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Özet
Bu makalede üretim parçalanmas  modeli ve ara mal  ticaretine dayanan üretim
örgütlenmesinin i  gücü piyasalar na etkisi tart lm r. Ürünlerin, sermayenin, eme in
ve fikirlerin serbestçe dola abildi i günümüz ekonomisi, üretimin küreselle mesine
ortam sa lamaktad r. Üretimin küreselle mesi, i  gücü piyasalar nda dönü üme neden
olmaktad r. Uzmanla ma artmakta, meslek tan mlar  h zla de mekte ve ücret e itsizli i
hem geli mi  hem de geli mekte olan ülkelerde artmaktad r. Bu makalede, küreselle me
sonucu ortaya ç kan de imleri daha iyi analiz edebilmek için gerekli olan araçlar k saca
özetlenmi tir. lk olarak üretim örgütlenmesinin neden de mekte oldu u üzerinde
durulmu , daha sonra bu de imi ifade eden göstergeler irdelenmi tir. thal girdi
kullan n i  gücü piyasalar  hangi mekanizmalar vas tas yla etkiledi i, konu
üzerindeki ara rmalar n bulgular  vas tas yla tart lm r. Bu tart mada daha çok
uygulamal  iktisat yaz ndan yararlan lm  ve sanayi, i letme, meslek ve ki i
düzeyindeki ara rmalar n bulgular  incelenmi tir. Sonuç k sm  Türkiye üzerine k sa bir
tart ma içermektedir.

Anahtar kelimeler: Küreselle me, ithal girdi kullan , teknoloji, i gücü piyasas

Abstract
In  this  paper  we  discuss  the  labour  market  implications  of  globalisation,  product
fragmentation and outsourcing. We live in a world where goods, services, capital, labour
and ideas are mobile -a fact that reinforces globalisation of production. Recent trends
show that there is polarisation in employment and wages. First we look at the causes of
these trends. Then we discuss several indicators to measure globalisation of production.
We discuss the recent literature in detail differentiating among studies that use data at
the person, firm, occupation and industry level. We conclude with a specific reference to
labour market implicaton of globalisation of production in Turkey.

Key words: outsourcing, offshoring, technology, labour market, globalisation of
production.

 Bu ara rma TÜB TAK 2232 Burs Program  çerçevesinde desteklenmi tir.
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1. Giri

Günümüzde üretimin ve rekabetin ana unsurlar , zaman ve mekan kavram ndan
soyutlanabilmektedir. Ula m ve ula rma maliyetlerinde süregelen dü , 1980’lerdeki
finansal ve ticari serbestle me hareketleri ile birle ince ürünlerin, sermayenin ve
ki ilerin serbest dola  artm r. Bilgi ve ileti im teknolojilerindeki geli meler
fikirlerin mekan ba  koparm r. Günümüz dünyas nda ürünler, sermaye, ki iler ve
fikirler hiç olmad  kadar serbestçe dola abilmektedir (Baldwin, 2006). Bu mobilite,
küreselle meye yeni bir boyut kazand rarak ekonomik yap da de imlere neden
olmaktad r.

    Mevcut ticaret teorisi, ticaretin olmad  durumda, ticaretin ba lamas yla birlikte
ekonomide ortaya ç kan de imleri inceler. Uluslararas  iktisat ders kitaplar nda, David
Ricardo’nun kar la rmal  üstünlük kavram , ngiltere’nin tekstil, Portekiz’in arap
üretiminde uzmanla arak her iki ülke için nas l kazan-kazan durumu olu tu u örne iyle
aç klan r. D  ticaretin serbestle mesi, bilgi ve ileti im teknolojilerindeki geli meler ve
artan küreselle me, üretimin ve ticaretin, basit arap-tekstil örne inden çok daha
karma k bir yap ya bürünmesine sebep olmaktad r (Grossman ve Rossi-Hansberg,
2006). Art k, ürün ve hizmet ticaretinin oldu u durumda, üretimin parçalara
ayr lmas yla ortaya ç kan ara mal  ticareti incelemeye konu olmaktad r. Yeni d  ticaret
teorisinde üretim organizasyonunu, ürünlerin ticaretinden (trade in goods) öte
görevlerin ticareti (trade in tasks) belirlemektedir (Grossman ve Rossi-Hansberg, 2008).
Bu teoride meslekler, mesle in görev kompozisyonunu temel alan alt görevlere
bölünmektedir. Üretim organizasyonu, bu görevlerin ticaretine ve belli merkezlerde
toplan p birle tirilmesine dayanmaktad r.

Üretimin co rafi da na ve artan ölçüde ara mal  ticaretine dayanan ve
makalenin geri kalan nda ithal girdi kullan  olarak ifade edilen bu yeni yap lanma,

gücü piyasas nda ve i letme organizasyonunda büyük de imlerin habercisidir. Art k
bir  ürünün  ya  da  hizmetin  ana  parça  ve  alt  bile enleri,  i letme  bünyesindeki  yurtd

tiraki ya da üçüncü bir üretici taraf ndan farkl  ülkelerde üretilip, ana ülkeye ithal
edilerek birle tirilmesi suretiyle üretilebiliyor. Bu durum, i letme organizasyonunda
büyük de ikliklere neden olarak i letmenin ana merkezinin bulundu u ülkenin
ekonomisinde do rudan ve dolayl  etkilere yol açmaktad r. (Goos,  Manning ve
Salomons, 2011; Blinder 2006, 2009; Baldwin, 2009; Akçomak, Borghans ve ter Weel,
2011).

Türkiye gerek geli mekte olan ekonomisi, gerekse co rafi konumu itibariyle, yeni
üretim organizasyonunun etkilerinin incelenebilece i do al bir ara rma sahas
konumundad r. Bunun nedeni, görevlerin ticaretini ön plana ç karan yeni teoriye göre,
Türkiye’nin potansiyel anlamda hem üretim (ve i gücü) kazanan, hem de kaybeden ülke
durumunda olmas r. Örne in, çok uluslu irketlerin Türkiye’yi üretim ve yedek parça
üssü olarak seçerek, üretimlerini Türkiye’ye kayd rmas  Türkiye’de istihdam yarat rken,
Vestel’in Rusya’da, Arçelik ve KORDSA’n n Çin’de fabrika açmas  nedeniyle üretim ve
istihdam kaybedilmektedir. Pek çok geli mi  ülke net kaybeden, pek çok geli mekte olan
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ülke net kazanan durumundayken, Türkiye’nin her iki tarafta da olabilece i gerçe i
üretim parçalanmas  modelini incelemeye de er k lmaktad r. Bildi imiz kadar yla
Türkiye’de  bu  konu  üzerine  bir  ara rma  mevcut  de il  (Meschi,  Taymaz  ve  Vivarelli,
2011 haricinde).1 Bu nedenle bu makalenin amac , ithal girdi kullan  tan mlar  ve
göstergeleri, göstergelerdeki ölçüm sorunlar  ve ithal girdi kullan n i  gücü
piyasalar  ne ekilde etkiledi i üzerine bir tart ma sunmakt r.

Teknolojinin baz  görevleri mekan boyutundan ay rmas  bu görevler üzerine
yo unla an meslek sahipleri ve bu meslekteki ücretler üzerinde bask  olu turmaktad r.2
thal girdi kullan n istihdam  ve ücretleri nas l etkileyece ini bir örnek ile

aç klayal m. Türkiye’deki bir yaz m firmas , rutin kodlama ve yaz m i lerini,
www.getacoder.com adl  websitesinden kiralayabilece i, büyük olas kla Hindistan’da
ya ayan bir yaz mc ya, Türkiye’dekinden çok daha ucuza yapt rabilir ve i çi
maliyetinden tasarruf edebilir. Bu durum y llarca e itim alm  yaz m uzman n

inden olmas na neden olabilir. Muhasebe ve defter tutma gibi görevleri de ayn ekilde
ülke d na göndermek mümkün (örne in, www.books2taxes.com adl  websitesi). Yeni
geli en üretim organizasyonu teorisini, ürün ya am dönemi nedeniyle üretimin bir
bütün olarak ba ka bir ülkeye kayd lmas ndan ya da dikey uzmanla madan ay ran en
önemli özellik, üretimi meydana getiren i lerin teknolojik geli me nedeniyle küçük
görevlere ayr p, bu görevlerin en ucuz ve verimli yap ld  co rafi mekana
yönlendirilmesidir. Yukar da de indi imiz geli meler, uzmanla may  ve uluslararas  i
bölümünü art rarak, nitelikli ya da niteliksiz bütün meslekleri etkileyecek boyuta
ula r.

Üretim organizasyonunun ve uluslararas  ticaretin de mesinde son yirmi y lda öne
kan  üç  önemli  geli me  etkili  olmu tur.  Teknolojik  geli meler  ve  özellikle  bilgi  ve

ileti im teknolojisindeki ilerlemeler, bilgiye eri mekte ve veri transferinde kolayl k
sa layarak, ileti im ve ula m ücretlerini büyük oranda dü ürmü tür. Serbest ticaret
argümanlar  ve uluslararas  ticaret k tlamalar n kald lmas  nedeniyle girdi
maliyetleri azalm r. Çin ve Hindistan, ekonomilerini serbestle tirmeleri ve özellikle
dü ük i gücü maliyeti nedeniyle büyük miktarda do rudan yabanc  sermaye yat
çekmektedir. Bu geli meler üretim sürecini de tirerek, üretimin co rafi kümelenmesi
ile co rafi da  aras ndaki dengeyi bozdu (Baldwin, 2009). Sonuç olarak üretimde
artan küreselle me, üretimi mekan ba ndan yava ça kopararak, üretimin geni  bir
co rafyaya da lmas  h zland rd . Üretim parçalanmas  nedeniyle ayn  nitelikteki i ler,
maliyet-kalite esas  gözeterek maliyetlerin daha ucuz oldu u co rafi mekanlara
kaymaktad r. Örne in, Türkiye’deki ça  merkezlerinin ücretlerin ve maliyetlerin

1 Küreselle menin  Türkiye  ekonomisi  üzerindeki  etkileri  konusu  üzerine  yak n  zamanda   iki  rapor
yay nlanm r. Ceylan (2010) küreselle menin sektörel etkilerini incelerken; Taymaz, Voyvoda, ve Y lmaz
(2011) Türkiye’deki seçilmi  sektörlerin küresel üretim zincirlerindeki konumunu incelemi tir. Ça kurlu
(2010) küreselle menin i  gücü piyasalar na etkilerini, standart d  istihdamdaki art  çerçevesinde ülke
örnekleriyle incelemi tir.
2 Örne in, bilgisayar yaz , tasar m, veri analizi, programlama gibi bir çok görev için mekan boyutu
önemini yitirmi tir. Geli en teknoloji sayesinde bu tip görevler dünyan n herhangi bir yerinde yap p,
bilgi ve ileti im teknolojileri vas tas yla ilgili i letmeye iletilebilir.

http://www.getacoder.com
http://www.books2taxes.com
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nispeten daha dü ük oldu u do u illerine kayma nedeninin arkas nda bu geli meler
vard r. Üretim organizasyonu, baz  sektörlerde radikal bir biçimde de mekte;
rekabetçi üretimin üç temel unsurunun -sermaye, ki iler ve fikirler- mobilitesi artt
sürece de de meye devam edecek gibi görünmektedir.

Bu makale yedi ana bölümden olu maktad r. Bir sonraki bölüm yeni üretim
örgütlenmesini örneklerle aç klamakta ve i  gücü piyasas nda ne tür sorunlara yol
açabilece i üzerinde durmaktad r. Bölüm 3’de yeni üretim örgütlenmesine yol açan üç
ana neden etrafl ca tart lmaktad r. Dördüncü bölümde ithal girdi kullan n neleri
kapsayabilece i k saca aç kland ktan sonra takip eden bölümde ithal girdi kullan
göstergeleri, ölçüm metodlar  ve sorunlar  üzerinde durulmu tur. Bölüm 6 sanayi,

letme, meslek ve ki i seviyesinde veri kullanarak, ithal girdi kullan  ile i gücü
piyasalar  aras nda ili kiyi inceleyen çal malar  irdeleyen bir literatür taramas
sunmaktad r. Son bölüm Türkiye üzerine k sa bir tart ma içermektedir.

2. Problemin tan : Yeni üretim örgütlenmesi

Bir ürün ya da hizmet üretmek için gereken girdiler, i letme bünyesinde
üretilebilece i gibi, di er i letmelerden sat n al nmak yoluyla da temin edilebilir. 19.
yüzy n ikinci yar ndan itibaren ara mallar  üretiminde artan standardizasyon ile
birlikte i letmeler, üretim sürecini parçalara ay p, baz  parçalar  piyasadaki di er

letmelerden temin etme yoluna gitmi lerdir. Ticaretin serbestle mesi, bilgi ve ileti im
teknolojilerindeki geli meler ve ula m maliyetlerindeki azalmalar, üretimin daha da
küçük parçalara ayr lmas na olanak tan r. Günümüzde pek çok ürün ve hizmet
onlarca hatta yüzlerce küçük parça eklinde üretilip birle tiriliyor. Örne in, Boeing’in
yeni 787 Dreamliner modeli, 43 i letme taraf ndan, 135 ayr  co rafi birimde üretilip ve
Seattle’da birle tirilmek suretiyle üretilmektedir.3 Volvo S40 marka bir otomobil ekil
1’den de görülece i üzere, 38 ana parçan n 3 k ta ve 14 farkl  ülkede üretilerek sveç’te
birle tirilmesiyle meydana getiriliyor. Airbus A400 askeri kargo uça n parçalar
ngiltere, Almanya, Belçika, spanya, Fransa, Malezya, Güney Afrika ve Türkiye’de

üretilmektedir.4 Türkiye kanat, gövde ve kap  parçalar  üreterek bu organizasyona
destek vermektedir. Yukar daki üç örnekte, parçalar  üreten i letmelerin de ayn  üretim
örgütlenmesiyle üretim yapt  dü ünürsek, üretimin küreselle ti ini söyleyebiliriz.

kinci küreselle me ya da di er bir tabirle ikinci üretim parçalanmas , artan oranda
ara mal  ticaretine dayanmaktad r (Baldwin, 2009). Üretim küçük parçalara ayr lm  ve
her küçük parça (i ) daha da küçük parçalara (görev) ayr larak maliyet-kalite esas na
göre co rafyaya yay lm r. Ticaret teorisi bu yüzden ürünlerin ticareti (trade in goods)
yerine, görevi temel analiz birimi kabul eden görevlerin ticareti (trade in tasks) üzerine
odaklanmaya ba lam r (Grossman ve Rossi-Hansberg, 2008; Baldwin ve Robert-
Nicoud, 2010).

