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GİRİŞ 

Tarih boyunca teknolojik gelişmeler insana dair her alanı etkilemiş ve 

şekillendirmiştir. Öte yandan insan ihtiyaçları, teknolojik gelişmelerin 

ve yeniliklerin yaratılması sürecinde en önemli motifi oluşturmuştur. 

İnsanoğlu ilk olarak temel üretim faktörünün toprak olduğu tarım 

toplumunu oluşturmuş ve tarımsal üretimin gerçekleştirilmesini 

sağlayan teknolojileri geliştirmiştir. Ardından temel üretim faktörünün 

sermaye malı olduğu sanayi toplumu dönemini yaşamış ve sanayi 

üretiminin gerektirdiği teknolojik atılımlar gerçekleştirilmiştir. Son 

olarak 1960’lı yıllardan itibaren temel üretim faktörünün ve ürünün 

bilgi olduğu bir toplumsal yapı olan bilgi toplumu ortaya çıkmaya 

başlamıştır. Bu dönüşüm toplumsal yapının bir öğesi olan ekonomik 

yapıyı da etkilemiştir. 1990’lı yıllardan itibaren bilgi ekonomisi, yeni 

ekonomi, ağırlıksız ekonomi gibi farklı kavramlarla ifade edilen bu 

ekonomik yapı giderek küresel düzeyde egemen hale gelmiştir. 

Toplumsal yapıda yaşanan her dönüşüm toplum içerindeki güç 

dengesini de etkilemiş ve temel üretim faktörlerine sahibi olan 

ekonomik ve politik gücü elde etmiştir. Günümüzde de temel üretim 

faktörünün bilgi olduğu dikkate alındığında, bilgiyi üreten gücü elinde 

tutmakta gerek üretim gerekse bölüşüm süreçlerini kendi çıkarları 

doğrultusunda etkilemektedir.   

Bilgi ekonomisini ortaya çıkaran önemli unsurlardan biri 

küreselleşmedir. Küreselleşmenin ortaya çıktığı 1980’li yıllardan 

itibaren, dünya ticaretinin serbestleşmesi eğilimi hızla artmaya 

başlamıştır. Bu durum ülkelerin ihracata yönelik büyümelerine neden 
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olurken aynı zamanda aralarındaki rekabetin de artmasına yol 

açmıştır. Dünya ticaretinden daha yüksek paylar alabilmek ancak 

katma değeri yüksek ürünler üreterek ve küresel değer zincirine 

katılarak başarılabilecek bir olgu halini almıştır. Küreselleşme 

öncesinde arz zinciri, mal zinciri, küresel tedarik zinciri gibi isimler 

ile adlandırılan ve üretim için gerekli olan hammaddenin tedarik 

edilmesi ile sınırlı olan süreç, küreselleşme ile üretimin farklı 

aşamalarının farklı üretim noktalarında gerçekleştirilmesi ve daha 

sonra birleştirilerek nihai malın elde edilmesi şeklinde bir üretim 

yöntemine dönüşerek küresel değer zinciri adı verilen kavramı ortaya 

çıkartmıştır.  

Türkiye dışında çalışmada ele alınan tüm Türk Cumhuriyetleri1 

bağımsızlıklarını 1991 yılında elde etmişlerdir. Uzun yıllar boyunca 

sosyalist ekonomik düzene sahip olan Türk Cumhuriyetleri, 

bağımsızlıklarını kazandıktan sonra liberal ekonomik düzene 

geçmişler ancak geçiş sürecinde yeni düzene uyum sağlamakta birçok 

zorlukla karşı karşıya gelmişlerdir. Liberal düzene geçiş ile 

küreselleşme eğilimleri de artmış ve küresel ekonomik düzene 

eklemlenme farklı alanlarda gerçekleşmiştir. Bu alanlardan biri de 

üretimin küreselleşmesi ve küresel değer zincirleridir. Küresel değer 

zincirine katılım birçok gelişmekte olan ülke için olduğu gibi Türk 

Cumhuriyetleri için de son derece önemlidir. Bu ülkeler genç nüfusları 

ve zengin yeraltı kaynakları ile küresel değer zincirinden yüksek 

paylar alabilme potansiyeline sahiptirler. Küresel değer zincirine 
 

1 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti veri kısıtı nedeniyle çalışmaya dahil 
edilememiştir. 
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yüksek katılım sağlamak Türk Cumhuriyetleri’nin hem dünya 

ticaretinden yüksek paylar almalarını hem de dünya ekonomisine 

entegre olmalarını sağlayacaktır. 

Çalışmanın amacı, Türk Cumhuriyetleri’nin küresel değer zinciri 

içerisindeki yerlerini belirlemek ve analiz etmektir. Bu amaçla 

çalışmada “UNCTAD-Eora GVC” veri seti kullanılarak analizler 

gerçekleştirilmiştir. Bahsi geçen veri seti ile altı Türk Cumhuriyeti’nin 

yanı sıra gelişmiş, gelişmekte olan ülkelerin Küresel değer zinciri 

(KDZ) Katılım Endeksi (GVC-Participation Index) hesaplanmıştır. 

Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke ayrımı Uluslararası Para Fonu’nun 

sınıflandırmasına göre yapılmış ve hesaplanan değerlerin aritmetik 

ortalaması alınarak analizler gerçekleştirilmiştir.  

Çalışmanın birinci bölümünde, küreselleşme ve küresel değer zinciri 

kavramları tanıtılmış, ikinci bölümünde Türk Cumhuriyetleri ve 

küresel değer zincirleri hakkında bilgi verilmiştir. Üçüncü bölümde 

ise önce veri seti tanıtılmış ve yöntem açıklanmış ardından analiz 

sonucunda elde edilen endeks değerleri çerçevesinde Türk 

Cumhuriyetleri özelinde yorumlar yapılmıştır. Sonuç kısmında ise 

elde edilen bulgular ışığında politika önerilerinde bulunulmuştur. 

1. Küreselleşme ve Küresel Değer Zincirleri 

1960’lı yıllardan itibaren bilgi ve iletişim teknolojilerinde ortaya çıkan 

gelişmeler dünya ekonomik sistemi üzerinde de önemli etkileri 

beraberinde getirmiştir. Bu süreçte bilgi iletişim teknolojilerinde 

yaşanan ilerleme küreselleşme eğilimlerine hız kazandırmıştır. Öte 

yandan ulaşım sektöründe yaşanan gelişmeler de özellikle mal ve 



420 | MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X 

 

 

hizmet ticaretinin artmasını sağlayarak küreselleşme sürecine hız 

kazandıran bir başka faktör olmuştur. Bununla beraber küreselleşme 

eğilimleri de beraberinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin 

yaygınlaşmasını beraberinde getirmiş aralarında karşılıklı ve yığılımlı 

bir etkileşim yaşanmıştır. Yaşanan küreselleşme eğilimleri farklı 

araştırmacılar tarafından farklı açılardan inceleme konusu yapılmıştır. 

Belki de üzerinde en çok araştırma yapılan konular küreselleşmenin 

gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler ya da ulus devlet üzerine etkileri 

konularında yoğunlaşmıştır. Bu çerçevede Ohmae (1995: 75) 

küreselleşmenin ulus devletin sonu anlamına geldiğini ifade etmiştir.   

Küreselleşme; teknolojik gelişmelere paralel çeşitli mal, hizmet, 

sermaye-para, emek ve bilgi gibi unsurların hızlı bir şekilde hareket 

ederek, ülke sınırları aşmalarına bağlı olarak ekonomik, politik ve 

kültürel ilişkilerin değişime uğradığı ve etkileşime girdiği bir süreç 

olarak tanımlanabilir (Erkan vd., 2007: 9-10). Bu bağlamda 

küreselleşme sadece ekonomik bir olgu olmayıp sosyal, politik ve 

kültürel boyutları da bulunan bir olgudur. Dolayısıyla günümüzde 

dünya sosyal, politik ve ekonomik faaliyetler açısından giderek 

bütünleşik hale gelmekte ve herhangi bir ülkede ya da bölgede sosyal, 

politik ve ekonomik düzeyde alınan kararların veya yaşanan olayların 

küresel düzeyde hissedilme derecesi ve yayılım hızı artmaktadır 

(Mulugata ve Assefa, 2002: 24). 

