörün (mobilya sektörünün) kapsamı 

içinde Ģekillenmektedir. 

Mercan ve diğerlerinin “sanayi odakları” olarak tanımladıkları endüstriyel 

bölge üzerine tanımları Ģu Ģekildedir: “Odaklar, belirli bir alanda birbirleri ile 

bağlantılı Ģirketler ve kurumların coğrafi yoğunluğudur. Odaklar rekabet için 

önemli olan bir takım bağlantılı sanayileri ve diğer birimleri kapsar. Örneğin 

parça, makine ve hizmet gibi özel girdilerin tedarikçilerini ve özel altyapı 

hizmeti sunanları içerirler…birçok odak diğer destekleyici kurumlarla iliĢki 

halindedirler” (Mercan vd., 2004:169).   

Standart olmayan mallara yönelik talep değiĢken bir niteliğe sahiptir ve 

söz konusu talebe cevap verilebilmesinde endüstriyel bölge içerisindeki 

dominant (egemen) endüstri ön plana çıkmaktadır (Sforzi, 2002:443). Zira 

dominant endüstri kendi bünyesindeki iĢgücünün sağlamıĢ olduğu fonksiyonel 

yeteneklerinin ve üretim düzenin getirmiĢ olduğu esnek yapısıyla, değiĢken 

taleplere karĢılık verebilmektedir (Sforzi, 2002:443). 

Sforzi, bireylerin ve endüstrinin ortaya koymuĢ olduğu birlikteliği 

Ģekillendiren toplumsal yapının, üretim organizasyonu üzerinde etkili olduğunu 

belirtmektedir (Sforzi, 2002:442). Değerler ve normlar sistemi ekonomik 

giriĢimlerin yapılmasına uygun kültürel zemini hazırlamakta, endüstriyel 

iliĢkiler ve yerel yönetimlerin faaliyetleri üzerinde etkili olmaktadır (Sforzi, 

2002:442). Bireylerin eğilimlerinin belirgin bir Ģekilde serbest meslek yönlü 

olması organizasyonel becerileri kolaylaĢtırmakta, yenilikçi ve uygulamacı 

düĢünceye zemin hazırlamaktadır (Sforzi, 2002:442). Endüstriyel bölge 

içerisinde gerçekleĢtirilen organizasyonel zekâ, uygulama yetenekleri, yenilikçi 

düĢünce, zanaatkârlık, teknik yetenekler ve inovasyon endüstriyel bölgeye 

                                                           
43

 Örneğin mobilya üretiminde kullanılan plastik, ahĢap ve kumaĢ gibi ekipmanların her 

birinin farklı firmalarca üretilmesi. 
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dinamizm getirerek, bölgeye uluslararası piyasalarda rekabet avantajı sağlar 

(Sforzi, 2002:443).  

Dinler (2008:404) “yeni sanayi odakları” adı altında ele aldığı endüstriyel 

bölge kavramını Ģu Ģekilde tanımlamaktadır: Çoğunlukla küçük ve orta ölçekteki 

iĢletmelerin belirli bir coğrafyada yerleĢtiği, firmalar arasında yakın 

iĢbirliklerinin ve sektörel uzmanlaĢmanın tesis edildiği, çalıĢanlar arasında 

güvene dayalı sosyal bir yapının olduğu ve yereldeki sermaye ile giriĢimcilik 

faktörlerine dayalı olarak üretimin Ģekillendiği yerlerdir.  

Yukarıdaki tanımlardan hareket ederek endüstriyel bölgelerin ortak 

özellikleri Ģu Ģekilde sırlanabilir (Bull vd., 1991 aktaran: Perry, 1999:82-83): 

 Bölgeye sağlam bir Ģekilde yerleĢmiĢ ve deneyim sahibi eski firmalar ile 

bölgedeki yeni giriĢimcilik bilgisinin bir arada olması, endüstriyel bölgenin 

devamlılığı ve değiĢimi açısından önem taĢımaktadır. 

 Üretim zincirinin tek bir aĢamasına dönük olarak uzmanlaĢan iĢgücü 

yapısı, beraberinde çok sayıda küçük ve orta ölçekli iĢletmenin oluĢmasına 

neden olmaktadır. Bu iĢletmelerin çoğu taĢeron olarak faaliyet gösterirler. Kendi 

kendine yeten (self-contained) bölgelerdeki üretim zinciri; makine tedarikçileri 

ve bölgenin dıĢındaki müĢteriler ile bağlantı kuran pazarlamacılarla birlikte 

geniĢlemektedir. Bölge içindeki firmalar birbirlerine bağımlı olmakla beraber 

birbirlerine boyun eğmemektedirler (subservient).  

 Bölge içersindeki firmalar arasında aynı üretim aĢamasında 

uzmanlaĢmaları bakımından ciddi bir rekabet söz konusudur. Aynı zamanda 

üretim sürecinde tamamlayıcı konumundaki firmalar kendi aralarında yüksek 

düzeyde iĢbirliğine gitmektedirler.  

 Ġnovasyonun hızlı bir Ģekilde yayılması; coğrafik yoğunlaĢma, iĢbirliği 

çerçevesinde iliĢkiler kurmak ve çalıĢanların firmalar arasında dolaĢımını 

kolaylaĢtıran iĢgücü piyasasına bağlıdır. Buna karĢın az sayıdaki büyük firma 

inovasyona önem vermeleri ve bu yönde politikalar geliĢtirmeleri bakımından 

inovasyonu geliĢtirebilirler. Aynı zamanda büyük firmaların, nihai tüketiciler ile 

direk iliĢkileri olmayan taĢeron firmaların üretim koordinasyonunu düzenleyerek 

de inovasyonu ortaya koyabilmeleri mümkündür.    

 Sosyal ve ekonomik uyumun sağlanması, endüstriyel bölgenin ömrünün 

sürekliliğini sağlamaktadır. Ortak değerlerin paylaĢılması, yerele olan bağlılık ve 

ticari faaliyetler toplumsal dayanıĢmayı sağlamaktadırlar. Ailecek veya kiĢisel 

olarak yapılan görüĢmelere bağlı olarak Ģekillenen ağ yapıları beraberinde ticari 

bağlantılara ve yeni firmaların kurulmasına olanak sağlamaktadır. Bu tür iliĢkiler 

formal anlaĢmalardan ziyade güvene dayalıdırlar.  
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Tablo 1: Endüstriyel Bölgenin SanayileĢme Dönemlerine Göre Farklı 

Biçimleri 

 

Kaynak: PHELPS, N. A. ve T. OZAWA; (2003), s.586. 

 

 

 SanayileĢme 

Öncesi 

Dönem 

SanayileĢme 

Dönemi 

SanayileĢmenin 

Son Dönemleri 

Sanayi 

Sonrası 

Dönem 

Periyot 18. y.y.‟ın 

sonları, 19. 

y.y.‟ın baĢları 

19. y.y.‟ın 

ortalarından, 

sonuna 

20. y.y.‟ın 

baĢlarından, 

sonlarına 

20. y.y.‟ın 

sonları 

Tanımlama ġehir, 

kasabaya 

yönelik hizmet 

sunuyor 

ġehir, kendi 

sınırları içinde 

fabrikasyon 

üretim yapıyor 

ġehir, kendi 

sınırları 

dıĢındakilerle 

birlikte üretim 

yapıyor  

Küresel Ģehir 

bölgeleri 

Sektörel 

Temel 

Tarım ve 

zanaata dayalı 

üretim 

Sanayi üretimi Sanayi üretimi Hizmet ve sanayi 

üretimi 

Verimlilik 

ArtıĢı 

Tarımsal 

ürünlerde 

dönüĢüm 

ĠĢ bölümü Sermaye birikimi Sermaye birikimi 

ve hizmetlerde 

dönüĢüm 

ĠĢ Bölümü Firma içi, 

sektör içi ve 

sektörler arası 

Firmalar arası, 

sektör içi 

Firma içinde ve 

firmalar arasında, 

sektör içinde  

Firma içinde ve 

firmalar 

arasında, sektör 

içinde ve 

sektörler 

arasında 

Birikimin 

Kaynakları 

Ġçeriden DıĢarıdan DıĢarıdan Ġçeriden 

Ölçeğe Göre 

Getiri 

Ġçerde artan, 

dıĢarıda sabit 

Ġçeride sabit, 

dıĢarıda artan 

Ġçeride artan, 

dıĢarıda azala 

Ġçeride artan, 

dıĢarıda artan 

Firma 

Sahipliği 

Yerli    Yerli Yerli ve yabancı Yerli ve yabancı 
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 Endüstriyel bölge kavramına yapılan farklı tanımlamalara bakıldığında, 

firmaların belirli bir coğrafyada kuruldukları ve bölgedeki üretim sisteminin bir 

parçası olarak hareket ettikleri görülmektedir. Bu çerçevede, firmalar arasında 

gerek coğrafik gerekse üretim iliĢkileri bakımından belirli bir iliĢkisel durumun 

olduğu söylenebilir. Endüstriyel bölgede firmalar arasındaki formal ve informal 

üretim iliĢkilerinin Ģekillenmesinde ise yereldeki sosyal yapının etkili olduğu ve 

endüstriyel bölgenin geliĢimi bakımından sosyal yapıdaki koĢulların ön plana 

çıktığı tespiti yapılabilir.  

