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Önsöz
Elinizde tuttuğunuz bu çalışma, doktora öğrencim Seren Savacı’nın tez 

çalışmasının güncellenmiş, jüri üyelerinin katkıları dikkate alınarak yapılan 
değişiklikler ve eklemeler ile kitap formunda düzenlenmiş halidir. Tezin ya-
yımlanması konusunda savunma jürimiz bizi cesaretlendirdi. Seren de ortak 
bir çalışma olarak düzenlenip yayımlanmasını tercih etti. Bu tezin yazım sü-
recinde Seren ile birlikte çok çalıştık, konunun çok önemli ve güzel olması ve 
Seren’in bu konudaki araştırma şevki ve en önemlisi de azmi hem çok keyif-
li hem de çok verimli bir çalışma ortamı yarattı. Çalışmayı yaparken hiçbir 
şekilde bir an önce bitirmek çabasında olmadık, her bulgumuz bizi yeni bir 
soruya yöneltti ve elimizden geldiğince ve istatistiklere ulaşabildiğimiz ölçüde 
o soruyu da cevaplamaya çalıştık. Resmin bütününü görmek istedik.

Kitabın konu ile ilgili çalışan akademisyenlere, doktora ve yüksek lisans 
öğrencilerine bir kaynak kitap olması en büyük isteğimiz. Bunun yanında 
Uluslararası İktisat, Türkiye Ekonomisi, İktisat Politikası vb. dersleri veren 
öğretim üyelerine ve öğrencilerine uluslararası yeni iş bölümü konusundaki 
teorik bilgiyi Türkiye için yapılan analizlere dayalı somut örneklerle içselleş-
tirebilecekleri bir yardımcı ders kitabı olmasını umuyoruz. Ayrıca ihracat, 
üretim, katma değer ve istihdam yönüyle Türkiye ekonomisinde ağırlığı olan 
sektörlerin dahil olduğu uluslararası üretim zincirlerini oluşturmak bize ge-
rek sektörlerin uluslararası rekabet güçleri gerek uluslararası üretim zincir-
lerinde Türkiye’nin mevcut konumu ve potansiyeli hakkında çok kapsamlı 
bir envanter sundu. Bu envanter bilginin ve bulgularımıza dayalı politika 
çıkarımlarının sektör yetkililerine ve politika yapıcılarına da fikir vermesini 
ve faydalı olmasını diliyoruz. 

Tez çalışması sürecinde, konuyla ilgili literatür ayrıntılı olarak araştırıl-
mıştı. YÖK tez merkezinde tezin anahtar kelimeleri olan “uluslararası üretim 
zinciri” ve “uluslararası yeni iş bölümü” kavramlarından herhangi birinin 
özette, dizinde veya başlıkta yer aldığı bir çalışma bulunamadı. Ayrıca, Türk-
çe literatürde uluslararası üretim zincirlerini konu alan ve Türkiye açısından 
değerlendirmeler yapan çalışmalar bulunmakla birlikte, doğrudan uluslara-
rası üretim zincirlerini oluşturarak, Türkiye’yi bu zincirler içinde konumlan-
dıran çalışma mevcut değildi. Bu nedenle çalışmanın, Türkiye’nin uluslara-
rası üretim zincirleri içindeki yerini ve işgücü istihdamı üzerindeki etkilerini 
geniş kapsamda analiz eden içeriği ile Türkiye ekonomisi literatürüne önem-
li bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. 

Bu tür kapsamlı istatistiklerin gözlemlenmesine ve analizine dayalı ça-
lışmalarda yaşanan en büyük zorluk veri tabanlarında uyumlu, güncel ve 
karşılaştırılabilir istatistiklere ulaşabilmektir. Özellikle gerek yurt içi gerek 



