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KİTAP HAKKINDA

“Çelik Hoca’nın bu kitabı, bir anlamda onun başyapıtı olarak değerlen-
dirilebilir. Ben edit edilmemiş haldeyken tamamını heyecanla okudum.

Okunması kolay değil, onu baştan söyleyeyim ama ‘Çelik Hoca’yı tanı-
yanlar onun çetin konuları derinliğine inceleyen, hiçbir konuyu popüler 
şekliyle kabullenmeyen’ tarzını   bilirler.  

Kitap okunduğunda çok şey düşündürüyor, ekonomide, şirketlerde ka-
rar sürecinde rasyonaliteye uymayan bir gözle bakıyor ve akademik dünya-
dan yatırımcılar dünyasına, politika yapıcılara kadar birçok kişinin düşün-
ce sistemine çok şey katıyor. 

Ekonomiyle, işletmeyle, finansla, şirket yönetimiyle, piyasalarla ilgile-
nen herkesin mutlaka okuması ve üzerinde düşünmesi gerekiyor.”

- Dr. Mahfi Eğilmez

“Çelik Kurtoğlu’nun görüşlerimi sorduğu ve bunun için henüz edit 
edilmemiş şekliyle benimle paylaştığı “Değer Zinciri Yönetimi” çok zevkle 
okuduğum bir öğretici kitap haline geldi... hepsinin detayını hatırlıyorum 
dersem çok yalan olur...

“İnternetin hayatımıza girişi, iletişim başta olmak üzere pek çok alanda 
devrimsel değişikliklere yol açtı. Internet, 30 yıl gibi kısa bir süre içinde ne-
redeyse tüm ürünleri, üretim ve servis alışkanlıklarını tepeden tırnağa de-
ğiştirdi. Ekonomileri şekillendiren 200 yıllık sanayi çağı da böylece büyük 
ölçüde kapandı. Bu ortamda, post-endüstri dönemine ayak uyduramayan 
kurumlar sahneden çekilmek zorunda kaldı. Kabuk değiştirmeyi başara-
bilenler ise eskisinden çok daha çetin bir rekabet ortamında varlıklarını 
sürdürmeye çalıştı, çalışıyor.

Yıllar sonra geriye bakıp bugünleri anlamlandırmaya çalışacak yeni ku-
şak, tahminen bizlerin yeni bir çağın başında olduğumuzu söyleyecek. Bu 
çağ, neresinden bakarsak bakalım, bir kırılım çağı. Yepyeni bir ekonomik 
düzeni, ilişki ağını ve değer yaratma biçimini beraberinde getiriyor.

Teknolojik gelişmelerden gücünü alıp sakin denizlerden başlayıp kasır-
gaya dönüşen değişim rüzgarları, ekonomiden sosyal ilişkilere hayatlarımı-
zı alt üst ediyor. Eski düzen ve kurumları yok olurken, yeni düzen ise hala 
şekillenme aşamasında…



Çelik Kurtoğlu Hoca, uzun yılların birikimiyle kaleme aldığı kitabında, 
içinden geçtiğimiz döneme, değer zinciri yönetimine ve seçeneklerimize 
geçmişten geleceğe çok geniş bir perspektifte bakmamızı sağlıyor. Yanıt-
ladığı pek çok sorunun yanı sıra bizi yepyeni sorularla baş başa bırakıyor.”

   
- Faruk Eczacıbaşı

“Türkiye’nin kişi başına gelir düzeyi ile gelişmiş ülkelerin kişi başına ge-
lir düzeyi arasında önemli bir fark var. Bu fark, ne yazık ki uzun bir süredir 
kapanmıyor. Şüphesiz, farkı azaltmak için neler yapılabileceği çok önemli. 
Düzgün bir reçete için bu farkı doğuran nedenlerin iyi anlaşılması gereki-
yor. Bazen, şu tip bir ‘reçete’ öneriliyor: ‘Yüksek katma değerli üretim ya-
pılmalı.’ Ama zaten soru kişi başına yaratılan katma değerin (gelirin) nasıl 
artırılabileceği. Dolayısıyla verilen yanıt “katma değeri artırmak için katma 
değeri artırmak” oluyor.

 Çelik Kurtoğlu kitabında değerin yaratılması sürecini yakından inceli-
yor. Bu süreçte sanayi ve teknoloji politikalarının ve şirketlerin oynadığı rol 
üzerinde duruyor. Değer zincirlerine ve değer zinciri yönetimine odaklanı-
yor. Bu çerçevede, kitabın son dört bölümünde dört farklı sanayi dalından 
örnekler veriyor. Bu dört bölümün önemli bir kısmında Türkiye’deki giyim, 
taahhüt ve otomotiv sektörlerindeki değer zinciri yönetimini ele alıyor. Bu 
sanayilerde neden değer zincirinin yüksek katma değerli aşamalarında de-
ğil de daha düşük katma değerli aşamalarında yer aldığımız hakkındaki 
saptamaları, zengin ülkelerle aramızdaki kişi başına gelir farkını anlamak 
açısından son derece önemli.”

- Prof. Dr. Fatih Özatay

“Akademik çalışmaları, uluslararası ticaret politikası uygulamaları ve 
şirket davranışlarıyla birlikte değerlendiren bu kitap, 2000’lerin başından 
itibaren yaşadığımız hiper küreselleşme çağıyla birlikte ülkeler ve sektörler 
arası dikey entegrasyonun güçlü bir şekilde gerçekleştiğini gösteriyor. 

Profesör Kurtoğlu, teknolojik gelişmelerin değer zincirinin kısalmasını 
ve şirketler tarafından çok daha etkin bir şekilde yönetilmesini mümkün 
kıldığını, bunun yol açtığı dinamik rekabet ortamında şirketlerin ve ülkele-
rin birbirlerine daha bağımlı hale geldiğini vurguluyor.  



Dünya siyasetinin ikinci bir soğuk savaş dönemine doğru evrilmekte ol-
duğuna dair emarelerin arttığı günümüzde Prof. Kurtoğlu’nun kitabı ulus-
lararası güç siyasetinin küresel ekonomik gerçekliklerden ne kadar kopuk 
olduğunu bir kez daha anlamamızı sağlıyor.”

- Prof. Dr. Kamil Yılmaz   
 
“Bu eserde, Prof. Dr. Çelik Kurdoğlu, bir yandan son yarım yüzyılda 

küreselleşme sürecini incelerken, bunun aslında üretim süreçlerini ayrış-
masından kaynaklandığını vurguluyor. 

Bu ayrışmanın arkasındaki teknolojik dönüşüm ile yatay ticaretin yerini 
dikey iş birliğine, ticarete bıraktığını görüyoruz.  Kitap karşılaştırmalı üs-
tünlüklerdeki değişimi, üretim sürecinin evrilmesiyle, yeni tedarikçilerin 
değer zincirinde konuşlanmasıyla açıklayan zengin bir araştırmalar bütü-
nünden yararlanıyor. 

Tedarik zinciri yıllardır karşılaştığımız kavram; Prof. Kurtoğlu bunun 
da bir lojistik iş modeli olduğunu ve kendi değer zinciri bağlamında ince-
lenmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Şirket Teorisi ve sözleşme kurumuyla, kısıtlı rasyonalite kavramı çalış-
manın önemli bir bölümü.  Giderek artan yoğunlukla incelenen ‘yaratıcı 
yıkım’ kavramı bu kez oyun bozan buluş ve açık buluş kavramıyla yeni iş 
modellerinin önünü açıyor. 

Çelik Hoca sorgulayıcı, yapıcı, yenilikçi ve paylaşımcı kişiliğini bu çalış-
masıyla bir kez daha gözlerimizin önüne getiriyor.  Kitap elbette öncelikle 
akademik ağırlık taşıyor ama bununla sınırlı kalmıyor.  Değer zincirinin 
dinamik yapısı, stratejinin neredeyse günlük, anlık değişebilirliğine sık sık 
yapılan vurgu, iş aleminin de bu çalışmadan çıkaracağı çok önemli sonuç-
lar olduğunu düşündürüyor.

Hocamı 60 yıllık akademik yaşamını böyle bir yapıtla taçlandırdığı için 
gönülden kutluyorum.”