 

3. ENDÜSTRĠYEL BÖLGENĠN TEORĠK ÇERÇEVESĠ 

Endüstriyel bölgenin teorik esaslarının ortaya konulduğu bu kısımda 

öncelikle Adam Smith‟in, Sanayi Devrimi‟nin yaĢandığı dönemdeki endüstriyel 

bölgenin oluĢumuna iliĢkin tespitlerine yer verilecektir. Daha sonra Alfred 

Marshall‟ın ortaya koymuĢ olduğu dıĢsal ekonomiler çerçevesinde Ģekillenen 

endüstriyel bölgelere iliĢkin bilgilere yer verilecektir. Son olarak ise 

“Endüstriyel Bölge” literatüründe (Harrison, 1991; Perry, 1999; Sforzi,2002) 

teorik esasları teĢkil ettiği vurgulanan Ġtalyan Endüstriyel Bölge Modeli ortaya 

konularak, endüstriyel bölgenin teorik çerçevesi genel hatları ile anlatılacaktır.   

 

3.1. Adam Smith’in YaklaĢımı 

Endüstriyel bölgelerin oluĢumu çoğunlukla, Alfred Marshall‟ın 20. y.y.‟ın 

baĢlarında dıĢsal ekonomiler üzerine yapmıĢ olduğu çalıĢmalara dayalı olarak 

açıklanmaktadır. Fakat endüstriyel bölgenin oluĢumu, Marshall‟ın öncesinde, 

Adam Smiht‟in tespitlerine dayandırılabilir (Phelps ve Ozawa, 2003:588).  

Lambard (1955)‟ın bu döneme iliĢkin tespitleri Ģu Ģekildedir: “Sanayi 

öncesi toplumlarda görülen ekonomi Ģartlarında uzmanlaĢma yoktur, ekonomik 

fonksiyonlar ve organizasyonlar tek düze, basit ve dağınık haldedirler….tarıma 

dayalı bir yaĢam sürdürülmektedir” (aktaran, Phelps ve Ozawa, 2003:588).  

Sanayi Devrimi‟nin baĢladığı dönemde Adam Smith, Ġngiltere‟de bulunan 

kasabalar ile Ģehirler arasındaki iliĢkileri Ģu Ģekilde ifade etmektedir. Sektörler 

(tarım ve sanayi) arasındaki büyüme kasabalar (tarımsal üretim) ile Ģehir (sanayi 

üretimi) arasındaki tamamlayıcılık iliĢkisine dayanmaktadır (Phelps ve Ozawa, 

2003:588). ġehirler, kasabalara mamul mal sunmaktadırlar, karĢılığında da 

kasabalardan tarım ürünleri almaktadırlar.  Smith‟in yaklaĢımında “kasabalar” 

zanaata dayalı küçük ölçekli üreticilerin bir araya geldiği bir ortamı tasvir 

etmektedir (Phelps ve Ozawa, 2003:588).  

Smith, ticaret hacminin artmasının beraberinde pazarın yapısını 

geniĢleteceğini, bu sürecin de “endüstriyel bölgenin” geliĢmesine katkıda 

bulunacağını vurgulamaktadır. Zira geniĢleyen pazar yapısı; üreticiler arasında iĢ 
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bölümünün oluĢmasını, ölçeğe göre artan getirinin sağlanmasını ve dıĢsallıkları 

beraberinde getirmektedir (Phelps ve Ozawa, 2003:590). Bu nedenle ekonomik 

kalkınmanın sağlanmasında ve ulusların zenginliğinin oluĢumunda, ticaretin yeri 

oldukça önemlidir (Phelps ve Ozawa, 2003:591). 

Bu açıdan bakıldığında sanayileĢme öncesi dönemde görülen “endüstriyel 

bölge” olarak nitelendirilebilecek yerler (mekânlar) kol gücüyle çalıĢan basit 

makinelerin kullanıldığı, zanaatın ön plana çıktığı ve tarım sektörüyle yakın 

iliĢkilerin olduğu bir yapıya sahiptir. Tarım kesimindeki verimlilik artıĢının 

neden olduğu artık üretim
44

 (2), gerekli hammaddeyi ve gıdayı sağlaması 

bakımından endüstriyel bölgenin oluĢumunu desteklemiĢtir  

Tablo 1‟de görüldüğü gibi sanayileĢme öncesi dönemde, tarım sektöründe 

yaĢanan geliĢmeler, Ģehirlerde üretilen mamullere yönelik talebin oluĢmasına 

neden olmaktadır. Ekonomik birikimin kaynakları Ģehir ile kırsalın çevrelendiği 

yerel alan içerisinde oluĢmaktadır. ĠĢletme sahipleri ise yerli halktır. Tablo 1‟de 

aynı zamanda “SanayileĢme Dönemi”, “SanayileĢmenin Son Dönemleri” ve 

“Sanayi Sonrası” dönem olmak üzere farklı dönemlere ait endüstriyel yapıların 

özellikleri de yer almaktadır. 

3.2. Marshallyan DıĢsal Ekonomiler ve Endüstriyel Bölge 

Marshall, endüstriyel bölgeyi formüle ederken ticari yapının; küçük yerel 

firmaların yerel bazda yatırım ve üretim kararları alması Ģeklinde bir tespit 

yapmaktadır (Markusen, 1996:297). Ölçek ekonomileri nispeten geridir, bu da 

büyük firmalara avantaj sağlamaktadır (Markusen, 1996:297). Marshall açıkça 

belirtmemesine karĢın, firmaların bölge dıĢı ile olan iĢbirlikleri ve/veya 

etkileĢimleri oldukça düĢük seviyededir (Markusen, 1996:297). Birçok küçük 

firma kendi aralarında bölge içinde gerçekleĢtirilen üretimi almakta ve 

satmaktadırlar (Markusen, 1996:298) 

Marshall, “Ekonominin Prensipleri” (1890) adlı çalıĢmasında dıĢsal 

ekonomileri ifade ederken firmalara sağlanan olanaklar bakımından Ģu hususlara 

değinmektedir: Üretim sahası, iĢgücü, sermaye, enerji, kanalizasyon (altyapı), 

ulaĢtırma ve bilgi alıĢveriĢi. Firmalar bu faktörlerin hepsine bir havuz içerisinde 

eriĢim imkânına sahip olabilmektedirler. Tüm bunlar üretim faktörlerinin artıĢını 

sağlayacağı gibi; söz konusu havuzun uzmanlaĢmaya baĢlamasıyla birlikte, uzun 

dönemli faktör fiyatları düĢmeye baĢlayacak veya faktörlerin üretkenliğini 

artıracaktır (Harrison, 1991:472). Burada firmalar açısından dıĢsal fayda söz 

konusudur. Zira firmaların belirtilen imkânlardan faydalanmaları, uzun dönemde 

birim üretim maliyetlerini düĢürecektir. Çünkü firmalar altyapı, uzmanlaĢmıĢ 

iĢgücü ve sermayeye ulaĢabilmektedirler (Harrison, 1991, 472).  

Marshall, ekonominin üretim ölçeğindeki yükseliĢi iki sınıfa ayırmaktadır. 

Ġlki endüstrinin genelindeki kalkınmaya bağlıdır, ikincisi ise firmaların kendi 
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 Ġhtiyaç fazlası üretim.  
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kaynaklarına bağlı olarak gerçekleĢmektedir. Ġkinci sınıfta yer alan özellik içsel 

ekonomilerin kapsamına girmektedir, firma içindeki organizasyonu, alım ve 

satım gibi konuları içermektedir (Sunley, 1992:307). DıĢsal ekonomilerle 

karĢılaĢtırıldığında oldukça küçük bir içeriğe sahiptir.  Zira dıĢsal ekonomilerin 

ulusal boyutu vardır, eğitim, bankacılık, nakliye gibi konuları içermektedir, 

ayrıca firmaların komĢuluk iliĢkilerinden kaynaklanan bir yerel endüstriyi ifade 

etmektedir (Sunley, 1992:307). 

Marshall, endüstriyel bölgenin oluĢumunda Ģu noktaya dikkat 

çekmektedir. Firmaların özgür oluĢlarıyla birlikte, bireyler sahip oldukları 

sermayelerini ve iĢgücünü en iyi Ģekilde değerlendirebilecekleri alanlar 

aramaktadılar (Sunley, 1992:309). Doğal seçimin yaĢandığı bu süreçte, 

organizasyon ve yönetim açısından bir uyumluluk söz konusu olmaktadır. GeniĢ 

bir açık piyasa, mevcut iĢlerin bireyler arasında otomatik olarak dağılımını 

sağlamaktadır (Sunley, 1992:309). 