dünya ölçeğinde girdi çıktı tabloları eski tarihli hesaplamalara dayanmak-
tadır. Ayrıca farklı kurumlardan elde edilen verilerin farklı sanayi ve ticaret 
sınıflandırmalarına dayanması da verilerin aynı analiz içinde kullanılmasını 
ve karşılaştırılmasını olanaksız kılmaktadır. Bu sorunları aşmak ve müm-
kün olabilecek sapmaları ortadan kaldırabilmek için, farklı sınıflandırma-
lardaki verileri ortak bir sınıflandırmaya dönüştürmek, geçmiş dönem girdi 
çıktı tabloları ile de analizler yaparak üretim yapısındaki olası değişmeleri 
tespit etmek ve istatistikleri çalışmanın tamamlandığı son yıla kadar der-
leyerek farklı endeks hesaplamaları ile gözlemleri devam ettirmek yoluyla 
Türkiye’nin üretim ve dış ticaret yapısı uzun ve kapsamlı bir dönem içinde 
gözlemlenmiştir. Bu nedenle aslında kitap içinde size sunulan veri setinden 
ve analiz bulgularından çok daha fazla bir hazırlık bu çalışmanın arka pla-
nında yer almaktadır.

Tez çalışması tamamlanmak üzereyken başlayan Covid 19 Pandemisinin 
hem küresel hem de Türkiye özelinde ortaya çıkardığı ekonomik sorunların 
üretim zincirleri üzerinden uluslararası yeni iş bölümüne çok önemli yansı-
maları olduğu şimdiden rahatlıkla gözlenebilmektedir. Konu ile ilgili  kita-
bın analiz kısmına dahil edilebilecek veri setinin henüz oluşmamış olması 
nedeniyle Pandemi sürecine dair bir değerlendirme yapılmamıştır. Ancak 
özellikle 2008 Küresel Krizi ile başladığı düşünülen uluslararası üretim zin-
cirleri yapısında gözlenen değişimin Pandemi ile birlikte nasıl evrileceğinin, 
üzerinde çalışılması gereken önemli bir konu olduğu düşünülmektedir.

Kitap çok kapsamlı ve birçok farklı yöntemle yapılan analizleri içerdiğin-
den, çalışmanın amaç ve planını; analize konu olan yaklaşım ve kullanılan 
yöntemleri anlatan; çalışmanın kısıtlarını açıklayan ve bulguları değerlendi-
ren geniş bir Özet bölümü hazırlandı. Dolayısıyla kitabı ayrıntılı incelemeye 
başlamadan önce özet kısmını okumanın çalışmanın geneline bir bakış nite-
liğinde faydalı olacağı düşüncesindeyiz.

Bu kitabın çatısını oluşturan doktora tezinin araştırma sürecinde ve ta-
mamlanmasındaki değerli katkılarından dolayı Prof. Dr. İsmail Mazgit, Prof. 
Dr. Yeşim Üçdoğruk Gürel, Prof.Dr.Umut Halaç ve Prof. Dr. Aykut Kibritçi-
oğlu hocalarımıza teşekkürü bir borç biliriz. Kitaba gelecek her türlü yapıcı 
eleştiri ve katkı bize mutluluk verir ve çalışmamızı ileriye taşımamıza yar-
dımcı olur. Kitapta yer alan her türlü hata ve eksiğin sorumluluğunu şahsım 
üstlenerek takdiri alanın Seren olması en büyük isteğimdir. 

Prof. Dr. Dilek Aykut Seymen 
                  İzmir, 2022
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Özet

Bu çalışmanın temel amacı, gü-
nümüz küresel ticaret sisteminde, 
uluslararası iş bölümü ve uzmanlaş-
manın değişen yapısını ortaya koy-
mak ve bu yapının en temel unsuru 
olan işgücünün ülkelerin uluslarara-
sı ticaretteki konumlarını belirleme-
de nasıl etkili olduğunu göstermektir. 
Ülkelerin sahip oldukları işgücünün 
özellikleri onların hangi sektörlerde 
uluslararası iş bölümüne dahil olup 
uzmanlaşacaklarını belirlediği gibi, 
o sektörlerin dış ticaret içindeki 
önemi ve ülkenin uluslararası üre-
tim zincirindeki konumu da işgücü 
istihdam yapısını etkilemektedir. 
Bu nedenle çalışmada, uluslararası 
iş bölümünün temel unsuru olan 
işgücü hem küresel ticaret yapısını 
belirleyen hem de bu yapıdan etki-
lenen bir unsur olarak incelenmek-
tedir.