3 http://www.boeing.com/commercial/787family/background.html
4 http://www.a400m.com/CustomerBase.aspx

http://www.boeing.com/commercial/787family/background.html
http://www.a400m.com/CustomerBase.aspx
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ekil 1: Volvo S40 üretim örgütlenmesi
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Volvo S40’ n parçalar  nereden geliyor?
Kaynak: Richard Baldwin (2009), Integration of the North American Economy and New Paradigm Globalization

Yeni teoriyi bir örnekle aç klayal m.  tan  bir tak m görevlerin
kompozisyonundan olu ur. Örne in, muhasebeciyseniz basit hesap yapma, defter tutma
ve mü teri ili kileri gibi ana görevleriniz vard r. Bu görevlerden baz lar  fiziksel olarak
görev yerinizde bulunmadan yapman z zordur. Pek çok mü teri, muhasebe konular nda
dan manl k hizmetini yüz yüze almak ister. Sonuçta size dan manl k yapan ahs
tan mak istersiniz. Ancak hesap ve defter tutma i leri herhangi bir mekanda yap larak e-
teknolojiler yoluyla size iletilebilir. lk bak ta niteliksiz i leri etkileyece i dü ünülen bu
olgu, neredeyse bütün meslek gruplar  etkiler hale geldi. Bilgisayar ve e-posta
kullan , veri transferi ve analizi, telefonla verilen mü teri hizmeti, herhangi bir
ürünün  bir  araya  getirilmesi  ve  paketlenmesi,  kalite  kontrol  gibi  pek  çok  görev,  i
bütününden ve mekan boyutundan kopar larak, bu görevlerin daha ucuza yap ld
Hindistan ve Çin gibi ülkelere kaymaya ba lad .

ekil 2, yeni üretim örgütlenmesinin üç belirgin özelli ini yans tmas  aç ndan
önemlidir: (i) üretim onlarca küçük parçaya bölünebilir. Bir araban n ön gösterge paneli
asl nda onlarca parçadan meydana gelen ba  ba na bir üründür, (ii) üründen öte, ürün
ya da hizmeti üreten i çinin i i bile parçalara ayr labilir. Ön gösterge paneli üretmek
için gereken yaz m i i belirli görevlere bölünebilir. lk olarak gösterge panelinin

lerli ini sa layan rutin yaz ma ihtiyaç vard r. Daha sonra bu yaz m hatalara kar
taranmal r. Son olarak elektronik aksam ve yaz m uyumu göz önünde
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bulundurulmal r. Hizmet boyutunu da ayn ekilde ayr rmak mümkündür. Mü teri
hizmeti ço unlukla bilgi al -veri i amac yla kullan r. Bu bir rutin görevdir: Mü teri S1
sorusunu sorarsa cevab C1’dir. Detayl  bilgi isterse C11’dir vs. Mü teri hizmeti kimi
durumlarda analitik dü ünce ve sorun çözme yetene i gerektirebilir. Yeni üretim
örgütlenmesinde bir mesle in rutin bile enleri, bu görevlerin daha ucuza yap labildi i
bir ba ka co rafi mekana (ülkeye) aktar labilir. Bu durumda i letmede yap lan baz
görevler ithal girdi ile ikame edilmeye ba lam r. Literatür bu durumu “offshoring”
tabiriyle isimlendirmektedir. Böyle bir durumda hem bilgisayar yaz mc na, hem de
mü teri temsilcisine olan talep dü ecek ve bu mesleklerin görev kompozisyonlar
de ecektir. (iii) Bu geli meden hem nitelikli hem de niteliksiz i gücü etkilenebilir.
Örne imizde, bilgisayar yaz mc  ve mü teri temsilcisi e itim, nitelik ve ücret olarak
birbirinden oldukça farkl  meslek gruplar na dahil olmalar na ra men, her iki meslek de
ayn ekilde etkilenmi tir. Her iki çal an da, görev kompozisyonunun %60’ na denk
gelen bir ölçüde i  kayb na u ram r.

ekil 2: Görevlerin ticaretinde üretim örgütlenmesi

Yeni üretim örgütlenmesi üç önemli sorunu beraberinde getiriyor. Rutin görevlerin
yurtd  istihdam yla ikamesi, daha çok orta düzeydeki ücretli çal anlar  etkilemektedir.
Bu nedenle bu görevleri yapan ki ilerin ücretleri zaman içinde göreceli olarak
azalmaktad r. Ücretlerde kutupla maya neden olan bu geli me, yüksek-dü ük ücret
aras ndaki fark n aç lmas na sebep olarak, son y llarda giderek artan ücret e itsizli inin
en önemli nedenlerinden birini olu turmaktad r. Mesleklerin ücrete göre da  baz
al nd nda, bu durum daha çok orta düzeydeki mesleklere olan talebi dü ürmektedir.
Orta s f mesleklerdeki istihdam talep azalmas  nedeniyle, üst ya da alt s ftaki
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Meslek: mü teri temsilcisi
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mesleklere kayarak, ayn  zamanda i  gücünün kutupla mas na da yol açmaktad r (job
polarization, Autor, Katz ve Kearney, 2006; Goos, Manning and Salomons, 2011; Firpo,
Fortin ve Lemieux, 2010).5 Ancak, uzun dönemde uzmanla ma nedeniyle görülebilecek
verimlilik art lar  bir nevi pozitif arz oku yaratarak, bu kay plar  ortadan kald rabilir
(Grossman ve Rossi-Hansberg, 2008). Son olarak, teknolojinin görevleri mekan
boyutundan ay rmas , i letme organizasyonunda büyük de ikliklere yol açmaktad r.
Günümüzde bilgiye eri mek kolay ve ucuzdur (örne in www, internet, intranet). Bunun
yan ra, ileti im maliyetleri her geçen gün azalmaktad r.

Üretim parçalanmas  literatürü geli mi  ülkelerde ithal girdi kullan m oranlar n
artmas n i  gücü piyasas na etkilerine odaklanm r. Esas inceleme alan  küreselle en
üretim sonucunda kimin, hangi derecede etkilenece idir. Ancak ulusal üretimin ithal
girdi ile ikamesi, hem i  gücü piyasas nda hem de i letme örgütlenmesinde de ikli e
neden olmaktad r. Bu iki mekanizma vas tas yla da ekonominin geneli etkilenmektedir.
Üretim parçalanmas n do rudan ve dolayl  etkileri pek çok alanda görülebilir.

gücü kutupla mas : Rutin görevlere olan talep azalmaktad r. Bu görevler üzerine
yo unla an meslek gruplar n i  gücündeki paylar  azalmakta ve ücretleri
dü mektedir.

Nitelikli çal anlar n ücretlerinin artmas : letmeler baz  görevleri d ar dan sat n
ald nda en iyi yapt klar  görevler üzerine uzmanla rlar. Bu görevler nispeten
karma k  oldu u  için  i letmelerin  nitelikli  personel  talebi  artar.  Sonuçta  i  gücü
kutupla mas  ücret dengesizli ine yol açar.

Uzmanla ma artmaktad r: Meslekler alt mesleklere bölünmekte yeni görev tan mlar
ortaya ç kmaktad r.

Örgütsel inovasyon: Üretim parçalanmas  örgütsel inovasyonu da beraberinde
getirmektedir. letmeler tedarik zinciri örgütlenmesini takip edebilmek için
teknolojiden yararlanmakta ve örgütlenmesini yeni duruma adapte etmektedir.

Mesleklerin görev kompozisyonu de mektedir: Baz  görevlerin baz  mesleklerdeki
rl  de mektedir. Örne in yaz m mühendisli inde sistem tasar  ve

entegresyonu ön plana ç kmaktad r.

Yüksek ö renim müfredat  de meye ba lam r: letmeler farkl  nitelikte personel
talep ettikleri için üniversiteler müfredatlar  radikal biçimde de tirmeye
ba lam r.

Yukar daki örnekler ço alt labilir. Burada vurgulamak istedi imiz nokta, üretim
parçalanmas  örgütlenmesinin bir çok farkl  mekanizma yoluyla ekonominin genel
yap  etkiledi idir.

5 Bu geli melerden dü ük ücretli çal anlar çok fazla etkilenmemektedir. Bunun nedeni, genelde temizlik,
güvenlik, hasta bak  gibi basit hizmet gruplar nda istihdam edilen dü ük ücretli meslek gruplar
taraf ndan yap lan görevlerin mekan boyutundan ayr lmas n zor olmas r.
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3. Yeni üretim örgütlenmesinin nedenleri

Üretim parçalanmas  çe itli nedenler dolay yla h z kazanm r. Bunlar, (i) az geli mi
ülkelerin ticareti serbestle tirmeye yönelik politikalar , (ii) bilgi ve ileti im
teknolojilerindeki geli meler, (iii) ula rma maliyetindeki azalma, (iv) artan ürün
sofistikasyonu neticesinde i letmelerin bilgiye yak n olma iste i, (v) artan fiyat ve kalite
rekabeti ve (vi) talebin gücüdür.

1980’ler Uzak Do u ve Latin Amerika’daki pek çok az geli mi  ülkenin ticareti
serbe tle tirme hareketlerine tan k olmu tur. Ba ta Çin, Hindistan, Meksika, Arjantin ve
Brezilya olmak üzere irili ufakl  pek çok ülke ithalat tarifelerinde büyük indirimler
yaparken, ticareti engelleyen di er tarife d  bariyerleri de azaltma yoluna gitmi lerdir.
Goldberg ve Pavcnik (2007) geli mekte olan ülkelerde ticaretin serbestle mesi
hususunda pek çok örnek vermektedir. Örne in Hindistan ortalama %117 tarife
uygularken, bu oran  bir kaç y l içinde %40’lar seviyesine çekmi  ve bundan sonra da
dü ürmeye devam etmi tir. 1980’lerin ba ndan itibaren 10 y l içerisinde geli mekte
olan ülke tarife oranlar , ortalama %70-80’ler civar ndan %10-15 seviyelerine
çekilmi tir. Ticaretin serbestle mesi, geli mi  ülkeler ile geli mekte olan ülkeler
aras ndaki ticaret hacmini ve do rudan yabanc  sermaye yat m miktar  art rm r.
1980’lerde geli mekte olan ülkelerin d  ticaret hacmi  gayri safhi yurtiçi has lalar n
(GSYH) yakla k %20-25’lerine tekabul ederken, 2000’lerde bu oran %50’leri
yakalam r. Do rudan yabanc  yat mlar n GSYH’ye oran  %1’in alt ndayken,
2000’lerde %5 seviyelerine ula r.

OECD ülkeleri için de benzer bir trend söz konusudur. 1990-2003 aras  ticaret
hacmi alt  kat, do rudan yabanc  yat mlar n GSYH’ye oran  iki kat artm r (OECD,
2007). OECD ülkeleri hem geli mekte olan ülkelere yat m yapm  hem de
az msanmayacak oranda yabanc  sermaye çekmi lerdir. malat sanayi bat dan do uya
kaym , geli mi  ülkelerde hizmetler sektörü önem kazanmaya ba lam r. 1980’lerde
küresel imalat sanayi katma de erinin yakla k %5’i Asya’da üretilirken, 2000’li y llarda
bu oran %23’e ula r (OECD, 2007). Geli mi  ülkelerde imalat sanayinin toplam
katma de erdeki oran  %30-35’lerden %20’ler civar na dü mü tür (Baldwin, 2009).
Ticari serbestle me ve do rudan yabanc  sermaye yat mlar , teknolojik geli meyle
birle ince ara mal ticaretinde büyük art lar meydana gelmi tir. 2005 y nda enerji d
ara  mal  ithalat n  yerli  girdilere  oran  OECD  ekonomilerinde  %12  (Japonya)  ile  %73
(Estonya) aras nda de mektedir. Türkiye için bu oran %26’d r.6

Bilgi ve ileti im teknolojilerindeki geli meler yeni bir sektör yaratmaktan öte,
ekonomik aktivitelerin yap  tarz nda önemli de iklere neden olmaktad r. Ekonomik
aktivitenin etkin bir biçimde tamamlanmas  için üretimi yapan birimler aras ndaki üç
önemli unsur, ileti im, koordinasyon ve zaman mefhumudur. Teknolojik geli me bu üç
unsuru do rudan etkileyerek ve bunun da ötesinde üretim organizasyonunu etkileyerek
üretim verimlili ini artt rmaktad r. Teknolojik geli me ve uzmanla ma sayesinde bir

6 Kaynak OECD Stan veritaban .
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ürün daha k sa bir sürede ve daha az emek harcanarak üretilmektedir. Adam Smith’in
ne fabrikas  örne inde oldu u gibi, çal anlar n belli bir i te uzmanla arak verimlili i

art rmas  i letme organizasyonunda ortaya ç kan ilk de ikliklerden biridir. Ancak
uzmanla ma, çal anlar aras ndaki ileti imin ve koordinasyonun önem kazanmas na
neden olmu tur. Charlie Chaplin’in Modern Zamanlar (Modern Times) filmindeki fabrika
üretim sahnesinde oldu u gibi uzmanla ma, ileti im ve koordinasyon maliyetlerini
beraberinde getirmi tir. Bilgi ve ileti im teknolojisi, ileti im ve koordinasyon
maliyetlerini dü ürerek uzmanla may  art rmakta ve daha parçalanm  bir üretim
örgütlenmesine olanak tan maktad r.

Son yirmi y lda yayg nla arak hayat za giren internet, www, e-posta, cep
telefonlar  ve di er sosyal medya araçlar , bilgi payla  ve ki iler aras ndaki ileti imi
kolayla rmakta ve ileti im maliyetini ciddi bir oranda dü ürmektedir. 2000’li y llarda
yayg nla an internet ve dünya çap nda a  (www) etkileri itibariyle 1450’lerdeki matbaa
devrimiyle kar la labilir. ekil 3, 1452-72 aras  bir milyon ki iye dü en kitap say
ve 1990-2010 aras  bir milyon ki iye dü en web sayfas  say  aras ndaki benzerli e
dikkat çekmektedir. Matbaan n ke fi ve yayg nla mas  Avrupa’daki ticari hayat
de tirmi , tüccarlar Avrupa genelindeki mal, hizmet ve de erli metal fiyatlar  hakk nda
kolayca bilgi sahibi olmaya ba lam lard . Faiz hesab , kur hesab  ve karl k oranlar  gibi
tüccarlar için gerekli olan bilgiler özellikle 1480 sonras  bas lan küçük bro ürler
vas tas yla yayg nla r. Bu geli meler ticari bilgiyi art rarak finansal entegrasyon
sürecini h zland rm  ve ticari düzeni de tirmi tir (Dittmar, 2011).

Son y llarda geli en ve yayg nla an bilgi teknolojileri ticari hayat  benzer yönde
etkilemektedir. letmeler yayg n olarak kullan lan bilgi teknolojileri vas tas yla
dünyan n herhangi bir yerindeki ticari de er ta yan bilgi konusunda e  zamanl  bilgi
sahibi olurken, kurumsal kaynak planlamas  (ERP), tedarik zinciri yönetimi (SCM) ve
insan kaynaklar  yönetimi (HRM) gibi bilgi tabanl  yaz mlar vas tas yla tüm üretim
sürecini kontrol edebilmekte ve anl k kararlar ile üretimi etkileyebilmektedir.
Bresnahan, Brynjolfsson ve Hitt (2002) bilgi ve ileti im teknolojilerinin ve üretim
organizasyonunun birbirini tamamlayarak de tiklerini savunmaktad r. Bilgi
teknolojileri ve ileti im teknolojileri i letme organizasyonunu farkl ekilde etkileyebilir.
Bilgiye eri medeki kolayl k, i çilerin görev kompozisyonunu geni letip, her seviyedeki
çal ana i inin gidi at  etkileme olana  tan rken; ileti im teknolojilerindeki geli meler,
uzmanla may  art rarak üretim yapan birimlerin s kça ileti imi esas na dayanan bir

letme organizasyonu do urabilir (Bloom, Garicano, Sadun, van Reenen, 2009).
Bunun da ötesinde teknolojik geli me, ula rma ve haberle me maliyetlerini

dü ürerek dolayl  olarak i letme örgütlenmesini etkilemektedir. ekil 4’de teknolojik
geli menin ula rma ve haberle me maliyetleri üzerindeki etkisi aç kça görülmektedir.
1930 y  baz al nd nda deniz ula  %80, hava ula  %90 ve haberle me
maliyetleri %99 oran nda azalm r. 1950 y nda üç dakikal k Londra-New York telefon
konu mas  80 Amerikan dolar  kar nda yap labiliyorken, bu mebla  günümüzde 0.2
dolara kadar dü mü tür (OECD, 2008).
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ekil 3: 15. yy. Matbaa Devrimi ve 20. yy. Dijital Devrim

Kaynak: Kitap say  için Incunabula katalo u (http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html). Web sayfas
say  için netcraft (http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/). Nüfus bilgileri için
Angus Maddison GGDC veriseti (http://www.ggdc.net/).

