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Öz  

1990 lar n ortalar ndan itibaren bilgi, ö renme ve yenilik faktörleri büyüme ve 
kalk nma çal malar nda ön plana ç km t r. Bu unsurlar, günümüzde de önemini korumak-
tad r. Çal man n temel amac ; yenilikler, ö renme ve bölgesel kalk nma aras ndaki ili kile-
ri ara t rmakt r. Ö renen ekonomi olgusundan do mu olan ö renen bölgeler yakla m 
konunun de erlendirilmesinde önemli bir çerçeve sunar. Çal ma, Avrupa daki örnek baz 
ö renen bölgeler üzerinde odaklanmaktad r. Çal madan ç kar labilecek ana bulgu; Avrupa 
ö renen bölgelerinin yarat lmas ve geli tirilmesinde hayat boyu ö renme, kolektif ve etki-
le imli ö renme, a olu turma, yeni ö renme kültürü, sosyal kat l m ve i birli inin oldukça 
önemli oldu udur. Bu nedenle, gerek AB gerekse ulusal hükümetler bu alanlarda, özellikle 
de hayat boyu ö renme konusunda ciddi destekler sunmaktad r. 

Anahtar kelimeler: Yenilik, Ö renme, Ö renen Bölge, Ekonomik Kalk nma  

INNOVATIONS, LEARNING AND ECONOMIC DEVELOPMENT: EXAMPLES 
FROM THE DEVELOPED REG ONAL ECONOMIES 

Abstract  

Knowledge, learning and innovation factors have been seen in the studies of 
economic growth and development by the middle of 1990 s. These factors are still very 
important nowadays. The main purpose of this study is to research the relationship between 
innovations, learning and regional development. The approach of learning regions arousing 
from the learning economy builds the main structure of the study. The study focuses on 
some learning regions in European Countries. We concluded that longlife learning, 
collective and interactive learning, networking, new learning culture, social inclusion and 
cooperation are very important in the creating and developing of learning regions. So, both 
European Union and national goverments support these topics, especially longlife learning.  

Key Words: Innovation, Learning, Learning Region, Economic Development   



Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Say :24 Y l:2008/1 (203-227 s.)   

204

 
1. Giri

 
Günümüz ekonomik büyüme ve kalk nma sürecinde ö renme ve yenilik 

olgular ön plana ç kmaktad r. Castells (1996) a toplumunun do u unu ele al rken, 
globalle en ve sürekli olarak evrim geçiren bir ekonomide yenilik, bilgi ve ö ren-
menin önemine i aret etmi tir. Bilginin yarat lmas , yay l m ve kullan m n n önem 
kazanmas , ekonomik kalk nma sürecini büyük ölçüde etkilemektedir. Ö renme, 
yani bilgi birikimi ekonomik büyümenin ard nda yatan sürükleyici güç olarak gö-
rülmektedir. Wolfe (2001) ö renmeyi sadece enformasyonun elde edilmesi de il, 
ayn zamanda yeni yeteneklerin yarat lmas ve yeni becerilerin elde edilmesi süreci 
olarak tan mlar. Conceiçao ve Heitor (1999) ise enformasyon toplumu çerçevesin-
de sosyal etkile imden do an ö renme süreçlerinin ekonomik ç kar mlar n analiz 
ederek, yeni büyüme teorilerine farkl bir perspektif kazand rm t r. Nordfors 
(2004) a göre yenilikler alan ndaki ba ar verimlili i art rarak büyüme ve kalk n-
may beraberinde getirebilir, ba ar s zl k ise ekonomik durgunlu a neden olabilir. 
Bu nedenle, ço u ülke i gücü verimlili ini art rabilmek için yeniliklere önemli 
ölçüde yat r m yapmaktad r.  

Di er taraftan Cooke (1992), Lundvall ve Johnson (1994), Asheim (2000), 
Dubarle (2002), Doloreux vd., (2001), OECD (2001) gibi bölgesel odakl pek çok 
çal mada, bölgelerin ö renme ve yenilikleri destekleme kapasitesi rekabet avanta-
j n n temel kayna  olarak görülmektedir.  

Bu çal ma; ö renen kasaba, ö renen organizasyon, ö renen ehir ve ö re-
nen bölge olgular n içinde bar nd ran geni kapsaml bir yap ya sahip olan ö renen 
bir ekonomide yenilikler ve ö renmenin oynad rolü ara t r r. Bu çerçevede u 
sorulara yan t arar: 

 

Günümüzde ö renme ve yenilikler, neden büyüme ve kalk nma süreci-
nin önemli unsurlar haline gelmi tir? 

 

Ö renen ekonominin temel bir dinami i olarak ö renen bölge olgusu 
ne demektir? Ö renen bir bölgenin temel dinamikleri nelerdir?  

 

Avrupa da ba ar l ö renen bölgelerin geli mesinin ard nda yatan te-
mel gerçekler nelerdir? 

 

Avrupa Ö renen Bölge uygulamalar ndan yararlanarak, ne tür politika 
ç kar mlar yapmak mümkündür? 

Sözkonusu ara t rma sorular çerçevesinde bir literatür taramas niteli inde 
olan bu çal ma; ö renme, yenilikler ve bölgesel kalk nma üzerinde durmaktad r. 
K sa bir giri ten sonra, çal ma dört bölümden olu maktad r. lk bölümde, ekono-
mik büyüme ve kalk nmada bilgi, yenilikler ve ö renmenin rolü irdelenmektedir. 
kinci bölüm, ö renen bölgeler yakla m ve temel dinamikleri üzerinde durur. 

Üçüncü bölüm, Avrupa da ön plana ç kan çe itli ö renen bölgelerdeki uygulamala-
ra dikkati çeker. Son bölümde, genel bir de erlendirme ve öneriler yer almaktad r.  
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2.  Büyüme ve Kalk nman n Sürükleyici Gücü Olarak Yenilikler ve 

Ö renme

 

Son günlerde ekonomik büyüme ve kalk nma sürecinde bilgi, yenilikler ve 
ö renmenin önemi konusunda global bir konsensüs olu maktad r. Ancak bu, bütü-
nüyle yeni bir bilinçlenme de ildir. Bu konularda klasik iktisat, neo-klasik iktisat 
ve evrimci iktisat anlay na sahip pek çok ara t rmac n n önemli görü leri bulun-
maktad r. 

Ekonomide yenilikler ve ö renmenin temelinde bilgi faktörü yatt için, 
k saca bilgi unsurunun önemine de inmek gerekir. Klasik iktisad n kurucusu olan 
Adam Smith, faydal ekonomik bilginin üretimini te vik eden ve spekülatif faali-
yetlerde bulunan yeni bir uzmanlar s n f na i aret etmektedir. Friedrich List, bilgi-
nin yarat lmas ve da t lmas yoluyla üretken güçlerin geli imini destekleyen çe-
itli kurumlar ve yap lara de inmi tir. Temel bir ekonomi dinami i olarak yenilik-

leri savunan Schumpeterin görü leri, Galbraith, Goodwin ve Hirschman gibi mo-
dern Schumpeterci okulun üyeleri taraf ndan savunulmu ve geli tirilmi tir. Romer 
ve Grossman gibi baz ekonomistler de, uzun dönemli ekonomik büyümenin sürük-
leyici güçlerini aç klayabilmek için yeni büyüme teorileri geli tirmi lerdir (OECD, 
1996:11).  

Neo-klasik iktisatç lar aras nda Schumpeter, Marshall, Hayek ve Penrose 
ekonomik kalk nmada bilginin rolüne de inenlerden baz lar d r. Ancak, genel ola-
rak bak ld nda, neo-klasik iktisatta bilgiye tam ve uygun ekilde bir önem veril-
memi tir. Neo-klasik iktisat ile evrimci iktisat teorisi aras ndaki temel fark, birinci 
görü ün ekonomik hayat temelde i gücü ve sermaye gibi fiziksel girdiler ak 
olarak görmesi, ikincisinin ise bir bilgi ak olarak de erlendirmesi gerçe idir. 
Nitekim, evrimci iktisat kökenli yenilik sistemleri yakla m nda, yenilik sistemleri-
nin ele al nmas nda öncelikli a amay

 

bilginin niteliklerini anlamak ve uygulamaya 
elveri li ekilde onu s n fland rmak olu turmaktad r (Jang, 2006:2-3). 

Bilgi, neden önemlidir? Her eyden önce bilgi1, ekonominin hayati kayna-
d r; basit ekilde tan mlanamayan, bu nedenle de oldukça karma k ve çok yönlü 

özelli i bünyesinde bar nd ran bir kaynak durumundad r; aralar nda çok yönlü 
ili kilerin oldu u farkl türlere sahiptir; piyasa ba ar s zl klar yla olgunla r, k t 
de ildir ve kullan ld nda sürekli olarak geli ir ve ço al r; al veri ini yapmak 
kolay de ildir, belirli seviyede kalmaz, zamanla de i im gösterir ve güçle yak ndan 
ba lant l d r; e er ona sahipseniz kullanmaman z oldukça güçtür (Gregersen ve 
Johnson, 2001:4).  