-  Doç. Dr. Reha Yolalan

“Küresel üretim sistemi, yaşanan salgına ve politik sıkıntılara rağmen 
olanca hızıyla gelişiyor ve giriftleşiyor. Sanayi üretiminin Türk ekonomisi 
içerisinde önemli bir payı var ve bu üretimin ciddi bir kısmı ihraç ediliyor. 



Dolayısıyla, Türkiye de küresel sistemdeki gelişmelerin etkilerini her sek-
törde ve her an hisseden bir ülke. Türkiye’nin, küresel rekabetten dışlanma-
mak için kitapta ayrıntılarıyla ele alınan küresel değer zincirlerinin dışında 
kalmaması gerekiyor. İşte böyle bir ortamda Sn. Kurtoğlu’nun elinizdeki 
kitabı küreselleşmenin ve teknolojinin yol açtığı dinamik ortamın, üretim 
modellerinin, eğilimlerin ve tehditlerin algılanması açısından Türk okurla-
ra çok faydalı bir çerçeve sunuyor. Kitap ayrıca verdiği endüstri örnekleri 
yanı sıra Türkiye açısından önemli bazı sektörler için yaptığı değer zinciri 
analizleri ile kitapta tartışılan birçok konuyu okurlar için somutlaştırıyor. 
Şirket yöneticileri ve sahipleri, öğrenciler ve ekonomiyle ilgilenen herkes 
için son derece yararlı bir çalışma. Sn. Kurtoğlu’nu kutluyor, keyifli okuma-
lar diliyorum.”

- Abdullah Akyüz

“Titiz, yenilikçi, araştırmacı, en iyiyi arayan yazar…
Çelik Kurtoğlu ile uzun süre birbirimizin yaptıklarını izlesek de gıyaben 

tanışmanın dışında merhabamız ve tanışıklığımız yoktu.
Kerem Alkin, ortak TV programı yapmamızı önerince gıyabi tanışık-

lığımız vicahiye döndü. Birlikte 22 şirketin öyküsünü yöneticilerinin an-
latımıyla “Yeni İş Yeni Fırsat” programında sunduk. Sonra bu 22 şirketin 
öyküsünün kitaplaştırıp yayınladık.

Birlikte çalışırken kısa sürede tanışıklığmız arttı, birbirine danışan dost-
lar olduk. Sorular sorduk.

İki yıl kadar önce artık Çelik Hoca diye hitap ettiğim dostum, bir kitap 
yazma düşüncesinden bahsetti.

Benim iyi bilmediğim alandaki çalışmasıyla ilgili sürekli konuşur olduk. 
Ben sık sık ‘Hocam kitap ne zaman bitiyor?’ sorusunu sordum. O ise ‘İlgimi 
çeken yeni bir makale okudum. Yeni bazı konulara kitapta yer veririm dü-
şüncesiyle araştırıyorum.’ yanıtını verdi. Bu tür sohbetlerimiz iki yıl kadar 
sürdü/sürüyor…

Bu bende Çelik Hoca’yla ilgili başlıkta yer alan tanımlamayı yapmama 
neden oldu.

Tekrarlarsam: Titiz, yenilikçi, araştırmacı, en iyiyi arayan yazar…”

- Osman S. Arolat
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ÖNSÖZ

Yüzüncü yılını kutlamaya hazırlandığımız genç Cumhuriyetimizin tari-
hi pek çok alanda olduğu gibi ekonomide de ilklerle doludur. Birinci Dünya 
Savaşı’nı takip eden bağımsızlık mücadelesini kazanan Türkiye için ilk he-
def, uluslar ailesinde hak ettiği yeri alma çabasıdır. Bu hedef ise ancak savaş 
meydanlarında kazanılan başarıların, ekonomik başarılarla kalıcı kılınma-
sıyla mümkündür. Ülkemizin zaman içinde elde ettiği ekonomik başarılar 
kuşkusuz herkes için hem bir gurur hem de daha iyisini gerçekleştirmek 
için hep bir ilham kaynağıdır.

Yerli sanayimizin öncüleri neredeyse hiç yoktan çağdaş kuruluşlar mey-
dana getirebildiler. Bu kuruluşlar dünya pazarlarında başarıyla rekabet ede-
bilen, dünya markaları yaratabilen, dünyanın en modern tesislerini kurabi-
len, işletebilen, teknoloji üretebilen şirketlere evrildiler. 40’lı, 50’li ve 60’lı 
yılların güç koşullarında, sınırlı kaynakları fırsata dönüştürmek için yola 
çıkan girişimcilerimiz, yeni ürünler, yeni sektörler ve yeni yaşam biçimleri 
ile ülkemizin gelişmesine de kalkınmasına da katkı sağladılar. Bugün elbet-
te, o günlerle kıyaslanamayacak kadar ileri bir tablo ile karşı karşıyayız. Bu 
başarı için,  öncü girişimcilerimiz kadar, cesaretle yeni kararlar alıp, uygu-
layan, sürekli değişim ve dönüşüme inanan yeni nesil girişimcilerimize de 
çok şey borçluyuz. 

Kabul etmeliyiz ki, kapalı ekonomi ortamında doğmuş ve gelişmeye 
başlamış olan sanayimizin inovasyon gücü bugün ne yazık ki hâlâ hayal 
ettiğimiz noktada değildir. AR-GE’ye ayrılan kaynaklar geçmişe kıyasla 
önemli ölçüde artmış olsa da halen gelişmiş ülkelerin gerisinde ve arada-
ki farkları kapatmamızı sağlayacak seviyenin altındadır. Oysa biliyoruz ki 
dünya piyasalarında rekabet gücünü sürdürebilmenin yolu yenilikçiliktir. 
Çünkü katma değeri yüksek ürün ve hizmetleri ancak yenilikçilik ve ino-
vasyon yoluyla yaratabiliyoruz. Uzun yıllardır, bu tür ürün ve hizmetlerin 
rakiplerinden kolayca ayrışarak uluslararası birer marka haline geldiklerine 
tanıklık ediyoruz. Yüksek katma değer ile dünya pazarlarında ürün ve hiz-
metlerimizi satmanın bir yolu elbette bu şekilde markalaşmadan geçiyor. 
Diğer yolu da markalaşmayı sağlayan rekabetçi değer zincirlerini kesintisiz 
kılmayı, güçlendirmeyi ve aynı özellikleri taşıyan küresel değer zincirlerine 
eklenmeyi gerekli kılıyor. Ülkeler rekabette ancak bu şekilde ilerleyebiliyor 
ve güçlenebiliyor.
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Elinizde tuttuğunuz kitabın yazarı, çalışmalarını uzun yıllardır yakın-
dan izlediğim değerli dostum Çelik Kurtoğlu Türk sanayiinin rekabet gü-
cünü artırmaya yönelik analizlerini ve politika önerilerini yarım asırdır her 
platformda paylaşıyor. Kurtoğlu’nun bu paylaşımlarını kitaplaştırmasını 
özellikle genç iktisatçılar ve iktisat alanına ilgi duyanlar için son derece 
değerli buluyorum. Kurtoğlu kitabında, tarihsel süreç içinde, kendi ulusal 
deneyimlerimiz kadar, pek çok ülkenin ve uluslararası ticaretin geçtiği ev-
releri analiz ederek, okuyucuya önemli çıkarımlar, pratik öneriler sunuyor. 

Geçmiş deneyimlerimiz, kalkınma, refah ve barışın yolunun, ekonomik, 
sosyal, kültürel kanallar başta olmak üzere, ulusların her alanda entegras-
yonundan geçtiğini bize öğretiyor. Covid-19 küresel salgınının ardından 
dünyanın dört bir yanında uluslararası ticaretin değer zincirleri sorgulanı-
yor. Ulusal ekonomi modellerinin verimliliği tartışılıyor. Kurtoğlu’nun geç-
mişten geleceğe geniş bir yelpazede okuyucuya sunduğu perspektif, bulun-
duğumuz coğrafyada yaptığımız bu tartışmaları daha da zenginleştiriyor. 

Dünya ve değer zincirleri teknoloji ile yenilenirken ülkemizi, ekono-
mimizi, işlerimizi, hatta kendimizi nerede ve nasıl konumlayacağız? Yeni 
kurulmakta olan ekonomik düzende, yeni iş modellerinde, bugün ve yakın 
gelecekte üstleneceğimiz roller, sorumluluklar neler olacak? Çeşitlenen ve 
artan talepleri karşılarken nasıl daha rekabetçi olacak, daha büyük bir fayda 
sunacağız? Teknolojinin getirdiği yenilikleri, kendi alanımızda nasıl fırsata 
dönüştüreceğiz? 