Ticari liberalizasyon, bilgi ve ileti im teknolojilerindeki geli meler ve ula rma
maliyetlerindeki azalma i letme organizasyonunda daha parçalanm  bir yap ya izin
vermekte; hatta hizmetler sektöründe üretimi mekan boyutundan tamamen
soyutlayabilmektedir. Thomas Friedman (2005) “World is Flat” (Dünya Düzdür) adl
eserinde küreselle menin bu boyutuna dikkat çekerek yaz m, bankac k, muhasebe,
kontrol, bilgi ve mü teri hizmetleri gibi pek çok hizmet grubu i in herhangi bir mekanda
yap larak, dünyan n herhangi bir yerindeki tüketiciye ula rabilece ine vurgu
yapmaktad r.

letmelerin üretim parçalanmas  yoluyla örgütlenmesinde fiyat ve kalite
rekabetinin de etkisi olmu tur. letmeler fiyat rekabetinde avantaj sa lamak için
üretimi daha çok i çi maliyetlerinin dü ük ve talebin gücünün yüksek oldu u ülkelere
kayd rm lard r. Do rudan sermaye yat mlar nda ilk etapta Çin, Hindistan ve Meksika
gibi ülkelerin ön plana ç kmas  bu ülkelerdeki i gücü maliyetlerinin göreceli olarak
dü ük ve bu ülkelerin nüfuslar n çok olmas na ba lanabilir. Sonuçta yabanc  i letmeler
hem ürünlerini satacak pazar hem de üretim gücünden faydalanmak için bu ülkeleri
tercih etmi lerdir. Günümüzde büyük boyutlara ula an hizmetler sektörü (özellikle
yaz m) ticareti, pazar ve maliyet esas na güzel bir örnek olu turmaktad r. Ba ta
Amerika, ngiltere ve Avusturalya olmak üzere geli mi  ülkelerde yap lmakta olan pek
çok rutin kodlama, yaz m ve veri i leme görevi Hindistan’a kaymaktad r. Bu e ilimin
sebeplerinden birisi, Hindistan’da ücretlerin geli mi  ülkelerdeki ücretlerden çok daha

http://www.bl.uk/catalogues/istc/index.html).
http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/).
http://www.ggdc.net/).
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dü ük olmas r. kinci sebep ise Hindistan’da bilgi ve ileti im teknolojisi sektörünün
büyümesinin, geli mi  ülkelerin pazar yaratma stratejileriyle uyumlu olmas r.
Hindistan’daki i letmelerin, ülkelerinde üretilemeyen bilgi ve ileti im teknolojisi
ürünlerine olan talebi artaca  için, ilk etapta olumsuz görünen hizmetler sektörü
görevlerinin Hindistan’daki i  gücü ile ikame edilmesi e ilimi asl nda faydal  bile olabilir.
Amiti and Wei (2005a) hizmet sektöründeki baz  görevlerin yurtd na kayd lmas n
1992-2000 aras nda Amerika’da verimlili i %11 art rd  göstermi tir. Amiti and Wei
(2005b) Amerika, ngiltere, Fransa ve ngiltere verisi kullanarak bu ülkelerin bilgi
tabanl  hizmet sektöründe yaratt  i  hacminin (inshore), Çin ve Hindistan gibi ülkelere
kayd rd klar  i  hacminden (offshore) daha fazla oldu unu göstermi tir.

ekil 4: Ula m ve ileti im maliyetlerindeki azalma

Kaynak: OECD (2007, 2008)’den derlenmi tir.

Son olarak i letmelerin bilgiye yak n olmak istemesi nedeniyle üretimi ba ka bir
ülkeye kayd rd klar  ya da ara mal  ithalat  yoluyla bunu gerçekle tirmeye çal klar
söyleyebiliriz. Ürün sofistikasyonu artt  ve teknolojiler iç içe geçti i için i letmeler, en
iyi yapt klar  i te uzmanla p di er parçalar  temin etmek için etkin çal an bir tedarik
zinciri kurma yoluna gitmektedirler. Ürün sofistikasyonu artt  için üretim artan oranda
farkl  sanayi ve hizmet kollar n i birli ine gereksinim duymaktad r. Örne in,
Phillips’in sindirim sistemi hastal klar  ve kolon kanseri gibi hastal klarla mücadele için
geli tirdi i intelliCap (di er bir ad yla iPill) içinde bulanan kamera ve sensörler
sayesinde asit seviyesini tespit ederek ihtiva etti i ilac  en uygun bölgeye en uygun
dozajda verebilmek için tasarlanm r.7 Elektronik, mekanik, malzeme bilimi, t p gibi

7 Ürün hakk nda daha fazla bilgiye ve ürünün tan m videolar na a daki websayfas ndan ula labilir.
http://www.research.philips.com/technologies/ipill.html.
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farkl  alanlarda çal an ara rmac lar taraf nda geli tirilen bu ürün, sofistikasyonun
nerelere varabilece ine dair güzel bir örnek olu turuyor. Phillips’in bütün bu alanlarda
uzmanla mas  etkin de ildir. Bu yüzden bu ürünün parçalar n bir k sm  ba ka
üreticilerle i birli ine giderek üretmesi daha verimlidir. ekil 1’de gösterilen Volvo S40
tedarik zinciri, i letmelerin bilgiye yak n olma iste ine bir di er örnektir. Volvo baz
parçalar , i  gücü maliyetlerinin sveç’ten çok farkl  olmad  Almanya, Norveç ve
Amerika gibi ülkelerden temin etmektedir. Bu ara mallar sveç’te üretilebilecekken
yurtd ndan ithal edilmektedir. Ara mal n içerdi i bilgi ve maliyet-kalite standard , bu
kararda önemli rol oynamaktad r.

4. Tan mlar

Üretim parçalanmas , üretimin bir kaç farkl  co rafi birimde tamamlanmas eklinde
tan mlanabilir. Ancak bu geni  bir tan md r çünkü üretim yurtiçi veya yurtd ndan ara
mal  tedarik etme yoluyla yap labilir. Bunun yan nda i letme üretimi, farkl  co rafi
birimlerdeki i tiraklerinden girdi sa lamak ya da tamamen üçüncü i letmelerden olu an
bir tedarik zinciri olu turmak yoluyla da tamamlayabilir. Bu durumda ara mal
üretiminin yap ld  lokasyon ve ara mal  sat n alan i letmenin yap  ithal girdi
kullan n tan mlanmas  için yeterli bilgiyi verebilir. Van Welsum ve Vickery (2004)
bu iki de keni kullanarak üretim parçalanmas ekil 5 vas tas yla aç klamaya
çal r.

ekil 5: thal girdi kullan m tan

Kaynak: Van Welsum ve Vickery (2004)’den adapte edilmi tir
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ekil 5 dört farkl  durumu incelemektedir. lk durum i letmenin tüm ara mallar
tek co rafi birimde kendi üretmesi ya da yurtiçinde farkl  co rafi birimlerde faaliyet
gösteren i tiraklerinden sat n almas  durumudur (güney-bat ). Örne in A i letmesi ara
mallar  Konya, Eski ehir ve Gebze’de ki A1, A2 ve A3 i tiraklerinden temin etmektedir.
kinci durum i letmenin ara mal  ihtiyac  yurtiçindeki tedarikçilerden kar lamas

durumudur. Örne in A i letmesi ara mallar  Ankara, stanbul ve Kayseri’de ki B, C ve D
letmelerinden tedarik etmektedir (kuzey-bat ).

Üçüncü durumda i letme yurt d ndaki i tiraklerinden ara mal tedarik etmektedir.
Örne in A i letmesi Çin’de ve Vietnam’da bulunan A4 ve A5 i tiraklerinden ara mal
sat n almaktad r (güney-do u). Son durumda ise i letme, ara mal  ithalat  yurtd nda
faaliyet gösteren üçüncü i letmelerden yapmaktad r. Örne in A i letmesi Vietnam’da ve
Hindistan’da bulunan X ve Y i letmelerinden ara mal  ithal etmektedir.

Literatürde birinci durum hariç di er durumlar “outsourcing” olarak
nitelendirilmektedir. Üçüncü ve dördüncü durum, i letmenin ara mallar n
yurtd ndan ithal edilmesi anlam na gelen “offshore outsourcing” ya da k saca
“offshoring” olarak nitelendirilmektedir.

5. Ölçüm

5.1. Sanayi düzeyinde ölçüm

Richard Freeman 1995 tarihli bir makalesinde ithal girdi kullan  ile i  gücü piyasalar
aras ndaki ili kiye ilginç bir ba k kullanarak dikkat çekmeye çal : “Ücretleriniz
Pekin’de mi belirleniyor?”. letmelerin üretimlerini artan oranda ara mal  ticareti
üzerine kurmalar , Amerika’da ücretler üzerinde bask  olu turmaya ba lam . Özellikle
rutin say labilecek ara mal  tedari i ve i lerin, maliyet avantaj ndan dolay  Çin, Vietnam,
Hong Kong gibi ülkelere kayd lmas  bu i leri icra eden meslek gruplar  tehdit eder
olmu tu. Neticede bu insanlar n baz lar  i lerin kaybetti ya da daha dü ük ücretlerle
çal may  kabul etti; baz lar  ise farkl  sanayi kollar nda çal ma yolunu seçti. Deardorff
(2001) ve Freeman (1995) gibi çal malar ithal girdi kullan  konusunda yap lan
ara rmalara öncü olmu tur.

thal girdi kullan  bir i letme stratejisidir. Bu stratejiden ilk etapta çal anlar,
ikinci etapta i letme organizasyonu etkilenmi tir. Ancak 1990’larda her iki düzeyde de,
ithal girdi kullan n boyutunun ve etkilerinin ölçülebilece i veri toplanm yordu. Bu
yüzden ilk çal malarda sanayi düzeyinde veri setlerinden yararlan lm r. Üretim
parçalanmas , bir ürünün ya da hizmetin üretiminin parçalara ayr lmas , her parçan n
bir veya birden fazla ülkede üretilmesi ve üretilen parçalar n ithal edilerek, bir
merkezde birle tirilmesi stratejisi üzerine kurulmu tur. Bu nedenle konu üzerindeki ilk
çal malar ithal girdilerin toplam girdi miktar na oran , ithal girdi kullan  göstergesi
olarak kullanm lard r.



15

5.1.1. thal girdi oran

Feenstra ve Hanson (1996) ithal girdi kullan n nitelikli i  gücü talebi ve ücretleri
üzerindeki etkisini incelemek için a daki göstergeyi kullanm r:

ithal girdi oran i = ithal girdii / (1)

Burada i sanayiyi temsil etmektedir. Veri durumuna göre iki veya dört-kodlu sanayi
flamalar  kullan larak, her sanayinin ithal girdi kullan m oran  hesaplanabilir. Bu

hesaplama yap rken sadece enerji d ndaki sektörler dikkate al nm r. Enerji ithalat
pek çok do al kaynak yoksunu ülke için bir zorunluluk oldu u ve üretim parçalanmas
kavram yla ilgili olmad  için hesaplamalar n d nda b rak lm r. Sektörler için ithal
girdi ve toplam girdi miktarlar  girdi-ç kt  tablolar ndan elde edilebilir.

Baz  ara rmac lar (1) numaral  denklemi geni  ithal girdi kullan m oran  olarak
nitelendirmi  ve bunun yan ra ayn  sanayi kolu içerisindeki ithal girdi oran n da ayr
bir gösterge olarak kullan labilece ini belirtmi lerdir. Örne in, bilgisayar üreten bir

letme tüm sanayi kollar ndan ithal girdi kullanabilir. Ancak bilgisayar parças  ithalat ,
ithal girdi kullan  aç ndan daha do ru bir gösterge olabilir. Dar ithal girdi kullan
olarak nitelendirilen bu gösterge yukar daki gibi hesaplanmakta ancak sadece ayn
sektörler aras  ithal girdi dikkate al nmaktad r (örne in ana metal sanayiinin ana metal
sanayiiden ithalat  ya da elektrikli teçhizat sektörünün, elektrikli teçhizat sektöründen
ithalat  gibi). Pek çok ara rmac  sanayi baz nda hesaplanan bu iki göstergeyi ve
bunlar n türevlerini kullanm lard r (Feenstra, 1998; Anderton ve Brenton, 1999; Amiti
ve Wei, 2005a, 2005b; Egger ve Egger, 2005; Michel ve Rycx, 2009; Crino, 2010;
Baumgarten, Geishecker ve Görg, 2010). Bu gösterge o kadar yayg n bir ekilde
kullan lmaya  ba land  ki,  OECD  1995,  2000  ve  2005  y llar  için  ayn  hesaplama
yöntemiyle ba da lm  ithal girdi kullan m oranlar  verilerini OECD.STAT içine dahil
etmi tir  (http://stats.oecd.org).

Basit  bir  gerekçe  üzerine  kurulan  bu  gösterge  asl nda  pek  çok  ölçüm  sorunu
bar nd rmaktad r. Bunlardan ilk akla geleni, enerji sektörünün ithal girdi oran
oldu undan daha fazla göstermesidir. Bu durum girdi-ç kt  tablolar nda enerji ile ilgili
sektörleri hesaplamaya dahil etmeyerek çözülebilir. Zaten bu göstergeyi kullanan pek
çok ki i sadece enerji d ndaki sektörleri dikkate alm lard r.

kinci ölçüm sorunu, ülke içi girdi ticareti ili kilerinin göstergeye tam olarak
yans lamamas nda kaynaklanmaktad r. thal girdi kullan  göstergesi dolayl  ithal
girdi kullan  hesaba katmamaktad r. Bu sorunu bir ekil vas tas yla aç klamaya
çal al m ( ekil 6). letme C’nin tüm girdilerini yurtiçinde faaliyet gösteren di er
firmalar A ve B’den ald  dü ünelim. Ancak i letme A ve B’nin i letme C’ye sa lad
girdilerin büyük bir k sm , yabanc  bir ülkedeki X ve Y i letmelerinden sa lad
varsayal m. letme C ölçek ekonomilerinden yararlanmak için A ve B’yi arac  olarak
kullan yor olabilir. letme C, X ve Y’den do rudan ithal etme yolunu seçebilirdi ancak bu
durumda birim ba na maliyet daha yüksek olacakt . A ve B, X ve Y’den ithal etti i

http://stats.oecd.org).
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girdileri i leyip C’ye satma yolunu da seçmi  olabilir. Sonuçta i letme C’nin ithal girdi
kullan  hesapland nda s r olarak gözükecektir. Ancak i letme C’nin üretiminde
dolayl  olarak ithal girdi kullan lm r.

ekil 6: Ölçüm sorunu: dolayl  ithal girdi kullan

letme düzeyinde veri setleri kullan ld nda, i letme C gibi örgütlenen i letmelerin
ithal girdi kullan , oldu undan daha az görünecektir. Elbette ülke için bir ithal girdi
kullan m oran  hesapland nda bu durum önemli de ildir. Ancak i letme ve sanayi
baz nda hesaplama yap rken ithal girdi kullan  eksik ölçülmektedir. Bu duruma
dikkat  çeken  Akçomak,  Borghans  ve  ter  Weel  (2011)  ithal  girdi  kullan u  ekilde
hesaplam r:

= (2)

Burada i ve j sanayi sektörlerini endekslemektedir. thal girdij denklem (1)’de
hesaplanan ithal girdi kullan m oran  temsil etmektedir. cji girdi-ç kt
hesaplamalar nda kullan lan ve bütün do rudan ve dolayl  girdi al mlar  hesaba katan
Leontief ters matrisinin (I-A)-1  bir elaman r. A nxn matrisi, i sanayi kolunun bir birim
üretim yapmak için j sanayi kolundan ald  toplam girdi miktar  gösteren aij girdi-ç kt
katsay lar ndan olu ur. Tüm dolayl  kullan mlar  da hesaba katan ithal girdi kullan m
göstergesi, denklem (1)’deki göstergenin bir düzeltmesi olarak kabul edilebilir.
Akçomak, Borghans ve ter Weel (2011) her iki göstergeyi de hesaplam  ve aralar ndaki
korelasyonun 0.90 oldu unu göstermi tir.

