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ixÖnsöz

Önsöz
Sevgili öğrenciler, 
Bilimsel anlamda kökleri 19. yüzyıl sonları ve 20. yüzyıl başlarına uzanan yönetim ve 

işletmecilik kavramları özellikle II.Dünya Savaşı sonrasında önemli değişimlere sahne ol-
muştur. Savaş sonrası dönemde işletmelerin uluslararası faaliyetleri hız kazanmış, Avrupa 
ve Japonya’nın savaş sonrasında yeniden yapılanması ile uluslararası rekabet işletmelerin 
gündeminde önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Uluslararası işletmecilik faaliyetlerindeki 
bu aşamalı tırmanış, özellikle 1980’li yıllardan itibaren önemli ölçüde ivme kazanmıştır. 
Bu hızlı yükselişin ardında genel olarak bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelerin ve 
küresel ölçekte izlenebilen bir takım politik ve ekonomik değişimlerin rol oynadığı ifade 
edilebilir.  

Günümüze bakacak olursak, dünya ölçeğinde gerçekleştirilen ticaretin büyük bir bö-
lümünün uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin bir sonucu olduğu görülmektedir. Bugün 
geldiğimiz noktada ölçeğinden ve faaliyet alanından bağımsız olarak, işletmelerin çok bü-
yük bir bölümünün uluslararası değişimlerden, olaylardan ve rekabetten etkilendiği söy-
lenebilir. Bütün bu faktörler uluslararası işletmecilik ilkelerinin ve faaliyetlerinin daha iyi 
anlaşılmasını gerekli kılmaktadır.

Bu kitap uluslararası işletmecilik ile ilgili güncel ve öncelikli konuları detaylı bir şekil-
de okuyucuları ile buluşturmayı hede�emektedir. Kitabın içerik olarak tasarımı ve yazımı 
sürecinde büyük bir titizlik ve özveri ile çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkürlerimi 
sunarım. Kitabın siz değerli öğrencilerimize faydalı olmasını dilerim.

Editör
Doç.Dr. Ahmet Emre DEMİRCİ



1
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Küreselleşmenin uluslararası işletmecilik bağlamında anlamını betimleyebilecek,
Uluslararası işletme, ticaret ve yatırım alanlarındaki temel kavramları tanım-
layabilecek,
O�shoring ve küresel değer zincirlerinin önemini tartışabilecek,
Uluslararası işletmecilikte aracı ve kolaylaştırıcıların rollerini açıklayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 reselleşme
•	 na	 lke
•	 	Sa i i	 lke
•	 luslararası	İşletme
•	 resel	 o an	İşletme
•	 okuluslu	İşletme

•	 luslararası	 icaret
•	 luslararası	Yatırım
•	 s orin
•	 resel	 e er	 inciri
•	 racılar
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ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK



GİRİŞ
Uluslararası işletmecilik, çoğu ülke ekonomisi için hava benzeri bir konum kazanmıştır. 
Varlığı çoğu zaman fark edilmeyebilir ancak yokluğunun ciddi olumsuz sonuçları olur. 
Uluslararası işletmecilik kalkınmaya katkı sağlamakta, ülkelerin kaynaklarını daha etkili 
kullanmalarına yardımcı olmakta ve dünya ekonomisinde karşılıklı bağlantı ve çok çeşitli 
ürünlere erişim olanağı sağlamaktadır. Bu yüzden, hükümetler sınırlarını yabancı ticaret 
ve yatırıma giderek daha fazla açmak istemektedir. Yapılan araştırmalara göre, yurtdışına 
ürün satan işletmeler, satmayan işletmelere göre istihdama daha fazla katkı sağlamakta ve 
çalışanlara daha yüksek ücretler ödemektedir. 

Uluslararası işletmecilik sayesinde az gelişmiş ülkelerin gelişmesi hızlanmıştır. Çin, Hin-
distan, Güneydoğu Asya ülkeleri ve Doğu Avrupa ülkeleri, faal uluslararası tacirler haline 
gelmiştir. Bu ülkelerdeki varlıklı vatandaşların sayısı hızlı bir biçimde artmaktadır. Maddi 
kazanç açısından, pek çok gelişmekte olan ülke ekonomilerindeki hane halkları televizyon, 
buzdolabı ve diğer kitlesel üretilen ürünlerin sahipliğinde büyük artış yaşamışlardır. Ürün-
ler, sermaye ve teknolojinin serbest dolaşımı önde gelen bu kazanımın nedenlerden biridir. 
Ayrıca, uluslararası ticaret ve yatırımla ilişkili olan yükselen kalkınma, okuma yazma oranla-
rı, beslenme ve sağlık koşullarında önemli iyileştirmelere yol açmaktadır. Ticaret ve yatırım, 
özgürlük ve demokrasiyi pekiştirmekte ve ülkeler arası çatışma riskini düşürebilmektedir. 

Küresel ekonomide rekabet üstünlüklerini sürdürmek isteyen işletmeler, sınır ötesi iş-
letmeciliğe katılmakta ve gereken bilgi ve yetenekleri elde etmektedir. Uluslararasılaşma 
işletmelerin büyümesi ve daha fazla kar elde etmesi için sayısız fırsat sunmaktadır. Ek 
olarak, uluslararası işletmecilik, işletmelerin faaliyetlerinin verimliliğini yükseltmektedir. 
Üretim faktörleri, işlevleri ve destek hizmetleri nerede ucuz ve nitelikli ise oradan temin 
edilme yoluna gidilmektedir. Uluslararasılaşma işletmelere rakipleriyle rekabette yeni 
araçlar sunmaktadır. 

Gerek imalat gerek hizmet sektöründeki işletmelerin yaygın ve çeşitli uluslararası iş-
letmecilik faaliyetleri söz konusudur. Sanat alanında, özellikle film ve müzik endüstrileri 
uluslararası pazara açılmada çok ileridedir. Uluslararası ticaret ve yatırım alanlarında sı-
nırların giderek anlamını yitirmesiyle; güncel pazarlama uygulamaları, anlık iletişim ola-
nakları ve internet birçok girişimci için uluslararası işletmecilik alanına girmeyi kolaylaş-
tırmıştır. Hız, yaratıcılık ve yenilik uluslararası başarıda büyüklüğün önüne geçebilmekte 
ve yeni kurulan işletmeler, var olan rekabet ortamına meydan okuyabilmektedir. Sonuç 
olarak, uluslararası işletmeciliği anlamak, geleceğin sunacağı fırsat, tehdit ve gereklilikleri 
doğru değerlendirmede büyük önem kazanmıştır. 

Uluslararası İşletmecilik: 
Temel Kavramlar
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Bu ünitede uluslararası işletmeciliğin temel kavramları incelenecektir. İlk bölümde, 
küreselleşme, pazarların küreselleşmesi, üretimin küreselleşmesi ve küreselleşmenin ar-
dındaki unsurlar incelenecektir. İkinci bölümde, ana ülke, ev sahibi ülke, uluslararası iş-
letme, çok uluslu işletme, küresel doğan işletme, uluslararası yatırım, uluslararası portföy 
yatırımı, doğrudan yabancı yatırım, uluslararası ticaret, ihracat ve ithalat kavramlarının 
üzerinde durulacaktır. Üçüncü bölümde, o�shoring ve küresel değer zincirlerinin ulus-
lararası işletmecilikteki önemi tartışılacaktır. Son bölümde, uluslararası işletmecilikteki 
aracılardan yabancı dağıtımcı, acente, imalatçı temsilcisi, ticaret şirketi, ihracat yönetim 
şirketi ve internetteki aracılar ile kolaylaştırıcılardan lojistik hizmet sağlayıcısı, yük iletici-
si ve gümrük komisyoncusu üzerinde durulacaktır.

KÜRESELLEŞME
1980’lerin ortasından itibaren, dünya ekonomisinde büyük bir dönüşüm yaşanmaya baş-
lamıştır. Ulusal ekonomilerin göreceli olarak kendi kendine yettiği ve uzaklık, zaman, dil, 
hükümet düzenlemeleri, kültür ve iş sistemleri gibi sınır ötesi yatırım ve ticareti engelleyen 
diğer unsurlar tarafından birbirlerinden ayrıldıkları bir dünyadan uzaklaşılmaktadır. Sınır 
ötesi ticaret ve yatırım engelleri kalkmakta, algılanan uzaklık, ulaşım ve iletişim teknolo-
jilerindeki ilerlemeler sayesinde azalmakta, maddi kültür dünyanın her yerinde aynıymış 
gibi gözükmeye başlamakta ve ulusal ekonomiler, ekonomik unsurların birbirlerine karşı-
lıklı olarak bağımlı olduğu bütünleşik bir küresel ekonomik sistem altında birleşmektedir.

Bugünün küresel ekonomisinde, tasarımının ABD’de, bileşenlerinin Tayvan’da, mon-
tajının Çin’de gerçekleştirildiği dizüstü bilgisayarı kullanabiliyoruz. Motorlu araçlarımızda 
kullandığımız akaryakıt, Angola’dan çıkarılan petrolün bir Yunan işletmesinin sahip ol-
duğu tankerle Türkiye’ye ulaşması ve ülkemizde kimyasal işlemlere uğraması sonucunda 
elde edilebiliyor. Gittiğimiz kahve zincirinde, Kolombiya’dan gelen kahve çekirdeklerinin 
işlenmesi sonucunda elde edilen kahvemizi içebiliyor ve Peru’dan gelen kakaodan yapılan 
çikolatalı şekerlemenin tadına bakabiliyoruz. İnternetteki haber sitelerinden, dünya eko-
nomisinde olan biteni anında takip edebiliyor ve bir yerde çıkan ekonomik krizin diğer 
bölgelere ne kadar hızlı yayılabildiğine şahit olabiliyoruz. İşte bu, yaşadığımız dünyadır. 

Küreselleşme, bileşenlerinin birbirleriyle daha fazla bütünleştiği ve karşılıklı bağımlı-
lıklarının arttığı bir dünya ekonomisine doğru yönelimdir. Kürselleşmenin iki alt boyutu 
pazarların ve üretimin küreselleşmesidir. 

Pazarların Küreselleşmesi
Pazarların küreselleşmesi, birbirlerinden ayrı ve farklı ulusal pazarların bir büyük küre-
sel pazar altında birleşmesidir. Sınır ötesi ticaret engellerinin azalması uluslararası satışı 
kolaylaştırmıştır. 

Farklı ülkelerdeki tüketicilerin zevk ve tercihlerinin bazı küresel normlar üzerinde ya-
kınsamaya başladığı ve bu durumun küresel bir pazarı ortaya çıkarttığı son yıllarda sıkça 
tekrarlanan bir görüştür. Akıllı cep telefonu, spor ayakkabıları, gazlı içecek ve hızlı gıda 
ürünleri gibi tüketici ürünleri bu eğilimin ilk akla gelen örnekleridir. Yukarıdaki ürün-
lerde dünyada pazar lideri olan işletmeler, bu eğilimden yalnızca faydalanmayan, aynı 
zamanda bu eğilimi kolaylaştıran örgütsel aktörlerdir. Bu işletmeler, aynı temel ürünü 
dünyanın her yerinde sunarak, küresel bir pazar oluşumun katkı sağlarlar. 

Ancak ulusal pazarların tümünün, tek bir küresel pazar altında birleştiğini iddia et-
mek doğru değildir. Ulusal pazarlar arasında tüketici zevk ve tercihleri, dağıtım kanalları, 
değerler, iş sistemleri ve yasal düzenlemeler gibi pek çok boyutta halâ anlamlı farklılıklar 
bulunmaktadır. Bu farklılıklar, işletmelerin sıklıkla pazarlama stratejilerini, ürün özellik-
lerini ve faaliyetlerini hede�enen ülkelerin koşullarına uyarlanmasını gerektirmektedir. 

Küreselleşme, bileşenlerinin 
birbirleriyle daha fazla 
bütünleştiği ve karşılıklı 
bağımlılıklarının arttığı bir dünya 
ekonomisine doğru yönelim 
demektir.

Pazarların küreselleşmesi, 
birbirlerinden ayrı ve farklı ulusal 
pazarların bir büyük küresel pazar 
altında birleşmesi demektir.
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En fazla küreselleşen pazarlar, tüketici zevk ve tercihlerindeki farklılıkların hâlâ 
önemli rol oynağı tüketim ürünleri pazarları değil, evrensel gereksinimlere cevap veren 
endüstriyel ürün pazarlarıdır. Küreselleşmesi üst düzeyde olan endüstriyel ürün pazar-
larına alüminyum, petrol ve un gibi emtia pazarları; yazılım, mikroişlemci ve bellek çipi 
gibi teknolojik ürünler pazarları ve hisse senedi, borç senedi ve döviz gibi finansal ürün 
pazarları örnek olarak gösterilebilir. 

Her ne kadar, tüm pazarlarda küreselleşme eğilimi gözlense de, en fazla küreselleşme ev-
rensel gereksinimleri karşılayan emtia, teknolojik ve finansal ürünler gibi endüstriyel ürün 
pazarlarında yaşanmaktadır. Tüketim ürünleri pazarında, coğrafi, kültürel, dağıtım kanal-
ları, değerler, iş sistemleri ve yasal düzenlemeler gibi unsurlar nedeniyle tüketicilerin zevk 
ve tercihlerindeki farklılıklar çok daha ciddi düzeydedir. 

Üretimin Küreselleşmesi
Üretimin küreselleşmesi, üretim faktörlerinin (emek, enerji, toprak, sermaye vb.) mali-
yet ve kalitede ülkeler arası farklılıklardan faydalanmak için dünya çapında ürün tedari-
ki gerçekleştirmek demektir. Böylece işletmeler, toplam maliyetlerini düşürmeyi ve/veya 
ürünlerinin kalite ya da işlevselliğini yükseltmeyi ve böylece daha etkili rekabet etmeyi 
umut etmektedir. 

Dünyanın en büyük yolcu uçağı üreticisinin, 2007’de üretmeye başladığı uzun mesafe 
uçağının imalatı, üretimin küreselleşmesini anlamak için güzel bir örnektir. Uçağın kanat-
ları Japon; yatay dengeleyicileri İtalyan ve G. Koreli; gövde kısımları İtalyan, Amerikan ve 
G. Koreli; yolcu kapıları Fransız; kargo, servis ve mürettebat çıkış kapıları İsveçli; döşeme 
kirişleri Hintli; kablo sistemi Fransız; kanat uçları, kanat kaplamaları, tekerlek yuvası bö-
lümü ve lonjeronlar G. Koreli; iniş takımları İngiliz ve Fransız; güç dağıtım ve yönetim 
sistemleri ile iklimlendirme sistemleri Amerikan ve yazılımı Hintli işletmeler tarafından 
üretilmektedir.

Üretimin küreselleşmesi denildiğinde akla öncelikle imalat sektörü gelse de; giderek 
daha fazla işletme, internetten faydalanarak başka ülkelerde düşük maliyetli işletmelerden 
hizmet satın almaktadır. Pek çok yazılım işletmesi, gelişmiş ülkelerdeki astarladıkları ya-
zılımların test işlemlerini Hintli işletmelere yaptırmaktadır. Örneğin, saat farkı sayesinde, 
Amerikalı mühendisler uyurken; Hintli mühendisler, ABD’de geliştirilen yazılımları test 
edip, düzelttikleri kodları tekrar ABD’ye gönderebilmekte ve izleyen günün sabahında, 
Amerikalı mühendisler yazılım üzerinde çalışmaya devam edebilmektedir. Değer yara-
tan faaliyetleri bu şekilde parçalamak, zaman kullanımındaki verimliliği yükseltmekte ve 
Hintli mühendislerin saatlik ücretleri Amerikalı mühendislerinkine göre daha düşük ol-
duğu için yeni yazılım geliştirme maliyetlerini düşürmektedir. Bilgisayar üreticilerinden 
bankalara kadar pek çok işletme, müşteri çağrı merkezleri gibi müşteri hizmetlerini eme-
ğin daha ucuz olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki işletmelerden satın almaktadır. 

Ancak tıpkı pazarların küreselleşmesinde olduğu gibi, üretimin küreselleşmesinin de 
tamamlandığını iddia etmek yanlış olacaktır. Ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım engel-
leri, ulaşım maliyetleri ve ekonomik ve politik risklerle ilgili sorunlar, işletmelerin üretim 
faaliyetlerini dünyaya yayılmasını engelleyebilmektedir. 

Ülkeler arasındaki ticaret ve yatırım engelleri, ulaşım maliyetleri ve ekonomik ve politik 
risklerle ilgili sorunlar nedeniyle üretimin küreselleşmesi tamamlanmaktan uzaktadır.

Üretimin küreselleşmesi, 
üretim faktörlerinin maliyet 
ve kalitede ülkeler arası 
farklılıklardan yararlanmak için 
dünyanın her yerinden ürün temin 
etmek demektir. 
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Küreselleşmenin Ardındaki Unsurlar
Küreselleşme eğilimini iki unsur önemli ölçüde etkilemiştir. Birinci unsur, II. Dünya 
Savaşı’nın sonundan başlayarak ürünlerin ve sermayenin ülkeler arası serbest dolaşımının 
önündeki engellerin kalkmaya başlamasıdır. İkinci unsur, teknolojik değişim ve özellikle, 
iletişim, bilgi işleme ve ulaşım teknolojilerindeki büyük ilerlemelerdir. 

Uluslararası ticaret ve yatırıma en büyük engel, ülkelerin kendi yerel endüstrilerini 
korumak için sınır ötesi ticaret için belirledikleri yüksek oranlı gümrük vergilerinden 
kaynaklanmıştır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra imzalanan Gümrük Vergileri ve Ticaret 
Anlaşması (GATT) ve onun temelleri üzerine kurulan Dünya Ticaret Örgütü (WTO); 
hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerdeki gümrük vergilerinin ve diğer ticaret ve 
yatırım engellerinin (yabancı rakiplere karşı yerli üreticilere verilen sübvansiyonlar, itha-
lat ve ihracat kotaları, yabancı yatırımlara yerli üretim faktörlerini kullanım zorunluluğu 
getirme ve diğer keyfi uygulamalar) azaltılmasında önemli rol oynamıştır. Ayrıca, yine II. 
Dünya Savaşı’ndan sonra hayata geçmeye başlayan Avrupa Birliği, Kuzey Amerika Serbest 
Ticaret Anlaşması (NAFTA) ve Güneydoğu Asya Ulusları Birliği (ASEAN) gibi bölgesel 
bütünleşme çabaları, aynı coğrafi bölge içerisinde yer alan ülkeler arasındaki ticaret ve ya-
tırım engellerinin kaldırılmasına ciddi bir biçimde katkı sağlamıştır. 1990-2013 arasında, 
gümrük vergileri, gelişmiş ülkeler için ortalama %10’dan %5’in altına ve gelişmekte olan 
ülkeler için ortalama %30’dan %15’in altına düşmüştür. Ek olarak, 1992’den 2014’e kadar 
imzalanan uluslararası yatırım anlaşmalarının (iki ülke arasındaki ve çoklu yatırım anlaş-
malarının) sayısı, altmış kattan fazla artarak 3271’e ulaşmıştır.

Küresel pazarların ve üretimin ortaya çıkmasında, ticaret ve yatırım engellerinin kalk-
maya başlamasının yanında teknolojik ilerlemeler de önemli rol oynamıştır. Mikroişlem-
cinin geliştirilmesiyle, artan miktardaki bilgi bireyler ve işletmeler tarafından işlenmeye 
başlamıştır. Kişisel ve dizi üstü bilgisayarlar ve daha sonra geliştirilen mobil iletişim ci-
hazları (cep telefonları, akıllı telefonlar ve tabletler) gelişen mikro işlemci teknolojisinin 
sonuçlarıdır. 2014 sonu itibariyle, gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun %80’inden fazlası 
mobil iletişim cihazlarını kullanabilmektedir. İnternet, 1990’ların ortasından başlayarak 
hızlı bir gelişim ve yayılım sergilemiştir. 2014 sonundaki internet kullanımı, 3.2 milyar ki-
şiye ve gelişmekte olan ülkelerdeki nüfusun %35’ine ulaşmıştır. İnternet sayesinde, konu-
mun, ticaret ve yatırımın önündeki kısıtlarının bir kısmı ortadan kalkmıştır. Konumları 
ve büyüklükleri ne olursa olsun artık alıcılar ve satıcılar birbirlerini daha kolay ve düşük 
maliyetle bulabilmektedir. Küresel olarak dağıtılmış bir üretim sisteminin koordinasyon 
ve denetimi olanaklı hale gelmiştir. Özellikle, mikroişlemci teknolojisindeki ve internette-
ki ilerlemeler sonucunda ortaya çıkan, mobil pazarlama uygulamaları sayesinde pazarla-
rın küreselleşmesinde büyük bir aşama kaydedilmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan günümüze, 
yolcu uçaklarının ve çok büyük yük uçak ve gemilerinin geliştirilmesi ile bir taşımacılık 
türünden diğerine geçişi kolaylaştıran konteynerin taşımacılıkta kullanılmaya başlama-
sıyla küreselleşme büyük bir hız kazanmıştır. 

Özellikle, gümrük vergilerinin düşürülmesi ve devletler arasında imzalanan uluslararası 
yatırım anlaşmaları gibi ticaret ve yatırım engellerini kaldırma girişimleri ile iletişim, bilgi 
işleme ve ulaşım alanlarındaki teknolojik ilerlemeler, küreselleşmenin ardındaki temel itici 
güçler olmuştur. 

Küreselleşme ve küreselleşmeyi tetikleyen güçler nelerdir?
1
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ULUSLARARASI İŞLETME, TİCARET VE YATIRIM
Yönetimle ilgili derslerinizden hatırlayacağınız gibi, bir işletmenin yöneticilerini alt, orta 
ve üst düzey yöneticiler olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Alt düzey yönetici-
ler, işletmenin ürünlerinin (mal ve/veya hizmetlerinin) üretimine dâhil olan ve yönetici 
olmayan çalışanları yönetirler. Orta düzey yöneticiler, alt düzey yöneticileri yönetirler. Üst 
düzey yöneticiler ise işletmenin tamamını kapsayan kararları alan ve işletmenin tamamını 
etkileyen plan ve hede�eri belirleyen yöneticilerdir. İşletmenin üst düzey yönetim ofisle-
rinin ve üst düzey yönetimi doğrudan destekleyen çalışanlarının bulunduğu ülkeye ana 
ülke denir. İşletmenin araştırma-geliştirme (Ar-Ge), tedarik, üretim ve pazarlama gibi 
işletmecilik faaliyetlerinin gerçekleştiği yabancı ülkeye ev sahibi ülke denir. 

Uluslararası işletme, uluslararası ticaret ve/veya uluslararası yatırım yapan işletmedir. 
Uluslararası ticaret, ürünlerin sınırlar ötesi değişimidir. Uluslararası yatırım, işletme-
nin varlıklarını başka bir ülkeye aktarması ya da başka bir ülkeden varlıkları satın alması 
demektir. Bu varlıklara sermaye, teknoloji, yönetsel yetenek ve imalat altyapısı dâhildir. 
İktisatçılar bu varlıklara “üretim faktörleri” adını verirler. Ticaret, ürünlerin ulusal sınırla-
rı aşmasını ifade ederken; yatırım, işletmenin kendisinin yurtdışındaki varlıkların sahipli-
ğini edinmek üzere sınırları aşması anlamına gelmektedir.

Uluslararası işletmelerde, uluslararası ölçekte örgütlenme, tedarik, üretim, pazarlama 
ve diğer değer yaratan faaliyetler gerçekleşebilmektedir. Uluslararası işletmeler, yabancı 
müşterileri arar ve yabancı iş ortaklarıyla işbirliklerine girişirler. Uluslararası işletmeler, 
ürünler, sermaye, teknoloji, bilgi ve emeğin sınır ötesi dolaşımının önde gelen örgütsel 
aktörleridir. Dünya, gerçek bir bütünleşik küresel ekonomiye doğru dönüştükçe; büyük ve 
küçük pek çok işletme uluslararası işletme haline gelmektedir.

Uluslararası işletmecilik, yalnızca büyük ve kaynağı çok olan işletmelerle ilgili değil-
dir. Pek çok küçük ve orta boy işletme (KOBİ) de uluslararası işletme olarak faaliyetlerini 
sürdürmektedir. Türkiye’de çalışan sayısı 250’nin ve cirosu 40 Milyon TL’nin altında olan 
işletmeler KOBİ olarak kabul edilmektedir. Avrupa Birliği’nde bu sayılar, çalışan sayısı için 
250 ve ciro için 50 Milyon Euro şeklindedir. ABD ve Kanada’da ise KOBİ olarak kabul 
edilmek için çalışan sayısının 500’den az olması şartı dikkate alınmaktadır. KOBİ’ler, kendi 
endüstrilerinde küçük pazar paylarına sahip olmanın yanında, kısıtlı kaynaklara sahipler-
dir. Ancak, dünyadaki işletmelerin büyük çoğunluğu KOBİ’dir. Örneğin, ülkemizdeki işlet-
melerin yaklaşık %99.8’i KOBİ’dir. Küreselleşmeyle birlikte, çok sayıda KOBİ uluslararası 
fırsatların peşine düşmektedir. 2014 yılında, toplam ihracatın %56.4’ü ve toplam ithalatın 
%37.8’i ülkemizdeki KOBİ’ler tarafından gerçekleştirilmiştir. Büyük uluslararası işletme-
lerle kıyaslandığında, KOBİ’ler daha esnek olabilmekte ve küresel işletmecilik fırsatlarına 
daha kolay cevap verebilmektedirler. KOBİ’ler genellikle daha az bürokratik, yeni koşullara 
daha kolay uyum gösterebilen ve girişimcilik düzeyi daha yüksek olabilen işletmelerdir. 

Türkiye’nin ihracatının yarısından fazlasını gerçekleştiren KOBİ’ler, daha az bürokrasiye 
sahip olma, yeni koşullara daha kolay uyma ve girişimcilik düzey yüksek olma eğilimleri 
nedeniyle uluslararası işletmeciliğe yatkındır. 

Özel bir uluslararası KOBİ çeşidi, küresel doğan işletmedir. Küresel doğan işletme, 
kuruluşunun hemen başında uluslararası işletmeciliğe girişen ve hızlı bir biçimde yabancı 
pazarlara açılan genç bir işletmedir. Küresel doğan işletme, uluslararası işletmecilikte gö-
rece yeni bir olgudur. Hem gelişen hem de gelişmekte olan ülkelerde rastlayabileceğimiz 
küresel doğan işletmeler, özellikle gelişmiş ülkelerin ulusal ticaretinin önemli bir kısmını 
gerçekleştirmektedir. Küresel doğan işletmelerin, uluslararası satış gücü yüksek ürün ye-
niliklerine imza attıkları gözlemlenmektedir. İnternet üzerinden sesli ve görüntülü ileti-
şim sağlayan yazılımlar ile akıllı telefonlarda internet üzerinden müzik dinleme olanağını 
sağlayan uygulamalar güncel örneklerden ikisidir. 

Ev sahibi ülke, işletmeninin 
işletmecilik faaliyetlerini 
gerçekleştirdiği yabancı ülkedir. 

Ana ülke, işletmenin tepe 
yönetim ekibinin ve o ekibi 
destekleyen çalışanların 
bulunduğu ülkedir. 

Uluslararası işletme, 
uluslararası ticaret ve/veya 
uluslararası yatırım yapan 
işletmedir. 
Uluslararası ticaret, ürünlerin 
ülkeler arasında değişimidir. 

Uluslararası yatırım, 
işletmelerin sermaye, teknoloji, 
yönetsel yetenek ve imalat 
altyapısı gibi varlıklarının başka 
bir ülkeye aktarılması ya da başka 
bir ülkeden bu türdeki varlıkları 
satın alması demektir. 

Küresel doğan işletme, 
kurulur kurulmaz uluslararası 
işletmeciliğe başlayan ve hızlı bir 
şekilde yabancı pazarlara açılan 
genç bir KOBİ’dir. 
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Birden çok ülkede işletmecilik faaliyetlerine sahiplik yoluyla katılan işletmeye 
çokuluslu işletme (ÇUİ) denir. Sahiplik, dört şekilde gerçekleşebilir:

•	 	 	 	 	 	  Yabancı ülkedeki işletmeyi satın alma 
ya da işletmeyi kurma yoluyla tamamen sahip olma. 

•	 	 	  Yabancı ülkedeki işletmenin çoğunluk ortağı olma (işletme 
hisselerinin % 50’sinden fazlasına sahip olma).

•	 	 	 	Yabancı ülkedeki işletmenin eşit hisseye sahip ortakların-
dan biri olma (örn. dört ortak varsa, her birinin işletme hisselerinin % 25’ine sahip 
olması).

•	 	 	 	İşletmenin azınlık ortağı olma (örn. işletme hisselerinin % 
50’sinden azına sahip olma). 

ÇUİ’ler, işletmecilik faaliyetlerini kendilerine en fazla üstünlük sağlayacak ülkelerde 
yürütmeye çalışırlar. 1990’dan 2015’e kadar dünyadaki faal ÇUİ’lerin sayısı yaklaşık iki 
kat artarak 80000’in üzerine çıkmıştır. Bu sayı, düşük vergi üstünlüğünden yararlanmak 
için merkezlerini İrlanda, Lüksemburg ve Hollanda gibi ülkelerde gösteren ÇUİ’leri kap-
samadığı için temkinli bir tahmine dayanmaktadır. Dünyadaki verimlik artışının %40’ı, 
özel sektör Ar-Ge harcamalarının %75’i ve ticaretin %80’den fazlası ÇUİ’ler tarafından 
gerçekleştirilmektedir. 

II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda, genelde ABD ve Birleşik Krallık kökenli olan pek 
çok ÇUİ, hammadde, daha verimli üretim olanakları ve yabancı müşteriler aramak için 
yurtdışına açılmıştır. Bugün, bu işletmeler tüm dünyayı kapsayan tedarik, üretim ve pa-
zarlama faaliyetlerine sahiptir. 1990’lı yıllardan başlayarak, piyasa ekonomisinin dünya 
ölçeğinde egemenlik kazanması; bilgi ve iletişim teknolojilerindeki (BİT) büyük çaplı 
ilerlemeler ve işletmelerin temel yetenekleri dışında kalan işleri dış kaynaklardan temin 
etmelerinin hızlanmasıyla; Çin, Brezilya, Hindistan ve Rusya gibi gelişmekte olan ülkeler-
deki işletmeler de dünyanın en büyük ÇUİ’leri arasında yer almaya başlamıştır. Dünyanın 
en büyük 500 işletmesinin sıralandığı listede, 100 Çinli işletme yer alırken; Amerikan ve 
Avrupalı işletmelerin toplamının oranı 1980’de %76’dan, 2013’te %54’e kadar düşmüştür. 
Gelişmekte olan ülkelerdeki ÇUİ’ler, ana ülkelerindeki doğal kaynaklarını ve görece dü-
şük maliyetli emeği en iyi biçimde kullanıp dünya pazarlarında başarılı olmaya çalışmak-
tadır. Bu ÇUİ’ler, yeterli ölçeğe ulaştıklarında daha yüksek teknolojili üretime ve ürünlere 
doğru yönelmektedir. Türkiye’nin de dâhil olduğu gelişmekte olan ülkelerdeki binlerce 
işletmenin küresel başarı hayalleri vardır ve gelişmiş ülkelerdeki ÇUİ’lere gün geçtikçe 
daha fazla meydan okumaktadırlar. 

Gelişmekte olan ülkelerdeki ÇUİ’ler, görece düşük maliyetli emek ve sahip oldukları doğal 
kaynaklarla uluslararası işletmeciliğe başlamakta ve zamanla, hem üretimde hem de ürünler-
de ileri teknoloji seviyesine yükselerek gelişmiş ülkelerdeki ÇUİ’lere meydan okumaktadırlar. 

ÇUİ’lerin hepsinin aynı zamanda uluslararası işletmeler olduğu ancak bir işletmenin 
uluslararası işletme sayılabilmesi için mutlaka diğer ülkelerdeki işletmecilik faaliyetleri-
ne yatırım yapmasının şart olmadığı unutulmamalıdır. Bir işletme yalnızca uluslararası 
ticaret yoluyla da uluslararasılaşabilir. Uluslararası ticaret, ihracat ya da ithalat yoluyla 
gerçekleşebilir. İhracat, ana ülke ya da başka bir ülkede üretilen ürünlerin başka ülke ya 
da ülkelerdeki müşteri ya da müşterilere satılmasıdır. İthalat, ana ülke dışındaki tedarik-
çilerden ürün satın alınmasıdır. İhracat, ürünlerin ülke dışına çıkışıyla; ithalat, ürünlerin 
ülkeye girişiyle ilgili bir faaliyettir. Hem bitmiş mallar hem de hammaddeler ve bileşenler 
gibi ara mallar ihracat ve ithalata konu olabilir. İhracat ve ithalat denince akla mallar gel-
mektedir. Ancak, 2000’lerden başlayarak, dünya ölçeğinde hizmet ticareti, mal ticaretinin 

Çokuluslu işletme,Birden çok 
ülkede işletmecilik faaliyetlerine 
sahiplik yoluyla katılan işletmeye 
çok uluslu işletme (ÇUİ) denir.

İhracat, ana ülke ya da başka bir 
ülkede üretilen ürünlerin yabancı 
ülke ya da ülkelerdeki müşterilere 
satılmasıdır. 
İthalat, yabancı ülkelerdeki 
işletmelerden ürün satın 
alınmasıdır. 
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yaklaşık üç katı kadar büyümüştür. Gelişmekte olan ülkelerin 1990’da yaklaşık %14 olan 
dünya hizmet ihracatındaki payları, 2011’de % 25’e yükselmiştir.

Bütün ÇUİ’ler, aynı zamanda uluslararası işletmelerdir ancak bütün uluslararası işletmeler 
ÇUİ değildir. 

Uluslararası yatırım, uluslararası portföy yatırımı ve doğrudan yabancı yatırım olmak 
üzere ikiye ayrılmaktadır. Uluslararası portföy yatırımı (UPY), finansal kazanç elde 
etmek için hisse senetleri ve borç senetleri gibi uluslararası değerli kâğıtlara sahip olmak 
demektir. UPY’de, bu varlıklar üzerinde aktif yönetim ya da kontrol söz konusu değildir. 
Yabancı yatırımcı, bu varlıkların sahipliğinden göreceli olarak kısa dönemli kazanç elde 
eder. Doğrudan yabancı yatırım (DYY), işletmenin sermaye, teknoloji, emek, toprak, 
tesis ve donanım gibi üretken varlıkları satın alarak yurtdışında fiziksel olarak bulunduğu 
yatırım türüdür. DYY, yatırımcıların üretim, pazarlama ya da yönetim faaliyetlerine 
girişmiş bir işletmenin kısmi ya da tam sahipliğine olanak tanır. Yurtdışındaki bu 
kaynaklara yatırım genellikle uzun dönemlidir ve kapsamlı planlama gerektirir. DYY’nin 
sonucu çokuluslu işletme (ÇUİ) olmadır. 

Uluslararası işletme, küresel işletme ve küresel doğan işletme kavramlarının benzerlik ve 
farklılıkları nelerdir?