Her ne kadar küreselleşmenin ekonomik, politik, sosyal ve kültürel 

boyutları söz konusu olsa da bu çalışmanın kapsamı bağlamında 

küreselleşmenin özellikle ekonomik boyutu üzerinde durulacaktır. 
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Şenses (2004: 1) küreselleşmeyi ekonomik boyutuyla ele alarak “mal 

ve hizmetlerin, üretim faktörlerinin teknolojik birikimin ve finansal 

kaynakların ülkeler arasında serbestçe dolaşabildiği, faktör, mal, 

hizmet ve finans piyasalarının giderek bütünleştiği bir süreç” olarak 

tanımlamaktadır. Tarihsel süreç incelendiğinde ekonomik 

küreselleşmenin farklı dönemlerde farklı şekillerde yaşandığı ifade 

edilebilir. Bu dönemler ve temel özellikleri aşağıdaki gibi ele 

alınabilir (Waters, 1995: 93–94):  

• 1600–1870 merkantilist ekonomi dönemi. Bu dönem zayıf ulus 

devletlerin ortaya çıktığı, tek zenginlik kaynağının kıymetli madenler 

olduğu ve korumacı politikalar izlenerek dış ticaretin zenginleşmenin 

ya da servet biriktirmenin bir aracı olarak görüldüğü dönemdir. 
 

• 1870–1970 politik ekonomi dönemi: Yaşanan dünya savaşlarından 

sonra uluslararası ticaretin arttırılması için önemli adımların atıldığı ve 

bu çerçevede Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu’nun 

kurulduğu dönemdir. Bu dönemde ulus devletlerin gücü daha çok 

ekonomik güçleriyle sınırlı kalmış; ulusal firmalar güçlenerek çok 

uluslu şirketler haline gelmiştir. Ayrıca devletler ekonomik güçlerini 

artırmak için bu firmalarla işbirliği içerisine girmişlerdir. Yine bu 

dönemde uluslararası kurumlar ve çok uluslu şirketler arasındaki 

ekonomik ilişkiler yoğunlaşmış ve bunların ekonomik ve politik 

gücünde de artış yaşanmıştır. Böylece uluslararası finans sistemi 

giderek bu egemen güçler tarafından kontrol edilir hale gelmiştir. 
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• 1970 sonrasında, özellikle 1990’lardan itibaren somutlaşan kültürel 

ekonomi aşaması: Günümüze kadar olan bu son dönem piyasaların 

devletin kontrol kapasitesinin üstünde büyüdüğü, üretim biriminin 

daha insani ve kişisel ölçekte küçülmeye başladığı, kültürel ekonomi 

aşamasıdır. Bu dönemde üretim yapısı giderek değişmiş; temel üretim 

faktörü ve çıktı bilgi haline gelmiştir. Dolayısıyla bu dönemin öncü 

sektörleri; ürünleri semboller olan, kitle iletişim, eğlence ve yeni 

medya sektörleridir. 
 

Yukarıda yer alan dönemler dikkate alındığında kavramsal açıdan 

uluslararasılaşma ile küreselleşme kavramları arasındaki farklılığa 

değinmek yerinde olacaktır. Uluslararasılaşma, ekonomik faaliyetlerin 

ulusal sınırların ötesinde daha geniş coğrafi yayılımını sağlayan bir 

süreç olarak açıklanmaktadır. Küreselleşme ise uluslararası alana 

yayılmış olan ekonomik faaliyetlerin fonksiyonel düzeyde de 

bütünleşmesini ifade eden niteliksel bir süreçtir (Dicken, 2014: 360). 

Bu bağlamda Waters (1995: 93–94) tarafından küreselleşmenin 

dönemleri olarak ele alınan ilk iki dönem küreselleşmeden ziyade 

uluslararasılaşmayı ifade etmektedir.  

Ekonomik küreselleşmeyi üç farklı boyutuyla ele almak mümkündür 

(Adıgüzel, 2011: 100):  

a. Ticaretin küreselleşmesi, 

b. Finansal küreselleşme ve 

c. Yatırımın ve üretimin küreselleşmesi 
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Ticaretin küreselleşmesi, mal ve hizmet ticareti yönünden 

liberalizasyonu ifade etmektedir. Finansal küreselleşme ise finans 

piyasalarındaki kontrollerin ve kısıtlamaların kaldırılarak uluslararası 

rekabete açılması, piyasaların konvertibiliteye sahip hale getirilmesi, 

esnek döviz kuruna geçilmesi, uluslararası sermaye akımlarının 

artmasının yanı sıra yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları gibi yeni 

kurumsal değişikliklerin gerçekleştirilerek finans piyasalarındaki 

işlevlerinin artmasıdır (Adıgüzel, 2011: 101).  

Ekonomik küreselleşmenin bir başka boyutu ise yatırımın ve üretimin 

küreselleşmesidir. Yatırımların küreselleşmesiyle ifade edilmek 

istenen doğrudan yabancı sermaye yatırımları olup bir yönüyle de 

üretimin küreselleşmesine işaret etmektedir. Doğrudan yabancı 

sermaye yatırımları, bir firmanın faaliyetlerini sürdürdüğü ana 

merkezinin bulunduğu ana ülkenin dışında diğer ülkelerde üretim 

tesisi kurması ve/veya mevcut üretim tesislerini satın alması şeklinde 

tanımlanabilir. Üretimin küreselleşmesi ise firmaların sınır ötesi sabit 

sermaye yatırımının yanı sıra sınır ötesi iştirak, fason imalat 

anlaşmaları ve başka yöntemlerle mal ve hizmet üretim faaliyetlerini 

kendi ülkeleri dışında yaymalarıdır (Adıgüzel, 2011: 124).  

Üretimin küreselleşmesi noktasında bir diğer önemli olgu küresel 

değer zincirleridir. Küresel değer zinciri kavramını açıklamadan önce 

değer zinciri kavramının açıklanmasında yarar bulunmaktadır. Değer 

zinciri, bir hizmet veya ürünün, ilk düşünce aşamasında itibaren, 

tasarlanıp farklı gelişim aşamalarından geçerek üretimde fiziksel 

değişim ve diğer dönüşümlerden sonra nihai tüketiciye erişmesi ve 
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kullanım sonrası satış sonrası destek hizmetleri de dahil olmak üzere 

tüm faaliyetleri kapsayan, katma değerin nasıl meydana geldiğini 

açıklayan bir modeldir (Kaplinsky ve Morris, 2000: 4). Söz konusu 

değer zincirlerinin tek bir ülke yerine küresel düzeyde kurulması ile 

küresel değer zincirleri oluşmuştur. 

1980’li yıllardan itibaren bir yandan küresel ticaret hacmi giderek 

genişlerken diğer yandan uluslararası ticaretin yapısında niteliksel bir 

değişim ortaya çıkmıştır. Bu niteliksel değişimin önemli 

nedenlerinden biri, söz konusu yıllarda neo-liberal politikalar 

çerçevesinde uluslararası kurumların da etkisi ile ithal ikameci 

sanayileşme stratejisinden ihracata yönelik sanayileşme stratejisine 

geçiştir. 1970’li yıllarda petrol krizi, cari açık, döviz açığı vb. makro 

ekonomik sorunlar birçok ülkede görülmüştür. 1980’li yıllardan 

itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu birçok ülkeye ihracata 

yönelik sanayileşme stratejisine geçilmesi ve liberal politikaların 

yürürlüğe konulması bir çözüm önerisi olarak sunulmuş ayrıca bu 

politikaların uygulanması yönünde uluslararası kurumlar tarafından 

yapılan baskılar giderek artmıştır. Bu süreç ve ortam küresel değer 

zincirlerinin gelişmesinin ekonomi-politik faktörünü oluşturmuştur. 