Üçüncü ölçüm sorunu, üretimin tamamen yurtd na kayd lmas  neticesinde ara
mal ticaretinden öte, nihai ürün ticareti dolay yla ortaya ç kan sorunlardan
kaynaklan r. Bu durumu da bir ekil vas tas yla aç klamaya çal al m ( ekil 7). letme
C’nin bir ürünün tüm üretim faaliyetlerini, ba ka bir ülkede Y i letmesini  kurarak
yurtd na kayd rd  dü ünelim. Üç durum kar za ç kabilir: (i) i letme C,
yurtd ndaki i tiraki Y’de üretilen nihai ürünü ithal edip pazarlayabilir, (ii) i letme  Y,

letme A

letme B

letme C

letme X

letme Y

letme Z

Üretim gönderen ülke Üretim alan ülke
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tamamen kendi iç pazar na yönelik üretim yapabilir, (iii) i letme Y’de üretilen ürünler
üçüncü bir ülkede pazarlanabilir. Bu üç ekonomik faaliyet durumu da girdi-ç kt
tablolar nda sektörler aras  ili kileri gösteren say lar aras nda yer almaz. lk durum,
nihai ürün ithalat  olarak gözükür; ikinci ve üçüncü durum istatistiklerde hiç bir ekilde
gözükmeyebilir ( letme C, i tirak Y’nin faaliyetlerinden kazand  paray  transfer
ederse, üretimi gönderen ülke istatistiklerinde gözükebilir). Bu üç durumda da letme C
üretimi kendi ülkesinde istihdam yaratarak tamamlayabilirdi. Ancak çe itli nedenlerden
ötürü üretimi yurtd na kayd rarak, yurtiçi istihdam n dolayl  olarak azalmas na yol
açm r. Bu ölçüm hatas  nedeniyle ithal girdi kullan m oran  eksik hesaplanabilir.

letme-i tirak düzeyinde bir veri seti kullanma d nda bu ölçüm hatas  düzeltme yolu
u an için bulunmamaktad r. Bu tip veri setleri de oldukça nadirdir.

ekil 7: Ölçüm sorunu: üretimin tamamen yurtd na kayd lmas

letme A

letme B

letme C

letme X

letme Y

letme Z

Üretim gönderen ülke Üretim alan ülke

Üçüncü
bir
ülke

thal girdi kullan m oran  ile ilgili bir di er sorun, geli mi lik derecesi ile göstergenin
içeri i aras nda ili ki olmas r. Bunu da bir örnekle aç klamaya çal al m. OECD (2007)
Türkiye ve Almanya için ithal girdi kullan  0,21 ve 0,23 olarak hesaplam r
(denklem (1) kullan larak). thal girdi kullan  her iki ülke içinde ayn  gibi gözükse de,
ithal edilen girdilerin ihtivas  ve hangi ülkeden geldi i büyük önem ta maktad r.
Almanya geli mi  bir ülke oldu u için s radan i leri ve görevleri yurtd na kayd rmakta
ve ithal etti i girdilerin büyük ço unlu u standart parçalardan olu maktad r. Almanya
istedi i takdirde ithal girdi olarak kulland  tüm parçalar  Almanya’da üretebilir.
Türkiye ise nispeten daha az geli mi  oldu u için Türkiye’de üretemeyece i girdileri
ithal etmektedir. Örne in, bir araban n motor tasar  ve aksam  gibi karma k parçalar
yurtd ndan ithal edilerek Türkiye’deki arabalara monte edilmektedir. Türkiye bu
parçalar  maliyet avantaj  nedeniyle de il, Türkiye’de üretememesi nedeniyle ithal
etmektedir. Hesaplanan oranlar ayn  olsa bile içerik tamamen farkl r.

Bu sorunu gidermek için ithalat n geldi i ülke büyük önem ta maktad r. Örne in,
Türkiye’nin ngiltere’den ithal etti i parça ile Çin’den ithal etti i parça nitelik aç ndan
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oldukça farkl r. Birisi bilgi-yo un, di eri emek-yo un üretimden kaynaklanm
parçalard r. Bu sorunu çözmek için baz  ara rmac lar yukar da hesaplanan göstergeyi
belli ülke gruplar n ithalattaki pay  ile çarparak düzeltme yoluna gitmi ler; ya da
geli mi  ve geli mekte olan ülkelerden kaynaklanan ithal girdileri ayr  ayr
de erlendirmi leridir (örne in, Crino, 2010, Harrison ve McMillan, 2011; Meschi,
Taymaz, Vivarelli, 2011).

5.2. letme düzeyinde ölçüm

letme verisi kullanarak ithal girdi kullan  iki ekilde ölçülebilir. Bunlardan ilki
yukar da aç klanan ithal girdi kullan m oran n, i letme verileri kullan larak
hesaplanmas r. Sanayi düzeyinde hesaplanan gösterge, i letme düzeyinde
gözlemlenen farkl klar  göz önünde bulundurmamaktad r. letme düzeyindeki analiz,
bu farkl klar  da yans tt  ve daha fazla bilgi üzerine kuruldu u için daha sa kl r.
kinci yöntem detayl  i letme-i tirak verisi gerektirmektedir. Bir i letmenin ana merkezi

ve i tiraklerinin girdi-ç kt  ili kileri ithal girdi kullan n ölçümü aç nda oldukça
detayl  bilgiler içerebilir. Ancak bu tip veri setlerinin en büyük dezavantaj  sadece
Amerika, ngiltere ve Almanya gibi 3-4 ülke için mevcut olmas r. letme verisi
kullanarak ithal girdi kullan n i gücü piyasalar na etkisini inceleyen literatür bölüm
6.2.2’de k saca özetlenmektedir.

5.3. Fiili ve olas  ithal girdi kullan  aras ndaki fark

Fiili ithal girdi kullan  yukar da farkl  yöntemlerle ölçülmeye çal lan ve genellikle
girdi-ç kt  tablolar  kullan larak hesaplanan, bir sanayi kolunun ya da bir i letmenin ithal
girdi kullan m miktar  ölçen göstergeler bütünüdür. Firma ya da i letme ithal girdiyi
üretimde kullanm r ve bu istatistiklere yans r. Fiili ithal girdi kullan  i letme
ya da sanayi baz nda hesaplanabilir.

Özellikle son be  y lda fiili ithal girdi kullan  yan nda olas  ithal girdi kullan
ölçmeye çal an ara rmalar ön plana ç kmaktad r. Bu ara rmalar fiiliyattan öte, bir

in, mesle in ya da görevin yutd ndan ithal edilmek suretiyle kar lanmas n ne
kadar olas  oldu u üzerine yo unla r. Özellikle Alan Blinder’ n çal malar
neticesinde ithal girdi kullan n boyutu ve i  gücü piyasas na etkileri, politika
yap lar  ve karar verici konumda bulunan bürokratlar taraf ndan daha da önemsenir
olmu tur. Olas  ithal girdi kullan  üzerine yap lan ara rmalar meslek düzeyinde
ölçümü ön plana ç karm r. Örne in Alan Blinder’ n hesaplamalar , Amerika’daki
mesleklerin yakla k %25’inin yurtd ndaki ba ka bir co rafi lokasyonda rahatl kla icra
edilebilece ini göstermektedir. Bu bulgu, bu tip meslekleri yapanlar n i  bulma
olas klar  dü ürdü ü gibi, hali haz rda bu tip mesleklerde çal anlar n ücretleri
üzerinde de bask  olu turmaktad r.

thal girdi kullan  literatüründen, ithal edilen girdilerin büyük ölçüde s radan ve
standartla  üretim parçalar  oldu unu görmekteyiz. Bu bilgi, bir mesle in ne kadar

radan ve standartla  görevlerden olu tu u bilgisiyle birle ti inde, bir mesle in ya
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da mesle in bir parças n (görev) ithal girdiyle ne ölçüde ikame edilebilece i
konusunda kestirim yapabiliriz. 2000’li y llar n ba ndan itibaren meslek-görev kesiti
sunan veri setleri kullan larak, bir mesle in ya da görevin d ar dan ithal edilebilme
olas  hesaplanmaya ba lam r. Örne in, yaz m mühendisleri i lerini herhangi bir
lokasyonda fiziksel olarak bulunmadan tamamlayabilir ve tamamlanan i i internet
üzerinden istedi i ki iye ula rabilir. Dolay yla X ülkesindeki bir yaz m mühendisinin
Y ülkesinde ba ka bir mühendisle ikame edilmesi çok kolayd r. Bu yüzden X ülkesindeki
yaz m mühendisinin i i ve ücreti tehlikededir. Hindistan’da büyük geli me kaydeden
yaz m sektöründe bu geli melerin pay  büyüktür. Geli mi  ülkelerdeki pek çok i letme
maliyet avantaj  nedeniyle yaz m i lerini Hindistan’da yapt rmaktad r. Öte yandan bir
çocuk bak n ba ka bir ülkedeki ayn  i i yapan ba ka bir ki iyle ikame edilmesi söz
konusu de ildir. Bu yüzden bu mesle in ithal girdi ile ikamesi olas  de ildir. Meslek
düzeyinde ölçüm bir sonraki bölümde daha detayl  olarak aç klanmaktad r.

5.4. Meslek düzeyinde ölçüm

Meslek düzeyindeki göstergeler özellikle 1990’l  y llar n sonuna do ru ortaya ç kan
meslek-görev düzeyinde bilgi içeren veri setleri ile birlikte yayg nla maya ba lad .
Amerika için DOT (Dictionary of Occupational Titles) ve takip eden O*net, ngiltere için
BSS (British Skill Survey) ve Almanya için GSS (German Skill Survey) gibi veri setleri,
ki ilerin mesleklerinde yapt klar  görevler üzerinde bilgi toplamay  amaçlamaktad r. Bu
veri setlerinde meslek, sektör ve firma bilgilerinin yan ra, ki inin mesle i ile ilgili
görevlerin önem dereceleri hakk nda bilgiler de mevcuttur. Meslekte bilgisayar
kullanman n, planlama yapman n, fiziksel güç kullanman n, istatistiki hesaplama
yapman n ve analitik dü ünme gibi 40’  a n görevin önem dereceleri, [1] “önemli
de il”  ve  [5]  “kritik  derecede  önemli”  aral nda  kodlanm ;  bunun  yan nda  ki inin
ki isel özellikleri (ya , medeni durum, e itim gibi) hakk nda bilgiler de toplanm r.
Veriler meslek düzeyinde kümelenebilece i gibi, ki i düzeyinde ara rma yapmaya da
uygundur. Bu veri setleri kullan larak u ana kadar üç temel gösterge hesaplanm r.

5.4.1. Mesleklerin görev kompozisyonu

Autor, Levy ve Murnane (2003) DOT ve O*Net veri setlerini kullanarak be  görev grubu
olu turmu lard r:

rutin olmayan analitik görevler (non-routine analytical tasks)
- Örnek: karma k hesaplama, sorumluluk alarak karar verme, sorun çözme gibi

görevler
rutin olmayan interaktif görevler (non-routine interactive tasks)
- Örnek: Planlama
rutin bili sel görevler (routine cognitive tasks)
- Örnek: Ölçme, s radan hesaplama
rutin el eme i içeren görevler (routine manual tasks)
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- Örnek: el eme i içeren paketleme, bir araya getirme, montaj, hata arama bulma
gibi görevler

rutin olmayan fakat fiziksel emek içeren görevler (non-routine manual tasks)
- Örnek: bir makina kullanmak, araba ya da benzeri araç kullanmak gibi

görevler

Ara rmac lar bu tan mlamalardan hareketle farkl  görev gruplar  olu turmu lard r.
Bunlar n en yayg n olanlar  görevleri rutin ve rutin olmayan eklinde gruplayan
çal malard r (örne in, Autor, Levy ve Murnane, 2003). Yap lan i  aç kça tan mlanm ,
belli kurala ba  görevlerden olu uyorsa rutin; daha karma k, interaktif ve belli bir
kurala ba lanamayan analitik dü ünce, sorun çözme, sorumluluk alarak karar verme
gibi görevleri içeriyorsa rutin olmayan eklinde nitelendirilmi tir. Mesleklerin görev
kompozisyonu yukar daki gruplar kullan larak tan mlanabilir. Örne in, bir temizlikçinin

 tan  daha çok rutin görevler üzerine kurulmu tur, ancak bir ara rmac n görev
tan nda daha çok rutin olmayan analitik dü ünce, karar verme, ders verme, problem
çözme ve planlama gibi görevler a rl ktad r.

Son y llarda mesleklerin görev kompozisyonu kavram  kullanan ara rmalar ön
plana ç kmaya ba lam r. Hem meslek-görev veri setlerinin ortaya ç , hem de ithal
girdi kullan n meslek düzeyinde ölçülmesi dü üncesinin geçerlilik kazanmas , bu
geli mede önemli rol oynam r. Antràs, Garicano ve Rossi-Hansberg (2006), Grossman
ve Rossi-Hansberg (2008) ve Baldwin ve Robert-Nicoud (2010) ithal girdi kullan n
ekonomiye etkisini incelemek için geli tirdikleri teorik modellerde “görev” tan  ön
plana ç karm lar, analiz birimini i  ya da meslekten öte “görev” olarak alm lard r.
Autor, Levy, Murnane (2002), Goos ve Manning (2007), Blinder (2006), Becker, Ekholm
ve Muendler (2009), Firpo, Fortin, Lemieux (2009), Black ve Spitz-Oener (2010), Goos,
Manning ve Salomons (2011), Autor ve Dorn (2010) ve Oldenski (2010) meslek-görev
düzeyinde uygulamal  ara rmalara örnek te kil edebilir. thal girdi kullan  ve i  gücü
literatürü Almanya’da, ngiltere’de ve Amerika’da rutin görevlerin mesleklerin görev
kompozisyonundaki a rl n dü tü ünü ve bu tip görevlerin ithal girdi ile ikame
edildi ini savunmaktad r. Bu ara rmalar n bir k sm na ileriki bölümlerde daha detayl
de inilecektir.

5.4.2. Yüz-yüze etkile im ve fiziksel yak nl k

2000’li y llar n ortalar nda Alan Blinder’ n Amerika’daki mesleklerin %25’inin ithal girdi
kullan ndan etkilenerek yurtd ndan ikame edilebilece i uyar , üretim
parçalanmas  ara rmalar  ön plana ç karm r. Hatta Blinder (2006) daha da ileri
giderek bu geli meleri üçüncü endüstri devrimi olarak nitelemi tir. Blinder Amerikan
meslek-görev  verisi kullanarak, hangi mesleklerin ithal girdi ile ikame edilebilece ine
dair bir gösterge olu turmu tur.

Blinder (2009) ayn  veri setini kullanarak üç farkl  gösterge hesaplam r: (i) ki isel
de erlendirme. Çal anlara yapt klar  i in farkl  bir co rafi mekanda yap lmas n



21

mümkün olup olmad  ve mümkün oldu u durumda yap lan i te kalite kayb  olup
olmayaca  sorular  yöneltilmi tir. Bir i  farkl  bir mekanda kalite kayb  olmadan
yap labiliyorsa ithal girdi ile kolayl kla ikame edilebilir. (ii) e itimli anketör bilgisi:
Anketörler mesle in görev kompozisyonu bilgilerini kullanarak meslekleri be  ana
gruba ay rm r. Buna göre 1 hiç bir ekilde ithal girdi ile ikame edilemeyen; 5 ise
kolayl kla ithal girdi kullan larak ikame edilebilen meslekleri ifade etmektedir. Mesle in
yüz-yüze etkile im olmadan ve fiziksel olarak bir mekanda bulunmadan yap lamamas ;
fiziksel olarak tamir ve bak m içeren görevlerden olu mas  gibi göstergeler mesle in
ithal girdi ile ikame edilemeyece i yönünde bulgulara i aret etmektedir (örne in,
tamirci, marangoz, hasta bak , garson, doktor). Öte yandan meslekte yo un ekilde
bilgisayar kullan lmas , veri i leme görevinin yo unlu u, ileti im teknolojilerinin bire bir
kullan lmas  (örne in, ça  merkezi operatörü), paketleme ve bir araya getirme gibi
görevlerin yo unlu u gibi göstergeler, mesle in kolayl kla ithal girdi kullan larak ikame
edilebilece inin göstergesidir (örne in, yaz m mühendisi, ça  merkezi operatörü).
(iii) ki ilere mesleklerde ne tip görevler yapt klar  sorulmu  ve bu bilgilerden bir index
olu turulmu tur.

Üç farkl  gösterge mesleklerin ithal girdi ile ikame edilip edilemeyece i konusunda
%80 oran nda tutarl k göstermi tir. Yani mesleklerin %80’i her üç gösterge taraf ndan
ayn  grupta s fland lm r. Ortalamalara bak ld nda Blinder (2009), Amerika’daki
mesleklerin yakla k %20-25’inin ithal girdi kullan larak ikame edilebilece ini
göstermektedir.