Endüstriyel bölgeyi neyin bu kadar özel kıldığına bakıldığında, Marshall‟a 

göre bölgenin kendine özgü içselleĢmiĢ ve oldukça esnek olan yerel emek 

piyasasının doğası ve kalitesidir (Markusen, 1996:299). Bireyler firmadan 

firmaya geçiĢ yapabilmektedirler. Ayrıca iĢyeri sahipleri ile çalıĢanlar aynı 

toplum içinde yaĢamaktadırlar(Markusen, 1996:299). Bu aktörler “atmosferdeki 

endüstriyel gizemlerden” (“the secrets of industry are in the air”)  

faydalanmaktadırlar. ÇalıĢanlar firmalardan ziyade bölgeye bağlılık 

göstermektedirler (Markusen, 1996: 300). 

Marshall‟ın vasıflı iĢgücü hakkındaki görüĢleri Ģu Ģekildedir. Büyük 

kitleler halindeki çalıĢanların benzer iĢlerde çalıĢmalarıyla birlikte, çalıĢanlar 

yaptıkları iĢi birbirlerine öğretmektedirler. “Nerede olursa olsun, yüksek sınıftaki 

bir endüstri kendisi için gerekli olan zihniyeti ve vücudu yerelde 

şekillendirecektir.”  (Marshall, 1890:aktaran Sunley, 1992, 307). Çocuklar bu 

havayı soluyarak yetiĢecekleri için “ticaretin gizemli hali kalkacaktır.” 

(Marshall, 1890:aktaran Sunley, 1992, 307). Jones (1914), bu duruma örnek 

olarak Güney Galler‟deki teneke endüstrisini örnek olarak ele almıĢtır; babalar 

oğullarını ticaret yaptıkları yere götürmektedirler ve çocuklar, ileriki yaĢlarında 

çalıĢacak oldukları bu atmosferde yetiĢmektedirler (aktaran, Sunley, 1992, 307). 

Marshall‟a göre vasıflı bir nitelik gerektiren endüstriyel bölgelerin bu özelliği 

elde etmeleri ve iyi bir emek piyasasına sahip olmaları çok çabuk 

gerçekleĢmediğinden, söz konusu durumun endüstriyel bölge açısından önemi 

oldukça fazladır (Sunley, 1992, 307). 

Marshall‟ın tanımını yapmıĢ olduğu endüstriyel bölgede, ihracat bölgenin 

geliĢimini sağlayan önemli bir etkendir (Phelps ve Ozawa, 2003:591). Fakat 

Marshall‟ın üzerinde durmuĢ olduğu ihracat, Adam Smith‟in ihracat yapısından 

oldukça farklıdır. Zira Smith‟in ifade etmiĢ olduğu ihracatın yönü, kasabalardan 

Ģehir merkezlerine doğrudur (Phelps ve Ozawa, 2003:591). Marshall‟ın 

çalıĢmalarını yapmıĢ olduğu bu dönemde imalat sanayi geliĢme gösterdiği için 
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ülkeler arasında gerçekleĢtirilen uluslararası ticaret ön plan çıkmaktadır (Phelps 

ve Ozawa, 2003:591).  

Marshall‟ın tespitlerinin yer aldığı endüstriyel bölge yapısının özellikleri, 

Tablo 1‟de “SanayileĢme Dönemi” olarak gösterilmektedir. Tabloya 

bakıldığında verimlilik artıĢını sağlayan faktör iĢ bölümüdür. Tarıma ve zanaata 

dayalı üretim yerini sanayi üretimine bırakmaktadır. Ekonomik birikimin 

kaynakları sadece yerelle sınırlı kalmayıp, yerelin dıĢından da kaynak temini söz 

konusudur.  

3.3. Endüstriyel Bölge Teorisinin OluĢumu: Ġtalyan YaklaĢımı 

1960‟lı yıllara gelindiğinde, Marshall‟ın 1900‟lerin baĢlarında ortaya 

koymuĢ olduğu görüĢleri, endüstri kavramı çerçevesinde teorik analizleri 

destekleyici unsurlar olmuĢtur (Sforzi, 2002:442). Marshallyan endüstriyel 

bölge, Ġtalya‟da yeniden keĢfedilmiĢtir. Bu “yeniden keĢif” a. sektörün yanı sıra 

endüstriyel ekonominin de analizlerin bir parçası olarak ele alınmaya 

baĢlanması, b. klasik endüstrileĢmenin yanı sıra hafif sanayileĢmenin de (light 

industrialization) bir model olarak görülmesi, c. ekonomik değiĢimin 

açıklanmasında teorik bir örnek (paradigma, model) teĢkil etmesi Ģeklinde 

olmuĢtur; zira ekonomik analizlere mekânın (territory) ve toplumun yeniden 

eklenmesi söz konusudur (Sforzi, 2002:442). Sforzi, ekonomi iĢleyiĢini, iĢleyiĢin 

meydana geldiği mekân çerçevesinde ele almanın ve yereldeki toplumla 

iliĢkilendirmenin oldukça açıklayıcı bir durum olduğunu ifade etmektedir. 

(Sforzi, 2002:442). 

Harrison‟da endüstriyel bölgelerin teorik dayanaklarına, özellikle 

Ġtalya‟da bu konu hakkında yapılmıĢ çalıĢmalarda rastlanıldığını belirtmektedir. 

Ġtalya‟da yapılan çalıĢmalar 19.y.y.‟ın sonlarında Ġngiliz ekonomist Alfred 

Marshall‟ın ortaya koymuĢ olduğu bulgular temelinde geliĢtirilmiĢtir (Harrison, 

199:474). 

Marshall‟ın endüstriyel bölgeler için belirtmiĢ olduğu ve firmaların ortak 

kullanabildikleri dıĢsal ekonomiler (altyapı hizmetleri, iĢgücü ve bilgi gibi), 

firmalar bakımından cazip olanaklar sunmaktadır (Harrison, 1991:475). Ġtalyan 

endüstriyel bölgelerinde, Marshall‟ın ifade etmiĢ olduğu dıĢsallıklar, endüstriyel 

bölgenin ekonomik geliĢiminin sağlıklı bir Ģekilde sağlanması bakımından, 

gerek kamu gerekse özel kesim tarafından üzerinde durulan önemli argümanlar 

olmaktadır (Harrison, 1991:475).  

Endüstriyel bölgelerdeki tekrarlanan anlaĢmalar, yereldeki sosyal iliĢkiler 

çerçevesinde gerçekleĢmektedir. Sosyal iliĢkiler ise ailevi, dini, politik veya 

endüstri iliĢkileri gibi farklı alanlarda oluĢmaktadır ve bölge içerisindeki 

firmaları karĢılıklı paylaĢım konusunda cesaretlendirmektedir (Perry, 1999:89). 
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 Çetin (2006), Üçüncü Ġtalya‟daki
45

 endüstriyel bölgelerin kalkınma süreci 

üzerinde etkili olan, güven ve sosyal sermaye arasındaki iliĢkileri incelediği 

çalıĢmasında, Birinci ve Üçüncü Ġtalya‟nın Ġkinci Ġtalya‟ya göre daha yüksek 

sosyal sermaye ve güven düzeyine sahip olduklarını ve bu nedenle ekonomik 

geliĢmenin söz konusu bölgelerde daha güçlü olduğu sonucuna varmaktadır 

(Çetin, 2006:74). 

Firmalar arasındaki rekabet oldukça yoğundur. Rekabetçilik, bir firmanın 

baĢka bir firmanın spesifik (özgün) yeteneklerini veya piyasa bağlantılarını elde 

etmeye çalıĢması gibi fırsatçı davranıĢları içermektedir (Perry, 1999:89). 

Kollektif pazarlama yapılması, kaliteye önem verilmesi ve orijinal tasarımların 

yapılması bakımından taĢeronlarla anlaĢmalar yapılması, maliyetlerin minimize 

edilmesinde kullanılan basit yöntemlerdir (Perry, 1999:89). Meslek odalarının 

sunmuĢ oldukları hizmetlerin desteklenmesi ve kullanılması önemlidir. Zira bu 

birimler üyelerine; ticari destek, eğitim ve piyasa asistanlığı gibi konularda 

yardımcı olmaktadırlar (Perry, 1999:89). Böylelikle de üretim sistemi açısından, 

sorumluluğun paylaĢılması söz konusu olabilmektedir. TaĢeron firma ile ana 

firma arasındaki farklı istihdam koĢullarındansa, aile içinden sağlanan iĢgücü 

daha esnek ve iĢbirlikçi bir yapı sergilemektedir (Perry, 1999:89). 

Tablo 1‟de sanayileĢmenin son dönemleri olarak belirtilen periyodu, 

Ġtalya‟da endüstriyel bölge teorisinin geliĢtirildiği dönem içinde değerlendirmek 

mümkündür. Çünkü her iki dönem aynı zaman aralığına denk gelmektedir. Bu 

periyotta gerçekleĢtirilen sanayi üretimi beraberinde sermaye birikimine neden 

olmaktadır. ĠĢ bölümü geniĢ bir çerçevede Ģekillenerek firma içinde, firmalar 

arasında ve sektör içinde oluĢmaktadır. Firma sahipliği farklılaĢarak yerel halkın 

dıĢına çıkmakta, hem yerli hem yabancı kiĢiler sahip konumuna gelmektedirler. 

