Öz
‹novasyon 21. yy. için en önemli rekabet
stratejilerinden biridir. ‹novasyon kavram›
klasik çerçevede teknolojiye özdefl
tan›mlan›rken, ‘tasar›ma dayal› inovasyon’
ifadesi do¤rudan teknolojiye ba¤l› olmayan
yenilik kavram›n› yeni ürün gelifltirme
süreçleriyle kesifltirerek tasar›m ve
inovasyon aras›ndaki net ba¤lant›y› vurgular. Tasar›m› bir kültür olarak benimseyen
ve sunan ‹talya, II. Dünya Savafl› sonras›
parlayan ‘Made in Italy’ etiketiyle ‹talyan
endüstri ürünlerindeki tasar›ma ve inovasyona dayal› katma-de¤eri tescil etmektedir.
Tasar›m›n hem ulusal bir katma-de¤er dinami¤i, hem de rekabet avantaj› faktörü
olarak de¤erlendirilmesi, ‹talya’n›n kendine
has, özgün, yarat›c› ve yenilikçi tasar›m
modelinin referans model olarak kabul
görmesini sa¤lam›flt›r. ‘Made in Italy’ vurgusunun en önemli kayna¤› özelleflmifl üretim sistemi olan endüstri kümeleridir.
‹talyan endüstri kümelerinin tasar›m ve inovasyonu tetikleyici yap›s› bu makalenin ana
temas›n› oluflturur. Makale, genel
çerçevede küme kavram›n› inceleyerek
tasar›ma dayal› inovasyona kaynakl›k eden
ve bu kapsamda örnek üretim modeli
olarak karfl›m›za ç›kan ‹talyan endüstri
kümelerinin yap›sal analizine odaklan›r.
Literatür derlemesi olarak kurgulanan
çal›flman›n bir di¤er amac› da kümelenme
modelinin ‹talya’yla ayn› co¤rafi havzada
yer alan Türkiye için model oluflturma
potansiyelinin konumland›r›lmas›na kaynakl›k etmektir.
Abstract
Innovation for 21st century is among the
major competitiveness strategies. Whilst the
classical description of the term is directly
technology related, the term design-driven
innovation unveils the novelty concept that
is not directly related to technology but
refers to new strategies capable of sustaining competitive advantage through innovations that compete through products and
services that have a radical new meaning.
‘Made in Italy’ as a tag for representing
the qualitative features of Italian products,
is referred as a creative success model
since after the Second World War.
Therefore the tag ‘Made in Italy’ represents uniqueness, authenticity, creativity
and innovation in design. The Italian
design system is immensely characterized
by the production system concentrated in
specialized industrial districts. The supportive potential to trigger design and
design driven innovation of the Italian
industrial districts is the focal theme of this
article. The article is structured as a literature review and conveys the concept of
industrial clusters and districts and analyzes the Italian design system and its reciprocal relations with the production
system. The research at a larger scope
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1. Girifl
21. yy.’da rekabet iki flekilde mümkündür;
maliyet avantaj› veya farkl›laflma. Maliyet
avantaj› do¤rudan ürün fiyat› ve ürün
yaflam döngüsü fiyat›yla ilgilidir.
Farkl›laflma olarak ifade edilen di¤er
rekabet avantaj› fiyat d›fl› avantajd›r; bir
taraftan ürüne ait tüm özelliklerle (tasar›m;
ürün performans›, ürünün benzersizli¤i, ürünün
görünüflü, finifl , güvenilirlik, dayan›kl›l›k, güvenlik,
kullan›m kolayl›¤› vb.),

di¤er taraftan da
iflletme imaj› (marka), zaman›nda teslim,
sat›fl sonras› destek gibi hizmetlerle
iliflkilidir (Walsh ve di¤erleri 1992). ‹novasyon
rekabet avantaj›n›n temel kaynaklar›ndan
ilki olarak s›ralanmaktad›r. ‘Tasar›ma
dayal› inovasyon’ ifadesi do¤rudan
teknolojiye ba¤l› olmayan yenilik
kavram›n› yeni ürün gelifltirme süreçleriyle kesifltirerek tasar›m ve inovasyon
aras›ndaki net ba¤lant›y› vurgular.
Yarat›c›l›¤›n giriflimcili¤e katk›da bulunmas›, inovasyonu teflvik etmesi, üretimi
art›rmas›, ekonomik geliflim için girdi
olarak ifade edilmektedir. Özgünlük, hayal
gücü, ustal›k ve icat becerisinin kayna¤›
olan yarat›c› faaliyetler, entelektüel

sermayenin özünü oluflturmaktad›r (Creative
Bu noktada tasar›m›n
yarat›c›l›¤a ve yenili¤e aç›k kapsam› 21.
yy.’la birlikte do¤rudan rekabet avantaj›
kayna¤› olarak literatürde yerini
almaktad›r.
‹talyan endüstrisi, uluslararas› arenada
1950 sonras›nda, yarat›c›l›k ve tasar›m
alan›nda önemli bir aktör olagelmifltir.
Mobilya, moda, giyim gibi geleneksel
endüstrilerde yarat›c› ve yenilikçi
ürünleriyle öncü konuma sahiptir. Bu
baflar›n›n arkas›nda ‹talya’n›n artistik ve
zanaat kökenleri oldu¤u ifade edilir.
‹talyan endüstrisindeki yarat›c›l›k ve
know-how’›n, zor rekabet koflullar›nda
bile hiçbir zaman kopyalanamayacak
özgünlükte oldu¤u görüflü kabul
görmüfltür (Bettiol ve Micelli 2005). Tasar›m›
bir kültür olarak benimseyen ve sunan
‹talya, II. Dünya Savafl› sonras› parlayan
‘Made in Italy’ etiketiyle ‹talyan endüstri
ürünlerindeki katma-de¤eri tescil etmektedir. ‘Made in Italy’ ‹talyan ürünlerindeki
üretim de¤erinin sembolü olarak, II.
Dünya Savafl› sonras› ekonomik
patlamayla efl zamanl› olarak
konumland›r›l›r ve ‹talyan endüstriyel