5.4.3. Meslek-Görev kesiti

Mesleklerin rutinlik, yüz yüze etkile im ve fiziksel yak nl k dereceleri “görev” kavram
ön plana ç karan literatürde s kça kullan lm r. Bu ve benzeri göstergelerin ithal girdi
kullan  ile ili kili oldu u gösterilmi  ancak teorik altyap  yeterince irdelenmemi tir.
Ölçüm  genelde  her  mesle in  ne  kadar  rutin  oldu u  ve  ne  kadar  fiziksel  yak nl k
içerdi inin hesaplanmas  üzerine kurulmu , mesleklerin tüm görev kompozisyonunun
nas l de ti i göz ard  edilmi tir. Bunun da ötesinde bu göstergeler daha çok vas f yönlü
teknolojik de me (skill-biased technical change) literatüründen türemi tir ve e itim
de kenleri ile yüksek oranda ba nt r (mesleklerin rutinlik derecesi ile ortalama

itim derecesi aras ndaki korelasyon katsay  yüksektir). Bu göstergeler bu nedenle
ayn  e itim seviyesindeki farkl  seviyedeki ithal girdi kullan  ölçmede yetersizdirler
(Criscuola ve Garicano, 2010). Literatür ne tip görevlerin mesleklerden
ayr labilece i konusunda fikir yürütmektedir. Ancak farkl  görevleri bir meslek
olarak birarada tutan etkenlerin ne oldu u konusunda sessizdir (Baldwin, 2006). Bu
yüzden  ilk  etapta  bu  soru  ara lmal r.  Akçomak,  Borghans  ve  ter  Weel  (2011)  bu
yöndeki ilk ara rmalardan birisidir.

Meslek-görev verisi (Occupation-task framework) kullan larak Hollanda için yap lan
bu ara rmada, her meslek için yakla k 30 görevin meslekteki önem derecesini
gösteren bir veri seti kullan lm r. Meslekler çe itli görevlerin kompozisyonundan



22

olu ur. Bu kompozisyonu iki de ken belirlemektedir: görev-meslek ba  ve görev-
meslek ücret fark .

Görev-meslek ba , bir görevi yerine getirebilmek için di er görevlere olan
gereksinimi ölçer. Örne in problemleri saptama ile sorun çözme, bir meslekte birbirine
ba  iki farkl  görevdir. Basit istatistiki hesaplamalar yapmak için fiziksel güç
kullanmaya gerek yoktur. Bu nedenle bu görevler ço u zaman ayn  meslek içinde
bulunmazlar. Görev meslek ba u ekilde ölçülmü tür:

= (3)

Burada görev meslek ba , meslek-görev düzeyinde bir göstergedir (her meslek-görev
kombinasyonu için farkl  bir say  hesaplanmaktad r). Meslekler i ve görevler j ile
endekslenmektedir. Ki i düzeyindeki veriden hesaplanan görevler aras  korelasyon
matrisinin her bir eleman eklinde ifade edilmi tir. Her bir j görevinin i

mesle indeki önemi eklinde ifade edilmi tir. Bir görev için hesaplanan gösterge ne
kadar  büyükse  o  görevin  di er  görevlere  ba  o  kadar  yüksektir.  Bu  görevi  mesle in
bütününden koparmak ayn  derecede zordur (bir di er ifadeyle bu görev di er
görevlerin yerine getirilmesi için gereklidir). Görev-meslek ücret fark  görev ve meslek
aras ndaki ücret fark  ölçer:

 ü = (4)

Burada meslekler i ve görevler j ile endekslenmi  ve wi meslek ücretini, wj ise görev
ücretini göstermektedir. Görev ücretleri ki i düzeyindeki veri setindeki ücretlerin görev
önem dereceleri ile a rl kland lmas  ile hesaplanm r. Görev ve meslek aras ndaki
ücret fark  görev meslek uyumsuzlulu unun bir göstergesidir (görev, meslek
kompozisyonundaki di er görevlere göre daha ucuz ya da daha pahal r). Her bir görev
ve meslek kombinasyonu için farkl  bir say  hesapland  için iki de kende meslek ve
görev düzeyinde kümelenebilir.

Yukar daki göstergeleri bir örnekle aç klayal m. Bir i letmenin müdürü karar verme,
analiz yapma, analitik dü ünme, planlama gibi görevlerin yan  s ra e-postalar  kontrol
etme, görü me program  ayarlama, telefonlara cevap verme gibi s radan görevleri de
yerine getirebilir. Yukar daki s radan görevler, di er görevlerin yerine getirilebilmesi
için hayati önem ta mamaktad r. Bu nedenle bunlar meslek bütününden kolayl kla
kopar labilir. Bunun da ötesinde e-postalar  kontrol etme ve telefonlara cevap verme
gibi görevler niteli i itabariyle çok daha dü ük bir ücrete yapt labilir. Sorumluluk
alarak karar verme görevi ile telefonlara cevap verme görevi nitelikleri nedeniyle i  gücü
piyasas nda farkl  bir ekilde ücretlendirilmektedir. Dolay yla s radan görevleri yerine
getirmesi için bir sekreter istihdam edilmesi durumunda, müdür sadece belli görevlere
odaklanacak ve verimlili i artacakt r. Hangi görevlerin sekreter taraf ndan yap laca ,
görev-meslek ba  ve görev-meslek ücretleri aras ndaki fark neticesinde belirlenecektir.
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ekil 8: Görev-meslek de kenleri aras ndaki ili ki

ekil 8 (a) iki de ken aras ndaki ili kiyi göstermektedir. ekildeki kesik çizgiler
medyan de erleri i aret etmektedir. eklin kuzey-bat  alan , (b) k sm nda büyütülerek
sunulmu tur. Burada bizim ilgi alan z görev-meslek ba  zay f ve görev-meslek aras
ücret fark  bulunan görevler, yani eklin güney-do u alan r. Buradaki görevlerin
meslek bütününden kopar lmas  daha olas r. Daha çok el eme ine ve güce dayal
görevlerin bu alanda oldu unu görmekteyiz. Ancak karma k hesaplama hatta insanlarla
bire bir ilgilenme gibi görevler de bu alanda yer almaktad r. lk bulgu Autor, Levy ve
Murnane (2003) taraf ndan rutin görevlerin ithal girdi ile ikame edildi i sav
desteklemekte; ikinci bulgu ise veri analizi, yaz m ve ça  merkezleri gibi son
dönemde artan hizmetler sektörü ithalat  aç klamaktad r. Akçomak, Borghans ve ter
Weel (2011) görevleri kategorize etmeden, yukar daki aç klamaya çal z iki
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de kene göre, görevlerin ithal girdi ikamesinden etkilenip etkilenmeyece i konusunda
fikir vermektedir.

saca özetlemek gerekirse, bir görev di er görevlerin olu turdu u meslek
bütününe ne kadar az ba  ise ve görev-meslek ücretleri aras ndaki fark ne kadar
yüksek ise o görevin meslekten kopar lmas  o kadar kolayd r. Meslekten kopan görevler
ayn  i letme içinde istihdam yarat larak ba ka bir çal an taraf ndan yap labilir; ba ka
bir i letmeye yapt labilir veya uygun durumda yurtd ndaki bir i letmeden tedarik
edilebilir. Bu nedenle görevlerin meslekten kopma derecesi ile ithal girdi ikamesi
aras nda pozitif bir korelasyon vard r.

5.4.4. Ölçüm sorunlar

Görev kavram  ana ölçüm birimi olarak s kça kullan lmaya ba lam  olsa da, meslek-
görev düzeyinde veri setlerinden tam anlam yla yararlanman n önünde iki büyük engel
vard r. Bunlarda ilki farkl  ülkelerdeki veri setlerinin harmonize edilmemi  olmas r.
Amerika’da O*net veri seti 300’e yak n görev üzerinde veri toplamakta iken, ngiltere
BSS 40 kadar görevi kapsamaktad r. Almanya’da ise bu say  sadece 20 civar ndad r. Bu
yüzden bu veri setlerinden etkin bir biçimde yararlanmak için yap lmas  gereken ilk ey
soru setlerinin benzer ve kar la labilir “görev” sorular  içermesidir.

kinci sorun bu veri setlerinin sadece bir kaç ülke için varolmas r. Ancak bu tip
veri setlerinin önemi anla lm  olacak ki OECD 24 ülke için görev kavram  ön plana

karan ve ngiltere BSS veri setini örnek alan veri toplamaya ba lam r. PIAAC
(Program for International Assessment of Adult Competencies) program  çerçevesinde
toplanacak bu veri ancak 2013 y  sonunda haz r duruma gelecektir.

5.5. Di er göstergeler

5.5.1. Ekonomik aktivitelerin kümelenmesi

Jensen ve Kletzer (2005) ekonomik aktivitelerin kümelenmesini baz alan bir gösterge
geli tirmi tir. Baz  ekonomik aktiviteler co rafya yay lm r. Ekonomik birimler bu
faaliyetleri yerinde talep ederler. Örne in, Türkiye’nin her yerinde berber, hasta bak ,
polis, f nc  ve doktor bulmak mümkündür. Bu tip mesleklere Türkiye’nin her
bölgesinde talep vard r ve bu meslekleri icra eden ki iler fiziksel olarak ilgili co rafi
mekanda bulunmak zorundad r. Bunun yan nda baz  ekonomik aktiviteler de belli bir
co rafi birime kümelenmi tir. Örne in bilgisayar ve yaz m mühendisleri fiziksel olarak
bir co rafi mekanda bulunmadan görevlerini icra edebilirler. Bu nedenle bir mesle in
bir bölgeye ya da ehre yo unla mas , olas  üretim parçalanmas na gösterge
olu turabilir. Bir co rafi mekana yo unla an meslekler durum müsait oldu unda, bir
ba ka ülkede ayn  görevleri yerine getiren ki iler ile ikame edilebilirler. Çünkü
yo unla ma, mesle in mekan ba  olmad  göstermektedir. Dolay yla bir mesle in
co rafi ba  derecesi olas  ithal girdi kullan  hakk nda bilgi verebilir. Örne in hasta
bak , berber ve f nc  mekana ba  mesleklerdir. Yurtd nda ayn  meslek grubundaki
bir ba ka ki inin Türkiye’deki çal anlar  ikame etmesi zordur. Ancak yaz m
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mühendisleri stanbul ba ta olmak üzere belli merkezlere yo unla r. Bu nedenle
fiyat, maliyet ve kalite esas  gözedilerek yurtd ndan kolayl kla ikame edilebilirler.

Bu basit prensibi kullanarak Amerika’daki meslekler için hesaplanan göstergeye
göre bilgisayar ve ileti im, temel bilimler, tasar m, e lence sektörü meslekleri ithal girdi
kullan ndan en çok etkilenecek meslekler aras nda gösterilmi tir. Sosyal hizmetler,

itim, sa k ve bina hizmetleri ile ilgili meslekler de ithal girdi kullan ndan
etkilenmeyecek meslekler olarak öne ç km r. Jensen ve Kletzer (2005) mesle in
co rafi yo unla mas  ile i  gücü talebi aras nda negatif bir ili ki oldu unu göstermi tir.
Yani mekan ba  olmayan mesleklere talep azalmaktad r. Jensen ve Kletzer (2007)
yakla k 460 meslek için co rafi yo unla ma göstergesini hesaplam  ve bulgular
detayl  bir biçimde sunmu tur.

Akçomak, Borghans ve ter Weel (2011) yukar da aç klamaya çal z basit fikri
bir ad m öteye ta r. Jensen ve Kletzer (2005) tarz  bir gösterge hesaplanm , ayn
zamanda mesleklerin co rafi birimde birbirlerine ne kadar ba  olduklar  gösteren bir
ba ka gösterge daha hesaplanm r. Bir mesle i icra etmek için bir ba ka mesle e
ihtiyaç duyulup duyulmamas , mesleklerin bir co rafi birime yo unla mas  fikrini
kullanan göstergeyi tamamlar niteliktedir. Bir meslek belli bir co rafi birime ne kadar
yo unla  ise ve o meslek di er mesleklere ne kadar az ba  ise, o mesle in ithal girdi
ile ikame edilme olas  o kadar yüksektir. Akçomak, Borghans ve ter Weel (2011)
Hollanda verisi kullanarak meslek yo unla mas  ve mesleklerin ba  üzerine kurduklar
göstergenin fiili ithal girdi kullan  ile pozitif ili kili oldu unu ve belli bölgeler ve
ehirlere yo unla an mesleklere olan talebin zaman içeresinde dü tü ünü göstermi tir.

5.5.2. Ekonomik muhbirlerin gönderdi i gerçek veriler

Goos, Manning ve Salomons (2011) teknoloji, ithal girdi kullan  ve müesseselerin
Avrupa i  gücü dinamiklerinde ne kadar belirleyici oldu una dair yapt klar  çal mada,
meslek bazl  oldukça farkl  bir gösterge kullanm lard r.

European Restructring Monitor (ERM) Avrupa’da faaliyet gösteren i letmelerin
kapanmalar  ve lokasyon de tirmeleri ile ilgili detayl  veri içermektedir. ERM bu
bilgileri gönüllü ekonomik muhbirler vas tas yla toplamaktad r. Muhbirler her hangi bir
ülkede  i  yeri  kapanmas  ve  i  lokasyonu  de mesi  gibi  bilgileri  toparlay p,  ERM  veri
setine girmektedirler. Bu veri setinde i in bir önceki lokasyonu, imdiki lokasyonu,
hangi tip meslekleri kapsad , detayl  sektör kodlar  ve yer de tirmeden ne kadarl k
bir i  gücünün etkilendi ine dair bilgiler bulunmaktad r. thal girdi göstergesi
olu turabilecek bir kaç farkl  yeniden yap lanma durum olabilir: Avrupa’daki i yeri
kapan p, Çin’de yeni bir fabrika aç labilir ya da ürün Çin’den ithal edilebilir. Bu
geli melerden veri setindeki hangi mesleklerin etkilendi i bilgisi kullan larak, her bir
meslek için kaç tane yeniden yap lanma durumu oldu u say lm  ve bu say  standardize
edilerek ithal girdi kullan  göstergesi olu turulmu tur. Buna göre rutin ofis görevleri
ve makina ile üretim ve montaj ithal girdi kullan larak ikame edilen mesleklerin ba nda
gelirken; doktorlar, üst düzey yöneticiler, bak lar ve ula m arac  kullanan oför, pilot,
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gemi kaptan  gibi meslekler ikame edilmesi en zor meslek gruplar  olarak öne ç km r.
16 Avrupa ülkesinin 1993-2006 y llar  aras ndaki verileri kullan larak ithal girdi
kullan n i  gücü piyasas nda negatif etkileri oldu u saptanm r.

5.5.3. ki ülke aras ndaki yak nl k ve benzerlik

thal girdi kullan na herhangi bir gösterge geli tirmeksezin uluslararas  ticaret teorisi
kullanarak daha farkl  yakla an çal malar da mevcutur. Örne in, Head, Mayer ve Ries
(2009) ithal girdi kullan n üretim gönderen ülkede ne kadar tahribat yarataca
dört de kene ba lam r:

mesafe (örnek: Almanya’n n Polonya’ya üretimi kayd rmas  Çin’e kayd rmas ndan
daha kolayd r.)
dil yak nl  (örnek: ngiltere ve Hindistan aras ndaki artan hizmet sektörü
ticareti Hindistan’da iyi derecede ngilizce konu abilen insanlar n varl yla
aç klanabilir.)
saat dilimi fark  (örnek: Almanya’n n Tunus’a üretimi kayd rmas . Almanya
üretimi Vietnam’a da kayd rabilirdi. Ancak saat dilim fark  nedeniyle Almanya’da

le tatilinde, Vietnam’daki mesai sona ermektedir. Tunus ve Vietnam benzer
üretim maliyetine sahip olmas na ra men saat dilimi fark  üretim organizasyonu
için sorun olu turabilir.)
müesseselerin uyumu (örnek: Almanya-Polonya Avrupa Birli i müktesabat na
tabidir. Hindistan ngiltere kolonisi oldu u için, bir tak m kanun ve kurallar
benze mektedir.)

ki ülke yukar daki de kenler aç ndan ne kadar benze iyorsa, ülkeler aras ndaki ara
mal  ticareti o derecede yo un olacakt r. 1992-2006 y llar  aras nda 20 OECD ülkesi ve
bu ülkelerin 27 ticaret orta  aras ndaki hizmet ticareti incelendi inde, ara-mal
ticaretinde mesafe ve dil yak nl n di er de kenler göre daha belirleyici oldu u
bulgusuna ula lm r.