OFFSHORING VE KÜRESEL DEĞER ZİNCİRLERİ
1800’lü yıllarda yaşanan buharlı makinelerin icadı ve Endüstri Devrimi’yle beraber işletmeler, 
demiryolu ve deniz yolu aracılığıyla yabancı ülkelerdeki müşterilere ekonomik açıdan daha 
elverişli koşullarda ürün teslim etmeye başlamışlardır. Buna karşılık imalat, genellikle olabildi-
ğince çok faaliyetin tek bir çatı altında gerçekleştirilmeye çalışıldığı çok büyük fabrikalar aracı-
lığıyla hayata geçmiştir. Özellikle, 1990’lardan başlayarak yaşanan daha önce söz ettiğimiz bü-
yük dönüşüm ile hem tüketim üretimden tamamen ayrılabilmiş, hem de üretim parçalanmaya 
başlamıştır. Çin, Hindistan ve diğer Güneydoğu Asya ülkelerinde emek ücretlerinin gelişmiş 
ülkelere göre düşük olması bu hızlanmaya katkı sağlamıştır. Bir işletme sürecinin ya da bütün 
bir imalat tesisinin yabancı bir ülkeye taşınmasına o�shoring denilmektedir. 

İnsan kaynakları, muhasebe, finans, pazarlama ve müşteri hizmetleri gibi işletme işlev-
lerinde bazı süreçler rutin kabul edilir ve diğer süreçlerden ayrışır. Bağımsız tedarikçilerin 
performansı işletmenin temel yeteneklerini ya da stratejik varlıklarını tehdit etmediği ya 
da yıpratmadığı sürece; rutin süreçlerin çoğu o�shoring’e konu olabilir. Finans işlevindeki 
faturalama ve kredi kartından ödemeyi tahsil etme; pazarlama işlevindeki müşteri verita-
banları oluşturma ve satış işlemlerinin kayıtlarını tutma ve insan kaynakları işlevindeki 
maaş bordrosu oluşturma ve yan ödemelerin idaresi yabancı tedarikçilere başarılı bir şe-
kilde aktarılan süreçlere örnek olarak gösterilebilir. 

Rutin işletme süreçleri o�shoring’e daha fazla konu olmaktadır. 

Bilgi ve iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler, fikir, komut ve bilgilerin gelişmiş ülkelerden 
gelişmekte olan ülkelere aktarımını kolaylaştırmıştır. Nitelikli koordinasyon teknolojisi saye-
sinde, çalışan başına daha az görev ve her bir imalat aşamasına daha az çalışan düşebilmek-
tedir. O�shoring, faaliyetlerin kolayca birbirinden ayrılabildiği elektronik, otomotiv ve tekstil 
gibi endüstrilerde yoğun biçimde yaşanmıştır. Bunun yanında, o�shoring’e hizmet sektörünün 
bankacılık, yazılım kodu geliştirme hukuki hizmetler ve müşteri hizmetleri gibi alanlarında da 
sıklıkla rastlanmaktadır. 

Uluslararası portföy yatırımı, 
işletmenin finansal getiri elde 
etmek için yabancı ülkelerdeki 
hisse senetleri ve/veya borç 
senetleri gibi değerli kâğıtların 
satın almasıdır. 

Doğrudan yabancı yatırım, 
işletmenin sermaye, emek, 
teknoloji, toprak, tesis ve donanım 
gibi üretken varlıkları satın alarak 
yurtdışında fiilen bulunmasıdır. 

2

O�shoring, bir işletme sürecinin 
ya da bütün bir imalat tesisinin 
yabancı bir ülkeye taşınmasıdır.
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1990’ların başından itibaren dünyada yaşanan o�shoring dalgasının doğal sonucu kü-
resel değer zincirlerinin ortaya çıkması olmuştur. Küresel değer zinciri (KDZ), bir ürün 
için tasarımından son kullanıma kadar gereken tüm faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin coğ-
rafi alanda ve uluslararası sınırlar arasında dağıtılmasını kapsamaktadır. KDZ’ler, dün-
yadaki çoğu mal ve hizmetin üretimi için temel yaklaşım haline gelmiştir. Günümüzde 
pek çok ürünün üretimi farklı ülkelere dağıtılmış durumdadır. Parçalar ve bileşenler ayrı 
konumlarda üretilmekte veya tedarik zinciri boyunca ardışık olarak ya da son konumda 
montaj gerçekleşmektedir. KDZ’lerdeki iletişim ağları yüksek düzeyde karmaşıktır ve bu 
ağlar, imalat, lojistik, taşımacılık ve diğer hizmet işletmelerinin yanı sıra gümrük teşkilat-
ları ve diğer kamu kuruluşlarını da kapsamaktadır. 

1980’lerin ortasından başlayarak, KDZ’lerin önemi istikrarlı bir biçimde artmıştır. 
1980’de 56 trilyon ABD Doları olan dünyanın toplam ekonomik büyüklüğü 2013’te 130 
trilyon ABD Doları’nı aşmıştır (hesaplamalar, en�asyon etkisinden arındırılmıştır). Bu ar-
tışın yaklaşık yarısı KDZ’lerdeki büyümeden kaynaklanmıştır. 2013 sonu verilerine göre, 
küresel ticaretin yaklaşık %60’ı, daha sonra üretimin farklı aşamalarında bir araya gelecek 
ara mal ve hizmetlerin ticaretinden oluşmaktadır. 

O�shoring ve küresel değer zincirlerinin uluslararası işletmecilikteki rolleri neleridir?

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTEKİ ARACILAR VE 
KOLAYLAŞTIRICILAR
Uluslararası işletmecilik, farklı türde uzmanlık ve girdilere sahip çok sayıda örgütün birlik-
te çalışma amacıyla bir araya gelmesini gerektirmektedir. Bu bölümde yukarıda söz edilen 
örgütlerden aracı ve kolaylaştırıcılara değinilecektir. Uluslararası işletmecilikte işletme, aracı 
ve kolaylaştırıcıların faaliyetleri bir ölçüde örtüşmektedir. Uluslararası işletme, bazı faaliyet-
leri kendisi yürütürken; özel uzmanlık gerektiren diğer faaliyetleri aracı ve kolaylaştırıcılara 
devreder. Başka bir ifadeyle, uluslararası işletme, sözleşme temelinde hizmet sunan aracı ve 
kolaylaştırıcıların müşterisi haline gelir. İşletmeler, aracı ve kolaylaştırıcılar uluslararası işlet-
mecilik işlemlerinin arz yönünü temsil ederken; müşteriler talep yönünü temsil etmektedir.

Uluslararası İşletmecilikteki Aracılar
Uluslararası işletmecilikteki aracılar, KDZ’lerin bir parçası olarak; hem ana hem de diğer ülke-
lerdeki uluslararası işletmelere çeşitli lojistik (malların fiziksel hareketi) ve pazarlama hizmetleri 
(reklam, satış, müşteri hizmetleri vb.) sunan uzmanlaşmış işletmelerdir. Aracılar, büyük işlet-
melerden küçük ama yüksek düzeyde uzmanlaşmış işletmelere kadar çeşitli türlerde olabilirler. 

Çoğu ihracatçı için, bağımsız bir yabancı dağıtımcıya güvenmek yabancı pazarlara 
girmenin düşük maliyetli yoludur. Aracının yerel pazardaki bilgi, bağlantı ve hizmetleri, 
uluslararası işletmecilikte deneyimsiz ya da pazar temelli faaliyetleri tek başına yürütmek 
için çok küçük olan ihracatçılara güçlü destekler sunabilir. İki çeşit aracı uluslararası işlet-
mecilikte rol üstlenir: yabancı pazardaki ve ana ülkedeki aracılar. 

Yabancı Pazardaki Aracılar
Çoğu aracı, ihracatçının hedef pazarındadır. Yabancı pazardaki aracılar, pazar araştırması 
yapma, ürünleri ticari gösterilerde sergileme, yerel taşımacılığı ayarlama ve gümrüklerden 
mal çekme gibi çok sayıda hizmeti sunarlar. Ek olarak, aracılar, ürünün ambalajını pazar 
koşullarına uyarlama, reklam, satış ve satış sonrası hizmetler gibi yerel pazarlama faaliyet-
lerini de yönetirler. Çoğu aracı, satışları finanse ederek ve kredileri uzatarak ihracatçıya 
hızlı ödemeyi kolaylaştırır. Kısacası, yabancı pazardaki aracılar, gereksinim duyulan tüm 
yerel işletme işlevlerini üstlenen ihracatçının yerel ortağı gibi faaliyet gösterebilirler. 

Küresel değer zinciri, bir ürün 
için tasarımından son kullanıma 
kadar gereken tüm faaliyetlerin 
ve bu faaliyetlerin coğrafi alanda 
ve uluslararası sınırlar arasında 
dağıtılmasını ifade eden bir 
kavramdır.

3

Aracılar, uluslararası işletmelere 
çeşitli lojistik ve pazarlama 
hizmetleri sunan uzmanlaşmış 
işletmelerdir.
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Yabancı dağıtımcı, bir ihracatçı için sözleşme altında çalışan ve sıklıkla, depolama, 
satış, özendirme ve satış sonrası hizmetler gibi pazarlama işlevlerini yerine getirerek ih-
racatçının ismiyle ihracatçının ürünlerini ulusal bir pazar ya da bölgede dağıtan yabancı 
pazardaki aracıdır. Yabancı dağıtımcılar, aslında, ihracatçılardan malı indirimle satın alan 
ve kâr payı ekleyerek satan bağımsız toptancılardır. Ürün için para, teknik destek ve satış 
sonrası müşteri hizmetleri sağlayarak ihracatçıyı rahatlatırlar. Dağıtımcılar, beyaz eşya ve 
tüketici elektroniği ürünleri gibi çok çeşitli ve birbirleriyle rekabet halinde olmayan ta-
mamlayıcı ürünleri taşıyabilirler. Dağıtımcı, tüketim mallarını genellikle perakendecilere 
satarken; endüstriyel malları diğer işletmelere ve/veya doğrudan son kullanıcılara satar. 
Dağıtımcılar, hedef pazarda istikrarlı ve dolaylı bir şekilde bulunmak isteyen işletmeler için 
iyi bir seçenektir. İhracatçının ürünleri ve yerel pazarla ilgili önemli bilgilere sahiplerdir. 

İmalatçı temsilcisi, belli bir ülke ya da bölgede ihracatçıyı temsil etmek ve ihracatçının 
ürünlerinin tamamını satmak üzere ihracatçıyla anlaşan bir aracıdır. İmalatçı temsilcileri, 
çalıştıkları endüstriye bağlı olarak satış temsilcileri ya da hizmet temsilcileri gibi fark-
lı isimlerle de anılırlar. Esas olarak, önceden belirlenmiş bir hedef pazarda ihracatçının 
sözleşmeli satış çalışanları gibi faaliyet gösterirler. Temsil ettikleri işletmelerin isimleriyle 
faaliyet göstermezler, ürünlerini satın almazlar ve sıklıkla komisyonla ücretlendirilirler. 
İmalatçı temsilcisi, fiziksel tesisler sağlamaz ve pazarlama ya da müşteri destek faaliyetle-
rinde bulunmaz. Bu nedenle, bu işlevlerin ihracatçı tarafından üstlenilmesi gerekir. Çok 
çeşitli, birbirleriyle rekabet halinde olmayan ve tamamlayıcı ürün hatlarını satabilirler. 

Acente, uluslararası işletmecilik işlemlerindeki ürünleri satın alma ve satma amaçlı 
siparişleri bir komisyon karşılığında işleyen aracıdır (sıklıkla, birey ya da küçük bir işlet-
medir). Komisyoncu ya da simsar olarak da bilinen acente, alıcı ya da satıcı adına faali-
yet yürütebilir ancak yabancı dağıtımcının tersine, onların isimlerini ya da ürünlerinin 
sahipliğini üzerine almaz. Tipik bir acente, satılan ürünün fiyatının bir yüzdesi olarak 
ifade edilen komisyonla ücretlendirilir. İktisadi açıdan acente, yalnızca alıcı ve satıcıları 
bir araya getirir. Acenteler, karşılıklı anlaşma olursa yenilenmek kaydıyla, tanımlanmış 
bir zaman diliminde (sıklıkla, bir yıl gibi kısa bir dönem için) bir sözleşme altında faaliyet 
gösterirler. Sözleşme, acentenin sorumlu olduğu bölge, satış koşulları, ücretlendirme ve 
sözleşmeyi sonlandıracak esas ve işlemleri tanımlar. Çok sayıda küçük ve dağılmış alı-
cı ve satıcılardan oluşan pazarlarda acentenin işlevi özellikle önem kazanır. Acentelere, 
özellikle tarım mallarının ve sık bulunan ve ucuz madenlerin (demir, bakır, kurşun vb.) 
uluslararası ticaretinde sıkça rastlanır. Hizmet sektöründeki acenteler, genellikle, sigorta 
ve değerli kâğıtların satış işlemlerini gerçekleştir. 

Ana Ülkedeki Aracılar
Bazı aracılar, ana ülkede faaliyet gösterirler. Uluslararası satışın karmaşıklığını en aza in-
dirmeyi tercih eden ihracatçılar için, ticaret şirketi çeşitli işletmelerin ürünlerin ithalat ve 
ihracatına girişen bir aracı olarak hizmet sunar. Ticaret şirketi, özellikle kısıtlı uluslararası 
işletmecilik deneyimi olan üreticiler için uluslararası pazarlama işlevini üstlenir. Büyük 
ticaret şirketleri, dünyanın dört bir yanındaki pazarlardaki sayısız ürünün satışlarını ko-
ordine ederek acenteler gibi faaliyet gösterir. Tipik olarak, sattıklarına kâr payı ekleyerek 
ücretlendirilen yüksek hacimli satıcılardır. Ticaret şirketleri, ucuz madenlerin ve buğday 
gibi tarım mallarının ihracatında çok yaygınlardır. 

Ana ülkedeki bir diğer aracı ihracat yönetim şirketidir. İhracat yönetim şirketi (İYŞ), 
genellikle deneyimsiz bir müşteri işletme için çalışan bir ihracat acentesidir. Yeni ürünleri 
öğrenme ve hatta yabancı pazar stratejileri geliştirme amacıyla düzenli olarak imalatçının 
tesislerini ziyaret ederler. Ticaret şirketlerinden daha küçük olan İYŞ’ler, ürün, yabancı pa-
zar ya da hem ürün hem de yabancı pazar temelinde uzmanlaşırlar. Uzmanlaşma sayesinde, 

Yabancı dağıtımcı, ihracatçının 
ürününü satın alan ve depolama, 
satış, özendirme ve satış sonrası 
hizmetler gibi pazarlama 
işlevlerini üstlenen; zaman zaman 
parasal destek sağlayabilen; 
ihracatçının ismiyle ihracatçının 
ürünlerini ulusal bir pazar ya 
da bir bölgede dağıtan yabancı 
pazardaki aracıdır. 

İmalatçı temsilcisi, belli bir ülke 
ya da bölgede ihracatçıyı temsil 
etmek ve ihracatçının ürünlerinin 
tamamını satmak üzere 
ihracatçıyla anlaşan ve acenteye 
göre daha fazla güce sahip olan 
aracıdır. 

Acente, uluslararası işletmecilik 
işlemlerindeki ürünleri satın 
alma ve satma amaçlı siparişleri 
bir komisyon karşılığında işleyen 
aracıdır. 

Ticaret şirketi, çeşitli 
işletmelerin ürünlerinin ithalat ve 
ihracatına girişen, ürünlere sahip 
olmayan ve kâr payıyla çalışan 
büyük bir aracıdır. 

İhracat yönetim şirketi, 
genellikle deneyimsiz bir müşteri 
işletme için çalışan, ticaret 
şirketinden daha küçük ve daha 
fazla uzmanlaşmış bir aracıdır. 
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ürünler ve pazarları çok iyi öğrenirler. Uzmanlaşmada üst düzeye ulaşan İYŞ’ler, sonuçta hem 
işletmelerin ihracat bölümü gibi faaliyet gösterir; hem de ihracat edilen ürünlerin yabancı 
pazarlara hızlı bir biçimde ulaşmasını sağlayacak güçlü yabancı dağıtıcı ağlarına sahip olurlar. 

İnternetteki Aracılar
İnternetteki çok sayıda aracı, dünyanın her yerindeki alıcı ve satıcılar arası işlemlere aracılık 
etmektedir. İnternetteki aracılar, dijitalleşmeyi çok sayıda “geleneksel” işlemi zenginleştirme 
için kullanmakta ve bu işlemleri hem alıcı ve satıcılar hem de kendileri için daha değerli hale 
getirmektedir. İnternetteki aracılar, müşterilerin çok sayıda işletmeden toplanmış ürünleri 
araştırabilecekleri, karşılaştırabilecekleri ve satın alabilecekleri dijital pazarlar kurarlar. 

İnternetteki aracıların çoğu, alıcılara hizmetlerini bedava ya da indirimli fiyatlarla 
sunmayı ve kârı satıcılardan elde etmeyi benimsemiştir. Bu aracılar, genellikle, alıcı-satıcı 
etkileşimleri üzerinde fazla denetim sergilemezler ve web siteleri üzerinden satılan malla-
rın sahibi olmazlar. İnternet aracıları için en büyük risk, ürün kalitesi ya da satıcıların gü-
venilirliği ile ilgili belirsizlikten kaynaklanmaktadır. İnternetteki pek çok aracı, bu sorunu 
alıcılar ve satıcılar için işlem ve işlem sonrası memnuniyeti içeren bir geri bildirim sistemi 
kurarak ve bu sistemin sonuçlarını, gelecekteki işlemlerde tara�ara sunarak çözmüştür. 

Dünyanın dört bir yanından yüz binlerce küçük işletme internetteki aracılar sayesinde 
uluslararası işletmeciliğe başlamaktadır. İnternet aracılarının kurdukları dijital pazarlar; 
girişimcilere yeni fikirlerini asgari maliyetler ile hayata geçirme, ödeme altyapısı, lojistik 
destek ve bir zamanlar yalnızca büyük işletmelere ait olan küresel bilinirlik gibi fırsatlar 
sunmaktadır. Bu dijital pazarları iyi değerlendiren küçük işletmeler çok kısa sürede “mik-
ro-ÇUİ” haline dönüşebilmektedir. 2014’te dünyanın en büyük internet aracılarından biri 
olan Çinli bir işletmenin kurduğu dijital pazarlar (işletmenin hem müşteriden-müşteriye 
hem de işletmeden-işletmeye pazarları vardır), dünya ticaretinin %15’ine karşılık gelen 
300 Milyar ABD Doları değerinde işleme ev sahipliği yapmıştır. Gelişmekte olan ülkeler-
den binlerce imalatçı ve toptancı, yabancı ülkelerdeki müşterilerine, milyonlarca kayıtlı 
kullanıcısı olan internetteki işletmeden-işletmeye pazarlarda satış gerçekleştirmektedir. 

İnternet aracılarının kurdukları dijital pazarlar; girişimcilere yeni fikirlerini asgari mali-
yetlerle ile hayata geçirme, ödeme altyapısı, lojistik destek ve küresel bilinirlik gibi fırsatlar  
sunmaktadır. 

Uluslararası İşletmecilikteki Kolaylaştırıcılar
Kolaylaştırıcılar, işletmelerin uluslararasılaşmasına ve yabancı ülkelerdeki faaliyetlerine 
yardımcı olan ve işlemlerin verimli, kolay ve zamanında gerçekleşmesini sağlayan bağım-
sız birey ya da işletmelerdir. Kolaylaştırıcıların arasında lojistik hizmet sağlayıcıları, nakli-
ye komisyoncuları, gümrük komisyoncuları, tedarik zinciri yönetimi uzmanları, bankalar, 
uluslararası ticaret avukatları ve danışmanlar gibi aktörler yer almaktadır. Kolaylaştırıcıla-
rın sayısı ve rolleri, uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin karmaşıklığı, yoğun rekabet ve 
teknolojik ilerlemeler nedeniyle artmıştır. Kolaylaştırıcılar, pazar araştırması yapmaktan 
potansiyel iş ortaklarını tanımlamaya ve yasal tavsiyeler sağlamaya kadar pek çok yararlı 
hizmeti sunmaktadır. Kolaylaştırma faaliyetlerini hayata geçirmek için bilgi ve iletişim 
teknolojileri ve internetten yoğun bir biçimde faydalanırlar. 

Lojistik hizmet sağlayıcısı (kargo şirketi), uluslararası işletme için ürünlerin fizik-
sel dağıtımını ve depolanmasını düzenleyen ve ürünlerin ilk hareket noktası ile tüketim 
noktası arasındaki bilgisini koordine eden önemli bir kolaylaştırıcıdır. Bu işletmeler, yükü 
dünyanın herhangi bir yerine teslim etmenin maliyet açısından en etkili araçlarıdır. Lo-
jistik hizmet sağlayıcıları, depolama, stok mal yönetimi ve sipariş izleme gibi geleneksel 

İnternetteki aracılar, 
müşterilerin çok sayıda 
işletmeden toplanmış 
ürünleri araştırabilecekleri, 
karşılaştırabilecekleri ve satın 
alabilecekleri dijital pazarlar kuran 
aracılardır. 

Kolaylaştırıcılar, işletmelerin 
uluslararalılaşmasına ve yabancı 
ülkelerdeki faaliyetlerine yardımcı 
olan ve işlemlerin verimli, kolay 
ve zamanında gerçekleşmesini 
sağlayan bağımsız birey ya da 
işletmelerdir.

Lojistik hizmet sağlayıcısı, 
uluslararası işletme için 
ürünlerin fiziksel dağıtımını ve 
depolanmasını düzenleyen ve 
ürünlerin ilk hareket noktası 
ile tüketim noktası arasındaki 
bilgisini koordine eden 
kolaylaştırıcıdır.
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dağıtımcı işlevlerini de sunarlar. 2015 yılı verilerine göre dünya lojistik sektörü, 2.3 trilyon 
ABD Dolar’lık pazar hacmine ulaşmıştır. 

Yük ileticisi, tıpkı yük için hizmet sunan bir seyahat acentesi gibi, ihracatçı işletmeler 
adına uluslararası nakliyeyi düzenleyen uzmanlaşmış bir lojistik hizmet sağlayıcısıdır. Ge-
nellikle büyük liman kentlerinde bulunan yük ileticileri, uluslararası işletmenin ürünleri-
nin yabancı bir limana ve hatta hedef yabancı pazardaki müşterinin konumuna teslimatını 
düzenlerler. Taşıma yöntemleri, uluslararası ticaret için gereken belgeler ve ana ve yabancı 
ülkelerdeki ihracat kuralları ve düzenlemeleri üzerinde uzmanlaşmışlardır. Yük ileticileri, 
paketleme, konteynerle taşıma ve etiketleme gibi nakliye gereksinimleriyle ilgili öneriler 
için mükemmel kaynaklardır. 

Gümrük komisyoncusu, ithalatçı işletme adına gümrükten mal çeken uzmanlaşmış 
bir işletmedir. Yük ileticilerinin ihraç ettiklerini, gümrük komisyoncuları ithal etmektedir. 
Gerekli belgeleri hazırlama ve işleme ve varış ülkesindeki gümrükten mal çekme temel 
görevleridir. Gümrük komisyoncusu, ithal edilen ürünleri etkileyen, gümrükten sorumlu 
ulusal otoritenin (Türkiye için Gümrük ve Ticaret Bakanlığı) ve diğer kuruluşların düzen-
lemelerine hâkimdir. Genellikle, ana ülkedeki yük ileticisi ithalat faaliyetlerini düzenleyen 
yabancı ülkedeki gümrük komisyoncusu ile birlikte çalışmaktadır.

Uluslararası işletmecilikteki başlıca aracı ve kolaylaştırıcılar kimlerdir?

Yük ileticisi, ihracatçı işletmeler 
adına uluslararası nakliyeyi 
düzenleyen; taşıma yöntemleri, 
uluslararası ticaret için gereken 
belgeler ve ana ve yabancı 
ülkelerdeki ihracat kuralları 
ve düzenlemeleri üzerinde 
uzmanlaşmış bir kolaylaştırıcıdır.

Gümrük komisyoncusu, 
ithalatçı işletme adına gümrükten 
mal çeken uzmanlaşmış bir 
kolaylaştırıcıdır.

4
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Özet
	 	 	 	

	
Küreselleşme, bileşenlerinin birbirleriyle daha fazla 
bütünleştiği ve karşılıklı bağımlılıklarının arttığı bir 
dünya ekonomisine doğru yönelim demektir. Küre-
selleşmeyi, pazarların küreselleşmesi ve üretimin kü-
reselleşmesi olarak iki boyutta incelemek mümkünü-
dür. Pazarların küreselleşmesi, birbirlerinden ayrı ve 
farklı ulusal pazarların bir büyük küresel pazar altında 
birleşmesi demektir. Her ne kadar, tüm pazarlarda kü-
reselleşme eğilimi gözlense de, en fazla küreselleşme 
evrensel gereksinimleri karşılayan emtia, teknolojik 
ve finansal ürünler gibi endüstriyel ürün pazarlarında 
yaşanmaktadır. Üretimin küreselleşmesi, üretim fak-
törlerinin maliyet ve kalitede ülkeler arası farklılık-
lardan yararlanmak için dünyanın her yerinden ürün 
temin etme demektir. 

	 	 	 	 	 	
	 	

İşletmenin üst düzey yönetim ofislerinin ve üst düzey 
yönetimi doğrudan destekleyen çalışanların bulundu-
ğu ülkeye ana ülke denir. İşletmenin araştırma-geliş-
tirme (Ar-Ge), tedarik, üretim ve pazarlama gibi iş-
letmecilik faaliyetlerinin gerçekleştiği yabancı ülkeye 
ev sahibi ülke denir. Uluslararası işletme, uluslararası 
ticaret ve/veya uluslararası yatırım yapan işletmedir. 
Uluslararası ticaret, ürünlerin ülkeler arasında deği-
şimidir. Uluslararası yatırım, işletmelerin sermaye, 
teknoloji, yönetsel yetenek ve imalat altyapısı gibi 
varlıklarını başka bir ülkeye aktarılması ya da başka 
bir ülkeden varlıkları satın alması demektir. Küresel 
doğan işletme, kurulur kurulmaz uluslararası işletme-
ciliğe başlayan ve hızlı bir şekilde yabancı pazarlara 
açılan genç bir KOBİ’dir. Çokuluslu işletme, tamamen 
sahip olunan bağlı işletme, eşit hissedarlı ya da ilişkili 
işletme yoluyla uluslararasılaşan işletmedir. İhracat, 
ana ülke ya da başka bir ülkede üretilen ürünlerin 
yabancı ülke ya da ülkelerdeki müşterilere satılması; 
ithalat, yabancı ülkelerdeki işletmelerden ürün satın 
alınmasıdır. Uluslararası portföy yatırımı, işletmenin 
finansal getiri elde etmek için yabancı ülkelerdeki his-
se senetleri ve/veya borç senetleri gibi değerli kâğıtları 
satın almasıdır. Doğrudan yabancı yatırım, işletme-
nin sermaye, emek, teknoloji, toprak, tesis ve dona-
nım gibi üretken varlıkları satın alarak yurtdışında 
fiilen bulunmasıdır. 

	 	 	 	 	 	
	 	

O�shoring, bir işletme sürecinin ya da bütün bir 
imalat tesisinin yabancı bir ülkeye taşınmasıdır. İnsan 
kaynakları, muhasebe, finans, pazarlama ve müşteri 
hizmetleri gibi işletme işlevlerinde bazı süreçler rutin 
kabul edilir ve diğer süreçlerden ayrışır. Rutin işletme 
süreçleri o�shoring’e daha fazla konu olmaktadır. O�-
shoring, faaliyetlerin kolayca birbirinden ayrılabildiği 
elektronik, otomotiv ve tekstil gibi endüstrilerde yo-
ğun biçimde yaşanmıştır. Bunun yanında, o�shoring’e 
hizmet sektörünün bankacılık, yazılım kodu geliştir-
me hukuki hizmetler ve müşteri hizmetleri gibi alan-
larında da sıklıkla rastlanmaktadır. 1990’ların başın-
dan itibaren dünyada yaşanan o�shoring dalgasının 
doğal sonucu küresel değer zincirlerinin ortaya çık-
ması olmuştur. Küresel değer zinciri (KDZ), bir ürün 
için tasarımından son kullanıma kadar gereken tüm 
faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin coğrafi alanda ve ulus-
lararası sınırlar arasında dağıtılmasını kapsamaktadır. 
Günümüzde pek çok ürünün üretimi farklı ülkelere 
dağıtılmış durumdadır. Parçalar ve bileşenler ayrı ko-
numlarda üretilmekte ve ya tedarik zinciri boyunca 
ardışık olarak ya da son konumda montaj gerçekleş-
mektedir.

	 	 	 	 	
	

Aracılar, uluslararası işletmelere çeşitli lojistik ve pa-
zarlama hizmetleri sunan uzmanlaşmış işletmelerdir. 
İki çeşit aracı uluslararası işletmecilikte rol üstlenir: 
yabancı pazardaki ve ana ülkedeki aracılar. Yabancı 
pazardaki aracılar, yabancı dağıtımcı, imalatçı temsil-
cisi ve acentedir. Yabancı dağıtımcı, ihracatçının ürü-
nünü satın alan ve depolama, satış, özendirme ve satış 
sonrası hizmetler gibi pazarlama işlevlerini üstlenen; 
zaman zaman parasal destek sağlayabilen; ihracatçı-
nın ismiyle ihracatçının ürünlerini ulusal bir pazar 
ya da bir bölgede dağıtan yabancı pazardaki aracı-
dır. İmalatçı temsilcisi, belli bir ülke ya da bölgede 
ihracatçıyı temsil etmek ve ihracatçının ürünlerinin 
tamamını satmak üzere ihracatçıyla anlaşan ve acen-
teye göre daha fazla güce sahip olan aracıdır. Acente, 
uluslararası işletmecilik işlemlerindeki ürünleri satın 
alma ve satma amaçlı siparişleri bir komisyon karşı-
lığında işleyen aracıdır. Ana ülkedeki aracılar, ticaret 
şirketi, ihracat yönetim şirketi ve internetteki aracılar 
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olmak üzere üçe ayrılır. Ticaret şirketi, çeşitli işletme-
lerin ürünlerinin ithalat ve ihracatına girişen, ürün-
lere sahip olmayan ve kar payıyla çalışan büyük bir 
aracıdır. İhracat yönetim şirketi, genellikle deneyim-
siz bir müşteri işletme için çalışan, ticaret şirketinden 
daha küçük ve daha fazla uzmanlaşmış bir aracıdır. 
İnternetteki aracılar, müşterilerin çok sayıda işletme-
den toplanmış ürünleri araştırabilecekleri, karşılaş-
tırabilecekleri ve satın alabilecekleri dijital pazarlar 
kuran aracılardır. Kolaylaştırıcılar, işletmelerin ulus-
lararasılaşmasına ve yabancı ülkelerdeki faaliyetleri-
ne yardımcı olan ve işlemlerin verimli, kolay ve za-
manında gerçekleşmesini sağlayan bağımsız birey ya 
da işletmelerdir. Uluslararası işletmecilikte üç kolay-
laştırıcı öne çıkmaktadır. Lojistik hizmet sağlayıcısı, 
uluslararası işletme için ürünlerin fiziksel dağıtımını 
ve depolanmasını düzenleyen ve ürünlerin ilk hare-
ket noktası ile tüketim noktası arasındaki bilgisini 
koordine eden kolaylaştırıcıdır. Yük ileticisi, ihracatçı 
işletmeler adına uluslararası nakliyeyi düzenleyen; ta-
şıma yöntemleri, uluslararası ticaret için gereken bel-
geler ve ana ve yabancı ülkelerdeki ihracat kuralları 
ve düzenlemeleri üzerinde uzmanlaşmış bir kolaylaş-
tırıcıdır. Son olarak, gümrük komisyoncusu, ithalatçı 
işletme adına gümrükten mal çeken uzmanlaşmış bir 
kolaylaştırıcıdır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi küreselleşmeyi tetikleyen un-
surlardan biridir? 

a. Üretimde robotlaşmanın artması
b. Ticaret ve yatırım engellerinin azalması
c. Dolar ve Euro’nun en çok kullanılan para birimleri 

olması
d. İngilizce’nin diğer dillere göre daha fazla yaygınlık 

kazanması
e. Küresel markaların ortaya çıkması

2. Aşağıdaki ürün gruplarının hangisinde küreselleşme 
daha fazla yaşanmıştır?

a. Mobilya
b. Ulaşım
c. Akıllı telefon
d. Temizlik
e. Gıda

3. İşletmenin üst düzey yönetim ofislerinin ve üst düzey 
yönetimi doğrudan destekleyen çalışanların bulunduğu ülke 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ana ülke
b. Ev sahibi ülke
c. Merkez ülke
d. Girişimci ülke
e. Sanayileşmiş ülke

4. Kurulur kurulmaz uluslararası işletmeciliğe başlayan ve 
hızlı bir şekilde yabancı pazarlara açılan genç, küçük veya orta 
ölçekli çok uluslu işletme türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Uluslararası KOBİ
b. Girişimci genç işletme
c. Küresel doğan işletme
d. Uluslararası genç işletme
e. Yatırımcı küçük işletme

5. Aşağıdakilerden hangisi çokuluslu işletme olma yolların-
dan biri değildir?

a. Tamamen sahip olunan bağlı işletmeye sahip olma
b. Bağlı işletmeye sahip olma
c. Eşit hissedarlığın olduğu işletmeye ortak olma
d. İlişkili işletmeye ortak olma
e. Uzun dönemli anlaşmaya ortak olma

6. İşletmenin sermaye, emek, teknoloji, toprak, tesis ve do-
nanım gibi üretken varlıkları satın alarak yurtdışında fiilen 
bulunmasına ne ad verilir?

a. İhracat
b. Doğrudan yabancı yatırım
c. İthalat
d. Uluslararası portföy yatırımı
e. Uluslararası ticaret

7. Bir işletme sürecinin ya da bütün bir imalat tesisinin ya-
bancı bir ülkeye taşınmasına ne ad verilir?

a. Dış kaynaklardan yararlanma
b. İhracat
c. Yönetim sözleşmesi
d. O�shoring
e. Franchise sözleşmesi

8. Aşağıdakilerden hangisi küresel değer zinciriyle ilgili de-
ğildir?

a. O�shoring’in doğal sonucudur.
b. Üretimin parçalanmasıyla ilgilidir.
c. Karmaşık iletişim ağlarını kapsar.
d. Yalnızca imalat sektöründe gözlenir.
e. Dünyadaki ekonomik büyüklük artışının yaklaşık 

yarısını belirlemiştir. 

9. İnternetteki aracılarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğ-
rudur?

a. Hem alıcılardan hem satıcılardan yüksek oranda ko-
misyon alırlar.

b. Dijital pazarlar aracılığıyla alıcı ve satıcıları bir araya 
getirirler.

c. Genelde bir satıcı çok sayıda alıcıyla bir araya gel-
mektedir.

d. Belirsizlikleri azaltmak için satıcıdan ürünü satın alıp 
alıcıya satarlar.

e. Küçük işletmeler, büyük işletmelere göre dezavantajlı 
konumdadır. 