Bu soruları yanıtlama çabasına girişen iktisatçılarımız, kamu politika-
larına yön veren bürokratlarımız, iş insanlarımız ve geleceği inşa edecek 
gençlerimiz için titizlikle hazırlanmış bu kitaptan dolayı Çelik Kurtoğlu’nu 
içtenlikle kutlarım. Kitabın, okurlar için geleceğe yönelik umut ve heyecan-
larını artıracak yeni bakış açılarına, yeni ilhamlara vesile olmasını dilerim.

Bülent Eczacıbaşı
Eylül, 2022
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BAŞLARKEN

Bu kitabın arkasındaki çalışmanın temelleri 1996’da Galatasaray Üni-
versitesi 3 ve 4. sınıflarda verdiğim “küreselleşme ve rekabet stratejisi” ders-
leriyle atıldı. Bunun öncesinde A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde 1960’lı 
yıllarda başlayan “karşılaştırmalı üstünlüklerin belirleyicisi nedir?” sorusu 
vardı. 

Doktora çalışmalarım sırasında İngiltere’de Cambridge Üniversitesi’n-
de, daha sonra ABD’de Yale Üniversitesi’nde ağırlıklı olarak hep bu soruyu 
ve bununla ilişkili teknolojik gelişme ve buluş sürecini anlamaya yöneldim.

Daha sonra 1984-86 arasında Paris’te OECD Kalkınma Merkezi’nde 
gelişmekte olan ülkelerdeki müşavir mühendislik şirketlerinin doğuşu ve 
gelişmesi ile bu ülkelerin teknolojik gelişmesi arasında nasıl bir ilişki oldu-
ğunu anlamaya çalıştım. 

Bu çalışmaların sonuçları kendilerini “Dış Ticaret ve Seçimi”, “Üretimin 
Uluslararasılaşması ve Teknolojik Gelişme”, “Müşavir Mühendislik Şirket-
leri ve Gelişmekte Olan Ülkeler” adlı yayınlarda buldu.

Elinizde tuttuğunuz kitap, sözünü ettiğim dersler ve 2006’da bir başka 
platform için hazırladığımız “Türk Sanayiinin Rekabet Gücünü Arttırmaya 
Yönelik Politika Önerileri” adlı çalışmanın sonucudur. Yeri gelmişken bu 
çalışmayı birlikte yaptığımız ve bizi çok erken terk eden sevgili Gaye Eslen’i 
özlemle anmak isterim. Gaye 2006’da “Hocam, sınırlı şirkette küresel ve 
sınırlı sayıda Türk şirketini inceleyerek yaptığımız bu çalışma güzel oldu, 
bunu Türkiye için genişletelim.” demişti. 2012’de başladığım bu çalışmayla 
ona olan borcumu ödediğimi umuyorum. 

Gaye’den söz etmişken, Galatasaray Üniversitesi’nde 8 yıl süreyle 4 ayrı 
sınıfta birlikte olduğum öğrencilerimi de anmak isterim. Kuşkusuz 1966 
yılında başlayan hocalık yaşamımın en keyifli dönemiydi. 

Görüldüğü gibi çalışmamı izleyen dostlarımın “ne kadar uzadı, hiç ki-
tap olacak” mı sorusu fazlasıyla yerindedir. 2012’de başlayıp ancak 2021 
Haziran ayında tamamlanan çalışma, aslında neredeyse altmış yıldır süre-
gelen araştırmalarımın sonucudur.

Pekâlâ, bu kadar zaman içinde kavramlar eskimedi mi, ilgi konuları de-
ğişmedi mi, ilgilendiğin konular halâ geçerli mi sorularının yanıtını kitabı 
okuyunca sizler vereceksiniz. Benim inancıma göre, hayır eskimedi; tersine 
tüm dünyada süregelen tüm çalışmalara karşın hâlâ bazı sorular incelen-
medi bile. Bunlara, çalışmanın sonunda “bundan sonra ne var?” sorusunu 
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ele alırken değineceğim.
İktisat, 1929 Buhranı’nın öncesinde konuyu fizik gibi “müspet bilim” 

haline getirmek için özü olan insandan ve onun karar süreçlerinden ayırıp 
matematikleştirme yolunu seçen ve daha sonra ana akıma dönüşen eğilim-
lerden, 20.yüzyılın ortalarından itibaren kurumların önemini, insanların 
davranış biçimlerini inceleyen, mükemmel olmayan piyasa süreçlerini ir-
deleyen ve art arda Nobel ödülüyle tanınırlık kazanan eğilimlere evrilmiş-
tir.

Yerleşik karşılaştırmalı üstünlük teorisi, ülkelerin uluslararası ekono-
mik faaliyetinin sonuçlarından yola çıkmaktadır. Oysa doğru soru, ülkenin 
uluslararası ticarette başarılı olması için -ki bu doğru rekabetçi kaynak tah-
sis kararlarıyla mümkündür- yatırım ve üretim aşamasında nasıl hareket 
edilmesi gerektiğidir. Ülkeler bir kez ihracat, ithalat yaptıktan sonraki “post 
mortem” analizinin, önceki kararların doğru olup olmadığının sağlaması 
olmaktan öte yararı yoktur. Hedefin rekabet gücü vasfının üretimde yani 
şirketlerde olduğundan hareketle, onların doğru kararları nasıl vereceğini 
irdelemek önemlidir. Elinizdeki çalışmayı bu iki cümleyle özetlemek müm-
kündür.

Pek çok arkadaşım çalışmamı izledi, sürekli olarak “ne zaman tamamla-
nacak” sorusuyla teşvik etti. Değerli dostum Osman Arolat’ın onlar arasın-
da özel bir yeri vardır. 

Dr. Mahfi Eğilmez kitabı okumasının ardından “hocam mutlaka yayın-
lamalısın” tavsiyesiyle bu çalışmanın yolculuğunda önemli yere sahiptir, 
benim son adımı atmamı sağladı. Kendisine teşekkür ederim. 

Kenan Mortan, çalışmayı önceki aşamalarında gözden geçirmesinin ar-
dından “koca bir kutlamayı hak ediyor” yorumuyla yüreklendirmişti, ken-
disine teşekkür ediyorum.

Osman Arolat’a ayrıca çalışmanın hayata geçmesinde yardımcı olan Efil 
Yayınevi ve yöneticileri Fethiye ve Ömer Faruk Çolak’la tanıştırdığı için 
teşekkür ederim. 

Endüstri çalışmaları için “eli taşın altında” olan pek çok şirket yönetici-
siyle konuştum, deneyimlerinden yararlandım. Bu görüşmelerin çokluğu 
ve konuştuklarımızın saklı kalmasını tercih ettikleri için isimlerini belirt-
meden kendilerine teşekkür etmekle yetiniyorum.

Değerli arkadaşım Bülent Eczacıbaşı’na 1978’de DEİK’le başlayan ve 
daha sonra ERT çalışmalarıyla devam eden dostluğumuz  ve bu kez yazdığı 
önsöz için teşekkür ederim. Başta değerli eşim olmak üzere ailem, elbette 
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en önemli cesaret ve teşvik kaynağım oldu, kitabın torunlarımın da gelecek 
nesillerle birlikte ileride ilgilenecekleri bir özellik taşıdığını ummak isterim.

Böyle çalışmalarda ihmal edilmeyen tüm sorumluluğun yazara ait ol-
duğu cümlesi bu kez tamamen doğru. Çünkü ne yaptımsa kendim yaptım. 
Okuduğum yüzlerce kitap, makale, internetle ulaştığım yayın dünyası dı-
şında yardımcım olmadı. Yurt dışında olağan olan akademik seminer veya 
tartışma ortamlarında doğrulama fırsatı bulamadım. Kim bilir, belki bul-
saydım daha farklı bir metin çıkardı ortaya. 

Kitabın okuyucularının   akademik dünya kadar iş alemi olacağını dü-
şünerek ve okumayı kolaylaştırmak için dipnotları sayfa altına yerleştir-
medik.  Metin içinde adını verdiğimiz yazarların katkılarını kaynakçada 
bulmak mümkündür.