6. Literatür

6.1.  gücü piyasalar nda son e ilimler

1990 sonras  farkl  ülkelerdeki i  gücü piyasalar nda üç e ilim öne ç km r: (i) i  gücü
verimlili i 1970’lerden itibaren artmaktad r, (ii) teknolojik geli me ve küreselle me
gelir e itsizli ini tetiklemektedir, (iii) küreselle me, rutin görevlerin geli mekte olan
ülkelere kayd lmas  ve görevlerin ticareti kavram  i  gücü kutupla mas na yol
açmaktad r. lk iki geli me, hem geli mi  hem de geli mekte olan ülkeleri etkilemektedir.

 gücü kutupla mas  ise daha çok geli mi  ülkelerde gözlemlenmektedir.
Teknoloji, nitelikli görevleri tümleyerek ve çal anlar aras ndaki koordinasyon

maliyetlerini dü ürerek verimlili i art rabilir (Caroli ve van Reenen, 2001, Bresnahan,
Brynjolfsson ve Hitt, 2002; Borghans ve ter Weel, 2006). Teknolojik geli me, pek çok i in
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ve görevin yap  tarz  de tirerek verimlili i etkilemektedir. 1970’lerde
gözlemlenmeye ba lanan bu e ilim, özellikle 1990 sonras  daha da belirgin hale
gelmi tir. Geli mi  ülkeler sanayi üretimlerinin bir k sm  geli mekte olan ülkelere
kayd rarak, nispeten daha bilgi ve sermaye yo un sektörlerde uzmanla maya
ba lam r. Kar la rmal  olarak daha üstün oldu u sektörlerde uzmanla ma
sonucunda geli mi  ülkelerde verimlik artm r. Bu e ilim geli mekte olan ülkelerde de
gözlemlenmi tir. Ticari serbestle me sonras  geli mi  ülkelerden geli mekte olan
ülkelere kayan üretim gücü buradaki verimlili i art rm r. Bunda en büyük etken,
yabanc  sermayeli i letmelerin teknoloji s nda üretim yapmas  ve di er i letmelerin
yabanc  sermayeli i letmeler ile rekabet edebilmek için i gücü verimlili ini art rmak
durumunda olmas r.

Dünya üzerinde pek çok ülkede gözlemlenen bir ba ka e ilim, küreselle menin
beraberinde getirdi i gelir e itsizli idir. E itim me illi teknolojik de me (skill-biased
technical change) literatürü teknolojik geli menin nitelikli i leri tümledi ini göstermi tir
(Acemoglu, 1998, Berman, Bound ve Machin, 1998; Autor, Levy ve Murnane, 2002;
2003). Ticari serbestle me sonras  bu e ilim h z kazanm r çünkü geli mi  ülkeler
nispeten s radan ve standart görevleri geli mekte olan ülkelere kayd rarak, bilgi yo un
sektörler üzerine yo unla r. Bilgi yo un sektörlerde verimlilik ve istihdam artarak,
nitelikli personel talebini beslemeye devam etmi tir. Di er yandan üretimin ithal girdi
ile ikamesi nedeniyle s radan görevlere ve bu görevleri yerine getiren niteliksiz
personele olan talep azalmaya ba lam r. Bu geli meler bir yandan nitelikli personelin
ücretlerini art rken, di er yandan niteliksiz personelin ücretleri üzerinde bask
olu turmu  ve e itimli-e itimsiz (ya da nitelikli-niteliksiz; üretim-üretim d ) çal anlar
aras ndaki ücret dengesizli ini art rm r. Bu e ilim pek çok geli mi  ülkede
gözlemlenmi tir (Gottschalk ve Smeeding, 1997).

Küreselle me geli mekte olan ülkelerdeki ücretler üzerinde de benzer sonuçlar
do urmu tur. Ticari liberalizasyonu takip eden 10 y l içerisinde Çin, Hindistan, Meksika
ve  Brezilya  gibi  pek  çok  geli mekte  olan  ülkede  nitelikli  personel  talebi  artm  ve

itimli çal anlar n ücretleri di er ücretlere oranla ortalama %15 civar nda bir art
kaydetmi tir. Asl nda Heckser-Ohlin ticaret teorisine göre, kar la rmal  üstünlük sahip
olunan sektör çal anlar n ücretlerinin artmas  gerekmektedir. Bunu bir örnekle
aç klamaya çal al m. Amerika’n n bir otomobilin s radan parçalar  Meksika’da
üretmeye ba lad  dü ünelim. Bilgi yo un parçalar üzerinde uzmanla an Amerika’da
nitelikli i gücü talebi ve ücretleri artacakt r. Meksika ise göreceli olarak s radan üretim
üzerine uzmanla  için niteliksiz i  gücü talebi ve ücretleri artacakt r. Oysa ki gerçekte
bu teorinin tam tersi gözlemlenmi tir. Geli mekte olan ülkelerde gözlemlenen bu
paradoksu aç klamak için bir kaç mekanizma ön plana ç kmaktad r (Goldberg ve
Pavcnik, 2007).

lk olarak geli mekte olan ülkelerdeki teknolojik de imin e itim me illi oldu u
savunulabilir. Geli mi  ülkeler s radan görevleri yurtd na kayd rm lard r. Ancak

radan görevler geli mekte olan ülkeler aç ndan bilgi yo un ve karma k olabilir. Bu
yüzden endü trile mi  ülkelerden kayan üretim, geli mekte olan ülkelerde e itimli
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personele olan talebi art rm  olabilir. Bir di er aç klamaya göre ticari serbestle me
büyük oranda niteliksiz i çi çal ran sektörleri etkilemi tir.  gücünün nitelikli oldu u
sektörler pek çok ülke taraf ndan zaten korunmamaktayd . thalat vergilerinin ve di er
ticaret d  bariyerlerin indirilmesiyle niteliksiz i gücü çal ran sektörlerin ithal
mallarla rekabeti, bu sektörlerdeki karl  etkilemi  ve niteliksiz i gücünün ücretleri
üzerinde bask  olu turmu tur. Ücret dengesizli ini art ran bir di er etmen, sermaye
hareketleridir. Geli mekte olan ülkelere akan (do rudan yabanc ) sermaye, t pk
geli mi  ülkelerde oldu u gibi nitelikli personeli tümleyici özellik ta r. Bu nedenle
geli mekte olan ülkelerde nitelikli i gücüne olan talep ve ücretler artacakt r. Son olarak
artan ara mal  ticareti hem geli mi  hem de geli mekte olan ülkelerdeki ücret

itsizli ini aç klayabilir. Yukar da aç klad z gibi geli mi  ülkeler üretimi yurtd na
kayd rd kça daha bilgi yo un sektörler üzerine uzmanla lar; bu da e itimli i  gücüne
olan talebi ve e itimli i gücünün ücretlerini art rm r. Yurtd na kayan üretim Çin,
Hindistan ve Meksika gibi ülkeler aç ndan bak ld nda bilgi yo un olarak kabul
edilebilir. Bu nedenle geli mekte olan ülkelerde, geli mi  ülkelere ara mal  üreten
sektörler e itimli personel istihdam etmek isteyecekler ve bu da e itim primini
art racakt r.

 gücü  piyasalar nda  gözlemlenen  son  e ilim  i  gücü  kutupla mas r.  Ba ta
Amerika ve ngiltere’de olmak üzere di er Avrupa ülkelerinde de gözlemlenen bu durum
basitçe, orta gelir düzeyindeki meslek sahiplerinin i  gücü piyasas ndaki a rl klar n
azalmas  olarak tan mlabilir. Bu e ilim ekonomik ya amdaki iki önemli de iklikle
aç klanabilir. Refah seviyesi artt kça insanlar bir tak m ki isel hizmetleri piyasadan
sa lama yoluna gitmektedirler. Çocuk bak , ya lar n bak , ki isel bak m, güvenlik,
yemek ve e lence sektörü istihdam  son y llarda hemen hemen tüm geli mi  (ve hatta
geli mekte olan) ülkelerde art  göstermi tir. Bu görevlerin ço u fiziksel olarak bir
mekanda bulunmay  gerektirmektedir. Ayn  zamanda bu görevlerde yo unla an
insanlar n ücretleri nispeten dü üktür. Sonuçta ücretlerin dü ük oldu u temel hizmet
mesleklerinde istihdam artmaktad r. kinci önemli de iklik, i letmelerin s radan
görevleri üretimin daha ucuza yap labildi i mekanlara kayd rarak, artan oranda ara mal
ticareti ile üretim yapmalar r. letme örgütlenmesinin de mesi ve geli mi  ülkelerin
daha bilgi yo un sektörler üzerine yo unla mas  sonucunda s radan mesleklere olan
talep azalm ; ücretlerin nispeten yüksek oldu u bilgi yo un sektörlerde nitelikli i  gücü
talebi artm r. Sonuç itibariyle istihdam n ücretlere ve e itim seviyesine göre da
incelendi inde, da n iki ucunda da istihdam n artt  ve ortas nda istihdam n
dü tü ünü gözlemlemekteyiz. Yani bir ba ka deyi le i  gücü, da n iki ucunda
kutupla maya ba lam r. Autor, Katz ve Kearney (2006) ve Firpo, Fortin ve Lemieux
(2009) Amerika için; Holmes (2010) ngiltere için; Goos, Manning ve Salomons (2011)
14 Avrupa ülkesi için; Antonczyk, DeLeire ve Fitzenberger (2010) Almanya için i  gücü
kutupla mas  sav  destekler ampirik bulgulara ula lard r.
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6.2. Yeni üretim örgütlenmesinin i  gücü piyasalar na etkisi

Bilgisayarla man n ve teknolojik geli menin i letme organizasyonuna ve i gücü
piyasas na etkilerini inceleyen pek çok teorik ve uygulamal  çal ma yap ld . Teknolojik
geli menin i letme davran lar  ve dolay yla (uluslararas ) i  bölümü üzerine etkileri
farkl ekillerde aç klanabilir. Bu aç klamalardan ilki i letme organizasyonundaki
de ikli i bir nevi yenile me olarak kabul etmektedir. Bilgi ve ileti im teknolojilerindeki
geli meler, i letme organizasyonunda yenile meye yol açarak, (uluslararas ) i
bölümünü h zland p üretim birimleri ve hatta i çiler aras ndaki ileti imin ve
koordinasyonun esas oldu u bir kurumsal yap  ortaya ç karm r (örne in, Brynjolfsson
ve Hitt, 2000; Bresnahan, Brynjolfsson ve Hitt, 2002). Bilgisayar teknolojisinin i çilerin
niteliklerine göre farkl  fayda sa layarak, üretim örgütlenmesini de tirmesi bir di er
aç klama olarak öne ç km r. Buna göre bilgisayar teknolojisi koordinasyon, analitik
dü ünme ve idrak ile ilgili görevleri tümleyerek bu görevleri yapan nitelikli i gücünün
ücretlerini yükseltmekte; ayn  zamanda rutin görevleri ikame ederek bu görevleri yapan

çilerin ücretleri üzerinde bask  olu turmaktad r (Lindbeck ve Snower, 2000; Autor,
Levy  ve  Murnane,  2002;  Autor,  Levy  ve  Murnane,  2003;  Hijzen,  Görg  ve  Hine,  2005;
Spitz-Oener, 2006).

Bu ve benzeri aç klamalar, asl nda ileti im ve koordinasyon maliyetleri ile i  bölümü
aras ndaki dengeyi inceleyen daha önceki ara rmalardan temellenmektedir (örne in,
Becker ve Murphy, 1992; Bolton ve Dewatripont, 1994). leti im ve koordinasyon
maliyetlerindeki azal , artan i  bölümü ve uzmanla mayla do rudan ili kilidir. Sonuçta
bilgisayar teknolojisi, baz  görevleri tümleyerek ve baz  durumlarda i çiler aras ndaki
koordinasyon maliyetlerini dü ürerek genel anlamda bir verimlilik art  sa layabilir
(Caroli ve van Reenen, 2001, Bresnahan, Brynjolfsson ve Hitt, 2002; Borghans ve ter
Weel, 2004, 2006, 2007).

Görevlerin ticareti literatürü bu tart malar  bir ileri seviyeye ta yarak, ileti im ve
koordinasyon maliyetleri ve uluslararas  i  bölümü aras ndaki dengeye odaklanmaktad r
(örne in, Grossman ve Maggi, 2000; Antras, Garicano ve Rossi-Hansberg, 2006;
Grossman ve Rossi-Hansberg, 2008; Antras ve Rossi-Hansberg, 2008; Baldwin ve
Robert-Nicoud, 2010). Teknolojik ilerleme, bilgi transferi ve ileti im maliyetlerini
sürekli azaltarak uzmanla maya yol açmaktad r. Bu geli meler kar nda meslekler
bölünüp, sadece bir kaç görevde uzmanla lan alt meslek gruplar na ayr lmaktad r.
Üretim örgütlenmesi, alt meslek gruplar nca üretilen çok çe itli ürün ve hizmetin ticareti
ve bunlar n belli merkezlerde bir araya getirilmesi üzerine kurgulanmaktad r. Bu olgu
literatürde zaman zaman farkl ekilde isimlendirilmi tir: ithal girdi kullan
(outsourcing, Feenstra ve Hanson, 1996, Harmut ve Egger, 2005; Grossman ve Helpman,
2004); küresel ithal girdi kullan  (global sourcing, Antras ve Helpman, 2004);
offshoring (Grossman ve Rossi-Hansberg, 2006; Crino, 2010); üretimin parçalanmas
(fragmentation of production, Deardorff, 2001). Bu ve benzeri terimlerin hemen hepsi
yeni üretim örgütlenmesine at fta bulunmaktad r.
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thal girdi kullan n i gücü piyasalar  üzerine etkisi sanayi, i letme, meslek ve ki i
düzeyinde yap lan farkl  uygulamal  ara rmalara konu olmu tur. Baz  çal malar i gücü
ve ücret kutupla mas  yönünde bulgulara ula rken (örne in, Feenstra ve Hanson, 2001;
Bertran,  2004;  Scheve  ve  Slaughter,  2004,  Firpo,  Fortin  ve  Lemieux.,  2009;  Goos,
Manning ve Salomons, 2009; Crino, 2010; Baumgartner, Geischecker ve Görg, 2010),
di er  çal malar  ithal  girdi  kullan n  u  an  için,  i gücü  üzerinde  önemsenmeyecek
ölçüde az etkisi oldu unu, hatta kimi durumlarda olumlu etkileri olabilece ini
savunmaktad r (örne in, Amiti and Wei, 2005a, 2005b, Mankiw ve Swagel, 2006; Liu ve
Tefler, 2008, 2011; Head, Mayer and Ries, 2009; Koller ve Stehrer, 2009; Criscuola ve
Garicano, 2010). Yeni geli en görevlerin ticareti teorisine göre her iki durumda olas r
(Grossman ve Rossi-Hansberg, 2008; Moser, Urban, ve di Mauro, 2009; Baldwin ve
Robert-Nicoud, 2010). Çe itli nedenlerden dolay  di er ülkelere kayd lan üretim
elbetteki baz  mesleklerde istihdam kayb na yol açacakt r. Ancak i letme, daha verimli
oldu u i e odaklanarak verimlilik ve kar art  sa layabilir (verimlilik kanal ). Bu,

letmenin gelecekteki istihdam talebini art raca  gibi, ekonomi genelinde belli
mesleklere olan talebi de art rabilir. Yeni üretim örgütlenmesinin i gücü piyasas na
etkisi, bu iki etkiden hangisinin bask n oldu una göre de ir. Görevlerin ticareti teorisi,
daha önceki teorik çal malar  tamamlamaktad r. Glass ve Saggi (2001) bir tak m

radan görevlerin üretiminden çekilmenin uzmanla may  art raca ; bunun dolayl
olarak inovasyonu destekleyece i ve bu nedenle ekonominin daha çok istihdam
yarataca  savunmu tur (inovasyon kanal , ayr ca bkz. Görg ve Hanley, 2011).
Deardorff (2005) bu sav n sadece uzmanla ma aya  üzerinde durmu tur (uzmanla ma
kanal ).

Sanayi, i letme, meslek ve ki i düzeyindeki ara rmalar farkl  veri setleri, ölçüm
metodlar  ve de kenler kulland klar  için a da ayr  ayr  ele al nm r.

6.2.1. Sanayi düzeyinde uygulamal  ara rmalar

thal girdi kullan n i  gücü piyasalar na etkisini inceleyen ilk çal malar sanayi
düzeyinde veri kullanm lard r. thal girdi kullan  girdi-ç kt  tablolar  vas tas yla
hesaplanm r.