Bilgi odakl ekonomi anlay , ekonomik büyümede teknoloji ve bilginin 
rolünün tan mlanmas yla ortaya ç km t r. Be eri sermaye ve teknolojiyi de kapsa-

                                                

 

1  Bilgi, s radan mal ve hizmetlerden iki yönden farkl l k arz eder: Birincisi yar kamusal mald r, 
ikincisi ölçe e göre artan getiri sa lar. Bilginin bu özellikleri, ekonomik faaliyetlerin co rafi da -
l m n etkiler. Böylece, ekonomik faaliyetler bilgi taban n n güçlü oldu u mekanlarda kümülatif 
olarak yo unla ma sergiler (Jang, 2006:3). 
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yan bilgi, ekonomik büyümenin temelini te kil eder. Son on y l içinde bilginin 
önemi artm , giderek de artmaktad r. OECD ekonomileri, geçmi te oldu undan 
daha fazla bilginin üretilmesi, kullan lmas ve da l m na ba ml durumdad r. 
Bilgisayar, elektronik ve uzay teknolojileri gibi yüksek teknolojili endüstrilerde 
üretim ve istihdam h zl ekilde art göstermektedir. Son on y l içinde, OECD 
imalat sanayi üretim ve ihracat nda yüksek teknolojili endüstrilerin pay iki kat na 
ç karak %20-25 e ula m t r. E itim, ileti im ve enformasyon gibi bilgi yo un 
hizmetler sektörü de h zl ekilde büyümektedir. Asl nda, temel OECD ekonomile-
rinde GSY H n n %50 sinden daha fazlas bilgi odakl bir yap ya sahiptir (OECD, 
1996:9). Di er taraftan dijital devrim, ekonominin bilgi sto unun h zl ekilde de-

i mesini sa lamaktad r. Elektronik a lar; kay t, rapor, kitap, bilimsel dergi, video 
klipleri ve ses kay tlar gibi özel ve kamu sektörü bilgi kaynaklar na ula may sa -
lamaktad r. Bu bilgi kay tlar na çe itli bilgi a lar yoluyla ula mak olas d r. Bilgi 
sayesinde ürünlerin daha fazla özelli i bilinir. Bilginin üretimi ve yay lmas yla 
piyasa ili kileri daha kolay yürür. Bu durum ekonominin ula labilir bilgi sto unun 
büyümesine dolay s yla, pozitif bir ekonomik geli meye yard mc olur (OECD, 
1996:13). 

Bu geli meler, ekonomik teori ve modellerde önemli revizyona neden ol-
mu tur. Ekonomistler, ekonomik büyümenin alt yap s n ara t rmaya devam etmi -
tir. Geleneksel üretim fonksiyonlar i gücü, sermaye, madde ve enerji üzerinde 
dururken, bilgi ve teknoloji ise üretim üzerinde d sal etkiye sahiptir. Üretim fonk-
siyonuna bilgiyi direkt olarak dahil eden yeni analitik yakla mlar geli tirilmekte-
dir. Bilgi yat r mlar , di er üretim faktörlerini yeni (teknolojik) ürün ve süreçlere 
dönü türdü ü gibi, verimlilik kapasitesini de artt r r. Böylece, bilgi yat r mlar , 
artan getiriler sa lama özelli inden dolay , uzun dönemli ekonomik büyümenin 
anahtar konumundad r (OECD, 1996:11).   

Schumpeteryan ve evrimci iktisattan do an teknolojik/yenilik iktisad yak-
la m na göre yenilikler, rekabet gücünün sürükleyici gücüdür. Bu anlay , bilgi 
üretimi ve kullan m n n katma de erli faaliyetlerin, yeniliklerin de firma ve ülkele-
rin büyüme stratejilerinin merkezinde yer ald n ifade etmektedir. Bununla birlik-
te yenilik olgusu, son yüz y lda farkl ekillerde anla lmaktad r. Yenilikler teknik 
bir süreç oldu u kadar, sosyal bir süreç olarak da görülmektedir (Harmaakorpi, 
2004:45).  

Yenilik süreçleri, yeni bir bilginin üretilmesi, var olan bilginin farkl ekil-
lerde bir araya getirilmesi ya da bilginin ekonomik olarak kar getirici ürün ve sü-
reçlere dönü türülmesi ile yak ndan ili kilidir. Yenilikler radikal ya da kademeli 
yenilikler olarak isimlendirilebilir, teknik olabilir, bir süreç ile ba lant l olabilir, 
sosyal ya da organizasyonel bir özellik ta yabilir. Bu kavramlar k smen örtü mek-
tedir, ancak bunlar n her biri onu niteleyen yeniliklerin do as n aç klamaktad r. 
Son geli meler ekonomik ba ar n n elde edilmesinde yenili i sosyal, do rusal ol-
mayan, etkile imli ve sistemik bir ö renme süreci olarak nitelendirdi i için yenilik 
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süreçlerinde sosyo-kültürel yap lar n rolünü gündeme getirmi tir (Harmaakorpi, 
2004:46). 

Nitekim, yenilikler üzerinde odaklanan evrimci okulun üyeleri verimlili in 
büyümenin motoru, yeniliklerin de verimlili in sürükleyici gücü oldu u konusunda 
önemli görü lere sahiptir (Cooke vd., 2006:4). Lundval, Nelson ve Winter gibi 
ara t rmac lar n fikir babal yapt bu okulun üzerinde durdu u en önemli olgu, 
yenilik sistemleridir. Buna göre bir dizi unsur ve bunlar aras ndaki ili kilere dikkat 
çekilerek yenilik sistemleri tan mlanmaktad r. Böylece yenilik sistemi; ekonomik 
olarak faydal bilginin üretilmesi, yay lmas ve kullan lmas n etkileyen ili ki ve 
unsurlardan olu ur. Yenilik sistemi, sosyal bir sistemi niteler. Burada yenilikler, 
ekonomik aktörler aras ndaki sosyal ili kiler sonucunda meydana gelir. Ayn za-
manda aç k bir sistemdir, kendi çevresiyle etkile im halindedir. Yeni bilgi ve yeni 
teknolojiler üreterek yenilik sistemi sadece kendi çevresini de il, d çevreyi de 
etkiler.   

Yenilik sistemlerinin yayg n tan m , ayn zamanda ö renme süreçleri üze-
rinde yo unla maktad r. Bu süreçler vas tas yla spesifik alanlarda ne tür bilgi ve 
teknolojinin yarat labilece i, yay labilece i ve kullan labilece ini tespit etmek daha 
kolayd r. Ö renme, var olan üretim yap s , organizasyonlar ve kurumlar n ekillen-
dirdi i kolektif bir süreci niteler. Böyle bir ö renme sisteminin temel özellikleri, 
büyüme, istihdam ve rekabet sorunlar için oldukça önemlidir. Bu ba lamda, farkl 
ö renme süreçleri üzerinde durulmaktad r2(Cook ve Memedovic, 2003:5).  

Günümüzde bu farkl ö renme türleri ve bunlar n ekonomi üzerindeki etki-
lerine de inen en önemli yakla m, ö renen ekonomi anlay d r. Ö renen ekono-
mi, yo un rekabet ve h zl de i im çerçevesinde yeni ekonomiyi3 niteleyen önemli 
bir unsurdur. Ö renen ekonomi olgusu ilk olarak skandinav Ö renen Ekonomi 
Okulu nun kurucular olan Storper (1995), Lundvall ve Johnson (1994) ve 

                                                

 

2  Birincisi; en dar anlamda ö renme, yaparak ve kullanarak ö renmedir. Bu anlamda ö renme, üre-
tim süreci içinde gerçekle ir. Bu nedenle bu tür ö renme, üreterek ve göstererek ö renme olarak 
tan mlanmaktad r. Bu tür bir ö renmenin temel k s mlar ; normal üretim faaliyetleriyle ilgili olarak 
yaparak, kullanarak ve etkileyerek ö renme dü üncesidir. kincisi; ara t rarak, ke federek ö renme 
ise spesifik kurumlarda ortaya ç kan problemleri tan mlama, çözüm önerileri getirme faaliyetlerini 
içeren kompleks ö renme süreçlerini kapsar. Ara t rma, var olan bilgiyi yeni ürün ve süreçler geli -
tirmek için kullanma sürecidir. Bu nedenle ara t rma, spesifik bir teknoloji olgusu içerisinde ger-
çekle ir. Ke fetme ise, yeni tan mlanm problemler için yeni bilgi üretilmesi olarak tan mlan r. Bu 
ö renme süreci, direkt olarak yeni teknolojilere dönü türülemeyen bilgiyi üretmez (Cook ve 
Memedovic, 2003:5). 

3  Kalça ve Ekinci (2005:2) yeni ekonomiyi; son 15 y ll k dönem içerisinde ortaya ç kan, ekonominin 
kurallar n , yap s n ve fonksiyonlar n önemli ölçüde etkileyen geli meler olarak ifade etmektedir. 
Aktan ve Vural (2003:1-3) ise yeni ekonomi kavram n daha da açarak, temel özellikleri olarak; 
bilgi ekonomisi, dijital ekonomi, a ekonomisi, yenilik ekonomisi, ö renen ekonomi, küresel eko-
nomi ve h z ekonomisi kavramlar n kullanmaktad r. Yeni ekonomi kavram ; genelde artan verimli-
li in yan s ra dü ük i sizlik ve dü ük enflasyon oranlar n n ya and Amerika ve Danimarka gibi 
baz bat ekonomilerinde yap sal ekonomik dönü ümleri ve büyümenin yeni kaynaklar n aç kla-
mak için kullan lmaktad r. 
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Lundvall (1996) n çal malar yla e itim iktisad alan nda literatüre girmi tir. Daha 
sonralar ise Gregersen ve Johnson (1997) ve Tomlinson (1999) un çal malar yla 
birlikte geli me kaydetmi tir. Lundval ve Johnson (1994), Lundval (1996) ve 
Tomlinson (1999) bilgi ve ö renmenin ekonomideki rolü üzerinde durmu tur. 
Gregersen ve Johnson (1997) enformasyon ve ileti im teknolojilerine yeni ö renme 
süreçlerini uygulam , neticede enformasyonun elde edilme, depolanma ve i len-
mesi maliyetlerinin dü tü ünü tespit etmi tir. Bu durum yenilik süreçlerini de i -
tirmi , ürün dönü üm sürecini k saltm , neticede firmalar n hayatta kalma ans n n 
sürekli olarak gerçekle tirilen yeniliklere ba l oldu unu ortaya ç karm t r.  

Ö renen ekonomi olgusu; ö renme yetene inin bireylerin, firmalar n, or-
ganizasyonlar n, bölge ve ulusal ekonomilerin ba ar s nda önemli bir dinami i 
olu turdu u bir ekonomi anlay

 

olarak dü ünülebilir. Bu anlay , ekonomik kal-
k nmada yeni bir evreyi olu turmaktad r. Burada ö renme; sadece bilgiye ula ma 
olarak de il, ayn zamanda yeni bilgi, yeni rekabet ve yeni yeteneklerin üretilmesi 
ve geli tirilmesi anlam na gelir (Gregersen ve Johnson, 2001:2). Ö renen ekonomi,  
yüksek teknolojili bir ekonomi olarak alg lanmamal d r. Aksine ö renme; ekono-
minin her hangi bir kesiminde gerçekle en, dü ük teknolojili ve geleneksel sektör-
leri kapsayan bir faaliyettir. Ö renme, sektörler ve teknolojiler aras nda farkl l k 
gösterir. Bununla birlikte, ö renme potansiyelinin yüksek olmas durumunda tüm 
sektörler ö renme için uygun bir alan olu turabilecektir (Tomlinson, 1999:7).  