Dileğim, çalışmanın başta öğrenciler olmak üzere akademik dünya, en-
düstrideki karar alıcılar ve kamuda politika oluşturucular için yeni ve farklı 
bir esin kaynağı olmasıdır.
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GİRİŞ

Değer Zinciri ve Sürekli Değişim

Kavramsal Olarak Küreselleşme

Üretim, yani değerin yaratılması süreci geçen yüzyılın başından beri 
nasıl evrildi? Üretimin yapıldığı organizasyon nasıl yeniden şekillendi? Bu 
gelişme uluslararası ticarete nasıl yansıdı? Ulusal ekonomiler bundan nasıl 
etkilendi? Bu değişim nasıl bir etkileşmeyle birlikte oluştu? 

17. yüzyıldan beri başvurulan karşılaştırmalı üstünlükler kavramının 
bu değişimi açıklaması, yatırım kararlarında yol gösterici olması mümkün 
müdür? Yoksa sürecin dinamikleri nasıl incelenmelidir? Devletler, ulusal 
hükümetler bu süreçte ne kadar etkilidir? Üretimin, ticaretin organize edil-
diği, istihdamın yaratıldığı yapıların, şirketlerin, bu süreçteki rolü, önemi 
nedir ve girişim, üretim, istihdam, tedarik süreçleri hangi etkenler altında 
oluşmaktadır?

Değer birbirini besleyen aşamalarda üretilmekte; hızla değişen teknolo-
jiyi içselleştirip doğru iş modeliyle kazanca dönüştüren, yani değer zincirini 
doğru yöneten organizasyonlar, yani şirketler başarılı olmaktadır. Şirketler 
için başarı ölçüsü tedarik zinciri üzerinde yüksek katma değerli aşamada 
konuşlanmak ve bu durumu kazanca çevirmektir. Bu ifadenin arkasında 
irrasyonel piyasalarda fiyatlama uygulamaları da yer almaktadır. 

Kavramsal olarak küreselleşme, insanın gıdanın bulunduğu yere gitme-
sinin ardından, tarım devrimine bağlı olarak bu kez üretimin tüketicinin 
bulunduğu yerde organize olmasıyla nitelik değiştirmesi olarak tanımlan-
maktadır (James ve Steger, 2014: 417-34). 

Uluslararası ticaretin ilk adımları, kendisini, çalışmamızda ele aldığımız 
şekliyle günümüzdeki küreselleşme olgusunda bulmaktadır. Bunun yanın-
da 1951’de Amerikalı sosyolog Paul Meadows’un “Culture Theory and In-
dustrial Analysis” adlı yazısında kültürün her toplumun kendisine özgü ol-
duğunu vurguladıktan sonra, endüstrileşmeyle birlikte kültürel yerelliğin, 
yerini evrenselleşmeye bıraktığı ifade edilmektedir (Meadows, 274: 11). H. 
Arendt’in 1958’de yayınlanan “The Human Condition” adlı kitabında, kü-
resel etkileşmelerin insan yaşamında öneminin arttığı tespitiyle karşılaşıl-
maktadır (Arendt, 1958).

1962’de Sputnik füzesinin uzaya gönderilmesi, Fransız siyaset bilimci 
F. Perroux’nun, süper güçlerin, sonuçları ekonomik piyasaların bütünleş-
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mesine yol açacak olan “küreselleşme”nin önünü açacağına işaret etmesine 
neden olmuştur (Perroux, 1962: 1-16)

Bu gelişmelerin arkasında üç ana etken bulunmaktadır: Bunların birin-
cisi, ilk çağlardan beri insanların önce tüketim gereksinimlerini karşılamak 
için üretim yapılması; ikincisi ise buna imkân verecek kazancı elde etmele-
rine yol açacak olan “ticaret”tir. 1599’da W. Shakespeare Hamlet’i yazarken, 
İngiltere ile Hindistan arasındaki ticareti organize etmek üzere Londra’da 
“East India Trading Company” kuruluyordu (Dalrymple, 2019). Üçüncü 
olarak, taşımacılığın gelişmesi, üretimin yeniden ve göreli olarak daha ucu-
za yapılacak şekilde organize edilmesine yol açmıştır. 

Ticaret bu şekilde büyürken 1929 Krizi’nin ve II. Dünya Savaşı’nın ar-
dından başlatılan uluslararası organizasyonlar karşımıza iki olay getirmek-
tedir. İki dünya savaşının ardından küresel siyasetin ve ekonomik ilişkilerin 
Birleşmiş Milletler ve onunla bağlantılı olarak Gümrükler ve Ticaret Genel 
Anlaşması (GATT, 1947) kurallarıyla düzenlenmesi, (GATT 1995’te Dünya 
Ticaret Örgütü-WTO adını almıştır) ticaret üzerindeki gümrük ve diğer 
engelleri azaltmıştır. Ülkelerin ticaret politikaları bu kurumlarda ulusla-
rarası mutabakatla düzenlenirken özellikle 1929 Krizi’nin etkisiyle 1944’te 
Bretton Woods’ta uluslararası parasal ilişkileri düzenlemek üzere Dünya 
Bankası ve Uluslararası Para Fonu kurulmuş ve küresel ödeme sistemlerin-
de kullanılan tek para birimi olan ABD dolarının değeri 35 dolar = 28.35 
gr altın olarak tanımlanmıştır. Uluslararası ekonomide istikrar sağlamak 
iddiasıyla yapılan bu tanımlama 1971’da Başkan R. Nixon döneminde son-
landırılmış, dalgalı kur rejimine geçilmiştir. 

Küreselleşmenin Motoru: Değer Zincirinin Ayrışması
Buraya kadar ticaret ve onun istikrarlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için 

20. yüzyılda ülkelerin mutabakatıyla yapılan “yönetim düzenlemelerinden” 
söz ettik. Bütün bunların arkasında üretim süreci bulunmaktadır ve bu sü-
reç köklü bir şekilde değişmektedir. Ulusal hükümetler izledikleri endüstri 
ve teknoloji politikasıyla bu süreçte ülkenin ekonomik gücünü destekle-
mektedir. Bugün, bütün endüstri ve hizmet sektörlerini etkileyen bir geliş-
meyi görmekteyiz. Günümüzdeki içeriğiyle küreselleşmenin üçüncü aşa-
ması olarak nitelenen duruma yol açan ise “bilişim-haberleşme-bilgisayar” 
(ITC) teknolojisinin sonucudur. 

1945’te John Bardeen, Walter Brattain ve William B. Shockley ABD’de 
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Bell laboratuvarlarında üretim sürecinin bütün endüstrilerde evrilmesini 
sağlayan “yarı iletkeni” (çip) geliştirmişlerdir. Çip, 19. yüzyılda kuantum 
mekaniği alanında yapılan çalışmaların sonucudur. 1945’te Bell laboratu-
varlarındaki buluşun ardından çeşitli Amerikan şirketleri benzeri ürünler 
geliştirmiştir. Art arda gelen bu buluşların, araştırmaların, ürün geliştiril-
mesinin arkasında 19. yüzyılda ışık, 1900’de Almanya’da Max Planck’ın ve 
daha sonra A. Einstein ve Niels Bohr’un enerji ve ışık dalgaları üzerinde 
yaptığı çalışmalar vardır. Teknolojik gelişmeye ilişkin açıklamalar arasında 
temel araştırmalarla bilimin geldiği “doygunluğun” buluşlara yol açtığı hi-
potezi vardır. Buluşlar rastlantılardan değil, temel bilimlerde yapılan araş-
tırmaların doygunluğa gelmesiyle ortaya çıkmaktadır (Romer, 1986). 