Üretim faaliyetlerini küresel çapta sürdüren firmaların da bu sürecin 

önemli destekçilerinden olduğunu ifade etmek gerekmektedir. Çünkü 

söz konusu firmalar sadece yerel düzeyde değil uluslararası düzeyde 

daha büyük piyasalara sahip olmayı liberalleşme yönünde yasal 

düzenlemelerin gerçekleştirilmesini yeni ve geniş pazarlara 

ulaşabilmeyi ve bu doğrultuda maliyet düşüşleri sağlayarak 

kârlılıklarını artırmayı amaçlamaktadırlar (Erkök, 2020: 640). 
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Küresel değer zincirlerinin gelişiminde önemli olan bir diğer faktör 

teknik alana ilişkindir. Ulaşım, taşımacılık, lojistik ve bilgi iletişim 

sektörlerinde yaşanan gelişmeler bir yandan maliyet düşüşlerini 

sağlayarak diğer yandan üretimin coğrafi olarak bölünmesinde etkili 

olarak küresel değer zincirlerinin gelişmesinde belirleyici olan diğer 

faktörü oluşturmuştur (Dağistan, 2017: 825). Küresel ekonomik 

sistemin içinde geliştiği ve desteklediği teknolojik yapı ile kurumsal 

değişim ekonomik birimlerin küresel iş bağlantılarının gelişmesini 

beraberinde getirmiştir. Dolayısıyla bu süreç sermaye sahiplerini ya da 

firmaları etkileyerek onların sınır-ötesi iş bağlantıları kurmak ve 

geliştirmek suretiyle dünyanın farklı bölgelerinde üretim, pazarlama 

ve ticaret faaliyetlerine hız kazandırmıştır. Böylece bütün bu 

bağlantılar ve akışlar, köken ve mekân önemli olmaksızın ulus-ötesi 

bağlamda meydana gelmekte; küresel düzlemde ulus-ötesi ağ mantığı 

egemen hale dönüşmektedir (Yalçınkaya, 2015: 317). Küresel ağ, 

çokuluslu (multinational) firmaların merkez güç olduğu ve değer 

zincirlerini yönlendirdiği veya çok-uluslu firmalar arasındaki anlaşma 

ve iş birlikleri temelinde biçimlendiği bir yapıda oluşmaktadır. Bilgi 

ve iletişim teknolojilerinde yaşanan gelişmelere bağlı olarak yerel ya 

da ulus-ötesi firmalar, küresel bir üretim ağı içerisinde faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Ağ içerisinde yer alan diğer firmalarla sözleşmeli 

üretim ve pazarlama bağlantıları kurulmaktadır. Bu da bir firmanın 

küresel hale gelmesine ortam hazırlamaktadır (Yalçınkaya ve 

Yalçınkaya, 2016: 2239). Bununla birlikte bu yapı içerisinde küçük ve 

orta ölçekli firmalar arasında da iş birliği ağları kurulmuş olsa da 
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bunların en azından belli endüstriler itibariyle küresel ekonomideki 

rolleri sınırlı kalmaktadır (Castells, 2000: 207).   

Bir ülkenin küresel değer zincirlerine katılım düzeyi söz konusu 

ülkenin ihraç ettiği ürünlerdeki yabancı katma değeri ile yabancı 

ülkelerin ihraç ürünlerinde söz konusu ülkenin katma değerinin 

toplamı ile belirlenmekte ve o ülkenin küresel çapta değer zincirlerine 

ne derece entegre olduğunu ortaya koymaktadır (Sezgin, 2020: 2). 

Ülkelerin küresel değer zincirlerine katılımları sahip oldukları faktör 

donatımına ve kurumsal yapısına bağlı olarak gerçekleşmektedir. 

Ülkeler bir yandan üretim sürecinde ithal girdi kullanırlarken diğer 

yandan da diğer ekonomilerin ihracatında kullanılan girdilerin 

tedarikçisi olarak küresel değer zincirlerinde yer alırlar. Dolayısıyla da 

küresel değer zincirlerine iki şekilde katılmış olurlar (Koopmann vd., 

2010: 2). Böylece küresel değer zincirlerine katılım, geriye ve ileriye 

doğru katılım olarak gerçekleşmektedir. Ülkelerin brüt ihracatı 

içerisinde yer alan yerli katma değer ileriye doğru katılımı; brüt 

ihracat içerisinde yer alan yabancı katma değer ise geriye doğru 

katılımı ifade etmektedir. Hammadde ve girdi ihraç eden firmaların 

nihai üretici ile kurduğu bağlantı “ileri yönlü” olurken; nihai üretici 

açısından değerlendirildiğinde tedarikçilerle kurulan bağlantılar 

“geriye dönük” olarak değerlendirilmektedir (Sezgin, 2020: 2).  

Bir ülkenin ileriye ve geriye dönük katılımlarındaki durumu, söz 

konusu ülkenin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü etkilemesinin 

yanı sıra rekabet gücünü korumasında ve artırmasında önem arz 

etmektedir (Kowalski vd., 2015: 15). Genel anlamda, bir sektörün 
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geriye doğru bağlantısı, sektörün üretim süreçlerinde ithal girdilere 

olan bağımlılığını ifade etmekte ve bu bağlantının güçlü olması 

sektörel bağımsızlığın çok düşük bir başka ifadeyle da dışa 

bağımlılığın yüksek olduğunu; ileriye doğru bağlantılar ise 

ekonomideki sektörlerin tedariklerine olan bağımlılığını 

göstermektedir (Song vd., 2006: 1207-1208).  

Küresel değer zincirlerinde ülkelerin elde ettikleri katma değer, ileriye 

ve geriye doğru katılımlarındaki konumlarına bağlıdır. Küresel değer 

zincirlerinde yer alan her faaliyette gerek ulusal gerekse uluslararası 

düzeyde bir rekabet vardır. Her bir aşamada rekabet gücü, ülkenin 

sahip olduğu faktör donatımının yanı sıra yerel kaynaklardan 

yararlanabilme, yabancı yatırım çekebilme, ar-ge faaliyetlerinin 

düzeyi, üretim faktörlerinin verimliliği gibi unsurlara bağlıdır (Arslan 

ve Çöp, 2020: 1703). Dolayısıyla ülkelerin söz konusu zincirlerden 

elde edecekleri değer de ekonomi politikası karar birimlerinin bu 

alanlarda yürütecekleri ekonomi politikaları çerçevesinde 

belirlenecektir.  

Küresel değer zincirlerinden gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

elde edecekleri değerler birbirinden farklı düzeyde olacaktır. 

Küreselleşme süreci ile gelişmekte olan ülkeler ucuz işgücü, çevresel 

maliyetlerin düşük olması gibi nedenlerle artan doğrudan yabancı 

sermaye yatırımlarının da etkisiyle giderek daha fazla küresel değer 

zincirlerine katılma fırsatı yakalamışlardır. Bununla birlikte bu 

ülkelerin değer zincirlerine katılım alanlarının genellikle düşük katma 

değerli alanlar olması küresel değer zincirlerinden elde ettikleri 
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değerin de sınırlı düzeyde kalmasını beraberinde getirmektedir. 

Gelişmiş ülkeler ise bilgi, yenilik ve teknoloji alanlarında giderek 

uzmanlaştıklarından günümüzde küresel değer zincirlerine bu 

unsurlarla dahil olmaktadırlar. Dolayısıyla da zincirlerden daha fazla 

pay almaktadırlar.  

Küresel değer zincirinde yer alan firmalar, maliyetlerini minimize 

ederek bir maliyet avantajı elde etme ve zincir sonunda rekabet gücü 

en yüksek ürüne ulaşma hedefindedirler. Çok uluslu şirketlerin çok 

sayıda iş ortaklarının bulunması maliyet minimizasyonu için üretim 

açısından en uygun faaliyet alanlarının belirlenmesini kolaylaştırmış 

ve üretimin farklı aşamalarının mukayeseli üstünlüklerine göre en 

elverişli olan ülkelerde gerçekleştirilmesine ortam sağlamış ve küresel 

değer zinciri buna göre tasarlanmıştır (Erkök, 2020: 640). Ortaya 

çıkan maliyet avantajı nihai ürüne sahip olan ülkeye ya da firmaya 

rakiplerine göre rekabet gücü kazandırmaktadır. Üretim sürecinin 

gerçekleştirildiği ülkelerde küresel değer zinciri nihai ürüne ulaşmak 

için büyük ölçüde ara malı ithal edilmesinin yanı sıra ortalama ücret 

düzeyinin düşük olduğu ülkelere doğru üretimin kayması sonucunu 

ortaya çıkarmaktadır. Bu durum da gelişmekte olan ülkelerin ucuz 

işgücüne dayalı olarak küresel değer zincirlerine girmelerini 

beraberinde getirmektedir. Bu yapı katma değer açısından 

değerlendirildiğinde ucuz işgücünün ortaya çıkaracağı katma değerin 

de düşük olacağı şeklinde bir sonuca ulaşılabilir. Diğer yandan böyle 

bir ülkenin zincire katacağı değeri ya da üretim aşamasını 

gerçekleştirebilecek rakip konumda olan çok sayıda gelişmekte olan 

ülke bulunmaktadır. Bu durum içerdekiler-dışarıdakiler modeline 
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benzer biçimde ücretlerin böylesi ülkelerde düşük kalmasına da neden 

olacaktır. Gelişmiş ülkelerse küresel değer zincirine bilgi, yenilik ve 

teknoloji gibi yüksek katma değer elde etmelerine olanak veren üretim 

süreçleriyle katılırlar. Böylece zincirden daha yüksek bir pay alırlar. 