4. ENDÜSTRĠYEL BÖLGE OLGUSUNUN GELĠġĠM SÜRECĠ 

Bu kısımda endüstriyel bölge olgusunda yaĢanan dönüĢümler, tarihsel 

süreç içerisinde incelenecektir. Ġncelemeyi yaparken endüstriyel bölge konusu 

üzerinde çalıĢmalar ve analizler yapan Ġtalya‟nın deneyimlerine yer verilecektir.  

4.1. Kırsal YaĢamdan Zanaatkâr Kümelere GeçiĢ  

     (1920- 1950’lerin BaĢları) 

Kırsal kesimde yaĢayan insanların, Ģehirlere göç etmeye baĢlamasıyla 

birlikte, endüstriyel bölgelerin oluĢumuna giden ilk süreç Ģekillenmeye 

baĢlamaktadır. Bu ilk aĢamada ekonomik faktörlerden biri olarak, Ģehirlerdeki 
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 Ġtalya bölgesel olarak üç bölgeye ayrılmaktadır. Birinci Ġtalya, Ġtalya‟nın kuzey batı 

kısmındaki yerleri; Ġkinci Ġtalya, güney kısımdaki; Üçüncü Ġtalya merkezi ve kuzey 

doğudaki yerleri kapsamaktadır. 
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ücretlerin kırsala göre yüksek olması, insanları Ģehirlere göç etmek konusunda 

cesaretlendirmektedir. Ayrıca kırsal kesimden gelen insanların, kendi ürünlerini 

talep edebilecek müĢteri kitlesini Ģehirlerdeki yerel pazarlarda bulmaları da göçü 

teĢvik eden diğer bir faktör olmuĢtur (Parrilli, 2004:1119). 

Bu dönemde Ġtalya‟da gerçekleĢtirilen üretim esasen zanaatkâr bir yapıda 

ve evlerde gerçekleĢtirilmektedir. DüĢük teknolojili ve küçük ölçekli bir yapının 

hâkim olduğu bu üretim düzeninde, oldukça yetenekli ve uzmanlaĢmıĢ iĢçiler 

çalıĢmaktadırlar. Bu bakımdan hane halkının fertleri bir firmada görev alıyormuĢ 

Ģekilde çalıĢmaktadırlar. Söz konusu dönemde bireylerin sahip oldukları 

beceriler formal bir eğitim sonucunda kazanılmamaktadır. Yerelde rekabetçi bir 

avantaj sağlayan yeteneklerin elde edilmesinde okul eğitiminin veya baĢka diğer 

spesifik politikalar etkili olmamaktadır (Esposti ve Sotte, 2002:16). Bu durumun 

nedeni olarak ise 1920 ile 1950‟li yıllar arasında yaĢanan I. ve II. Dünya 

SavaĢları‟nın, hükümetlerin eğitim ve diğer politika uygulamalarını kesintiye 

uğratması gösterilebilir. 

Kırsal kesimden Ģehirlere doğru göçlerin yaĢandığı bu dönemde, doğal 

kaynakların fabrikasyon üretimlerde kullanılmasının da etkileri görülmektedir. 

Örneğin Brianza ve Appennini Ģehirlerinde büyük bir orman potansiyelinin 

olması, buralarda mobilya endüstrisinin geliĢmesine imkân sağlamıĢtır; 

Sassuolo‟daki mağaraların çokluğu burada seramik endüstrisinin geliĢmesinde 

etkili olmuĢtur; Parma‟daki büyükbaĢ hayvan yetiĢtiriciliği mandıra 

endüstrisinin oluĢumunu sağlamıĢtır. Diğer önemli faktör ise toplumun içinde 

yetiĢen zanaatkârların varlıklarıdır. Bu zanaatkârlar yiyecek, ayakkabı, giyim ve 

mobilya gibi alanlarda gerek kasabalarda gerekse Ģehirlerde yüzyıllardır üretim 

yapmaktadırlar (Parrilli, 2004:1120). 

Kırsaldan Ģehirlere göç eden bireylerin Ģehir hayatına uyum sağlamları 

bakımından, kurumsal çevrelerde kolaylıklar sağlanmakta ve bireyler göçe 

teĢvik edilmektedirler. Böylelikle göç baĢlamadan önce gerekli altyapı 

olanakları hazırlanarak, göçle birlikte yaĢanacak nüfus artıĢının getireceği 

negatif dıĢsallıkların (kaçak yapılaĢma, çevre kirliliği, güvenlik vb.) önüne 

geçilmektedir. Örneğin elektrik, su, telefon, kanalizasyon, ulaĢım ve barınma 

gibi konularda bireylere kolaylıklar sağlanarak, yaĢam standartlarının 

yükseltilmesi mümkün olmaktadır. Ayrıca kamu kesiminde istihdam olanakları 

verilerek, bireylerin Ģehirlere göç etmeleri de teĢvik edilmektedir (Parrilli, 

2004:1119). Bir bütün olarak ekonomi politikaları, sosyal politikalar ve kamu 

politikaları endüstriyel bölgenin oluĢumunda ve yerel kalkınmanın bu ilk 

aĢamasında güçlü ve koordineli bir görünüm arz etmektedir. 

 Bu dönemde gözlenen ve yukarıda açıklamaları yapılmıĢ olan geliĢmeler 

Tablo 2‟de ekonomik, sosyal ve politik düzeylerde sınıflandırılmıĢ Ģekilde 

görülebilmektedir. 
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Tablo 2: AĢama 1: 1920’lerden 1950’lerin BaĢlarına  

 

Kaynak: PARRILLI, Mario D. (2004), s.1120 

4.2.  Zanaatkâr Üretimden Endüstriyel YoğunlaĢmaya GeçiĢ 

(1950’ler - 1960’lar)  

   Zanaatkâr üretim sistemlerinden, endüstriyel üretim sistemlerine geçiĢin 

yaĢandığı bu yıllar arasındaki en dikkat çekici durum yereldeki üretim yapısında 

önemli değiĢimlerin olmasıdır. Bu dönemin baĢlarına kadar geçen sürede yerel 

de üretilen çıktılar el iĢçiliğiyle ve küçük zanaatkâr üretimle 

gerçekleĢtirilmektedir. Fakat 1950‟lere gelindiğinde ise yerelin dıĢındaki 

tüketimi de kapsayan geniĢ kitlelerin tüketimlerinin karĢılanmasına dönük 

olarak, standartlaĢtırılmıĢ ürünlerin üretiminin yapıldığı endüstrileĢme 

(sanayileĢme) trendi baĢlamıĢtır (Parrilli, 2004:1121).  

Ġtalya‟nın kalkınması üzerine çalıĢmaları olan Vera Lutz bu döneme 

iliĢkin Ģu tespitleri yapmaktadır. Ġtalya‟nın kuzey kesimlerinde sermaye-yoğun 

yapıya sahip büyük firmalar yer almaktadır, sendikalaĢma vardır ve çalıĢanlara 

ödenen ücretler yüksektir. Güneydeki bölgelerde ise emek-yoğun yapıya sahip 

küçük iĢletmeler yer almaktadır, sendikalaĢma yoktur ve çalıĢanlara düĢük 

ücretler ödenmektedir (Brusco, 1992:10).  

Lutz‟un çalıĢmasındaki çarpıcı bulgu; kuzey ve güney bölgelerde yer alan 

büyük ve küçük firmaların aynı endüstri kollarında faaliyet gösteriyor 

olmalarıdır. Fakat güney bölgesindeki firmaların üretimleri belirli kiĢilerin 

(zengin kimselerin) taleplerine göre yapılmakta ve bu kiĢilere satılmaktadır. 

Kuzey bölgesindeki firmaların üretimleri ise ulusal düzeydeki talebin 

karĢılanmasına yönelik olarak gerçekleĢtirilmektedir (Brusco, 1992:10-11).  

AĢama 1’deki Ana 

Trend 

Ekonomik 

Faktörler 

Sosyal Faktörler Politika Faktörleri 

ġehirleĢme Kırsal-Ģehir ücret 

farkı 

ġehirlerde aile 

bağlantıları 

Küçük firmalar ve 

Zanaatkârlara statü 

verilmesi 

Zanaatkâr 

Yığılmalar 

Yerel Pazar GiriĢimci ruh Temel altyapı 

yatırımları 

 Zanaatkâr 

yetenekler 

Doğal Kaynaklar 

ġehirlerde 

geleneksel üretim 

Kamunun istihdam 

sağlaması 
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Lutz‟a göre yüksek ücretlerin ödendiği kuzey bölgelerindeki politika 

uygulamaları, güney bölgelerindeki küçük iĢletmeler için gerekli olan sermaye 

birikiminin oluĢmasını engellemektedir. Lutz, sadece büyük firmaların etkin 

olabileceğini ve sendikalaĢma yapısı karĢısında yüksek ücretler 

verebileceklerini, küçük firmaların ise kaçınılmaz bir Ģekilde etkin 

olamayacaklarını iddia etmektedir. Aynı zamanda Lutz, Ġtalya‟nın 

kalkınabilmesi açısından, kuzey bölgelerindeki ücretlerin düĢürülerek, kuzey ve 

güney bölgelerindeki ücret yapısının standartlaĢtırılması gerektiğine 

değinmektedir (Brusco, 1992:11). 