10. İhracatçı işletmeler adına uluslararası nakliyeyi düzen-
leyen; taşıma yöntemleri, uluslararası ticaret için gereken 
belgeler ve ana ve yabancı ülkelerdeki ihracat kuralları ve 
düzenlemeleri üzerinde uzmanlaşmış bir kolaylaştırıcıya ne 
ad verilir?

a. Ticaret şirketi
b. Lojistik hizmet sağlayıcısı
c. Yük ileticisi
d. Gümrük komisyoncusu
e. İhracat yönetim şirketi



1. Ünite - Uluslararası İşletmecilik: Temel Kavramlar 17

Yaşamın İçinden

DÜNYA GAZETESİ
07.12.2015
OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ 10. İHRACAT 
ŞAMPİYONLUĞUNA KOŞUYOR
11 ayda 19 milyar doları aşan ihracat gerçekleştiren otomotiv 
sektörü, 10. ihracat şampiyonluğunu kutlamaya hazırlanıyor.
BURSA-DÜNYA Kasım ayında yüzde 4.4 oranında artışla bir 
milyar 921 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren otomotiv 
endüstrisi, yılın 11 aylık döneminde de 19 milyar 317 milyon 
dolarlık dış satışa imza attı. 
Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB) 
kasım ayı verilerine göre en fazla ihracat yapan 5 sektör ara-
sında dış satışlarını yalnızca otomotiv endüstrisi artırdı.
Türkiye genel ihracatı içerisinde de yüzde 16.8 ile en fazla 
pay alan otomotiv endüstrisini kasım ayındaki başarısına AB 
ülkelerine yüzde 7 ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 24 oranın-
daki yükselişler taşıdı. 
OİB Başkanı Orhan Sabuncu, kasım ayında ürün grupları-
nın tümünde artış yaşandığına dikkat çekerek, “Otomotiv 
endüstrimizin ihracatı yine 2 milyar dolar sınırına dayanarak 
bir milyar 921 milyon dolar olarak gerçekleşti. Dış satışlar-
da bu seviyelerdeki trendimizi önümüzdeki dönemlerde de 
sürdüreceğimize inancımız arttı. Özellikle en büyük pazarı-
mız AB bölgesinde yaşanan ihracat artışı hede�erimizi yaka-
lamada bizi umutlandırıyor. Ayrıca yeni hedef pazar halini 
almaya başlayan Birleşik Devletlere yönelik ihracatımızın da 
hızla artması, kayıp yaşadığımız bölgelere alternatif olması 
endüstrimize fırsatlar sunuyor” dedi.
Sabuncu, sektörel anlamda bu yıl da 10. ihracat şampiyon-
luğunu kutlamaya bir adımlarının kaldığını belirterek, kırıl-
ması zor bir başarıya imza attıklarının altını çizdi. Bu yılın 11 
aylık döneminde euro/dolar paritesinden kaynaklanan 2.75 
milyar dolarlık kayba dikkat çeken Sabuncu, “Birim bazında 
ihracatımızı artırmamıza rağmen, tamamen bizim dışımızda 
meydana gelen gelişmelerden dolayı bu yıl dış satışlarda olası 
bir rekoru da kaçırmış bulunuyoruz. Bir yandan buna üzü-
lürken, diğer yandan da 2016 yılına aynı heyecan ve hede�er-
le başlamak için sabırsızlıkla bekliyoruz” şeklinde konuştu. 
Tüm ürün gruplarında artış
Ürün grupları bazında ise otomotiv yan sanayi, kasım ayında 
geçen yılın aynı dönemine göre 0.4 puan artışla 736 milyon do-
larlık ihracat gerçekleştirdi. Aynı dönemde bunu binek otomobil 
ürün grubu yüzde 8 büyüme ve 635 milyon dolar, eşya taşımaya 
mahsus motorlu taşıtlar yüzde 14 yükseliş ve 411 milyon dolar, 
otobüs – minibüs – midibüs ürün grubu da yüzde 9 artış ve 119 
milyon dolarla izledi. Ürün gruplarında 2015’in Ocak-Kasım 
döneminde de otomotiv yan sanayide yüzde 10 düşüşle 7 milyar 

876 milyon, binek otomobil ürün grubunda yüzde 6 gerilemey-
le 6 milyar 274 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar 
ürün grubunda yüzde 2 artışla 3 milyar 842 milyon ve otobüs 
– minibüs – midibüs ürün grubunda da yüzde 8 büyümeyle bir 
milyar 77 milyon dolarlık dış satış gerçekleşti.
Birleşik Devletler’e 11 ayda artış yüzde 71 
Ülke bazlı verilere göre ise kasım ayında Almanya’ya ihracat 
yüzde 2 azalışla 294 milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 8 artışla 
221 milyon, İtalya’ya da yüzde 16 yükselişle 186 milyon do-
larlık ihracat gerçekleşti. 2015’in 11 ayında ise geçen yılın 
aynı dönemine göre Almanya yüzde 10 kayıpla 3 milyar 36 
milyon, Birleşik Krallık’a yüzde 8 büyümeyle 2 milyar 447 
milyon, Fransa’ya da yüzde 11 gerilemeyle bir milyar 887 
milyon dolarlık dış satış yapıldı. Aynı dönemde çi� haneli 
büyüyen Birleşik Devletler’e yüzde 71 yükselişle 695 milyon, 
İspanya’ya ise yüzde 13 artışla bir milyar 3 milyon dolarlık dış 
satış dikkat çekti.

Kaynak: http://www.dunya.com/ekonomi/dis-ticaret/otomotiv-
endustrisi-10-ihracat-sampiyonluguna-kosuyor-283438h.htm

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
2. c Yanıtınız yanlış ise “Küreselleşme” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletme, Ticaret ve 

Yatırım” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
4. c Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletme, Ticaret ve 

Yatırım” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletme, Ticaret ve 

Yatırım” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. b Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletme, Ticaret ve 

Yatırım” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “O�shoring ve Küresel Değer 

Zincirleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. d Yanıtınız yanlış ise “O�shoring ve Küresel Değer 

Zincirleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletmecilikteki 

Aracılar ve Kolaylaştırıcılar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

10. c Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletmecilikteki 
Aracılar ve Kolaylaştırıcılar” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
1980’lerin ortasından itibaren, dünya ekonomisinde bü-
yük bir dönüşüm yaşanmaya başlamıştır. Sınır ötesi ticaret 
ve yatırım engelleri kalkmakta; algılanan uzaklık, ulaşım ve 
iletişim teknolojilerindeki ilerlemeler sayesinde azalmakta; 
maddi kültür dünyanın her yerinde aynıymış gibi gözükme-
ye başlamakta ve ulusal ekonomiler, ekonomik unsurların 
birbirlerine karşılıklı olarak bağımlı olduğu bütünleşik bir 
küresel ekonomik sistem altında birleşmektedir. Bileşenleri-
nin birbirleriyle daha fazla bütünleştiği ve karşılıklı bağım-
lılıklarının arttığı bir dünya ekonominse doğru yönelime 
küreselleşme denmektedir. Küreselleşmenin iki alt boyutu 
pazarların ve üretimin küreselleşmesidir. Pazarların küre-
selleşmesi, birbirlerinden ayrı ve farklı ulusal pazarların bir 
büyük küresel pazar altında birleşmesi demektir. Her ne 
kadar, tüm pazarlarda küreselleşme eğilimi gözlense de, en 
fazla küreselleşme evrensel gereksinimleri karşılayan emtia, 
teknolojik ve finansal ürünler gibi endüstriyel ürün pazar-
larında yaşanmaktadır. Tüketim ürünleri pazarında, coğra-
fi, kültürel, dağıtım kanalları, değerler, iş sistemleri ve yasal 
düzenlemeler gibi unsurlar nedeniyle tüketicilerin zevk ve 
tercihlerindeki farklılıklar çok daha ciddi düzeydedir. Üreti-
min küreselleşmesi, üretim faktörlerinin maliyet ve kalitede 
ülkeler arası farklılıklardan yararlanmak için dünyanın her 
yerinden ürün temin etme demektir. Ülkeler arasındaki ti-
caret ve yatırım engelleri, ulaşım maliyetleri ve ekonomik ve 
politik risklerle ilgili sorunlar nedeniyle üretim küreselleş-
mesi tamamlanmaktan uzaktadır. 

Sıra Sizde 2 
Uluslararası işletme, ihracat ve/veya ithalat yapan ya da iş-
letmenin sermaye, teknoloji, yönetsel yetenek ve imalat alt-
yapısı gibi varlıklarını ana ülkeden başka bir ülkeye aktaran 
ya da yabancı bir ülkeden bu varlıkları satın alan işletmedir. 
Bir uluslararası işletme türü olan çok  uluslu işletme, tama-
men sahip olunan bağlı işletme, bağlı işletme, eşit hissedarlı 
ya da ilişkili işletme yoluyla uluslararasılaşan işletmedir. Bir 
çokuluslu işletme türü olan küresel doğan işletme, kurulur 
kurulmaz uluslararası pazarlara açılan genç bir işletmedir. 

Sıra Sizde 3 
Bir işletme sürecinin ya da bütün bir imalat tesisinin yabancı 
bir ülkeye taşınmasına o�shoring denmektedir. İnsan kay-

nakları, muhasebe, finans, pazarlama ve müşteri hizmetleri 
gibi işletme işlevlerinde bazı süreçler rutin kabul edilir ve di-
ğer süreçlerden ayrışır. Bağımsız tedarikçilerin performansı 
işletmenin temel yeteneklerini ya da stratejik varlıklarını teh-
dit etmediği ya da yıpratmadığı sürece; rutin süreçlerin çoğu 
o�shoring’e konu olabilir. BİT’lerdeki ilerlemeler, fikir, komut 
ve bilgilerin gelişmiş ülkelerden gelişmekte olan ülkelere ak-
tarımını kolaylaştırmıştır. Nitellikli koordinasyon teknolojisi 
sayesinde, çalışan başına daha az görev ve her bir imalat aşa-
masına daha az çalışan düşebilmektedir. O�shoring, faaliyet-
lerin kolayca birbirinden ayrılabildiği elektronik, otomotiv ve 
tekstil gibi endüstrilerde yoğun biçimde yaşanmıştır. Bunun 
yanında, o�shoring’e hizmet sektörünün bankacılık, yazılım 
kodu geliştirme hukuki hizmetler ve müşteri hizmetleri gibi 
alanlarında da sıklıkla rastlanmaktadır. 1990’ların başın-
dan itibaren dünyada yaşanan o�shoring dalgasının doğal 
sonucu küresel değer zincirlerinin ortaya çıkması olmuştur. 
Küresel değer zinciri (KDZ), bir ürün için tasarımından son 
kullanıma kadar gereken tüm faaliyetleri ve bu faaliyetlerin 
coğrafi alanda ve uluslararası sınırlar arasında dağıtılmasını 
kapsamaktadır. KDZ’ler, dünyadaki çoğu mal ve hizmetin 
üretimi için temel yaklaşım haline gelmiştir. Günümüzde pek 
çok ürünün üretimi farklı ülkelere parçalanmış durumdadır. 
Parçalar ve bileşenler ayrı konumlarda üretilmekte ve ya teda-
rik zinciri boyunca ardışık olarak ya da son konumda montaj 
gerçekleşmektedir. KDZ’lerdeki iletişim ağları yüksek düzey-
de karmaşıktır ve bu ağlar, imalat, lojistik, taşımacılık ve diğer 
hizmet işletmelerinin yanı sıra gümrük teşkilatları ve diğer 
kamu kuruluşların da kapsamaktadır.

Sıra Sizde 4 
Aracılar, uluslararası işletmelere çeşitli lojistik ve pazarlama 
hizmetleri sunan uzmanlaşmış işletmelerdir. İki çeşit ara-
cı uluslararası işletmecilikte rol üstlenir: yabancı pazardaki 
ve ana ülkedeki aracılar. Yabancı pazardaki aracılar, yaban-
cı dağıtımcı, imalatçı temsilcisi ve acentedir. Ana ülkedeki 
aracılar, ticaret şirketi, ihracat yönetim şirketi ve internetteki 
aracılar olmak üzere üçe ayrılır. Kolaylaştırıcılar, işletmele-
rin uluslararalılaşmasına ve yabancı ülkelerdeki faaliyetleri-
ne yardımcı olan ve işlemlerin verimli, kolay ve zamanında 
gerçekleşmesini sağlayan bağımsız birey ya da işletmelerdir. 
Uluslararası işletmecilikteki başlıca kolaylaştırıcılar, lojistik 
hizmet sağlayıcısı, yük ileticisi ve gümrük komisyoncusudur.
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İşletme çevresi kavramını açıklayabilecek,
İşletme çevresini sını�andırabilecek,
İşletmenin genel çevresini oluşturan faktörleri tanımlayabilecek,
Bir PESTLE analizinin nasıl yapıldığını örneklendirebilecek,
İşletmenin iş (görev) çevresini oluşturan faktörleri yorumlayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK



GİRİŞ
Bugünün genç kuşağının, büyüklerinin yaşadıkları dönemin koşullarının zorluğundan zi-
yade, o koşulların kısa zaman içerisinde nasıl bu kadar hızla değiştiğine şaşırmaları gerekir. 
Şimdinin orta yaşlıları geçmişte televizyondan önce nasıl bir yaşam olduğunu kavramakta 
zorlanıyorlardı; bugünün gençleri ise İnternet ve sosyal medyadan önce hayatın nasıl olduğu-
nu kavramakta zorluk çekmektedirler. Oysa yabancı para taşımanın yasak olduğu, haberlerin 
tek kanallı ve uzaktan kumandasız televizyonlardan öğrenildiği, meşhur bir marka ayakkabı-
nın ancak yurtdışındaki akrabanın hediye getirmesiyle giyilebildiği, tüpgaz, benzin gibi mal-
lar için uzun kuyruklar beklendiği günlerin aslında çok uzağında değiliz. Ancak yaşadığımız 
dönemde gelişmeler o kadar hızlı ki o günler sanki yüzyıllar önceymiş gibi gelmektedir.

Bazı yazarlar küreselleşmenin kendisini her alanda hissettirmesi, bilgi ve iletişim tekno-
lojilerinin gelişmesi ve ucuzlaması ile birlikte dünyanın büyük bir pazaryerine dönüştüğünü 
iddia etmektedir. Bu doğru bir benzetmedir çünkü ülkeler arası sınırların daha geçirgen 
bir hale gelmesi, insan kaynağı, sermaye ve üretim araçlarının dolaşımının kolaylaşması, 
iletişimin ucuzlaması ve çeşitlenmesi dünya ülkelerini ve işletmelerini ekonomik anlamda 
birbirine daha fazla yaklaştırmıştır. İnternet sayesinde dünyanın her tarafından müşteri ya 
da işbirliği yapacak ortak bulmak kolaylaşmıştır. Pek çok Türk işletmesinin dünyanın birçok 
ülkesinde, örneğin Çin’de üretim tesisleri ve farklı türde yatırımları vardır. 20-25 yıl önce, ge-
rek isimlerinden gerekse üretilmiş oldukları ülke kültürü ile özdeşleşmiş olmalarından do-
layı ünlü bir markanın hangi ülkeye ait olduğu kolayca anlaşılabilirdi. Günümüzde ise ulus-
lararası yatırımlar ve satın almalar nedeniyle hangi markanın hangi ülkeye ait olduğundan 
emin olamıyoruz. Belki artık pek çok ders kitabından “uluslararası” başlığının kalkmasının 
zamanı gelmiştir. Çünkü uluslararası olmayan bir faaliyet artık neredeyse mümkün değildir.

Bütün bu örnekler, işletmeleri sarmalayan çevre koşullarının da küreselleştiği anla-
mına gelmektedir. Bu, yöneticilerin çevresel koşulları analiz ederken çok daha fazla para-
metreyi dikkate almaları ve planlarını ve stratejilerini her an için gözden geçirmeye hazır 
olmaları anlamına gelmektedir. Örneğin ekonomik çevre faktörleri incelenirken yalnızca 
Türkiye değil, işletmenin hedef pazarını oluşturan ülkelerin ekonomik performansı ve 
uluslararası piyasalar dikkate alınmalıdır. 

Sözü edilen gelişmeler her ne kadar işletmelerin çevrelerindeki karmaşıklık ve belir-
sizliği arttırsa da diğer yandan fırsatlarda da küresel bir artışa işaret etmektedir. İşletme-
lerinin öngörülen amaçlar doğrultusunda ilerlemesini isteyen işletme sahipleri ve yöne-
ticiler, işletmeyi kuşatan çevresel koşulları sürekli izlemeli, kendilerine fırsatlar sunan ve 
tehditler oluşturan çevresel faktörleri iyi analiz etmeli ve tehditleri ortadan kaldıracak ve 

Uluslararası İşletmecilik 
ve Çevresel Güçler
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fırsatları değerlendirecek uygun ve zamanlı faaliyetler yerine getirmelidir. Aynı durum, 
işletmenin başarısında kritik öneme sahip olan işletme içi faktörler için de geçerlidir.

Başarılı olmak isteyen bireysel yöneticilerin ve yönetim takımının işletmenin çevre-
sindeki değişmeleri sistematik bir şekilde ve tam olarak değerlendirebilmesi ve çevresel 
koşulların gerektirdiği eylem tarzını ortaya koyabilmesi gerekir. İşte bu ünitede işletmeleri 
kuşatan ve başarılarında kritik öneme sahip olan çevresel faktörlerin neler olduğu, nasıl 
sını�andırıldığı, ayrıntılı olarak ele alınacaktır. İşletme çevresi kavramı tanımlandıktan 
sonra, sırasıyla genel çevre ve iş (görev) çevresi faktörleri detaylı olarak tartışılacaktır. 

İŞLETME ÇEVRESİ KAVRAMI
Her işletme, faaliyet göstermiş olduğu çevrenin bir parçasıdır. Hiçbir organizasyon çevre-
sinden yalıtılmış bir biçimde var olamaz çünkü kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek için 
kendisini çevreleyen pek çok unsur ile etkileşim içerisinde olması gerekir. Geçmiş bilgileri-
nizden işletmelerin ürün ve/veya hizmet üretmek üzere kurulmuş olduklarını hatırlayınız. 
İşletmeler amaçlarına ulaşmak için çevrelerinden birtakım girdileri alır, onları dönüştürür 
ve çıktılar halinde çevreye sunarlar (Bkz. Şekil 2.1). Örneğin tedarikçilerden hammadde, 
yardımcı madde, yarı mamul gibi girdileri, işgücü piyasasından insan kaynaklarını tedarik 
ederler. Dönüşüm sürecinde yine teknolojiden ve insan kaynaklarından yararlanırlar. 

Şekilden de izlenebileceği üzere, işletme faaliyetleri çok sayıda çevresel faktör ile çev-
relenmiştir. Kimi tüm ülkeyi, kimi tüm dünyayı etkileyen çevresel faktörlerin bazıları da 
sadece bir sektörü etkisi altına almaktadır. Bu nedenle her faktörün işletme üzerindeki 
etkisi farklı olabilmektedir. Çevresel faktörlerden bir kısmının işletme üzerindeki etkileri 
doğrudan, bazılarınınki ise dolaylı yoldan olmaktadır. Ayrıca işletmenin bazı faktörlerle 
teması diğerlerine göre çok daha fazla ve daha yakındır.

İşletmecilik açısından çevre çok geniş bir kavram olup, işletmenin içindeki ve dışın-
daki tüm unsurları içine almaktadır. Ancak burada ele alındığı şekliyle çevre, işletmenin 
duyarlı olduğu ve hayatta kalabilmek, başarılı olabilmek üzere yönetmesi ve karşılık ver-
mesi gereken alanı ifade etmektedir. O halde işletme çevresi, işletmenin bir bölümünü ya 
da bütününü etkileme potansiyeline sahip tüm faktörler olarak tanımlanabilir. Bir başka 

İşletme çevresi: Örgütün 
(işletmenin) bir bölümünü ya da 
bütününü etkileme potansiyeline 
sahip tüm faktörler.
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deyişle işletme çevresi, işletmenin etrafında olan ve onun işlevleri üzerinde doğrudan ya 
da dolaylı etkisi olan unsurların toplamıdır. 

İşletmelerin başarısı değişen çevre koşullarına uyum sağlamasına bağlıdır. Örneğin 
hükümet politikalarında işletmeyi ilgilendiren bir değişiklik olduğunda, işletme kendi-
sini yeni politikalara uydurmak için gerekli adımları en kısa zamanda atmalıdır. Benzer 
şekilde, işletmeyi ilgilendiren teknolojilerdeki değişimler işletmenin üretmiş olduğu ürün 
ve/veya hizmetleri demode ya da işe yaramaz hale getirebilir. Örneğin bilgisayarlar dakti-
loları, LCD televizyonlar tüplü televizyonları, cd oynatıcılar ‘kasetçalar’ ve ‘walkman’leri, 
demode hale getirmiştir. Yine modadaki ya da tüketici zevklerindeki bir değişim, talebin 
diğer ürünlere kaymasına neden olabilir. Nitekim kot kumaşa olan talep diğer geleneksel 
giysilere olan talebi azaltmıştır. Bütün bu unsurlar işletmelerin kontrolü dışındadır. Bu 
durumda işletmeler hayatta kalmak ve başarılı olmak için bu değişimlere uyum sağlamak 
zorundadır. Sonuç olarak işletmelerin işletme çevresi kavramına ve çevrenin çeşitli bile-
şenlerinin özelliklerine ilişkin net bir anlayışı olması gereklidir.

Bir işletme ve çevresi arasında yakın ve sürekli bir ilişki vardır. Bu etkileşim işletmenin 
güçlenmesine ve kaynaklarını daha etkin kullanmasına yardımcı olur. Çevrenin özellik-
lerinin doğru okunması, işletmenin başarısına katkıda bulunması yanında aşağıdaki fay-
daları sağlayacaktır. 

•	 Fırsatların ve tehditlerin belirlenmesi: Böylece işletme fırsatları değerlendirebile-
cek şekilde kaynak tahsisi yapabilecek ve zorluklara karşı hazırlıklı olabilecektir.

•	 Büyüme	yönünün	belirlenmesi. Çevrenin analizi, işletmenin büyümesi ve faali-
yetlerini genişletmesi için doğru alanların tespit edilmesini sağlayacaktır.

•	 Sürekli	öğrenme: Çevrenin analizi, yöneticilerin zorluklarla başa çıkmasında yöne-
ticilerin işlerini kolaylaştırır. Yöneticiler işletmeyle ilgili öngörülen değişimleri yapa-
bilmek için gerekli yetenek, anlayış ve bilgilerini güncellemek için motive olurlar.

•	 İmaj	Geliştirme: Çevrenin anlaşılması, işletmenin faaliyette bulunduğu çevreye 
hassasiyet göstererek imajını geliştirmesine yardımcı olur. Örneğin bazı işletmeler, 
kaynak kıtlığına olumlu katkı yapmak üzere güneş panelleri yoluyla kendi elektrik 
tüketimlerini karşılama yoluna gitmektedirler. 

•	 Rekabetle	başa	çıkma:	Çevrenin analizi aynı zamanda işletmenin rakiplerini ana-
liz etmelerine yardımcı olur ve işletme kendi stratejisini buna göre yeniden şekil-
lendirebilir. 

İŞLETME ÇEVRESİNİN SINIFLANDIRILMASI
İşletme çevresinin nasıl sını�andırılacağına dair farklı yaklaşımlar vardır. Birinci yaklaşı-
ma göre işletme çevresi a) iç çevre ve b) dış çevre olarak ikiye ayrılmaktadır. 

İç	çevre, işletme ve işletme faaliyetleri üzerinde doğrudan etkisi olan faktörlerden olu-
şan çevredir. İç çevre unsurları arasında aşağıdakiler sayılabilir:

•	 Liderlik ve yönetim
•	 Örgüt kültürü
•	 İnsan kaynakları
•	 Örgüt yapısı
•	 İşletmenin varlıkları
•	 Finansal güç
•	 Operasyonel ve yönetsel süreçler
İşletmenin iç çevre faktörleri üzerinde kontrolü genellikle daha fazla olmaktadır. İş-

letme yönetimi, planlama yaparak ve süreçleri yeniden ele alarak iç çevre faktörleri üze-
rinde kontrol sağlayabilir. Örneğin insan kaynaklarını değiştirmek ve/veya geliştirmek, 
fiziksel varlıkları azaltmak/arttırmak, örgüt yapısını değiştirmek, işletmenin fonksiyonları 

İç çevre: İşletme ve işletme 
faaliyetleri üzerinde doğrudan 
etkisi olan faktörlerden oluşan 
çevredir.
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üzerinde değişiklikler, düzenlemeler yapmak işletme yönetiminin yetki, bilgi ve becerisi 
kapsamında olan değişikliklerdir. 

Dış	çevre, işletmeyi ve faaliyetlerini dolaylı yoldan etkileyen çevresel faktörlerden olu-
şan çevredir ve işletme yönetiminin bu faktörleri kontrol etme konusunda yapabilecekleri 
kısıtlıdır. Örneğin ülkedeki ekonomik koşullar, politik gelişmeler, teknolojideki değişim-
ler, vb. yöneticilerin yakından gözlemleyebileceği, önlem alabileceği unsurlardır; ancak 
bunlar üzerinde tam bir kontrol kurmak pek mümkün değildir.

İkinci yaklaşımda ise işletme çevresi a) genel çevre ve b) iş çevresinden oluşmaktadır. İç 
çevre konuları genel işletme ve işletme yönetimi gibi derslerde uzun uzun ele alınmaktadır. 
Bu nedenle ikinci yaklaşım uluslararası işletmelerin çevresel koşullarını daha kapsamlı ele 
almada daha elverişli görünmektedir. Bu nedenle bu ünite ikinci yaklaşıma göre yazılmıştır.

İşletme içi çevre koşulları işletme fonksiyonlarının ele alındığı işletmeciliğe giriş ve işletme 
yönetimi kitaplarında detaylı olarak ele alınmaktadır.

Şekil 2.2, işletme performansını etkileyen çevresel faktörleri bir arada göstermektedir. 
İşletmenin içinde faaliyet gösterdiği genel çevre politik, ekonomik, sosyo-kültürel, tekno-
lojik, yasal ve ekolojik faktörlerden oluşmaktadır. İş çevresi ise rakipler, alıcılar, ikame ve 
tamamlayıcı ürün üreticileri ve tedarikçilerden oluşmaktadır. 

Genel	 çevre, işletmenin performansını dolaylı yoldan etkileyen faktörler, koşullar, 
güçler ve olayları ifade etmekte olup, işletmelerin dış çevre faktörleri üzerindeki etkisi 
hemen hemen yok gibidir. Başka bir deyişle genel	çevre, işletmenin dışında kalan ancak 
işletmenin amaçlarına ulaşmasını etkileyen tüm faktörlerdir. Bu faktörlerde meydana ge-
lebilecek değişimler, işletmeyi dolaylı olarak etkileyen fırsat ve tehditleri ortaya çıkartır. 
Genel çevre faktörleri, işletmenin iş çevresi üzerinde yarattıkları etkiler vasıtası ile de ör-
gütü etkiler. Genel çevre kavramı makro çevre kavramıyla da kullanılmaktadır.

Dış çevre: İşletmeyi ve 
faaliyetlerini dolaylı yoldan 
etkileyen faktörlerden oluşan 
çevredir.
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İş	çevresi, işletmeyle doğrudan temas halinde olan ve işletmenin rutin faaliyetlerini anında 
etkileyebilen çevre anlamına gelmektedir. İş çevresi işletmenin yakın çevresindeki müşteriler, 
tedarikçiler, rakipler, ikame ve tamamlayıcı ürün üreticileri ve işgücü piyasası gibi faktörlerden 
oluşur. İş çevresindeki unsurlar işletme üzerinde doğrudan etki yapabilen fırsat ve tehditleri 
oluşturur. Şekilden de görüldüğü gibi iş çevresi de aslında genel çevrenin altında yer almakta 
ve işletmenin faaliyet gösterdiği nispeten küçük bir alanı ifade etmektedir. İş çevresini ifade 
etmek üzere mikro çevre, görev çevresi, sektör çevresi gibi kavramlar da kullanılmaktadır.

İş çevresi ve genel çevre arasındaki temel farklar şu şekilde sıralanabilir:
•	 İş çevresi, belli bir işletmeye özgü ve ona çok yakın teması olan çevredir. Her bir 

işletmenin görev çevresi birbirinden farklı olabilir. Genel çevre faktörleri belli bir 
işletmeyi değil tüm işletmeleri etkiler.

•	 İş	 çevresi	mikro	çevre	olarak	da	adlandırılırken	genel	 çevre	makro	çevre	olarak	
adlandırılır.

•	 İş	çevresinde	yer	alan	faktörler	işletmeler	tarafından	kontrol	edilebilirken	makro	
çevre faktörleri kontrol edilemez. 

•	 İş	çevresine	ait	faktörler	işletmeleri	doğrudan	ve	düzenli	olarak	etkilerken 	genel	
çevre faktörleri işletmeleri dolaylı ve düzensiz olarak etkilemektedir.

Genel çevre ve iş çevresi işletmelerin toplam çevrelerini oluşturur; bu nedenle birbirinin 
zıddı değil tamamlayıcısıdır. Bu çevrelerin analizi aynı zamanda işletmenin güçlü ve zayıf 
yanlarını, sahip olduğu fırsatlarını ve çevreden kaynaklanan tehditleri ortaya koyacaktır.

Şimdi işletme çevresi unsurlarını daha detaylı olarak ele alalım. 

GENEL ÇEVRE
İşletmenin faaliyetlerini, performansını, karar verme mekanizmalarını ve stratejilerini 
aynı anda etkileyen çevreye genel çevre adı verilmektedir. Genel çevre, dinamik olduğun-
dan dolayı sürekli bir değişim içerisindedir. Genel çevre faktörleri, işletmenin kontrolü 
altında olmayan güçlerden oluşur ve işletme üzerinde güçlü bir etkiye sahiptir. 

İşletme sahipleri ve yöneticiler, işletmelerini yalnızca işletme içindeki unsurlara yo-
ğunlaşarak yönetmeye kalkıştıklarından başarılı olma olasılıkları çok zayı�ır. Yönetici-
lerin işletmenin çevresinde cereyan eden olaylarla başa çıkabilme yeteneği, işletmenin 
muhtemel başarısı ya da başarısızlığına etki edecektir. Küreselleşme ile bilgi ve iletişim 
teknolojilerindeki gelişmeler, işletme çevresinde gelişen olayların işletmeler üzerindeki 
etkisini hem nitelik hem de nicelik olarak arttırmıştır. Bu nedenle yöneticiler birbiriyle 
bağlantılı faktörlerden oluşan çevreye büyük dikkat göstermek durumundadır. İrlanda’da 
2010 yılında Eyja�allajökull volkanı patladığında, bunun Güney Carolina’daki BMW fab-
rikasında ya da Japonya’da Nissan Motor fabrikasında üretimin durmasına sebep olacağı 
kimsenin aklına gelmezdi. Volkanik kül tüm Avrupa’da uçakların kalkmasına engel olun-
ca, İrlanda’da lastik basınç sensörleri tedarikçisi bir işletme, BMW ya da Nissan fabrika-
larının siparişlerini zamanında teslim edemedi. Birbirine bağlanmış bir dünyada yaşadı-
ğımız için, yöneticilerin işletmeleri üzerindeki etkisinin farkında olmaları gerekmektedir. 

Yöneticilerin bazıları genel çevrenin işletme üzerindeki etkisini önemsememe eğili-
mindedir. Bunun nedeni kendi işletmeleri içerisinde her şeyi kontrol edebilmeleri, buna 
karşılık işletmenin dış çevresinde oluşan olayları etkilemeye güçlerinin yetmemesidir. Dış 
çevrede meydana gelen ve bazen tahmin edilebilirlikten oldukça uzak olan faktörler, işlet-
menin amaçlarına ulaşması açısından olumlu veya olumsuz etki yapabilmektedir. Bu yüz-
den başarılı yöneticiler ve işadamları işletmenin çevresi ile ilgili sürekli bilgi edinmeli, ön-
görülü bir davranışla işletmelerini dış çevreye uyumlu bir hale getirmeye çabalamalıdırlar.

Genel çevre denildiğinde genellikle dört unsurun (Politik, Ekonomik, Sosyo-kültürel 
ve Teknolojik faktörler) işletme üzerindeki etkileri dile getirilmektedir. Bu faktörlerin dı-
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şında kalan çevresel (ekolojik), yasal faktörlerin de aslında PEST içinde yer alan ana fak-
törler kapsamında ele alınabileceği ifade edilmektedir. Bu görüşün doğruluk payı yüksek 
olmakla birlikte, işletmelerin çevre koşullarının daha iyi anlaşılması açısından bu ünitede 
yasal ve çevresel koşulların ayrı başlıklar olarak ele alınması tercih edilmiştir. Bu durumda 
PEST analizi PESTLE analizine dönüşmektedir. Yeni haliyle bu faktörleri aşağıdaki gibi 
sıralamak mümkündür:

•	 P 	Politik	faktörler
•	 	 konomik	faktörler
•	 S 	Sosyo-kültürel	faktörler
•	 	 eknolojik	faktörler
•	 	 asal	 egal 	faktörler
•	 	 kolojik	 evresel 	faktörler
Şimdi bu faktörleri sırayla ele alalım.

Politik Faktörler 
Genel çevre analizinde yöneticilerin dikkate alması gereken konulardan birisi politik fak-
törlerin yönü ve istikrarıdır. Politik faktörler, işletmelerin faaliyet gösterdiği ortamlardaki 
yasal ve düzenleyici değişkenleri ifade eder. Siyasi kuruluşlar ve özel çıkar grupları yerel, 
ulusal veya uluslararası olayları yönlendirilebilirler. Yöneticiler, faaliyette bulundukları 
bölgedeki politik kurum ve kuruluşları, bunların politikalarını yakından analiz etmeli-
dir. İşletmenin başarı veya başarısızlığı, politik çevrede var olan faktörlerden olumlu veya 
olumsuz etkilenir. Diğer yandan politik faktörler politik sisteme ve hükümetin iş dünyası-
na yönelik politika ve tutumuyla yakından alakalıdır. Hükümetin istikrarı da işletmelerin 
planlarını ve faaliyetlerini doğrudan ilgilendirmektedir. Çıkar grupları ve yatırımcılar da 
istikrar beklentisi içerisindendirler. 

Politik faktörler işletmelerin faaliyet gösterdiği toplumların yasaları, yönetmelikleri, 
kuralları ve prosedürlerinin oluşturduğu yasal çerçeve tarafından desteklenir. Yönetimin 
istikrarı, güç odakları, devletleştirme ve/veya özelleştirme yaklaşımları, vergi yasaları, an-
ti-tekel ve rekabet yasaları, tüketiciyi koruma yasaları, çevre koruma mevzuatı, dış ticaret 
düzenlemeleri, gümrük mevzuatı, sağlık ve güvenlik düzenlemeleri bu kısımlarda yer alan 
ve izlenmesi gereken bazı önemli politik ve yasal çevre faktörlerindendir. 