Ö renme, güven ve sosyal sermayeye büyük ölçüde ba ml bir sosyal sü-
reçtir. Ö renen ekonominin ba ar l olmas nda güven unsurunun rolü büyüktür. 
Güvenin olu mad bir toplumda bilgi üretimi ve bilgi kullan m da güçle ir. Mo-
dern ö renen ekonomi; bilgiyi depolama, i leme, ta ma ve birle tirme maliyetleri-
ni büyük ölçüde dü üren enformasyon ve ileti im teknolojilerine dayan r. Bu, bilgi 
ve etkile imli ö renmenin yeni versiyonlar için önemli imkanlar sa lar. Ö renen 
ekonominin temel niteli i, ö renmenin her zaman ve her yerde gerçekle ebilmesi 
ve farkl ekillerde uygulanabilmesidir (Gregersen ve Johnson, 2001:6). 

Al nda, ö renen ekonomiyi nitelendirmenin en önemli yolu; kimler, ne ve 
niçin ö reniyor? sorular na yan t aramakt r. Bu ekonomi anlay nda bireyler, fir-
malar, üniversiteler, di er kurum ve organizasyonlar ile bölgeler hayat boyu ve 
sürekli ö renme faaliyeti içindedirler. Bu unsurlar, ö renen ekonominin temel di-
namikleridir. Burada, ekonominin bütün temel kesimlerini etkileme özelli ine sa-
hip ö renme olgusunun de i ik türleri gerçekle ir. Bunlar; bireysel ö renme, 
organizasyonel ö renme, teknik ö renme ve politika ö renimi olarak dört katego-
ride toplanabilir.  

Temel ö renme kategorileri, bireysel ve organizasyonel ö renmedir. 
Dubarle (2002:1) a göre bireysel ö renme okula giderek çe itli bilgi ve yetenekle-
rin bireysel olarak edinilmesi olarak tan mlan rken, organizasyonel ö renme ise bir 
firma içindeki ar-ge faaliyetleri gibi, bir organizasyon içinde bireysel ö renme 
düzeyini geli tirme olarak nitelendirilir. Tablo 1, bu ö renme kategorileri ve alt 
türleri hakk nda ayr nt l bilgi vermektedir. Bireysel ö renme; bireylerin resmi ya 
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da gayr resmi e itim-ö retim kurumlar na kat larak çe itli enformasyon, bilgi, 
yetenek ve anlama kabiliyeti kazanmas d r. Tablo 1 den görülece i gibi, bireysel 
ö renmenin çe itli türleri vard r. Aile içinde kazand r lan ilk sosyalle menin ard n-
dan okul, kolej veya üniversitelerdeki resmi e itimi kapsad gibi, ç rakl k ya da 
i le ilgili di er e itimlere yönelik gönüllü haz rl klar da içermektedir. Bireysel 
ö renme, yeni bilgi kazan mlar sa lasa da, var olan bilginin payla m ve yay l -
m n da önemli ölçüde içermektedir. Belirli durumlarda bireysel ö renme, yeni 
bilgi üretilmesini kapsayabilir. Örne in; bireyler ar-ge faaliyetleri sayesinde yeni 
bilgi üretirler. Bireysel ö renmenin sonucunda be eri sermayenin önemi artmakta-
d r.  

Tablo 1. Ö renme Kategorileri  
Bilgi Yay l m

 

Yeni Bilgi Yarat lmas

 

Bireysel Ö renme 
(be eri sermaye sa lar) 

E itim, ö retim, gönüllü 
e itim, i yerlerinde yaparak 
ö renme gibi. 

Doktora ö rencileri taraf n-
dan gerçekle tirilen üniversi-
te temelli çal malar, i yerle-
rinde yaparak ö renme gibi. 

   

Organizasyonel Ö renme 

 

(yap sal sermaye sa lar) 
Bilgi taban kurulmas , rutin 
formlar ve el kitaplar n n 
olu turulmas , di er firma-
lardan teknoloji lisanslar n n 
al nmas , firmalar n kaliteli 
personeli çekmesi gibi. 

Ara t rma kurumlar n n üni-
versitelerdeki ar-ge faaliyet-
leri,  firmalar n ar-ge faali-
yetleri, firma ve ara t rma 
enstitüleri aras ndaki ar-ge 
faaliyetleri gibi.    

Kaynak: OECD, 2001:15. 

Bireysel ö reniciler, genelde kollektif hareket eden gruplar içinde motive 
ve organize olur. Bu ekilde ö renmenin sonuçlar n almak mümkündür. Ö renen 
ekonomide sadece temel e itim ve ö retimde öncesine oranla ortalama bireysel 
harcamalar artmaz, ayn zamanda ö renme oldukça fazla yinelenen ve önem veri-
len bir olgu olarak dikkati çekmektedir. Hayat boyu ö renme farkl ekillerde gün-
lük ya am n s radan bir gerçe i haline geldi i gibi, günümüz gençleri de ebeveyn-
lerine oranla daha s k i ve görev de i imine ve yeniden e itim anlay na s cak 
bakmaktad r. Bu ö renme anlay , yetene i ve gönüllülü ü, ya am n büyük kesi-
minde bireylerin nisbi gelir-ya am pozisyonunun de erlendirilmesinde giderek 
önem kazanmaktad r. Ö renen ekonomide zay f ö renme yetene ine sahip olanlar, 
genelde toplumun en hassas ve korunmas z kesimlerinde kendini göstermektedir 
(Gregersen ve Johnson, 2001:5). 

yi bilinmektedir ki; yüksek kaliteli genel ve orta seviyedeki e itim-
ö retimin geli tirilmesi verimlilik ve rekabet gücü üzerinde önemli etkiye sahiptir. 
Okul, kolej, e itim enstitüleri ve firmalar aras ndaki ili kiler önemlidir, bu ili kiler 
farkl ulusal sistemler aras nda da farkl l k göstermektedir. Resmi e itim ve ö re-
timin geli tirilmesiyle verimlili in art r lmas , asl nda var olan teknoloji ve i orga-
nizasyonlar n n daha etkin uygulanabilmesi için gereklidir. Hayat boyu ö renme 
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süreci çerçevesinde devam eden e itim-ö retimin geli tirilmesi, yeni teknolojiler 
ve i organizasyonu türlerinin gerektirdi i nitelikli personel talebini kar lamaya 
yöneliktir (OECD, 2001:15-16). 

Resmi e itim ve ö retimin farkl düzeyleri ile gerçekle en bireysel ö ren-
me, yenilik süreçleri için gerekli bir taban olu turmaktad r. Ancak bu, hiç bir ekil-
de yeniliklerin gerçekle ece ini garanti etmez. Bireysel ö renmenin di er türleri, 
yenilikler için önemli bir unsurdur. Özellikle yaparak ö renme, bilgi üretimi ve 
yay l m nda anahtar bir süreci içine al r. Bu ö renme türü, resmi e itim-ö retimin 
d nda kal r, normal ekonomik faaliyetler esnas nda gerçekle tirilir. Son geli me-
ler göstermektedir ki; yaparak ö renme yoluyla kazan lan pratik sermaye, resmi 
e itim ve ö retimde ba ar l olamayan bireyler için önemli olmakla birlikte, genel-
de profesyonel ve yönetim i lerine uyarlanabilen bilginin temel unsurunu olu tur-
maktad r (OECD, 2001:15-16). Resmi e itim-ö retim var olan bilginin yay lmas n 
ve da l m n sa layarak, yaparak ö renme ve etkile imli ö renmeden kaynaklanan 
yenilik kapasitesini farkl ekillerde etkileyip desteklemektedir. Yaparak ö renme 
güçlü bir yenilik kapasitesinin ön haz rlay c s olmakla birlikte, etkile imli ö ren-
me ise yenilik kapasitesiyle do rudan ilintilidir (OECD, 2001:17).  

Bireysel ö renmenin büyük bir k sm firma içinde gerçekle ir, genelde 
firman n kendisi ö renen kurum niteli indedir. Firmalar n ekonomik ba ar s nda 
ö renme yetene inin hayati bir fonksiyonu vard r. Ö renen ekonomide firma, bil-
giyi üretme ve kullanma yetene ine sahip, bilgi yaratan bir unsur olarak görülür. 
Bu özellikler, firman n en önemli rekabet avantaj kayna durumundad r. Bu ne-
denle firmalar, rekabet ve ö renme stratejileri geli tirme ve uygulamak zorundad r-
lar. Bu tür stratejiler aras nda en önemlisi; ar-ge, departmanlar aras iç e itim ve 
etkile imin artt r lmas , yetki ve sorumlulu un da t lmas ve i tak m olu turarak 
ö renen organizasyonu te kil etmektir. Firmalar, kendi rekabet stratejileri çerçeve-
sinde di er firmalarla i birli ine yönelik faaliyetlere girerler. Mü teriler, üreticiler 
ve bilgi enstitüleriyle ilgili olarak aktif a lar n kurulmas en önemli rekabet avanta-
j kayna d r. Firmalar, kendi ö renme ve rekabet yap lar n içsel ve d sal olarak 
organize ederler. Üniversiteler, ara t rma organizasyonlar ve teknolojik hizmet 
kurumlar gibi bilgi enstitüleri de bilgi altyap s n n en önemli unsurlar d r ve ö re-
nen ekonomide üçüncü tip ö renen unsur olarak kabul edilmektedir (Gregersen ve 
Johnson, 2001:5-6).  