Feenstra ve Hanson (1996) 1972-1990 y llar  kapsayan analizlerinde, ithal girdi
kullan n (ve ithalat n) üretim d  istihdam art n yakla k üçte birini aç klad  ve
bu etkinin özellikle 1980 y  sonras nda ortaya ç kt  göstermi tir. thal girdi
kullan  nitelikli i  gücü talebini art rmaktad r. Anderton ve Brenton (1999) i gücü
maliyeti dü ük olan ülkelerden yap lan ithalat n ngiltere’de niteliksiz personel
istihdam  ve ücretlerini dü ürdü ünü göstermi tir. ngiltere üzerine yap lan bir ba ka
ara rmada Hijzen, Görg ve Hine (2005) ithal girdi kullan n niteliksiz i gücüne olan
talebi dü ürerek, i gücü yap  de tirdi i bulgusuna ula r. Egger ve Egger
(2005) ithal girdi kullan n etkilerinin tam olarak anla labilmesi için sektörler aras
yay lma etkisinin de (spillover) göz önünde bulundurulmas  gerekti ini belirtmi tir.
1990’l  y llar  kapsayan Avusturya verisi kullanarak sektörler aras  yay lma etkisinin gö
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önünde bulundurudu u ekonometrik tahmin yöntemiyle, ithal girdi kullan n
nitelikli i gücü talebini art rd  göstermi tir. Bu çal malar n hemen hepsi Autor, Katz
ve Kearney (2006) taraf ndan ortaya at lan i  gücü kutupla mas  kavram  ile
ba da labilir.

Son y llardaki çal malar daha çok hizmetler sektörü ithal girdi kullan  üzerine
odaklanmaktad r. Amiti ve Wei (2005a; 2005b) hizmetler sektörü ithal girdi
kullan n korkuldu u kadar önemli olmad  savunmu tur. Bunun nedeni
geli mekte olan ülkelerde kurulmakta olan hizmetler sektörünün bir tak m ihtiyaçlar
geli mi  ülkelerden kar lamak zorunda oldu udur. Geli mekte olan ülkelerden ithal
edilen girdi, geli mi  ülkelerdeki hizmetler sektörü istihdam  ve verimlili ini
art rabilir. Amerika için sanayi düzeyinde bir veri seti kullan larak ithal girdi
kullan n hizmetler sektöründe üretimi, verimlili i ve istihdam  art rd  bulgusuna
ula lm  ve Almanya d ndaki belli ba  geli mi  ülkelerde, hizmetler sektörünün Çin
ve Hindistan gibi geli mekte olan ülkelerdeki hizmetler sektöründen daha h zl
büyüdü ü gösterilmi tir. Michel ve Rycx (2009) 1995-2003 y llar  kapsayan Belçika
verisi kullanarak ithal girdi kullan n sanayi ve hizmetler sektörü istihdam nda
istatistiksel olarak anlaml  bir etkisinin olmad  göstermi tir. Dokuz Avrupa ülkesini
kapsayan bir ba ka çal mada hizmetler sektörü ithal girdi kullan n verimlili i
yüzde 0.5 civar nda art rd  bulgusuna ula lm r (Crinò, 2008). Crinò (2007) bir di er
ara rmada hizmetler sektörü ithal girdi kullan n vas f yönlü teknolojik de ime
neden oldu unu, dolay yla nitelikli çal anlara olan talebi art rd  göstermi tir.
1997-2006 y llar  aras nda Amerikan verisi kullan larak yap lan bir ba ka çal mada da
benzer sonuca ula lm r (Crino, 2010). Hizmet sektörü ithal girdi kullan  üzerine
yap lan çal malar n ço u Bhagwati, Panagariya ve Srinivasan (2004) taraf ndan
tasarlanan teorik çerçeveyi destekler niteliktedir. Bu çal mada ticaret teorisi modelleri
kullan larak hizmet sektörü ithal girdi kullan n i  gücü piyasas  üzerinde çok küçük
negatif bir etkisi olaca  savunulmu ; geli mi  ülkelerin bilgi yo un görevler üzerine
yo unla an istihdam yaratmaya devam edece i vurgulanm r.

6.2.2. letme düzeyinde uygulamal  ara rmalar

letme düzeyinde yap lan çal malar bölüm 5.1.1’de aç klanan ithal girdi kullan
göstergesini i letme düzeyinde hesaplam lard r. Örne in, Görg ve Hanley (2005)
rlanda elektronik sektöründe i  gücü talebi üzerine yapt klar  çal mada, ithal girdi

kullan , i letmelerin üretimde kulland klar  ithal girdilerin toplam de erinin, toplam
ücret harcamas na oran eklinde hesaplam r. Veri, hammadde ve parça ayr na izin
verdi i için sadece parça ithal girdi oran eklinde daha dar bir hesaplamada
kullan lm r. 1990-1995 y llar  aras nda ithal girdi kullan m oran n yakla k ikiye;
hizmet eklinde ithal edilen girdilerin ise üçe katland  bulgusuna ula lm r. thal
girdi kullan m oran  ile i  gücü talebi aras nda ters yönde bir ili ki saptanm r. Daha
fazla ithal girdi kullanan i letmeler i  gücü talebini azaltm lard r.
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Baz  ara mac lar Amerika, Almanya ve ngiltere için detayl  i letme-i tirak
verisinden yararlanm lard r. Bu tip veri setlerini kullanarak ithal girdi kullan n i
gücü piyasalar na etkilerini ara ran ilk çal ma Brainard ve Riker (1997)’dir. Bu
çal ma, A.B.D çok uluslu irket ve i tiraklerinin verilerini kullanarak, üretimi ba ka bir
ülkeye kayd rman n i  gücü piyasas  üzerinde etkilerini incelemi tir. Bu tip veri
setlerinin ne kadar zengin oldu unu yans tmas  aç nda u bilgi çarp r: 1983-92

llar  aras nda Amerika merkezli i letmelerin ve 90 ülkede faaliyet gösteren
tiraklerinin istihdam, ücret, ticaret ve sat  bilgileri bu veri setinde mevcuttur. 10 y ll k

zaman zarf  süresince i letmelerin Amerika’daki istihdam n yakla k %8 dü tü ü, ve
Uzak Do u ülkelerindeki istihdam n yakla k %20 artt  ve üretimi yurtd na
kayd rman n i  gücü talebini çok küçük bir miktar dü ürdü ü bulgusuna ula lm r. Bu
çal ma 1995 öncesi küreselle menin tam anlam yla etkin olmad  bir dönemi kapsad
için üretim parçalanmas n i  gücü piyasas na etkilerini tam anlam yla göremeyebiliriz.
Harrison ve McMillan (2011) 1982-1999 aras  i letme-i tirak verisi kullanarak, ithal
girdi kullan n Amerika’daki sanayi sektörü istihdam  üzerinde çok küçük negatif bir
etkisi oldu unu göstermi tir. thal edilen girdinin hangi ülkelerden geldi i önemlidir. Çin
ve Hindistan gibi ücretlerin dü ük oldu u ülkelerden kaynaklanan ithal girdi, Amerikan
sanayi sektöründe istihdam  dü ürürken, sadece en iyi yapt klar  görevler üzerine
uzmanla an i letmeler için ithal edilen girdi ile istihdam birbirini tümlemektedir (ayr ca
bkz., Grossman ve Rossi-Hansberg, 2008). Bu nedenle ithal girdi kullan n istihdam
üzerindeki etkisi s rl  kalmaktad r.

Oldenski (2010) zaman kesiti bulunmayan 2005 y na ait benzer bir veri seti
kullanarak Amerikan çok uluslu irketlerinin daha çok standart ve s radan parçalar n
üretimini yurtd na kayd rd  ve bilgi-yo un parçalar n üretimi üzerinde uzmanla
bulgusuna ula r. Standart ve s radan parçalar  üreten sektörlerde i gücü talebi
ciddi bir biçimde azalm r. Çal ma ayn  zamanda ithal girdi kullan n boyutlar n
görülmesi aç nda da önemlidir. Amerikan çok uluslu irketlerin i tiraklerinden ithal
etti i ara mal  de eri 1999 y nda 180 milyar dolardan, 2007 y nda 320 milyar dolara
ula r. Becker, Ekholm ve Muendler (2009) benzer bir bulguya 1998-2001 y llar
kapsayan Alman çok uluslu irketler verisi kullan larak ula r. letmeler daha çok
karma k ve bilgi-yo un faaliyetler üzerine yo unla p, di er aktiviteleri yurtd ndaki

tiraklerine kayd rmaktad r. Üretim parçalanmas  örgütlenmesi nedeniyle Almanya’da
niteliksiz i  gücü talebi azalm , nitelikli i  gücü talebi artm r.

letme verisi kullanarak Almanya üzerine yap lan bir ba ka ara rma ithal girdi
kullan n pozitif ve negatif etkileri olabilece ini göstermi tir. Moser, Urban ve di
Mauro (2009) ithal girdi kullanan i letmelerin di er i letmelere oranla daha verimli
oldu unu göstermi  ve ithal girdi kullanan i letmelerin büyüyerek daha fazla istihdam
yaratt  bulgusuna ula r. Bu bir anlamda Grossman ve Rossi-Hansberg (2008)’in
vurgu yapt  verimlilik; Glass ve Saggi (2001)’in dile getirdi i inovasyon; ve Deardorf
(2005)’un vurgulad  uzmanla ma kanal n ampirik bulgularla desteklenmesidir. thal
girdi kullan n ancak i letmelerin hem ithal girdi kullanmas  hem de organizasyonel
yenili e gitmesi durumunda istihdam üzerinde negatif etkisi oldu u saptanm r.
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6.2.3. Meslek düzeyinde uygulamal  ara rmalar

Meslek-görev veri setlerinin yayg nla mas , meslek düzeyinde  uygulamal
ara rmalar n önünü açm r. Autor, Levy ve Murnane (2002; 2003) ile ba layan ve
görev de kenleri içeren vas f yönlü teknolojik de me literatürü meslek düzeyindeki
ara rmalar n öncüsü kabul edilebilir. Bu ara rmalarda teknolojik de imin rutin
görevleri ikame etti i ve analitik ve interaktif görevleri tümledi i bulgusuna ula lm r
(bkz. bölüm 5.4.1).  gücü kutupla mas  sav , vas f yönlü teknolojik de im
literatürünün bir ürünü olarak görülebilir (Autor, Katz ve Kearney (2006; Firpo, Fortin
ve Lemieux, 2009; Goos, Manning ve Salomons, 2011).  gücü kutupla mas , meslekler
niteliklerine göre s raland klar nda da n her iki ucunda istihdam art  ve da m
ortas nda istihdam dü ünü ifade etmektedir. Yani da n ortas ndaki mesleklere
olan talep dü mekte ve bu mesleklerin toplam istihdam içindeki pay  azalmaktad r. thal
girdi kullan na konu olan görev ve meslekler ile teknoloji nedeniyle ikame edilen ve i
gücü kutupla mas  nedeniyle istihdam  azalan görev ve meslekler aras nda do ru
ba nt  vard r.

Jensen ve Kletzer (2005; 2007) ithal girdi kullan  konusunda analiz birimi olarak
sanayi yerine mesle i kullanan ilk ara rmalardand r. Daha çok olas  ithal girdi
kullan  üzerine odaklanan bu ara rmalarda, mesleklerin co rafi yo unla ma oranlar
gösterge olarak kabul edilmi tir. Belli bir co rafi birime yo unla an mesleklerin mekan
ba n zay f olaca  varsay ndan hareketle, mesleklerin co rafi yo unla mas  ile ithal
girdi  ile  ikame  edilme  olas  aras nda  ili ki  kurulmu tur  (bkz.  Bölüm  5.5.1).  ki
çal mada da niteliksiz hizmet sektörü mesleklerinde (temizlikçi, çocuk bak ,
güvenlikçi gibi) istihdam n artt ; belli bölgelere ve ehirlere yo unla an mesleklerde
ise istihdam n dü tü ü gösterilmi tir. Ara rmalar n bulgular  sektörleri analiz birimi
alarak tekrarlanm  ve sonuçlar n de medi i bulgusuna ula lm r.

Goos, Manning ve Salomons (2011) i letmelerin hangi tip meslekleri ithal girdi ile
ikame etti ini ölçen bir gösterge geli tirmi tir (bkz. Bölüm 5.5.2). 14 Avrupa ülkesi için
yapt klar  analizde, ithal girdi kullan n istihdam üzerinde negatif bir etkisi oldu u
gösterilmi tir. Teknoloji, i  gücü piyasas  müesseseleri ve mesleklerin görev
kompozisyonu gibi de kenlerin ekonometrik tahmine dahil edilmesi sonucu
de tirmemi tir. Firpo, Fortin ve Lemieux (2009), Blinder (2009) tarz  bir olas  ithal
girdi kullan  göstergesi kullanarak, ithal girdi kullan n ve teknolojinin ücret
dengesizli ini art ran en önemli etkenler oldu unu göstermi tir. Akçomak, Borghans ve
ter Weel (2011) görev-meslek ba  ve görev-meslek ücretleri aras ndaki farka dayanan,
mesleklerin ithal girdi ile ikame edilme olas  ölçen bir gösterge kullanarak ithal
girdi kullan n istihdam üzerinde negatif etkisi oldu unu göstermi tir (bkz. Bölüm,
5.5.1). Bu gösterge di er göstergelerden farkl  olarak, bir mesle i meydana getiren
görevlerin neden birarada bulunduklar  ve hangi durumlarda birbirlerinden ayr lmaya
ba lad  hususunda detayl  bilgi içermektedir. Akçomak, Borghans ve ter Weel (2011)
taraf ndan geli tirilen bu gösterge, Baldwin (2009) taraf ndan srarla vurgulanan
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“meslek kara kutusunun aç lmas ” ve görevlerin bir meslekte neden birarada bulundu u
gibi konulara da k tutmaktad r.

6.2.4. Ki i düzeyinde uygulamal  ara rmalar

Sanayi ve meslek düzeyindeki ithal girdi kullan  göstergeleri meslek ve sanayi
flamalar  kullan larak ki i düzeyindeki veri setleri ile birle tirilebilir. Ki i baz nda

meslek-görev verisi, ki inin yapt  i in ihtivas  ve görev kompozisyonu konusunda
detayl  bilgi içerir. Ki ilere çal  i te bilgisayar kullanman n, fiziksel güç kullanman n,
basit matematiksel i lem yapman n, analitik dü ünce ve problem çözme kabiliyetinin ne
kadar önemli oldu u gibi sorular sorulmaktad r. Bu sorulara verilen cevaplar bir ki inin
ithal girdi kullan ndan hangi ölçüde etkilenece i konusunda bilgi verebilir. Son on

ldaki ara rmalarda bu tip veri setleri s kça kullan lmaktad r (Örne in, Autor, Levy ve
Murnane, 2003; Autor ve Handel, 2009).

thal girdi kullan n ücret ve i  gücü talebine etkilerinin incelenebilece i en
kapsaml  bilgi kaynaklar  ki i baz nda zaman serisi sa layan veri setleridir. Bu tip veri
setlerinde ki ilerin tüm i  giri  ve i  ç  tarihleri, çal  i lerin meslek ve sektör
kodlar  (4-kodlu  ISCO  ve  SIC),  ücret  ve  iki  i  aras nda  i iz  geçirilen  süre  gibi  ki inin
çal ma durumu ile ilgili detayl  bilgiler mevcuttur. Bu bilgiler kullan larak ki inin
çal  i in ve sektörün ithal girdi kullan m derecesi ile ki inin meslekler ve sektörler
aras  hareketi, iki i  aras ndaki ücret farkl  ve i siz geçirilen süre aras ndaki ili kiler
inceleme konusu olabilir. Örne in ki i, ithal girdi kullan n yo un oldu u bir
sektörde çal  için uzun süre i siz kalm , ithal girdi kullan ndan oldukça etkilenen
bir meslek grubunda çal  için daha dü ük ücretle ba ka bir meslek icra etmek
durumunda kalm  olabilir. Bu tip veri setleri kullanarak ithal girdi kullan  ile i izlik
ve ücret aras nda bir kaç farkl ekilde ba  kurulabilir. Literatürde her bir durum için
farkl  bir ba ml  de ken olu turulmu tur:

istihdam-istihdam: çal an bir i ten ba ka bir i e geçmi tir.
istihdam-i sizlik: çal an bir i te çal yorken i ten ç kar lm  ve i siz kalm r.
istihdam-emeklilik: çal an bir i te çal yorken emeklili ini istemi tir.
iki i  aras ndaki maa  fark
iki i  aras nda i siz geçirilen süre

Literatür yukar daki her bir durumun ithal girdi kullan ndan farkl ekilde
etkilenece ini öngörmü tür. Örne in, ithal girdi kullan n yüksek oldu u sektörlerde
ve mesleklerde istihdam-i sizlik ve istihdan-emeklilik durumunun daha çok
gözlemlenece i; i  de tirme durumunda ikinci i in ilk i ten daha dü ük ücreti olaca ;
iki i  aras nda geçirilen sürenin daha uzun olaca  öngörülmü tür.