Çipin bulunması bilgisayar teknolojisinin önünü açmıştır; üretim sü-
recinde, ürün geliştirilmesinde daha önce mümkün olmayan küçüklükte 
ve hızda ölçüm yapılabilmektedir. 1968’de kurulan INTEL şirketi, halen en 
önemli çip, entegre devre, merkezi işlem ünitesi gibi girdilerin tasarımcı-
larından birisidir. Çip nano boyutta ölçülmektedir. (Bir nanometre insan 
saçının 80-100 binde biridir.) Çip küçüldükçe kullanım alanı genişlemekte, 
kullanıldığı akıllı telefonlardan sağlık endüstrisinde tanı, ölçüm donanı-
mına; günümüzde önemi artan elektrikli otomobil ve diğer ulaşım çözüm-
lerine kadar geniş bir alanda geometrik boyutta hızlı sonuç almaya imkân 
vermektedir. (iPhone XS ile bir resim çekilirken bir trilyon işlem yapılmak-
tadır. Buna imkân veren, elimizde tuttuğumuz alete sığacak küçüklükte 
milyarlarda çiptir.) G. Moore çip boyutlarının iki yılda bir yarı yarıya kü-
çüleceği, bunların kullanılacağı aletlerin boyutları küçülürken, ölçümlerin 
iki katı hızlanacağı tahminini ileri sürmüştür. Şu anda 3-5 nanometre in-
celiğinde çip üretecek dökümhane (foundry) yatırımı yapılmaktadır. Sam-
sung Electronics 2 nanometre boyutunda çip üretmek için 37 milyar dolar 
yatırım yapmaktadır. Aynı zamanda Moore yasasının ömrünün sonuna ge-
lip gelmediği, mevcut çip üretiminde kullanılan malzemenin yerini neyin 
alacağı araştırılmaktadır. 

Bu gelişme üretim süreçlerinin ayrışmasına, değer zincirini oluşturan 
aşamaların küçülmesine ve üreticilerin yetkinliklerini geliştirerek, kendi 
özgün alanlarında uzmanlaşarak rekabetçi üstünlük kazanmasına yol aç-
maktadır. Çalışmamız bakımından bunun anlamı değer zinciri üzerinde 
yer alan işlemler küçülürken, dilimler incelirken, tedarikin öneminin art-
masıdır. Bir yandan şirket stratejisi olarak entegre üretim modelinin önemi 
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azalırken, aynı zamanda örneğin elektrikli otomobillerle araçtaki parça sa-
yısı 30.000’den 2.000-3.000’e inmekte, teknolojideki gelişme yeni iş model-
lerine yol açmaktadır. 

Bu, değer zincirinin kısalmasıdır; bu aynı zamanda küresel üretimin 
bölgeselleşmesine ve dikey ticaret ağlarının oluşmasına yol açmaktadır. 
Şirketler düne kadar tutsak olmamak için tedarikten kaçınırken, o bugün 
karşılarına rekabet gücü kazanmanın yolu olarak çıkmaktadır. H. Ford 
1990’lerin başında T Modeli Ford’un üretiminde kullanılacak saç malze-
meyi kendi bünyesinde üretmek için entegrasyonu tercih etmiştir. Bugün 
elektrikli otomobilin en önemli malzemesi olan pil ancak entegre bir tesiste 
üretilebilmektedir. 

Endüstri içi ticaretin toplam ticaret içindeki payının büyümesi bunu 
doğrulamaktadır. Bu kısa yazının arkasındaki çalışmamızı bir cümleyle 
özetlemek gerekirse, temel hipotezimiz üretim sürecindeki ayrışmanın ve 
tedarikin öneminin artmasının üretimin coğrafi olarak ayrışmasına yol aç-
tığıdır. 1960’lı yıllarda şirketlerin üretim maliyetini azaltmak için uygun 
maliyet koşulları sağlanan coğrafyalarda konuşlandığı “çok uluslu şirket” 
modelini gördük (Vernon, 1971).

Günümüzde küreselleşme, çip teknolojisinin neden olduğu organik 
büyüme ve üretim sürecinin ayrışmasıyla, bu teknolojiyi kullanma yetkin-
liğini geliştiren şirketlerin tedarikçi kimliğiyle üretime katılmasını ifade 
etmektedir. 

Çalışmamızda değer zinciri yönetimi üzerine odaklanmaktayız. Değer 
zinciri kavramı ilk olarak 1985’te M. Porter tarafından rekabet gücü bağ-
lamında önerilmiştir. M. Porter’ın irdelediği sorun, tasarımdan başlayarak 
imalat ve satış pazarlama aşamalarında rekabet gücünü destekleyen (enab-
ler) ve engelleyen (inhibitor) faktörleri ortaya koymaktı. Biz bir “üretim 
organizasyonu” olarak şirketin tasarımdan başlayarak zincirin tüm aşa-
malarında teknoloji, yönetim becerisi, finansal mühendislik gibi alanlarda 
becerilerini kullanarak kendi “endojen/içsel” kaynaklarıyla rekabet gücü 
oluşturmasını, sahip olduğu rekabet gücünü sürdürmesini yani üretim sü-
recinin arkasındaki dinamikleri ele alıyoruz.

Üretim Organizasyonu Olarak Şirket, Birey ve Sözleşme
Değer zinciri yönetimi derken üretim sürecinin aşamalarından ve alı-

şılan şirket sözcüğünün üretimin organize edildiği yapıdan söz ediyoruz. 
Şirket iş gücü, sermaye, teknoloji girdilerinden oluşan paydaşların bir araya 
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geldiği bir yapıyı ifade etmektedir. Şirket teorisi genellikle organizasyon te-
orisi bağlamında ele alınmış şirket nerede biter, piyasa nerede başlar sorusu 
ilk kez 1991’de kurumsal iktisat alanında “piyasada iş yapma maliyetleri” 
tartışmasıyla katkı yapan ve 1937’de yayınlanan “the Nature of the Firm” 
adlı yazısıyla tanınan Ronald Coase tarafından irdelenmiştir. Çalışmamız-
da şirket, sahibinin, ortaklarının kimliğinden bağımsız olarak, değer zinci-
rini yöneten organizasyon olarak tanımlanmaktadır. 

Tam ve mükemmel bilgiye dayalı rasyonel “Homo economicus” tüketici 
veya yatırımcı varsayımına karşılık, bireyin bilginin sınırlı olduğu ortamda 
”irrasyonel” davrandığı ve kurumların belirleyici olduğu “davranışçı (beha-
vioral) iktisat” çalışmamızın esas eksenini oluşturmaktadır. Aynı görüşten 
yola çıkarak, Alfred Marshall’ın ekonomideki hızlı değişime ilişkin olarak 
büyümenin organik olma özelliğini vurgulayan “iktisatçının Mekke’si me-
kanik-fizik bilimleri değil, biyolojidir” ifadesini anımsamak yerinde ola-
caktır. 

Şirketin organizasyon olma özelliği, değişik disiplinler arası araştırma-
larıyla 1978’de Nobel Ödülü’nü kazanan ve karar teorisini geliştiren Herbert 
Simon tarafından vurgulanmıştır. H. Simon organizasyonların “karmaşık” 
özelliklerini ele almış ve çalışmamızda ayrıntılı olarak incelediğimiz “sınırlı 
rasyonalite” kavramını geliştirmiştir.

Üretim süreci şirket bünyesinde organize edilmektedir ve gücünü ser-
mayenin yanı sıra, yetkinlik, bilgi ve insan gücünden alan şirketler ülke 
ekonomisini oluşturan yapı taşlarıdır. Bunun sonucu olarak şirketler “eski 
ekonomi iş modeli”, “yeni ekonomi iş modeli” şeklinde farklı strateji seçim-
leriyle karşı karşıya kalmaktadır. 

Basit bir örnekle, değer zincirinin ayrışması, tedarik sürecini zinciri 
oluşturan aşamalar ölçeğine indirmekte ve bu sürekli değişimi gündeme 
getirmektedir. Strateji danışmanları, insan kaynakları danışmanları şirket-
lerin daha iyi nasıl yönetilecekleri konusunda ve şirket sahiplerinin bek-
lentisi yönünde hizmet vermektedir. Bu yeterli midir? Kısa-orta vadede 
şirketler için gereken, şirketlerin değer zinciri üzerinde kayıtlı (kodifiye) 
bilgi ve insan kaynağında örtük (implicit) bilgiyle yaşayacakları dönüşümü 
yönetecek yetkinlikte teknik ve yönetici insan kaynağıdır. Silo temelli yö-
netim yerini değer zinciri dinamiklerinin etkilediği yatay yönetime bırakır-
ken organizasyonlar bunu becerebilecek yetkinliğe sahip olmalıdır. 