Bazı politik faktörler işletmelerin faaliyetleri üzerinde çeşitli sınırlamalar getirebilir; 
adil rekabet düzenlemeleri, anti-tröst kanunları, vergi programları, asgari ücrete ilişkin 
düzenlemeler, fiyatlama politikaları gibi çalışanları, tüketicileri, kamuyu ve çevreyi ko-
rumaya yönelik uygulamalar bu sınırlamalara örnek olarak gösterilebilir. Bazı politik ka-
rarlar ise işletmeleri korumaya yönelik olabilir. Patent yasaları, devlet teşvikleri ve Ar-Ge 
destekleri bu kararlar arasında sayılabilir. Politik konular kapsamında aşağıdakiler örnek 
olarak verilebilir:

•	 koloji çevre	
•	 i aret	politikaları
•	 Düzenleyi i	kurumlar	ve	süreçler	
•	 Savaşlar	ve	karışıklıklar
•	 ükümet	politikaları	
•	 i aret	politikaları
•	 ükümet	dönemleri	ve	değişiklikleri	
•	 azine	yardımları
Yukarıda sıralanan politik faktörler her işletmeyi aynı düzeyde etkilemeyebilir. Bu ne-

denle her bir işletmenin kendisini etkileme potansiyeli olduğunu düşündüğü faktörleri 
belirlemesi gerekir. Bu ünitede işlenen konuların anlaşılmasını kolaylaştırmak üzere, ge-
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nel çevre faktörlerinin gerçek bir şirket kapsamında nasıl ele alındığını somut bir örnek 
üzerinden gösterelim. Buradaki örneğimiz hemen herkesin bildiği Apple şirketi olsun 
(Apple ile ilgili olarak sunulan bilgiler ve analizler http://pestleanalysis.com/apple-pestle-
analysis adresinden alınmıştır). 

Apple, dünyanın en göz önündeki ve tanınan tüketici elektroniği markalarından biri-
dir. Şirket, uzun zamandır, gelirlerindeki güçlü büyüme ve yüksek yatırım getirisi sayesin-
de yatırımcıların gözdesi olmuştur. Geleneksel bir bilgisayar şirketi olarak ticari hayatına 
başlasa da Apple şu anda akıllı telefon, tablet, müzik çalar ve televizyon da dâhil olmak 
üzere geniş bir yelpazede elektronik cihazın tasarım ve üretimini yapmaktadır. Şirketin 
yazılımını kendisinin oluşturduğu ve ürettiği her türlü elektronik cihaz için kendi işletim 
sistemini sunduğu, kendine has bir işletme modeli vardır.

Son yıllarda Apple eğlence ve bilgi hizmetleri sektörüne de girmiştir. Şu anda şirket, 
akıllı telefon uygulamaları dâhil, müzik, video ve yazılım çözümleri konusunda dünyanın 
en büyük çevrimiçi perakendecilerinden birisidir. Kendine has olmasına rağmen, Apple’ın 
iş modeli çok başarılı olmuştur. Apple, Haziran 2015’de 224 milyar dolar gelir bildirimin-
de bulunmuştur. Şirket aynı zamanda 2015’in ikinci çeyreğinde 50,7 milyar dolarlık bir 
ciro ve tüm mali yıl için de tahmini 233,02 milyar dolarlık satış rakamı bildirmiştir. Apple, 
ayrıca 2015 yılının ikinci çeyreği için %21,52’lik bir kâr marjı elde etmeyi başarmıştır. 

Sözü edilen politik faktörlerden Apple şirketini etkileme potansiyeli olanlar aşağıda 
yer almaktadır.

2015 yılı içinde uçak düşürme krizi nedeniyle Rusya ile Türkiye’nin ilişkilerinin bozulması 
sizi nasıl etkilemiştir tartışınız?

Ekonomik Faktörler
Ekonomik faktörler, işletmenin içinde faaliyet gösterdiği ekonominin yapısı, yönü ve duru-
mu ilgili olan ve işletmenin başarısı ve ayakta kalması için yaşamsal öneme sahip faktörlerdir. 
Ekonomik gelişmeler, bütün sektörleri ve o sektörler içerisinde faaliyet gösteren tedarikçi-
leri, üreticileri, hizmet işletmelerini, toptancıları, perakendecileri, sivil toplum kuruluşlarını 

Politik Faktörlerin Apple Şirketi Üzerindeki Potansiyel Etkileri
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ve hatta hükümeti doğrudan etkiler. Yöneticiler ekonomik göstergelere bakarak kısa ve uzun 
dönemli planlarını hazırlar; büyüme, küçülme, yeni yatırımlara gitme gibi kararlarını bu 
göstergelere bakarak verirler. Ekonominin sağlığının göstergeleri olan faiz oranları, en�as-
yon oranı, para arzı, işsizlik oranları, işsizlik oranları, dış ticaret, ödemeler ve bütçe açık 
ve fazlaları, gayrisafi milli hasıla, enerji kaynakları ve maliyetleri, ücretler, net gelirler ve 
ülkenin altyapı yatırım ve hizmetleri de dikkate alınması gereken ekonomik faktörlerdendir. 

Ekonomik çevreyi etkileyen temel faktörler arasında aşağıdakiler yer almaktadır:
•	 Ekonomik	koşullar: Bir ülkenin ekonomik koşulları, işletmeler ve faaliyetleri üze-

rinde büyük etkisi olan ekonomik faktörler setini anlatır. Gayrisafi yurtiçi hâsıla, 
kişi başına gelir, mal ve hizmetler piyasası, sermaye miktarı, yabancı para rezervi, 
dış ticaretin büyümesi, sermaye piyasasının gücü gibi faktörler ekonomik büyüme-
nin hızının artmasına yardımcı olur.

•	 Ekonomik	Politikalar: Tüm işletme faaliyetleri hükümet tarafından zaman zaman 
yeniden şekillendirilen ekonomik politikalardan büyük ölçüde etkilenir. Önemli 
ekonomik politikalardan bazıları şunlardır.
•	 Sanayi politikası: Hükümetin, ülkedeki girişimlerin yöneltilmesi ve kontrolü 

ile endüstriyel kalkınmanın kalıbını şekillendiren tüm ilke, politika, kural, dü-
zenleme ve prosedürleri kapsamaktadır.

•	 Maliye politikası: Kamu harcamaları, vergileme ve kamusal borçlanmaya iliş-
kin hükümet politikalarını içerir.

•	 Para politikası: İşletmelere sorunsuz kredi tedariki ile sanayi ve ticaretin hare-
ketlenmesini hede�eyen tüm aktivite ve müdahaleleri içine almaktadır.

•	 Yabancı yatırım politikası: Endüstriyel kalkınmayı hızlandırmak ve modern 
teknolojinin avantajlarını yakalamak üzere, bazı sektörlere yabancı sermaye 
akışını düzenlemeye yönelik politikaları kapsar.

•	 İthalat-İhracat politikası: İhracatı arttırma ve ithalat ile ihracat arasındaki far-
kı kapatmayı hede�eyen politikadır. 

Ekonominin içinde bulunduğu konjonktür devresi de önemli bir değişkendir. Eko-
nominin büyüme, durgunluk, bunalım veya iyileşme aşamalarında bulunması tüm ülke 
ekonomisine olduğu kadar işletme ve faaliyette bulunduğu sektör ve iş ortamı üzerinde de 
güçlü bir etkiye sahiptir. Ekonomik gelişmeler her sektörü aynı yönde etkilemeyebilir. Ör-
neğin faiz oranlarındaki artış, konut ve inşaat sektörünü olumsuz etkileme potansiyeline 
sahipken, temel ihtiyaç ürünleri ve hizmetleri üreten işletmeler faiz oranlarındaki artıştan 
nispeten çok daha az etkilenecektir. Aşağıdaki ölçütler, ekonominin değerlendirilmesinde 
kullanılan değişkenlere örnek olarak verilebilir:

•	 konomik	eğilimler
•	 Denizaşırı	ekonomiler
•	 Vergilendirme
•	 Piyasa ti aret	döngüleri
•	 Mevsimsellik	konuları
•	 Belirli	ürün izmetlere	yönelik	vergilendirme
•	 Spesifik	sektör	koşulları
•	 Piyasanın	yönelimiyle	ilgili	eğilimler
•	 Dağıtım	eğilimleri
•	 Müşteri son	kullanı ı	güdüleri
•	 aiz döviz	kurları
•	 luslararası	ti aret	ve	parasal	konular
Ekonomik faktörlerden Apple şirketini etkileme potansiyeli olanlar aşağıda sıralan-

maktadır:
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Sosyo-Kültürel Faktörler 
İşletmelerin sosyo-kültürel çevresi gelenek ve görenekler, değerler, inançlar, açlık, okur-
yazarlık oranı, ortalama yaşam süresi gibi faktörlerden oluşur. Bir toplumun benimsediği 
sosyal yapı ve değerler işletmelerin işlevlerini yerine getirmesinde önemli bir etkiye sa-
hiptir. Örneğin, bir bayram sezonunda yeni giysi, tatlı, seyahat gibi ürün ve hizmetlerin 
talebinde bir artış olur. Okuryazarlık ve eğitim seviyesindeki artışlar, tüketiciler ürün ve 
hizmetlerin güvenirliği ve kalitesi konusunda daha bilinçli olmaktadır. Ailelerin kompo-
zisyonundaki değişimler nedeniyle bir çocuklu çekirdek aile tipi yaygınlık kazanmıştır ki 
bu da farklı hane halkı ihtiyaçlarını ortaya çıkartmaktadır. 

İşletme faaliyetlerini ve performansını etkileyen sosyo-kültürel faktörler arasında top-
lumdaki yerleşik inançlar, değerler, düşünce sistemleri ve yaşam tarzları vardır. Sosyo-
kültürel faktörler kültür, din, eğitim ve etnik faktörler tarafından şekillendirilmektedir. İş-
letmeler faaliyette bulunduğu bölgede, toplumun çeşitli grupların farklı yaşam tarzlarını, 
değerlerini ve normlarını dikkate almalı ve anlamalıdır. 

İşletmeleri etkileyen sosyo-kültürel faktörleri anlamak açısından demografi kavramını 
bilmekte fayda vardır. Demografi (Nüfusbilim), nüfusun yapısını, durumunu, dinamik özel-
liklerini inceleyen bilim dalıdır. Mevcut nüfusun; yaş, cinsiyet, evlilik durumu, geçim du-
rumu, tahsil durumu gibi çeşitli sosyal ve ekonomik yönlerini inceleyen demografi; ülkele-
re ve bölgelere göre nüfus dağılımını ve doğum, ölüm, göç hareketi gibi gelişmeleri inceler. 
Demografik faktörler içinde nüfusun sosyo-ekonomik özelliklerini istatistiksel olarak ortaya 
koyan yaş, cinsiyet, eğitim durumu, gelir, medeni durum, meslek, din, doğum oranı, ölüm 
oranı, ailedeki ortalama birey sayısı, ortalama evlenme yaşı gibi değişkenlerin işletmeler için 
önemi büyüktür. İşletmeler bu faktörleri göz önüne alarak ürün ve hizmet tasarımlarını ger-
çekleştirmekte, hedef pazarlarını belirlemekte, reklam mesajlarını oluşturmakta, ürün fiyatla-
rını belirlemektedir. Üretim, dağıtım birimlerinin nerede olacağı, nerede fabrika açılabileceği, 
hangi fabrikaların kapatılacağı gibi kararlar demografik faktörlerden önemli ölçüde etkilenir. 
Bu nedenle demografik faktörlerdeki değişimin dikkatle incelenmesi gerekmektedir.

Sosyo-kültürel yaşam tarzları, değerler, tutum ve davranışlar zaman içinde değişir. 
Farklı ürün ve hizmetlere olan talep de bu değişime paralel olarak değişecektir. Toplum 
içerisindeki bireyler, çevresel faktörleri kontrol etmeye ve uyum sağlamaya çalıştıkça, sos-
yal faktörlerdeki değişim de kaçınılmaz olmaktadır.

Son yıllarda gözlemlenen sosyo-kültürel faktörlerdeki değişime bir örnek, kırsal ke-
simden kentlere, ülkenin doğusundan batısına yaşanan göçlerdir. Göçle beraber gelen 
kentli sayısının artması, şehrin kenar mahallelerine yerleşen ancak kırsal kesimle irtiba-
tını kesmeyen bir tüketici grubunun ortaya çıkışı, irili ufaklı pek çok işletme için fırsatlar 
ortaya koymaktadır. Diğer tara�an, kadının artan bir şekilde işgücüne katılımı da diğer 
bir sosyo-kültürel bir gelişmedir. Bu gelişme işletmelerin sadece istihdam, ücret ve insan 
kaynakları politikalarını etkilemekle kalmamış, çalışan kadınlar için yeni ürün ve hizmet-
lerin geliştirilmesine de sebep olmuştur. Bu sayede söz konusu ihtiyaçlara cevap vermek 
isteyen işletmeler için yeni pazar fırsatları doğmuştur.

Ekonomik Faktörlerin Apple Şirketi Üzerindeki Potansiyel Etkisi
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Bir diğer önemli sosyal faktör de, farklı toplumlardaki yaş dağılımdaki değişimlerdir. 
Ülkemizde genç nüfusun oransal olarak fazlalığı bir yandan işsizliği akla getirirken, diğer 
yandan ülkenin büyüme potansiyelini destekleyecek genç ve dinamik işgücü piyasasının 
oluşumuna da işaret etmektedir. Genç nüfusun fazlalığı, bu yaş grubuna hitap eden ürün-
ler üreten işletmeler için önemli bir fırsat oluşturmaktadır. Bir ülkedeki ya da pazardaki 
sosyo-kültürel durumu yansıtan ölçütlerden bazıları şunlardır:

•	 aşam	tarzı	trendleri
•	 Demografik	özellikler
•	 üketi i	fikirleri	ve	görüşleri
•	 Medyadaki	görüşler	ve	fikirler
•	 üketi i	satın	alma	kalıpları
•	 Marka 	şirket 	teknoloji	imajı
•	 Sosyal	faktörleri	etkileyen	yasal	değişmeler
•	 nemli	sosyal	olaylar	ve	etkileri
•	 Satın	alma	erişimi	ve	eğilimleri
•	 tnik dini	faktörler
•	 Reklam	ve	tanıtım
•	 tik	konular
•	 Moda	ve	rol	modelleri
Sosyo-kültürel faktörlerden Apple şirketini etkileme potansiyeli olanlar aşağıda sıra-

lanmaktadır:

Teknolojik Faktörler 
Teknoloji, en genel ifadesiyle girdileri çıktılara dönüştüren araçlardır. En basitinden dü-
şüncelerimizi kâğıda dökmeye yarayan kurşun kalem bir teknolojidir. Teknolojik faktör-
ler, işletmenin faaliyet alanındaki makineleri, malzemeleri, işlevleri, süreçleri ve yönetim 
biçimlerini etkileyen teknolojilerin değişimi ve gelişimi ile ilgili unsurlardan oluşur.

Teknolojik faktörler genel olarak ürün ya da hizmetlerin üretim ve dağıtımına yönelik 
yöntem, teknik ve yaklaşımları kapsamaktadır. Farklı ülkelerin teknoloji ile ilgili standart-
ları, yasal düzenlemeleri, ürünlerin bu farklılıklara göre tasarım ve üretimini gerektirmek-
tedir. Yeni teknolojiler verimlilik ve etkinlik artışı getirdiği iddiasıyla pazarda tutunmaya 
çaba harcamaktadırlar. Bununla birlikte her yeni teknolojinin başarılı olacağı ve yaygın-
laşacağı kesin değildir. İşletme yöneticileri yeni teknolojileri edinmede geç kalarak pazar 
fırsatlarını kaçırma veya çok erken davranıp kendisini kanıtlayamamış bir teknolojiyi edi-
nerek başarısız bir yatırım yapma korkusunu her zaman taşıyabilirler. Bu nedenle mevcut 
teknolojileri değiştirme kararı stratejik bir önem taşımaktadır.

Sosyo-kültürel Faktörlerin Apple Şirketi Üzerindeki Potansiyel Etkisi
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Bilimsel ve teknolojik gelişimlerin işletmeler, ürünleri, stratejileri ve rekabet özellikleri 
üzerinde büyük bir etkisi vardır. Teknolojik değişimler, işletmelere yeni fırsatlar sunduğu 
gibi onların iş yaşamından silinmesine de yol açabilecek tehlikeleri de içermektedir. Tü-
keticiler için ucuzlayan, daha az maliyetli, daha az enerji tüketen yeni teknolojiler her za-
man iyidir. Bununla birlikte, işletmeler sahip oldukları teknolojilerin (rakipleri tarafından 
olsun ya da olmasın) değişmesini bir tehdit olarak algılarlar. Alternatif teknolojileri iyi 
izlemeyen, gelişmeleri iyi takip etmeyen işletmeler yok olmaya mahkûmdur. Örneğin ka-
setçalarların yerini CD’ler, CD’lerin yerini �ash bellekler, tüplü televizyonların yerini LED 
televizyonlar, analog araçlarının yerini dijital araçlar almıştır. Günümüzde ise İnternet ve 
mobil teknolojileri, nano teknolojiler hüküm sürmektedir. Teknolojik değişimin yönünü 
iyi kestiren ve uygun zamanda pozisyon alan işletmeler büyük fırsatlar yakalamaktadır; 
diğerleri ise zayı�amakta ve yok olmaktadırlar. 

Teknolojik gelişmeler toplumun geleceğini şekillendiren itici güçlerden biridir. Bu 
çevrede izlenmesi gereken bazı önemli faktörler şunlardır: Devletin Ar-Ge, ürünler, sü-
reçler, makineler, malzemelerle ilgili yeni buluşlara veya geliştirmelere yaptığı harcamalar, 
teknoloji transferlerinin hızı, yeni iletişim teknolojileri ve belirli sektörlerdeki teknolojik 
gelişimler, yeni bilişim uygulamaları. Bir ülkedeki veya pazardaki teknolojik durumu yan-
sıtan ölçütlerden öne çıkanlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

•	 Rekabetçi	teknoloji	geliştirme
•	 Araştırmalara	yönelik	fonlar
•	 İlişkili bağımlı	teknolojiler
•	 İkame	teknolojiler çözümler
•	 eknolojinin	olgunlaşması
•	 Bilgi	ve	iletişim
•	 Küresel	iletişim
•	 eknolojiye	ilişkin	yasalar
•	 enilik	potansiyeli
•	 eknolojiye	erişim 	lisanslama 	patentler
•	 ikri	mülkiyet	 aklarına	ilişkin	konular
•	 retim	olgunluğu	ve	kapasitesi
•	 üketi i	satın	alma	mekanizmaları teknoloji
Teknolojik faktörlerden Apple şirketini etkileme potansiyeli olanlar aşağıda sıralan-

maktadır:

Teknolojik Faktörlerin Apple Şirketi Üzerindeki Potansiyel Etkisi
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Yasal Faktörler
İşletmeler ve faaliyetlerini etkileyen yasa ve düzenlemeler yasal faktörler olarak ele alın-
maktadır. Her işletme yasalar ve yasal düzenlemeler içinde faaliyetini devam ettirmelidir. 

İşletmelerin toplumdaki işlevi yalnızca ihtiyacımız olan ürün ve hizmetleri üretmek 
değildir. Günümüzde işletmeler bir ülkenin kalkınması ve refahındaki en önemli ögeler-
den biridir. İşletmeler eğitimden turizme, inşaattan savunma sistemlerine yüzlerce farklı 
alanda faaliyet gösterir, istihdam sağlar, vergi verir, birçok sosyal sorumluluk faaliyetleri 
yerine getirir. Toplumdaki bu kritik önemlerinden dolayı işletmelere yönelik pek çok yasal 
düzenleme (yasa, yönetmelik, direktif, vb.) mevcuttur. Yasal düzenlemeler, işletmelerin 
faaliyetleri ve sorumlukları kadar işletmelerin eylemlerinden etkilenen hemen her kesime 
yönelik olabilir. İşletmelerle ilgili en önemli yasa ve düzenlemeler aşağıdaki alanlardadır:

•	 i aret
•	 Vergi
•	 üketi iler	
•	 İsti dam	
•	 Rekabet	
•	 Sağlık	ve	güvenlik
•	 rün	ve	 izmetler
•	 ekel	oluşumu
•	 Patent	i lalleri
Ekonomi, sosyal ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak işletmeleri kapsayan yasaların 

içeriği değiştirilebildiği gibi yasama organınca yeni yasalar da çıkarılmaktadır. Tüketicile-
rin korunması, çalışanların refahı, çevresel konular ve atıkların imhası, elektronik ticaret 
gibi konular son zamanlarda yasal düzenlemelere daha fazla konu olmaktadır. 

Yasal düzenlemeler işletmelerin faaliyette bulunma biçimlerini etkilediği gibi çeşitli 
maliyetlere katlanmalarına neden olmaktadır. Bu nedenle yasal düzenlemelerin stratejik 
planlama dâhil her düzeyde plan yaparken ve bunları uygularken dikkate alınması ge-
reklidir. Aksi halde işletmenin yaşamı tehlikeye girecektir. Artan küreselleşme ile birlikte 
yurtdışı faaliyetleri artan işletmelerin, ülkeler arası farklılıklardan dolayı, yalnızca kendi 
ülkesinin değil faaliyette bulunduğu ülkelerin ve ortaklarının tabi olduğu yasal düzenle-
melere uyum göstermesi gereklidir.

Bir İngiliz otomobil markası olarak ünlenen Jaguar şu anda hangi ülkeye ait bir otomobil 
şirketinindir biliyor musunuz? 

Yasal faktörlerden Apple şirketini etkileme potansiyeli olanlar aşağıda sıralanmaktadır:

2

Yasal Faktörlerin Apple Şirketi Üzerindeki Potansiyel Etkisi
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Ekolojik Faktörler 
Ekoloji	(Çevrebilim), insan, diğer canlılar ve bunların ihtiyaç duyduğu toprak, hava, su arasın-
daki ilişkiler olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde genel çevrenin en çok dikkat çeken faktörle-
rinden biri de işletme ile çevre arasındaki ilişkilerdir. Endüstriyel toplumlardaki faaliyetlerin bir 
sonucu olarak çevrenin tehdit altında olması da genellikle kirlenme olarak nitelendirilmektedir. 

Ekolojik	 faktörler işletmelerin faaliyetlerini etkileyen çevresel (ekolojik) faktörleri 
ifade etmek için kullanılmaktadır. Çevre kirliliği, biyolojik dengenin bozulması, küresel 
ısınma, havanın, toprağın ve suların kirlenmesi, doğal kaynakların yeterliliği, hava ve ik-
limsel koşullar çevreyle ilgili faktörlerin içerisinde değerlendirilmektedir. Bugün işletme-
leri doğrudan ilgilendiren ve önemi gittikçe artan çevresel konular arasında paketleme, 
atıkların imhası ve bunun çevresel sonuçları vardır. 

Ekolojik dengeyi korumak üzere hükümetlerin politik uygulamaları, doğal kaynakların 
korunmasına yönelik düzenlemeler işletmeler üzerine yeni çevresel görev ve sorumluluklar 
yüklemektedir. Örneğin Avrupa’nın tümünde elektrik donanımı perakendecileri satışları üze-
rinden belirli oranda bir vergi vermektedir. Bu yolla oluşturulan fon, artık kullanılmayan elekt-
rikli araçların maliyetini ve çevreye etkilerini minimize etmek için kullanılmaktadır. Hava, ik-
lim ve coğrafik konum da işletmeler üzerinde önemli çevresel etkilere sahip olabilir. Örneğin;

•	 Doğal	afetler	ya	da	muson	rüzg rları	 Güney Asya’da yazları güneybatıdan, kışları 
da kuzeydoğudan esen güçlü rüzgârlar) gibi dönemsel hava hareketleri, dünyanın 
belirli bölgelerinde faaliyette bulunmayı çok riskli hale getirmektedir.

•	 Bir	ülkenin	altyapısının	fiziksel	durumu 	neleri	kapsadığı	ve	yaşı	bir	işletmenin	üzerinde	
çeşitli maliyetler yaratabilir. Örneğin karayollarının durumu ve hava koşulları yılın belli 
dönemlerinde ya da tamamında lojistikle ilgili ilave maliyet artışları anlamına gelebilir.

•	 oprağı 	 avayı	ya	da	suları	kirletmek	bazı	ülkelerde	çok	 iddi	finansal	yaptırımla-
rın doğmasına neden olabilir.

•	 ok	sı ak	ve	nemli	ya	da	çok	soğuk	 iklime	sa ip	bir	ülkede	 faaliyete	geçmeden	
önce, sağlıklı bir çalışma ve üretim ortamının getireceği ilave maliyetlerin göz önü-
ne alınması gerekir.

Yukarıda sunulan örneklerden, ekolojik faktörleri dikkate almanın ve bunlarla ilgili 
yasal düzenlemelere uymanın, işletmelerin operasyonlarını başarılı kılmak ve beklenme-
yen ilave maliyetlerden kurtulmak için kritik bir önem taşıdığı ortaya çıkmaktadır. 

Ekolojik faktörlerden Apple şirketini etkileme potansiyeli olanlar aşağıda sıralanmaktadır:

Ekoloji (Çevrebilim), insan, 
diğer canlılar ve bunların ihtiyaç 
duyduğu toprak, hava, su 
arasındaki ilişkiler.

Ekolojik faktörler: İşletmelerin 
faaliyetlerini etkileyen çevresel 
(ekolojik) faktörleri ifade etmek 
için kullanılmaktadır.

Ekolojik Faktörlerin Apple Şirketi Üzerindeki Potansiyel Etkisi
•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 -

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 		 	 	 	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	

•	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
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Genel Çevre Analizinin Yapılması
Buraya kadar genel çevreyi oluşturan faktörler üzerinde tek tek durulmuştur. Bu faktörle-
rin organizasyonlar üzerindeki etkisi ve her bir faktöre ilişkin olarak neler yapılacağı her 
işletme için birbirinden farklıdır. Diğer tara�an her bir faktör altında çok sayıda geliş-
me söz konusu olabilir. Örneğin işletmeyi etkileyebileceği düşünülen ülke içi ve ülke dışı 
yüzlerce farklı ekonomik gelişme olabilir. Kısıtlı zaman, kaynak ve olanaklar dolayısıyla 
her bir faktör için önlem almak veya gereğini yerine getirmek mümkün olmayabilir. Bu 
nedenle, işletmenin amaç ve stratejilerine bağlı olarak genel çevre faktörleri kendi içinde 
önceliklendirilmelidir. 

İşletme üst yönetimi, genel çevre (PESTEL) analizinin etkin ve verimli olarak yerine 
getirilmesi için birtakım ilke, politika ve prosedürler geliştirmelidir. Çevreye ilişkin bil-
giler nereden, kim tarafından, hangi sıklıkla toplanacak ve nasıl tasnif edilecek, çevresel 
faktörler nasıl önceliklendirilecek, analizleri kim yürütecek gibi organizasyonel konuların 
çözüme kavuşturulması gereklidir. Bu konuların ele alınması ve netliğe kavuşturulmasın-
da özellikle üst yönetime büyük sorumluluk düşmektedir. 

Gerek genel çevre gerekse iş çevresi analizi için kullanılacak bilgi kaynaklarını a) iş-
letme içi, b) endüstri ya da sektör, c) rekabete ilişkin ve d) resmi bilgi kaynakları olarak 
sını�andırabiliriz.

a)  Yöneticiler için ilk ve en yakın bilgi kaynağı organizasyonun içinde hâlihazırda 
mevcut olan bilgidir. İşletme içerisinde gerek devlete sunmak gerekse karar alma-
da kullanmak üzere çok miktarda bilgi üretilir. İşletme içinden sağlanacak bilgiler 
içerisinde satışlar, müşteriler, çalışanlar, büyüme, kârlılık, tedarikçiler, stoklar gibi 
yüzlerce farklı unsura ilişkin bilgi elde edilebilir. Dış kaynaklara göre daha hızlı ve 
daha doğru olarak elde edilebilecek bu bilgilere dayanarak (örneğin müşterilerin 
satın alma davranışı) analiz edilerek ekonomik ve sosyo-kültürel faktörlere ilişkin 
ipuçları elde edilebilir.

b)  Her işletme faaliyet alanına bağlı olarak bir ya da birden fazla sektörün parçası-
dır. Her sektörün kendi içindeki dinamikleri ve gelişmeleri yansıttıkları yayınlar 
da yöneticiler için çok değerli bilgi kaynağıdırlar. Ekonomi üzerine araştırma ya-
pan kuruluşlar, derecelendirme kuruluşları gibi bağımsız kuruluşların raporları 
da kritik nitelikte bilgi kaynağıdırlar. Bu bilgilere dayanarak rakipler, tedarikçiler, 
müşteriler, ekonomik gelişmeler, sektördeki eğilimler, yatırımlar, yeni teknolojiler, 
ekonomik göstergeler gibi konularda bilgi edinilebilir.

c)  Günümüzde rekabetin dışında kalmış bir işletme görmek hemen hemen mümkün 
değildir.	Rakipler	 akkında	bilgi	sa ibi	olmak	ise	bir	 işletmenin	başarısında	çok	
önemli bir yer tutar çünkü rakiplerinin hamlelerine karşılık vermek üzere onların 
yeni ürün ve/veya hizmet, yeni yatırım, yeni bir pazara girme, fiyatlama stratejileri 
gibi konularda neler planladıklarını bilmek zorundadırlar. Bu açıdan rakiplere ait 
en küçük bir bilgi kırıntısı bile önemli olabilir. Fuar ve benzeri etkinlikler, Web 
ve sosyal medya (Facebook, Twitter, LinkedIn, vb.)üzerinde yapılan araştırmalar 
rekabete ilişkin önemli bilgiler verebilir.

d)  Devlete ait resmi kuruluşlar, kâr amacı gütmeyen ve kamusal hizmet sunan kurum 
ve kuruluşlar çevresel faktörlere ilişkin düzenli bilgiler sunabilir. Ekonomi bakanlı-
ğı, Dış Ticaret Müsteşarlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, Merkez Bankası, bakanlık-
lar ve devlete bağlı diğer kuruluşlar, KOSGEB, politik, ekonomik, sosyo-kültürel, 
teknolojik, yasal, çevreyle ilgili faktörlere ilişkin kritik bilgiler sunarlar. 

İşletme yöneticileri genel çevre faktörlerinden kendi işletmeleri açısından önemli 
olanlarını belirlemeli, önceliklendirmeli ve bunların olası etkilerini planlamalarına dâhil 
etmelidir. Çevresel koşullardaki gelişmeler plan hede�erinin değişmesine de yol açabilir. 
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Örneğin sonraki birkaç yılı etkisi altına alacağı düşünülen ekonomik kriz nedeniyle bü-
yüme ve kârlılık hede�eri düşürülebilir. Buna bağlı olarak yatırıma ayrılacak fonlar da 
küçülecektir. 

Genel çevre koşullarının tamamının bir sektör üzerindeki etkisi Tablo 2.1’de görül-
mektedir. Tabloda, ilaç endüstrisini etkileyen genel çevre faktörleri ve bunların o sektörde 
yer alan işletmeler üzerinde etkisi sunulmuştur. Politik faktörlere baktığımızda, hükümet-
ler ve diğer birtakım politik oluşumlar nedeniyle ilaç sektörünün mercek altında oldu-
ğunu ve bunun da işletmelere ürün fiyatlarını düşürmeleri yönünde bir baskı yarattığını 
görmekteyiz. Bununla birlikte yaşlanan nüfustaki artış sektörün kurtarıcısı olarak değer-
lendirilebilir. 

Tabloyu bir bütün olarak ele aldığımızda, ilaç endüstrisini zorlayacak, kâr marjları-
nı azaltacak ve dolayısıyla hayatta kalmalarını zorlaştıracak birçok gelişmenin olduğunu 
söyleyebiliriz. İşletmeler gerek kurumların gerekse müşterilerin değişen taleplerine uyum 
göstererek ve geliştirecekleri çeşitli stratejilerle (örneğin rakiplerinden farklı ürün ve hiz-
metler tasarlayarak) kâr marjlarındaki daralmanın getireceği olumsuzlukları en aza indir-
meye gayret ederek hayatta kalmaya çalışacaklardır. 

KONU İŞLETMELER ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Po
lit

ik

•	 Sağlık	 zmetler nde	tasarru 	arayan	
ükümetler	

•	 Sağlık	 zmetler 	üzer nde	artan	
pol t k	 lg 	ve	baskılar

•	 Avrupa	çapında	sağlık	 zmetler n n	
uyumlaştırılması

•	 İş	kayıplarının	 şletmeler n	 yatlama	
pol t kaları	üzer nde	da a	 azla	baskı	
oluşturması

•	 F yatlama	üzer nde	artan	baskılar
•	 Re erans	 yatlama 	d ğer	ülkeler n	 laç	

yatlarıyla	karşı	karşıya	gelme

Ek
on

om
ik

•	 Küresel	ekonom k	kr z
•	 B reysel	 arcanab l r	gel rlerde	düşüş
•	 F yatlama	üzer nde	baskı	yapan	satın	

alma	gruplarının	artması
•	 İlaç	sektöründe	büyümen n	azalması

•	 Müşter lerde	sağlığa	 arcama	yapmaya	
karşı	 steks zl k

•	 F yatlama	üzer nde	baskılar 	bununla	
b rl kte	yaşlanan	nü us	neden yle	pazar	
büyümeye	devam	edecek

•	 Katma	değer 	yüksek	süreçler 	 aal yete	
geç rme	 t yacı

•	 ay	sa pler nden	gelen	baskılarda	artış

So
sy

o-
kü

lt
ür

el •	 astaların	 arkındalık	düzey n n	
artması,	değ şen	beklent ler n	ortaya	
çıkması

•	 asta/kamu	akt v zmn n	artması	(sosyal	
ağ	teknoloj ler nden	yararlanma)

•	 Nü usun	yaşlanması,	obez ten n	artması	

•	 Müşter 	 zmetler 	üstünde	da a	 azla	
baskı,	eğ t m	 t yacının	artması	ve	
da a	 azla	 yat	şe a ığı

•	 Da a	 y 	 st barat	toplama	 t yacı
•	 azar,	artan	sağlık	end şeler 	neden yle	

büyüme	yönlü

Te
kn

ol
oj

ik •	 Yen 	b lg 	ve	 let ş m	teknoloj ler 	
(sosyal	medya)

•	 B reyselleşt r lm ş	tedav
•	 Doğrudan	 astalara	yönel k	tanıtım

•	 Yen 	d j tal	 ırsatların	ortaya	çıkışı 	yen 	
e-modeller 	yaratma

•	 Doğrudan	 astalara	yönel k	 let ş m
•	 Da a	 ızlı	tepk 	veren	b r mlere	 t yaç	

duyulması

Ya
sa

l •	 Reklamlarla	 lg l 	yasalarda	değ ş kl k
•	 Artan	 ukuk	davaları
•	 Küresel	çapta	yaşanan	 st krarsızlıklar	

•	 Eğ t me	eğ lme	gereks n m
•	 Kal te	k l t	konuma	geç yor
•	 Faal yetler 	ussallaştırma	güçlüğü	

(Amer kan	ve	Avrupa	pazarları	 arklı	
ormüller	gerekt rmekte)

Çe
vr

es
el Büyüyen	çevresel	 aal yet	ajandası	

ve	toplumun	çevresel	 arkındalığının	
artması

azara	yönel k	çevreyle	 lg l 	 ırsatlar	
ortaya	koymak

Tablo 2.1
Genel Çevrenin İlaç 
Sektöründeki Etkilerine 

	 	

Kaynak:	
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Yukarıdaki tabloyu inceleyiniz ve çalıştığınız işletme için bir PESTEL analizi oluşturmaya 
çalışınız.