Organizasyonel ö renme ise, bireysel ö renmeye ba l

 

olup, onu in a et-
mektedir. Organizasyonel ö renme, organizayonun bilgi a n n bir parças olarak 
onu ekillendiren ve bireyler taraf ndan yarat lan bilgiyi güçlendirir. Bu süreç, ge-
nelde etkile imli toplumun geni lemesi içerisinde vuku bulur. Firma ya da organi-
zasyonlar, di er organizasyonlarla i birli i ve etkile im içinde d ar dan elde etti i 
bilgiyi uygun ekilde kullan r ya da kendi içerisinde yeni bilgi üretir. Gerçekte 
organizasyonel ö renme, bireysel ö renmeden daha büyük ölçüde yeni bilgi yara-
t lmas n içerir. Organizasyonel ö renmenin etkile imli yap s , bunun gerçekle me-
sine daha uygundur (OECD, 2001:14). 
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Organizasyonel ö renme di er ö renme türlerine göre daha az dikkati 

çekmekle birlikte, teknik de i ime kar zorunlu bir rehber olarak dü ünülebilir. 
Yeni organizasyon türlerinin olu umuyla firmalar n teknik yenilik kapasitesi ve 
performans aras nda güçlü bir sinerji söz konusudur. Kural olarak yeni süreçler ve 
ürünler, organizasyonel uyumu gerekli k lar. Sektörler aras nda önemli farkl l klar 
olmakla birlikte, baz organizasyonel olu umlar di erlerine nisbeten teknik ö ren-
me ve teknik yeniliklere daha aç kt r. Ulusal veya uluslararas a lar içinde ileti im 
ve etkile im kurma ve i birli i yapma yetene i önem kazanmaktad r (Gregersen ve 
Johnson, 2001:7). 

Etkile imli ö renme, etkin bir organizasyonel ö renmeyi sa layabilmek 
için bireysel ö renmenin de ilerisine gitmenin önemli bir arac d r. Özellikle 
organizasyonel ö renme, hem organizasyon içinde hem de organizasyonlar aras n-
da etkile imli ö renmenin yüksek düzeyde gerçekle mesini ister. Böylece, ö ren-
me gereksiniminin düzeyi ve karma k yap s , ö renen ekonominin geli mesiyle 
birlikte art gösterdi i için, organizasyonlar bilgiye ula abilmek ve her türlü bilgi-
yi ortakla a kullanabilmek için i birli ine giderler (OECD, 2001:17) .  

Amprik analizler göstermektedir ki; etkile imli ö renme ve bunun neden 
oldu u organizasyonel ö renme yenilikçi kapasitenin geli mesinde hayati rol oy-
nar. Örne in; sveç le ilgili bir çal ma, ürün yenilikleri geli tiren firmalar n 
%70 inin di er organizasyonlarla i birli ine gitti ini ve ortakl klar kurdu unu tes-
pit etmi tir. Ürün yeniliklerini gerçekle tiren firmalar n %30 u ise, tek ba na bunu 
ba arm t r. Üstelik di er firmalardan elde edilen bilgi, firma içinde ö renme yo-
luyla geli tirilen bilgiyle birle mi tir. Bu çal ma, ba ar l yenilikler için 
organizasyonel ö renmenin yüksek düzeylerinin önemini aç kça ortaya koymu tur. 
Pek çok ara t rmac , yenilik sürecinin daha karma k ve daha farkl oldu unu tar-
t m t r. Yenilik süreci, bireyler ve organizasyonlar için etkile imli ö renmeyi 
kapsayan bir süreci niteler. Böylece ürün ve süreç yenilikleri kadar, bireysel yete-
nekler de geli me sergiler (OECD, 2001:17-18).   

Gregersen ve Johnson (2001:7) teknik ö renmeyi; ürün ve süreç yenilikle-
rine yönelik ö renme olmak üzere iki k s mda inceler. Günümüzde teknolojik ge-
li melere ba l olarak ürün hayat süreci k salmakta, sürekli olarak gerçekle en 
yenilikler firmalar n hayatta kalmas n n temel art olmaktad r. Bununla birlikte, 
ekonominin baz kesimlerinde yeni ürünler ve ekipmanlar geli tirmek oldukça 
pahal olmaktad r. Bu durumda firmalar, öncekinden daha fazla yenilik yarat c 
kaynaklar kullanabilece i organizasyonel olu umlara yönelmektedir.  

Son olarak; ö renen ekonomide politika seti ba lam nda yeni bir perspektif 
do maktad r. Örne in; sosyal politika, i gücü piyasas politikas , e itim politikas , 
endüstri politikas , enerji politikas , çevre politikas , bilim ve teknoloji politikas 
üzerinde yeni görü ler geli tirilmekte ya da geli tirme ihtiyac do maktad r. Spesi-
fik olarak ö renen ekonomi, tüm bu politika alanlar nda i birli ini gerekli görür. 
Günümüz kurumsal yetene i, politika yap m nda art k araç-hedef ya da rasyonel 
tercihler yakla m yerine sürekli i leyen bir politika ö renme sürecini tercih et-
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mektedir. Bu nedenle politika ö renimi, ö renen ekonominin birle ik bir parças 
olarak de erlendirilebilir (Gregersen ve Johnson, 2001:7).   

Bilgi, ö renme ve yeniliklerin ayr lmaz bir parças oldu u ö renen ekono-
minin temel dinamiklerini u ekilde s n fland rmak mümkündür: 

 

Ö renen bireyler, 

 

Ö renen firma/organizasyonlar, 

 

Ö renen kasabalar, 

 

Ö renen ehirler, 

 

Ö renen bölgeler  

Ö renen ekonomi anlay nda bireyler ö renen birey, organizasyonlar ö -
renen organizasyon, ehirler ö renen ehir, bölgeler de ö renen bölge olma yolun-
da ilerlemekte, rekabet gücünü ve refah düzeyini bu ekilde geli tirmeyi hedefle-
mektedir. Bilgi, yenilikler ve ö renme aras ndaki ili kileri, bölgesel bazda de er-
lendirmek gerekirse, ö renen bölgeler bu konuda önemli bir çerçeve sunar.  

3. Yenilikler, Ö renme ve Bölgesel Kalk nma Aras ndaki li kiler 

1990 lerin sonlar ndan itibaren bilgi, ö renme ve yenilik faktörleri, ara -
t rma ve politikac lar taraf ndan önemli bir ilgi oda haline gelmi tir. Bu çerçeve-
de, ekonomik büyüme ve kalk nma sürecinin gerçekle ti i temel mekanlar olarak 
bölgeleri kabul eden; söz konusu faktörleri bir araç olarak gören ve bu ekilde kal-
k nman n desteklenmesi amac n güden yeni bölgeselle me ya da endojen kalk nma 
odakl pek çok teori ve politika anlay belirmi tir.  

Bölgesel kalk nma üzerindeki son çal malar n bir k sm , kalk nma unsuru 
olarak bilginin önemi üzerinde durur. Bu ba lamda i gücü ve sermaye gibi oldukça 
geleneksel faktörler ikincil plana itilmi tir. Bu tür tart malarda üniversiteler ve 
di er bilgi altyap lar , bölgede kaynak sa lama ve bölgesel rekabet avantaj n n 
olu turulmas nda aktif kat l mc olarak önemli roller üstlenmektedir. Burada, böl-
gesel ekonomik ba ar , bölgedeki firmalar için spesifik özelli e sahip bilgiyi üret-
me ve kullanma yetene ine ba l olarak gerçekle mektedir. Ba ka bir ifadeyle, bu 
bilgi z mni, transferi zor ve oldukça yeni bir özellik ta r (Charles ve Hodgson, 
2003:4). 

Yenilik sistemleri literatüründen do mu olan bölgesel yenilik sistemleri 
yakla m 4 ve politikas n n odak noktas n , bilginin yay l m etkileri olu turur. Bu, 
bölgesel yar kamusal bilgiye eri im kolayl na da ba l d r. ayet bilgi yayg n 
ekilde bir bölgede kullan l rsa, bu durumda bölgede bilgi yay l m etkisi di er 

                                                

 

4  Bölgesel aç dan yenilikler, bölgesel yenilik sisteminde iç içe girmi bir süreç olarak görülebilir. 
Bölgesel yenilik sistemi; bölgenin yenilikçili ini destekleyen düzenli ve güçlü içsel etkile ime sa-
hip, belirli bir co rafi alanda yerle mi bir kurumlar ve yenilik a lar sistemi olarak dü ünülebilir. 
Böylece, bölgesel yenilik sistemi, bölgenin yenilikçili ini geli tirme hedefinde olan çok aktörlü 
yenilik a lar n n farkl türlerinden olu ur (Harmaakorpi, (2004:14). 
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bölgelerden daha yüksek seviyede olacakt r. Böylece bilgi ak (yay l m etkisi) ile 
bilgi sto u (ölçe e göre artan getiriler) aras ndaki geri besleme süreci, sürekli yeni-
liklere dayal sürdürülebilir bölgesel kalk nmaya neden olabilecektir (Jang, 2006:3-
4).  

Yakla k 15 y ld r bu yeni bölgeselle me olgusu çerçevesinde Florida 
(1995), Asheim (1996) ve Morgan (1997) ba ta olmak üzere önemli bir literatür 
kolu ö renen bölgeler üzerinde odaklanmaktad r. Maskell ve Malmberg (1999) 
bireysel ö renme kadar organizasyonel ö renmenin etkin ekilde gerçekle mesine 
izin veren bölgesel bilgi, ortak de er ve normlar n önemine vurgu yapar. Florida 
(1995) ya göre ayet bölgeler etkin bir ö renen bölge olmak istiyorsa, bilgi yarat-
ma ve sürekli ö renme prensiplerine kendilerini adapte etmelidirler.  

Ö renen bölgeler yakla m , ö renen ekonomi anlay ndan do mu alan-
sal içerikli bir perspektif olarak kabul edilir. Ö renen bölgeler literatürü, bir bölge-
nin rekabet gücünün bölgenin bilgiyi üretme ve kavrama, bilgiye ula ma, onu ö -
renme ve yeniliklere dönü türme yetene ine do rudan ba l oldu unu söyler. Ö -
renme gibi bilgiye ula ma ve onu uygulamada en etkin mekanizmalar, endojen 
potansiyelin geli tirilmesinde hayati öneme haizdir. Bu mekanizmalar, ayr ca yurt 
içi yat r mlar n bölgeye çekilmesinde oldukça etkilidir (Jeffery, 2001:2).    