Ki i-zaman düzeyinde veri setleri ithal girdi kullan n i  gücü piyasas  üzerine
etkileri konusunda detayl  ara rma yapma imkan  tan maktad r. Ancak veri toplama
metodunun zorlu u ve maliyetli olmas  nedeniyle çok az say daki ülke bu tip veri setleri
yay nlamaktad r. Munch (2010) Danimarka verisi kullanarak 1990-2003 y llar  aras nda
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ithal girdi kullan n özellikle niteliksiz i gücünün i izlik süresini art rd  ve i sizlik
durumunda ba ka bir i  bulma olas  dü ürdü ü bulgusuna ula r. Egger,
Pfaffermayer ve Weber (2007) Avusturya için benzer sonuçlara ula r. 1988-2001

llar  aras nda bir veri seti kullanarak, ithal girdi kullan n yüksek oldu u
sektörlerde ki ilerin istihdam edilme olas n dü ük oldu u gösterilmi tir. Çal anlar

sizlik durumdan ithal girdi kullan ndan daha az etkilenen bir ba ka sektörde i
aramaktad rlar.

Ki i seviyesindeki veri setleri SIC ve ISCO kodlar  kullanarak sektör ve meslek
düzeyindeki (olas ) ithal girdi kullan  göstergeleri ile birle tirilebilir. Ebenstein,
Harrison, McMillan ve Phillips (2009) bu ekilde bir veri seti kullanarak Amerika i  gücü
piyasas nda istihdam ve ücretler üzerine ilginç bulgulara ula r. Ücretlerin yüksek
oldu u nispeten geli mi  ülkelerden ithal edilen girdi sanayi sektöründe istihdam
art rken, Çin ve Hindistan gibi geli mekte olan ülkelerden ara mal  ithalat  sanayi
sektörü istihdam  azaltmaktad r. thal girdi kullan ndan en çok etkilenen grubun,
ithal ikamesi nedeniyle sanayi sektöründen hizmetler sektörüne geçi  yapmak
durumunda kalan çal anlar oldu u bulgusuna ula lm r. Liu ve Trefler (2008) benzer
bir metodoloji kullanarak Çin ve Hindistan kaynakl  hizmet sektörü ithalat n Amerikan

 gücü piyasasas na etkilerini incelemi tir. thal girdi kullan n özellikle ücret ve
siz geçirilen süre üzerinde olumsuz etkileri oldu u saptanm r. Ancak Amerika’dan

Çin’e ve Hindistan’a ayn  sektörlerde yap lan ihracat göz önünde bulunduruldu unda,
hizmet sektöründe ithal girdi kullan n Amerika i  gücü piyasas  üzerinde çok s rl
bir etkisi oldu u sonucuna ula lm r. Liu ve Trefler (2011) daha güncel bir çal mada
da benzer sonuçlar elde etmi tir. 1996-2007 y llar  aras nda hizmetler sektörü ithal
girdi kullan n meslekler aras nda geçi  oranlar  yakla k %20 oran nda art rd ,
ancak meslekler aras ndaki yüksek orandaki sirkülasyonun ücretler ve i sizlik üzerinde
%1-2 gibi çok küçük negatif etkileri oldu u saptanm r. Baumgarten, Geishecker ve
Görg (2010) Alman verisi kullanarak sadece sanayi sektörü çal anlar  üzerine yapt klar
bir çal mada ithal girdi kullan n ücretler üzerinde önemsenmeyecek derecede
küçük negatif bir etkisi oldu unu göstermi tir. Ancak çal anlar n nitelikleri,
uzmanla klar  görevler  ve  sektörler  aras  geçi  yap p  yapmad klar  göz  önünde
bulunduruldu unda ücretlerin ciddi biçimde etkilenebilece i bulgusuna ula lm r.
Örne in sadece dü ük ücretli ve niteliksiz çal anlar göz önüne al nd nda ithal girdi
kullan n ortalama bir i çinin y ll k ücretini %15’e varan oranlarda dü ürebilece i
gösterilmi tir.

7. Son de erlendirme

Bu makalede üretim parçalanmas  modeli ve ara mal  ticaretine dayanan yeni ticaret
teorisi tart lm r. Görevlerin ticareti olarak nitelendirilen bu yeni teoride ana analiz
birimi görevdir. Geli en teknoloji, bir ürünü ya da hizmeti üretmek için gereken i lerin
daha küçük parçalara (görevlere) ayr lmas na olanak tan maktad r. Üretimi
tamamlamak için farkl  parçalar, maliyet-kalite esas na göre en uygun co rafi mekanda
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üretilip, bir merkezde birle tirilmektedir. Uluslararas  rekabet nedeniyle i letmeler,
üretim organizasyonlar  üretim parçalanmas  modelini temel alarak de tirmektedir.
Ürünlerin, sermayenin, eme in ve fikirlerin serbestçe dola abildi i günümüz ekonomisi,
üretimin küreselle mesine ortam sa lamaktad r.

Üretimin küreselle mesi, i  gücü piyasalar nda dönü üme neden olmaktad r.
Uzmanla ma artmakta, meslek tan mlar  h zla de mekte ve ücret e itsizli i hem
geli mi  hem de geli mekte olan ülkelerde artmaktad r. Bu makalede, küreselle me
sonucu ortaya ç kan de imleri daha iyi analiz edebilmek için gerekli olan araçlar k saca
özetlenmi tir. lk olarak üretim örgütlenmesinin neden de mekte oldu u üzerinde
durulmu , daha sonra bu de imi ifade eden göstergeler irdelenmi tir. Ara mal
ticaretinin i  gücü piyasalar  hangi mekanizmalar vas tas yla etkiledi i tart lm r.
Bu tart mada daha çok uygulamal  iktisat yaz ndan yararlan lm  ve sanayi, i letme,
meslek ve ki i düzeyindeki ara rmalar n bulgular  incelenmi tir.

Geli mekte olan ülkelerde uluslararas  i bölümü, ithal girdi kullan  ve üretim
parçalanmas  modeli üzerine çok az say da ara rma mevcuttur. Bunun en önemli
sebepleri uygun veri olmay  ve bu geli melerden geli mekte olan ülkelerin yeni yeni
etkilenmeye ba lam r. Ticari serbestlik ve özellikle do rudan yabanc  sermaye
yat mlar n geli mekte olan ülkelerin ekonomisinde ne gibi de ikliklere yol açt
konusunda ara rmalar mevcuttur (örne in, Borensztein, Gregorio ve Lee, 1998). Ancak
bunlar n hiç biri yeni geli en görev-tabanl  yakla  (task-based approach)
benimsememi tir. Türkiye’de de di er geli mekte olan ülkelerde oldu u gibi bu konu
yeterince dikkat çekmemi tir. Bu konudaki tek istisna Meschi, Taymaz ve Vivarelli
(2011) taraf ndan yap lan ara rmad r. Bu çal mada i letme düzeyindeki veri seti
sanayi düzeyindeki ithal girdi kullan  verisi ile birle tirilmi  ve ithal girdi kullan n
vas f yönlü teknolojik de meye neden oldu u bulgusuna ula lm r. Geli mi
ülkelerden ithal edilen girdiler i letmelerin daha nitelikli personel talep etmesine neden
olmaktad r.

Yeni üretim örgütlenmesinden Türkiye’nin nas l etkilendi i konusu üzerine
yap lacak ara rmalar ilk etapta üç spesifik konuya vurgu yapmal r. Bunlardan ilki
üretim parçalanmas  modeliyle örgütlenmenin ve ithal girdi kullan n Türkiye’de ne
kadar yayg n oldu udur. Türkiye ekonomisi üzerine yap lan ara rmalar bu konuda
bilgi içermemektedir. Ancak OECD veri taban  ve raporlar  ithal girdi oran  denklem
(1)’i kullanarak hesaplamaktad r. Buna göre 1995’de %20 civar nda olan endeks de eri
2005 y nda %26’ya yükselmi tir (yani üretimde kullan lan ara mallar n %26’s  ithal
edilmektedir). OECD ülkeleri küçükten büyü e s raland nda (Japonya %12 ve Estonya
%73) bu oran orta s ralara tekabül etmektedir. OECD.STAT ithal girdi kullan
sektörel bazda da hesaplamaktad r.8 TÜ K yap sal i  istatistiklerine göre i letmelerin
yakla k %35’i ara mal  ticaretine dayal  bir üretim modeli benimsemi lerdir. Ancak
burada ara-mal n yurtiçinden mi yoksa yurtd ndan m  tedarik edildi i bilgisi mevcut

8 Bölüm 5.1.1’de belirtildi i üzere geli mekte olan ülkeler için d  girdi kullan  bu ekilde hesaplamak
sa kl  sonuçlar vermeyebilir.
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de ildir. ODTÜ-TEKPOL taraf ndan Ankara B T sektörü üzerine yap lan bir anket
çal mas nda i letmelerin yakla k %20’sinin Ankara d ndaki di er i letmelerden ara-
mal  tedarik etti i; %40’ n Ar-Ge ve %38’inin tasar m hizmetlerini di er i letmelerden
tedarik etti i bulgusuna ula lm r. Ancak burada da yurtiçi-yurtd  ayr  mevcut
de ildir.

Üretim parçalanmas  modelinin daha iyi anla labilmesi için somut örnekler
vermenin önemli olaca  dü üncesiyle ODTÜ-Teknokent’te bulunan bir elektronik
firmas  ile ba lant ya geçilmi tir. Burada amaç i letmenin üretimi nas l örgütledi inin
anla lmas r. Örne in daha aç klay  olmas  için i letmenin ürün gam ndan, cirosunda
yüksek pay tutan bir ürün seçilmi  ve bir i letme yetkilisiyle bu ürünün nas l üretildi i
konusunda detayl  mülakat yap lm r ( ekil 9). Bu örnekte üretilen elektronik oylama
sisteminin dört ana bile eni vard r. Bu bile enlerden sadece yaz m tamamen i letme
içinde geli tirilmektedir. Sistemin entegre edildi i kutu, tedarikçilere ürettirilmektedir
ve sadece bu bile eninin tamam  Türkiye’de üretilmektedir. Pil Türkiye’deki
tedarikçilerden sa lanmakta, ancak alt bile enlerinin ço u ba ka ülkelerden (özellikle
Çin’den) ithal edilmektedir. Sistemin ana kart  (PCB) i letme içinde tasarlanmaktad r.
Di er parçalar Türkiye’deki bir tedarikçi taraf ndan sa lanmakta; ancak aynen pilde
oldu u gibi, pek çok alt bile en yurtd ndan ithal edilmektedir. Dolay yla bu üründe ilk
bak ta ithal girdi kullan  s rd r. Yani ürünün ana bile enleri Türkiye’den tedarik
edilmektedir. Ancak ana bile enlerin alt bile enlerinin büyük bir k sm  yurtd ndan
ithal edilmektedir. letme ürünün alt bile enlerini kendi de ithal edebilirdi. Ancak bu
durumda ithal edilen alt bile en ba na maliyet yüksek olaca  için i letme, a daki
ekilde gösterilen üretim örgütlenmesine gitmi tir. Örne imizdeki i letme için ithal girdi

kullan m oran  büyük bir ölçüm hatas  bar nd rmaktad r (bkz. ölçüm sorunlar bölüm
5.1.1). Bu nedenle i letmeleri detayl  inceleyen vaka analizleri konunun etrafl ca
anla lmas  aç ndan önem ta maktad r.

Üretim örgütlenmesi konusunda ara lmas  gereken ikinci konu ithal girdi
kullan n i  gücü piyasalar na etkisidir. Türkiye endüstriyel konumu itibariyle ara-
mal  ticaretinden hem olumlu hem de olumsuz biçimde etkilenebilir. Pek çok
uluslararas  i letme üretimi Türkiye’ye kayd rken (MAN’ n a r ticari vas ta üretiminin
büyük bir k sm  Konya’ya kayd rmas ), Türkiye’deki pek çok i letme maliyet
avantajlar  nedeniyle üretimi yurtd na kayd rmaktad r (giri  bölümündeki Arçelik,
Vestel ve KORDSA örnekleri). Türkiye’nin al -verici rolü ara rmay  ilginç k lmaktad r.
Ancak sanayi ve i letme düzeyinde yap lacak ara rmalar daha önce de indi imiz ölçüm
sorunlar ndan etkilenecektir. Veri yetersizli i meslek düzeyindeki ara rmalar
zorla rmaktad r. TÜ K taraf ndan toplanan hanehalk  i  gücü verisi dört-kodlu meslek

flamas  kodlar nda (ISCO), örneklemin küçük olmas  nedeniyle sa kl  sonuçlar
vermeyebilir. Bu sorun veriyi iki ve üç-kodlu mesleklere kümeleyerek çözülebilir.
Türkiye’de özellikle ki i baz nda ara rma yap labilecek bir veri seti mevcut de ildir.
Türkiye OECD ülkeleri için tasarlanan ve ilk tur veri setleri 2013 y nda aç klanacak olan
PIAAC program na ikinci turda dahil olarak bu sorunu büyük ölçüde giderebilir.
Görevlerin ticareti literatürü ve özellikle Richard Baldwin (2009) taraf ndan s kça
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vurgulanan, “analiz biriminin sektör ve i letme boyutundan görev boyutuna kaymakta
olmas ” durumu PIAAC program na kat  önemli k lmaktad r.

ekil 9: ODTÜ Teknokent’teki bir i letmenin üretim örgütlenmesi

Elektronik
oylama
sistemi

Elektronik
kart
tasar

100% Türkiye. Harici
tedarikçilerden
kar lan yor

kutu

yaz m

pil

PCB

bask
dizgi

Türkiye’deki harici
tedarikçilerden kar lan yor.
Tedarikçiler alt bile enlerin

% 90’  ba ka ülkelerden
sat n al yorlar.

100% i letme
içinde
geli tiriliyor

100%
letme
içinde

tasarlan yor

Türkiye’deki harici
tedarikçilerden

kar lan yor.
Tedarikçiler alt

bile enlerin
% 90’  ba ka

ülkelerden sat n
al yorlar.

Direnç, bobin ve kondansatör
gibi alt bile elerin anakart
üzerine dizilmesi i lemi. Türkiye
içindeki tedarikçilerden
kar lan yor. Ancak alt
bile enler Uzak do u
ülkelerinden ithal ediliyor

Son olarak Türkiye’de bölgeler aras  i  gücü hareketleri üzerine ara rmalar
yap lmal r. Üretim parçalanmas  terimi temelde, üretimin parçalara ayr larak her
parçan n maliyet ve kalite bak ndan en uygun co rafi mekanda üretilmesini ifade
etmektedir. letme baz  üretim birimlerini Türkiye’deki ba ka bölgelere kayd rabilir ya
da belirli bir bölgeye kümelenmi  üçüncü i letmelerden parça tedarik edebilir. u anda
oldukça revaçta olan, ça  merkezlerinin maliyetlerin daha dü ük oldu u do u
bölgelerine kayd lmas  bu duruma güzel bir örnek olu turmaktad r. Ba ta stanbul
olmak üzere genelde Marmara bölgesinde kurulu olan ça  merkezlerinin Do u ve
Güneydo u Anadolu bölgelerine kaymas , Marmara bölgesinde ça  merkezi
operatörlerine olan talebi azalt rken, do u bölgelerinde ayn  meslek koluna olan talebi
art racakt r. Özellikle meslek boyutunda incelenmesi gereken bu durum detayl  bölge-
zaman-meslek verisi gerektirmektedir. Bu tip veri setlerinin oldukça nadir olmas
nedeniyle en az ndan hangi mesleklerin hangi bölgeler kümelendi ine bak larak
ara rmaya ba lanabilir.
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