Çipin, üretim sürecinin ayrışmasına, bir benzetmeyle dilimlerin incel-
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mesine, böylece tedarikin öneminin artmasına neden olduğunu belirttik. 
Piyasada iş yapma maliyetleri ve çalışanlarla işverenlerin, astlar ile üstlerin 
karşılıklı güvensizliklerini ele alan “vekâlet maliyetleri” çalışmamızda ay-
rıntılı olarak ele alınmaktadır. Bu kavramlar şirketlerin “yap veya al” te-
darik kararı vermesinde ve böylece değer zinciri yönetiminde önemli rol 
oynamaktadır. Kısaca şirket üretim için gereken girdiyi kendi bünyesinde 
mi üreteceğine, yoksa piyasadan mı tedarik edeceğine, dikey entegrasyona 
gidecekse bunun içeriğine, sınırlarına iş yapma maliyetlerini, vekâlet mali-
yetlerini inceleyerek karar vermektedir. 

İktisadın biyoloji bilimiyle ortaklığı 1920’lerde 1929 Krizi’yle denge 
kavramının önem kazanmasıyla unutulmuş, 1980’li yıllarda evrimci, olu-
şumcu iktisat alanında yapılan çalışmalarla yeniden canlanmıştır (Richard, 
Nelson ve Winter, 1982). Nitekim psikoloji ve antropoloji alanında yapı-
lan araştırmalar bu eksendeki çalışmaları desteklemektedir. J. A. Schum-
peter’in “yaratıcı yıkım” kavramından yola çıkan sürekli değişim, özellikle 
transistörün ve onu tamamlayan entegre devre, grafik işlemci gibi girdile-
rin etkisiyle buluş ortamının evrilmesi, sağlık alanında kullanılan tanı do-
nanımından, hastane yönetiminden, eğitim, eğlence, inşaat, altyapı, imalat 
endüstrisine kadar yaşamın her alanını etkilemektedir. 

İçsel (Endogeneous) Büyüme Teorisi
Şirket, üretim sürecinde değer zincirini yönetmektedir ve bunu yapar-

ken “dinamik yetkinlik” sahibi olması önemlidir. Dinamik yetkinlik şunlar-
dan oluşmaktadır: “Fırsatları ve tehditleri hissetmek; onları yakalamak ve 
şekillendirmek; girişimin maddi ve gayri-maddi varlıklarını yöneterek, bir 
araya getirerek ve yeniden şekillendirerek rekabet gücünü oluşturup sür-
dürmek”. İş modeli lojistik hizmeti vermek olan şirket, örneğin Amazon 
veya AliBaba, bir tedarik zincirini de yönetiyor olabilir. Burada da iş modeli 
bir değer önerisinden yola çıkmakta ve bunun için mühendislik anlamında 
kurgulanan zincir üzerinde değer yaratmaktadır. Bu cümle bizi hemen iki 
önemli kavrama götürmektedir: 

a) Büyüme dışsal teknolojik etkenlerden değil, endojen yani üretim or-
ganizasyonunun özgün, ikame-taklit edilemeyen, iş yapma alışkanlıklarıyla 
(heuristic) desteklenen “içsel” girdilerle desteklenmektedir;

b) Hemen bunun sonucu, üretim süreci sürekli olarak, Darwin’in doğal 
seçim teorisine uygun olarak evrilmektedir. Burada kısıt, şirketlerde karar 
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vericilerin tercihleridir. Platformların öne çıktığı iş modeli örnekleri buna 
örnektir. 

Kurum ve Kavram Olarak Sözleşmeye Güncel bir Örnek: 
Covid Aşısının Üretimi ve Dağıtılması

Şirket paydaşlardan oluşmaktadır ve paydaşlar arası ilişki sözleşmelerle 
tanımlanmakta, yönetilmektedir. Değer zinciri ile tedarik zincirinin eko-
nomik faaliyet içinde birbirini tamamlayan ve her birinin kendi stratejik 
önceliklerine bağlı olarak yönetildiği iki farklı süreç olduğunun güncel bir 
örneğini Covid-19 aşısıyla ilgili bir çalışmada görüyoruz (Bowm ve Bolly-
ky, 2021).

Geçen yıl içinde Covid aşısı olarak kullanılması ulusal ve uluslararası 
yetkili kuruluşlar tarafından kabul edilen on aşının her birinin değer zin-
ciri şu aşamalardan oluşmuştur: AR-GE, klinik deneme, ilaç hammaddesi 
üretimi, ilaç üretimi, ilacın ampullere doldurulması, bunların ardından aşı-
ların nihayet kullanım noktasına sevk edilmesi tedarik zinciri yönetimini 
oluşturmaktadır. 

Üretim sürecinin her aşaması, değer zincirinde yer alan tedarikçiler ara-
sında yapılan sözleşmelerle düzenlenmektedir. Örnekte 10 farklı aşı mar-
kası 7 farklı ulusal düzenleyici kurumun gözetimi altında, 7 farklı kural 
sistemine uyarak faaliyet göstermektedir. Bu aşamalar hedef pazara, yetkili, 
yetkin üretim tesislerinin varlığına ve bunların bulunduğu ülkelerin ku-
rallarına bağlı olarak ayrı ayrı belirlenmiştir. Aşı ana maddesi olan “lipid” 
ABD’de 3, AB’de 5 farklı üreticinden tedarik edilmektedir. Lipid, ABD’de 5, 
AB’de 6 laboratuvarda ilaca dönüştürülmekte, tüplere dolum işlemi AB’de 
2, AB’de 6 tesiste yapılmaktadır. Bu örnek, “yeni ticaret teorisi”nde tedarik 
ve değer zinciri yönetiminin önem kazandığını göstermektir. Bu tablonun 
benzerini hem şirket stratejisi, iş modeli, tedarik kararı, hem de giyim, oto-
motiv, elektronik, taahhüt endüstrilerini incelerken göreceğiz. 

Covid-19 aşısı değer zincirini oluşturan aşamaların ne kadar farklı ku-
rumsal, ulusal-yasal şirket stratejik unsurunun etkileşmesiyle oluştuğuna 
dikkat çektik. Değer zinciri değişik endüstrilerde farklı aşamalardan oluş-
makta, farklı uzunlukta olabilmektedir. Bu özellik değer zinciri yönetimin-
de doğru iş modeliyle yeni platformlar kurma, yarattıkları değeri kazanca 

çevirme (monetizasyon) fırsatı yaratmaktadır. 
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Değer Zinciri Yönetimi Başarı Ölçümü
Bu yaklaşımın bir başka sonucu şudur: Ülkelerin dış ticaretten kazanç-

lı çıkıp çıkmadıkları, katma değerin ithal içeriği soruları irdelenirken gir-
di-çıktı yöntemleri kullanılmaktadır. Bu yöntem ülke genelinde üretim sü-
recinde girdiler ile çıktılar arasındaki ilişkileri ölçmektedir. Çalışmamızda 
üretim sürecinin nasıl organize edildiğini, ticarette yaratılan katma değer 
ve katma değer ticareti kavramlarını sorguluyoruz. Rekabet gücü doğ-
ru değer zinciri yönetimi, doğru şirket stratejisi izleyerek yaratılır. Doğru 
değer zinciri yönetimi, yetkinliklerin yukarıda değinildiği şekilde kulla-
nılmasıyla, değerlendirilmesiyle, şirketin tedarik zinciri üzerinde yüksek 
katma değerli aşamada konuşlanmasını sağlar. Endüstri politikaları bu yet-
kinliklerin önemli kaynağıdır, yönlendiricisidir. Değer zinciri üzerindeki 
“iyileştirmeler” konusunda endüstri örnekleri bulunmakla birlikte, bunun 
arkasındaki etkileşmeleri inceleyen araştırmalara henüz rastlanmamıştır. 
Ülkenin, daha doğrusu üretim süreçlerinin değer zincirinin aşamaları iti-
barıyla nerede açık verdiği ve bunun nedenleri irdelenmelidir. Yoksa nihai 
ürün ve hatta onun ithal içeriği itibarıyla yapılacak hesaplamalar bize gele-
ceğe yönelik strateji düzenlemesi bakımından bir şey öğretmeyecektir. 
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BÖLÜM 1

KÜRESELLEŞMENİN ARKA PLANI

1.1. Küreselleşen Dünyada Ticaret ve Üretim 
20. yüzyılın ilk ekonomi krizi ve iki dünya savaşı arasında yapılan dü-

zenlemelerin politika mimarlarından olan J. M. Keynes ünlü “Genel Teori” 
kitabında insanlığın ekonomik gelişmesindeki olağanüstü dönemlerden 
birisinin 1914 Ağustos ayında I. Dünya Savaşı’yla sona erdiğini söylemek-
tedir. J. M. Keynes’in burada sözünü ettiği olağanüstü dönem, bazı iktisat-
çıların adlandırmasıyla üretimin tüketimden coğrafi olarak ayrıldığı ilk 
küreselleşme dönemidir. Bu dönemde, 1820’lerde buhar teknolojisi ulus-
lararası taşıma maliyetlerinin azalmasına yol açmış, üretimin tüketime 
yakın yerlerde organize edilmesi gereği ortadan kalkmıştır. Bu sorun, 18. 
yüzyılda A. Smith tarafından mutlak üstünlük bağlamında ele alınmış, D. 
Ricardo 1817’de, alternatif maliyet, fırsat maliyeti kavramlarıyla eş anlam-
lı olarak karşılaştırmalı üstünlük kavramını geliştirmiştir. Dünya Bankası 
başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun gelişmekte olan ülkelere 
yönelik politika önermeleri bu ölçü üzerine kurulmuştur. 