Uluslararası iş bölümü ve uz-
manlaşma, iktisat literatüründe ha-
len büyük ölçüde nihai mal üretim-
de kullanılan faktörlerin verimliliği 
ve/veya ülkelerin faktör donatımı 
farklarına dayalı karşılaştırmalı üs-
tünlükler teorisine göre açıklan-
maktadır. Oysa günümüzde, ara 
mal ticareti, uluslararası ticaret için-
de büyük bir yer kaplamakta ve ül-
kelerin uluslararası iş bölümündeki 
konumları, uluslararası üretim zin-
cirleri üzerinden belirlenmektedir. 

Bu nedenle, iş bölümü ve uzman-
laşma üzerine yapılan çalışmalarda 
ara mal ticaretini de kapsayacak bir 
yaklaşım gerekmektedir. Bu nokta-
dan hareketle çalışmada, iş bölümü 
ve uzmanlaşma “yeni” yapısı ile, 
yani ülkelerin uluslararası üretim 
zincirleri içindeki konumları ve bu 
konumu belirleyen unsurlar dikka-
te alınarak incelenmiştir. Uluslara-
rası uzmanlaşmanın dayanağı olan 
maliyet farkları uluslararası “yeni” 
iş bölümü teorisi temelinde ülkeler-
deki işgücü istihdamının yapısına 
bağlı olarak açıklanmış ve bu teme-
le dayalı uzmanlaşmanın ülkenin 
işgücü istihdamı üzerindeki etkileri 
araştırılmıştır. 

Türkiye’nin de esas itibariyle, 
uluslararası ticarette, üretim zincir-
leri üzerinden gerçekleşen uzman-
laşmasının yeni iş bölümüne göre 
oluştuğu düşünülmektedir. Başka 
bir ifadeyle Türkiye’nin, bir sektö-
rün uluslararası parçalanmış üretim 
zinciri içerisinde, işgücünü nispe-
ten ucuza ve esnek çalışma koşul-
ları ile istihdam ettiği aşamalarında 
konumlandığı öngörülmektedir. 
Bu analiz yapılırken beklenti, Tür-
kiye’nin bir sektörde, temel ihracat 
partnerlerinden daha düşük, ithalat 
partnerlerinden ise daha yüksek bir 
işgücü maliyetiyle üretim yapıyor 
olmasıdır. Türkiye’nin dış ticaretini 
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analiz eden pek çok çalışmada fark-
lı yöntemlerle ihracata konu olan 
malların emek yoğun yapısı tespit 
edilmekle birlikte bu çalışma, bu 
analizi uluslararası üretim zincirleri 
üzerinden yaparak farklı bir yakla-
şım ve yöntem izlemektedir. Türki-
ye’nin uluslararası uzmanlaşması-
nın, uluslararası yeni iş bölümüne 
uygun olup olmadığını gözlemle-
mek amacıyla çalışmada öncelikle 
sektörlerin uluslararası üretim zin-
cirleri oluşturulmuştur. Türkiye’nin 
bu zincirler içinde hangi sektörlerde 
konumlandığı farklı istatistikler ve 
endeks bulgularına dayalı gözlem-
lerler ile tespit edilmiştir. Uluslara-
rası üretim zincirlerinde Türkiye’nin 
konumlandığı belirlenen sektörler-
de işgücü istihdamının yapısı ince-
lenerek AB ülkeleriyle karşılaştırıl-
mıştır. Son olarak uluslararası yeni 
iş bölümüne göre uzmanlaşmasının 
Türkiye’nin işgücü istihdamı üze-
rindeki etkileri araştırılmıştır.

*
Dört bölüm olarak planlanan 

kitabın Birinci Bölümü, yukarıda 
vurgulanan “uluslararası yeni iş bö-
lümü” ve “uluslararası üretim zinci-
ri” kavramlarını açıklayan ve konu-
nun teorik çerçevesini çizen bir giriş 
bölümü niteliğindedir. Bu bölümde 
öncelikle, uluslararası üretim zinciri 
kavramı tanımlanarak; meta zinciri, 
küresel meta zinciri ve küresel de-
ğer zinciri kavramlarıyla benzer ve 

farklı noktaları ortaya konulmakta-
dır.