Economy Report 2008).
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tasar›m tarihiyle de iç içedir. Tasar›m›n
hem ulusal bir katma-de¤er dinami¤i, hem
de rekabet avantaj› faktörü olarak
de¤erlendirilmesi, ‹talya’n›n kendine has,
özgün, yarat›c› ve yenilikçi tasar›m modelinin referans model olarak kabul
edilmesini sa¤lam›flt›r. Bu modelin yap›sal
özelliklerine bakt›¤›m›zda ‹talya’n›n
endüstriyel üretim kültürünün belirleyici
bir rol oynad›¤› görülmektedir
(Coflkun Orlandi 2009).
Özellikle küresel rekabet koflullar›n
sertleflti¤i yeni biny›lda, tasar›m ve
inovasyon farkl›laflma stratejileri aras›nda
en etkin araçlardan biri olarak önem
kazan›r. ‹talya, ürünlerindeki ‘Made in
Italy’ vurgusuyla bu alandaki referans
ülkelerden biri olarak izlenirken,
‹talya’n›n özelleflmifl üretim sistemi olan
endüstri kümeleri, bu vurguya kaynakl›k
etmektedir. ‘Made in Italy’ ulusal markas›,
a¤›rl›kl› olarak antik zanaat üretimine
dayanmaktad›r. ‘Third Italy-Üçüncü
‹talya’, ‹talya’n›n II. Dünya Savafl›
mucizelerinden ikincisi olarak tan›mlan›r.
Büyük firmalar›n sert hiyerarflisinden uzak
küçük ölçekli giriflimciler, çal›flanlar›n›n
becerileriyle yenilikçi olmay› ve k›vrak
endüstriyel çözümler üreterek uluslararas›
rekabet koflullar›na ayak uydurabilmeyi
baflarm›fllard›r. Kendi endüstriyel
bölgelerinde birbirleriyle ba¤lant›l› olarak
tedarikçi-firma iflbirli¤i a¤› kurmufl
uzmanlaflm›fl iflletmeler, ürün
farkl›laflmas›na ve kiflisellefltirmeye
yönelik yeni taleplere cevap verebilecek
h›zda, yatay bütünleflik bir sistemin
parças› olur (Ross 2004).
‹talyan endüstri kümelerinin tasar›m ve
inovasyonu tetikleyici yap›s› bu makalenin
ana temas›n› oluflturur. Makale, genel
çerçevede küme kavram›n› inceleyerek,
örnek model ‹talyan endüstri kümelerinin
analizine odaklanacakt›r. Giriflten hemen
sonraki bölüm, küme ve kümelenme
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tan›mlar›n› hem tarihi süreçte hem de
yap›sal olarak aç›klamak üzere bir arka
plan oluflturmaya odaklanacakt›r. Üçüncü
bölümde, ‹talyan üretim sisteminin
tasar›m sistemiyle karfl›l›kl› iliflkileri
analiz edilecek, ça¤dafl ‹talyan
endüstrisinden örnekler üzerinden
tasar›m ve inovasyona etkileri
de¤erlendirilecektir.
2. Küme Tan›m›: Arkaplan
Endüstriyel bölgelerin kökenine iliflkin
referanslar, Alfred Marshall’›n Principles
of Economy/ Ekonominin Prensipleri
çal›flmas›na kadar uzan›r (Porter 1990, Öz
2004). Marshall’a göre endüstrilerin
yerelleflmesindeki en önemli etkenler
iklim ve toprak koflullar›d›r (Öz 2004).
Endüstriyel bölgeleri-kümeleri özel k›lan,
yerel iflgücü pazar›n›n do¤as› ve kalitesidir; iflçi ve ifl sahibi ayn› toplulu¤un
parças›d›r, ortak kazan›mlar için bir
aradad›r. ‹flçiler, flirketten çok kendini
bölgeye adam›flt›r ve ifl gücü göçü en
azd›r. Marshall, bu ortam› ‘endüstriyel
atmosfer’ olarak tan›mlar ve baflar›n›n bu
ortamdan kaynakland›¤›n› ifade eder
(Alberti 1996). 1980’lerin sonundan
günümüze kadar çeflitli çal›flma
alanlar›nda kümelerin tan›m›na iliflkin
farkl› yaklafl›mlara rastlan›r. Marshall’dan
sonra endüstriyel bölge-küme tan›m›
ekonomi, sosyoloji, iflletme, bölge
planlama gibi fark› disiplinlerde de hem
genel hem özel koflullar çerçevesinde
çal›fl›lagelmifltir.
Endüstriyel bölgeler, çeflitli aflamalarda ve
biçimlerde türdefl ürünlerin üretiminde
faaliyet gösteren çok say›da flirketin
varl›¤›yla özelleflen, co¤rafi olarak
tan›mlanm›fl üretim sistemleri olarak
tan›mlan›r. Kiflileraras› iliflkilerin,
iflçilerin, giriflimcilerin ve politikac›lar›n
ortak sosyal kültürünün bir arada tuttu¤u,
inovasyonun yay›lmas›n› kolaylaflt›ran ve
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bu yolla da yerel üretim sisteminin içinde
kalan ancak d›fl ekonomilere ak›fl sa¤layan
bir endüstriyel atmosfer içinde, bir ürün,
bir ürününün parças› ya da üretimin bir
aflamas› üzerine uzmanlaflm›fl küçük iflletmelerin bölgesel olarak kümelenmesidir
(Whitford 2001, 41). Endüstriyel bölgelerin en
karakteristik özelli¤i, sosyal ve ekonomik
bütünlük tafl›malar›d›r ve ekonomik
baflar›lar›, sosyal ve politik dinamiklerin
birbiriyle ba¤lant›l› olarak ifllemesiyle
gerçekleflir. Esnek iflgücü ve esnek üretim
a¤›yla h›zl› de¤iflen ürün taleplerini
karfl›lar nitelikli toplumsal kapasite,
yüksek adaptasyon yetene¤i ve yenilikçi
olufluyla dikkat çeker. Endüstriyel
bölgelerin bu esnek uzmanl›¤›, kat› seri
üretim ve Fordist üretim modelinden
belirgin bir farkl›l›k gösterir ve tüm bu
özellikleri sayesinde de model olarak
referans al›nmaktad›r. Baflar›n›n
arkas›ndaki itici gücün, ço¤unlukla aile
ölçekli küçük iflletmeler, bu iflletmelerin
organizasyonel ve liderlik becerileri,
bölümlere ayr›lm›fl uzmanl›k alanlar›yla
birbirilerine olan ba¤lar›ndan
kaynakland›¤› ifade edilir
(Pyke ve di¤erleri 1990).

Öz (2004), Türkiye’nin konumuna iliflkin
zemin oluflturabilmek üzere küme
literatürünü analiz etti¤i kapsaml›
çal›flmas›nda, kümelere iliflkin tan›mlar›n
bollu¤undan bahseder ve befl temel tan›m›
referans verir. (i) Küme; ayn› bölge içinde
rekabet içinde olan iflletmelerin veya kurulufllar›n ya birbirleriye al›m sat›m iliflkisi
içinde bulunduklar› ya da ayn›
uzmanlaflm›fl iflgücünü ve/veya ortak
teknolojiyi paylaflt›klar› co¤rafi
yo¤unlaflm›fl alanlard›r. (ii) Kümeler; ayn›
ürünü veya benzer ürün serilerini üreten
üretim zincirlerinin veya rekabeti
destekleyen kurumlar›n yo¤unlaflt›¤› bölgelerdir. (iii)(Endüstri) kümeleri; co¤rafi