İkinci aşamayla gelinen noktada ise karşılaştırmalı üstünlüklerin evril-
mesiyle değer zincirinin ayrıştığı, dikey uzmanlaşmanın 20. yüzyılın ba-
şında olduğundan farklı bir şekilde karşımıza çıktığı görülmektedir. Geriye 
baktığımızda ülkelerin uluslararası ticaretteki konumunu belirleyen unsur 
olan “şirketlerin rekabet gücünün” doğru politikalarla şekillendirilebildiği-
ni gösteren birçok örnek vardır. 40 yıl önceki karşılaştırmalı üstünlüklerine 
bağlı kalsaydı hala pirinç üretecek olan Güney Kore, bugün elektronikten 
otomotive, gemi yapımından haberleşmeye kadar birçok endüstride çok 
önemli bir aşamaya gelmiştir. Buna karşılık, statik karşılaştırmalı üstünlük 
teorisine bağlı kalan birçok ülke, örneğin pirinç üretimiyle Gana, hâlâ kırk 
yıl önceki ürün kalıbına sahiptir. 

Şirket, üretimin organize edildiği yapı olarak tanımlanmakta ve değer 
zincirini, kendisini tedarik sistemi üzerinde daha yüksek katma değer ya-
ratacak şekilde yeniden konuşlandıracak şekilde yönetmektedir. Şirketler 
küreselleşme sürecinde en önemli karar odaklarıdır. Piyasalar karar süre-
cinde doğru, yeterli bilgiyi sağlamadığı zaman şirketlerin karşısına çıkan iş 
yapma maliyetleri (transaction cost) değer zinciri üzerinde yüksek katma 
değer üretecek şekilde konuşlanmalarına izin vermemektedir. Bu çalış-
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mada küreselleşme “üretim organizasyonunun” teknolojideki değişikliği, 
hamleleri izleyerek ayrışmasını ifade etmektedir. Bu durumda şirketler yet-
kinliklerine bağlı olarak dikey uzmanlaşmaya gitmek yerine, karşılaştırma-
lı üstünlüğe sahip olmadıkları üretimi de kendi bünyelerinde yapmakta, 
sonuç olarak rekabet gücünü yitirmektedir. Tartışmamızın ana hipotezi bu 
şekilde özetlenebilir. Buna imkan veren değişimin arkasında, 1945’te tran-
sistörün bulunmasının ardından 1968’de Intel şirketinin kurulmasıyla çip 
ve entegre devre tasarımının başlamasıyla ekonominin tamamını etkileyen 
ve bugün dijitalleşme, endüstri 4.0 olarak ifade edilen teknoloji hamlesi yer 
almaktadır. 

Bazı iktisatçılar küreselleşmenin ikinci aşamasını iletişim teknolojisi 
sayesinde bilginin kolaylıkla erişilebilir olmasıyla, üretim tesislerinin, fab-
rikaların farklı coğrafyalarda konuşlanması olarak tanımlamaktadır. An-
cak bilgiye ulaşım onu yaratan ileri endüstri ülkelerinin tekelindedir, bu 
ülkelerdeki şirketlerin siparişçisi konumundaki “off-shore” şirketler üreti-
me eklemlenebilmektedir. Buna göre küreselleşmenin üçüncü evresi olarak 
adlandırılan günümüzde iş gücünün yer değiştirebilmesi; hizmet endüstri-
sindeki bir iş gücünün kendi ülkesi dışında üretime katılması mümkündür. 
İçsel büyüme (endogeneous growth) teorisi bağlamında geliştirilen model 
üretim organizasyonunun yetkinliğe ve onu teknolojinin adeta moleküler 
hızdaki değişimine uyarlama yeteneğine sahip olmasını öngörmektedir. Bu 
tablo şirket olarak adlandırılan organizasyonun karar süreçlerini, sahiplik 
sorunlarını, kendisini iş yapma maliyetleri olarak gösteren piyasa aksak-
lıklarını ve içsel büyümenin en önemli girdisi olan araştırma ve geliştirme, 
buluş süreçlerinin arkasındaki politikaları karşımıza getirmektedir. Değer 
zinciri yönetimi şirketin kendi yetki alanı içerisindedir.

Taşımacılık, ulaşım ve haberleşme alanlarındaki teknoloji evrimi kü-
reselleşmeyi etkilemiştir. Ancak belki bundan daha önemli olarak başta 
Güney Kore, Tayland ve Çin olmak üzere Doğu Asya ülkeleri hem ucuz 
iş gücünün sağladığı avantaj hem de şirketlerin değer zinciri yönetimini 
kolaylaştıran ulusal politikaların desteğiyle bu süreci hızlandırmışlardır. 
Avrupa’da ise Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin 1945’ten beri izlenen poli-
tikanın kısıtlarından kurtulması, bunların esasen sahip oldukları endüstri 
ve mühendislik gücünü başta Almanya olmak üzere Avrupa endüstrisinin 
değer zincirinin önemli tamamlayıcısı olarak değerlendirmelerine imkan 
vermiştir. Türkiye imalat ve özellikle otomotiv endüstrisinde aynı tedarik 
sisteminde yer almıştır. Hatta Türk otomotiv tedarik endüstrisini, ana mar-
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kaların “bağımsız” çözüm ortağı olarak görmek doğru olacaktır. Bu üre-
ticiler, 1960’lı yıllardan beri geliştirdikleri yetkinlikleriyle, değer zinciri 
üzerindeki konumlarını iyileştirmeyi (upgrading) başarmışlardır. Bu konu, 
otomotiv endüstrisi değer zinciri yönetimini tartışırken ayrıntılı olarak ele 
alınacaktır. 

Bu gelişmede anılan ülkeler birbirinden bağımsız hareket etmemişler-
dir. Küresel imalat süreci şirketlerin farklı coğrafyalarda bulunan tedarik-
çi faaliyetinin koordine edilmesinden oluşmaktadır. Sovyetler Birliği’nin 
dağılmasından ve 1945’te kurulan COMECON örgütünün sonlanmasının 
ardından piyasa ekonomileriyle çalışmaya başlayan doğu Avrupa Ülkeleri, 
(Macaristan, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Polonya), bu koordinasyona ek-
lemlenmişlerdir. Bu koordinasyon bazen uluslararası/çokuluslu şirketlerin 
gelişmekte olan ülkelerdeki yatırımları yoluyla (Tayland, Filipinler, Malez-
ya), bazen ülkelerin kendi yatırımcılarının kurduğu şirketler tarafından 
(Güney Kore, Hindistan, Türkiye) yapılmaktadır. 

Koordinasyon nasıl yapılırsa yapılsın küresel sistem, Amerika, Avrupa 
Birliği ve Japonya’da bulunan şirketlerle, üretim faaliyetinin organize edil-
diği Meksika, Çin ve önceki paragrafta değinilen gelişen ülkeler arasında 
kurulan tedarik hatları üzerinden işlemektedir. R. Baldwin bunu, ABD ile 
Meksika ve Çin; Japonya ile Çin; Almanya ile Çin ve Orta ve Doğu Avru-
pa ülkeleri arasındaki “boru hatlarıyla” karikatürize etmektedir (Baldwin, 
2021). Bu ilişkiler basit bir tedarik ilişkisinden daha karmaşıktır ve endüstri 
içinde ara malı ticaretini içermektedir. Hammadde ve ara mallarının üretim 
sürecinde ulusal sınırları birkaç kez geçmesi durumuyla karşılaşılabilmek-
tedir. Çalışmamızda endüstri bölümlerinde yer vereceğimiz ve 2011 yılında 
Asya Kalkınma Bankası’nda Benno Ferrarini tarafından yapılan “Mapping 
Vertical Trade” adlı çalışmada farklı endüstrilerde üretimin dikey olarak 
farklı ülkelerde bulunan üreticileri nasıl birbiriyle ilişkilendirdiğini göre-
ceğiz. Bu ilişki sistemi, şirketlerin değer zinciri yönetiminin bir sonucudur.