Buraya kadar işletmenin genel çevre faktörleri ele alınmıştır. Şimdi de işletme perfor-
mansını çok yakından etkileme potansiyeline sahip olan iş çevresinden bahsedilecektir.

İŞ ÇEVRESİ (GÖREV ÇEVRESİ)
İş çevresi, işletmenin genel çevresinin altında ve onun bir parçası olarak işletmelere daha 
yakın olan ve genel çevreye göre işletmenin performansı üzerinde daha doğrudan bir et-
kiye sahip olan çevredir. Bir işletmenin içinde bulunduğu sektör, birbiriyle aynı ya da 
benzer, birbirini tamamlayıcı ürünleri üreten, bu ürünlerin girdilerini tedarik eden ve 
dağıtımını yapan, bu işlevleri yaparken birbiriyle işbirliği yapan veya rekabet eden işlet-
melerden oluşur. Bu işletmeler benzer ürünlerini aynı müşterilere kabul ettirmek için bir 
mücadele içindedirler. İş çevresinin önemli faktörleri arasında tüketiciler, müşteriler, te-
darikçiler, rakipler, ikame ürünleri üreten işletmeler, tamamlayıcı ürün üreten işletmeler 
ve işgücü piyasaları sayılabilir.

Müşteriler 
Müşteri kavramı, işletmelerin üretmiş oldukları ürün ve/veya hizmetleri satın alanları ifa-
de etmektedir. Müşteriler işletmenin ürün ve hizmetlerini kendi gereksinimleri için kulla-
nan son tüketiciler olabileceği gibi, perakendeciler, toptancılar veya işletmenin ürünlerini 
kendi ürün ve hizmetlerinin üretiminde kullanan endüstriyel tüketiciler olabilir. Müşteri-
ler kişi olabileceği gibi kurum, organizasyon, vb. de olabilirler. 

İşletmeler ürün ve/veya hizmet üretme yoluyla kâr etmek temel amacıyla kurulur ve 
kâr da müşteriler sayesinde yaratılır. Böyle olunca müşteriyi iyi tanımak ve işletmeden 
olan beklentilerini iyi tanımlamak yöneticilerin asıl üzerinde durmaları gereken konular-
dan biridir. Özellikle pazarlama biriminin müşterilerin gereksinim veya tercihlerindeki 
değişiklikleri iyi gözlemlemesi ve bunun gereğini yapması gerekir. Pazarlama biriminden 
gelen geribildirimle ve diğer birimlerin de katılımıyla ürün özellikleri değiştirilebilir, yeni 
ürünler ortaya konabilir, fiyatlama ve dağıtım politikalarında değişiklikler yapılabilir. İş-
letme yöneticileri satın alma tercihlerinin gelip geçici nitelikte mi yoksa kalıcı mı olduğu-
nun iyi bir analizini de yapabilmeli ve planlama faaliyetlerini buna göre yürütmelidirler. 

Günümüzde tüketicilerin önünde benzer ürünleri üreten çok sayıda üretici vardır ve bir 
üründen diğer ürüne geçme maliyetleri pek çok sektörde çok kolaydır. Müşterileri işletme-
de tutmak adına müşteriye yakın olmak, onların istek ve tercihlerini çok iyi takip etmek ve 
işletmeye olan bağlılıklarını ürün geliştirme, yeni ürün, müşteri sadakati programı gibi giri-
şimlerle arttırmak büyük önem taşımaktadır. Başarılı pek çok işletme ürün ve hizmetlerinin 
kalitesi konusundaki düşüncelerini öğrenmek üzere sistemler kurmuşlar ve ürünlerini özel-
liklerinin değiştirilmesi ve geliştirilmesi sürecine müşterileri de dâhil etmişlerdir. Bazı sektör-
lerde yenilikler %80 gibi yüksek bir oranda müşterilerle birlikte ortaya çıkarılabilmektedir.

İşletmeler müşterilerinin istek ve gereksinimlerini takip ederler ve müşteri ihtiyaçla-
rını daha iyi gidermek üzere hedef müşteri grupları oluştururlar. Müşterilerin satın alma 
davranışlarında meydana gelen değişikliklerin bilinmesi, onların istek ve gereksinimle-
rinin daha iyi karşılanmasına yardımcı olacaktır. Müşterilerin özelliklerinin bilinmesi, 
işletmelerin pazarlama işlevinin etkin ve verimli bir şekilde planlanması ve uygulanması 
için önem taşımaktadır. Müşteri özelliklerini belirlemekte kullanılan ölçütler arasında yaş, 
cinsiyet, medeni durum, gelir düzeyi, istihdam durumu, sosyal statü, tüketim alışkanlıkla-
rı, üründen beklentiler, teşvik uygulamaları, satın alma güdüleri, vb. vardır.

3

Müşteriler: İşletmelerin üretmiş 
oldukları ürün ve/veya hizmetleri 
satın alanlardır.
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Tedarikçiler 
Tedarikçiler, işletmeye hammadde, yarı mamul, enerji gibi her türlü girdiyi temin eden 
kişi, işletme ya da kuruluşlardır. Ünitenin başında işletmelerin hammadde, insan kaynağı, 
bilgi, enerji girdileri, teknoloji, insan kaynağı ve yönetim tekniklerinin yardımıyla ürün 
ve hizmet gibi çıktılara dönüştüren sistemler olduğunu ifade etmiştik. İşletmeler üretim 
sürecinin girdilerini tedarikçilerden sağlarlar. Bu da üretici işletmeler ile tedarikçilerin 
ilişkilerinin yönetiminin önemine işaret eder.

İşletmeler, üreteceği ürünlerin özelliğine bağlı olarak birkaç tedarikçi ile çalışabildiği 
gibi (örneğin ekmek üretimi), yüzlerce tedarikçi ile de çalışabilir (örneğin otomobil üreti-
mi). Tek tedarikçi ile çalışmak riskli olabileceğinden (örneğin tedarikçi işletmedeki grev, 
tabii afetler, kazalar, i�as, vb. nedenlerle üretimin durması) üreticiler genellikle alternatif 
tedarikçiler ile çalışmayı tercih ederler. Eğer bir işletmenin alternatif tedarikçilerinin sayı-
sı fazla ise, ilgili işletmenin tedarikçiler üzerinde daha fazla pazarlık gücü olacaktır. Bunun 
tersine, alternatif tedarikçilerin sayısı az ise, genellikle tedarikçiler, işletmeye sundukla-
rı girdi üzerinde daha fazla kontrole sahiptirler. Bu durumda işletmeler girdi kaynakları 
üzerinde daha fazla kontrol sağlamak üzere, tedarikçi işletmelere ortak olma, onları satın 
alma gibi stratejiler izlerler. 

Tedarikçiler ile işletme arasındaki ilişki iki yönlü olup ilişkinin kalitesi ve sürekliliği 
her iki tarafın da çıkarınadır; hatta bu ilişkinin bir kader birliği olduğu bile söylenebilir. 
Şöyle ki;

•	 İşletmenin	 müşterilerinin	 siparişlerini	 yerine	 getirebilmesi	 için	 iyi	 yapılmış	 bir	
üretim programına ihtiyaç duyulur. Üretim programının iyi işlemesi ve siparişlerin 
programa uygun şekilde yürütülebilmesinin ön koşullarından birisi de tedarikçi-
lerden sağlanan hammadde, yarı-mamul, sarf malzemesi vb. girdilerin zamanında, 
istenilen miktarda, fiyatta ve kalitede işletmeye ulaştırılmasıdır. 

•	 Doğru	tedarikçinin	seçimi	stratejik	bir	öneme	sa iptir	ve	işletmenin	stratejik	se-
çimlerini etkiler. Girdi kalitesinin yüksek ve maliyetinin de düşük olması, işletmeyi 
pazarda daha kârlı ve rekabetçi yapacağı için iki taraf bu yönde işbirliği ve ortak 
çalışmalar yapmak zorundadırlar. Hatta üretici işletmeler bunun da ötesine geçe-
rek tedarikçi işletmelere yönetim ve teknik destek sağlayabilmektedir.

•	 rün	kalitesinin	arttırılması	ve	müşteri	beklentilerinin	da a	iyi	karşılanabilmesi	
için işletme ve tedarikçileri Ar-Ge faaliyetlerine yönelik ortak projeler geliştirebi-
lirler. Girdilerin zamanında elde edilememesi, müşteri memnuniyetsizliği, hatta 
müşteri kaybı, büyük ölçekli tazminatlar gibi bazen telafi edilemeyecek büyüklükte 
zararlara yol açabilir. Bu nedenden ötürü tedarikçilerle ilişkiler ve işbirliği kritik 
bir öneme sahiptir.

•	 İşletmelerin	girdilerin	niteliklerine	olan	ilgisi	kadar	tedarikçiler	de	ni ai	ürünün	
kalitesi ve kendilerine yapılacak ödemelerle ilgilidirler. Nihai ürünün kalitesi, girdi 
kalitesiyle ilişkilendirileceği için kendilerinden yapılacak satın almaların devamlı-
lığını sağlayacaktır. Bu nedenle tedarikçiler ve işletmeler müşterilerin beklentileri-
ni karşılayan ürün standartları hususunda birlikte hareket etmelidirler. Satılan her 
ürün, tedarikçiye yeni girdi siparişi verilmesini sağlayacaktır.

•	 edarikçilerle	 kurula ak	 güvenli	 ve	 sistematik	 ilişkiler 	 am	 amanında	 retim	
(JIT) gibi stok maliyetini en aza indirebilecek stok yönetim sistemlerinin kullanıl-
masına izin vererek üretici işletmelerin operasyonel kârlılığının artmasına yardım-
cı olacaktır. 

Tam Zamanında Üretim ne anlama gelmektedir ve ne tür yararları vardır?

Tedarikçiler, işletmeye 
hammadde, yarı mamul, enerji 
gibi her türlü girdiyi temin eden 
kişi, işletme ya da kuruluşlardır.

4
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Rakipler 
Rakipler	aynı	sektör	içinde 	aynı	müşteri	grubu	için	mal	ve	 izmetler	üreten	diğer	işletme-
ler 	kişi	ve	kuruluşlardır.	Rekabet 	serbest	ti aret	sisteminin	temel	unsurudur.	 em	işlet-
melerin hem de müşterilerin ihtiyaçları, pazarda seçenekler söz konusu olduğunda daha 
iyi	karşılanır.	Rekabet	ilerlemeyi	ve	ürün	geliştirmeyi	özendirir 	işletmeyi	da a	yenilikçi	
ve verimli olmaya zorlar. 

Rakip	 işletmeler 	 da a	 fazla	 satış	 yaparak	pazardan	da a	 büyük	bir	 pay	 almak	 için	
farklı stratejiler izlerler. Bu stratejiler genellikle maliyet önderliği veya ürün ya da hizmet 
farklılaştırması üzerinden yapılır. İşletmeler arasındaki rekabet yalnızca müşteri için de-
ğil, hammadde, sermaye ve insan kaynakları gibi tüm kıt varlıklar için yapılmaktadır.

Bir sektöre girişte engeller (örneğin yasal kısıtlamalar, yoğun sermaye gereklilikleri, 
özellikli teknik bilgi, vb.) yoksa ya da çok az ise, rakiplerin sayısının çok ve dolayısıyla 
rekabetin yüksek olması beklenir. Bu durumda işletmelerin uygulayacakları stratejilerde 
çok daha dikkatli olmaları gerekmektedir. Daha fazla müşteri kazanma mücadelesi üre-
tim, fiyatlama, promosyon, yenilik, dağıtım alanı yanında diğer tüm temel ve destekleyici 
faaliyet alanlarında verilebilir. Günümüzde rekabetin yoğun olduğu sektörlerde yer alan 
işletmelerin, aynı rakiplerle başka bir sektörde işbirliği yapabildiği de görülmektedir.

İkame Ürün ve Tamamlayıcı Ürün Üreticileri
İkame ürünler bir işletmenin ürünlerinin yerini alabilecek veya onların yerine kullanıla-
bilecek, benzer olmayan mal ve hizmetlerdir (örneğin gözlük üreten işletmeler için ikame 
ürünler lens, hizmet ise göz ameliyatları olabilir). Teknolojideki ilerlemeler ve Ar-Ge ça-
lışmaları, işletmelerin üretmiş oldukları ürünlerin yerini, sağlamış oldukları fiyat, kalite 
veya rahatlık sayesinde alabilecek ikame ürünler olabilir. Örneğin jenerik ilaçlar düşük 
fiyatları nedeniyle önde gelen ilaç üreticilerinin ürünlerine, dizüstü bilgisayarlar masaüstü 
bilgisayarlara ikame ürünler olabilirler. İkame ürünlerin varlığı, rekabet dolayısıyla fiyat-
lar üzerindeki baskı yaratarak işletmelerin kârlılığını sınırlarlar.

İkame ürün üreticilerinden gelen tehditleri gözardı eden işletmeler kendilerini daha 
az pazar payıyla yetinmek zorunda bulurlar. Bu nedenle, yöneticiler rakiplerinin ürün-
lerini, faaliyetlerini ve stratejilerini izledikleri sırada sektörde var olan ikame ürünlerin 
etkisini ve yarattığı tehditleri de yakından incelemelidirler. Beklentilerdeki herhangi bir 
değişiklik sebebiyle müşteriler orijinal ürünler yerine ikame ürünleri talep edip, ihtiyaçla-
rını onlarla giderebilirler. Bu nedenle ikame ürünler, tıpkı rakiplerin benzer ürünleri gibi 
ciddi bir biçimde izlenmelidir.

Tamamlayıcı	ürün, birinin kullanımı diğerinin kullanımını da gerektiren veya bir-
likte kullanımından daha fazla fayda sağlanan ürünleri ifade eder. Tamamlayıcılık ilişkisi 
zorunlu olabileceği gibi isteğe bağlı da olabilir. Otomobil ve otomobil lastiği, mobil telefon 
ile telefon bataryası arasındaki tamamlayıcılık ilişkisi zorunlu, kahve ve şeker arasında-
ki tamamlayıcılık ilişkisi ise isteğe bağlıdır (kahve şekerle tüketilmek zorunda değildir). 
Tamamlayıcı mallardan birisinin talebindeki bir değişme, diğerini de doğrudan etkile-
mektedir. Bu nedenle, eğer bir işletmenin ürettiği ürün ya da hizmetlerin tamamlayıcılık 
özelliği varsa, o işletmenin üretimi üzerindeki kontrolü sınırlı kalabilir. Örneğin bir işlet-
me masaüstü bilgisayarlar için bellek üretimi yapıyor olsun. Çeşitli nedenlerden ötürü bil-
gisayarlara olan talep aşağı ya da yukarı yönlü değişiklikleri, bellek ürünlerine olan talebi 
de etkileyecektir. Bu da işletmenin satış, dağıtım, fiyatlama kararlarını yeniden gözden 
geçirmesine neden olacaktır.

Rakipler: Aynı sektör içinde, aynı 
müşteri grubu için mal ve hizmet 
üreten diğer işletmeler, kişi ve 
kuruluşlar.

İkame ürün: İşletmenin 
ürünlerinin yerini alabilecek veya 
onların yerine kullanılabilecek, 
benzer olmayan mal ve 
hizmetlerdir.

Tamamlayıcı ürün: Birinin 
kullanımı diğerinin kullanımını 
da gerektiren veya birlikte 
kullanımından daha fazla fayda 
sağlanan ürünler.
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İşgücü Piyasası 
İşgücü piyasası, işgücü arz-talebinin karşılaştığı, ücretin belirlendiği ortam olarak tanım-
lanabilir. Çalışanlar ve yöneticilerin dışında, sendikalar, devlet, insan kaynakları danış-
man kurumları işgücü piyasasının diğer unsurlarıdır. Türkiye nüfus artış hızı yüksek olan 
bir ülkedir. Buna bağlı olarak Türkiye’de işgücü piyasasının özellikleri arasında, işgücü 
arzının yüksekliği, istihdamın düşüklüğü, işgücüne katılımın azalması, işsizlik oranları-
nın yüksekliği, istihdamın genellikle küçük ölçekli işletmelerce yaratılması ve farklı ücret 
düzeylerinin olması vardır. 

Günümüz rekabetçi ortamında işletmelerin en önemli üretim kaynağı insandır. Üre-
tim için gerek duyulan sermaye, hammadde, enerji gibi faktörlerin elde edilmesi nispeten 
kolaydır ancak işletmeyi amaçlarına ulaştıracak nitelik ve nicelikte insan kaynağını bul-
mak ve işletmede tutmak zorlu bir görevdir. İşletmeler farklı işlevleri ve faaliyetleri için 
farklı uzmanlıklara sahip insanları istihdam etmesi gerekmektedir. İşletmelerin rekabe-
tinde önemli bir yer tutan “fark yaratmak” genellikle çalışan işgücü özelliklerine bağlıdır. 
Bu nedenle işe alma, eğitim, doğru insan kaynağına sahip olma ve insan kaynağı alanına 
sürekli yatırım yapma, iş dünyasının rekabetçi taleplerini karşılamak için zorunludur. 

Dünyanın her yerinde nitelikli personel için her zaman bir rekabet vardır. Bu nedenle 
işletme için kritik önem taşıyan nitelikli personeli işletmede tutmak zor bir iştir. Çünkü 
rakipler bu personeli kendi işletmelerine kazandırmaya çaba harcayacaklardır. İşletme-
lerin hem nitelikli personeli işletmeye çekmek hem de mevcutları işletmede tutmak için 
personelin çalışmak istedikleri iş ortamının özelliklerini bilmeli ve bu ortamı yaratmak 
için ellerinden geleni yapmalıdırlar. Ayrıca insan kaynakları biriminin gelecekteki lider ve 
yöneticileri yetiştirmek için eğitim programları oluşturmaları önemlidir. 

Bugün eski güçlü zamanlarında olmasalar bile işçi sendikalarıyla iyi ilişkiler geliştir-
mek de işletmedeki uygun çalışma ortamını oluşturmak ve sürdürmek için önemlidir. 
Sendika yönetimi ile işletme yönetiminin çıkarlarının aslında kesiştiğinin farkında olma-
sı gerekir. İşletmenin başarısı insan kaynaklarına ve onların temsilcisi sendikalara, insan 
kaynaklarının refahı da işletmenin başarılı olmasına bağlıdır. Sonuçta her iki taraf da aynı 
gelecek için faaliyet göstermektedir.

İşgücü piyasası: İşgücü arz-
talebinin karşılaştığı, ücretin 
belirlendiği ortam.
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Özet

İşletme çevresi kavramını açıklayabilir
İşletmecilik açısından çevre çok geniş bir kavram 
olup, işletmenin içindeki ve dışındaki tüm unsurları 
içine almaktadır. Ancak burada ele alındığı şekliyle 
çevre, işletmenin duyarlı olduğu ve hayatta kalabil-
mek, başarılı olabilmek üzere yönetmesi ve karşılık 
vermesi gereken alanı ifade etmektedir. İşletme çevre-
si ise, işletmenin bir bölümünü ya da bütününü etki-
leme potansiyeline sahip tüm faktörler olarak tanım-
lanabilir. Bir başka deyimle işletme çevresi, işletmenin 
etrafında olan ve onun işlevleri üzerinde doğrudan ya 
da dolaylı etkisi olan unsurların toplamıdır. 

İşletme çevresini sını�andırabilir
İşletme çevresinin nasıl sını�andırılacağına dair fark-
lı yaklaşımlar vardır. Birinci yaklaşıma göre işletme 
çevresi iç çevre ve dış çevre olarak ikiye ayrılmakta-
dır. İç çevre, işletme ve işletme faaliyetleri üzerinde 
doğrudan etkisi olan faktörlerden oluşan çevredir. 
İç çevre unsurları arasında liderlik ve yönetim, örgüt 
kültürü, insan kaynakları, örgüt yapısı, işletmenin 
varlıkları, finansal güç, operasyonel ve yönetsel süreç-
ler sayılabilir. Dış çevre ise, işletmeyi ve faaliyetlerini 
dolaylı yoldan etkileyen çevresel faktörlerden oluşan 
çevredir ve işletme yönetiminin bu faktörleri kontrol 
etme konusunda yapabilecekleri kısıtlıdır. 

 İkinci yaklaşımda ise işletme çevresi genel çevre ve iş 
çevresinden oluşmaktadır. Genel çevre, işletmenin per-
formansını dolaylı yoldan etkileyen faktörler, koşullar, 
güçler ve olayları ifade etmekte olup, işletmelerin dış 
çevre faktörleri üzerindeki etkisi hemen hemen yok 
gibidir. Genel çevre politik, ekonomik, sosyo-kültürel, 
teknolojik, yasal ve ekolojik faktörlerden oluşmaktadır. 

	 	 	 	 	 -
bilir
 Genel çevre denildiğinde genellikle dört unsurun 
(Politik, Ekonomik, Sosyo-kültürel ve Teknolojik fak-
törler) işletme üzerindeki etkileri dile getirilmektedir. 
Bu faktörlerin dışında kalan çevresel (ekolojik), yasal 
faktörlerin de aslında PEST içinde yer alan ana fak-
törler kapsamında ele alınabileceği ifade edilmektedir. 
Bu görüşün doğruluk payı yüksek olmakla birlikte, iş-
letmelerin çevre koşullarının daha iyi anlaşılması açı-
sından yasal ve çevresel koşulların ayrı başlıklar ola-
rak ele alınması daha doğrudur. Bu durumda PEST 
analizi PESTLE analizine dönüşmektedir. 

	 	 	 	 	 -
bilir
Kısıtlı zaman, kaynak ve olanaklar dolayısıyla her bir 
faktör için önlem almak veya gereğini yerine getirmek 
mümkün olmayabilir. Bu nedenle, işletmenin amaç ve 
stratejilerine bağlı olarak genel çevre faktörleri kendi 
içinde önceliklendirilmelidir. İşletmede, genel çevre 
analizinin etkin ve verimli olarak yerine getirilmesi 
için birtakım ilke, politika ve prosedürler geliştirme-
lidir. Çevreye ilişkin bilgiler nereden, kim tarafından, 
hangi sıklıkla toplanacak ve nasıl tasnif edilecek, çev-
resel faktörler nasıl önceliklendirilecek, analizleri kim 
yürütecek gibi organizasyonel konuların çözüme ka-
vuşturulması gereklidir. Gerek genel çevre gerekse iş 
çevresi analizi için kullanılacak bilgi kaynaklarını a) 
işletme içi, b) endüstri ya da sektör, c) rekabete ilişkin 
ve d) resmi bilgi kaynakları olarak sını�andırabiliriz. 
İşletme yöneticileri genel çevre faktörlerinden kendi 
işletmeleri açısından önemli olanlarını belirlemeli, 
önceliklendirmeli ve bunların olası etkilerini planla-
malarına dâhil etmelidir. 

	 	 	 	 	 	 -
layabilir
 İş çevresi, işletmenin dış genel çevresinin altında ve 
onun bir parçası olarak işadamlarına ve işletmele-
re daha yakın olan ve genel çevreye göre işletmenin 
performansı üzerinde daha doğrudan bir etkiye sahip 
olan çevredir. Bir işletmenin içinde bulunduğu sek-
tör, birbiriyle aynı ya da benzer, birbirini tamamlayıcı 
ürünleri üreten, bu ürünlerin girdilerini tedarik eden 
ve dağıtımını yapan, bu işlevleri yaparken birbiriyle 
işbirliği yapan veya rekabet eden işletmelerden oluşur. 
Bu işletmeler benzer ürünlerini aynı müşterilere ka-
bul ettirmek için bir mücadele içindedirler. İş çevresi-
nin önemli faktörleri arasında tüketiciler, müşteriler, 
tedarikçiler, rakipler, ikame ürünleri üreten işletme-
ler, tamamlayıcı ürün üreten işletmeler ve işgücü pi-
yasaları sayılabilir.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. İşletmecilik açısından çevre kavramının kapsamı aşağı-
dakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a.  İşletmenin dışındaki unsurlar
b.  İşletmenin içindeki ve dışındaki unsurlar
c.  İşletmenin içindeki unsurları
d.  Sektörün içindeki unsurlar
e.  Sektörün dışındaki unsurlar

2.  Aşağıdakilerden hangisi bir iç çevre faktörü değildir?
a.  Liderlik ve yönetim
b.  Örgüt kültürü
c.  İnsan kaynakları
d.  Örgüt yapısı
e.  Tedarikçiler

3.  Aşağıdakilerden hangisi iç çevre faktörlerinden biridir?
a.  Liderlik ve yönetim
b.  Ekonomi
c.  Politika
d.  Müşteriler
e.  Tedarikçiler

4.  Dış çevrenin işletme ve faaliyetlerine etkisi aşağıdakiler-
den hangisinde doğru olarak verilmiştir?

a.  Hem dolaylı hem doğrudan
b.  Dolaylı
c.  Doğrudan 
d.  Etkisi yoktur.
e.  Etkisi son derece sınırlıdır.

5. Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurların-
dan biri değildir?

a.  Piyasa faktörleri
b.  Ekonomik faktörler
c.  Sosyal faktörler
d.  Ekolojik faktörler
e.  Yasal faktörler

6. Aşağıdakilerden hangisi PESTEL analizinin unsurlarından 
biridir?

a.  Psikolojik faktörler
b.  Etimolojik faktörler
c.  Semantik faktörler
d.  Lokal faktörler
e.  Teknolojik faktörler

7.  Ekoloji kavramının karşılığı aşağıdakilerden hangisidir?
a.  Çevre koruma
b.  Ekonomik analiz
c.  Çevrebilim
d.  Sosyal sorumluluk
e.  Çevresel analiz

8.  Aşağıdakilerden hangisi gerek genel çevre gerekse iş çev-
resi analizi için kullanılacak bilgi kaynağı başlıklarından biri 
değildir?

a.  İşletme içi bilgi kaynakları
b.  Endüstri ya da sektör bilgi kaynakları
.		 Rekabete	ilişkin	bilgi	kaynakları

d.  Pedagojik bilgi kaynakları
e.		 Resmi	bilgi	kaynakları

9.  Aşağıdakilerden hangisi iş çevresini ifade eder?
a.  Dış çevre
b.  Makro çevre
c.  Görev çevresi
d.  İç çevre
e.  Toplam çevre

10. Tam zamanlı üretim aşağıdaki iş çevresi faktörlerinden 
hangisi ile daha fazla ilgilidir?

a.  Müşteriler
b.		 Rakipler
c.  İkame ürün üreticileri
d.  Tedarikçiler
e.  Tamamlayıcı ürün üreticileri
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. b Yanıtınız yanlış ise “İşletme Çevresi” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
2. e Yanıtınız yanlış ise “İşletme Çevresinin Sını�andırıl-

ması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. a Yanıtınız yanlış ise “İşletme Çevresinin Sını�andırıl-

ması” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
4. b Yanıtınız yanlış ise “İşletme Çevresinin Sını�andırıl-

ması” konusunu yeniden gözden geçiriniz.  
5. a Yanıtınız yanlış ise “Genel Çevre” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
6. e Yanıtınız yanlış ise “Genel Çevre” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz. 
7. c Yanıtınız yanlış ise “Genel Çevre” konusunu yeniden 

gözden geçiriniz.  
8. d Yanıtınız yanlış ise “Genel Çevre Analizinin Yapıl-

ması” konusunu yeniden gözden geçiriniz. 
9. c Yanıtınız yanlış ise “İç Çevre (Görev Çevresi)” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.  
10. d Yanıtınız yanlış ise “İç Çevre (Görev Çevresi)” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz. 

Sıra	Sizde	1	
	 yılı	 içinde	 uçak	 düşürme	 krizi	 nedeniyle	 Rusya	 ile	

Türkiye’nin ilişkilerinin bozulmasına neden olan kriz genel 
çevre analizinde politik bir faktör olarak değerlendirebilir. 
er	 ne	 kadar	 ürk	 ükümeti	 Rusyaya	 karşı	 er angi	 bir	

yaptırım	kararı	almamışsa	da	Rusya	ekonomiden 	spora	pek	
çok alanda Türk işletmelerine, organizasyonlarına ve vatan-
daşlarına yaptırım uygulama kararı almıştır. Politik kaynaklı 
olmakla birlikte krizin her iki ülke için de ekonomik sonuçla-
rı ciddi görülmektedir. Türkiye’de özellikle turizm, otomotiv, 
yaş sebze ve meyve, müteahhitlik hizmetleri sektörleri kriz-
den olumsuz etkilenmeye başlamıştır.

Sıra	Sizde	2	
Jaguar, İngiltere kökenli bir otomobil markasıdır. 1945 yılında 
kurulan firmayı BLMC (British Leyland), 1990 yılında Ford’a 
sattı. Jaguar, 2008’e kadar Ford’un PAG adı verdiği ve Land 
Rover 	Volvo 	Aston	Martin	gibi	lüks	ve	prestijli	markalardan	
oluşturduğu alt grubunda yer almaktaydı. 26 Mart 2008 tari-
hinde Hindistan’ın en büyük otomotiv markası Tata’ya satıldı 
(Kaynak: https://tr.wikipedia.org/wiki/Jaguar_Cars)

Sıra	Sizde	3	
Bu konuda sistematik bir yaklaşım sergilemek gerekir. Önce-
likle işletmenin faaliyet gösterdiği sektörün genel özellikleri-
ni çeşitli kaynaklardan (İnternet, sektör yayınları, uluslarara-
sı yayınlar, araştırma şirketlerinin raporları, vb.) öğrenmeye 
çalışınız. Daha sonra işletmeniz üzerinde etkili olan tüm 
faktörleri derlemeye çalışınız. Daha sonra bu faktörleri poli-
tik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, yasal ve son olarak 
ekolojik faktörler başlıkları altında toplayabilirsiniz. Bu fak-
törlerden bazıları diğerlerine nazaran daha önemli olabilir. O 
nedenle faktörleri önem sırasına göre önceliklendirmelisiniz. 
Bu verileri grafiklerle sunmak iyi bir fikir olabilir. 

Sıra	Sizde	4
am	 amanında	 retim	 - ust-in- ime 	üretim	progra-

mına bağlı olarak girdilerin gerektiği anda üretici işletmenin 
stoklarına girmesi anlamını taşır. Böylece sigorta, güvenlik, 
bozulma gibi riskleri almayan üreticilerinin hammadde ve 
malzemeleri stokta tutma maliyeti en az düzeye inecektir.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uluslararası işletmecilik faaliyetlerini etkileyen bağlamı betimleyebilecek,
Uluslararası işletmecilik faaliyetlerinde yönetimin rolünü açıklayabilecek, 
Uluslararası işletmecilikte yabancı pazar analizi sürecini yorumlayabilecek,
Yabancı pazara giriş yöntemi seçim sürecini açıklayabilecek,
Yabancı pazara giriş yöntemlerini tartışabilecek,
Internetin ve e-ticaretin uluslararası işletmecilik faaliyetleri açısından önemini 
açıklayabilecek,
KOBİ’ler ve uluslararası işletmecilik faaliyetleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilecek,
Çokuluslu işletmeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında ilişki kurabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Ya ancı	 a ar	 nali i
•	 İ racat
•	 isans	 nlaşması
•	 Franc isin
•	 retim	Sö leşmesi
•	 Yönetim	Sö leşmesi

•	 na tar	 eslim	 ro eler
•	 Strate ik	İş irlikleri
•	 o ru an	Ya ancı	Yatırım
•	 Sı ır an	Yatırım	Strate isi
•	 Satın	 lma	Strate isi
•	 rtak	Girişim

İçindekiler











Uluslararası İşletmecilik Uluslararası İşletmecilik 
Faaliyetleri

•	 GİRİŞ
•	 L SLARARASI	BA LAM	 E	

L SLARARASI	İŞLETMECİLİK	
FAALİYETLERİ

•	 L SLARARASI	İŞLETMECİLİK	
FAALİYETLERİNDE	YÖNETİMİN	ROL

•	 L SLARARASI	İŞLETMECİLİKTE	
YABANCI	 A AR	ANALİ İ

•	 YABANCI	 A ARA	GİRİŞ	YÖNTEMİNİN	
SEÇİMİ

•	 YABANCI	 A ARA	GİRİŞ	YÖNTEMLERİ
•	 L SLARARASI	İŞLETMECİLİK,	

INTERNET	 E	E-TİCARET
•	 KOBİ’LER	 E	 L SLARARASI	

İŞLETMECİLİK	FAALİYETLERİ		
•	 ÇOK L SL 	İŞLETMELER	 E	

GELİŞMEKTE	OLAN	 LKELER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK



GİRİŞ
Bu ünitenin amacı uluslararası işletmecilik faaliyetleri konusunda derinlemesine bir bi-
linç yaratmaktır. Birçoğumuz, aslında uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin içinde çe-
şitli şekillerde yer alırız. Uluslararası işletmecilik faaliyetlerinde ele alınan konular bizim 
tercihlerimizden etkilenen ve bizim davranışlarımızı etkileme potansiyeli oldukça güçlü 
olan konulardır. Semt pazarından aldığınız “ihraç fazlası” t-shirt, internetten satın aldığı-
nız ikinci el kitap veya ha�a sonu izlediğiniz sinema filmi ile bu hizmeti aldığınız mekân 
uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin, oranı ve gücü değişmekle beraber, yürütüldüğü 
bağlamlara verilebilecek örneklerden sadece bir kaçıdır. Üniteye ilişkin çalışmalarınızı 
tamamladığınızda uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin kapsamının ve yaşamlarımıza 
olan etkisinin daha net bir şekilde anlaşılacağı düşünülmektedir. 

ULUSLARARASI BAĞLAM VE ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK 
FAALİYETLERİ
Birçok işletme için uluslararasılaşma doymamış, yeni ve geniş bir pazar anlamına gel-
mektedir. Fakat işletmeler yabancı pazara deyim yerindeyse balıklama atlayıp başarı elde 
edecekleri şeklinde bir yanılgıya düşmemelidir. Yabancı pazardaki beklentiler bilinmeli, 
fırsatlar analiz edilmiş olmalıdır. Yabancı pazara giriş işletmeler için birçok tuzağın oldu-
ğu tehlikeli bir ortamdır. Uluslararası pazarlara giriş yapmayı arzu eden işletmeler pazara 
giriş konusunda herhangi tercihte bulunmadan önce, pazarın dinamiklerini tam olarak 
anlamış olmalıdır. Bunu, derslerine yeterli oranda çalışmadan sınava giren öğrencinin 
durumuna benzetebiliriz. Sınavlarda bazen şansınız yerinde olabilir, fakat uluslararası iş-
letmecilik kararları şansa bırakılamayacak kadar ciddi kararlardır (Czinkota, Ronkainen 
ve Mo�ett, 2011: 428). 

Siz de sınavlarınızı şansa bırakmayın, sınavlardan önce derslerinize tam olarak çalışın!