Bu kitapta, uluslararası üre-
tim zinciri, nihai mal üretimi için, 
uluslararası yeni iş bölümüne göre 
coğrafi olarak parçalanmış, ardışık, 
üretken faaliyetler dizisi şeklinde 
tanımlanmıştır. Bir nihai malın üre-
tim aşamalarının farklı ülkelerde 
gerçekleştirilmesi ve birleştirilme-
sini ifade etmektedir. Dış ticaretin 
ağırlığının ülke ekonomilerinde gi-
derek artması, ülkeler arasında sa-
dece nihai mal ticaretindeki artıştan 
değil, aynı zamanda bir nihai malın 
üretimi için gereken ara malların ve 
bileşenlerinin de artan uluslarara-
sı ticaretinden kaynaklanmaktadır. 
Üretimin uluslararasılaşarak bir 
zincir gibi farklı ülkeleri birbirine 
bağlayan yapısı içinde, ülkelerin bu 
zincirin hangi parçasında uzman-
laşacağı, dolayısıyla uluslararası iş 
bölümünde nerede yer alacağını 
belirleyen temel unsur ülkenin o 
üretimin hangi parçalanmış aşa-
masını daha düşük maliyet ile ger-
çekleştirdiğidir. Maliyet avantajını 
belirleyen pek çok faktör olmakla 
birlikte, sektörün emek yoğun veya 
sermaye yoğun olduğuna bakıl-
maksızın işgücü maliyetlerinin her 
zaman en önemli belirleyici oldu-
ğu bilinmektedir. Yeni ekonomik 
düzende işgücü maliyet avantajı-
nı belirleyen ise işgücünün sadece 
ucuza istihdam edilmesi değildir; 
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çalışma koşullarının esnek, güven-
cesiz, çalışma saatlerinin uzun, sen-
dikalaşmanın yetersiz olması gibi 
faktörler de önem kazanmaktadır, 
bu durumda ülkeler o sektörün 
uluslararası üretim zincirinde, sahip 
oldukları emek gücünün bu özellik-
lerine göre konumlanmakta ve bu 
sektördeki nihai mallar, ara mallar 
veya bileşenlerinde uzmanlaşarak 
ihraç etmektedirler. Üretim süreci 
ülkeler arasında parçalandıkça, ara 
mal ve hizmetlere yönelik talep art-
makta ve bu da ülkeleri, işletmeleri 
ve işgücünü giderek daha karma-
şık bir iş bölümünün parçası haline 
getirmektedir. Böylece uluslararası 
üretim zincirlerine bağlı yapının 
yaygınlaşması, uluslararası ticaret-
te yapısal değişime neden olmakta, 
ülkelerin uluslararası uzmanlaşma-
daki konumlarını da etkilemektedir. 
Bu durum, ekonomik olarak birbi-
rine bağımlı olan ülkelerde endüst-
rilerin ve istihdamın temel yapısını 
da etkilemektedir. Küresel ticaret 
yapısındaki bu değişim uluslararası 
iş bölümü ve uzmanlaşma kavra-
mına “yeni” boyutunu kazandıran 
özelliğidir.

Bu çalışmada gerek iktisat ge-
rek işletme literatüründe yer alan 
farklı üretim zinciri kavramlarının 
içinden “uluslararası üretim zinciri” 
kavramının kullanımı özellikle ter-
cih edilmiştir. Diğer üretim zinciri 
analizlerinden farklı olarak, ulusla-

rarası üretim zinciri analizinde te-
mel analiz birimi ülkelerdeki işgü-
cü olacak şekilde oluşturulmuştur. 
Böylece üretim artığı, diğer zincir 
analizlerinin aksine, ulus-devletler-
de veya düğüm aktivitelerde değil, 
ülkelerdeki işgücü tarafından üre-
tilmektedir. Bunun için, bir ülkenin 
üretim zincirindeki konumunun 
neye göre belirlendiği sorusuna 
uluslararası yeni iş bölümü teorisi 
çerçevesinde cevap verilmektedir. 
Bu yaklaşımın, uluslararası üretim 
zincirlerinin işgücü istihdamı üze-
rindeki etkilerinin analizinde daha 
belirleyici olduğu düşünülmektedir.