olarak tan›mlanm›fl, say›sal olarak yo¤un
üretim sistemleridir. Bu sistem ço¤unlukla
küçük aile iflletmelerinden oluflur.
(iv)Küme; sektörel olarak uzmanlaflm›fl,
iflletmelerin mekânsal olarak kümelenmesidir. Bu iflletmeler, davran›fl biçimlerini
belirleyen ortak sosyal ve kültürel
altyap›ya, ekonomik temsilcilere, kamusal
ve özel destekleyici kurumlara sahiptir.
(v) Öz’ün aktard›¤› bir di¤er tan›ma göre
endüstri kümeleri, s›n›rl› bir alanda
yürütülen belli bir ekonomik uzmanl›¤a
sahip ticaret odakl› etkinlik olarak
tan›mlan›r.
Bu çerçevede ‹talyan endüstri kümelerine
referansla, Marshall’›n yerel yo¤unlaflma
üretim modelinin sektörel uzmanlaflmaya
katk›lar› ve sa¤lad›¤› avantajlar flöyle
s›ralanmaktad›r (Sforzi ve Lorenzini 2002):
•Rekabeti art›rma
•Bilincin yay›lmas›
•Destekleyici etkinliklerin geliflmesi
(hem üretim hem hizmet ölçe¤inde)
•Özelleflmifl makinelerin kullan›lmas›
•Uzman iflgücü pazar›n›n oluflmas›
•Destekleyici endüstrilerin geliflmesi
Kümelerin özellikle kalk›nm›fl ve
kalk›nmakta olan ülkeler aras›nda rekabeti
art›r›c› unsur olarak kabul görmesi,
Michael Porter’›n 1990 y›l›nda yay›nlad›¤›
Competiti ve Advantage of
Nations/Uluslar›n Rekabet Avantaj› adl›
kitab›yla olmufltur. Porter, fiyat
avantaj›yla rekabetin sona erdi¤i bir
döneme iflaret eder, yenilikle farkl›laflma
(inovasyon), teknoloji ve üretim
becerilerinin özelleflmesiyle yeni bir
rekabet sistemini ortaya koyar. Porter’a
göre kümeler rekabeti üç ana bafll›kta
etkiler; küme içinde yer alan iflletmenin
üretkenli¤inin art›rmas›, inovasyonun
yönünü ve h›z›n› belirleme ve yeni ifl
alanlar›n›n oluflmas›n› teflvik etme
(Porter 1998b).
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3. ‹talyan Endüstri Kümeleri
3.1. ‹talya: Bölgeler ve Endüstri
Kümelerinin Co¤rafi Da¤›l›m›
Bugün ‹talyan endüstri kümelerinin
iflleyifli, ‹talya’n›n resmi idari yap›s›yla
do¤rudan iliflkilidir. Bu sebeple, ‹talya’n›n
endüstriyel üretim modeli olan endüstri
kümelerini daha net konumland›rabilmek
için ‹talya’n›n resmi idari yap›s›n› anlamak önem tafl›r. ‹talya devlet idari yap›s›;
devlet, bölgeler ve yerel otoritelerdenkurumlardan oluflur. ‹talya Cumhuriyeti
devleti, 20 bölge (regione), 110 vilayet
(provincia) ve 8.110 belediyeye (comune)
bölünmüfltür. Devlet her vilayette (provincia) valilik (prefettura) arac›l›¤›yla temsil
edilir. Her bölge, kendi idari yönetimi,
yönetmelikleri ve ifllevleriyle belirli bir
'otonom'lu¤a sahiptir.
‹talyan endüstri kümeleri; tekstil ve giyim,
de¤erli tafl ve mücevherat, ayakkab› ve
çanta a¤›rl›kl› saraciye, granit ve seramik,
metalürji sanayi, sabun ve kozmetik,
ulafl›m, üretim tezgâhlar›, mühendislik
araçlar›, g›da iflleme sanayi, ecza ve kimya
endüstrisi, ev aletleri, otomobil parçalar›
gibi çeflitli kategorilerde, dünya standartlar›nda üstün nitelikli ürün üretme
konusunda uluslararas› üne sahiptirler.
‹talya’daki endüstriyel istihdam›n
%31’inin kümelerde oldu¤u
belirtilmektedir (Ponzano 2004).
‹talyan sosyo-ekonomik sistemini
oluflturan 782 yerel-ifl sisteminin 199’u
‘endüstriyel küme’ olarak tan›mlan›r.
Kümelerin en yo¤un olarak izlendi¤i
co¤rafi alan kuzeydo¤u ‹talya (%32,7)’d›r.
Bunu, orta ‹talya (%30,2), kuzeybat› ‹talya
(%29,6) ve en düflün yo¤unluk oran›yla
(%7,5) güney ‹talya takip eder. Bölgelere
göre iflgücü da¤›l›m›, küme
yo¤unlu¤undan oransal aç›dan farkl›l›k
gösterir; çal›flanlar›n %41,5’lik kesimi
küme yo¤unlu¤u aç›s›ndan üçüncü s›rada
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gelen kuzeybat› ‹talya’da yo¤unlafl›rken,
%37,6’s› orta do¤u, %18,3’ü orta, %2,7’si
ise güney ‹talya’da toplan›r. Bu oransal
farkl›l›¤›n sebebi, flirket ölçeklerinden
kaynaklan›r: Kuzeydo¤u co¤rafi alan›n›n
küme yo¤unlu¤u aç›s›ndan düflük ama
çal›flan yo¤unlu¤u aç›s›ndan yüksek orana
sahip olma sebebi, 50–249 çal›flan
say›s›yla orta ölçekli flirketlerin yo¤unluk
tafl›mas›d›r (Sforzi ve Lorenzini 2002).
‹dari ‘bölgeler’ aç›s›ndan kümelerin
da¤›l›m›na bak›ld›¤›nda, Lombardia
%21,1’le (42 küme) en yo¤un bölgedir.
Onu, %17,1’lik yo¤unluk oran›yla Veneto
ve Marche (34 küme), %12,1’le EmiliaRomagna (24 küme), %9,5’le Toskana
(19 küme) ve %8 ile Piemonte bölgesi
izler (16 küme). ‹talyan endüstrisi
kümelerinin %85’i bu 6 bölgede

fiekil 1
‹talyan Endüstri Kümeleri
Co¤rafi Da¤›l›m›
(http://www.clubdistretti.it/Dis
tretti/mappe/mappadistrettiit.g
if Eriflim: 10 Mart 2008) {
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toplanm›flt›r. Bölgelerdeki küme
yo¤unluklar›na sektörel uzmanlaflma
aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, tekstil ve giyim
sektörü %34,7’lik oranla en küme yo¤un
sektördür. Onu, ev eflyas› (%19,6),
mekanik (%16,1), saraciye ve ayakkab›
(%13,6), g›da (%8,5), kâ¤›t (%3,0),
mücevher (%2,0), plastik ve lastik (%2,0)
ve metalürji (%0,5) takip eder
(Sforzi ve Lorenzini 2002) (fiekil 1).

‹talyan ulusal ihracat›n›n neredeyse
yar›s›n› (%43,3) endüstri kümeleri
bünyesindeki üreticiler gerçeklefltirir.
Tasar›mla katma de¤er yaratma potansiyelinin analitik okumas›n› yapmak üzere
kümelerde faaliyet gösteren iflletmelerin
ürün gruplar› baz›nda da¤›l›m›na ve
toplam üretime katk›lar›na bakt›¤›m›zda
ise flu verilerle karfl›laflmaktay›z: Saraciye
ve ayakkab› (%66), tekstil ve giyim (%61,9),
mücevher (%51,8), spor gereçleri (%51,8),
müzik aletleri (%51,8), ev eflyas› (%47,8),
mekanik end. (%41,4), kimya ve suni elyaf
(%32,4), g›da end. (%32), kâ¤›t end. (%30,8),
metalürji (%24,8) (Sforzi ve Lorenzini 2002).
‹talya’n›n model olarak referans
al›nmas›n› sa¤layan bu özellikli üretim
yap›s› di¤er Avrupal› komflular›ndan
farkl›l›k gösterir. ‹talya’n›n rekabet
gücünün çal›fl›lmaya baflland›¤› dönem
olan 1990’lar›n bafl›nda ‹talya’n›n
endüstriyel iflgücünün %23’ü, 10 kiflinin
alt›nda çal›flana sahip mikro ölçekli iflletmelerde çal›flt›¤› belirtilmektedir.
‹talya’n›n yak›n ekonomik tarihinin gerçek
mucizesi olan ve asl›nda bir dezavantaj
potansiyeli olarak görülen bu durumu rekabet avantaj› kayna¤›na dönüfltürebilmesi,
model olarak çal›fl›lmas›nda ve referans
al›nmas›nda önemli bir rol oynar
(Gaggio 2002). Bir ‹talyan iflletmesinde
flirket bafl›na 7,7 çal›flan düflmektedir.
Endüstriyel iflletmelerin %98’i ortalama
100 kiflinin alt›nda çal›flana sahiptir. Tüm