Ayrıca gelişmiş ülkelerin gelişmekte olan ülkelerde gerçekleştirdikleri 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ana ülkeye aktarılan kar 

transferleri de uluslararası gelir dağılımını bozucu etki yaratır. Sonuç 

olarak bu süreç aynı zamanda uluslararası gelir dağılımını bozucu 

etkiyi ortaya çıkarmaktadır (Şanlısoy, 2016: 2195). Dolayısıyla 

küresel değer zincirleri; hammaddenin nihai ürüne dönüşümü 

süreçlerine ilişkin katma-değer oluşumunu içermesinin yanı sıra değer 

yaratma ve ortaya çıkan değerden pay alma çabası anlamını da 

içermektedir (Gereffi, 2005: 168). Bu sürecin gelişmekte olan ülkeler 

boyutunda ortaya çıkardığı bir başka olumsuz durum da küresel 

ekolojik eşitsizliklerle ilgilidir. Çünkü kendi ülkelerinde çevresel 

maliyetleri yüksek olan çok uluslu firmalar maliyet minimizasyonu 

amacıyla çevresel maliyetlerin düşük olduğu ülkelere üretimlerini 

kaydırmakta bu da küresel ekolojik eşitsizlikleri artırmaktadır. 

Geçmişte bir ülkede malların üretimi baştan sona o ülkenin sınırları 

içerisinde gerçekleşirken küresel değer zincirlerinin gelişmesiyle 

birlikte günümüzde üretim yeri küresel bir boyut kazanmıştır. Çünkü 

birçok ürünün imalatı ya da montajı farklı ülkelerden temin edilen 

girdilerle gerçekleştirilmektedir (Lamy, 2012: 23). Böylece çok 

sayıdaki gelişmiş ve gelişmekte olan ülke farklı açılarla küresel alanda 

ortaya çıkan bu zincirlere ve dolayısıyla üretim sürecine katılma fırsatı 

bulmuşlardır. Bu çerçevede özellikle gelişmekte olan ülkeler 
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geleneksel dış ticaret aracılığıyla elde edemeyecekleri birçok fırsatı da 

elde etmişlerdir. Çünkü küresel değer zincirleri bir ürünün ülkenin 

sahip olduğu teknolojik donatımına bağlı olarak tamamını üretebilme 

kapasitesine sahip olmayan ülkelere en azından söz konusu ürünün 

belli parçalarını üretebilme imkânı sağlamaktadır. Bu durum uzun 

dönemde özellikle artan gelirden teknolojik alt yapıya daha fazla pay 

ayrılmasına bağlı olarak söz konusu ülkede tüm ürünü ya da daha 

yüksek katma değerli parçaları üretebilme olanağını artırmaktadır. Bu 

noktada Çin güzel bir örnek olarak gösterilebilir. Ayrıca gerek 

doğrudan yabancı sermaye yatırımlarıyla gerekse küresel değer 

zincirlerine bağlı olarak firmalar arasında özellikle de küresel değer 

zincirlerine egemen olan küresel firmalardan küçük ölçekli 

firmalara/iş ortaklarına doğru teknoloji transferi ve bilgi aktarımı 

gerçekleşmektedir.  

2. Küresel Değer Zinciri ve Türk Cumhuriyetleri 

Çalışmada veri kısıtı nedeniyle Türk Cumhuriyetleri olarak 

Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkiye, Türkmenistan ve 

Özbekistan çalışma kapsamına alınmıştır. Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti ise veri kısıtına bağlı olarak çalışma kapsamı dışında 

bırakılmıştır. Türkiye, kuruluşundan itibaren ekonomik model olarak 

liberalizmi benimsediği ve batı ittifakı içerisinde yer aldığı için 

çalışma kapsamındaki diğer ülkelerden farklılık arz etmektedir. Diğer 

Türk Cumhuriyetleri ise uzun yıllar Sovyetler Birliği içerisinde yer 

almışlar ve ekonomik yapıları sosyalist ekonomik düzene göre 

şekillenmiştir. Bu dönemde Türk Cumhuriyetleri’nin üretim yapısı 
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piyasa ilkelerine ve karşılaştırmalı üstünlüklere göre değil, merkezi 

idare tarafından alınan kararlara göre şekillenmiştir. Ayrıca Sovyetler 

Birliği döneminden miras kalan düşük kaliteli ulaşım altyapısı da Türk 

Cumhuriyetleri’nin rekabet gücünü azaltıcı etki yapmıştır (Erokhin 

vd., 2020: 1). Sovyetler Birliği’nin 1991 yılında dağılması ile Türk 

Cumhuriyetleri bağımsızlıklarını elde etmiş ardından ekonomik düzen 

olarak piyasa ekonomisini benimsemişlerdir. Sovyetler Birliği 

döneminde küreselleşme, küresel değer zinciri gibi kavramların 

dışında kalınması bu ülke ekonomilerinin zorlayıcı etkilerle 

karşılaşmalarına neden olmuş, bu nedenle başlangıçta küresel 

rekabette dezavantajlı konumda yer almışlardır. Sovyetler Birliği 

dönemindeki geleneksel pazarların kaybedilmesi, ortak para alanının 

ortadan kalkması, devlet desteklerine önemli oranda son verilmesi ve 

dünya pazarına hammaddeden başka rekabetçi ürün çıkarılamaması bu 

ülkelerin uzun süreli, derin sosyal ve ekonomik dalgalanmalar 

yaşamalarına neden olmuştur (Veliyev, 2009: 104). Yaşanan bu 

sancılı dönemde elde edilen tecrübeler sayesinde Türk Cumhuriyetleri 

zengin doğal kaynaklarını milli çıkarlara uygun olarak yönlendirme, 

dünya ekonomileriyle bütünleşmelerini sağlayacak üretim yapısına 

sahip olma ve küresel değer zincirine katılım fırsatlarından yararlanma 

konularında stratejiler geliştirmişlerdir. 

Tablo 1’de Türk Cumhuriyetleri’nin seçilmiş sosyo-ekonomik verileri 

yer almaktadır. Küresel değer zincirinden yüksek pay almak isteyen 

ülkelerin yüksek katma değerli ürünler, yenilik ve teknoloji üretmeleri 

gerekmektedir. Bu nedenle yenilik yaratma kapasitelerinin 

belirlenmesi için AR-GE harcamaları, internete ulaşım, patent sayısı, 
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insani gelişmişlik düzeyi, ekonomik özgürlük ve bilgi ve iletişim 

(BİT) değişkenlerinin durumu önem arz etmektedir.  

Tablo 1: Seçilmiş Sosyo-Ekonomik Göstergeler (2019) 

Kaynak: Dünya Bankası veri tabanından elde edilen verilerden yazarlar tarafından 
derlenmiştir. (Sarı: 2018, Turuncu: 2017 yılı verileridir.) 

Tablo 1’e göre Türkiye dışındaki tüm Türk Cumhuriyetleri’nde AR-

GE harcamalarının ve araştırmacılarının, güvenli internet 

sunucularının, BİT ürünlerinin toplam ihracat içindeki payının ve 

patent başvurularının düşük düzeyde kaldığı görülmüştür. Türkiye’nin 

AR-GE harcamalarının ve araştırmacılar, patent sayısı, güvenli 

internet sunucuları, BİT ürünlerinin toplam ihracat içindeki paylarında 

diğer Türk Cumhuriyetleri’nden pozitif anlamda ayrıldığı söylenebilse 

de Türkiye’nin de bu değişkenler açısından gelişmiş ülkelerin oldukça 

Azerbaycan Kazakistan Kırgızistan Türkiye Türkmenistan Özbekistan
Büyüme Hızı 2,22 4,50 4,51 0,92 6,20 5,56

Kişi Başına GSYİH ($) 4793,13 9812,53 1309,53 9126,56 6966,64 1724,86

AR-GE Harc./GSYİH 0,18 0,12 0,11 0,96 / 0,13

AR-GE Araştırmacısı/Nüfus / 666,94 / 1379,41 / 476,18

İnternet Kullanıcısı/Nüfus 79,80 81,88 38,20 73,98 21,25 55,20

Patent Başvuruları 
(Yerleşikler) 147 789 92 7871 / 374

Patent Başvuruları 
(Yerleşik Olmayanlar) 20 193 1 217 / 169

Güvenli İnternet Sunucuları
(milyon kişi başına) 298,72 3311,43 422,15 6759,72 47,42 470,86