  1950‟li yıllarda motor bisiklet, otomobil ve kamyonların yaygın olarak 

kullanılmaya baĢlanmasıyla birlikte, Ģehre uzak yerlerde yerleĢik olan üreticiler 

ürünlerini pazara daha hızlı bir Ģekilde getirmeye baĢlamıĢlardır. Böylelikle 

Ģehirlere uzak olan yerleĢim yerlerine ticari bir canlılık gelmiĢtir. UlaĢım 

araçlarındaki geliĢmeler beraberinde geleneksel aracıların (bankerler ve 

komisyoncular) etkilerinin azalmasına neden olarak üreticilerin doğrudan 

pazarlara ulaĢmasına imkân sağlamaktadır. Bu açıdan bakıldığında ulaĢım 

araçlarının yaygın bir Ģekilde kullanılması, Ģehirlere uzak yerlerde oturan 

üreticilerin ticari bilinç kazanmalarında oldukça önemli bir etken olmuĢtur 

(Barker, 1994:634).     

 EndüstrileĢmenin ilk aĢamasının gerçekleĢtiği bu dönemde büyük 

firmalar, kırsaldan Ģehire yapılan göçün oluĢturduğu emek arzından 

faydalanmaktadırlar. Bu göçün oluĢumunda ise Ģehirdeki ücretlerin, kırsaldakine 

göre yüksek olması etkili olmaktadır. Bunun yanı sıra zanaatkâr yeteneklere 

sahip olan bireylerinde fabrikalarda çalıĢması, fabrikalarda üretkenliği artırarak, 

ürünlerin ulusal pazarda yer almasını kolaylaĢtırmaktadır (Parrilli, 2004:1121). 

Bu ikinci aĢamada, ekonomik aktörler arasındaki sosyal iliĢkilerin uyum 

içerisinde olması, Ģehirlerde küçük ölçekli iĢletmelerden meydana gelen 

endüstriyel bölgeleri ortaya çıkarmaktadır. Kurumsal açıdan bakıldığında, kamu 

kesiminin kendi bünyesinde istihdam olanaklarını artırması ve altyapı 

yatırımlarına devam etmesi kırsal nüfusun Ģehirlere doğru yapmıĢ olduğu göçü 

artırmaktadır. Hükümetin endüstrileĢme politikası Avrupa ĠyileĢtirme Programı 

(European Recovery Programme) çerçevesinde düzenlenmektedir. Bu kapsamda 

kamu yatırımlarının artırılması ve teknolojiye önem verilmesi ön plana 

çıkmaktadır. Demir, çelik ve kimya gibi temel endüstrilere, bunun yanı sıra 

otomobil ve elektrikli ürünlerin üretimine destek verilmesi söz konusudur 

(Parrilli, 2004:1121). 

Ġkinci aĢama süresince bireyler yüksek ücretlere ve sosyal güvenlik 

hizmetlerine oldukça duyarlıdırlar. Ayrıca büyük firmalar bireylere teknik bilgi 

ve yeni ürünlerin üretimine iliĢkin yetenekler kazandırmaktadır. Bireylerin 

büyük firmalardan elde edecekleri bu kazanımların, ileriki dönemlerde kendi 

iĢyerlerini açmalarında büyük kolaylıklar sağlaması söz konusudur. Bu nedenle, 

zanaata dönük becerileri olan bireylerin iĢyeri açarak küçük giriĢimler 
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gerçekleĢtirmek yerine, büyük firmalarda çalıĢmaları ön plana çıkmaktadır 

(Parrilli, 2004:1121). 

Bu dönemde gözlenen ve yukarıda açıklamaları yapılmıĢ olan geliĢmeler 

Tablo 3‟de ekonomik, sosyal ve politik düzeylerde sınıflandırılmıĢ Ģekilde 

görülebilmektedir. 

Tablo 3: AĢama 2: 1950’lerden 1960’lara  

AĢama 2’de Ana 

Trend 

Ekonomik 

Faktörler 

Sosyal Faktörler Politik Faktörler 

EndüstrileĢme 

(SanayileĢme) 

Büyük yerel 

firmaların artması 

Endüstriyel bölgede 

sosyal uyum 

Avrupa ĠyileĢme 

Planı 

Kitlesel tüketim Zanaatkâr emek 

gücünün çokluğu 

Endüstriyel bölge 

içerisinde 

yatırımcıların 

çokluğu 

Teknolojiye önem 

verilmesi 

EndüstrileĢmeye 

destek verilmesi 

Kaynak: PARRILLI, Mario D. (2004), s.1121. 

4.3. Endüstriyel YoğunlaĢmadan Endüstriyel Bölgelere GeçiĢ 

(1960’lar - 1980’ler) 

Üçüncü aĢama, endüstriyel bölgelerin en geleneksel biçimini ortaya 

koymaktadır. Birçok küçük ve orta büyüklükteki iĢletme (KOBĠ) birlikte 

çalıĢabilme yeteneğine sahiptir ve üretmiĢ oldukları nihai ürünleri uluslararası 

pazarlarda satabilmektedirler (Parrilli, 2004:1122). 

Bu dönemde yaĢanan yapısal değiĢime yol açan faktör, Fordist üretim 

sisteminin bozulmasıdır. Fordist üretim sistemi; üretimin tek amaçlı makinelerle 

yapıldığı, niteliksiz iĢgücü kullanıldığı ve iĢçilerin belirli bir iĢi sürekli olarak 

yapmalarıyla üretimde verimliliğin artması beklenilen bir üretim sistemidir 

(Atik, 2005:53). Fordist sistemde geniĢ tüketici kesimlerine dönük yapılan 

üretim, beraberinde aĢırı üretimin yapılmasına neden olmaktadır. Bu durum ise 

arz ve talep dengesizliklerini ortaya çıkarmaktadır. Sermayedarlar ile çalıĢanlar 

arasındaki ekonomik ve sosyal çatıĢmalar, zor durumda olan Fordist sistem 

üzerinde baskı oluĢturmaktadır. Büyük Ģehirler ve büyük firmalar lider 

konumlarını kaybetmektedirler (Parrilli, 2004:1122). 

Brusco‟nun “Bağımlı TaĢeronluk Modeli” olarak adlandırdığı ve 1960‟lı 

yıllarda Ġtalya‟daki endüstriyel bölgeler üzerine yapmıĢ olduğu tespitler Ģu 

Ģekildedir. Bu dönemde,  daha önceki süreçte büyük firmalar tarafından 

gerçekleĢtirilen üretimin önemli bir kısmı küçük firmalar tarafından yapılmaya 

baĢlanmıĢtır.Bağımlı taĢeronluk modelinde, küçük firmalar ulusal piyasalara 
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üretim yapmaktadırlar. Küçük firmaların ulusal piyasalarla olan iliĢkisi, dolaylı 

bir yapı arz etmektedir. Bunlar gerçekleĢtirdikleri üretim birimlerini daha büyük 

firmalara satmaktadırlar ve büyük firmaların da söz konusu üretimi ulusal veya 

uluslararası piyasalara satmaları söz konusudur (Brusco, 1992:12).  

Bellandi, 1970‟li yıllarda Ġtalya‟daki küçük ölçekli firmaların sayısında 

artıĢ olduğunu belirtmektedir. Bu duruma yol açan sebepleri Ģu Ģekilde ifade 

etmektedir. Ġlk olarak tekstil, giyim, ayakkabı, mobilya ve seramik gibi 

sektörlere yönelik talep olmaktadır. Söz konusu sektörlerde yaĢanan canlılık, 

beraberinde makine üretimi alanında faaliyet gösteren firmalarında çoğalmasına 

etki etmektedir. Ġkinci olarak ise büyük sanayi iĢletmelerinin olduğu 

bölgelerdeki performans düĢüklüğünün, üretimin küçük firmalara doğru 

kaymasına neden olmasıyla, küçük firmaların sayılarının artmasına yol açtığı 

söylenebilir (Bellandi, 2002:426). 

Küçük firmalar üretimlerini modern makinelerle gerçekleĢtirmektedirler. 

Nihai ürünler “Made in Italy” (Ġtalya‟da üretilmiĢtir) imajı altında ulusal ve 

uluslararası piyasalara satılmaktadır. Bu dönemde piyasaların talep ettiği ürünler 

değiĢken ve kiĢisel özellikler taĢıyan bir yönde Ģekillenmektedir (Bellandi, 

2002:426). 

Üretimde yeni bir yapılanmaya geçildiği bu dönemde, spesifik coğrafik 

bölgeler Ģeklinde yeni bir üretim yapılanması oluĢmaktadır. Kobi‟ler arasındaki 

yakın iliĢkiler, firmaların birlikte iĢ yapabilmelerine imkân sağladığı gibi ölçek 

avantajlarını de beraberinde getirmektedir. Ortak giriĢim, dıĢsal ekonomiler ve 

esneklik Kobi‟lere yeni bir rekabet gücü sağlamaktadır. Böylelikle Kobi‟ler, 

kitlesel tüketimin yerini almıĢ olan yeni tüketim taleplerine (kiĢilere özgü ve 

inovatif ürünlerin talebi) cevap verebilme imkânına kavuĢmaktadırlar (Parrilli, 

2004:1122). 