endüstri çal›flanlar›n›n hakim ço¤unlu¤u
bu küçük ölçekli flirketlerde faaliyet
göstermektedir (Bianchi ve di¤erleri 1997).
‹talyan KOB‹’lerinin en karakteristik
özellikleri, pazar›n talepleri do¤rultusunda
her türlü de¤iflime ayak uydurabilen esnek
yap›da olmalar›d›r. Birleflmifl Milletler
S›nai Kalk›nma Örgütü verilerine göre
baz› ‹talyan endüstri kümeleri flöyle
s›ralanmaktad›r (UNIDO Cluster/Network
Development Programme):
Sassuolo, Modena bölgesi seramik (fayans)
üretim kümesi; ‹talya’n›n seramik (fayans)
üretiminin %80’ini, Avrupa’n›n toplam
üretiminin 1/3’ünü ve dünya üretiminin
1/6’s›n› gerçeklefltirmektedir.
Como bölgesi ipekli dokuma üretim
kümesi; 2600 KOB‹’de 29000 kifli istihdam ederek y›ll›k 1.1 milyar $’l›k ihracat
yapmaktad›r.
Prato bölgesi yün iplik ve dokuma üretim
kümesi; 13. yy.’dan bu yana dünyan›n en
önemli iplik üreticisi konumundad›r.
Yaklafl›k 9000 flirkette, 50.000 kifli
istihdam edilmektedir.
Gravellona Toce bölgesi musluk ve
valf üretim kümesi; dünya toplam
musluk ve valf ihracat›n›n %5’ini
gerçeklefltirmektedir.
3.2. ‹talyan Endüstri Kümelerinin
Do¤uflu
1990’lar›n bafl›nda Porter (1998a)
taraf›ndan rekabet avantaj› faktörü olarak
de¤erlendirilen ve ‹talyan endüstrisi için
de itici rekabet gücü oluflturan, Marshall
modelinin ‘italyanlaflt›r›lm›fl versiyonu’
olarak da tan›mlanan endüstri kümelerinin
bugünkü dinamiklerini
konumland›rabilmek için, oluflum
süreçlerine bakmak önem tafl›maktad›r.
Brusco (1990), ‹talyan endüstriyel
kümelerinin oluflumu üç model üzerinden
konumland›r›r. ‹lk model, geleneksel
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artisan-zanaatkâr üretim modelidir. 1950’li
ve 1960’l› y›llarda güney ‹talya henüz az
geliflmiflken, üretim endüstrisinde faaliyet
gösteren küçük, artisan giysi ve makarna
üreticilerinin, nalbant ve marangozlar›n
atölye üretimi, takip eden 20 y›l içinde
yerini seri üretime b›rak›r. Ücretlerin ve
teknoloji kullan›m›n›n düflük oldu¤u bu
üretim modelinde beceriler usta-ç›rak
iliflkisiyle elde edilmektedir. Bu dönemde
ve hemen her dönemde, ‹talya’n›n güney
bölgeleriyle kuzey bölgeleri aras›ndaki
üretim ve çal›flma koflullar› belirgin
farkl›l›klar göstermifltir. Bu dönemde
kuzeydeki büyük ölçekli flirketler
uluslararas› rekabete aç›kken, küçük
güneyli üreticiler yerel güney zevki için
rekabetten uzak üretim yapmaktad›rlar.
‹talya’n›n 1960’lar›n ortalar›na kadar ne
mobilya ne de giyim ulusal pazar› yoktur.
1970’lerin ortalar›na kadar güneyli küçük
üreticiler kuzeyli büyük flirketler
taraf›ndan ezilmifltir (Brusco 1990, 10).
Endüstriyel kümelerin oluflum sürecinde
izlenen ikinci model ‘ba¤l› fason üretici
(dependent subcontractor)’ modeli olarak ifade
edilir. 1960’lar›n sonunda yaflanan âdemi
merkeziyetçilik (decentralization) dalgas›
sonucu olarak ortaya ç›kar. Büyük
tesislerdeki üretim departmanlar› kapat›l›r
ve önceleri flirket içinde yap›lan aktiviteler, ço¤unlukla civarda bulunan küçük
flirketlere devredilir. Bu model asl›nda
bugün ‹talyan endüstriyel bölgelerini
tan›mlayan formüldür. Her iki modele de
pazar aç›s›ndan bak›ld›¤›nda, geleneksel
artisan modelinde küçük iflletmeler yerel
pazar için çal›fl›rken, ‘ba¤l› fason üretici’
modelinde küçük iflletmelerin ulusal pazar
için çal›flt›¤› kabul edilmifltir. Dolayl›
olarak da olsa, ulusal pazar için çal›fl›yor
olmalar›na ra¤men, küçük ölçekli flirketler
rekabet sistemi içinde yer al›rlar. Üçüncü
model endüstriyel bölge modelidir.
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Üçüncü modelde harici herhangi bir
idari-devlet müdahalesi yoktur. 1970’lerin
ortalar›nda, birkaç bölge ve flehir
ekonomik baflar› sa¤lamaya bafllar; özellikle Capri ve Prato’daki tekstil endüstri
kümeleri, Brianza ve Cascina’daki

Sekil: 2
Falkland. Tasar›mc›: Bruno
Munari. 1964. Üretici: Danese.
(http://www.danesemilano.com/li
ghts/falkland Eriflim: 02 A¤ustos
2013)
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mobilya endüstrisi kümeleri iyi birer
örnektir. ‹lk defa üretim makineleri
endüstrisi Avrupa’n›n her yerine ihracat
yapmaya, Bologna flehrinde üretilen
paketleme makineleri Japonya’ya ihraç
edilmeye bafllan›nca, Marshallc›
endüstriyel bölgeler kavram› gündeme
gelir ve tek bir flirketin de¤il, küçük
havzalarda birbirine ba¤l› üretim yapan
flirket kümelerinin de¤erlendirilmesi
gereklili¤i ortaya at›l›r (Brusco 1990, 10-18).
Endüstriyel bölge dinamikleri
çerçevesinde, bölgesel üretimden ç›kan
ürünler üç kategoride toplan›r. ‹lk grupta
nihai ürün üreten flirketler vard›r.
Herhangi bir bölgedeki flirketlerin %30
kadar› nihai pazara ulaflabilmektedir.
‹kinci gruptaki flirketler ara flirketler
olarak tan›mlan›r, bunlar üretimde birinci
planda yer almayan flirketlerdir. Tekstil
endüstrisi üzerinden örneklenecek olursa,
bu gruptaki flirketler dikim, örme,
paketleme gibi üretim aflamalar›n› gerçeklefltirirler. Bu konumdaki flirketlerle ilgili
önemli bir not da; ara flirketlerin nihai
pazara ulaflan flirketlere oranla daha az
nitelikli, daha az sermaye, yo¤un ya da
daha düflük teknoloji kullan›r
olmad›klar›d›r. Üçüncü grup flirketler ise
farkl› bir endüstriyel kategoride faaliyet
gösterirler; bulunduklar› bölgenin nihai
ürününü temsil ederler ancak dikey
yap›lanmayla birinci grup flirketler gibi
nihai pazara ulafl›rlar. Giyim endüstrisi
bölgesindeki dü¤me üreticileri istatistiki
olarak farkl› bir sektör içinde s›n›flan›yor
olmalar›na ra¤men giyim endüstrisi
kümesinde faaliyet gösterirler
(Brusco 1990, 10-18).
3.3. ‹talyan Endüstri Kümeleri ve ‘Made
in Italy’ ‹liflkisi
2008 y›l›nda ‹talya yarat›c› meta
ihracat›nda dünyan›n ikinci büyük
ihracatç›s› olmufl, geliflmifl ülkeler