OECD ö renen bölgeyi, ö renen ekonomiye geçi in ortaya ç kard tehli-
kelere cevap verebilmek için bölgenin geli me ihtiyac n aç klayan bir model ola-
rak tan mlar. Ekonomik ve politik agentalar n kurdu u esnek a lar ile bireysel ve 
organizasyonel ö renmeyi kolayla t ran bölgesel kurumlar ö renen bölgeyi niteler. 
Bölgesel politikalar, bireysel ve organizasyonel ö renmeyi desteklemede hayati 
fonksiyona sahiptir (OECD, 2001:24). 

Ö renen bölge üzerindeki baz tart malar yenilikler için bir kuluçka zemi-
ni olarak giri imci ö renme üzerinde odaklan r. Rekabetçi olmak zorunda olan 
firmalar, yenilik süreçlerine ba ml d r, bu nedenle bilgi de i imine gereksinim 
duyar.  Artan rekabet nedeniyle küçük ölçekli firmalar rekabeti yönetebilmek için 
di er firmalar ve ar-ge içerisindeki di er organizasyonlar ile i birli i yapmak zo-
rundad r. Böylece aktörler aras ndaki yak nl k, ö renme süreçlerinde oldukça önem 
arz eder. Firma a lar nda alansal ve sosyal yak nl k, güvene dayal ili kiler geli -
tirmede ayr ca önemlidir (Sörensen vd., 2003:14).  

Ö renen bölge, geleneksel politikayla kar la t r ld nda bölgesel politi-
kan n yeni bir jenerasyonu olarak görülebilir. Ö renen bölgelerin temel özellikleri 
aras nda; a a dan yukar ya (yerelden merkeze) do ru geli me, effafl k, yüz yüze 
ili kiler, problemlerin kolektif çözümü, geri besleme etkisine sahip sürekli 
organizasyonel ö renme yer al r. Ö renen bölge; yeniliklerle ili kili bölgesel aktör-
ler grubu içinde bölgesel yenilik (kalk nma) stratejisi olarak tan mlanabilir. Bu 
bölgesel aktörler grubu oldukça güçlü, birbirleriyle esnek ili kiler kurabilen bir 
yap ya sahiptir (Hassink, 2004:5).  Ö renen bölge; bölgesel kalk nmay destekle-
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yen katma de er zincirine bilginin ifrelenmesi, ba lanmas ve aktar lmas n sa la-
yan bölgesel süreçleri niteler (Ivanisin, 2004:46).  

Ö renen bölge, ayn zamanda politika aç s ndan eylem odakl bir perspek-
tif içinde de erlendirilebilir. Özellikle bilgi altyap s ndan bahsederken bilgi yap s 
oldukça önemlidir. Ö renen bölgelerin özellikleri aras nda a a dan yukar ya do -
ru i leyen süreçler ve sürekli ö renme yer al r. Politik ve sosyal stratejileri entegre 
eden bir alan olarak ö renen bölgeleri görmek mümkündür. Genel olarak bak lacak 
olunursa kalk nma; bireyler, firmalar, organizasyonlar, e itim ve politik kurumlar n 
dahil oldu u kolektif bir süreci niteler. Ö renen bölgenin yarat lmas sürecinde 
formüle dilen stratejiler, hem a a dan yukar ya hem de yukar dan a a ya bir özel-
lik ta r ve sonuçlar yerel ya da bölgesel düzenlemeler ve politikalara ba l olarak 
farkl ekilde ortaya ç kabilir. Ö renen bölge olgusu, i birli ine yönelik ö renme 
faaliyetlerine kat lan alansal çe itli varl k ve unsurlar kapsar (Sörensen vd., 
2003:15). 

Netice olarak ö renen bölgeler yakla m , üç temel konuya dikkati çek-
mektedir. Bunlar (Dolerux vd., 2001:6): 

 

Ö renme ve yenilikler ile bu unsurlar aras ndaki ili kiler, bölgesel kal-
k nmay nas l etkiler? 

 

Bölge, ö renme ve yenilik sürecinde nas l bir fonksiyon görür? 

 

Bölgesel kalk nma politikalar çerçevesinde yeni geli meler nelerdir?  

Günümüzde var olan ö renen bölge örneklerini tam anlam yla tan mlamak 
elbette ki mümkün de ildir. Bu bölgelerin bir k sm , di erlerinden oldukça farkl 
özellikler sergileyebilir. Ö renen bölgelere verilebilecek en güzel örnekler Avrupa 
ülkelerinden olaca için, bir sonraki bölümde bu konu üzerinde durulmaktad r.  

4. Avrupa Birli i nde Ö renen Bölge Uygulamalar

 

AB de 23-24 Mart 2000 tarihlerinde gerçekle tirilen Lizbon Zirvesi nde 
Lizbon Stratejisi tan mlanm t r. Strateji temelde AB de istihdam güçlendirmeyi 
ve bilgi üzerine kurulu bir ekonomi çerçevesinde ekonomik reform ve sosyal uyu-
mu öngörmektedir. Lizbon Stratejisi ile Birli in bilgiye dayal , rekabet edebilir, 
geli mi bir i gücüne ve sürdürülebilir kalk nmaya dayanan bir ekonomiye sahip 
olmas , yenilikçi faaliyetlerin güçlendirilmesi, sosyal güvenlik ve e itim sistemle-
rinin modernle tirilmesi amaçlanmaktad r. Strateji kapsam nda, 2002 y l na kadar 
tüm okullar n internet ba lant s n n sa lanmas , 2003 y l nda temel kamu hizmetle-
rinde elektronik ortama geçilmesi ve 2010 y l nda istihdam oran n n %70 düzeyine 
ç kar lmas gibi üye ülkelerin istihdam, e itim ve bilgi teknolojileri alanlar nda 10 
y ll k bir sürede ula malar gereken hedefler belirlenmi tir ( KV, 2008:1). 

AB Komisyonu, böylece bilgi toplumuna ula ma politikas üzerinde odak-
lanmaya ba lam t r. Bu, hiç ku kusuz yeniliklerin modern bir ekonominin rekabet 
gücünü belirleyen temel faktörlerden biri olarak kabul edilmesi gerçe inden kay-
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naklan r ve çok aç k bir ekilde AB bölgesel politikas n n bölgelerin yenilikçilik 
yeteneklerinin geli tirilmesi yoluyla bilgi odakl ekonomi üzerine in a edildi ini 
göstermesi aç s ndan önemlidir (Ritsila ve Haukka, 2003:5). 

AB, yenilik-bilgi odakl ekonomiyi geli tirebilmek için ö renen bölge ol-
gusu kapsam nda aktif destekler sunmaktad r. AB nin ö renen bölgelere etkisi, AB 
Yap sal Fonlar ve farkl bölgesel yenilik stratejileri5 yoluyla aç k olarak görüle-
bilmektedir. Interreg III program , Avrupa Bölgesel Kalk nma Fonu taraf ndan 
finanse edilen, AB de bölgeler aras i birli inin desteklenmesi amac n ta yan bir 
inisiyatiftir. Bu program ayr ca, bölgeler ve organizasyonlar içi ve aras ndaki eko-
nomik ve sosyal uyumu güçlendirme amac ndad r (Sörensen vd., 2003:13).  

Bilindi i gibi, AB de bölgesel politikan n temel arac

 

Yap sal Fonlard r. 
Ekonomik faaliyetlerin sürdürülebilir geli imi, istihdam ve be eri sermaye geli i-
minin desteklenmesi bu fonlar n temel prensiplerini olu turur. Yap sal Fon düzen-
lemelerinin bu üç öncelikli prensibi, kalk nma ve yap sal uyumun desteklenmesi 
(Hedef 1), yap sal sorunlar ya ayan bölgelerin ekonomik ve sosyal dönü ümünün 
desteklenmesi (Hedef 2) ile e itim, ö retim ve istihdam politikalar ve sistemleri-
nin uyumu ve modernizasyonunun desteklenmesini amaçlar. Bu, bölgelerin yap sal 
de i iminin desteklenmesi üzerine odaklanan kalk nma odakl bir anlay öne 
ç kar r. Bunlar n yan s ra, Yap sal Fon düzenlemeleri içerisinde ekonomik rekabet 
gücünü ve sosyal e itli i destekleyecek hedefler de bulunmaktad r.  

Ö renen bölgeler çerçevesi, temel amac ekonomik rekabet gücünü ve sos-
yal e itli i geli tirmek olan Avrupa Yap sal Fonlar n düzenlemelerinde verimli bir 
temel olu turabilir. Yap sal Fonlar taraf ndan finanse edilen temel faaliyetler, ö re-
nen bölgelerin anahtar süreçlerini etkileme giri imleriyle yak ndan ili kilidir.  