Uluslararası işletmecilik faaliyetleri farklı yönlerde iki etkenin baskısı altında yürütül-
mektedir. Bu etkenlerden ilki küreselleşme diğeri ise yerelleşmedir. Küreselleşme temel 
olarak standardizasyon eğilimini güçlendirmekte, yerelleşme ise uluslararası işletmelerin 
esnek davranıp yerel taleplere cevap verebilme potansiyeline vurgu yapmaktadır. Küresel-
leşme ve yerelleşme baskısı altında kalan uluslararası işletmelerin çevresel bağlamı basit-
leştirilerek, çevresel özellikleri itibariyle farklılaşan, Şekil 3.1’de görüldüğü gibi, dört farklı 
ortam olarak betimlenebilmektedir. Küreselleşme baskısının yoğun olarak hissedildiği 

Uluslararası İşletmecilik 
Faaliyetleri 

Uluslararası pazara girmeyi 
planlayan işletmeler giriş öncesi 
hazırlıkları tam ve etkili bir şekilde 
yürütmelidir.
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fakat yerelleşme konusunda baskının oldukça düşük olduğu ortamlar küresel çevre olarak 
adlandırılmaktadır. Küresel çevre ortamında faaliyet gösteren işletmeler dünyayı tek bir 
pazar olarak görmekte, standartlaştırılmış mal ve hizmetleri bu pazara sunmaya çabala-
maktadır. İnşaat ve madencilik malzemesi üreten işletmeler, endüstriyel kimya şirketleri 
ve motor üretimi yapan firmalar bu tür bir ortamda faaliyet göstermektedir. Küresel çev-
renin tam tersi konumda yerelleşme baskısının yoğun olarak yaşandığı, küreselleşme bas-
kısının ise oldukça az düzeyde hissedildiği çevre yer almaktadır. Söz edilen çevre çokuluslu 
çevre olarak adlandırılmaktadır. Çokuluslu çevrede faaliyet gösteren yiyecek, içecek, ev 
araç ve gereçleri üreticileri gibi işletmeler çok sayıda birbirinden bağımsız iş birimi şek-
linde faaliyet göstermek zorunda kalmakta ve mal ve hizmet sunumlarını yerel beklentiler 
doğrultusunda özelleştirebilme konusunda çaba harcamaktadır. Hem küreselleşme hem 
de yerelleşme baskısının yoğun olarak yaşandığı ortamlar uluslarüstü çevre olarak anıl-
makta ve bu tür bağlamlarda faaliyet gösteren işletmelerin genellikle “küresel düşün, yerel 
davran” felsefesiyle hareket ettikleri belirtilmektedir. Bilgisayar, otomotiv ve ilaç üretimi 
gibi sektörler bu şekilde betimlenen ortamlardandır. Gerek küreselleşme gerekse de ye-
relleşme baskısının düşük olarak hissedildiği ortamlar uluslararası çevre olarak anılmak-
tadır. Tekstil, kâğıt, demir-çelik gibi sektörler bu şekilde betimlenen ortamlardır. İşletme 
sahip olduğu temel yetkinliği giriş yaptığı her yabancı pazarda, aynı şekilde uygulayarak 
rekabet etme yolunu tercih etmektedir (Ghoshal ve Nohria, 1993: 26-27). 

Uluslararası işletmecilik 
faaliyetleri küreselleşme ve 
yerelleşme baskısı altında 
yürütülen zor bir iştir. 

Şekil 3.1

Uluslararası 
İşletmecilik 
Faaliyetleri: 
Küreselleşme/
Yerelleşme

Kaynak: Goshal ve 
Nitin, 1993: 27

Küresel
Çevre/
İşletme

Uluslarüstü
Çevre/
İşletme

Uluslarüstü
Çevre/
İşletme

Çokuluslu
Çevre/
İşletme

Düşük Yüksek

D
üş

ük

Yerelleşme Eğilimi

Kü
re

se
lle

şm
e 

Eğ
ili

m
i

Yü
ks

ek
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Uluslararası 
İşletme

Küresel 
İşletme

Çokuluslu 
İşletme

Uluslarüstü 
İşletme

Bağlı	şubeler n	rolü

Genel	
merkez n	
ürett ğ 	
ürünler n	satışı

Genel	
merkez n	
stratej ler n n	
uygulanması

Yerel	
ırsatların	
tanımlanıp	
yararlanılması

Genel	rekabet	
üstünlüğüne	 arklı	
düzeyde	katkı

Ağ	t p Merkez 	 dare Merkez 	 dare
Merkezkaç	
ederasyon

Bütünleş k	yapı

D key	bütünleşme Yüksek Yüksek Düşük Çok	yönlü

Şubeler	arası	ürün	
trans er 	

Düşük Düşük Düşük Yüksek

Karar	verme	
yetk s n n	
merkez leşme	eğ l m

Yüksek Yüksek Düşük Orta

Yönet c 	trans erler ,	
İşletme	z yaretler 	ve	
ortak	çalışma	

Düşük Yüksek Düşük Yüksek

Özell kl 	üret m	
merkezler n n	varlığı	

Düşük Düşük Düşük Yüksek

rünler n	
uyarlanması

Düşük Düşük Yüksek Yüksek

Yerel	üret m Düşük Düşük Yüksek Orta

Kaynak	bağımlılığı Güçlü Güçlü Bağımsız Karşılıklı	bağımlılık

Uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin yürütüldüğü çevre oldukça değişken ve reka-
betin yoğun olduğu bir ortamdır. Bu durum küreselleşme ve çokuluslu çevrenin anlaşıl-
masını ve özellikle bu iki çevre türünü çekici kılan etkenleri bilmeyi gerektirir. Aşağıda yer 
alan Tablo 3.2’de işletmeler için küreselleşmeyi çekici kılan etkenler ile çokuluslulaşmayı 
çekici kılan etkenler yer almaktadır. Uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin temel bağlamı 
olması açısından küresel çevre ile çokuluslu çevrenin anlaşılması oldukça önemlidir.

Küreselleşmeyi Çekici Kılan Etkenler Çokuluslulaşmayı Çekici Kılan 
Etkenler

Sanay leşm ş	ülkelerdek 	gel r	düzey n n	benzeşmes ,	
nd stan	ve	Ç n	g b 	gel şmekte	olan	ülkelerdek 	

orta	sını ın	gel r	düzey ndek 	olumlu	gel şmeler

İşletmec l k	 aal yetler n 	düzenleyen	
sektörel	standartlar	ve	kuralların	
ülkeden	ülkeye	 arklılık	göstermeye	
devam	etmes

Dünya	genel nde	tüket c 	terc ler nde	ve	yaşam	
tarzlarında	görülen	eşb ç ml leşme	eğ l m

Müşter ler n	kend 	yerel	zevk	ve	
stekler ne	uygun	ürünler	talep	etmes

F nansal	p yasaların	küreselleşmes ,	teknoloj ,	 let ş m	
ve	ulaştırma	alanında	yaşanan	 lerlemeler

Yerel	 şletme	olarak	algılanmanın	
rekabet	üstünlüğü	sağlaması

Dünya	çapında	t caret	 acm n n	artması	ve	 şletmeler	
arası	stratej k	 şb rl kler nde	görülen	sayısal	gel şmeler	

Küresel	örgütler n	yönet m n n	ve	
denet m n n	oldukça	zor	olması

luslararası	t caret	engeller n n	zayı aması,	da a	
açık	p yasa	yapısı,	özelleşt rmeler	aracılığıyla	devlet n	
ekonom dek 	baskın	konumunun	zayı aması	

Küreselleşmen n	yerel	bağlı	
şletmeler n	rekabet	üstünlükler n 	
köreltmes

Ç n	ve	Endonezya	g b 	üretken	ve	düşük	mal yetl 	
emeğe	dayalı	ekonom ler n	gel şmes

Kuzey	Amer ka	 lkeler 	Serbest	
T caret	Anlaşması	(NAFTA)	vb.	t car 	
b rl kler n	bölgeselleşme	eğ l mler n 	
güçlend rmes

Tablo 3.1
Uluslararası 
İşletme Türlerinin 
Karşılaştırılması

Kaynak: Morschett, 
Schramm-Klein ve 
Zentez, 2015: 35.

Tablo 3.2
Madalyonun İki 
Yüzü: Küreselleşmeyi 
ve Çokuluslulaşmayı 
Çekici Kılan Etkenler

Kaynak: McFarlin ve 
Sweeney, 2011: 271.
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ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİNDE YÖNETİMİN 
ROLÜ
Faaliyet alanına yabancı pazarları da katarak genişletmek isteyen işletmelerde yönetsel di-
namizm ve desteğin varlığı oldukça önemlidir. Uluslararası düzeyde başarılı performansa 
sahip işletmelerde görev yapan yöneticiler genelde aktif, başarı odaklı ve üst düzey ulus-
lararası yönelime sahiptir. Uluslararası yönelime sahip yöneticiler hem küresel düzeyde 
dünyada olup bitene hâkim hem de yerel etkenlere karşı son derece duyarlı bireylerdir. 
Uluslararası arenada başarısız işletmelerin yöneticileri ise tutkusuz ve motivasyon düzeyi 
düşük bireyler şeklinde tanımlanmaktadır (Czinkota, Ronkainen ve Mo�ett, 2011: 428).

Uluslararası pazara giriş oldukça yoğun bir pazar geliştirme çabasını, yerel çevreye 
duyarlılığı, araştırma ve yenilikçi açılımlar yapabilmeyi gerektirdiğinden sürecin işletme 
yönetimi tarafından desteklenmesi çok önemlidir. Girilen pazardan ve üretilen üründen 
bağımsız olarak sağlanan yönetsel destek karşılaşılan zorluklara ve belirsizliklere karşı iş-
letmeyi dayanıklı kılar. Sonuçta risk alma, yeni ürünleri piyasaya sürme, sorunlara fark-
lı açıdan yaklaşma ve sürekli olarak başarıyı kovalama sorumluluğu işletme yönetiminin 
omuzlarındadır. İşletmenin uluslararası pazarda başarı göstermesi sadece dış ticaret veya 
sadece uluslararası pazarlama departmanının sorumluluğunda değildir. İşletme bünyesin-
de çalışan tüm yöneticilerin ve belki de tüm çalışanların, bu açılımın bir parçası olması sağ-
lanmalıdır. Uluslararası pazara girişin, işletmenin tümünü ilgilendiren önemli bir stratejik 
değişim anlamına geldiği unutulmamalıdır (Czinkota, Ronkainen ve Mo�ett, 2011: 428).

“İşletmelerin tümü, istisnasız, uluslararasılaşmaktadır” savı çok güçlü ve çürütülme 
olasılığı çok yüksek bir önerme olarak algılansa da, günümüz işletmelerinin faaliyetlerine 
yönelik kısa bir gözlem yapılması, iddianın doğruluk potansiyelini oldukça açık bir şekil-
de ortaya koyacaktır. Bazı işletmeler faaliyetlerini devam ettirebilmek, bazıları ise faaliyet 
hacimlerini genişletmek amacıyla uluslararasılaşmaktadır (Deresky, 2011: 210).

Sizce mahalle bakkalınızın işletmecilik faaliyetleri ne oranda uluslararasılaşmıştır?

Yöneticileri uluslararası pazara girmeye yönelten etkenler, bir başka ifadeyle tetikleyici-
ler, Tablo 3.3’te görüldüğü gibi, proaktif ve reaktif etkenler olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. 
Proaktif etkenler işletmenin kendisinden kaynaklanan; kâr avantajı, özellikli ürün üretimi, 
teknolojik gelişmişlik, rakiplere göre daha önceden edinilmiş bilgi, vergi avantajları ve ölçek 
ekonomisinden yararlanma gibi etkenlerdir. Yönetici proaktif etkenler nedeniyle, sorumlu-
luk üstlenip yabancı pazara giriş çabalarını başlatmaya karar verebilir. Reaktif etkenler ise 
işletmeyi, dolayısıyla yöneticiyi yabancı pazara girme konusunda zorlayan etkenlerdir. Bir 
başka ifadeyle, reaktif etkenler yöneticiyi yabancı pazara giriş kararı almak zorunda bırakan 
koşullardır. Başlıca reaktif etkenler rekabetin aşırı yoğunlaşması, fazla üretim kapasitesi, du-
rağan veya düşme eğiliminde olan satış hacmi, yerel pazarın doymuşluğu, hedef pazara veya 
limanlara yakınlık şeklinde sıralanabilir (Czinkota, Ronkainen ve Mo�et, 2011: 430).

Yabancı Pazara Giriş Kararı 

Proaktif Etkenler Reaktif Etkenler

K r	avantajı Yoğun	rekabet

Özell kl 	ürün	üret m ret m	 azlası

Teknoloj k	üstünlük Fazla/atıl	kapas te

Olumlu	b lg 	as metr s Durağan/düşen	satış	 acm

erg 	avantajları Doymuş	 ç	pazar

Ölçek	ekonom s ede 	pazara/l manlara	yakınlık

Uluslararası işletme yöneticileri 
yerel hassasiyetler hakkında bilgi 
sahibi olmalıdır.

Uluslararası pazarda başarı için 
işletmenin tüm dinamikleri 
harekete geçirilmiş olmalıdır.

1

Tablo 3.3
Yabancı Pazara Giriş 
Kararının Tetikleyicileri

Kaynak: Czinkota, 
Ronkainen ve Mo�ett, 
2011: 430
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ULUSLARARASI İŞLETMECİLİKTE YABANCI PAZAR ANALİZİ
Stratejisi ne olursa olsun, uluslararası işletmelerin genel amacı pazar paylarını, gelirlerini 
ve kârlılıklarını arttırmaktır. Uluslararası işletmeler böylesi bir gelişmeyi yeni pazarlara 
giriş yaparak veya faaliyet gösterdikleri pazarlara yeni ürünler sürerek gerçekleştirmekte-
dir. İşletmenin uluslararası pazarlardaki başarısı faaliyet göstermeyi planladığı coğrafya ve 
ürüne ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olmasıyla mümkün olur. Pazar payını, gelirlerini 
ve kârlılığını başarılı bir şekilde arttırmak isteyen işletme bu işi dört adımda yapmakta-
dır. Bu adımlar alternatif pazarların değerlendirilmesi, her pazara ilişkin göreceli maliyet, 
fayda ve risk analizinin yapılması, doğru giriş zamanının belirlenmesi, genişleme ve giriş 
açısından en fazla potansiyele sahip olduğu belirlenen pazarın seçilmesi şeklindedir (Grif-
fin ve Pustay, 2015: 356).

Yabancı Pazar Alternati�erinin Değerlendirilmesi 
Yabancı pazarlara giriş aşamasında işletmeler tarafından üzerinde durulması gereken bazı 
temel ölçütler ve bu ölçütlere ilişkin sorular vardır (Gri�in ve Pustay, 2015: 356).

Tablo 3. 4’te yer alan bazı soruların cevapları oldukça nesnel ve elde edilmesi kolay bil-
gilere dayanır. Ulusal veya uluslararası kuruluşlar tarafından derlenmiş birçok istatistik bu 
tür bilgilerdendir. Yabancı pazara ilişkin gerekli olan diğer bilgiler ise daha öznel ve elde 
edilmesi daha zor olan bilgilerdendir. Bunlar daha çok ülkedeki bireylerin sahip olduğu 
değerler, iş yapış tarzı, bürokrasinin ne oranda patalojikleştiğiyle ilgili bilgilerdir. Öznel 
bilgilerin elde edilmesi giriş kararı aşamasında yabancı ülkenin ziyaret edilmesini, ülkede 
faaliyet gösteren büyükelçilik çalışanları, ticaret ataşeleri ve diğer uzmanlarla görüşülme-
sini veya profesyonel bir danışmanlık firmasından bu konuda destek alınmasını gerekli 
kılabilir (Gri�in ve Pustay, 2015: 356).

Piyasa Potansiyeli
Nüfus, gayri safi milli hâsıla, kişi başına düşen milli gelir, alt yapı, televizyon veya otomo-
bil sahiplik oranı gibi veriler hedef pazarı kabaca, bir başka ifadeyle ana hatlarıyla tanı-
yabilmek açısından önemlidir. Hedef pazara ilişkin elde edilen veriler aracılığıyla işletme, 
rakiplerine göre sahip olduğu görece konumla karşılaştırma yaparak karar vermeye ça-
lışmaktadır. Tüketici gelir seviyesi ve dağılımı, altyapı özellikleri, doğal, finansal ve insan 
kaynaklarının temin maliyeti ve kalitesi ile işletmecilik normları arasındaki farklar iki 
ülke arasındaki iktisadi uzaklık olarak adlandırılmaktadır. Piyasa potansiyelinin değer-
lendirilmesi açısından iktisadi uzaklık önemli bir değişkendir (Verbeke, 2009: 130). 

Örneğin yüksek kaliteli ürünler üretip bu ürünleri yüksek kâr marjıyla satan işletme-
lere zengin dış pazarlar daha çekici gelecektir. Aksine daha az özellikli ürünleri, düşük 
maliyetle üretip satmaya odaklanmış bir işletme zengin piyasalar yerine gelişmekte olan, 
zenginlik düzeyi daha düşük piyasaları tercih edebilir. Elde edilen veriler geçmişe iliş-
kin, gelecekteki gelişme potansiyelini kestirime imkân vermeyen türdendir. Bu nedenle 
işletmeler hedef pazarın gelecekteki gelişme potansiyelini öznel ve nesnel verilere dayalı 
olarak kestirmeye çalışmalıdır (Gri�in ve Pustay, 2015: 356).

Rekabet Yoğunluğu
Giriş yapılacak pazarın seçiminde üzerinde durulması gereken bir başka faktör gerek 
şimdiki gerekse gelecek dönemlerde, pazarda yaşanan/yaşanacak rekabetin yoğunluk de-
recesidir. Rekabet çevresinin değerlendirilmesinde işletme hedef pazarda halen faaliyet 
gösteren diğer işletmelerin sayısını ve büyüklüğünü, görece pazar paylarını, dağıtım ve 
fiyatlandırma stratejilerini, hem işletme açısından hem de genel olarak güçlü ve zayıf yan-
larını göz önünde bulundurmalıdır. Elde edilen bilgiler ışığında işletme piyasadaki reka-

Yabancı pazar alternati�erinin 
değerlendirilmesinde piyasa 
potansiyeli, rekabet yoğunluğu, 
yasal ve siyasal çevre ile 
sosyo-kültürel etkenler analiz 
edilmektedir.
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betin yoğunluğunu kendi konumuyla karşılaştırmaya gitmelidir. Birçok başarılı işletme 
sürekli olarak dış pazarlardaki gelişmeleri takip etmekte ve ortaya çıkan fırsatları hızlı bir 
şekilde değerlendirmeye çabalamaktadır. Bu tür takip özellikle teknolojik ve yapısal dönü-
şümlerin yaşandığı sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler için hayati derecede önemlidir 
(Gri�in ve Pustay, 2015: 358).

Yasal ve Siyasal Çevre
Belli bir pazara girmeyi düşünen işletme pazarın ticaret politikası ile genel anlamda yasal 
ve siyasal ortamı hakkında bilgi sahibi olmalıdır. İdari veya kurumsal uzaklık iki ülke 
arasındaki tarihsel bağları, siyasi ilişkileri, iktisadi ve parasal birlik olup olmamasını, ter-
cihli dış ticaret anlaşmalarının varlığına dayalı olarak değişen mesafeyi ifade etmek için 
kullanılmaktadır (Verbeke, 2009: 130). 

Örneğin işletme gümrük tarifeleri yüksek ve diğer ticari kısıtlamalara sahip bir ülke 
yerine daha esnek kuralları olan ve düşük gümrük vergisi uygulayan ülkeye ihracat yap-
mayı tercih edebilir. Diğer tara�an ticaret engelleri ve politikaları işletmeyi doğrudan 
yabancı yatırım yoluyla yabancı piyasaya girmeye de yöneltebilir (Gri�in ve Pustay, 
2015: 358-358).

Yabancı pazarların değerlendirilmesinde siyasi istikrar önemli bir belirleyicidir. Geliş-
memiş ülkeler ile bazı gelişmekte olan ülkeler askeri darbe veya benzeri olayların oluşma-
sına daha yatkındır. Hükümetlerin fiyatlama ve tutundurma konusundaki düzenlemeleri 
de giriş yapmadan göz önüne alınması gereken faktörlerdedir. Ayrıca politik duyarlılıkla-
rın farkında olunmalı ve bu duyarlılıklar zedelenmemelidir (Gri�in ve Pustay, 2015: 359).

Sosyo-Kültürel Etkenler
Yabancı pazara giriş yapmayı düşünen yöneticiler hedef pazarı sosyo-kültürel açıdan 
anlamalıdır. Kültürel uzaklık ulusal kültürler arasında dil, din, ırk ve sosyal normlardan 
kaynaklı mesafeyi ifade etmektedir (Verbeke, 2009: 130). Sosyo-kültürel etkenler genelde 
nicel olarak ifade edilemeyen değişkenlerdir. Bu nedenle işletmelerin uluslararasılaşma 
çabalarının başlangıcında sosyo-kültürel açıdan kendi ülkeleriyle benzer özellikteki ülke-
leri tercih etmeleri doğal karşılanmalıdır. Eğer işletme bir başka ülkede ürettiği ürünleri 
farklı bir ülkeye ihraç etmeyi planlıyorsa, ilgili ülkedeki tüketicileri detaylı bir şekilde an-
lamaya çaba göstermelidir. Doğrudan yabancı yatırım yapma yoluyla giriş yapmayı plan-
layan işletmeler hedef ülkedeki çalışanlar ve çalışma ilişkileri hakkında bilgi sahibi olma-
lıdır. Motivasyon, çalışma şartları ve sendikaların rolü bu kapsamda öğrenilmesi gereken 
bilgilerdendir. Yerel yöneticiler bu aşamada kilit rol oynayarak, işletmenin karşılaştığı so-
runlara çözüm üretebilirler (Gri�in ve Pustay, 2015: 359).

Sosyo-kültürel etkenlerin analizinde dikkat edilmesi gereken bir başka konu ülkeler 
arasındaki psikolojik uzaklıktır. Belli bir pazara giriş yapmaya karar veren işletme, son-
raki dönemlerde, yabancı pazar faaliyetlerini genişletirken, doğal olarak daha önce giriş 
yaptığı pazara fiziksel olarak yakın olan bölgeleri tercih edecektir. Fakat ülkeler arasın-
daki fiziksel mesafenin az olması, bizi psikolojik mesafenin de az olacağı şeklinde bir 
varsayıma götürmemelidir. Psikolojik mesafe bilişsel ve fiziksel uzaklığın bileşimidir. 
Birbirlerine fiziksel olarak oldukça yakın olan ülkeler dil, din, yasal ve siyasal sistem açı-
sından oldukça uzak olabilir. Söz konusu uzaklık sağlık, eğitim ve tüketim kalıplarında 
büyük farklılıklara yol açar. Örneğin ABD merkezli işletmeler için İngiltere, komşusu 
Meksika’ya kıyasla psikolojik açıdan daha yakın bir yabancı pazardır (Czinkota, Ronka-
inen ve Mo�et, 2011: 432-433). 
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Analiz Ölçütü Soru Örnekleri

yasa	
otans yel

azarın	büyüklüğü

azarın	büyüme	 ızı

ang 	ürün	gruplarında	büyüme	beklen yor

ang 	ürün	grupları	 ede eneb l r

azardak 	temel	başarı	 aktörler

Temel	başarı	 aktörler 	 şletmen n	yetk nl kler yle	 l şk l 	m

azara	 l şk n	gelecek	beklent ler

Rekabet	
Yoğunluğu

azarda	kaç	 şletme	 aal yet	göster yor

Rak pler n	güçlü	ve	zayı 	yönler

ang 	 şletmeler	pazar	payı	kazanıyor/kaybed yor

ar	olan	rak plere	kıyasla	yetk nl kler m z	nasıl

Sektörel	yoğunluk

azarda	yabancı	 şletmeler	başarılı	b r	şek lde	 aal yet	göstereb l yor	mu

Temel	dağıtım	kanalları

Temel	dağıtım	kanalları	g r ş	engeller 	barındırıyor	mu

azara	g rmey 	düşünen	başka	yabancı	 şletmeler	var	m

Yasal	ve	
S yasal	Çevre

ükümet	yabancı	yatırımcılara	nasıl	bakıyor

Devlet	pazara	g r şe	yönel k	engeller	koyuyor	mu,	koyuyor	 se	oranı	ned r

Devlet	yerel	 şletmeler 	m 	kayırıyor

S yas 	el tlerle	 ş	 nsanları	arasında	kuvvetl 	bağlar	var	mı

Rüşvet	yaygın	mı

ukukun	üstünlüğü	 lkes 	ne	oranda	geçerl

Entelektüel	sermaye	ne	oranda	korunuyor

Ana	ülke	 le	ev	sa b 	ülke	arasında	s yas 	çatışma	var	mı

Sosyo-Kültürel	
Etkenler

rünler m z	yerel	kültüre	uygun	mu

Söz	konusu	pazar	da a	önce	 aal yet	gösteren	yabancı	pazarlardan	ne	
oranda	 arklı

Çalışanlar	nasıl	mot ve	oluyor

Tüket c ler n	yabancı	markalara	olan	 lg s 	nasıl

lken n	eğ t m	oranı

Demogra k	yapı

Demogra k	yapıdak 	eğ l mler	b r m	ürünler m zle	uyumlu	mu

Maliyet, Fayda ve Risk Analizi
Yabancı pazarın değerlendirilmesinden sonraki aşama belli bir pazarda faaliyet gösterme-
nin maliyet, fayda ve risk açısından dikkatli bir şekilde analiz edilmesidir.

Maliyet
Maliyetler doğrudan (direkt) ve fırsat maliyeti şeklinde iki açıdan ele alınmalıdır. Doğru-
dan maliyetler yeni bir yabancı pazara giriş sonucunda işletmenin katlanmak durumunda 
kaldığı işletme kurma, yönetici atama, teçhizat ve malzeme nakli gibi maliyetlerdir. Fırsat 

Tablo 3.4
Yabancı Pazar 
Alternati�erinin Analizi

Kaynak: Gri�in ve 
Pustay, 2015: 357
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maliyeti ise işletme kaynaklarının sınırlılığıyla ilgili bir durumdur. Faaliyet göstermek 
amacıyla uluslararası pazarlardan bir tanesinin seçilmesi diğerlerinin seçilmemesi veya 
faaliyet gösterme zamanının ertelenmesi anlamına gelmektedir. Faaliyet gösterilemeyen 
veya faaliyet geçiş zamanı ertelenen pazarlardan elde edilebilecek kâr, fırsat maliyeti 
olarak adlandırılmaktadır. Bu nedenle uluslararası işletmelerde planlama fonksiyonuy-
la uğraşanlar hem doğrudan hem de fırsat maliyetlerini dikkate almalıdır (Gri�in ve 
Pustay, 2015: 359). 

Fayda
Yabancı pazara giriş işletme için önemli faydalar sağlar. Beklenen faydalar arasında en 
öne çıkanı beklenen satış hacmi ve kârlıktır. Diğer faydalar arasında, faaliyet gösterilen 
ülkedeki hammadde ve emek daha ucuz ise satın alma ve üretim maliyetlerinin azal-
ması, rakiplerin aynı pazarda faaliyet göstermesinin zorlaşması ve rekabet üstünlüğü, 
teknolojiye erişim ve diğer faaliyet alanlarıyla sinerji yakalanması sayılabilir (Gri�in ve 
Pustay, 2015: 359). 

Risk
İşletmeler için getirisi olan her faaliyet aynı zamanda riski de beraberinde getirmektedir. 
Yabancı pazara giriş yapan işletmeler döviz kuru riski, daha karmaşık operasyonel yapı, 
hedef pazarı yanlış değerlendirmeden kaynaklanan finansal kayıplar yaşayabilirler. Ayrıca 
işletmeler savaş, terör ve kamulaştırma gibi yaptırımlarla da karşılaşabilmektedir (Gri�in 
ve Pustay, 2015: 360). 

Zamanlama
Uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin başlangıç ve genişletilmesi sürecinde üzerinde 
durulması gereken önemli konu giriş zamanlamasıdır. İşletmenin belli bir pazara rakip-
lerinden daha önce giriş yapması erken, daha sonra giriş yapması ise geç giriş olarak nite-
lendirilmektedir. Belli bir pazara erken dönemde giriş yapılması, genelde ilk giren avantajı 
şeklinde ifade edilen rekabet üstünlüğünün işletme tarafından elde edilmesi anlamına ge-
lir. İlk giriş yapma avantajını elde eden işletmeler rakip işletmelerin girişini zorlaştırıcı bir 
etki yaratırken, aynı zamanda işletmenin diğerlerine göre daha güçlü bir marka imajı inşa 
edebilmesini de olanaklı kılar. Yabancı pazara girişte öncü olan işletmeler satış hacimle-
rini genişletme ve öğrenme eğrisinden daha fazla yararlanma fırsatı yakalarlar. Bu da iş-
letmeye rakiplerine göre maliyet açısından belli bir oranda üstünlük sağlar. Sağlanan ma-
liyet üstünlüğünün düzeyi rakiplerin aynı pazara girmekten kaçınmasına neden olabilir. 
Yabancı pazara ilk kez giriş yapan işletmelerin elde ettiği son üstünlük türü hedef kitleye 
değiştirme maliyeti yükleyebilme potansiyelidir. Değiştirme maliyetlerini taahhütlü ürün 
satın alma sözleşmelerine benzetebiliriz. Örneğin 12 ay, belli bir tarifenin kullanımı kap-
samında müşteriye belli bir oranda indirim sağlanabilir. Müşteri rakip işletmeler tarafın-
dan sunulan daha cazip tekli�eri değerlendirirken, cayma durumunda var olan taahhütlü 
sözleşme yoluyla elde ettiği indirim tutarını ödemek zorunda olduğunu bilerek hareket 
eder. Aynı pazara geç giren işletmeler, müşteri kazanmak için değiştirme maliyetlerine de 
katlanmak zorunda kalabilir (Hill, 2013: 487).

Uluslararası bir pazara ilk giriş yapan işletme olmak belli üstünlükleri sağlamanın ya-
nında işletme açısından riskli bir eylem olarak da nitelendirilebilir. Pazara erken dönem-
de giren işletme, daha sonra pazara giriş yapan işletmelerin kaçınabilecekleri, öncülük 
maliyeti olarak adlandırılan bazı maliyet kalemlerine katlanmak durumdadır. Ana ülke 
ile ev sahibi ülke arasındaki psikolojik uzaklık geniş ve iş sistemi de oldukça farklı ise 
işletme ev sahibi ülkeyi tanımak için zaman ayırmak, emek harcamak ve oluşan maliyet-

Maliyetler değerlendirilirken 
hem doğrudan hem de fırsat 
maliyetleri hesaba katılır.

Doğru pazara, doğru zamanda, 
doğru hacimde giriş yapmak 
uluslararası pazardaki başarının 
önemli bir belirleyicisidir.
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lere katlanmak zorundadır. İşletmenin yabancı ortamı yeterince tanımadığı için oluşan 
hatalar, işletmenin söz konusu pazardan çıkış yapmasına kadar gidebilen sorunlara yol 
açabilir. Yapılan araştırmalar belli bir pazara rakiplerinden daha sonra giren işletmelerin, 
söz konusu pazarda daha kalıcı olabildiklerini göstermektedir. Geç giriş yapan işletmeler 
rakipleri izleyip onların yaptıkları hatalardan dersler çıkartır. Öncü işletmenin katlanması 
gereken bir başka erken giriş maliyeti pazarlama ve tutundurma faaliyetleriyle ilgilidir. 
Bu tür maliyetler, özellikle üretilen ürünün yerel tüketiciler tarafından hiç veya oldukça 
az bilindiği ürün kategorileri için oldukça yüksektir. Daha sonraki dönemde giriş yapan 
işletmeler, öncü işletmenin katlandığı pazarlama iletişimi maliyetlerinin sağladığı bilgi 
birikimi üzerine stratejilerini geliştirme imkânı elde eder. Erken giriş, özellikle gelişmekte 
olan ülke piyasaları söz konusu olduğunda daha riskli bir hal almaktadır. Zaman içerisin-
de gelişecek veya ortaya çıkacak düzenlemeler işletmenin öncü olmayla elde ettiği üstün-
lüklerin bir anda yok olmasına neden olabilir (Hill, 2013: 487-488). 

YABANCI PAZARA GİRİŞ YÖNTEMİNİN SEÇİMİ
Dünya üzerinde 200’e yakın ülke vardır. Yabancı pazara giriş yapmayı düşünen işletmeler 
için her ülkelerin kârlılık potansiyeli önemli farklılıklar arz eder. İşletme faaliyetlerini uzun 
dönemli kârlılık getirisine göre yapacak olsa da, giriş yöntemi seçiminde doğru kararın 
verilmesi katlanılan maliyetin geri dönüşü hızını olumlu yönde etkileyecektir (Hill, 2013: 
486). Faaliyet gösterilmesi düşünülen yabancı pazara ilişkin karar verildikten sonra, söz ko-
nusu pazara hangi yöntemle giriş yapılacağı belirlenmelidir. Kaynaklara dayalı üstünlükler, 
bölgesel üstünlükler, uluslararasılaşmanın getirileri, iş hacmi ile diğer bazı etkenler giriş 
yöntemine ilişkin kararlarda belirleyici olmaktadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 360).

Kaynaklara Dayalı Üstünlükler
Sahiplik yapısı tercihinde işletmenin sahip olduğu soyut ve somut kaynakların rakipler 
karşısında üstünlük sağlayıp sağlamadığı göz önünde bulundurulmaktadır. Yerel işletme-
lerin faaliyet gösterilmesi düşünülen pazara ilişkin daha fazla deneyim sahibi olduğu ha-
tırlanırsa, yabancı pazara giriş yapan işletmelerin yabancılık kaynaklı olumsuzlukları or-
tadan kaldırıp, yerel rakipler karşısında üstünlük sağlayacak belli kaynaklara sahip olması 
gerekmektedir. Yabancı olmanın olumsuzlukları bilgi asimetrisi, siyasi ve kültürel açıdan 
yerel işletmelerle rekabet ederken yaşanan zorluklardır (Gri�in ve Pustay, 2015: 360).

Bölgesel Üstünlükler
Bölgesel üstünlükler yabancı ülkede üretim yapılmasını çekici kılan etkenlerdir. İşletme-
ler sürekli olarak kendi ülkeleri ile diğer yabancı pazarları ekonomik ve ekonomik olma-
yan etkenler açısından karşılaştırarak üretim tesislerinin kuruluş yerine ilişkin kararlar 
vermektedir. Eğer kendi ülkesinde üretim maliyet açısından daha makul gelirse, işletme 
yabancı pazara giriş yaparken ihracat yöntemini tercih edebilir. Aksine yabancı pazarda 
üretim yapma çeşitli açılardan daha uygun bir alternatif olarak değerlendirilirse, işletme 
yabacı üretim tesislerine yatırım yapma veya sahip olduğu teknoloji ve marka hakları-
nı lisanslama yoluyla yabancı ülkelerdeki üreticilere verme yolunu seçebilir. Ana ülke ve 
ev sahibi ülke tercihi birçok faktörden etkilenmektedir. Ücret düzeyleri ve kuruluş yeri 
maliyetleri temel düzeyde öneme sahiptir. Fakat işletmelerin atıl veya fazla kapasiteyi de 
göz önünde bulundurması, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) olanaklarına erişim, taşıma ve 
dağıtım olanakları, müşteri ihtiyaçları, yönetsel masra�arı da değerlendirmeleri gerekir. 
Ayrıca siyasi risk de göz önünde bulundurulmalıdır. İç savaş, rüşvet, siyasi istikrarsızlık 
gibi etkenler, işletmeyi yabancı ülkeye kaynak aktarımı konusunda çekinceli davranmaya 
itebilir (Gri�in ve Pustay, 2015: 361).