s›n›fland›rmas›nda da birinci konuma
sahip olmufltur (Creative Economy Report 2008).
Tasar›m› bir kültür olarak benimseyen ve
sunan ‹talya, II. Dünya Savafl› sonras›
parlayan, ülke s›n›rlar›n› aflan endüstriyel
ürünlerindeki katma-de¤eri ‘Made in
Italy’ etiketiyle tescil eder. ‘Made in
Italy’ en genel çerçevede büyük ölçek
giriflimcilerle ve genifl a¤ alan›ndaki
küçük ve orta ölçek iflletmelerin
iflgücünün ihracata yans›mas› olarak da
ifade edilir. Endüstri kümeleri, ‹talya’n›n
bu de¤er üretiminde karakteristik
özelli¤ini yans›tan bir sistemdir. Önceki
bölümde aktar›lan üretim sistemi,
‹talya’n›n uluslararas› platformda rekabet
gücünün kayna¤› olarak kabul edilmekte,
bu sebeple de bir model olarak çal›fl›lmakta ve referans olmaktad›r. ‘Made in Italy’
sisteminin baflar›l› oldu¤u durumlardaki
güçlü yönleri; yarat›c›, özgün, yeni
pazarlar keflfetme becerisine sahip olma,
sürekli olarak art›r›ml› inovasyon yapabilme, sosyal hareketlenme ve iflçi
kat›l›m›n› art›rmada baflar› olarak
s›ralan›r (Whitford 2001). Zanaat kökenli,
yo¤unlaflt›r›lm›fl üretim yapan, inovasyona
aç›k, esnek üretim sisteminin üretti¤i
ürünlerdeki kalite art›r›m›, fiyat odakl›
rekabete karfl› bir strateji olarak
tan›mlan›r.
‹talyan endüstrisinin bel kemi¤i olarak
ifade edilen küçük ve orta ölçekli iflletme
a¤›, kendi üretim süreçleri dahilinde bilgi
ve beceri gelifltirme için ideal flartlar›
sa¤lam›fl, makine, tekstil, giyim ve
mobilya sanayi gibi birleflik üretim
zincirlerinin rekabet gücü için çeflitli
‘artan oranl› inovasyon’ yaratmay›
baflarm›fllard›r (Bettiol ve Micelli 2006).
Kümelerin yenilikçi olma konusundaki
baflar›s› klasik inovasyon odakl›
firmalardan ve modellerden farkl›l›k
gösterdi¤inden, bu baflar›y›
konumland›rmaya çal›fl›rken ‘AR-GEsiz
Say› 16, 2013
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inovasyon’ tan›m›yla karfl›laflmaktay›z
Bu tan›m bir yönüyle
‹talya’n›n Rönesans gelene¤inin uzant›s›
zanaat kökenli artisan ürün
karakteristi¤ine gönderme yaparken
di¤er taraftan da teknolojiye dayal›
inovasyondan uzak durufluyla elefltiri
oda¤› olur. Bettiol ve Micelli (2006),
‘Rekabet için Tasar›m›n Stratejik Rolü’
bafll›kl› makalelerinde ‹talya’n›n yeni
düzen inovasyon ve endüstriyel
üretime yönelmesi için yeni bir strateji
önerirlerken; Nokia, Sony ve Suunto
gibi inovasyon a¤›rl›kl› firmalar›n
ifllevsel ve teknolojik a¤›rl›kl› ak›ll›,
high-tech ürünleri kullan›c›lar›n
kullan›m›na ve kültürel ba¤lamlar›na
entegre etmelerindeki baflar›y› ‹talyan
firmalar›n yakalayamad›¤›n› ifade
etmektedirler ve ‹talyan firmalar›n
geleneksel yaklafl›m›n› flöyle
özetlemektedirler:
“‹talyan firmalar› bugüne kadar
kökleri yerel ba¤lamlardan do¤an
de¤er ve gelenekleri ön plana
ç›kartm›fl ve ürünlerini var olan miras›
vurgulayan iletiflim modelleriyle
anlamland›rm›fllard›r. Geleneksel
üretim modellerini “titiz tasar›m”dan
geçirerek revize etmek tüm ‹talyan
endüstriyel sektörleri için geçerli
olabilecektir.
G›da ve ziraat endüstrileri bu
inovasyon odakl› de¤iflime dahil olma
yönünde daha çok yol alm›fllard›r
(özellikle flarap ve kahve endüstrileri). Bu
olanaklar rahatl›kla mobilya aksesuarlar›
sektörü, tekstil, giyim ve mücevher
sektörleri taraf›ndan kavranacak,
bugüne kadar bu sektörlerce ihmal
edilmifl hedefler, kültürel de¤eri
öne ç›karacak projelerle yeniden
pazara sunulabileceklerdir”.
(Whitford 2001).
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3.4. ‹talyan Üretim Modeli ve Tasar›ma
Dayal› ‹novasyona Etkileri
Tasar›m tarihinde güçlü milliyet vurgusu
tafl›yan ‹talyan tasar›m›n›n endüstri
kümeleriyle yak›n bir ba¤› vard›r. ‹talya
tarihsel ve kültürel olarak önemli
bölgelere bölünmüfltür. ‹talyan ürün
tasar›m›n›n bugünkü küresel baflar›s›n›
konumland›rmaya çal›fl›rken ‹talya’n›n
bölgesel yap›s›n›n önemi dikkat çekicidir.
Aldersey-Williams (1992) dünya tasar›m
tarihini milliyetçilik ve küresellik

fiekil 3.
‹novasyonun Boyutlar›
(Verganti 2003)
fiekil 4.
Radikal Tasar›m Odakl› ‹novasyon
(Verganti 2003)
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fiekil 5:.
Alessi ‘Family Follows
Fiction-Aile Kurguyu ‹zler’
ürün serisinden örnekler.
Üretici:
Kartell.(http://www.alessi.co
m/oggettieprogetti/index_en.
html Eriflim: 02 A¤ustos 2013)
fiekil 6:.
Bookworm. Tasar›mc›: Ron
Arad. 1993. Üretici: Kartell.
(http://www.nest.co.uk/medi
a/products/zoom/169.jpg
Eriflim: 02 A¤ustos 2013)

ekseninde analiz etti¤i çal›flmas›nda
‹talya’n›n bu özellikli yap›s›n› flöyle
aktar›r:
“‹talyan üretim modelinin dünkü
zanaatkâr ve artisanlar›n›n bugünkü
çocuklar›, geçmiflte oldu¤u gibi küçük ve
orta ölçekli kalmay› baflarm›fl ve di¤er
ülkelerdeki örneklerinden farkl› olarak,
son teknolojiyi de bu yap›ya entegre
etmifllerdir. ABD, ‹ngiltere ve
Almanya’da küçük ölçekte kalmak ço¤u
zaman ana endüstri ak›m›n›n gerisinde
kalmak ve nostaljik zanaat üretiminde
bo¤ulmak olarak anlafl›lmaktad›r.”