*
Kitabın İkinci Bölümünde, ulus-

lararası iş bölümü ve uzmanlaşma-
nın bu yeni boyutuna nasıl evrildiği 
tarihsel bir perspektifte incelenmiş-
tir. Bu bölümde uluslararası üretim 
nasıl ve ne zaman yaygınlaşmaya 
başlamıştır sorularına küresel öl-
çekte ve Türkiye özelinde yanıt ve-
rilmiştir. 

Uluslararası üretimin yaygınlaş-
masının 1970’li yıllardan itibaren 
kapitalizmin içinde bulunduğu kri-
zin aşılması için bir çözüm olarak 
sunulduğu görülmektedir. Ulusla-
rarası yeni iş bölümü teorisine göre, 
kâr oranlarının düştüğü sektörlerde 
üretim maliyetlerini azaltmak ama-
cıyla işgücü maliyetinin düşürülmesi 
yönündeki girişimler, üretimin ulus-
lararasılaşmasının temel nedenidir. 
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1980’li yıllarda az gelişmiş ve geliş-
mekte olan ülkelere ihracata yönelik 
sanayileşme politikası olarak yansı-
yan yeni ekonomik düzen, gelişmiş 
ülkelerde kâr oranlarının düştüğü 
sektörlerin sanayisi henüz gelişme-
miş ülkelere kaydırılmasını içermek-
tedir. Önceden dış pazara dönük 
olarak tarım ürünleri ve hammad-
deler üreten az gelişmiş ülkelerin, 
yeni uluslararası ekonomik düzende 
sanayinin demir-çelik, temel kimya 
gibi klasik sektörlerinde de ihracat 
yapması teşvik edilmiştir.

Sermayenin uluslararası karakter 
kazanması ve teknolojik gelişmeler-
le ulaşım ve iletişim maliyetlerinin 
düşmesi, nihai malların üretiminde 
gerekli belirli parçaların dış ülke-
lerde üretilip ithal edilmesini daha 
kârlı hale getirmiştir. Bu noktada 
az gelişmiş ülkelerin üretimin han-
gi aşamasını devralacağı, hangi ara 
malların üretiminde uzmanlaşacağı 
dolayısıyla uluslararası iş bölümün-
deki konumunun nasıl belirleneceği 
soruları ortaya çıkmaktadır. Ulusla-
rarası yeni iş bölümü teorisi temelde 
bu soruların cevabını açıklamakla 
ilgilenmektedir. Az gelişmiş ülkelerin 
dış pazar için sanayi üretimine baş-
lamasındaki temel koşul, üretimin 
gelişmiş ülkelerden daha kârlı bir 
şekilde tamamlanabiliyor olmasıdır. 
Bunun temel nedeni de ucuz işgücü 
ihtiyacını karşılayabilecek özelliklere 
sahip olan işgücü piyasasının az ge-

lişmiş ülkelerde bulunmasıdır. Ulus-
lararası yeni iş bölümüne göre az 
gelişmiş ülkeler, artan işgücü hacmi 
ve işgücünün daha düşük ücretlerle 
çalışması, çalışma saatlerinin daha 
uzun olması, istenen özelliklere göre 
istihdam edilecek kişileri seçmeye el-
verişli olması ve sanayide verimlilik 
farkının göz ardı edilebileceği sektör-
lerin bulunması gibi yapısal özellik-
leri nedeniyle sanayi malları üretim 
ve ihracatı için uygundur.

İşgücünün sahip olduğu bu özel-
liklerin yanı sıra, üretimin küçük 
parçalara ayrılabilir olması da ulus-
lararası yeni iş bölümü için gerek-
li bir unsurdur. Üretim sürecinin 
küçük parçalara ayrılabilmesi hem 
üretimin farklı ülkelere dağılması-
nı mümkün kılmış hem de vasıfsız 
ve ucuz işgücünün yapabileceği iş 
süreçlerini artırmıştır; üretim bu şe-
kilde parçalandığında katma değer 
içinde ücretlerin payı da düşürülmüş 
olmaktadır. Böylece yedek işgücü re-
zervinin niteliksel özellikleri, üretim 
sürecinin her aşamasında olmamak-
la birlikte, önemini görece yitirmek-
tedir.