Birinci Dünya Savaşı ve 1929 dünya ekonomik krizinin ardından İkinci 
Dünya Savaşı 1945’te Birleşmiş Milletler, Dünya Bankası, 1948’de Gümrük-
ler ve Ticaret Genel Anlaşması ikinci küreselleşme döneminin başlangıcı 
olmuştur. Yeni dönemde uluslararası ekonomik ilişkiler dört ilke çerçeve-
sinde evrilmiştir. Bunlar: ülkeler; ticaret yapan taraflar arasında ayrımcılık 
yapılmaması; kuralların ve uygulamaların saydam olması; esneklik ve her 
ülkenin aldığı kararın, yaptığı uygulamanın karşılıklılık çerçevesinde de-
ğerlendirilmesidir.
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Uluslararası düzenlemeler, Soğuk Savaş koşullarında gelişen ilişkiler bir 
yandan buhar teknolojisinin ve daha önemli olarak kuantum fiziğindeki 
gelişmelerin sonucu olarak 1945’te bilişim teknolojisinin çekirdeğini oluş-
turan çipin bulunmasıyla yepyeni bir evreye geçmiştir. Çip 1990’lara ka-
dar haberleşme endüstrisindeki etkileriyle kendisini göstermiştir. 1877’de 
Alexander Graham Bell’in geliştirdiği telefon ekonomik hayatı neredeyse 
yüzyıl bakır kablo teknolojisiyle etkiledikten sonra çip haberleşme endüst-
risi yanında üretimin, tüketimin, finansal hizmetlerin, sağlık endüstrisinin, 
taşımacılığın, eğlence sektörünün her alanında vazgeçilmez girdi olmuş-
tur. Bu teknolojiyi (ITC, enformasyon, telekom) gündelik yaşamda akıllı 
telefonlarda, haberleşme ve eğlence sektöründe kullanmaktayız. Ancak çip 
teknolojisi tüm endüstrilerde ölçme, üretim, programlama aşamalarında 
hız ve ürün boyutlarının tüketici kullanımını kolaylaştıracak şekilde kü-
çülmesine imkan vererek yeni iş modellerinin doğmasına yol açmıştır. Bu 
çalışma küreselleşmede bu gelişmelerin önemli etkisi olduğu tespitinden 
yola çıkarak kurgulanmıştır.

İkinci küreselleşme döneminde ticaretin önündeki engellerin kalkma-
sı ve Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi kuruluşların faaliyete 
geçmesi mal hareketleri kadar doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını 
da teşvik etmiştir. Bu dönemde kazanan ileri sanayi ülkeleridir. Henüz az 
gelişmiş olarak tanımlanan ülkeler tarım ürünleri ile doğal varlıkları kar-
şılığında mamul ürün ithal etmektedir. Bu ürünlerin nispi fiyatlarını ifade 
eden ticaret hadleri sürekli olarak az gelişmiş ülkelerin aleyhine gelişmekte, 
bu ülkeler ihtiyaç duydukları sanayi ürünlerini pahalıya ithal etmektedir. 

Uluslararası ticareti engelleyen gümrük, kota ve diğer fiziki engelleri 
azaltmak veya ortadan kaldırmak, ülkeler arasında ticaretten doğan an-
laşmazlıkları çözüme kavuşturmak için 1948 yılında kurulan Gümrükler 
ve Ticaret Genel Anlaşması 1995 yılında hizmet ticareti ile sınai mülki-
yet haklarını da kapsamına alarak Dünya Ticaret Örgütü’ne dönüşmüştür. 
1945’ten itibaren kurulan örgütler uluslararası ticaret önündeki engelleri 
azaltırken, aynı zamanda oyunun kurallarını bu evrimin senaryosunu ya-
zan ileri endüstri ülkelerinin tercihleri yönünde oluşturmuştur. 

O kadar ki bir yandan örneğin ülkelerin içine girdikleri ekonomik kriz-
lerin uluslararası ticarete zarar vermesini önlemek için kurulan bu örgüt-
lerin, ülkelerin krize girmesini önlemek veya krizden çıkmasına yardımcı 
olmak üzere geliştirdikleri önlem paketleri 1980’li yıllardan itibaren “Was-
hington Mutabakatı” olarak adlandırılmıştır. Bu mutabakat bir yandan 
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ABD Hükümeti’nin tercihlerini, ekonomi politikası anlayışını ve bu anla-
yışı temsil eden Dünya Bankası-Uluslararası Para Fonu sistemini, öte yan-
dan küresel finans sisteminin omurgasını oluşturan bankacılık sisteminin 
tercihlerini ifade etmektedir. 

Çalışmamızda piyasaların ister yatırımcı, ister işçi veya tüketici olsun 
oyunculara tasarruf, yatırım, tüketim kararlarında yeterli, doğru bilgi ver-
mediğini, bu kararların eksik bilgiyle verildiğini tartışacağız. 

J.E. Stiglitz küreselleşmenin makro ekonomik politika arka planını in-
celerken 1980’li yıllarda neoliberal akımın güçlenmesi sürecinde iki farklı 
düşünceye değinmiştir (Stiglitz, 2002: 13).Dış ticaret alanında, rant ekono-
misi konusunda ve endüstri politikası karşıtlığıyla bilinen Anne Krueger, 
bazı gümrük ve diğer korumacı politikaları savunduklarını, hükümetleri 
böyle politikalar uygulamaya zorladıklarını ileri sürmüştür. Bunun sonu-
cu, hükümetlerin sorun haline getirilmesi; serbest piyasa uygulamasının, 
özelleştirmelerin asıl olmasıdır. Buna karşılık, kalkınma iktisadı konusun-
daki çalışmalarıyla tanınan ve Türkiye’de 1960 planlı kalkınma döneminde 
katkılar yapan Hollis Chenery, gelişmekte olan ülkelerde piyasaların işle-
mediğini tespit ederek hükümetlerin endüstri politikası üzerinden buna 
müdahale etmesi ihtiyacını vurgulamıştır. 1960’lı yıllarda Güney Kore’de 
başlatılan kalkınma sürecinde baskıcı yönetimlerin ve ABD başta olmak 
üzere yabancı sermaye yatırımının etkili olduğunu savunan görüşler vardır. 
Oysa gerçekte olan, birçok gelişmekte olan ülkedeki gibi Kore’de de tarım ve 
ticaret sektörlerinden gelen iş insanları, askeri yönetimin ve hükümetlerin 
birlikte çalışmasıyla belirlenen endüstri politikası doğrultusunda izledikle-
ri yatırım ve üretim stratejisiyle ülkeyi bugünkü durumuna getirmişlerdir. 

Bu bağlamda incelenen küreselleşme, 20. yüzyılın ikinci yarısına dam-
gasına vuran süreçtir. Bu dönemde az gelişmiş ülkeler korumacılık ile ithal 
ikameci politikalar, demokrasi ile otoriter yönetim arasında gidip gelmiştir. 
Nitekim Güney Kore, 1950-53 arasında yaşanan savaş döneminin ardın-
dan ABD’nin yol göstermesiyle otoriter bir yönetimle kalkınma sürecine 
girerken, 1950 yılında yine ABD’nin teşvikiyle çok partili rejime geçen, NA-
TO’ya üye olan Türkiye, 1950’li yılları serbest piyasa ekonomisi kurallarıyla 
geçirmiş ve 1958’den itibaren ekonomik sorunlarla karşılaşmıştır. 1960’da 
planlama uygulamasıyla başlayan ithal ikameci politikalar 1980’e kadar de-
vam etmiştir. Buna benzer ülke örneklerini Güney ve Güneydoğu Asya ül-
kelerinde, Uzak Doğu’da, Güney Amerika’da bulmak mümkündür. 