DYY, Net Giriş/GSYİH 3,13 1,85 3,30 1,22 4,87 4,00

İnsani Gelişmişlik Endeksi 0,76 0,83 0,70 0,82 0,72 0,72

Özgürlük Endeksi Özgür Değil Özgür Değil Özgür Değil Özgür Değil Özgür Değil Özgür Değil
Ekonomik Özgürlük 
Endeksi ve Sıralaması 6,37 (112) 7,12 (73) 6,99 (78) 6,62 (99) / /

BİT malları İhracatı/ 
Toplam İhracat (%) 0,02 0,12 0,15 1,26 0,01 /

BİT malları İthalatı/ Toplam 
İthalat (%) 3,75 5,84 3,66 6,17 5,55 /
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gerisinde bulunduğunu belirtmekte fayda vardır. Ayrıca Türk 

Cumhuriyetleri’nin tamamının özgürlük endeksine göre özgür 

olmayan ülke statüsünde olmaları ve ekonomik özgürlük endeksinde 

alt sıralarda yer almalarının yüksek katma değerli ürünler üretme 

kapasitesini olumsuz yönde etkilediği ifade edilebilir. Bu bağlamda 

küresel değer zincirlerine katılımlarının ve katılımdan elde 

edilebilecek kazançların da sınırlı kalacağı söylenebilir. 

Küresel değer zincirine yüksek düzeyde katılmak isteyen ülkelerin 

doğrudan yabancı yatırımları ülkelerine çekmeleri kendilerine avantaj 

sağlamaktadır. Tablo 2’de Türk Cumhuriyetleri’ne gelen doğrudan 

yabancı yatırımlar ve Türk Cumhuriyetleri’nin diğer ülkelerde 

gerçekleştirdikleri doğrudan yatırımlar yer almaktadır.  

Tablo 2: Doğrudan Yabancı Yatırım (Milyon ABD doları) 

  DYY Ülkeye Giren DYY Ülkeden Çıkan 

  2000 2009 2019 2000 2009 2019 

Azerbaycan 1791 7648 32300 1 5790 26127 

Kazakistan 10078 82648 149369 16 16212 15606 

Kırgızistan 432 1698 5590 33 2 10 

Türkiye 18812 88449 164906 3668 22509 47754 

Türkmenistan 949 13442 38178 / / / 

Özbekistan 698 5366 9504 / / 192 
Kaynak: UNCTAD veri tabanından elde edilen veriler kullanılarak yazarlar 
tarafından hazırlanmıştır. 

Tablo 2’ye göre her iki değişkenin de yıllar itibariyle arttığı 

söylenebilir. Türk Cumhuriyetleri arasında Türkiye hem ülkeye 

yapılan hem de Türkiye’den diğer ülkelere yapılan yatırımlar 

açısından en yüksek düzeye ulaşmış ülke olduğu görülmektedir. Daha 
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sonrasında sırasıyla Kazakistan, Türkmenistan, Azerbaycan, 

Özbekistan ve Kırgızistan’ın yer aldığı söylenebilir.  

Şekil 1’de küresel değer zincirine katılım düzeyleri ve ülkelerin 

ağırlıklı olarak hangi ürün grubuyla küresel değer zincirine katılım 

sağladıklarını görülmektedir.  

Şekil 1: Küresel Değer Zinciri Katılım Düzeyleri (2015) 

Kaynak: (World Bank, 2020: 2) 

Şekil 1 incelendiğinde, Türkiye’nin yüksek düzeyde, imalat ve 

hizmetler sektörlerine dayalı olarak; Türkmenistan ve Kırgızistan’ın 

yüksek düzeyde ve ağırlıklı olarak doğal kaynak ve hammadde 

ürünleriyle; Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’ın ise sınırlı 

düzeyde ve yine doğal kaynak ve hammadde ürünleri ağırlıklı olarak 

küresel değer zincirine katıldıkları görülmektedir. 

Türk Cumhuriyetleri son dönemde özellikle otomotiv sektöründe 

küresel değer zincirine yüksek düzeyde katılım göstermektedirler. 

Örnek vermek gerekirse; Türkiye’de birçok otomotiv firmasının 
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yatırımlarının bulunmasının yanı sıra Özbekistan, ABD firması olan 

General Motors’un yatırımı ile UzDaewoo otomobil markasını 

üretmekte ve ihracatını gerçekleştirmektedir. 2013 yılında ise Fransız 

Peugeot markası, Avtovaz markası adı altında Kazakistan’a yatırım 

yapmış ve üretime başlamıştır (Pomfret ve Sourdin, 2014: 21). Tekstil 

sektöründe Türkiye, Özbekistan ve Türkmenistan, enerji alanında 

Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan tarıma bağlı sanayilerde ise 

Kırgızistan ve Özbekistan’da birçok yabancı şirketin yatırımları 

bulunmaktadır. Bu yatırımlar sayesinde Türk Cumhuriyetleri belli 

ürünlerde karşılaştırmalı üstünlüklerini artırarak küresel değer 

zincirinden daha yüksek paylar almaya başlamışlardır. Fakat düşük 

üretim maliyetleri ile küresel değer zincirinden da yüksek paylar alma 

potansiyeline sahiptirler. Buna ek olarak Türkiye Avrupa için; diğer 

Türk Cumhuriyetleri ise Asya için köprü görevini üstlenmektedir. Bu 

özel konumları gereği çok uluslu şirketlerin Türk Cumhuriyetleri’ne 

daha çok yatırım yapma olasılıklarının bulunduğu ifade edilebilir.  

2020 yılında ortaya çıkan Covid-19 salgını ülke ekonomileri üzerinde 

olumsuz etkiler yaratmıştır. Dolayısıyla küresel değer zincirleri de 

olumsuz etkilenmiştir. Bilindiği üzere ülkelerin küresel değer zincirine 

katılımlarını belirleyen en önemli etmenlerden biri doğrudan yabancı 

yatırımlardır. Salgının başlangıç yılı olan 2020 içerisinde küresel 

doğrudan yabancı yatırımların yüzde 40 oranında azaldığı görülmüştür 

(UNCTAD, 2020: 2). Bu etkinin daha da güçlenebileceği ve Türk 

Cumhuriyetleri’ne gelen doğrudan yabancı yatırımların daha da 

azalabileceği düşünülebilir.  
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Salgının küresel değer zinciri üzerinde oluşturabileceği olası başka bir 

etki ise arz zincirinin değişmesidir. Çin ve özellikle diğer Doğu Asya 

ülkeleri küresel üretimde önemli konumdadırlar. Salgın sürecinde bu 

ülkelerden gelen hammadde ve ara mallara bağlı olarak üretimlerini 

gerçekleştiren firmalar tedarik sıkıntısı yaşamışlardır. Bu nedenle bu 

yapı ve arz zincirinin belli ülkelere yüksek düzeyde bağlı olması 

sorgulanmaya başlanmıştır. Dolayısıyla uzun dönemde doğrudan 

yabancı yatırımların ve tedarik zincirinin Çin ve diğer Doğu Asya 

ülkelerinden farklı ülkelere kayabileceği düşünülmektedir (UNCTAD, 

2020: 38). Bu durumun gerçekleşmesi halinde Türk Cumhuriyetleri 

doğrudan yabancı yatırımları çekerek, küresel değer zincirine daha 

yüksek düzeyde katılabileceklerdir. Hatta vakit kaybetmeksizin doğru 

politika ve stratejilerin yürürlüğe konulmasıyla yüksek katma değerli 

süreçlerle katılım sağlanabilir.  

3. Amprik Uygulama: Küresel Değer Zinciri Katılım Endeksi 

Bu bölümde Türk Cumhuriyetleri’nin küresel değer zincirleri 

içerisindeki yerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda literatür taramasının ve yöntemin açıklanmasının 

ardından küresel değer zinciri katılım endeksi değerleri kullanılarak 

analizler gerçekleştirilmiştir. 