Küresel ticaretin uluslararası 
üretim zincirleri üzerinden gerçek-
leşen yapısı, kitabın ikinci bölü-
münde, Dünya Bankası ve OECD 
raporlarında yer alan istatistikler 
derlenerek ve bir dizi hesaplama ya-
pılarak incelenmiştir. Dünya Ban-
kası 2015 yılı Raporunda, küresel 
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ticaretin yaklaşık yarısının ulusla-
rarası üretim zincirlerine bağlı ola-
rak gerçekleştiğini açıklamaktadır. 
Aslında bu oran 2008 krizi öncesi 
yüzde 55 (2005) gibi daha yüksek 
seviyelere de ulaşmıştır.  Dünya 
Bankası’nın 2020 yılı Dünya Geli-
şim Raporu, son on yılda uluslara-
rası üretime bağlı küresel ticarette 
görülen gerilemenin nedenlerini ise 
başta 2008 Küresel Krizi olmak üze-
re, Çin ve Doğu Avrupa ülkelerinin 
dünya ekonomisiyle bütünleşmesi-
ne ve Uruguay Toplantıları ve NAF-
TA gibi küresel ticaretteki yayılmayı 
teşvik edecek faaliyetlerin etkisinin 
azalmasına bağlamaktadır.

Küresel ticarette uluslararası 
üretime bağlı yapıyla ilgili fikir ve-
recek önemli göstergelerden birisi 
dünya ticaretinin üretim süreçleri-
ne göre dağılımı ve yıllar içindeki 
değişimidir. Dünya ticaret verileri, 
hammadde, aramalı ve nihai mal-
lar gibi üretim süreçleri dikkate alı-
narak sınıflandırıldığında; zaman 
içinde işlenmemiş hammaddelerin 
ticaretinin küresel ticaretteki payının 
giderek azaldığı, ara mallar içinde 
özellikle parça ve bileşenlerinin tica-
ret hacminin çok arttığı görülmekte-
dir: 1960’lı yıllarda tarım, sanayi ve 
temel yakıtların işlenmemiş ham-
maddelerinden oluşan temel mallar 
(hammaddeler) ile ara malların ve 
nihai malların küresel ticaret içinde-
ki payları birbirlerine neredeyse çok 

yakın iken (yüzde 30-35 aralığında) 
2019 yılına gelindiğinde, temel mal-
lar kategorisinin küresel ticaretteki 
payı yüzde 11,9’a gerilemiş; nihai 
malların payı sınırlı bir artış gös-
termiş; ara malların payı ise yüzde 
49,3’e yükselmiştir. Aramalları alt 
grupları itibariyle incelendiğinde; 
ara/yarı mamul malların küresel 
ticaretteki önemini yüzde 30’lar 
düzeyi ile hep koruduğu, pay artışı-
nın aramal/parça ve bileşenlerinde 
olduğu gözlenmektedir. Bu grubun 
küresel ticaret içindeki payı 1960’lı 
yılların başında yüzde 4,9 iken 2019 
yılında yaklaşık yüzde 20’dir. Bu 
artış, temelde yatırım mallarının 
aksam ve parçalarının ticaretinde-
ki artıştan kaynaklanmaktadır. Bu 
gözlemler, küresel ticaretin üretim 
süreçlerine göre dağılımında, sanayi 
için işlem görmemiş hammaddeler 
ticaretinin yerine parça ve bileşen 
ticaretinin geçtiğini göstermektedir.

OECD (2010) Ekonomik Küre-
selleşme Göstergeleri Raporunda 
uluslararası üretim zincirlerinin dış 
ticarette artan ağırlığı, imalat sanayi 
üretim değeri içinde ihracat payları-
nın hesaplanmasıyla izlenmektedir. 
Dikey uzmanlaşma ve üretim süreci-
nin uluslararası düzeyde paylaşımı-
nın yaygınlaşması, ülkelerin üretim 
sürecinin bazı aşamalarını üretmek 
yerine ithal etmeyi tercih etmesine 
neden olmaktadır. OECD’nin ra-
porunda yaptığı bir karşılaştırma, 