Yabancı pazara giriş yönteminin 
seçim kararında; kaynaklara dayalı 
üstünlükler, bölgesel üstünlükler, 
uluslararasılaşmanın getirileri, 
iş hacmi ile diğer bazı etkenler 
giriş yöntemine ilişkin kararlarda 
belirleyici olmaktadır.
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Hükümet politikaları da bölgesel üstünlükler açısından belirleyicidir. Yüksek gümrük 
vergisi oranları ihracatı zorlaştırmakta ve yerel üretimi teşvik etmektedir. Doğrudan ya-
bancı yatırım konusunda yüksek kurumlar vergisi ve kârın aktarımı konusundaki kısıt-
lamalar etkili olmaktadır. Bölgesel üstünlükler kültürel bağlar açısından da değerlendi-
rilmelidir. Bölgesel üstünlükleri değerlendiren işletmeler, stratejik hede�erine en uygun 
bölgede uluslararası işletmecilik faaliyetlerini yürütmek ister. Belli ülkelerin belli bölgeleri 
işletmelerin uluslararası açılımlarında önemli avantajlar elde etmemelerini sağlayabilir. 
Belli bölgelerin coğrafi açıdan eşsiz özelliklere ve imkânlara sahip olmasının yanında, 
belli bir konudaki ekonomik faaliyetlerin o bölgede toplanmış olmasından kaynaklı ola-
rak ortaya çıkan üstünlükler de vardır. Ünlü İngiliz iktisatçı Alfred Marshall (1842-1924) 
işletmelerin belli bir bölgede toplanmasıyla işgücü hareketinden kaynaklı bilgi transferi 
imkânı doğacağını, kalifiye işgücü bulma ve seçme konusunda sorun yaşanma ihtimalinin 
azalacağını, işletmelerin belli bir alanda toplanmasının tedarikçilerin ve müşterilerin de 
aynı bölgede toplanması sonucunu doğuracağını öne sürmektedir. Yabancı pazara giriş 
kararlarında bölgesel üstünlükler hakkında düşünürken, ilgili sektörde coğrafi bir top-
lanma olup olmadığına da dikkat etmek gerekir. Tablo 3. 5’te işletme stratejik hede�eriyle 
uyumlu bölge seçimine ilişkin bazı örnekler yer almaktadır (Peng, 2011: 329).

Stratejik Hede�er Bölgeye Özel Üstünlükler Örnek Bölge

Doğal	kaynak	
arayışı

İlg l 	doğal	kaynakların	varlığı,	
taşıma	ve	 let ş m	altyapısının	
gel şm şl ğ

Orta	Doğu,	Rusya	ve	 enezüella’da	
etrol

yasa	arayışı
Güçlü	talep	ve	ödeme	
kab l yet

aponya’da	den z	ürünler

er ml l k	arayışı
Ölçek	ekonom ler 	ve	düşük	
mal yetl 	üret m	yapan	tes sler

Ç n’de	üret m

Yen l kç l k	arayışı
Yen l kç l kte	( novasyon)	öne	
çıkan	b reyler,	 şletmeler	ve	
ün vers teler

S l kon	 ad s 	ve	Bangalore’da	b lg 	
teknoloj s ,	Ne 	York’ta	 nansal	
zmetler,	Rusya’da	uzay	ve	 avacılık

Uluslararasılaşmanın Getirileri
Uluslararasılaşmanın getirileri belli bir malın veya hizmetin üretimi konusunda işletmeyi 
bir başka işletmeyle sözleşme yapmak yerine kendisinin üretmesi yönünde teşvik eden et-
kenlerdir. Uluslararası sözleşmelerin müzakere, izleme ve denetleme gibi alt işlevleri içeren 
işlem maliyetleri karar verme aşamasında öne çıkan etkenlerdendir. Eğer bu tür maliyetler 
yüksekse işletme doğrudan yabancı yatırım yapmayı veya ortak girişimi tercih edebilir: 
Fakat bu tür maliyetlerin düşük olduğu ortamlarda franchising, lisans anlaşması ve üretim 
sözleşmesi tercihi gündeme gelebilir. Karar verme aşamasında işletmeler sahip olmanın 
üstünlükleri ile yabancı bir işletmeyle uyumlu ve verimli bir şekilde çalışabilme yetkinlik-
lerini karşılaştırmalı olarak değerlendirmelidir (Gri�in ve Pustay, 2015: 361-362).

Örneğin ilaç firmaları genellikle lisans anlaşmaları yoluyla yabancı pazarlara giriş yap-
maktadır. İlaç endüstrisinde rekabet üstünlüğünün kaynağı sahip olunan patentler ile ge-
lişmiş dağıtım sisteminin varlığı şeklindedir. Bu tür rekabet üstünlüklerinin her ikisinin de 
oluşturulması ve elde tutulması oldukça maliyetlidir. Yeni bir ilaç için patent almak araştır-
ma, geliştirme ve test maliyetlerini gerekli kılar, ayrıca dağıtım kanalı da kapsamlı ve etkili 
olmalıdır. Bu nedenle birçok ilaç firması pahalı ve zaman alıcı olan, üretim tesisi kurulumu 
ve dağıtım ağı oluşturma işinden vazgeçmektedir. Bunun yerine yerel işletmelere kendi pa-
tentli ilaçlarını üretme ve dağıtma hakkı vermekte ve karşılığında royalte elde etmektedir. 
Lisans anlaşmaları patentli ilaçların satışlarının ve ürün kalitesinin denetimi açısından da 
daha az masra�ı bir alternatif olarak değerlendirilmektedir (Gri�in ve Pustay, 2015: 362).

Tablo 3.5
Stratejik Amaçlar ve 
Bölgesel Uyum

Kaynak: Peng, 2011: 
329
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İş Hacmi
Yabacı pazara giriş kararı ve yöntem seçiminde etkili olan bir başka etken uluslararası 
faaliyetin hacmine ilişkin verilen karardır. Herhangi bir pazara büyük çapta giriş yapmak, 
önemli miktarda kaynağın bu işe bağlanması anlamına gelmektedir. Birçok işletmenin 
büyük çapta giriş için yeterli düzeyde kaynağı yoktur. Yeterli kaynağa sahip büyük işletme-
lerden bazıları ise yabacı pazara küçük çaplı bir giriş yapıp daha sonra gelişip büyümeyi 
tercih edebilir (Hill, 2013: 489).

Büyük çapta giriş stratejik bir tercihi ifade eder. Büyük çapta girişin ev sahibi ülke 
piyasasında önem arz eden çeşitli rekabet dinamikleri üzerinde de etkisi olacağı unutul-
mamalıdır. Geniş çaplı giriş, olumlu tarafından yaklaşıldığında, işletmenin müşteriler ve 
tedarikçilerle bağlantı kurmasını kolaylaştırmaktadır. İşletmenin büyük çapta kaynağı 
belli bir pazar için ayırması, işletmenin ev sahibi ülke pazarında kalıcı olmayı hede�ediği 
şeklinde algılanır. Büyük çapta giriş, aynı piyasaya giriş yapmayı düşünen diğer işletme-
lerin, bu kararlarını ertelemelerini de gerekli kılabilir. Geniş çaplı girişin olumsuz yönleri 
ise diğer pazarlara ayrılan kaynak miktarının önemli ölçüde azalacak olması, alternatif 
pazarların değerlendirilememesi ve işletmenin esnek davranabilme potansiyelinin aşın-
masıdır (Hill, 2013: 489-490). 

Diğer Etkenler
Giriş yöntemi tercihinde etkili olan diğer faktörler arasında kontrol ve kaynaklara erişim 
ihtiyacı da önemlidir. Deneyimsiz işletmeler yabancı pazarlarda oldukça belirsiz bir ortamla 
karşı karşıya kalabilirler. Bu belirsizliği en aza indirmek için ilk girişlerinde kontrol düzeyi 
yüksek yöntemleri tercih ederler. Fakat sermayesi kısıtlı ve yönetsel yetenek açısından dene-
yimsiz işletmeler kontrolün maliyetine katlanamaz veya katlanmak istemezler. Bu nedenle 
kendi durumları için en uygun tercihte bulunup lisanslamayı tercih edebilirler. Sermayesi 
yeterli olan işletmeler ise doğrudan yabancı yatırım yaparak yönetsel maliyetlere katlana-
bilir. Bu yolla yüksek kâr elde etme ve genç yöneticiler açısından hızlı ve etkili bir gelişme 
fırsatı yaratılmış olmaktadır. İşletmenin genel küresel stratejisi de giriş yöntemi seçiminde 
belirleyici bir etkiye sahiptir. İşletme, ayrıca tüm dış pazarlardaki faaliyetlerini eş güdümle-
mek amacıyla da giriş yöntemi seçiminde bulunabilir (Gri�in ve Pustay, 2015: 363).

YABANCI PAZARA GİRİŞ YÖNTEMLERİ
Giriş yöntemi seçiminde “%100 doğru” karar yoktur. Uluslararası pazarda faaliyet gös-
termek sürekli olarak getiri ve götürü arasında değerlendirme yapıp, uygun alternatifin 
seçilmesini gerektirir (Hill, 2013: 490). Kısaca özetlemek gerekirse, işletmeler Şekil 3.2’de 
betimlenmeye çalışıldığı üzere, risk, potansiyel getiri, etkili bir şekilde rekabet edebilmek 
için gerekli olan kaynak ve işletmenin sahip olmak istediği denetim düzeyi arasında bir 
seçim yaparak giriş yöntemini belirlemektedir (Gri�in ve Pustay, 2015: 363). 

Giriş yöntemi seçiminde her 
koşulda doğru olan karar yoktur.

Şekil 3.2

Giriş Yöntemlerinin 
Değerlendirilmesi

Kaynak: Wild, Wild 
ve Han, 2010: 402

Yönetim
Sözleşmesi

Franchising

Lisans Antlaşması

İhracat

Doğrudan
Yabancı Yatırım

Ortak Girişim

Anahtar Teslim
ProjelerKo

nt
ro

l

Risk/Deneyim
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İşletmeler kaynaklara dayalı üstünlükler, bölgesel üstünlükler, uluslararasılaşmanın ge-
tirileri, iş hacmi ile diğer bazı etkenleri değerlendirerek yabancı pazarda ne şekilde varlık 
göstereceklerine karar verirler. Bu karar sonucunda işletme Şekil 3.3’te görüldüğü gibi, ihra-
cat, sözleşmeye dayalı giriş yöntemleri, bir ara form olarak stratejik işbirlikleri veya yatırıma 
dayalı giriş yöntemlerinden uygun olanını seçerek uluslararası arenada faaliyet göstermeye 
başlamaktadır. Devam eden bölümde bu yöntemlere ilişin açıklamalara yer verilmektedir.

İhracat
Uluslararası pazarlara giriş yöntemlerinden en temel ve basit olanı ihracattır. Hatta ih-
racat, bazı kaynaklarda yönetim faaliyeti gerektirmeyen yabancı ülkeye giriş yollarından 
birisi olarak da nitelendirilmektedir (Özalp, 2001: 74). İhracat uluslararası işletmecilik 
faaliyetlerinde en sık kullanılan yöntemdir. İhracat, mal ve hizmetlerin bir ülkeden bir 
başka ülkeye satış veya yeniden kullanım amacıyla gönderilmesidir (Gri�in ve Pustay, 
2015: 364). İhracat, dört adımda gerçekleşen bir süreçtir. Süreç küresel piyasa fırsatlarının 
değerlendirilmesiyle başlar, ihracata yönelik örgütlenme faaliyetleriyle devam eder, ge-
rekli yetkinlik ve bilgi birikimin edinilmesi ve ihracat stratejisinin uygulanmasıyla da son 
bulur (Çavuşgil, Knight ve Reisenberger, 2012: 375). 

İhracat işletmelere çeşitli avantajlar sağlamaktadır. Öncelikle işletme ev sahibi ülke pa-
zarındaki finansal konumunu kendi uygun bulduğu oranda belirlemektedir. Eğer işletme 
ev sahibi ülkede faaliyet gösteren bir dağıtımcıyla anlaşırsa ihracat küçük veya oldukça 
düşük miktarda sermaye gerektiren bir giriş yöntemi olarak karşımıza çıkar. Bu durumda 
işletmenin finansal giderleri piyasa araştırması, yerel dağıtımcıların bulunması ve seçil-
mesi, yerel reklamlar ile nakledilen mal ve hizmetlere ilişkin taşıma giderlerini içeren bir 
tür başlangıç maliyetiyle sınırlı olacaktır. Bunun dışında işletme pazarlama işlevi üzerinde 
daha geniş denetim sağlayabilmek amacıyla kendi ürünlerinin dağıtımını kendisi gerçek-
leştirmeyi tercih edebilir. Böyle bir uygulamada işletme aracısız çalıştığı için satış fiyatla-
rını artırabilecektir. Fakat işletme, bu durumda kendi dağıtım merkezlerini kurma, kendi 
çalışanlarını işe alma ve ürünlerinin pazarlama işlevini yerine getirecek olması nedeniyle 
katlanması gereken yatırım maliyetleri ile finansal yükümlülüklerin önemli ölçüde artış 
göstereceğini unutmamalıdır (Gri�in ve Pustay, 2015: 364).

İkinci olarak ihracat işletmenin yabancı pazara yavaş yavaş girmesine izin vermekte, 
böylelikle işletmeye yerel koşulları değerlendirme ve işletmenin ürün sunumunu ev sahi-
bi ülkedeki tüketicilerin özelliklere göre ayarlamasını olanaklı kılmaktadır. İhraç edilen 
ürünler yabancı tüketiciler tarafından olumlu bir şekilde karşılanırsa, işletme bu gelişmeyi 
daha kapsamlı yabancı pazara giriş yöntemlerini düşünmeye başlama konusunda olumlu 
bir sinyal olarak algılayabilir (Gri�in ve Pustay, 2015: 365).

Şekil 3.3

Uluslararası 
İşletmecilik 
Faaliyetleri

Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri

(Yabancı Pazara Giriş Yöntemleri)

İhracat
Dolaylı İhracat

Doğrudan İhracat
Kurum İçi Transferler

Sözleşmeye Dayalı
Uluslararası
Faaliyetler

Lisans Anlaşması
Franchising

Üretim Sözleşmesi
Yönetim Sözleşmesi

Anahtar Teslim Projeler

Doğrudan Yabancı
Yatırım

Sıfırdan Yatırım
Stratejisi

Satın Alma Stratejisi
Ortak Girişim

Stra
tejik

İşb
irli

kleri

İhracat bazı kaynaklarda yönetim 
faaliyeti gerektirmeyen yabancı 
ülkeye giriş yollarından biri olarak 
nitelendirilmektedir
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İhracat Türleri
İhracat faaliyetleri dolaylı ihracat, doğrudan ihracat ve kurum içi transferler olmak üzere 
üç alt başlıkta ele alınmaktadır. Dolaylı ve doğrudan ihracat tercihlerinde işletme yönetici-
lerine rehberlik eden yaklaşım işlem maliyeti kuramı (Williamson, 1981) olarak adlandı-
rılmaktadır. İşlem maliyeti kuramı belli bir faaliyetin işletme tarafından yerine getirilmesi 
ile aracı kullanılması kararında belirleyici bir etkiye sahiptir. İşletme yabancı pazara ihracat 
yapma aşamasında katlanması gereken araştırma, müzakere, navlun ve denetim gibi işlem 
maliyetlerini hesaplamakta ve eğer sonuç dış kaynak kullanımına göre daha az maliyetli ise 
doğrudan ihracat seçeneğini tercih etmektedir. Tersi durumda ise dolaylı ihracatın tercih 
edilmesi gerektiği oldukça açıktır (Czinkota, Ronkainen, Mo�ett, 2011: 435).

Dolaylı ihracat, işletmenin ürünlerini yerel bir müşteriye satması ve o müşterinin 
ürünü orijinal haliyle veya geliştirerek başka bir ülkeye ihraç etmesi anlamına gelmek-
tedir. İşletme ürünlerini yerel bir toptancıya sattıktan sonra yerel toptancının yabancı 
ülkeye satış yapması da dolaylı ihracattır. İşletme yabancı bir işletmenin yerel şubesine 
satış yapar, bu şube işletmenin ürününü yabancı ülkeye gönderir. Bu durumda da dolaylı 
ihracat gerçekleştirilmiş olmaktadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 365).

Dolaylı ihracat işletmeler arası aracılık ilişkilerinin varlığını gerektirir. İhracat süreci-
ne aracılık eden işletmeler ihracat faaliyetlerine aracılık yaptıkları işletmenin;

•	 Pazarlanmaya	 azır	iyi	ve	güvenilir	bir	ürün	sunması
•	 İ raç	edilen	ürününün	k r	potansiyelinin	yüksek	olması
•	 Pazarlama	iletişimi 	reklam ılık	ve	ürün	garantisi	konusunda	destek	sağlaması
•	 a metsiz	bir	ödeme	yöntemi	sunması
•	 Ara ının	tesislerini	ziyaret	edip	gerektiğinde	çalışanlarına	ürüne	ilişkin	eğitim	sağ-

laması ve
•	 Satış	sonrası	servis	 izmetlerinin	yürütülmesinde	ara ı	işletmeye	destek	olmasını	

beklemektedir (Çavuşgil, Knight ve Reisenberger, 2012: 385).
Dolaylı ihracat faaliyetlerinde ihracatçı işletme ile aracı işletme(ler) arasında bazı so-

runlar çıkabilir. Ortaya çıkan sorunlar incelendiğinde sorunların ödeme, fiyatlandırma, 
reklam ve satış tutundurma, satış sonrası servis hizmetleri, iade politikası, stok miktarı, 
yeni ürünlere yönelik tutundurma kampanyalarında sağlanacak teşvikler ve ürünün ye-
rel beklentiler doğrultusunda özelleştirilmesi gibi konularda ortaya çıktığı görülmektedir 
(Çavuşgil, Knight ve Reisenberger, 2012: 385).

Doğrudan ihracat, yabancı ülkedeki, gerek dağıtımcılara gerekse de müşterilere yö-
nelik olarak aracısız satış yapmak anlamına gelmektedir. Araştırmalar yabancı pazarlara 
yönelik yapılan doğrudan ihracatın üçte birinin beklenmedik bir sipariş nedeniyle gerçek-
leştirildiğini ortaya koymaktadır. Fakat takip eden doğrudan ihracat faaliyetleri işletmenin 
faaliyetlerini uluslararası bağlamda geliştirmek istemesinin bir sonucudur. Bu durumda 
işletme satacağı ürünü, hizmet vereceği yabancı pazarı ve bu pazardaki dağıtım faaliyetle-
rinin nasıl yürütüleceğini kendisi belirlemektedir. Doğrudan ihracat faaliyetleri aracılığıyla 
işletme uluslararası düzeyde faaliyet gösterme ve faaliyet gösterilen ülke özelinde oldukça 
önemli bir deneyim kazanma şansını yakalar. İhracatta sağlanan başarı yeni ihracat faali-
yetlerinin kapısını aralamaktadır. İhracat alanında artan deneyim işletmeyi yeni uluslarara-
sı fırsatları bulma ve değerlendirme konusunda daha saldırgan bir strateji izleme açısından 
motive etmektedir. Bu deneyim işletmenin gelecek dönemlerdeki doğrudan yabancı yatı-
rım faaliyetleri içinde oldukça faydalıdır (Gri�in ve Pustay, 2015: 365-366).

İhracat faaliyetlerinin üçüncü türü, çokuluslu işletmelerin (ÇUİ) gelişimiyle doğru 
orantılı bir şekilde gelişme eğilimi gösteren kurum içi transferlerdir. Kurum içi transfer 
bir işletmenin başka ülkede faaliyet gösteren bağlı kuruluşuna yönelik olarak gerçekleştir-
diği ihracattır. Birçok ÇUİ, yarı bitmiş malları ve parçaları kendine bağlı farklı ülkelerde 

İhracat faaliyetleri dolaylı ihracat, 
doğrudan ihracat ve kurum içi 
transferler olmak üzere üç alt 
başlıkta ele alınmaktadır. 
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faaliyet gösteren işletmeler arasında transfer ederek üretim maliyetlerini en aza indirmeye 
çabalamaktadır. Bu yolla hem ana ülkedeki hem de yabancı ülkelerdeki fabrikalarının ka-
pasitesini verimli bir şekilde kullanmakta, belli girdilerin üretimini belli noktalarda ger-
çekleştirerek uzmanlaşma sağlamakta ve bu girdileri gerektiğinde ihtiyaç duyulan diğer 
fabrikalara göndermektedir (Gri�in ve Pustay, 2015: 366). 

İhracat Kararlarını Etkileyen Diğer Konular
İhracat kararlarında sadece ihracatın türüne ilişkin karar verilmemektedir. İhracat ka-
rarları ayrıca devlet politikaları, pazarlama, lojistik ve dağıtım şeklinde sıralanan bir dizi 
etkene dayalı olarak verilmelidir (Gri�in ve Pustay, 2015: 367). 

•	 Devlet	Politikaları: İhracat teşvik politikaları, ihracata yönelik finansman prog-
ramları ve ana ülke kaynaklı diğer bazı etkenler ihracatı yabancı pazarlara giriş 
yöntemi olarak çekici kılabilir. Fakat aksine faaliyet gösterilmesi planlanan ülkenin 
uyguladığı gümrük tarifeleri ve tarife dışı engeller ihracatın cazibesini düşürebilir 
(Gri�in ve Pustay, 2015: 367).

•	 Pazarlama: Pazarlama fonksiyonu kapsamında ele alınan imaj, dağıtım, tüketici is-
tek ve ihtiyaçlarını karşılayabilme yetisi de işletmenin ihracat kararı üzerinde etkili 
olmaktadır. Genelde yabancı ülke menşeili ürünler yerel üreticilerce kolayca taklit 
edilemeyen bir imaja sahiptir. İsveç tasarımı, İsviçre saatleri, Alman otomobilleri, 
İtalyan ayakkabıları, Küba purosu, İskoç viskisi ve Türk fındığı belli ülkelerle ya-
kından özdeşleşmiş ürün gruplarına ilişkin ilk akla gelen örneklerdendir. İhracat 
kararı işletmenin müşteriden hızlı ve sürekli geribildirim alması gerekliliğine göre 
de şekillenmektedir. Bu geribildirim tasarımı oldukça yavaş bir hızla değişen stan-
dartlaşmış ürünlerde çok önemli olmasa da, hızlı değişimin yaşandığı sektörler 
için oldukça önemlidir (Gri�in ve Pustay, 2015: 367).

•	 ojistik	 ve	Dağıtım: İhracat kararlarında fiziksel dağıtımın yarattığı depolama, 
paketleme, taşıma, dağıtım, stok maliyetleri hem işletme hem de ürünü satın alan-
lar tarafından değerlendirilmektedir. Genel olarak bu tür maliyetler yerel olarak 
üretilip satılan ürünlere göre ihraç edilen ürünler için daha yüksek düzeyde ola-
caktır. İhracat daha uzun bir tedarik zinciri, daha zor iletişim ve yabancı müşteri-
lere sağlanan ek hizmetleri içeren bir iştir. 

 İşletmeler ihracat kararı verirken ürünlerini nasıl dağıtacaklarını da değerlendir-
melidir. İşletme kendisi için kilit öneme sahip yabancı pazarlarda dağıtım işini 
kendisi yürütmek isteyebilir. İşletmenin kurduğu dağıtım ağı oldukça maliyetlidir. 
İşletme dağıtım faaliyetini kendisi yaparak ek gelir elde etmekte, dağıtım süreci 
üzerinde tam kontrol sahibi olmaktadır. Fakat daha küçük işletmeler, ihracat işine 
yeni girenler, yerel pazara ilişkin deneyimden yoksun oldukları için hedef pazarda 
kendi ürünlerinin dağıtımını üstlenecek dağıtımcılarla (distribütörler) çalışmayı 
tercih edebilirler. İşletmenin ürünlerini başarılı bir şekilde pazarlayabilmesi için 
yerel dağıtımcıların yeterli düzeyde deneyim ve kaynak (sermaye, emek, tesis ve 
itibar) sahibi olması oldukça önemlidir. Fakat ülkenin en iyi yerel dağıtımcıları, 
ülkede faaliyet gösteren diğer işletmelerin ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiriyor 
olabilir. Bu durumda işletme deneyimli fakat iş yoğunluğu yüksek bir dağıtımcıyla 
deneyim düzeyi daha düşük fakat işletmeye daha fazla önem verebilecek bir başka-
sı arasında tercih yapmak durumunda kalacaktır (Gri�in ve Pustay, 2015: 368).
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 İşletmenin kârlılık ve büyüme potansiyeli yerel dağıtımcıyla varılan anlaşmadan 
oldukça güçlü bir şekilde etkilenecektir. Yerel dağıtımcı yaptığı hizmetlerin karşı-
lığını almalıdır. Bu karşılık dağıtımcının kâr marjını düşürecektir. Bunun ötesinde 
işletme ile yerel dağıtımcı aralarında tatminkâr bir iş ilişkisi kurma ve sürdürme 
konusunda birbirlerine bağımlıdır. Yerel dağıtımcı ürünleri yetersiz düzeyde pa-
zarlar, dağıtır ve kalitesiz satış sonrası hizmet sunarsa, bu işten zararlı çıkacak olan 
ihracatçı işletmedir. İşletmenin satışları düşüş gösterecek ve itibarı zedelenecektir 
(Gri�in ve Pustay, 2015: 369).

 Yerel dağıtımcı ile işletmenin işletmecilik faaliyetlerine ilişkin kararları çatıştığında 
sorunlar ortaya çıkması kaçınılmazdır. Örneğin, ihracatçı ile ithalatçı fiyat strateji 
konusunda uzlaşamayabilir ve ihracatçı düşük perakende satış fiyatı talep ederken 
dağıtımcı kendi kâr marjını genişletmek amacıyla bunu daha yukarı çekmeye ça-
lışabilir. İhracatçı dağıtımcının kendi ürünlerini satış hacmini arttırmak amacıyla 
daha yoğun bir şekilde pazarlamasını isterken dağıtımcı sağlanan hacim artışının 
pazarlama maliyetlerini karşılamayacağını düşünebilir. Bu nedenle ihracatçı ile 
dağıtımcının işletme amaçları ve felsefeleri arasındaki uyumun önemi oldukça bü-
yüktür (Gri�in ve Pustay, 2015: 369).

İhracat Faaliyetlerinde Aracı Kuruluşlar ve Kolaylaştırıcılar
İhracat yapan işletme mal ve hizmetlerini yabancı pazarlara sunup dağıtırken bazı ara-
cılarla birlikte çalışabilir. Bu aracılar ihracat ve ithalat faaliyetlerinde uzmanlaşmış aracı, 
bir başka ifadeyle üçüncül kuruluşlardır. Aracı kurumlar taşıma ve evrak işleri gibi kısıtlı 
alanlarda hizmet verebildikleri gibi daha kapsamlı bir şekilde yurt dışına sevk edilen ürü-
nün sahipliğini üzerlerine alıp ihracat faaliyetine ilişkin pazarlama ve finansman alanın-
daki tüm sorumluluğu da yerine getirebilirler (Gri�in ve Pustay, 2015: 369). Aracı kurum 
ve kuruluşları değerlendirirken aracının örgütsel yapısı, ürüne ilişkin tutumu, pazarla-
ma yetenekleri ve yapılacak ihracat faaliyetine ayırabileceği kaynak miktarı göz önünde 
bulundurulmalıdır (Çavuşgil, Knight ve Reisenberger, 2012: 386). İhracat faaliyetlerine 
aracılık eden kuruluşların yabancı pazara giriş yapan işletmelere etkili ve çözüm odaklı 
hizmet sunabilmeleri için;

•	 aban ı	pazardaki	rekabetin	yapısına	 kim	olmaları
•	 aban ı	pazarda	faaliyet	gösteren	mu temel	müşterilerle	yakın	ilişki	kurmaları
•	 aban ı	müşterilerinin	kredi	riskini	doğru	bir	şekilde	analiz	edebilmeleri
•	 aban ı	işletmelerle	doğrudan	iletişim	kurabilen	insan	kaynakları	isti dam	etmeleri
•	 rünlerin	nakliyesi	 sırasında	sorumluluk	üstlenebilmeleri	gerekmektedir	 zin-

kota, Ronkainen ve Mo�ett, 2011: 437).
İhracat	Yönetim	Şirketleri: İhracat yönetim şirketleri müşterinin ihracat birimi şek-

linde faaliyet gösteren aracı kuruluşlardır. Birçoğu oldukça küçük çaplı, alanında uzman 
bireyleri istihdam eden işletmelerdir. İhracat yönetim şirketi çalışanları ihracat faaliyeti-
nin yasal, finansal ve lojistik konularında bilgi ve deneyim sahibi olduğundan işletmeyi bu 
tür konularla uğraşmaktan ve bu tür bir birimi kendi bünyesinde oluşturma maliyetinden 
kurtarmaktadır. İhracat yönetim şirketleri yabancı pazarlara ilişkin tüketici ihtiyaçları ve 
olası dağıtım kanalları hakkında da bilgi verebilmektedir. İhracat yönetim şirketlerinde 
işler iki şekilde yürümektedir. Bazı şirketler ihracatçının temsilcisi olarak faaliyet göster-
mekte; nakliye, gümrük işlemleri, belge hazırlama gibi işleri belli bir ücret karşılığında ye-
rine getirmektedir. Bu durumda ihracatçı katlandığı maliyeti genellikle müşterisine fatura 
etmektedir. Diğer iş yapma şeklinde ise ihracat yönetim şirketi ihraç edilen ürünü satın 
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almakta ve ürünü daha fazla fiyata yeniden satmaktadır. Bu tür şirketler ithalatçılara 
yönelik finansman fırsatları yaratabilmekte, ürüne ilişkin reklam ve satış tutundurma 
kampanyaları tasarlatıp uygulamaktadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 369).

İhracat yönetim şirketleri ile ihracatçı işletmeler arasında çatışma yaşanması ol-
dukça doğaldır. Yabancı pazara ihracat yönetim şirketi aracılığıyla giriş yapan işlet-
meler faaliyet hacimlerini genişletip pazara ilişkin yeterli düzeyde bilgi edindiklerini 
düşündüklerinde kendilerine hareket serbestisi sağlayan daha doğrudan faaliyet yön-
temlerini tercih edecektir. Bu durumun farkında olan ihracat yönetim şirketleri bilgi 
paylaşımında kısıtlamaya gidebilir. Yapıcı bir iş ilişkisi için her iki tarafında üzerlerine 
düşen sorumluluğu yerine getirmesi, kısa vadeli kazanç yerine uzun dönemli işbirliği-
ne odaklanmaları önerilmektedir (Czinkota, Ronkainen ve Mo�ett, 2011: 438). 

Dış	Ticaret	Şirketleri: Dış ticaret şirketleri farklı ürün gruplarının kendi hesabına 
alım satımını gerçekleştiren şirketlerdir. İhracat yönetim şirketlerinden farkı hem ih-
racat hem de ithalat faaliyetlerini bir arada yürütmelerinden kaynaklanır. Dış ticaret 
şirketi piyasa araştırması, gümrükleme işlemleri, uluslararası nakliye, dağıtım, pazar-
lama ve finansman gibi tüm işlevleri kendi bünyesinde yürütmektedir. Dış ticaret iş-
letmelerinin genelde tüm dünyaya yayılmış bir temsilci ve şube ağı vardır. Bu kaynak-
lardan elde ettikleri ekonomik istihbarat sahip oldukları en önemli rekabet üstünlüğü 
kaynağıdır. Küresel piyasada faaliyet gösteren en önemli dış ticaret şirketleri arasında 
Japon keiretsu sisteminin önemli bir bileşeni olan Soga-Şoşa’lar yer almaktadır (Gri�in 
ve Pustay, 2015: 370).

Soga Şoşa’lar hakkında daha detaylı bilgi edinmek için Dr. Cem Kozlu’nun Sogo-Şoşa: Dışa 
Açılmada Bir Japon Dersi adlı eserini okuyabilirsiniz. 

Kolaylaştırıcılar: Kolaylaştırıcılar işletmeye giriş yapmayı planladığı pazara iliş-
kin bilgi sağlayan özel ve/veya kamu kurumlarıdır. Özel sektör kolaylaştırıcıları arasın-
da aynı sektörde faaliyet gösteren işletmelerin oluşturdukları birlikler ile dağıtımcıların 
bir araya gelerek kurdukları kurumlar öne çıkmaktadır. Özel sektör kolaylaştırıcıları 
gerek ithalat gerekse de ihracat yapan/yapacak olan işletmelere uluslararası fırsatlar 
konusunda bilgi aktarımında bulunmaktadır. Bankalar ile muhasebe ve danışmanlık 
firmaları özel sektör kolaylaştırıcılarının tipik örneklerindendir. Ticaret ve sanayi oda-
larının uluslararası iş fırsatlarını duyurma ve faaliyet gösterdikleri alanın uluslararası 
boyutta tanıtımını yapma faaliyetleri de kolaylaştırıcı hizmetler kapsamında değerlen-
dirilmelidir. Kamu kurumu kolaylaştırıcıları kapsamında ev sahibi ülke devletine bağlı 
çeşitli kuruluşların kaynaklar, araştırma raporları, finansal bilgiler ve yenilikçi fikir-
ler üretme konusunda sağladıkları bilgilendirme hizmetlerine değinilmelidir (Mutlu, 
2015: 107). 

Kolaylaştırıcılar işletmeye giriş 
yapmayı planladığı pazara ilişkin 
bilgi sağlayan özel veya kamu 
kurumlarıdır.
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AzPromo, http://www.azpromo.az/ adresinden Azerbaycan’da yatırım yapmayı planlayan 
yatırımcılara bilgi sunmaktadır. AzPromo web sitesini ziyaret edip Azerbaycan’da iş yapmak 
ve yatırım fırsatları alanında bilgi edinebilirsiniz. 

Bu bölümde söz edilecek olan sözleşmeye dayalı yabancı pazara giriş yöntemleri uluslara-
rası işletmecilik faaliyetleri açısından ele alınmıştır. Lisans anlaşması, franchising, üretim 
sözleşmesi gibi giriş yöntemlerinin uluslararası düzeyde de yürütüldüğü unutulmamalıdır.

Lisans Anlaşmaları
Yabancı pazara girişte tercih edilebilecek bir başka yol lisans anlaşmalarıdır. Lisans anlaş-
ması lisansör olarak adlandırılan bir işletmenin entelektüel varlıklarının kullanım hakkını 
belli bir ücret karşılığında lisansiye olarak adlandırılan işletmeye vermesine dayalı anlaş-
madır. Anlaşma kapsamında lisansiyenin lisansöre ödediği ücret royalte olarak adlandı-
rılmaktadır. Lisans anlaşmasına konu olan entelektüel varlıklar arasında teknoloji, çalışma 
yöntemi, patentler, telif hakları, marka hak ve adları yer alır (Gri�in ve Pustay, 2015: 370). 
Lisans anlaşmalarının konusunu oluşturan varlıkların soyut yapıda olması, lisans anlaş-
malarının maddi olmayan varlıkların ihracı şeklinde isimlendirilmesine neden olmakta-
dır (Czinkota, Ronkainen ve Mo�ett, 2011: 442). 