Yap sal Fon düzenlemeleri bölgelerdeki yap sal de i imleri destekleme 
amac ta d için, proje geli tirme fikri anahtar baz eylemlerin ba lat lmas ve 
geli tirilmesinde kendisini hissettirmektedir. Bu, özel ve kamu kurumlar nda çok 
çe itli yetenek ve becerilerin yarat lmas , elde edilen bilginin ticari faaliyetlere ve 
ö renen bölge süreçlerine (be eri sermayenin geli tirilmesi, kullan m bilgisinin 
transferi ve bilginin gerçekle tirilmesi)6 dönü türülmesi anlam na gelir. Her ne 

                                                

 

5  Bölgesel yenilik stratejileri (RIS), Avrupa Komisyonu taraf ndan yönetilen günümüz ekonomisini 
niteleyen bir programd r. Bölgesel konsensüs olu turma yoluyla politika üreticileri, mikro ekono-
mideki de i imlere kendi bölgelerinin daha esnek, uyumlu ve duyarl olmalar nda yard mc olacak 
spesifik önlemleri belirler. Böylece, bölgenin yenilik üretme kapasitesini geli tirir. Bölgesel yenilik 
stratejisi süreci, uygulamalar için bir klavuz sunar. Belirli bir mekana ili kin böyle bir politika ile 
birlikte, AB çal anlar gerileyen bölgelere daha rekabetçi olabilmeleri ve daha yüksek ekonomik 
kalk nma seviyelerine ula mas nda destek sa lamay amaçlar (Lawrence, 2001:1) 

6  Ö renen bölgenin anahtar süreçlerini üç s n fa ay rmak mümkündür. Birincisi; bireysel, 
organizasyonel ve bölgesel düzeyde be eri sermayenin üretilmesi ve geli tirilmesidir. Yeni be eri 
sermayenin olu turulmas yenilik sürecinde önemli rol oynad gibi, yeni teknolojik ve bilimsel 
yenilikler yoluyla gerçekle tirilebilen ö renme süreçleriyle de yak ndan ba lant l d r. kincisi; or-
ganizasyonlar içinde veya aras nda be eri sermaye ve kullan m bilgisinin yay l m ve bölgesel ak-
törlerin i birli ini kapsar. Bu, y n ekonomilerinin faydalar ndan yararlanmak için bir f rsat olarak 
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kadar Yap sal Fon stratejileri anahtar süreçleri destekleyerek ö renen bölgelerin 
geli tirilmesi ile ili ki içinde olsa da, eylem düzeyinde politika yap c lar ö renen 
bölgelerin geli imini engelleyen faktörleri göz önünde bulundurmalar gerekir. 
Ö renen bölge engellerinin ortadan kald r lmas , Yap sal Fon düzenlemelerinin en 
önemli görevlerinden biridir. Özellikle de çe itli aktörler aras ndaki etkile imin 
geli tirilmesinde bu engellerin giderilmesi gerekir (Ritsila ve Haukka, 2003:5). 

Avrupa Sosyal Fonunun kurulmas n n temelinde e itim, istihdam ve kulla-
n m bilgisi yer al r. Fonun önemli faaliyetleri, be eri kaynaklar n geli tirilmesi ya 
da bu faaliyetlerin etkinli inin art r lmas amac na yönelik baz düzenlemeler ile 
yak ndan ba lant l d r. Bölgesel düzeyde Fonun düzenlemeleri ö renen bölgelerin 
anahtar süreçleri üzerinde katalizör etkisi yapar. Di er taraftan, sosyal kat l m Fon 
düzenlemelerinin önemli bir parças d r. Böylece, düzenlemelerin ö renen bölgele-
rin sürdürülebilir geli imini destekleme amac ta d söylenebilir (Ritsila ve 
Haukka, 2003:5). 

AB Konseyi 2002 y l karar na göre; bilgi odakl bir toplumda aktif bir bi-
rey olabilmek ve hayat boyu ö renme yoluyla bir i e kat labilmek için gereksinim 
duyulan bilgiyi elde etme imkan ndan herkes yararlanmal d r. Bu, Birli in ö renen 
bölgeler için hayat boyu ö renme faaliyetlerine ne derece önem verdi ini göster-
mektedir. AB düzeyinde hayat boyu ö renme olgusu istihdam stratejilerinde önem-
li bir hedef, genel ve gönüllü e itim faaliyetleri için temel bir prensip olarak dekla-
re edilmektedir. AB nin uluslararas yeti kin e itimine yönelik e itim program , 
hayat boyu ö renmenin desteklenmesine önemli bir katk sa lar. Burada Socrates 
Program , bu program n kalbinde yer al r. Bu program çerçevesinde GRUNDTVIG 
eylem seferberli i, hayat boyu ö renme ile ilgili olarak çe itli f rsatlara AB vatan-
da lar n n daha kolay eri imini amaçlamaktad r (BIBB, 2004:1).   

Avrupa da oldukça çe itli ö renen bölge türleri do maktad r. AB nde yer 
alan ö renen bölgeler farkl sosyo-ekonomik özellikler sergiledi i gibi, bu bölge-
lerde uygulanan bölgesel ö renme politikalar da bir birinden ayr abilmektedir. 
Ö renen bölgeler olarak nitelenen ve bu çerçevede önemli geli me kaydeden böl-
geler aras nda Vienne (Fransa); Qresund (Danimarka- sveç); Andalucia ( spanya); 
Jena, Baden-Württemberg ve Osnabrück (Almanya); Kent Thames, Wales ve Bir-
mingham ( ngiltere) önemli örneklerdir. Uluslararas kar la t rmalarda daha çok 
ngiltere ve Almanya ön plana ç kt

 

için, bu ülkelerdeki ö renen bölgelere ve 
uygulamalar na de inmek faydal olacakt r.   

                                                

 

dü ünülebilir. Üçüncüsü; belki de en önemlisi, be eri sermayenin ve yeni kullan m bilgisinin uygu-
lamaya aktar lmas konusudur. Bölgesel aç dan bak ld nda bu unsurlar, GSY H ve istihdam n bü-
yümesi, hizmet kalitesi ve refah n artmas anlam na gelir (Ritsila ve Haukka, 2003:1).  
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4.1. Almanya da Ö renen Bölge Uygulamalar

 
Ö renen bölge yakla m na destek veren AB ülkelerinin ba nda Almanya 

gelmektedir. 1990 l y llardan itibaren Almanya n n radikal ekonomik ve sosyal 
de i imler ya ad belirtilmektedir. Endüstri sektörü Almanya n n ekonomik kal-
k nmas nda önemini korusa da, bir bütün olarak ekonomi ve toplum giderek artan 
ölçüde bilgi ve hizmet toplumuna do ru dönü üm ya amaktad r (http://ec.europa. 
eu). 

Almanya da Federal Yönetim Herkes çin Hayat Boyu Ö renme adl ey-
lem program n , Ocak 2001 de faaliyete geçirmi tir. Hayat boyu ö renme faaliyet-
lerinin desteklenmesi amac n ta yan program çerçevesinde al nan önlemler, AB 
politikalar yla uyum içindedir. Eylem program , ö renmenin desteklenmesi konu-
sundaki Federal Yönetim taraf ndan kabul edilen her türlü program, inisiyatif ve 
önlemleri bir araya getirmektedir (Kruse, 2003:8). Bu çerçevede eylem program 
unlar kapsar (Kruse, 2003:11): 

 

Yeteneklerin geli tirilmesine yönelik ö renme kültürü program , 

 

Yenilikçi i geli tirme olgusu, 

 

Sürekli e itimde kalite olgusu, 

 

E itimde yeni medya program , 

 

Yüksek e itim kurumlar n n gelece i inisiyatifi, 

 

Okul-ekonomi/çal ma hayat program  ve 

 

Ö renen bölgeler program . 

Eylem program

 

ile birlikte Federal E itim ve Ara t rma Bakanl , bölge-
sel i birli i ve a olu umunu özellikle desteklemektedir. Hedef, bölgesel bir strateji 
ba lam nda hayat boyu ö renme için birlikte yeni fikirler üretebilecek e itim sek-
töründeki tüm aktörleri bir araya getirebilmektir. Bu aktörlerin bir k sm , u ekilde 
s ralanabilir (Contzen vd., 2008:6): 

 

Genel ve mesleki okullar, yüksek e itim kurumlar , e itimi finanse 
eden ajans ve kurumlar, ticaret odalar ve endüstrinin e itim organi-
zasyonlar , yeti kin e itim merkezleri, 

 

Firmalar, odalar, ticaret birlikleri, i geli tirme organizasyonlar , 

 

E itime destek kurumlar , gençlik kulüpleri ve istihdam ofisleri, 

 

Sosyal ve kültürel kurumlar, 

 

Ö retmenler ve ö renen kesimler. 

Hayat boyu ö renmeyi desteklemek sadece Almanya da federal hükümetin 
de il, AB nin ve üye ülkelerin de en temel hedeflerinden biridir. Yar n n ö renen 
dünyas na aç labilmek için yap sal ko ullar imdiden yaratmak gerekir. Bu çerçe-
vede Almanya, bu program arac l yla ö renen bir topluma dönü me yolunda 
önemli bir ad m atm t r Söz konusu program n temel fikirleri, a a daki gibi ifade 
edilebilir (Contzen vd., 2008:6): 

http://ec.europa
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Ö renenlerin bireysel sorumlulu unun ve öz güveninin güçlendirilme-
si, 

 

E itim faaliyetlerine pek fazla kat lamayan dez avantajl bireylerin mo-
tive edilmesi, 

 

E itim sektörünün tüm kesimleri aras nda i birli inin güçlendirilmesi, 

 

E itim hizmetini sunanlar ile alanlar aras nda i birli inin geli tirilmesi, 

 

E itim hizmetinden yararlananlar n adaptasyonunu sa layabilmek için 
arz edenlerin kalite, nitelik ve yap s n n iyile tirilmesi. 

Almanya da hayat boyu ö renmeyi destekleyebilmek için bir dizi tedbir 
geli tirilmektedir. Finansal destekler, elektronik ö renme gibi yeni ö renme tek-
nikleri, ö renen bölgelerin yarat lmas , e itim piyasas nda effafl n art r lmas 
bunlar aras nda say labilir (Ludwig, 2007:5). 

Genel olarak bak ld nda Ö renen Bölgeler

 

Program , 2001 y l nda ey-
lem program na dahil edilmi tir. Bu geli me, ö renen bölgelerin geli tirilmesinin 
eylem program n n merkez hedefi oldu unu göstermesi aç s ndan önemlidir. Ö -
renen Bölgeler Program , bölgesel a lar n geli imi ve yay l m n destekler. Bu 
a lar içinde yer alan e itim kurumlar , üniversiteler, firmalar, sosyal partnerler, 
gençlik ve istihdam ofisleri ile sosyo-kültürel kurumlar gibi pek çok aktör hayat 
boyu ö renme için yenilikçi pek çok faaliyetin olu turulmas , incelenmesi ve ger-
çekle tirilmesi ile yak ndan ili kilidir. Bu güne kadar hem Federal Hükümet, hem 
de Avrupa Sosyal Fonundan gelen yakla k 118 Milyar EURO bu faaliyetlerin 
desteklenmesinde kullan lm t r (Kruse, 2003:9). 