‹talyan bölgesel üretim sisteminde her
bölge farkl› karakteristik özellikler tafl›r.
Milano Teknik Üniversitesi
profesörlerinden Francesco Zurlo’nun
(2008) aktard›¤› üzere, özellikle
Lombardia bölgesinde izlenen entegre
tasar›m-üretim sistemi kendine has, özel
bir nitelik tafl›maktad›r. Bunlardan
Lombardia bölgesi tasar›m karakteristi¤i
tafl›yan bölge olarak tasar›m sistemi
analizine referans olur. Üretim-yarat›m
ekseninde, bölge merkezi Milano’nun
bölgenin üretimini temsil etme gücü
dikkat çekicidir. Bölge yönetimi bölgenin
tan›t›m›n› hem ekonomik hem de
organizasyonel olarak üstlenir.
Lombardia-Milano örne¤inde, fuarc›l›k
sistemi tasar›m sistemiyle bir arada ifller.
Bu (bölgesel) dinamik yap› sonucu,
‘trendsetter-ak›m belirleyici’ yarat›c›üretici yap›s› ortaya ç›kar. Milano Tasar›m
Sistemi, Lombardia üretim kümelerinin bir
uzant›s›, destekçisi olarak
konumland›r›lmaktad›r. Özellikle mobilya,
ayd›nlatma, mutfak, ev gereçleri, giyim,
moda aksesuarlar› ve mücevher gibi belli
bafll› kategorilerde tasar›m öncülü¤ü
yapmaktad›r. Verganti’ye göre (2008)
Milano tasar›m sistemini özel k›lan
Say› 16, 2013
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ba¤›ms›z aktörlerin kaliteleri ve say›lar›
de¤il, aralar›ndaki etkileflimin kalitesidir.
Lombardia tasar›m sisteminin aktif
aktörleri flöyle s›ralan›r: Ev ürünleri
üreticileri, tasar›m flirketleri, kullan›c›lar,
di¤er endüstrilerdeki orijinal parça
üreticileri (OEM), tedarikçiler, destek
hizmetleri, birlikler, okullar-üniversiteleraraflt›rma merkezleri, fuarlar, sergiler ve
yay›n evleri (Verganti 2008).
Aldersey-Williams’a göre (2002) ‹talyan
tasar›m›n›n kalitesi, y›ld›z tasar›mc›lar ve
onlar›n avant-garde projeleriyle do¤rudan
ilgili olmaktan ziyade daha çok onlar›
do¤rudan ve dolayl› olarak destekleyen
ticari çevreyle ilgili olmufltur (AlderseyWilliams 1992, 82). ‹talyan Tasar›mc›lar
Birli¤i-ADI’den Marco Pavia, ‹talyan
üretiminin di¤er de¤iflmezlerinin de daha
az enerji harcama niyeti ve bilgiyi
kaynaklara yayma oldu¤unu ifade ediyor
ve ekliyor:
“Bu yaklafl›m› tarihimizin tümünde izleyebilirsiniz. Hiçbir zaman ne hammaddemiz
ne de genifl bir pazar›m›z olmad› bu sebeple kulland›¤›m›za dikkat etmek zorunda
kald›k. Sürece her aflamas›nda daha da
bilgi, ak›l katmak zorundayd›k [...].
Pazar›n ölçe¤i çok önemli, örne¤in
Milano ve Venedik aras› sadece 200 km.
olmas›na ra¤men bu iki bölgenin farkl› bir
fleyi üretmek için zaman› ve f›rsat› oldu.
Bu yap› sanayi devriminden bu yana tek
ülke olan Almanya ve ‹ngiltere’nin
yap›s›ndan çok farkl›d›r.”
Zanaat ve teknolojinin bir arada varoluflu,
modern ‹talyan tasar›m düflüncesinin kilit
tafl›d›r. ‹talyan üretim sisteminin,
dolay›s›yla da tasar›m›n›n zanaatla olan
yak›n ve yo¤un ba¤›, ‹talyan tasar›m
endüstrisinin ‘Arts and Crafts’ hareketinin
ruhani mirasç›s› olarak tan›mlanmas›n›
sa¤layan en önemli faktör olarak ifade
edilmektedir
(Aldersey-Williams 1992).
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3.4.1. ‹talyan Üretim Modelinde Üretici Tasar›mc› Sinerjisi
‹talyan tasar›m›yla ilgili öne ç›kan
özelliklerden bir di¤eri de ‹talyan
üreticilerin kendine güvenidir. Bu güveni
sa¤layan ise firmalar›n ço¤unun aile
flirketi özelli¤ini korumas›d›r ki bu da
‹talyan endüstrisini di¤er geliflmifl
ülkelerin endüstrilerinden farkl›laflt›ran
özelliktir. Bu aile flirketlerine özel ‘yak›n
kontrol’ büyük flirketlerde elde tutulamazken, ‹talya’n›n endüstriyel gücünün
hacmini oluflturan küçük ve orta ölçekli
flirketlerin tamam›nda süreklilik arz eder
(Aldersey-Williams 1992).
Mimar ve endüstri üreticilerinin iflbirli¤i,
‹talyan tasar›m›n›n formülü olarak
tan›mlanabilecek bir dinami¤e iflaret eder:
üretici tasar›mc› sinerjisi. Teknik bilginin,
hayallerin ve hedeflerin paylafl›m›na
dayanan formül 1960’l› y›llarda çok
verimli olmufltur (Antonella 1999). Bugün
hala uluslararas› ölçekte tasar›mc›lar›n
‹talyan üreticilerle kurduklar› deneysel ve
yarat›c› ortakl›klar, ‹talyan tasar›m›n› var
eden önemli unsurlardand›r. Tasar›mc› ve
üretici aras›ndaki inovasyon tetikleyicisi
iliflkiye dair en belirgin örneklerden biri,
‹talyan tasar›m kültürünün öncü isimlerinden Bruno Munari taraf›ndan kendi
proje deneyimiyle aktar›l›r (Munari 2003).
Munari’nin, 1964 y›l›nda tasarlad›¤›
‘Falkland’ isimli lambas› malzeme
kullan›m›, strüktür, paketleme gibi çeflitli
kriterler üzerinden yenilikçi olarak öncüler
aras›nda yer al›r ve Danese firmas›
taraf›ndan tasar›m klasi¤i olarak bugün
hala üretimdedir (URL1). (fiekil 2).
Munari, yal›n biçimlere ulaflmak için
do¤an›n biçim-strüktür yal›nl›¤›na
gönderme yapt›¤› Falkland’› gelifltirme
sürecini flu ifadeyle anlat›r
(Munari 2003, 127):
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“Elastikiyeti uzun zamand›r bir nesnenin
bilefleni olarak düflünüyordum ve bir gün
bana bir lamba yapmalar› için bir çorap
fabrikas›na gittim. Bana -Beyefendi biz
lamba yapm›yoruz ki.- dediler. Ben de; göreceksiniz ki yapacaks›n›z.- dedim ve
iflte böyle geliflti.”
Munari’n›n tasar›m› tek bileflenli,
kendili¤inden oluflan ve ›fl›k saçan bir
biçimdir. Biçimi meydana getiren
malzeme, külotlu çorap yap›m›nda
kullan›lan, ›fl›k geçirgen elastik bir
sentetik lif türevidir ve ürünün inovatif
olmas›n›n as›l kayna¤›d›r. Yal›n strüktür,
bu elastik malzemenin halkalarla gerilmesi
sonucu oluflur ve böylece biçim meydana
gelir. Bu örnek, malzeme, ekonomi
üretimi, tasar›m düflüncesi sinerjisinin
inovasyona etkisi için tasar›mc› ve
üreticinin rollerinin izlenmesi aç›s›ndan
önemlidir. Klasik anlamda flematize
edilemeyecek kadar farkl› etkenlerin
kesiflmesiyle özelleflen tasar›m
karakteristi¤i, Munari örne¤inde oldu¤u
gibi tasar›mc› ç›k›fll› sinerjilere sahne
olurken, di¤er taraftan da üretici-tasar›mc›
iflbirli¤i bütünleflik bir yap›ya iflaret eder.
“...‹talyan tasar›m›, istisnai bir grup
tasar›mc› ve giriflimcinin bir daha
yenilenemez bir flekilde bir araya
gelmesinden do¤mufltu. Bu ikisinden biri
olamasayd› söz konusu geliflme asla
gerçekleflemezdi. Birlikte, bugün hala
yarat›c› endüstri modeli olarak dünya
çap›nda incelenen bir sinerji yaratt›lar.
Bunu görmek için, Cesare Cassina’y› ve
önce Ponti, sonra Frattini daha sonra da
Vico Magistretti ile kurdu¤u iflbirli¤i
iliflkilerini düflünmek yeterli olacakt›r. Ya
da Marco Zanuso ile Arflex iliflkisini.
Osvaldo Borsani Tecno’nun ta kendisidir.
Zanotta’y› gerçeklefltiren de Aurelio
Zanotta’dan baflkas› de¤ildir.
Baflar›lar›n›n ard›nda, sahiplerinin

tasar›m konusundaki be¤enileri bulunan
pek çok aile flirketi vard›.” (Sudjic 2008)
3.4.2. ‹talyan ‹flletmelerinde Tasar›m
Odakl› ‹novasyon
2000’li y›llarda ‹talyan tasar›m›n›n
baflar›s›n›n kayna¤› olarak görülen inovatif
yaklafl›m becerisinin arkas›nda, ‹talyan
iflletmelerinin özellikli yap›s› ve
tasar›mc›larla kurulan istisnai iliflkiler
izlenmektedir.
“‹talyan flirketleri, çevrelerinin sürekli
olarak sosyo-kültürel e¤ilimlerini araflt›ran
ve insanlar›n düflüncelerini flekillendirerek
bunlar› ürünlerle bir araya getiren,
tasar›mc›lar›, tedarikçileri, sanatç›lar› ve
hatta di¤er endüstrilerden flirketleri içeren
yerel ve global aktörlerin oluflturdu¤u bir
a¤ ile çevrili oldu¤unu fark etmifllerdir. Bu
a¤ sürekli deneyler yapan, yeni ürünler ve
müflteriler için daha fazla seçenekler
öngören, yeni fikirleri seçen ve yeni
de¤erler yaratan çok büyük bir araflt›rma
laboratuvar› olarak çal›flmaktad›r.”
(Verganti 2008, 182)