Barker‟ın bu döneme iliĢkin tespitleri Ģu Ģekildedir. Ġtalya‟nın 1970‟li 

yıllardaki ekonomik büyümesi daha çok kuzey ve merkez bölgelerdeki küçük ve 

orta ölçekli iĢletmelerin dinamizmlerine bağlı olarak gerçekleĢmektedir. Bu 

bölgelerdeki endüstriyel yapılanma kırsal yerleĢimlere ve küçük Ģehirlere yakın 

mesafelerde oluĢmaktadır. Prato ve Bassano Ģehirlerindeki endüstriyel bölgeler 

bunlara örnek verilebilir. Söz konusu yerlerde tekstil, ayakkabı, seramik ve 

mobilya gibi hafif sanayi alanlarında uzmanlaĢmaya gidilmektedir. Birçok 

endüstriyel bölgedeki uzmanlaĢmıĢ zanaatkâr yapıdaki iĢletmeler büyük 

firmalarla veya kendi aralarında taĢeronluk sözleĢmesi yapmaktadırlar. Bu 

dönemde zanaatkâr firmalar bazı durumlarda kendi aralarında iĢ bölümü yaparak 

ölçek ekonomilerinden faydalanabilmektedirler (Barker,1994:621-622). 

Trigilia‟ya göre Ġtalyan ekonomisindeki küçük firmaların geliĢmelerindeki 

süreç 1970‟li yıllara rastlamaktadır. Bu dönemde merkezi yönetim düzeyinde 

uzun dönemli etkili ekonomi politikalarının geliĢtirilememesi, beraberinde 

küçük firmaların yerel düzeyde bulunan mevcut sosyal ve politik kaynakları 

kullanmalarına neden olmaktadır. Böylelikle küçük ölçekteki firmaların 
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teknolojideki, çalıĢma organizasyonundaki ve piyasa yapısındaki değiĢimlere 

uyum sağlayarak, kendi geliĢimleri için gerekli fırsatları elde etmeleri mümkün 

olmaktadır. Büyük ölçekteki firmaların kendi yapılarını güçlendirme süreçleri 

de, küçük firmaların geliĢim dönemlerinin yaĢandığı 1970‟li yıllara 

rastlamaktadır (Trigilia, 1986:161).  

Parrilli‟nin bu döneme iliĢkin tespitleri Ģu Ģekildedir. Büyük firmaların 

kriz dönemine girdiği bu süreçte, büyük firmalarda çalıĢanlar iĢlerinden 

ayrılarak kendi küçük firmalarını kurmaktadırlar. 1951 yılında %27 olan Kobi 

sayısındaki artıĢ oranı, 1961 yılına gelindiğinde ĢaĢırtıcı bir Ģekilde %99 

seviyesine çıkmıĢtır. Kobi‟lerdeki istihdam oranı 1951 yılında %59 iken 

1961‟de %65‟e ve 1971‟de %73 seviyesine ulaĢmıĢtır. Bu süreçte sıklıkla yeni 

giriĢimciler ile eski iĢverenler arasında iĢbirlikleri yapılmaktadır. Zira eski 

iĢverenlerin yeni giriĢimcilere sahip oldukları makineleri satmaları veya 

kiralamaları, iĢ deneyimlerini bu giriĢimcilerle paylaĢmaları söz konusudur. Bu 

iĢbirlikleri sabit maliyetleri ve riskleri azaltıcı etki yapmaktadır. Ayakta kalma 

mücadelesi veren büyük firmaların piyasalar üzerindeki kontrolü geniĢ çapta 

devam etmektedir. Küçük firmalar yapmıĢ oldukları üretimi bu büyük firmalara 

satarak büyüme fırsatı yakalayabilmektedirler. Büyük firmaların küçük 

firmaların üretimlerini satarak ayakta kalmaya çalıĢtıkları üçüncü aĢamada, yerel 

üretim yaĢanan krizden en az Ģekilde etkilenmiĢ, yeni piyasalara açılmıĢ ve yeni 

organizasyon modelleri ortaya koymuĢtur (Parrilli, 2004:1122). 

1970‟li yılların ortalarında Ġtalya ekonomisinde görülen canlanmanın bir 

sonucu olarak Brusco (1992)‟nun geliĢtirmiĢ olduğu “Mark I Endüstriyel Bölge 

Modeli”ne, Parrilli‟nin çalıĢmasıyla bir arada yer verilebilir.  

Becattani ve Brusco (1992)‟ya göre bu tip endüstriyel bölgelerde 

teknolojik standartlar oldukça iyidir. Küçük firmalar da büyük firmalarla benzer 

teknolojiyi kullanmaktadırlar (Brusco, 1992:15). Brusco, ücretlerin ortalamadan 

biraz düĢük düzeyde olduğunu belirtmektedir. Solinas (1982), küçük ve büyük 

firmalar arasındaki çalıĢan hareketliliğin yüksek olduğunu ortaya koymaktadır 

(aktaran, Brusco, 1992:15). 

Mark I endüstriyel bölgelerindeki rekabet, benzer alanda üretimde 

bulunan firmalar arasında gerçekleĢmektedir. Benzer firmalar arasındaki dikey 

yönlü rekabet, firmaların yatay yönlü iĢbirlikleri yapmalarını teĢvik etmektedir. 

Zira yatay yönlü olarak, birbirinden farklı firmaların birlikte çalıĢmaları 

sonucunda, firmaların dikey yönlü (benzer firmalar karĢısındaki) rekabet gücü 

artmıĢ olacaktır (Brusco, 1992:15). 

Parrilli, üçüncü aĢamadaki sosyal uyum açısından Ģu ifadeleri 

kullanmaktadır. Sosyal uyumun kaynağı, endüstriyel bölge içerisindeki birçok 

bireyin birbirlerini yıllardır tanıyor olmalarıdır. Yerel düzeydeki bu durum, 

güven atmosferini tesis etmektedir. Güven faktörü, sürekli olarak tekrarlanan 

üretime ve yerel aktörler arasındaki karĢılıklı ticari iliĢkilere dayalıdır. KarĢılıklı 

ticari iliĢkiler bireylerin birbirlerini daha iyi tanımalarını ve kendi aralarındaki 
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itibarları hakkında daha iyi bilgi edinmelerini sağlamaktadır. Ticari iliĢkiler 

bireylerin, “birlikte hareket etmemenin yol açacağı maliyetleri” anlamalarına da 

yardımcı olmaktadır. Sosyal uyumun destekleyicilerinde biri de aile faktörüdür. 

Kobi‟lerin baĢarılı olmasında giriĢimcilerin aile fertleri önemli rol 

oynamaktadırlar. Zira uzun çalıĢma saatleri, sorumluluğun paylaĢılması, 

üretimin ve pazarın kontrol edilmesi gibi konularda aile fertlerinin desteği ön 

plana çıkmaktadır (Parrilli, 2004:1123). 

Endüstriyel yoğunlaĢmadan, endüstriyel bölgelere geçiĢin yaĢandığı 3. 

AĢama‟da, yereldeki üretim sistemi hükümet politikaları tarafından da 

desteklenmektedir. Bu dönemde Kobi‟lerin geliĢmesi için yasalar çıkarılmıĢtır. 

Örneğin “Sabatini Yasaları” olarak bilinen uygulamada, firmaların 

teknolojilerini yenilemeleri teĢvik edilmektedir. 200.000‟in üzerinde firma yeni 

makineler satın alarak teknolojilerini geliĢtirme imkânı bulmuĢtur. “Ossola 

Yasaları” olarak adlandırılan uygulamada ise firmaların ihracat kapasitelerinin 

artırılması üzerinde durulmaktadır. Bu yasayla ulusal ve/veya yereldeki 

kuruluĢların Kobi‟lere çeĢitli konularda yardımcı olarak, Kobi‟lerin uluslararası 

piyasalara daha rekabetçi bir Ģekilde girebilmeleri amaçlanmaktadır. Burada 

Ģunu da belirtmek gerekir ki, kamu kuruluĢlarının ortaya koymuĢ olduğu yasal 

düzenlemeler ve politika uygulamaları, endüstriyel bölge içerisinde 

organizasyonel bir çatı konumundadır (Parrilli, 2004:1123). 

Bu dönemde gözlenen ve yukarıda açıklamaları yapılmıĢ olan geliĢmeler 

Tablo 4‟de ekonomik, sosyal ve politik düzeylerde sınıflandırılmıĢ Ģekilde 

görülebilmektedir. 

Tablo 4: AĢama 3: 1960’lardan 1980’lere 

Kaynak: PARRILLI, Mario D. (2004), s.1122. 