Ö renen Bölgeler

 

Program n n temel amac , hayat boyu ö renme prog-
ram n n yap sal tehlikelerine optimal çözümler üretebilmektir. Bir di er görev, 
ö renen bölgelerdeki di er programlar n sonuçlar ndan istifade etmek, onlar bir 
araya getirmek ve uygulamaya koymakt r (Contzen vd., 2008:6). 

Ö renen Bölgeler

 

program hem bölgesel hem de federal düzeyde farkl 
politika seviyelerinin yak n i birli ini gerekli k lar. Nitekim, 51 milyar EURO su 
Avrupa Sosyal Fonundan gelen, toplamda 118 milyar EURO bütçeye sahip bu 
program ile 72 bölgede yakla k 350 proje destek görmü tür. Bu çerçevede, sürdü-
rülebilir a lar n yarat lmas için önemli te vikler sunulmu tur. Seçilmi bölgelerde 
e itimin yap sal iyile tirilmesi program ise Nisan 2003 te hayata geçirilmi tir. Bu 
program ayr ca, belirlenmi bölgesel proje ve önlemleri uygulayarak ülke içinde 
ilave e itim mekanlar olu turmak için endüstriye destek vermektedir. E itim prog-
ram , ilave e itim mekanlar sunarak yenilikçi baz inisiyatifleri destekler. Ö re-
nen Bölgeler

 

Program ndan elde edilecek deneyimler, hayat boyu ö renme politi-
kas çerçevesinde kullan lmaktad r (http://ec.europa.eu).  

Di er taraftan bir ar-ge program olan Yeteneklerin Geli tirilmesine Yö-
nelik Ö renme Kültürü

 

Program , 2001 y l nda uygulamaya konulmu tur. Bu 
program, ülkedeki yeni ö renme kültürüne olan gereksinimin tüm bireyler taraf n-

http://ec.europa.eu
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dan bilinmesini hedeflemi tir. Program için Federal E itim ve Ara t rma Bakanl 
taraf ndan 2007 y l na kadar yakla k 18 milyar EURO harcanm t r ( LO, 2008:5). 

Ö renen Bölgeler

 

Program çerçevesinde Jena ve Osnabrück projeleri 
tamamlanm t r. Osnabrück ö renen bölge projesi, a olu umlar n n bölgesel dü-
zeyde geli me kaydetti i ve desteklendi i bir örnek olmas aç s ndan önemlidir. 
Osnabrück ö renen bölgesi, Weser-Ems idari bölgesi taraf ndan desteklenmi , 
ehir ile Osnabrück bölgesinin bir i birli i projesidir. Bölgesel a olu umlar n n 

desteklendi i projede merkezi yönetim, yetkili yerel yönetimler ile birlikte hareket 
etmekte ve i birli i içinde oldu u yakla k 63 orta bulunmaktad r (Kruse, 
2003:19).  

Almanya da Jena bölgesi, Osnabrück bölgesine nazaran daha çok ön plana 
ç kmaktad r. Almanya n n Jena bölgesi, ekonomik ve kültürel de i imin güzel bir 
örne ini sunar. 1989 y l ndan önce Jena hem bir Do u Almanya ehri görünümün-
de, hem de Carl Zeiss in optik aletleri kompleksinin ekonomideki hakimiyetinde 
idi. Bu teknolojik yap , günümüz ö renen ehrinin bir katalizörü konumuna gelmi -
tir. Zeiss komleksi, bölgedeki toplam 68 bin istihdam edilen ki inin 23 binini bün-
yesinde bar nd rmaktad r. Bölge, yeni bir kalk nma stratejisi uygulayarak yüksek 
teknolojili bölge olma yolunda ilerlemektedir (Larsen, 1999:2).  

Jena; e itim, üniversite ara t rmalar , ar-ge ve endüstri hizmetleri alanla-
r nda büyük çaba sergileyen ve politik ö renme süreçleriyle ün kazanm , endüstri 
yap s nda köklü de i imler ya am örnek bir bölge olarak dü ünülebilir. Söz ko-
nusu bölgenin politika yap c lar için en önemli tehlike, çal malar n birkaç mekan 
ile s n rl kalmas d r. Bu durum, uygulanan politikalar n tek tarafl , endüstriyel 
yap n n çok küçük bir alanda yo unla t yönünde yerel ele tiriler almas na neden 
olmaktad r. gücü kat l m ve sosyal sermayenin dü ük düzeyde kalmas , bu prob-
lemi art rmaktad r. Bunlar n yan s ra, firmalar aras a olu umunu destekleyen 
politikalar kademeli olarak geli im göstermekte, merkezde toplanmayan yerel-
bölgesel çabalar sürmekte ve sosyal sermaye yava da olsa büyüme kaydetmekte-
dir. ayet endüstriyel yap ve sosyal sermayedeki de i melere ra men yerel en-
düstriyel sistem kendi bilgi varl n ve giri imcilik kültürünü korumaya devam 
edebilirse bölgenin ö renme kapasitesi geli meye devam edecektir (OECD, 
2001:63-64).  

4.2. ngiltere de Ö renen Bölge Uygulamalar

 

Ö renen bölgeler yakla m n n destek gördü ü bir di er AB ülkesi, ngilte-
re dir. ngiltere de ba ar l ö renen bölgelere verilebilecek en güzel örnekler ara-
s nda; Birmingham, Wales ve Kent-Thames gelir. Gravesend ve Dartford olmak 
üzere iki temel ehirden olu an Kent-Thames bölgesi, Londra dan yakla k 30 km 
uzakl kta bulunmaktad r (Yarnit, 2000:33). 1970 ve 1980 li y llarda bölge, büyük 
ölçüde terkedilmi mekanlar ile harap olmu ehir merkezlerine sahipti. Bu dö-
nemde i sizli in yan s ra, e itim ö retim kurumlar n n azl na ba l olarak dü ük 
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e itim kalitesi ve di er sosyal problemler ço unlukta idi. stihdam n büyük ölçüde 
yo unla ma gösterdi i mikro i letmeler, söz konusu dönemde yo un bir ekilde 
i gücü kayb na u ram t r (Yarnit, 2000:33). 

Avrupa n n en geni yeniden dönü üm ve kalk nma projelerinden birisi, 
Londra n n do usunda bulunan Kent-Thames bölgesinde gerçekle tirilmi tir. Bu 
endüstriyel bölgenin dönü ümü için 30 y ll k süre içerisinde yakla k 4 milyar liret 
harcanm t r. Yakla k 15 bin insan istihdam eden çimento fabrikas , bölgeye ilk 
gelen firmad r. Gerekli altyap ve ticari geli melerden sonra, Londra n n her taraf -
na sefer düzenleyebilecek h zl tren hatlar in a edilmi tir. Bölgenin gerçek bir 
ö renen bölge haline dönü ebilmesi için plana titizlikle uyulmu , özel sektörün 
destekleriyle birlikte 20 ilkö retim ve 10 orta ö retim okulu proje sürecinde in a 
edilmi tir (Larsen, 1999:3).  

1980 lerden itibaren yeniden yap lanmas n sürdüren bölgede sermayeyi 
geli tirmede kamu-özel sektör ortakl için büyük ölçekli projeler ba lat lm , 
önemli politik destekler sergilenmi tir. Kent Thames bölgesinde kalk nman n bü-
yük ölçüde sürükleyici unsuru, özel sektördür. Ayr ca bölgenin, 1999 y l nda aç lan 
Bluewater al veri ve e lence merkezi ile h zl tramvay hatt na sahip olmas 
önemli bir avantajd r (Yarnit, 2000:33).  

1990 lar n ortalar nda uygulanan yeni bölgesel strateji katalizör görevi gö-
rerek, bölgesel kalk nma idaresini te vik etme amac n ta yan bir özel-kamu sektö-
rü ortakl olan Kent Thames Birli i nin kurulmas sa lanm t r. Bu birlik saye-
sinde bölgesel kalk nma idaresine yard mc olan ve çal malar na rehber olabilecek 
gelece i de erlendiren ilk bölgesel vizyon olu turulmu tur. Böylece, Kent Thames 
plan ortaya ç km t r.  Kent Thames plan n n temel amac , bölgenin Londra ve 
kanal aras nda yer alan stratejik durumunu kullanmakt r. Kanaldan itibaren gelen 
h zl tramvay hatt n n yaratabilece i kalk nma f rsatlar ndan istifade etmek, böyle-
ce 30.000 ev in as n ve yakla k 25.000 istihdam yaratmay hedefleyen kapsaml 
bir yeniden yap lanma program haz rlanm t r. Ö renmenin yan s ra ta ma, konut 
ve istihdam bu plan n anahtar unsurlar d r. Ayr ca kolej ya da di er okullardaki 
gençlerin kalitesinin artt r lmas n n yan s ra, var olan i gücünün yeteneklerinin 
geli tirilmesi hedeflenmi tir (Yarnit, 2000:33).   

Bölgeye çekilmesi dü ünülen yeni endüstrilerin yetenek ihtiyaçlar n n 
tan mlanmas , bölgesel vizyonun önemli bir parças n te kil eder. Bunun temelini 
de ö renme olu turur. 1996 y l nda ehir konseyi, Londra r ht m bölgesinin kalk n-
d r lmas deneyiminden ö renilen baz sonuçlar da de erlendirerek di er kurum-
larla i birli i içerisinde detayl bir e itim ö retim plan haz rlam t r. stihdam 
f rsatlar ndan i siz olan yerel halk n çok az bir k sm n n istifade etti i gerçe i orta-
ya ç k ncaya kadar, bu bölgede kalk nman n sosyal yönleri ihmal edilmi tir (Yarnit, 
2000:34). 