‹talyan tasar›m›n›n tarihi kaynaklar›
1990’lardan itibaren ‹talyan iflletmelerini
stil yaratman›n ötesinde bir tasarlama
becerisine yönlendirmifltir. Kullan›c›
gereksinimlerinin karfl›lanmas› yönünde
ürünün daha iyi görünmesiyle sa¤lanan
baflar›n›n uluslararas› boyutta rekabet
etmeye yeterli olamayaca¤› yaklafl›m›,
iflletmeleri tasar›m› inovasyon stratejisi
olarak de¤erlendirmeye yöneltir. Alessi,
Artemide, Kartell gibi kendilerine özgü
inovatif stratejilerini oluflturmufl ve bu
stratejileriyle rekabet avantaj› yakalayan
firmalar için tasar›mc›lar›n hayati rolünden bahsedilmektedir ki bu da; (yeni)
tasar›m dilleri yaratma (ve çözmede) arac› rol
oynamalar›d›r.
“Tasar›mc›lar›n, ürün gelifltirme
süreçlerindeki sadece ergonomi ve styling
süreçlerini kapsayan geleneksel ve ifllevsel
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kat›l›mlar› yerini; yeni ürün gelifltirme
konseptleri, ürün ve süreç mühendisli¤i
gibi tam kapsaml› hizmetler, müflteri
gereksinimlerini anlamaya yönelik saha
deste¤i, marka tasar›m›ndan stratejik
dan›flmanl›¤a kadar daha yarat›c› katk›lara
b›rakmaktad›r.” (Verganti 2003, 1)
1990’lar›n ikinci yar›s›ndan bugüne
geliflme gösteren ‘stratejik tasar›m’
ifadesi, tasar›m›n çal›flma alan›na yeni bir
boyut getirerek, ifl idaresi, iflletme gibi
disiplinleri tasar›m faaliyetinin içine çeken
yeni bir alan›n›n tan›m›n› da yapmaktad›r.
Uluslararas› baflar› sa¤layan bu firmalar›n
yakalad›klar› baflar›n›n arkas›ndaki
inovasyon ve tasar›mc› aras›ndaki iliflkinin
karakteristi¤ine iflaret eden Verganti,
tasar›mc›lar›n, sosyo-kültürel modelleri ve
çeflitli sosyal ve endüstriyel ortamlardaki
ürün anlambilimine iliflkin bilgiyi
yakalayarak, yeniden birlefltirerek,
tümlefltirerek devrim niteli¤i tafl›yan ürün
anlamlar› yaratmaya yard›mc› olabilecekleri görüflünü ortaya koymaktad›r (Verganti
2003). ‹talyan tasar›m›n›n inovasyon odakl›
baflar›s› üç bafll›kla özetlenebilmektedir:
•Ürün odakl› rekabetten, sistem-ürün
odakl› rekabete yönelifl
•Ürün, iletiflim ve da¤›t›m kanallar›n›
güçlü bir flekilde kullanan yo¤un
markalaflma stratejileri
•Ürün ve marka odakl› yo¤un duygusal
anlam ifade etme ve anlam tafl›ma
‘Tasar›ma dayal› inovasyon’ ifadesi
do¤rudan teknolojiye ba¤l› olmayan
yenilik kavram›n› yeni ürün gelifltirme
süreçleriyle kesifltirerek tasar›m ve
inovasyon aras›ndaki net ba¤lant›y› vurgular. ‘‹novasyona dayal› tasar›m’ stratejisini
benimseyen iflletmeler, önceki bölümde de
belirtildi¤i üzere yo¤unluklu olarak
kuzeyde, Lombardia bölgesinde ve bölge
merkezi olan Milano’da toplanm›flt›r ve
‹talyan Tasar›m Sisteminin de odak
noktas›n› oluflturur. Tasar›m odakl›
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inovasyon tan›m› ve ‹talyan üreticilerin
inovasyon süreçlerini aktarabilmek için
kullan›lan tasar›m tan›m› flöyledir: “Biçim
ve ifllevin tümleflik inovasyonu olarak
tasar›m.” Tan›m, tasar›m›n klasik biçim ve
ifllev iliflkisinin ötesinde kullan›c›yla ürün
aras›nda duygusal bir iletiflim platformunu
da içerir. Bu söylem üzerinden ortaya
ç›kan yaklafl›mlar, estetik ve
fonksiyonalizm / rasyonalizm aras›nda
gidip gelmektedir ve ürünlerin estetik
de¤erlerinin rekabet avantaj› olarak
görüldü¤ü endüstriler ve yöneticiler
vard›r. Verganti (2003) tasar›ma dayal›
inovasyonda anlam ve mesaj boyutunu flu
flekilde aç›klar:
“Kullan›c› için önemli olan, styling’in
ötesinde, bir ürünün ifllevselli¤ine ek
olarak onun duygusal ve sembolik
de¤eridir yani ‘anlam›’d›r. E¤er
ifllevsellik tüketicinin iflleyifle yönelik
gereksinimlerini karfl›l›yorsa, ürün
anlam› da sosyo-kültürel ve duygusal
gereksinimlerini g›d›klar. Kullan›c›lara
bir stil olman›n ötesinde bir de¤erler
sistemi, kiflilik ve kimlik sunar.”(fiekil 3).
‘Radikal Tasar›m Odakl› ‹novasyon’,
klasik anlamda pazar, tüketici/kullan›c›
beklentileri ve bu beklentilerin analizi
üzerinden klasik bir araflt›rma yöntemi
üzerinden yürümez. Klasik ölçekteki acil
pazar ihtiyac›n› karfl›lamaya yönelik
iflletmelerin, fiekil 4.’teki tabloya göre sol
alt bölümde yer almas› beklenir. Radikal
tasar›m odakl› inovasyon odakl› iflletmeler
ise tablonun sa¤ üst bölümünde yer
alacaklard›r; yeni ifllevler, yeni anlamlarla
tasar›m dilinin s›n›rlar›n› zorlayan
ürünlerle öncü rol oynarlar. Teknolojik
inovasyonlarda oldu¤u gibi, anlam
de¤ifliklikleri de sosyo-kültürel eksende
de¤iflim ve adaptasyon için zamana
gereksinim duyar (fiekil 4).
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Bu öncü, radikal yaklafl›m, orta ve uzun
vadede liderlik getirmektedir. Rekabet
ortam›nda yüksek marka de¤eri yaratmada
baflar› sa¤lamaktad›r. Alessi firmas›n›n
1990’larda yaratt›¤› ironik, provokatif,
çocuksu mutfak gereçleri; ‘Family
Follows Fiction-Aile Kurguyu ‹zler’
felsefesiyle gelifltirilen ürün serisi rekabetçi küresel pazarda güçlü pozisyon
yakalamaya örnek model olarak
gösterilmektedir (Coflkun 2006) (fiekil 5).
Kartell firmas›n›n tasar›mc› Ron Arad
ortakl›¤›yla gerçeklefltirdi¤i ‘BookwormKitap kurdu’ esnek raf-kitapl›k sistemi,
bahsedilen devrimci, radikal yeni dil
üretme sürecine örnek olarak
gösterilmektedir. ‘Raf’ kavram›n› y›kan,
raf kavram›n›n atatipine karfl› duran
Bookworm kitapl›k piyasa sürüldükten
sonraki 10 y›l içinde 250.000 adet sat›fl
rakam›na ulafl›r ve ikonik bir tasar›m
nesnesi olmufltur (Verganti 2003) (fiekil 6).
4. De¤erlendirmeler ve Önermeler:
‹talyan Endüstri Kümeleri Türkiye için
Stratejik bir Model Olabilir mi?
‹talya’n›n yo¤unluklu olarak 1950’ler s
onras›nda ve günümüzde küresel ölçekte
yenilikçilik modeli olarak an›lan tasar›m
odakl› etkin üretici rolü ‘Made ‹n Italy’
kültürel etiketiyle bir anlamda tescil
edilmektedir. Etkin tasar›m kültürünün
üretim kültürüyle içiçe geliflti¤i bu yap›
birden fazla etkenle çözümlenebilmektedir. ‹talyan üretim sisteminde izlenen ve
‘Made in Italy’ etiketiyle tescillenen
‹talyan ürünlerindeki yüksek katma-de¤er
sosyal, ekonomik ve kültürel yap›sal
faktörlerle aç›klanabilmektedir. Bunlar:
i) kültürel miras,
ii) geleneksel üretim/ustal›k,
iii) bölgesel üretim (kümelenme),
iv) bölgesel kalk›nma/yönetim,
v) tasar›ma duyarl› giriflimci vizyonu,
vi) iflletmelerdeki yenilik araflt›rmas›