AĢama 3’de Ana 

Trend 

Ekonomik 

Faktörler 

Sosyal Faktörler Politik Faktörler 

Üretim artıĢları Fordist üretim 

sisteminin krize 

girmesi 

Kendi iĢini kurma 

isteği 

Sabatini ve Ossola 

kanunları 

Kobi‟lerin 

uluslararasılaĢması  

Kobi‟ler arasında 

birliktelik 

sağlanması 

Avrupa‟nın firmalar 

açısından ortak 

pazar olması 

Üretimde ailenin 

desteğinin alınması 

Bireyler arasında 

güvenin sağlanması 

Yerel yönetimlerin 

destekleri 

Ticari kuruluĢların 

hizmetler sunması 
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4.4. Geleneksel Endüstriyel Bölgelerden Yeni Rekabetçi Endüstriyel 

Bölgelere GeçiĢ   (1980’ler -2000’ler) 

Dördüncü aĢamaya gelindiğinde, yerel üretim sistemleri yeni bir dönüĢüm 

sürecine girmektedirler. Zira yereldeki endüstriyel bölgeler küreselleĢmiĢ bir 

pazarla karĢı karĢıyadırlar. Bu küresel pazarda yereldeki üretim sistemleri, 

dünyanın diğer bölgelerindeki (genellikle büyük firmaların Ģekillendirdiği) 

üretim sistemleriyle rekabet içine girmek durumundadırlar. Firmalar artık 

küresel pazarda kendilerini gösteren Çin, diğer Uzak Doğu Ülkeleri ve Doğu 

Avrupa ülkelerindeki firmalarla rekabet etmek durumundadırlar. Çünkü bu yeni 

rekabetçi giriĢimlerde, küresel pazarda aynı tüketicilere yönelik olarak 

üretimlerini gerçekleĢtirmektedirler (Parrilli, 2004:1124). 

Söz konusu yeni rekabetçi çevre, oldukça kapsamlı ve sürekli değiĢken bir 

yapıya sahiptir. Zira tüketim kesiminde oluĢan özel isteklere bağlı olarak, 

tüketici segmentleri giderek artmaktadır. Bu nedenle firmaların kendi 

aralarındaki rekabetleri fiyatlar düzleminden çıkarak, inovatif ve 

kiĢiselleĢtirilmiĢ ürünlerin üretilebilme yeteneklerine doğru kaymaktadır 

(Parrilli, 2004:1124). 

 Bunun yanı sıra Ġtalyan endüstriyel bölgeleri küreselleĢen bir dünya ile 

karĢı karĢıyadırlar. Bir taraftan düĢük emek maliyetlerine sahip ülkeler, diğer 

taraftan ise büyük sermayeye sahip güçlü rekabetçi firmalar karĢısında baskıya 

maruz kalmaktadırlar. Böyle bir baskıcı yapı karĢısında gerekli düzenlemelerin 

yapılması ve inovatif çerçevede hareket edilmesi gerekir. Söz konusu tedbirleri 

alabilen firmalar dünya ekonomisiyle bütünleĢme sağlayıp ayakta kalabilirken, 

diğerleri ise kendi yerel koĢulları çerçevesinde kısır bir döngü içerisinde 

kalacaklardır (Whitford, 2001:59-60).  

Brusco‟nun 1980‟li yıllarda Ġtalya‟daki endüstriyel bölgeler için ortaya 

koyduğu “Mark II Endüstriyel Bölge Modeli”ne göre bu dönemde Ġtalya‟daki 

büyük ve küçük firmalar yeni bir problemle karĢılaĢmaktadırlar. Endüstriyel 

bölgelerdeki üretim, binlerce insanın dahil olduğu sosyal bir yapıyla iliĢkili hale 

gelmeye baĢlamaktadır. Bu süreçte buluĢ ve inovasyon kapasitesinin 

geliĢtirilmesi bakımından, birçok çalıĢanın kendi branĢındaki teknolojiyi 

anlaması gerektiği konusu üzerine yoğunlaĢılmaktadır. Böylesine bir ortamın 

sağlanması bakımından kafelerde, barlarda ve sokaklarda insanlar arasında bilgi 

etkileĢiminin gerçekleĢmesi önemli bir hâl almaktadır. Böylelikle yeni fikirler 

Ģekillenmekte ve yayılmaktadır (Brusco, 1992:16-17). Fikirlerin, tecrübelerin ve 

bilginin yoğun olarak paylaĢıldığı bu sürece “bilginin sosyal alanda yayılımı” 
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adı verilebilir. Zira bilginin yayılımı, formal kurallar çerçevesinde herhangi bir 

eğitim kurumu tarafından gerçekleĢmemekte veya bir hükümet politikası olarak 

ortaya çıkmamaktadır. Tamamıyla bireylerin bir araya geldikleri, buluĢtukları 

ortak paylaĢımın söz konusu olduğu sosyal çerçevede bilginin yayılımı söz 

konusu olmaktadır.   

Yeni rekabetçi çevrede, bilginin üretilmesi ve bilginin ekonomik aktörler 

arasında yayılması ön plana çıkmaktadır. KüreselleĢen dünyada bilginin 

aktarılmasında mesafelerin bir önemi kalmamaktadır. Fakat yerel üretim 

sistemleri kendi önemliliklerini devam ettirmektedirler. Bunu sağlayan 

faktörlerden biri yerelde bulunan örtük bilginin varlığıdır; diğer faktör ise 

inovasyonun kendine has özellikleridir. Söz konusu özellikler; inovasyonun 

yerelde ortaya çıkmasına bağlı olarak oluĢan fırsatlar, uygun kullanım alanları 

ve birikimliliktir (Parrilli, 2004:1125). Burada Porter‟ın ortaya koymuĢ olduğu 

kümelenme kavramına da kısaca yer verilebilir. Kümelenme
46

 ; belirli bir 

coğrafik bölgedeki firmaların ve kurumların ürün veya hizmet üretimi sürecinde 

karĢılıklı olarak etkileĢim halinde olmalarıdır (Porter, 1998). Kümeler; 

verimliliğin artırılarak, yereldeki refahın sürdürülebilir hale getirilmesi 

bakımından uzmanlaĢmıĢ bilgiyi, yetenekleri, altyapıyı ve destekleyici 

endüstrileri bir araya getirmektedir (Ketels ve Memedovic, 2008:378). 

Bu nedenle (bilginin iĢlenebilmesi bakımından) fiziksel yakınlık yüksek 

teknolojili endüstrilerin geliĢmesine etki etmektedir. Söz konusu etki firmaların 

Ar-Ge yatırımları yoluyla kendi inovasyonlarını gerçekleĢtirmeleri ve 

inovasyonu destekleyen “maddi olmayan sermaye birikimini
47

” yerel içerisinden 

sağlamalarıyla oluĢmaktadır (Parrilli, 2004:1124).   

ĠĢlenmiĢ bilginin iletiĢim teknolojileri aracılığıyla hızlı bir Ģekilde 

yayılabilme imkânı bulması, yerel üretim sistemleri üzerinde değiĢimlere yol 

açmaktadır. Üretimi kolaylaĢtırıcı etkenlerin endüstriyel bölge dıĢında 

bulunması (diğer ülkelerin daha avantajlı olanaklar sunması), örneğin Doğu 

Avrupa‟ya birçok yatırımın (mobilya ve deri iĢletmeleri gibi) yapılmasını 

sağlamıĢtır. Böyle bir yatırımın yapılmasındaki temel faktör ise ucuz emeğin 

                                                           
46

 Bu çalıĢmada endüstriyel bölge incelendiği için, kümelenme kavramına kısaca yer 

verilmiĢtir. Zira kümelenme, kendi baĢına ayrı bir inceleme konusudur. 
 
47

 Maddi olmayan sermaye birikimi; yereldeki bilgi alıĢveriĢini, karĢılıklı güven ve 

bütünleĢme gibi unsurları içermektedir. 
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getirmiĢ olduğu maliyet avantajlarıdır. Büyük firmalar da benzer Ģekilde “çok 

uluslu ağlar” oluĢturmuĢlardır. Buradaki amaç ise inovatif üretkenliğe ve piyasa 

ağyapılarına yakın olunmaya çalıĢılmasıdır. Böylelikle firmalar ve endüstriyel 

bölgeler kendilerini geliĢtirebileceklerdir (Parrilli, 2004:1124). 

Küresel ile yerel arasındaki iliĢkilerde yaĢanan bu dönüĢümün sonucu 

olarak, endüstriyel bölgeler içerisindeki firmalar ve kurumlar arasında 

iĢbirlikleri yapılmaya baĢlanmıĢtır. Bu yeni tip ağ oluĢumunda üniversiteler, 

ticaret ve sanayi odaları, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluĢları, araĢtırma 

merkezleri ve firmalar gibi aktörler arasında ortak giriĢimler söz konusudur. 

Bunun yanı sıra bazı endüstriyel bölgelerde küçük firmalar aralarında büyük 

firmalarında bulunduğu gruplar oluĢturarak, pazarlama, dağıtım, Ar-Ge gibi 

konularda deneyim kazanmaktadırlar (Parrilli, 2004:1125). 

Whitford Ġtalyan endüstriyel bölgelerin devamlılığı açısından kurumsal bir 

yapının oluĢturulmasına dikkat çekmektedir. Bu çerçevede Ģunları 

belirtmektedir. Ġtalyan endüstriyel bölgeleri kendilerine has özelliklerine 

(firmalar arası iliĢkiler, yerel kurumlar ve yerel değerler) karĢın bir adanın 

parçası olmaktan çok dünya ekonomisinde yer alabilen bir yapıya sahiptirler. 