3.1. Literatür Taraması 

Literatürde Türk Cumhuriyetleri’nin dünya ekonomileri ve küresel 

değer zinciri içerisindeki yerlerini analiz eden çalışmalar 

bulunmaktadır. Veliyev (2009) çalışmasında Türk Cumhuriyetleri’nin 
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küreselleşme sürecinden nasıl etkilenebilecekleri incelenmiştir. Sonuç 

olarak Türk Cumhuriyetleri’nin küresel rekabette söz sahibi olmak 

için kendi aralarında ekonomik bütünleşmeler ve ortaklıklar kurmaları 

gerektiği vurgulanmıştır. Karabulut ve Karabulut (2010) 

çalışmalarında Türk Cumhuriyetleri’nin küresel rekabette nasıl daha 

etkin rol alabileceklerini araştırmışlardır. Sonuç olarak Türk 

Cumhuriyetleri’nin ekonomik bütünleşmelere dahil olmaları, bu 

sayede küresel rekabette daha aktif olarak yer alabilecekleri ifade 

edilmiştir. Solak ve Sarıdoğan (2012) çalışmalarında Türk 

Cumhuriyetleri’nin kalkınma ve dünya ekonomileriyle bütünleşme 

süreçlerinde, bilgi ekonomisinden yararlanarak nasıl rekabetçi ülkeler 

haline gelebileceklerini incelemişlerdir. Sonuç olarak, Türk 

Cumhuriyetleri’nin eğitim, bilim-teknoloji-inovasyon, Ar-Ge, bilgi ve 

iletişim teknolojileri alanlarında küresel rekabetin gerektirdiği 

hamleleri yapmalarının sürdürülebilir ekonomik büyüme ve küresel 

rekabet gücüne ulaşmaları için zorunluluk olduğu ifade edilmiştir. 

Pomfret ve Sourdin (2014) çalışmalarında Türk Cumhuriyetleri’nin de 

içinde bulunduğu bazı ülkelerin küresel değer zinciri içindeki yerlerini 

analiz etmişlerdir. Sonuç olarak Türk Cumhuriyetleri arasında 

Azerbaycan ve Kazakistan’ın küresel değer zincirine diğer ülkelere 

kıyasla daha yüksek düzeyde dahil oldukları görülmüştür. Lord (2015) 

çalışmasında Orta ve Doğu Asya ülkelerinin bölge içi ve dışı ticaretine 

ek olarak ekonomik bütünleşme düzeylerini incelemiştir. Türk 

Cumhuriyetleri’nin ağırlıklı olarak doğalgaz, petrol, pamuk, altın vb. 

hammadde ve tekstil, taze meyve gibi ürünlerin ihracatında rekabet 

güçlerinin yüksek olduğu bulgusuna ulaşılmıştır. Tezer (2016) 
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çalışmasında tarihi İpek Yolu ve Baharat Yolu ticaretinin, günümüz 

Türk Cumhuriyetleri için stratejik bir öneme sahip olup olmadığını 

incelemiştir. Sonuç olarak, İpek Yolu’nun Türk Cumhuriyetleri’nin 

sahip olduğu zengin enerji rezervlerinin boru hatlarıyla taşınması ve 

Asya-Avrupa arasında geçiş güzergâhında bulunmalarının bu ülkelere 

birtakım ekonomik avantajlar sağlayacağı belirtilmiştir. Georgiev vd. 

(2017) çalışmalarında gelişmekte olan Avrupa ve Orta Asya 

ülkelerinin gerçekleştirdikleri yapısal reformları ve sağladıkları 

verimlilik artışlarını incelemişlerdir. Sonuç olarak, yapısal 

reformlarını yapmış olan ülkelerin daha yüksek düzeyde yabancı 

yatırımcıyı çektiği ve bu sayede küresel değer zincirine yüksek 

düzeyde katıldıkları görülmüştür. 

3.2. Veri Seti, Yöntem ve Bulgular 

Geleneksel dış ticaret verileri ve analiz yöntemleri günümüzde 

ülkelerin dış ticaret değerlerinin gerçek durumunun belirlenmesinde 

yetersiz kalmaktadır. Çünkü bir ülkenin ihraç ettiği ürünün içerisinde 

ithal ettiği ara malların bulunması ithal malların değerinin hem ithalat 

hem de ihracat verilerinde yer alması çifte sayma hatasına neden 

olmaktadır. Bu da dış ticaret değerlerinin olduğundan daha yüksek 

çıkmasını beraberinde getirmektedir. Ayrıca bu durum bir yandan 

ülkelerin yerli ve yabancı katma değerlerinin diğer yandan 

karşılaştırmalı üstünlüğe sahip malların belirlenmesini 

güçleştirmektedir (Kwon ve Ryou, 2015: 121). Söz konusu sorunların 

çözümü için küresel değer zincirinde üretilen bir malın her 
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aşamasında yaratılan katma değerin belirlenmesi gerekmektedir 

(Dağistan, 2017: 826).  

Küresel değer zincirinde yaratılan katma değerler girdi-çıktı 

tablolarına dayalı olarak hesaplanmakta ve farklı kurumlarca farklı 

veri setleri hazırlanmaktadır. Bunlardan biri de Birleşmiş Milletler 

Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) tarafından hazırlanan ve 

çalışmada da kullanılan “UNCTAD-Eora GVC” veri setidir. Bu veri 

setinde 1990-2018 dönemi için 190 ülke ve 26 endüstrinin verileri 

bulunmaktadır. Çalışmada bu veri seti diğer veri setlerinden farklı 

olarak Türk Cumhuriyetleri’nin tamamına yer verdiği için tercih 

edilmiştir. 

Küresel Değer Zincirine katılım, bir ülkenin küresel boyutta üretilen 

değere ne kadar katkı yaptığını göstermektedir. Dünya ekonomisiyle 

bütünleşmiş bir ülke hem yabancı girdi kullanmakta hem de diğer 

ekonomilerin ihracat yapmaları için gereksinim duydukları girdileri 

sağlamaktadır. Bu şekilde daha önce de ifade edildiği üzere her ülke 

aslında küresel değer zincirlerine iki şekilde katılmış olmaktadır. Bu 

iki katılım biçimine literatürde geriye ve ileriye doğru katılım veya 

bağlantılar adı verilmektedir. Brüt ihracat içerisindeki yerli katma 

değerine ileriye doğru katılımı (DVA), brüt ihracat içerisindeki 

yabancı katma değere ise geriye doğru katılım (FVA) adı 

verilmektedir. Bir sektörün geriye doğru bağlantısı, sektörün üretim 

süreçlerinde yabancı girdilere olan bağımlılığını, ileriye doğru 

bağlantılar ise diğer ülkelerin üretimlerine devam etmek için o ülkenin 

ihracatına bağımlılığı şeklinde tanımlamaktadır.  
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Ülkelerin Küresel Değer Zincirindeki konumlarını belirlemek için 

literatürde birçok analiz yöntemi bulunmaktadır. KDZ katılım Endeksi 

(GVC Participation Index) bunlardan birisidir ve Koopman vd., 

(2010) çalışmalarında ilk kez kullanılmıştır. Endeks ile hem ihracata 

ithalatın katkısı (yabancı katma değer) hem de ihraç ürünleri üretmek 

için üçüncü ülkelerde kullanılan yerli katma değer ihracatının payı 

ölçülmektedir (Dağistan, 2017: 258). Endeks değeri büyüdükçe 

ülkenin küresel değer zincirine katılımının arttığı, ara ürün ticaretinin 

toplam ihracat içerisinde daha yüksek paya sahip olduğu ve üretim 

sürecinin daha parçalı olduğu şeklinde yorumlanmaktadır (Kersan-

Škabić, 2019: 1205). Bir ülkenin ileriye doğru katılımının (DVA), 

geriye doğru katılımına (FVA) oranının 1’den büyük olmasının 

ülkenin küresel değer zincirinden net kazanç elde ettiğini 

göstermektedir (Banga, 2013: 23). KDZ katılım endeksi aşağıdaki gibi 

hesaplanmaktadır (Aslam vd., 2017; UN, Tarih Belirtilmemiş; 

UNCTAD, Tarih Belirtilmemiş) 

KDZ Katılım Endeksi = (DVA/EXP) + (FVA/EXP) 

Denklemde DVA ülkelerin brüt ihracatları içerisindeki yerli katma 

değeri yani ileriye doğru katılımı; FVA, brüt ihracat içerisindeki 

yabancı katma değeri yani geriye doğru katılımı; EXP ise ülkelerin 

brüt ihracatlarını temsil etmektedir. Brüt ihracat beş adet alt kalemin 

toplamından oluşmaktadır. Bunların ilk dört tanesi yerli katma değer 

(DVA), son madde ise yabancı katma değer (FVA) ile ilgilidir. Bu 

kalemler (Koopman, vd. 2010: 14); 

1. İhracatçı ülkenin nihai mal veya hizmetteki yerli katma değeri, 
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2. İhracatçı ülkenin ara mal veya hizmetteki yerli katma değer, 

3. İhraç malı üretmek için doğrudan ithalatçı tarafından yapılan ara 

ihracatta somutlaşan yerli katma değer, 

4. İthalatçı tarafından kaynağa geri gönderilen malları üretmek için 

kullanılan ara ihracatta somutlaşmış yerli katma değer, 

5. Brüt ihracatta yer alan yabancı katma değer (FVA) 

Türk Cumhuriyetleri’nin mevcut durumunu karşılaştırmalı olarak 

analiz edebilmek amacıyla gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin 

verileri de analizlere dahil edilmiştir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülke 

gruplarının belirlenmesinde Uluslararası Para Fonu (International 

Money Fund -IMF)’nun yapmış olduğu ayrım kullanılmıştır. IMF’nin 

sınıflamasına göre; 39 ülke2 gelişmiş ülke olarak kabul edilmektedir. 