(AR-GE)

olarak karfl›m›za ç›kar

(Coflkun Orlandi 2009).

‹talyan üretiminin en önemli
tafl›y›c›lar›ndan biri üretim sistemidir.
‘Endüstri kümeleri’ olarak da adland›r›lan
bölgesel üretim modeli, aile ve yerellik
ba¤lar›yla kuvvetlenen iliflkilere, belli bir
konuda uzmanlaflm›fl yerel üretim
becerilerinin ustal›¤a dönüflmesine, yerel
sosyal ve ekonomik dinamiklerin
desteklenmesine dayanmaktad›r. ‹talyan
üretim modeli olan endüstri kümeleri,
geleneksel artisan üretimin endüstriyel
hacme geçiflinde ve katma-de¤er yarat›m
sürecinde önemli rol oynamaktad›r.
‹talyan üretim sistemini temsil eden küçük
ve orta ölçekli iflletmelerde iflleyifle etki
eden en belirleyici faktör aile iliflkileridir.
Kümelenme modeli, küçük ve orta ölçekli
aile iflletmeleriyle özdeflleflmektedir.
Esnek yap›l› ve yenili¤e aç›k üretim
anlay›fl›, inovasyona aç›k üretici
vizyonuyla ‘tasar›m›’ sistemine homojen
bir biçimde dahil etmeyi baflarm›flt›r.
‹talya’n›n gündelik hayat›n›n bir parças›
haline gelen kültürel birikim, bu sisteme
kaynakl›k etme noktas›nda sistemin bir
parças› olarak öne ç›kmaktad›r. 1861’de
birli¤ini sa¤layan ‹talya’n›n bölgesel
yönetim sistemi de üretimi destekler ve
korur niteliktedir. Üretici-tasar›mc›
aras›ndaki sinerji, ‹talyan tasar›m
karakteristi¤ine iliflkin en temel özelliklerden biri olarak say›labilir. Tasar›m tarihinde yarat›c›, yenilikçi özellikleriyle iz
b›rakan ‹talyan tasar›m› bireysel-aile
giriflimlerinin vizyonu önderli¤inde
tasar›m-tasar›mc› iflbirli¤ine dönük baflar›
öykülerinin toplam›d›r. II. Dünya Savafl›
sonras› endüstri patlamas›yla tetiklenen
süreç 1960’larda, 1980’lerde ve 2000’li
y›llarda farkl› özellikler, ak›mlarla tasar›m
tarihinde izler b›rak›r. Tüm bu özellikli
yap›, ‹talyan endüstrisinin fiyat d›fl›
küresel rekabet avantaj› yakalayabilmesini
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sa¤lam›flt›r. ‹talya, ürün odakl› endüstrilerde
hem ürün hem ürün d›fl› hizmet alanlar›nda
yeni ürün gelifltirme süreçlerine aktif
stratejiler entegre etmeyi baflarm›flt›r ve bu
baflar›s›yla tasar›ma dayal› inovasyon
tan›m›n›n ortaya ç›kmas›na kaynakl›k
ederken, yarat›c› bir üretim modelini de
sunmaktad›r.
Makale ‹talyan üretim modelini ve yenilikçi
tasar›ma olan etkilerini ürün tasar›m› disiplini çerçevesinde bir baflar› modeli olarak
ele almakta ve sunmaktad›r. Analitik bir
literatür derlemesi olarak kurgulanan
çal›flma tasar›m literatüründe ço¤unlukla stil
okuma s›n›r›nda kalan ‹talyan tasar›m›na
yap›sal bir bak›fl aç›s› sunmay› amaçlamaktad›r. Makalede ele al›nan üretim modelinin
ve ça¤dafl tasar›ma olan etkilerinin genifl
çerçevede ‹talya’yla ortak co¤rafi havzada
yer alan Türkiye için tasar›m odakl› stratejik
bir önerme olup olmad›¤› tart›flmas› bu
çal›flma kapsam›nda s›n›rl› kalmaktad›r.
Türkiye’de ‹talyan modeliyle örtüflür
nitelikte ve etkinlikte bir kümelenme yap›s›
izlenmemektedir. Türkiye’de izlenen kümelenme yap›s›na ve örneklerine iliflkin
yap›lan uluslararas› nitelikli en kapsaml›
çal›flma Öz (2004) taraf›ndan flehir ve bölge
planlama disiplini çerçevesinde
yürütülmüfltür. Litertürde daha dar
kapsaml›, ürün, sektör ve bölge odakl›
çal›flmalara da rastlanmaktad›r. Müftüo¤lu’nun (2005) ‹stanbul Gedikpafla’daki ayakkab›
üretimini konu alan çal›flmas› küçük ölçekli
konsantre üretim ortam›na iflaret etmekte
ancak ürün kalitesinden, tasar›m
özgünlü¤ünden ve yenilikten bahsetmemektedir. Bir di¤er ürün-sektör odakl› akademik
çal›flma yazar taraf›ndan yürütülmüfltür ve
do¤rudan Türkiye’yi rekabet potansiyeli
üzerinden ‹talya’yla mücevher endüstrisi
özelinde karfl›laflt›rmal› olarak analiz etmektedir. Türkiye üzerine yap›lan bölge odakl›
araflt›rmalar göstermektedir ki, ‹talyan
modeline özdefl üretim yap›s› ancak zanaat
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kökenli geleneksel ürün ve endüstriler
ekseninde izlenmektedir. Bu saptama
do¤rultusunda; gelecekte Türkiye özelinde
yürütülecek araflt›rmalar›n zanaat kökenini
koruyan endüstriler ve üretim gelene¤ini
koruyan bölgeler üzerine odaklanmas›
‹talyan modelinin Türkiye için tasar›m
odakl› stratejik kaynak oluflturma
potansiyelinin de¤erlendirilmesi için önem
tafl›maktad›r●
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