Ġtalyan endüstriyel bölgelerindeki üretim modelinin ülke genelinde yayılmasında 

“kültürel” faktör etkili olmasına rağmen, üretim modelinin sürekliliği 

bakımından yeterli değildir. Söz konusu sürekliliğin sağlanması bakımından 

formal (resmi, kurallar çerçevesinde) yapıya sahip kurumsal yapıların tahsis 

edilmesi gereklidir. Ancak böylelikle firmalar arasındaki koordinasyon belirli bir 

sisteme oturtularak, endüstriyel bölge yapısı içerisindeki normların devamlılığı 

sağlanabilir (Whitford, 2001:59). 

Rabelotti ve diğerlerinin bu döneme iliĢkin gözlemleri Ģu Ģekildedir. 

Ġtalyan endüstriyel bölgelerinde birçok alanda değiĢimler gözlenmektedir. 

Bunlardan ilki; eski sektörler açısından kalitenin artırılması, yeni sektörlere 

girilmesi, hizmetler sektörünün önem kazanması gibi yeni uzmanlaĢma 

alanlarının ortaya çıkmasıdır. Ġkincisi; outsourcing
48

, doğrudan yabancı 

yatırımlar ve küresel değer zincirine katılmak gibi yeni uluslararası stratejilere 

yönelim olmasıdır. Üçüncüsü; bilgi ve iletiĢim teknolojilerine, ürün ve süreç 

inovasyonlarına önem verilerek inovatif stratejilere uyum sağlanmasıdır. Bu 

açılardan bakıldığında endüstriyel bölgeler dönüĢüm süreci içerisindedirler. Bazı 

                                                           
48

 Outsourcing: ĠĢ yönetiminde, belli iĢ alanlarında uzmanlaĢmıĢ firmalara iĢ aktarımı 

yapılarak, aktarımı yapan firmanın asıl iĢine odaklanmasını sağlayan bir yöntemdir. 
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endüstriyel bölgelere bu dönüĢüme ayak uyduramayarak geri planda kalırken, 

diğerleri küreselleĢme ve artan rekabet koĢulları karĢısında kendi endüstriyel 

yapılarında gerekli düzenlemeleri yaparak cevap vermektedirler (Rabellotti vd., 

2009:20). 

Dördüncü aĢamada endüstriyel bölgenin karĢılaĢtığı sorunlardan biri genç 

kuĢakların, aile iĢletmelerinin sorumluluklarını almaktan uzak durmalarıdır. 

Genç bireyler daha büyük firmalarda veya devlet kademelerinde görev almak 

istemektedirler. Bunun yanı sıra ailelerinin mevcut iĢletmelerinde çalıĢacak 

olanlar ise, iĢletmelerini yeni sektörlere (bilgi ve teknolojinin yoğun olarak 

kullanıldığı) sokmak istemektedirler (Parrilli, 2004:1125). 

Parrilli, rekabet koĢullarının giderek ağırlaĢtığı dördüncü aĢamada, 

endüstriyel bölgedeki sosyal iliĢkilerde daha derinlemesine ve uzun vadeli 

(kurumsal bir yapıya dahil olunması) bağlantıların gerçekleĢtirilmesi gerektiğini 

belirtmektedir. Endüstriyel bölgenin ancak bu yolla yeni rekabetçi süreçlere 

cevap verebileceğini ifade etmektedir (Parrilli, 2004:1124). 

   Bu dönemde gözlenen ve yukarıda açıklamaları yapılmıĢ olan 

geliĢmeler Tablo 5‟de ekonomik, sosyal ve politik düzeylerde sınıflandırılmıĢ 

Ģekilde görülebilmektedir. 

Tablo 5: AĢama 4: 1980’lerden 2000’lere  

Kaynak: PARRILLI, Mario D. (2004), s.1124. 

 

 

AĢama 4’de Ana 

Trend 

Ekonomik 

Faktörler 

Sosyal Faktörler Politik Faktörler 

Yeni küresel 

rekabet 

Bilgi ve 

inovasyon 

Kariyer yapma Ġnovasyona 

destek sağlanması 

 Çok uluslu ağlar 

 

Firmaların gruplar 

oluĢturması 

Kurumlar ve 

firmalar arasında 

bağlantılar 

kurulması 

Kurumsal ağ 

yapılarının 

oluĢturulması 
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5.SONUÇ 

Endüstriyel bölgenin farklı tanımlarından hareketle, endüstriyel bölge 

konusunda Ģunlar belirtilebilir. Firmaların coğrafik olarak birbirlerine yakın 

olmaları, endüstriyel bölgenin oluĢumu açısından bir faktör olmasına karĢın, tek 

baĢına bir anlam ifade etmemektedir. Zira endüstriyel bölge içersinde yer alan 

firmalar mal ve hizmet üretim süreçlerinde karĢılıklı iliĢki halindedirler. Bu 

iliĢkiler ağının temelinde ise yereldeki sosyal iliĢkiler, değerler ve yazılı 

olmayan kurallar sistemi yer almaktadır. Yerel düzeyde Ģekillenen bu unsurlar 

ne derece kuvvetli olur ise endüstriyel bölgenin oluĢumundaki zemin o derece 

güçlü olacaktır.  

Teorik kısımda yer alan bulgulardan hareketle Ģu sonuçlara varılabilir. 

Endüstriyel bölgenin geniĢ bir açık piyasaya yönelik üretim yapması, ticaret 

hacminin geniĢlemesine neden olacaktır. GeniĢleyen pazarla birlikte üreticiler 

arasında iĢ bölümü ve uzmanlaĢmaya gidilerek ölçek ekonomisinin 

avantajlarından yararlanılması mümkün olacaktır. Ölçek ekonomileri; üretim 

maliyetlerini azaltması ve üretimde verimlilik artıĢına imkân vermesi 

bakımından önemlidir. Ayrıca Marshall‟ın endüstriyel bölge çerçevesinde 

belirtmiĢ olduğu dıĢsallıklar  (iĢgücü havuzu, bilgi alıĢveriĢi ve altyapı) üzerine, 

kamu ve/veya özel sektör tarafından, gerekli araĢtırmaların yapılmasının 

endüstriyel bölgenin iĢleyiĢi açısından önemli olduğu sonucuna varılmaktadır.  

 Endüstriyel bölgenin farklı sanayileĢme dönemlerine göre değiĢik yapılar 

arz ettiğini gösteren Tablo 1‟e ve Parrilli (2004)‟nin Ġtalyan endüstriyel bölgesini 

tarihsel süreçte tasvir ettiği Tablo 2, Tablo 3, Tablo 4 ve Tablo 5‟e bakıldığında 

genel olarak Ģu sonuçlara varılabilir. Yereldeki sosyal iliĢkiler (değerler), vasıflı 

iĢgücü ve bilgi alıĢveriĢi endüstriyel bölgenin kalkınmasına etki etmektedir. Söz 

konusu etkiler Ģu Ģekilde ifade edilebilir.  

Yereldeki kuvvetli sosyal iliĢkiler bireylerin birbirlerini tanımalarını ve 

karĢılıklı güven duygularını artırıcı etki yapacaktır. Bu etki beraberinde 

bireylerin ortak giriĢimlerde bulunmalarını sağlayacaktır. Bu ortaklık sadece 

firmalar arasında değil, endüstriyel bölgeye katkısı olabilecek diğer kurumları 

(ticaret odası, yerel yönetimler, üniversiteler vb.) da kapsamaktadır.  

Yereldeki vasıflı iĢgücü, endüstriyel bölge açısından önemli bir değerdir. 

Zira herhangi bir sektörde vasıflı iĢgücüne sahip olan endüstriyel bölge, bu 

iĢgücünden yararlanmak isteyecek olan diğer firmaları bölgeye çekerek yeni 

yatırımların yapılmasına zemin hazırlayacaktır. Böylelikle bölge ekonomisinin 

kalkınması olumlu yönde etkilenecektir.  

Yereldeki bilgi birikimi ve bu bilginin bireyler arasındaki dolaĢımı, 

endüstriyel bölgenin yenilikçilik kapasitesini etkilemektedir. Bilgi alıĢveriĢinin 

fazla olduğu, yeni bilgilerin üretilebildiği bir endüstriyel bölge, kendi içerisinde 

yenilikçi (inovatif) ürün ve hizmetlerin üretilmesini sağlayarak, bölgeye 

rekabetçi avantaj sağlayabilir.  
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Endüstriyel bölgenin oluĢumunda ve geliĢiminde kurulmuĢ olduğu yerelin 

kendi içinde sunmuĢ olduğu avantajlarının yanı sıra hükümet politikalarının da 

bölge için büyük önemi vardır. Zira Ġtalya deneyimine bakıldığında firmaların 

teknolojilerini yenilemeleri ve ürünlerini ihraç etmeleri bakımında bölgelere 

Avrupa ĠyileĢtirme Programı, Sabatini ve Ossola Yasaları gibi çeĢitli kredi 

imkânları ve yasal düzenlemeler sağlanmıĢtır.     
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