Di er taraftan bak ld nda bölge, bireysel ve organizasyonel ö renmenin 
çok geli mi örneklerini sergiler. Bölgenin ba ar s nda; yerel ekonominin i birli i-
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ne dayal geli me performans ile e itim, ö retim, sosyal kat l m ve sosyal sermaye 
olgular na yönelik sürekli ve güçlü politik e ilim olmas rol oynam t r (OECD, 
2001:63-64). Tablo 2 den görülece i gibi, 1990 lar n sonlar na do ru bölgede ha-
yat boyu ö renme ortakl çerçevesinde alt unsurdan olu an bir ö renme yap s 
geli tirilmi tir. Ö renme yap s n n nas l yarat laca ve geli tirilece i konusunda 
üç yard mc program-proje haz rlanm t r. Bunlar: 

 

Bluewater ö renme merkezi, 

 

ehir merkezi ve 

 

Bio-eczac l k  

Tablo 2. Hayat Boyu Ö renme Ortakl n n Ö renme Yap s ve Unsurlar

 

Unsurlar Aç klamas

  

Bilgi transferi  Yenilikçi ö renme kültürünü ve rekabet gücünü tesis etmede 
bilginin yönetimi ve transferi 

Ö renen aile  Tüm ya gruplar nda nesiller aras ö renme. 
Okulu terk edenlerin         
hedeflenmesi 

16 ya üstü ö renimin te vik edilmesi ve okullar aras geçi -
leri geli tirmek. 

Çal ma odakl e itim-
ö retim 

Tedarikçiler ile i verenler aras nda ili kileri geli tirmek, 
ortaya ç kan yetenek ihtiyac n kar lamak. 

Ba lant kurabilme Bilgi-ileti im teknolojileri altyap s n olu turma ve yetenek-
lerin bu teknolojilerden yararlanmas n sa lamak ve bunlar 
yayg nla t rmak. 

Ö renen organizasyonlar Organizasyonlarda özellikle de i letmelerde sürekli geli me 
arac olarak ö renme ve bilgi kullan m n n desteklenmesi   

Kaynak: Yarnit, 2000:34. 

Yerel halk istihdam etmeyi amaçlayan Bluewater projesi kapsam nda bü-
yük ve geli mi bir al veri ve e lence merkezinin in as dü ünülmü tür. 
Bluewater al veri ve e lence merkezi, 1999 y l nda aç lm t r (Reynolds, 2007:1). 
Yakla k 320 adet dükkan, restaurant ve sinema salonundan olu an bir perakende 
sat ve e lence merkezi olan Bluewater, ilk y l nda 24 milyon ziyaretçi çekmeyi 
ba arm t r. Ba lang c ndan bu yana bu sitede yerel halk için perakende i lerin 
geli tirilmesi planlanm , i geli tirme merkezi kurulmu tur. Bu merkez, Bluewater 
ö renme merkezinin taban n kullanarak i veren a n geli tirmeye çal r (Yarnit, 
2000:35).  

Bluewater, yerel i merkezleri ve Nort West Kent Kolejine sahip bir ö -
renme merkezini bar nd rmaktad r. Söz konusu merkez, özel sektör yarat c l ve 
yenilikleri ile geli mi bir e itimin yüksek standartlar ve kalitesini, i gücü geli i-
mini bir araya getirmi tir. Hayat boyu ö renme faaliyetlerinin temelinde bu merkez 
yatmaktad r. Artan ö renme ve i f rsatlar yla i performans n geli tirme ve pozitif 
ö renme kültürünün yayg nla mas nda merkez önemli bir rol oynamaktad r 
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(BLUEWATER, 2007:1). Bu ö renme merkezinin ba ar lar aras nda a a daki 
geli meler say labilir (Yarnit, 2000:35): 

 

Öncelikle i siz olan 1000 ki i de i ik i lere yerle tirilmi tir. 

 

Ö renme programlar na yakla k 600 kay t yap lm t r. 

 

Ö renen ailelerle ilgili programlara halen 300 ki i devam etmektedir. 

 

40 i adam n içine alan 2 mesleki fuar gerçekle tirilmi tir. 

 

Websitesine yakla k 7000 eri im yap lm t r.  

Di er taraftan, ilk bak ta basit bir turist dan ma merkezi olarak gözüken 
ehir merkezi, Gravesend in geli mesinde ve yeniden yap lanmas nda hayati rol 

oynar. ehir merkezi, bölgeye çe itli yat r mc ve ziyaretçi giri ini desteklemede 
bir vitrin görevi görür. Ayr ca ehirde okul yönetimi ve e itimi için bir temel olu -
turur. ehir merkezinin geli mesi, Kent Thames stratejisi için hayati öneme sahip-
tir. Amaç, turizm ve al veri merkezlerindeki i f rsatlar n geli tirmek, k rsal 
alanlar n çevresini geni letmektir. ehir merkezinin bir di er özelli i, gençlere i 
imkan sunmas ve onlar n ö renimleri için önemli f rsatlar sa lamas d r. Ayr ca, 
ehrin gelece ine yönelik gençlere vizyon kazand rma, di er önemli faaliyetler-

dendir. Her y l yakla k 900 yerel okul ö rencisi, bu merkezi ziyaret etmektedir 
(Yarnit, 2000:34).    

Bio-eczac l k yeteneklerini geli tirme projesi, 1999 y l nda Güneydo u 
ngiltere Kalk nma Ajans taraf ndan verilen kalk nma yard mlar ve Greenwich 

Üniversitesinin yard mlar çerçevesinde hayata geçirilmi tir. Amaç, ilaç ve bio-
teknoloji endüstrilerine yönelik e itim-ö retim ortam sa lamakt r. Kent Thames 
bölgesinin kuzeyi, dünyan n en ünlü ilaç firmalar n n (Abbotts, Glaxo Wellcome, 
Pfizer, Rhone Poulenc, Rorer gibi) yer ald sektörde önemli firma kümelerini 
bar nd r r. Bunlar, ngiltere nin en önemli bio-teknoloji kümesini içine al r. 
Greenwich Üniversitesi, kendi bünyesinde bulunan Kimya ve Ya am Bilimleri 
Okulu vas tas yla ve yakla k 12 bin ki inin çal t alt firman n yer ald bioloji 
bilimi a vas tas yla bu sektörle ili ki kurar. Bu a n temel amac , özel olmayan 
baz uzmanl k bilgilerini payla arak bölgesel yetenek taban n geli tirmektir. 
Greenwich Üniversitesi, part-time ve esnek ö renme sa lamas n n yan s ra sektör 
için temel bir bölgesel ara t rma ve dan ma merkezi niteli indedir (Yarnit, 
2000:36).   

5. Sonuç  

Ö renen bölgelerin geli tirilmesinin ard nda yatan temel neden, bölgesel 
rekabet gücü ve refah düzeyini iyile tirmektir. Ö renen bölgeler olgusu, en önemli 
düzenlemelerin bölgeler içi ve aras ndaki e itim-ö retim faaliyetleriyle ili ki içinde 
oldu u bir bölgesel kalk nma yakla m olarak görülebilir.  

Stratejik bir politika hedefi olarak ö renen bölge yakla m n uygulayan 
bölgeler incelendi inde, hepsinin kendi amaçlar na yönelik olarak kendi kalk nma 
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yörüngelerinin farkl l k arz etti i görülecektir. Bu kalk nma yollar hem bölgelerde 
uygulanan politikalar , hem de söz konusu bölgelerin sosyo-ekonomik yap lar 
hakk nda önemli bilgiler sunar. 

Avrupa daki ö renen bölgeler dikkate al nd nda, ö renen bölgelerin ya-
rat lmas ve rekabet gücü kazanmas nda u unsurlar n ön plana ç kt söylenebilir: 

 

Hayat boyu (sürekli) ö renme  

 

Kolektif ve etkile imli ö renme  

 

A olu turma  

 

Yeni bir ö renme kültürü 

 

Sosyal kat l m ve i birli i 

Nitekim, i birli i yoluyla bölgesel aktörler kendi ölçeklerinin avantajlar n-
dan istifade edebilir ve birbirlerini tamamlayabilirler. Bölgesel aktörler aras ndaki 
oldukça yak n ili kiler ve sosyal a lar, ortak fikirlerin geli tirilmesine yard mc 
olur. Ö renme kültürünün de geli mesiyle birlikte kar l kl güvene dayal faktörler 
kendisini daha fazla hissettirir. Bir ö renen bölge, bölgesel faktörlerin e itimi ge-
li tirmesi, bölgesel aktörlerin de güçlü i birli i ve a olu turmalar durumunda 
ortaya ç kmaktad r. 

Her ne kadar globalle me ehir, bölge ve ülkeleri d sal oklara daha du-
yarl bir hale getirip, ekonomilerin yeniden yap lanmas na neden olsa da, yine de 
ehir ve bölgeler yerel ekonomik kalk nmalar n sürükleyebilecek kendi kaynakla-

r na sahiptir ve bunlar kullanabilirler. Ö renen bir toplumda, ö renen bir ehir ya 
da bölgede, hiçbir kurum bilgi tekeli konumunda de ildir. Bu, e itim-ö retim ala-
n nda daha yo un olarak kendisini hissettirir. Her kurum hayat boyu ö renmenin 
bir ajans olmal , bilgi yo un ekonomik organizasyon için gerekli grup uyumu ve 
tak m çal mas n n en yüksek düzeylerini sergilemelidir. Di er bölgesel bilgi ku-
rumlar ile yeni i birli i yollar n ara t rmal d r. 

Ö renen bölgeler, geni bir uygulama çevresini ve uygulama çevresindeki 
de i imlere sürekli uyum sa lamay gerektirir. Burada kamu sektörünün temel 
fonksiyonu ekonomi için üretken bilgi sa layacak politikalar üretmek ve bu politi-
kalar sürdürmek kadar, ekonominin ö renme ve de i im kabiliyetini geli tirmek-
tir. Örne in; az geli mi bölgelerin problemleri bölgesel ekonominin farkl yap sal 
özelliklerinden kaynaklan r. Farkl bölgesel aktör ve destekler olabilir, ama bunlar 
aras nda etkin bir etkile im ve i birli i olmal d r. Ö renen bölgelerin temelinin 
geli mesi; firmalar, yerel yönetimler, destek kurumlar ve yerel koalisyonlar gibi 
bir bölgesel aktörler grubunun kolektif faaliyetini gerekli k lar. Burada kolektif 
faaliyet içerisinde kolektif ve etkile imli ö renmenin yeri yads namaz.     
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