Listede yer alan Porto Riko kullanılan veri setinde yer almadığı için 

çalışmanın dışında tutulmuştur. Bu ülkeler dışında kalan 139 ülke 

çalışmada gelişmekte olan ülke olarak sınıflandırılmıştır. 

Tablo 3’de Türk Cumhuriyetleri’ne ek olarak gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkeler için KDZ katılım endeksi, DVA, FVA ve DVA/FVA 

sonuçları görülmektedir. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin endeks 

değerleri hesaplanırken ülkelerin gelişmişlik düzeylerine göre 

aritmetik ortalamaları alınmıştır. Tablo 3’e göre incelenen tüm yıllar 

itibariyle gelişmiş olan ülkelerin, gelişmekte olan ülkelere kıyasla 

 

2 Gelişmiş ülkeler sırasıyla; Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, 
Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Güney Kore, Hong Kong, İzlanda, İrlanda, İtalya, İspanya, 
İsveç, İsviçre, İsrail, Japonya, Kanada, Kıbrıs, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, 
Malta, Hollanda, Norveç, Portekiz, San Marino, Singapur, Slovakya, Slovenya, 
Macau, Tayvan, Porto Riko, Yeni Zelanda, Yunanistan’dır. 
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daha yüksek düzeyde küresel değer zincirine katıldıkları fakat 

gelişmekte olan ülkelerin küresel değer zincirinden net kazanç elde 

ettikleri görülmüştür. Bunun nedenleri olarak gelişmekte olan 

ülkelerin ucuz işgücüne sahip olmaları ve doğrudan yabancı 

sermayeyi ülkelerine çekmek için verdikleri çeşitli teşvikler 

sayılabilir. Ayrıca maliyet avantajlarından yararlanmanın yanı sıra 

gelişmiş ülkeler sığınak hipotezi bağlamında çevreyi kirleten 

sanayilerini de gelişmekte olan ülkelere kaydırmışlardır. Bahsi geçen 

avantajlar nedeniyle üretimin bir kısmı gelişmekte olan ülkelere 

kaydığından gelişmekte olan ülkeler küresel değer zincirinden zaman 

içerisinde daha yüksek gelir elde etmişlerdir.  

IMF’nin sınıflamasına göre tüm Türk Cumhuriyetleri gelişmekte olan 

ülkeler grubunda bulunmaktadır. Fakat Türk Cumhuriyetleri’nin 

küresel değer zincirindeki yerlerinin daha iyi anlaşılması açısından 

gelişmiş ülkelerle de kıyaslanması çalışma kapsamında uygun 

görülmüştür. 

Azerbaycan’ın durumu incelendiğinde, KDZ katılım endeksinin 

dalgalı bir seyir izlediği ve hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülkeler ortalamasının altında yer aldığı görülmektedir. İleriye doğru 

katılım değerleri özellikle son yıllarda artmıştır. Bu artış ile 

Azerbaycan’ın ileri katılımının hem gelişmiş hem de gelişmekte olan 

ülke ortalamalarının üstüne çıkmıştır. Geriye doğru katılımda ise 

(FVA), hesaplanan dönem için Azerbaycan’ın FVA değerlerinin 

azaldığı ve FVA değerinin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke 

ortalamalarının altında gerçekleştiği görülmüştür.  DVA/FVA 
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oranının yıllar itibariyle arttığı özellikle 1998 yılından itibaren oranın 

birden büyük olduğu yani Azerbaycan’ın küresel değer zincirinden net 

kazanç elde ettiği görülmüştür. Dönem boyunca Azerbaycan’ın 

küresel değer zincirine katılımının aynı seviyelerde kaldığı, yurtiçinde 

yaratılan katma değerin arttığı, yurtdışı katma değerin ise azalmasına 

bağlı olarak bileşiminin değiştiği ifade edilebilir. Buradan, 

Azerbaycan ekonomisinin yıllar içinde yerli katma değer yaratan bir 

hale geldiği şeklinde yorumlanabilir. Bununla beraber DVA’da 

görülen artış özellikle petrol ve doğal gaz ihracatının önemli 

boyutlarda olmasına bağlanabilir.   

Kazakistan’ın verileri incelendiğinde KDZ katılım endeksinin yıllar 

itibariyle arttığı ve gelişmekte olan ülkelerin ortalamasının üzerinde, 

gelişmiş ülkelerin ortalamasının ise altında olduğu görülmektedir. 

İleriye doğru katılımın (DVA), yıllar itibariyle arttığı tespit edilmiştir. 

Bu artış ile Kazakistan’ın ileriye doğru katılımının hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülke ortalamalarının üzerinde olduğu 

belirlenmiştir. Geriye doğru katılımın (FVA) ise azaldığı ve FVA 

değerinin hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarının 

altında gerçekleştiği görülmüştür. DVA/FVA oranı ele alındığında 

değerin yıllar itibariyle arttığı, oranın birden büyük olduğu yani 

Kazakistan’ın küresel değer zincirinden net kazanç elde ettiği 

belirlenmiştir. Sonuç olarak Kazakistan’ın küresel değer zincirine 

katılımının ve yurtiçinde yaratılan katma değerin arttığı, yurtdışı 

katma değerin ise azaldığı ve Kazakistan ekonomisinin yıllar içinde 

yerli katma değer yaratan bir hale geldiği ifade edilebilir. Ancak söz 
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konusu değişimde Kazakistan’ın doğal kaynak ihracatçısı konumunda 

olmasının önemli payının olduğunu vurgulamak gerekir. 

Kırgızistan’ın verileri incelendiğinde, KDZ katılım endeksinin dalgalı 

bir seyir izlemekle beraber yıllar içinde azaldığı ve her yıl için hem 

gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkeler ortalamasının altında olduğu 

görülmüştür. İleriye doğru katılımının (DVA) azaldığı ayrıca gelişmiş 

ve gelişmekte olan ülke ortalamalarının altında olduğu belirlenmiştir. 

Geriye doğru katılımın (FVA) ise arttığı, FVA değerinin gelişmiş ülke 

ortalamasının üzerinde, gelişmekte olan ülke ortalamalarının ise 

altında gerçekleştiği görülmüştür.  DVA/FVA oranındaki değişim 

incelendiğinde değerin yıllar dalgalı bir seyir izlediği, oranının genel 

olarak birin altında olduğu yani Kırgızistan’ın küresel değer 

zincirinden net kazanç elde edemediği ifade edilebilir. Sonuç olarak 

Kırgızistan’ın küresel değer zincirine katılımının ve yurtiçinde 

yaratılan katma değerin azaldığı, yurtdışı katma değerin ise arttığı 

tespit edilmiştir. Buradan, Kırgızistan ekonomisinin yıllar içinde ithal 

katma değere olan bağımlılığının sürdüğü söylenebilir. Ayrıca 

Kırgızistan’ın Azerbaycan ve Kazakistan’dan farklı olarak doğal 

kaynaklar açısından zengin olmaması da bu sonuç üzerinde etkilidir.  

Türkiye’nin verileri ele alındığında, KDZ katılım endeksinin yıllar 

itibariyle arttığı, gelişmiş ülkelerin ortalamasının altında, gelişmekte 

olan ülkelerin ortalamasının ise üzerinde olduğu görülmüştür. İleriye 

doğru katılımın (DVA) yıllar itibariyle artış tespit edilmiştir. Bu artış 

ile Türkiye’nin ileriye doğru katılımının gelişmiş ülkelerin üzerinde, 

gelişmekte olan ülke ortalamalarının ise altında olduğu belirlenmiştir. 
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Geriye doğru katılım (FVA) değerleri incelendiğinde dönem 

içerisinde Türkiye’nin FVA değerlerinin arttığı, gelişmekte olan ülke 

ortalamasına üzerinde, gelişmiş ülke ortalamalarının ise altında olduğu 

görülmüştür. DVA/FVA oranının yıllar itibariyle genel olarak 

azaldığı, 2010 yılından itibaren birin altına indiği yani Türkiye’nin 

küresel değer zincirinden net kazanç elde edemediği ifade edilebilir. 

Türkiye’nin küresel değer zincirine katılımının arttığı, bunun 

nedeninin de yurtiçinde yaratılan katma değerin fazla değişmemesine 

karşın yurtdışı katma değerin ise artması olduğu söylenebilir. 

Buradan, Türkiye ekonomisinin yıllar içinde ithal katma değere daha 

bağımlı hale geldiği sonucuna ulaşılabilir. 

Türkmenistan’ın verileri incelendiğinde KDZ katılım endeksinin yıllar 

itibariyle arttığı, gelişmiş ülke ortalamasının altında olduğu fakat 

gelişmekte olan ülkeler ortalamasının üzerinde olduğu görülmüştür. 

İleriye doğru katılım (DVA) değerinin genel olarak arttığı, değerin 

hem gelişmekte hem de gelişmiş ülke ortalamasının üzerinde olduğu 

belirlenmiştir. Geriye doğru katılım (FVA) değerinin ise dalgalı bir 

seyir izlediği ancak genel eğilim olarak azaldığı ve değerin gelişmiş 

ülke ortalamalarının altında gelişmekte olan ülke ortalamalarının 

üstünde gerçekleştiği görülmüştür.  DVA/FVA oranının genel olarak 

arttığı özellikle 2016 yılından itibaren oranın birden büyük olduğu 

yani Türkmenistan’ın küresel değer zincirinden net kazanç elde ettiği 

söylenebilir. Sonuç olarak Türkmenistan’ın küresel değer zincirine 

katılımının ve yurtiçinde yaratılan katma değerin arttığı fakat yurtdışı 

katma değerin aynı seviyelerde kaldığı tespit edilmiştir.  
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Son olarak Özbekistan’ın verileri incelendiğinde KDZ katılım 

endeksinin yıllar itibariyle aynı seviyelerde kaldığı hem gelişmiş hem 

de gelişmekte olan ülkeler ortalamasının altında olduğu görülmüştür. 

İleriye doğru katılımın (DVA), son yıllarda görülen artış sonucunda 

hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke ortalamalarının üzerinde 

gerçekleştiği belirlenmiştir. Geriye doğru katılım (FVA) değerlerinin 

azalmasının yanı sıra hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülke 

ortalamalarının altında gerçekleştiği görülmüştür.  DVA/FVA 

oranındaki değişim incelendiğinde değerin arttığı ve birden büyük 

olduğu yani Özbekistan’ın küresel değer zincirinden net kazanç elde 

ettiği görülmüştür. Sonuç olarak Özbekistan’ın küresel değer zincirine 

katılımının ve yurtiçinde yaratılan katma değerin arttığı fakat yurtdışı 

katma değerin azaldığı tespit edilmiştir. Buradan, Özbekistan 

ekonomisinin yıllar içinde ithal katma değere daha az bağımlı hale 

geldiği söylenebilir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEHMET ÂKİF ERSOY ANISINA TÜRKİYE VE TÜRK DÜNYASI ARAŞTIRMALARI-X | 447 

 

 
 

Tablo 1: Katılım Endeksi Değerleri 

Kaynak: Worldmrio veri tabanından elde edilen verilerle yazarlar tarafından 
hesaplanmıştır. 
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SONUÇ 

Küresel değer zinciri, küreselleşmenin beraberinde getirdiği bir üretim 

modelidir. Küresel değer zinciri ile üretim maliyetleri düşürülerek 

dünya refahı yükselmiş artan refah gelişmiş ve gelişmekte olan 

ülkelerin de refahını artırmıştır. Ancak refah artışının söz konusu ülke 

grupları arasındaki paylaşımının adil bir şekilde gerçekleştiğini ifade 

etmek zordur. Bununla beraber gerek küresel değer zincirleri gerekse 

doğrudan yabancı sermaye yatırımları sayesinde gelişmekte olan 

ülkeler işsizlik, ekonomik büyüme, cari açık vb. sorunlarını çözme 

fırsatı yakalamışlardır. Ayrıca Çin örneğinde olduğu gibi giderek daha 

yüksek katma değerli ürünleri üretebilme becerisine ulaşma olanağını 

yakalamışlardır. Küresel değer zincirlerinin özellikle de gelişmekte 

olan ülkelerde olumsuz etkileri de görülmektedir. Bunlar çevre 

sorunlarına yol açma, işçi haklarının yok sayılması, fikri ve mülkiyet 

haklarının ihlali, gelir dağılımı adaletsizliklerinin sürdürülmesi, 

ücretlerin düşük düzeyde tutulması vb. olarak sayılabilir. Ancak şu bir 

gerçek ki küresel değer zincirlerine katılmak, dünya ekonomisi ile 

bütünleşmenin anahtarı konumundadır. 

İncelenen ülkeler arasında Azerbaycan, Kazakistan ve Özbekistan’ın 

küresel değer zincirinden net kazanç elde ettikleri, diğer Türk 

Cumhuriyetlerinin ise elde edemedikleri görülmüştür. İleriye doğru 

katılıma bakıldığında (DVA); Türkmenistan, Özbekistan, Türkiye, 

Azerbaycan ve Kazakistan’ın endeks değerlerinin arttığı, 

Kırgızistan’ın ise azaldığı belirlenmiştir. Buradan Türkmenistan, 

Özbekistan, Türkiye, Azerbaycan ve Kazakistan’ın küresel değer 
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zinciri içerisinde yarattıkları katma değerin arttığı ve daha rekabetçi 

ülkeler haline geldikleri söylenebilir. Geriye doğru katılımda (FVA) 

ise Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın endeks 

değerlerinin azaldığı, Türkiye ve Kırgızistan’ın endeks değerlerinin 

ise arttığı görülmüştür. Buradan Türkiye ve Kırgızistan’ın 

üretimlerinde yabancı katma değere daha yüksek düzeyde ihtiyaç 

duydukları, Azerbaycan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’ın 

ise yabancı katma değere daha az ihtiyaç duyulan bir üretim yapısına 

sahip oldukları söylenebilir. Bununla beraber özellikle doğal 

kaynaklara dayalı olarak küresel değer zincirlerine katılan ve ihracatı 

içerisinde doğal kaynak oranının yüksek olduğu ülkelerde ileri 

katılımın yüksek çıkması sonucunu ortaya çıkardığını ifade etmek 

gerekir. Bu ülkelerin gelecekte yüksek katma değerli ürünler üretmek 

ve küresel değer zincirlerine yüksek katma değerli üretim süreçleri ile 

katılmak için doğal kaynak ihracından elde edilen kaynakların eğitim, 

ar-ge, teknoloji vb. alanlarına tahsisi oldukça büyük önem arz 

etmektedir. Bu şekilde gerçekleştirilecek bir kaynak tahsisi ilgili 

ülkelerde Hollanda hastalığının ortaya çıkmasını da engelleyecek ya 

da bu alanda yaşanan sorunlara çözüm olacaktır.  

Covid-19 salgını sırasında Dünya ekonomisinin, Çin ve Doğu Asya 

ülkelerine tedarik zinciri açısından fazla bağımlı olmasının olumsuz 

etkileri hissedilmiş, hammadde ve ara malı tedarik edilmesinde büyük 

sıkıntılar yaşanmıştır. Bu nedenle üretimin farklı ülkelere 

kaydırılmasının tedarik zincirinin aksamaması açısından önemli 

olduğu anlaşılmıştır. Türk Cumhuriyetleri’nin bu durumdan 

faydalanma olasılıkları bulunmaktadır. Bundan faydalanılarak 
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doğrudan yabancı yatırımların çekilmesi halinde, Türk 

Cumhuriyetlerinin küresel değer zincirine daha yüksek düzeyde 

katılabileceklerdir. 

Türk Cumhuriyetlerinin küresel değer zincirine daha yüksek düzeyde 

katılabilecek potansiyelleri bulunmaktadır. Bu potansiyeli harekete 

geçirebilmek için beşerî sermayenin geliştirilmesi, katma değerli 

üretime geçilmesi, bilim ve teknoloji alanında atılımlar yapılması, 

altyapı kalitesinin artırılması, yatırım ikliminin iyileştirilmesi vb. 

konularda küresel rekabetin gerektirdiği adımların atılması 

gerekmektedir. 
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