Giriş yöntemi olarak lisans anlaşmalarının seçimi ev sahibi ülkenin yasal çevresiyle 
oldukça ilişkilidir. Entelektüel varlıklar üzerinde kısıtlı veya eksik koruma sağlayan ülke 
pazarlarına, anlaşma şartlarının uygulanmasında yaşanacak olası sıkıntılar dolayısıyla li-
sans anlaşmalarıyla girilmemesi önerilir. Fakat diğer tara�an yüksek gümrük vergileri ve 
diğer tarife dışı engeller hedef ülkedeki işletmelerin ithalat potansiyelini kısıtlamakta veya 
ev sahibi ülke devleti doğrudan yabancı yatırım girişimlerini ve bu yolla elde edilen karın 
transferini sınırlandırmış olabilir. Bu durum işletmelerin lisans anlaşmaları yoluyla giriş 
yapmasını teşvik edici bir etki yaratmaktadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 370).

Lisans anlaşmaları uluslararası işletmelerin kendi bünyesinden harcadıkları parayı en 
aza indirdiği için oldukça yoğun bir şekilde tercih edilen giriş yöntemlerindedir. İşletme 
sahip olduğu entelektüel varlıkların geliştirilme aşamasında zaten önemli bir maliyete kat-
lanmıştır. Bu nedenle lisans anlaşması aracılığıyla elde edilen gelirler doğrudan kâr olarak 
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Uluslararası İşletmecilik62

hesaba katılmaktadır. Lisans anlaşması aracılığıyla işletme yabancı ülkede üretim yapma 
yoluyla elde edilen faydaları yönetsel, yatırım ve sahiplik gibi bağlar olmadan elde etmek-
tedir (Gri�in ve Pustay, 2015: 372).

Lisans anlaşmaları aracılığıyla işletme gelişmekte olan uluslararası pazarlarda kendisi-
ni tanıtma fırsatı elde etmekte, oldukça düşük risk ve yatırımla royalte geliri kazanmakta, 
yabancı pazardaki karmaşık dağıtım, lojistik, perakendecilik uygulama ve normlarından 
kaçınabilmektedir (Gri�in ve Pustay, 2015: 372).

Lisans anlaşmaları özellikle ürün yaşam eğrisinde olgunluk dönemini yaşayan ürün-
lerin varlığı durumunda daha öne çıkan bir uluslararası işletmecilik faaliyetidir. Ürün 
yaşam eğrisinde olgunluk döneminde olan ürünün pazarlandığı piyasada rekabet yoğun-
laşmış, kâr marjları düşmüş ve üretim süreci büyük oranda standardize edilmiştir. Lisans 
anlaşması yoluyla ürünün doymamış bir pazarda daha yüksek kâr marjıyla satılabilmesi-
nin önü açılmaktadır (Deresky, 20111: 230). 

Lisans Anlaşması Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Konular
Hemen hemen her lisans anlaşması stratejik plan, rekabet düzeyi, ürün özellikleri, lisan-
sör ve lisansiyeye sağlanan çıkarlar açısından kendine has özellikler barındırmaktadır. Li-
sans anlaşmaları anlaşma şartları, ödeme bilgileri, sağlanan haklar, ayrıcalıklar ve kısıtlar 
ile anlaşma süresinin belirlendiği yasal bir sözleşmedir. 

Anlaşma şartları lisans anlaşmasının lisansör ile lisansiye arasında hangi hak ve/veya 
ayrıcalıklar kapsamında yapıldığını belirlemektedir. Ödeme bilgileri bölümünde anlaşma-
nın parasal yönü karara bağlanmaktadır. Doğal olarak anlaşma kapsamında lisansör daha 
fazla kazanmayı, lisansiye ise en düşük maliyetle ilgili entelektüel varlıkları kullanabilmeyi 
istemektedir. Tabi ki her iki tara�a anlaşma şartlarının yerine getirilebilmesi için anlaş-
manın her iki tarafa da gelir getirici bir yapıda olması gerektiğinin farkındadır. Lisansiye 
katlandığı maliyetlerin üzerinde getiri elde etmeyi hede�erken, lisansör lisans anlaşması 
sürecinde katlanmak zorunda kaldığı müzakere maliyetleri ile daha sonraki dönemde kat-
lanmak zorunda kalacağı uygulamanın denetimine ilişkin değişken maliyetleri karşılama-
nın yanında yapmış olduğu sabit yatırımın bir bölümünü de geri kazanmayı hede�emek-
tedir. Lisansör elde ettiği geliri diğer yabancı pazara girişi yöntemleriyle kıyaslamalı ve bu 
şekilde katlandığı alternatif maliyeti göz ardı etmemelidir. Lisans anlaşması kapsamında 
lisansiyenin lisansöre yaptığı ödeme royalte olarak adlandırılmaktadır. Royalte genelde 
sabit bir miktar para ile satılan lisanslı ürün başına hesaplanan veya satış hacminin belli 
bir oranı şeklinde belirlenen değişken bir ödemeden oluşmaktadır. Her ne kadar ödene-
cek miktarın temel belirleyicisi piyasa şartları olsa da, satışların %3’ü ile %5’i arasında 
bir royalte makul karşılanmaktadır. Bazı lisans anlaşmalarında lisansör anlaşmadan tam 
olarak faydalanabilmek ve ürünlerinin ra�arda çürümesini önlemek ve yerel rakiplerden 
önce davranan lisansiyelerin stratejilerine boyun eğmemek amacıyla parça başına yapılan 
ödeme konusunda alt limit belirleme yolunu tercih edebilir. Lisans anlaşmalarında üre-
tilen ürünlerde kullanılan hammadde kalitesi, transfer edilen teknoloji, üretim süreci ve 
çalışma yönteminin üçüncü tara�arla paylaşılmaması, lisanslı ürünlerin kayıt dışı satışla-
rının yapılmaması (ihraç fazlası ürün örneği) veya üretim miktarının doğru bir şekilde ra-
por edilmesi gibi konular anlaşmanın haklar, ayrıcalıklar ve kısıtlar bölümünde belirlen-

Şekil 3.4

Lisans Anlaşmasının 
İşleyişi

Kaynak: Gri�in ve 
Pustay, 2015: 372. 

Lisansör
(Lisans Veren)

Lisansiye
(Lisans Alan)

Entelektüel Varlık(lar)

Royalte
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mektedir. Sağlıklı bir lisans anlaşmasında kalite standartları, bilgi paylaşım kuralları, kayıt 
ve raporlama prosedürleri ile olası anlaşmazlıkların nasıl çözüme kavuşturulacağı konusu 
detaylı bir şekilde ele alınmalıdır. Lisans anlaşmalarının geçerli olduğu belli bir süre söz 
konusudur. Lisansör işletme lisans anlaşmasını ilgili yabancı pazar hakkında düşük risk ve 
maliyetli bir şekilde bilgi edinme odaklı kısa dönemli bir strateji olarak değerlendirebilir. 
Bu durumda işletme ürünlerine ilişkin güçlü bir satış talebi olduğunu görürse, anlaşma 
sonunda kendisi diğer giriş yöntemlerini kullanarak yabancı pazarda faaliyet göstermeyi 
tasarlayabilir. Fakat anlaşmanın süresinin çok kısa olması durumunda lisansiye tüketici 
araştırmaları, dağıtım kanalları ve üretim tesislerine yaptığı yatırımın geri dönmemesi 
korkusuyla yatırım yapma konusunda isteksiz davranır. 

Mahallenizde kurulan pazarda kıyafet satılıyor mu? Satılan kıyafetler “ihraç fazlası” şeklin-
de nitelendirilmesi sizce ne anlama gelmektedir?

Lisans Anlaşmalarının Üstün ve Zayıf Yönleri
Lisans anlaşmaları lisansiyenin yetkinlikleri ve pazarın fırsat potansiyeli yeterli ölçüde 
analiz edildiğinde düşük dereceli finansal risk taşıyan bir giriş yöntemidir. Lisans anlaş-
ması sayesinde lisansör yönetsel ve finansal kaynaklarının oldukça az bir miktarını kulla-
narak yeni bir pazarda satış yapabilme yetisini denemektedir. Lisansiye ise görece düşük 
düzeyde Ar-Ge maliyetine katlanarak başka uluslararası pazarlarda başarılı olmuş mal ve 
hizmetlerin alım satımını gerçekleştirme şansını yakalamaktadır. Fakat lisans anlaşmala-
rının her iki taraf için de taşıdığı fırsat maliyetleri göz ardı edilmemelidir. Lisans anlaş-
ması her iki tarafın piyasada ortaya çıkacak fırsatları değerlendirme şansını belli oranda 
sınırlandırmaktadır. Lisansör ve lisansiye ürün imajının tutundurulması ile ürün kalitesi-
nin standartlara uygunluğu konusunda birbirlerine bağımlıdır. Anlaşma tara�arının an-
laşma şartlarına uymaması durumunda yürütülecek yasal süreç oldukça zorlu ve maliyetli 
olabilmektedir. Ne kadar iyi ve üzerinde düşünülerek tasarlanırsa tasarlansın, lisans an-
laşması her zaman yanlış anlamalara veya sorunlara açık bir yöntemdir. Son olarak lisans 
anlaşmaları yoluyla işletmenn teknolojisinin kullanım hakkını devretmesi uzun dönemli 
stratejik sonuçları olan bir durumudur. Birçok işletme teknoloji paylaşımının ister iste-
mez gelecekte kendisine rakip olacak bir işletme yaratacağı kaygısı taşımaktadır. Lisans 

2
Resim 3.2

Kaynak:	https://en.wikipedia.org/wiki/Caillou (Erişim Tarihi: 05.01.2016).

Caillou ve Ailesi

Caillou’nun marka hakları 2012 ‘yılından bu yana Halifax, Kanada merkezli DHX Media tarafından temsil edilmektedir. 
Sahip olduğunuz veya olacağınız Calliou logolu herhangi bir ürün (kalem, silgi, de�er, çanta, battaniye vbg.), çok büyük 
olasılıkla, DHX Media şirketiyle yürütülen lisans anlaşması kapsamında üretilmiştir. 
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anlaşması kapsamında üretim yapan lisansiye işletme karşı tarafın üretim sırlarını öğren-
me şansını yakalayacaktır. Bu yolla lisansiye üretim yetkinliği konusunda kendine has bir 
itibar geliştirebilir. Her ne kadar lisans anlaşmaları faaliyet gösterilecek bölgelere ilişkin 
sınırlamalar getirse de anlaşma süresi sonunda lisansiye lisansörün faaliyet göstermekte 
olduğu diğer bölgelere girebilir. Bu ve benzeri riskler lisansör işletmenin lisans anlaşması 
tercihi yaparken üzerinde düşünmesi gereken risklerdir (Gri�in ve Pustay, 2015: 374). Ay-
rıca lisans anlaşmaları birçok devlet ve uluslarüstü kurum tarafından da eleştirilmektedir. 
Bu eleştirilerin temelinden gelişmiş ülkelerin modası geçmiş teknolojileri anlaşma yoluyla 
gelişmekte olan ülkelere pazarlayıp onları eski model teknoloji kullanmaya zorladıkları 
düşüncesi yatmaktadır (Czinkota, Ronkainen ve Mo�ett, 2011: 444). 

Franchising
Yabancı pazarlara giriş yöntemleri arasında oldukça kabul gören bir başka yöntem franc-
hisingdir. Franchising temelde franchisor ve franchisee şeklinde tanımlanan iki taraf ara-
sında gerçekleştirilen, karşılığı royalte olarak ödenen, özel bir lisans anlaşmasıdır. Franc-
hising anlaşmaları lisans anlaşmalarına göre karşı taraf olan franchisee üzerinde daha 
fazla denetim olanağı sunarken, anlaşma gereği franchisor’ın franchisee’ye daha fazla 
destek olmasını gerekli kılmaktadır. Franchisor anlaşma kapsamında franchisee’ye ticari 
marka kullanım hakkı, üretim sistemi ve oldukça güçlü bir ürün itibarını transfer etmenin 
yanında reklam, eğitim, müşteri hizmetleri yönetim sistemleri ve kalite yönetimi konu-
sunda da sürekli olarak destek olmaktadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 375). En çok kullanılan 
franchising uygulamaları arasında;

•	 reti i	 	tedarikçi	arasında	kurulan	sistemler	 rn.	otomobil	distribütörleri
•	 reti i	 	depo u	arasında	kurulan	sistemler	 rn.	gazlı	içe ek	sektörü 	ve
•	 izmet	 işletmesi	 	perakende i	 arasında	kurulan	 sistemler	 rn.	konaklama	ve	

fast-food zincirleri) sayılabilir (Czinkota, Ronkainen ve Mo�ett, 2011: 444).
Uluslararası bağlamda franchisingin başarısı belli pazar koşullarının varlığını gerekli 

kılmaktadır. Öncelikle franchisorun yerel pazardaki başarısının nedeni sahip olduğu ürün 
ve üretim sistemlerinden kaynaklanmalıdır. Yerel pazarda başarıya götüren etkenlerin ya-
bancı pazara transfere edilebilir olması gerekir. Franchisor kendi pazarında tatmin edici 
bir başarı yakalamadan bu tür bir anlaşmaya girmemelidir. Son olarak yabancı yatırımcı-
ların franchising konusunda istekli olmaları gerekmektedir (Gri�in ve Pustay, 2015: 375).

Tıpkı lisans anlaşmaları gibi franchising anlaşmaları da biçimsel sözleşmeler aracılı-
ğıyla gerçekleştirilmektedir. Franchisor sabit bir miktar ödemenin yanında franchisee’nin 
satışlarndan marka hakkı kullanımı, üretim formüllerinin paylaşımı ve üretim sisteminin 
kullanımı nedeniyle satış hacmine bağlı olarak belli bir oranda royalte elde etmektedir. 
Franchisor’ın anlaşma koşullarında oldukça güçlü bir belirleyici etkisi olsa da, bazı du-
rumlarda franchisee’ye yerel tat ve tercihlere uyum konusunda esneklik sağlayabilmek-
tedir. Bunun en güzel örneği ülkemizde faaliyet gösteren yabancı fast-food zincirlerinin 
içecek listelerinde ayranın yer alması veya Ramazan’da giriştikleri satış tutundurma prog-
ramları kapsamında menülerine şerbet, su, çorba, tatlı gibi ek ürünler ilave etmeleridir. 
Diğer tüm lisans anlaşmalarında olduğu gibi franchisee franchisor’a yerel pazara ilişkin 
bilgi sağlayan bir elçi görevini yerine getirmektedir. Franchisor da franchisee’ye yeni işini 
kurma aşamasında deneyim, reklam faaliyetleri, kurumsal imaj ve tedarikçilerle pazarlık 
yapılması konularında destek olmaktadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 375). 

Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı bir pizza zincirinin sabah saatlerinde, güne yeni başla-
yanlar için ince belli bardakta çay eşliğinde poğaça/börek benzeri ürünler sunması franchi-
sing anlaşmalarının temel ilkeleri açısından nasıl değerlendirilebilir?

Franchising anlaşmalarında 
franchise hakkını veren taraf 
franchisor, alan taraf ise franchisee 
şeklinde anılmaktadır.

3
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Franchising uygulamalarında belli bir kişi veya örgüte franchising sisteminin belli bir 
ülkede veya bir ülkenin belli bir bölgesinde yürütme ayrıcalığı tanınırsa, söz konusu kişi 
veya örgüt master franchisee olarak anılmaktadır. Master franchisee kendisine tanınan 
ayrıcalık kapsamında bölgesel düzeyde franchisor gibi faaliyet göstermektedir. Master 
franchisee bölgesel iş geliştirme kapsamında yeni iş ortakları arayıp bulmakta, gerekirse 
insan kaynaklarına yönelik eğitim ve geliştirme faaliyetleri düzenlemektedir. Doğal olarak 
yaptığı iş geliştirme ve hizmet karşılığında royalte almaya hak kazanmaktadır (Brassing-
ton ve Pettitt, 2000: 1021). 

Franchising’in Üstün ve Zayıf Yönleri
Franchising franchisee’ye oturmuş bir ürün ve etkili bir şekilde çalışan üretim sistemiyle 
iş yapma, franchisor’a ise düşük maliyet ve riskle uluslararası düzeyde faaliyet gösterme 
fırsatı sunmaktadır. Anlaşma kapsamında franchisor yerel girişimciler aracılığıyla yaban-
cı pazarın geleneklerine ve kültürüne ilişkin bilgi edinmektedir. Olumsuz yönü ise, lisans 
anlaşmasında olduğu gibi, franchising anlaşmasının kapsadığı bölgede elde edilen gelir-
lerin iki taraf arasında paylaşılacak olmasıdır. Yerel pazarda yürütülen franchising anlaş-
malarına göre, bu ünite kapsamında ele aldığımız uluslararası franchising anlaşmalarının 
daha karmaşık ve denetimi zor faaliyetler olması oldukça doğal karşılanmalıdır (Gri�in 
ve Pustay, 2015: 375-376).

http://bayimolurmusun.com.tr/ adresinden Türkiye çapında franchising fırsatları hakkında 
bilgi edinebilirsiniz. 

Master franchisee kendisine 
tanınan ayrıcalık kapsamında 
bölgesel düzeyde franchisor gibi 
faaliyet göstermektedir.

Resim 3.3

O Ses Türkiye The Voice van
Viaanderen

The Voice of
Germany

The Voice of
Cambodia

La Voz... Mexico‘

Glasat na
Bulgaria

Hizmet Franchisingi Kapsamında TV Programları

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok yoğun bir şekilde seyredilen birçok TV programının franchising anlaşması 
aracılığıyla bizlere ulaşan bir hizmet olduğunu biliyor muydunuz? John de Mol ve Roel van Velzen tarafından tasarlanan“O 
Ses” formatı Hollanda merkezli Talpa Media Holding aracılığıyla tüm dünyaya pazarlanmaktadır. Resimde Türkiye’ye 
le birlikte Belçika (Flaman), Bulgaristan, Almanya, Kamboçya ve Meksika’daki “O Ses” programlarının logoları yer 
almaktadır. 

Kaynak: https://en.wikipedia.org/wiki/�e_Voice_van_Vlaanderen; https://en.wikipedia.org/wiki/Glasat_na_Bulgaria; 
https://en.wikipedia.org/wiki/�e_Voice_Cambodia; https://en.wikipedia.org/wiki/�e_Voice_of_Germany; https://
en.wikipedia.org/wiki/La_Voz..._M%C3%A9xico; https://en.wikipedia.org/wiki/O_Ses_T%C3%BCrkiye (Erişim tarihi: 
06.01.2015)
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Üretim Sözleşmesi
Üretim fonksiyonlarını diğer işletmelere yaptırtan gerek büyük gerek küçük tüm işletmeler 
üretim fonksiyonlarını üretim sözleşmeleri aracılığıyla devretmektedir. Üretim	 sözleşme-
si işletmenin fiziksel üretim için harcayacağı finansman ve insan kaynakları gereksinimini 
düşürebilmesine imkân sağlayan bir stratejidir. Bu yöntem aracılığıyla işletmeler hem değer 
zinciri üzerindeki temel yetkinliklerine daha yoğun bir şekilde odaklanabilmekte hem de ev 
sahibi ülkede üretim yapmanın sağladığı avantajlardan yararlanmaktadır. Üretim sürecine 
ilişkin çeşitli önlemler alınmış olsa de, üretim sözleşmeleri kalite sorunlarının ve beklenmedik 
olumsuzlukların yaşanmasına oldukça açık bir uygulamadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 376).

Üretim sözleşmeleri özellikle tekstil alanındaki dış kaynak kullanımı uygulamalarında 
sıklıkla kullanılmaktadır. Tekstil ürünleri ücretlerin düşük olduğu ülkelerde üretilmekte 
ve daha sonra gelişmiş ülkelerde pazarlanmaktadır. Fakat üretim yapılan ülkelerdeki ça-
lışma koşulları ve altyapı eksiklikleri, yasal boşluklarla birleştiğinde işletmeler açısından 
birçok sorunu da beraberinde getirmektedir. Üretim sözleşmeleri kapsamında yaşanan 
olumsuzluklar, marka sahibi ana ülke işletmelerini de içine çeken yoğun bir halkla ilişkiler 
krizine dönüşerek kurumsal düzeyde güçlü bir kargaşa yaratmaktadır. 

Naomi Klein’ın No Logo (1999) adlı eserinde, küresel tekstil üretim sektöründeki çarpıklara 
ilişkin oldukça detaylı anektodlar yer almaktadır. 

Clean Clothes Campaign’in Türkiye ayağı olan http://www.temizgiysi.org/ adresinden tekstil 
sektöründe üretim sözleşmesi kaynaklı yaşanan aksaklıklar hakkında bilgi edinebilirsiniz. 

Yönetim Sözleşmesi
Yabancı pazara anlaşma yoluyla giriş yöntemlerinden bir başkası yönetim sözleşmesidir. Yö-
netim sözleşmelerinde bir işletmenin bir başka işletmeye anlaşılan belirli bir süre zarfında, 
belli bir ücret karşılığında yönetsel destek, teknik uzmanlık ve servis hizmeti sağlaması söz 
konusudur. Sağladığı destek karşılığında yapılan ödemeler sabit bir tutarda olabileceği gibi, 
yakalanan belli kârlılık düzeyleri için teşvik primleri (bonus) de belirlenmiş olabilir. Yönetim 
sözleşmeleri aracılığıyla destek hizmetini sağlayan işletme herhangi bir yatırım ve bağlayıcılık 
riski olmaksızın gelirlerini arttırma imkânına kavuşmaktadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 376). 

Anahtar Teslim Projeler
Anahtar teslim projeler uluslararası pazarlara giriş konusunda işletmelerin tercih edebile-
ceği yöntemlerden birisidir. “Anahtar teslim proje” kavramı aslında yapılan sözleşmenin 
karakterini tam olarak betimlemektedir. Anahtar teslim proje sözleşmelerinde uluslara-
rası işletmenin belli bir projenin tasarımı, inşası, teçhizatlandırılması ve kurulumu gibi 
yapılması gereken tüm alt işlerini tam olarak bitirdikten sonra, tesisi çalışır durumda pro-
je sahibi işletmeye veya kamu kurumuna teslim etmesi söz konusudur. Anahtar teslim 
projelerde ödemeler önceden anlaşılan sabit bir bedel karşılığında veya maliyet artı an-
laşılan belli bir miktar ödeme şeklinde yapılabilir. Sabit bedel ödenmesi durumunda kâr 
elde etmek isteyen uluslararası işletme maliyetleri olabildiğince azaltma yoluna gidecektir. 
Diğer durumda ise en�asyon, döviz kuru gibi risklerden dolayı oluşabilecek maliyet artış-
ları projenin finansörü konumundaki işletmeye veya kamu kurumuna aktarılabilecektir 
(Gri�in ve Pustay, 2105: 376-377).

Üretim fonksiyonunun 
sözleşme aracılığıyla başka 
işletme veya işletmelere devri 
üretim sözleşmesi olarak 
adlandırılmaktadır.
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Uluslararası anahtar teslim projeleri genelde enerji santralleri, havaalanları veya geniş 
çaplı altyapı projeleri gibi büyük, karmaşık ve çok katmanlı projelerin gerçekleştirilmesin-
de kullanılan bir yöntemdir. Bu tür projeler genelde ev sahibi ülke hükümetlerinin sağla-
dığı veya ev sahibi ve ana ülke arasındaki politik ilişkiler aracılığıyla sağlanan finansman 
kaynaklarına dayalı olarak yürütülmektedir (Gri�in ve Pustay, 2015: 377).

Günümüzde oldukça sık rastlanan anahtar teslim proje uygulamalarından biri yap-
işlet-devret şeklinde ifade edilen sözleşmelerdir. Uluslararası işletme veya işletmeler gru-
bu belli bir projenin önce yapımını gerçekleştirmekte, sonra anlaşılan belli bir süre proje 
kapsamında inşa edilen yapıyı işletmekte, süre bitiminde sahiplik haklarını proje sahibine 
devretmektedir. Sözleşmeden sözleşmeye değişmekle birlikte yap-işlet-devret projesini 
alan taraf, işletme süresi boyunca projenin tüm gelirlerini aldığı gibi, olası risklere de kat-
lanmak zorunda kalmaktadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 377). 

Ara Form: Stratejik İşbirlikleri
Uluslararası pazara girişi yöntemleri incelenirken genelde, bu ünitede de olduğu gibi, 
ihracat, sözleşmeye dayalı giriş yöntemleri ve yatırım yaparak yabancı pazara girişin 
öngörüldüğü üçlü bir sını�andırmaya gidildiği görülmektedir. Stratejik	 işbirlikleri ise 
sözleşmeye dayalı giriş yöntemlerinden daha fazla, doğrudan yabancı yabancı yatırım 
stratejilerinden daha az sorumluluk/risk/yatırım anlamına gelen ara bir giriş yöntemi ola-
rak karşımıza çıkmaktadır. Stratejik işbirliklerinin temel çıkış noktası dünyanın çok geniş, 
rekabetin çok yoğun olması dolayısıyla, hiçbir işletmenin, tek başına çaba göstermesinin, 
dünya çapında etkili bir şekilde faaliyet gösterebilmek için yeterli olmamasıdır (Czinkota, 
Ronkainen ve Mo�ett, 2011: 445). 

Stratejik işbirlikleri genelde dar kapsamlı, kısa süreli ve daha az istikrarlı bir ortaklığa 
işaret etmektedir. Stratejik işbirliklerinin genelde kurucu işletmelerden ayrı ve bağımsız 
bir tüzel kişilikleri olmaz. Stratejik işbirliklerinin gelişimi pazara girişi kolaylaştırıcı etkisi, 
risklerin paylaşılarak minimize edilmesi, rekabet üstünlüklerinden daha hızlı bir şekilde 
yararlanabilme şeklinde sıralanmaktadır. Stratejik işbirlikleri somut yetkinliklerin değil, 
daha çok soyut yetkinliklerin paylaşılması ve öğrenilmesine dayalı bir oluşumdur. Başlıca 
stratejik işbirliği türleri arasında üretim odaklı stratejik işbirlikleri, Ar-Ge odaklı stratejik 
işbirlikleri, finansman odaklı stratejik işbirlikleri ve pazarlama odaklı stratejik işbirlikleri 
yer almaktadır (McFarlin ve Sweeney, 2011: 314-317).

Üretim odaklı stratejik işbirliklerinin amacı karmaşık üretim deneyiminin ve bilgisi-
nin (know-how) paylaşılması ve bu yolla maliyet tasarrufu sağlanmasıdır. Ar-Ge odaklı 
stratejik işbirlikleri ise ortakların işbirliği içinde yeni mal ve hizmet teknolojisi geliştirmek 
amacıyla araştırma çabalarını bütünleştirmeleri anlamına gelmektedir. Finansman kelime 
anlamı itibariyle kaynak sağlama anlamına gelmektedir. Finansman odaklı stratejik işbir-
likleri özellikle riskli ve maliyetli projelerde ortaklığa giderek kaynak sağlama konusunda 
ellerini güçlendirme amacı güden işletmelerin bir araya gelerek oluşturdukları işbirliğidir. 
Pazarlama odaklı stratejik işbirlikleri ise pazarlama ve satış alanında hizmet ve deneyim 
paylaşımı anlamına gelmektedir. Pazarlama odaklı stratejik işbirliklerinde amaç doğal 
olarak tüm ortakların gelirlerini artırabilmektir. Dünyanın tüm önde gelen havayolu iş-
letmeleri belli bir stratejik işbirliği grubu kapsamında faaliyet göstermektedir. Tablo 3.6’da 
havayolları alanında dünyanın önde gelen üç farklı stratejik ortaklığı hakkında temel bil-
giler yer almaktadır (McFarlin ve Sweeney, 2011: 317-318).

Stratejik işbirlikleri 
sözleşmeye dayalı giriş 
yöntemlerinden daha fazla, 
doğrudan yabancı yabancı 
yatırım stratejilerinden daha az 
sorumluluk/risk/yatırım anlamına 
gelen bir tür yabancı pazara giriş 
yöntemidir. 
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Al tal a

C na	A rl nes
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Kenya	A r ays

KLM	Royal	Dutc 	
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Adr a	A r ays

AEGEAN	AIRLINES

A r	Canada

A r	C na

A r	Ind a

A r	Ne 	 ealand

All	N ppon	
A r ays

As ana	A rl nes

Austr an	A rl nes

Av anca
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Copa	A rl nes

Croat a	A rl nes

EGY TAIR

Et op an	A rl nes

E A	A r

LOT	 ol s 	
A rl nes

Lu t ansa

SAS	Scand nav an	
A rl nes

S enz en	A rl nes

S ngapore	
A rl nes

Sout 	A r can	
A r ays

SWISS

TA

T a 	A r ays

Turk s 	A rl nes

n ted	

Günlük	Kalkış	Sayısı 14313 16270 18500

Yıllık	Yolcu	Sayısı	(M lyon) 1 , , 1,1

çak	Sayısı 3414 3054 4657

Tablo 3.6’da yer alan sivil havacılık sektöründeki stratejik ortaklıklardan birisinin web site-
sini inceleyerek coğrafi açıdan hangi alanları kapsadığını saptamaya çalışınız.

Tablo 3.6
Havacılık Alanındaki 
Küresel Stratejik 
Ortaklıklar

Kaynak: McFarlin ve 
Sweeney, 2011: 318; 
https://www.oneworld.
com/; http://www.
skyteam.com/en/; 
http://www.staralliance.
com/en/connections-
and-airlines (Erişim 
tarihi: 06.01.2016)



3. Ünite - Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri 69

Doğrudan Yabancı Yatırım
Şimdiye kadar ele aldığımız tüm yabancı pazara giriş yöntemleri, stratejik işbirliklerini 
bir kenara bırakırsak, işletmelerin üretim tesisi veya fabrika kurmasını gerektirmeden 
uluslararasılaşmasını olanaklı kılan açılımlardır. Fakat birçok işletme uluslararası pa-
zarlara yatırım yapıp ev sahibi ülkedeki varlıkları üzerinde kontrol etme gücünü elinde 
bulundurarak girmeyi tercih etmektedir. Diğer işletmeler ise uluslararasılaşma süre-
cinde, yukarıda açıklanan ihracat veya sözleşmeye dayalı giriş yöntemleriyle yabancı 
pazarda öncelikle konumlarını sağlamlaştırma yolunu seçebilir. Yabancı pazara ilişkin 
yeterli düzeyde bilgi ve deneyim elde edildikten sonra işletme faaliyetlerini genişletip 
üretim ve dağıtım tesisleri kurarak ev sahibi ülkede yatırım yapma konusunda adım 
atarlar (Gri�in ve Pustay, 2015: 378). 

Yatırım yaparak yabancı pazara giriş yapan işletmeler yabancı doğrudan yatırım al-
ternatifini seçebilecekleri gibi yabancı pazarda portföy yatırımı yaparak var olmayı da 
tercih edebilirler. Portföy yatırımının yabancı doğrudan yatırımdan farklı yanı, port-
föy yatırımının yatırım yapılan işletme üzerinde herhangi bir kontrol sağlamamasıdır 
(Wild, Wild ve Han, 2010). 

Doğrudan yabancı yatırım faaliyetleri sonucunda işletme hem uluslararası faaliyetleri 
üzerindeki denetim yetisini arttırmakta hem de kâr elde etme potansiyelini yukarı çek-
mektedir. Yabancı ülkelerdeki bağlı ortaklıklarıyla eşgüdüm içinde faaliyet gösterip sinerji 
yaratmak veya sahip olduğu teknoloji, üretim deneyimi veya diğer entelektüel haklar üze-
rindeki gelir potansiyelini tam olarak kullanmak isteyen işletmeler için faaliyetler üzerinde 
kurulan denetimin etkililiği oldukça önemli bir belirleyicidir (Gri�in ve Pustay, 2015: 378).

Ev sahibi ülkedeki tüketiciler yerli malı kullanımı konusunda hassas davranıyorlarsa, 
yabancı doğrudan yatırım oldukça yararlı sonuçlar doğurur. Bilindiği gibi birçok işletme 
ve devlet yerel üretimi teşvik eden tutundurma kampanyaları yaparak, ekonomilerini ge-
liştirmeye çalışmaktadır. Ayrıca yerel üretim tedarik, hızlı servis ve tedarikçilerle daha iyi 
iletişim anlamına da gelmektedir (Gri�in vePustay, 2015: 378).

Fakat doğrudan yabancı yatırım getirisi oranında işletmenin ekonomik ve siyasi açı-
dan çeşitli riskleri üstlenmesini gerekli kılan da bir yöntemdir. İşletmelerin doğrudan ya-
bancı yatırım kararları ev sahibi ülke politikalarından yoğun bir şekilde etkilenmektedir. 
Ev sahibi ülke yabancı sermaye girişi üzerinde kısıtlamalara giderek, yerel işletmelerin ya-
bancılar tarafından satın alınmasını engelleyerek, elde edilen kârın ana ülkeye aktarımını 
kısıtlayarak yabancı doğrudan yatırım aracılığıyla giriş yapılmasını zorlaştırabilir. Doğru-
dan yabancı yatırım kararı alan işletmeler yabancı ülkede iş yapmanın getirdiği yönetim, 
üretim ve finansman zorlukları ile farklı bir yasal, siyasal ve sosyo-kültürel çevrede faaliyet 
göstermenin yarattığı zorlukları da göğüslemek zorundadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 378).

Doğrudan yabancı yatırım yapan işletmelerin genelde gelişmekte olan ülke kökenli 
oldukları varsayılmaktadır. Fakat ana ülkesi gelişmekte olan ülkeler olan çokuluslu işletme 
sayısı artışına paralel olarak, gelişmekte olan ülkelerden kaynaklı doğrudan yabancı yatı-
rımlar da artış göstermektedir. Gelişmekte olan ülkeler yabancı doğrudan yatırım çıkışla-
rını bazen engelleyen bazen de teşvik eden uygulamalara gitmektedir. Gelişmiş ülkelerin 
yabancı doğrudan yatırım amaçlı çıkışları engellemesinin nedenleri arasında kaynakların 
ülke dışına çıkarılması, ülkenin ödemeler bilançosunu olumsuz etkilemesi ve ana ülkede-
ki istihdam hacminin daralacağı endişesi gibi nedenler sayılmaktadır. Gelişmiş ülkelerin 
yabancı doğrudan yatırım faaliyetlerinin teşvik etmelerinin altında yatan nedenler ise ül-
kenin uzun dönemli rekabet gücüne olumlu etki yapacağına ilişkin beklentiler ile modası 
geçmiş teknolojiden kurtulma fırsatı şeklinde oluşan algı yer almaktadır. Ülkelerin ya-
bancı doğrudan yatırımı teşvik etmek veya kısıtlamak için kullandıkları yöntemler Tablo 
3.7’de görülmektedir (Wild, Wild ve Han, 2010: 235-236).

Uluslararası pazarlara yatırım 
yapıp ev sahibi ülkedeki varlıkları 
üzerinde kontrol gücünü elinde 
bulundurmayı tercih eden 
işletmeler doğrudan yabancı 
yatırım yoluyla yabancı pazarlara 
giriş yapmaktadır. 
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Doğrudan	Yabancı	Yatırımı	
Teşv k	Ed c 	Yöntemler

Doğrudan	Yabancı	Yatırımı	
Kısıtlayıcı	Yöntemler

Ev	Sa b 	 lke erg 	 nd r mler Sa pl k	kısıtlamaları

Düşük	 a zl 	kred er ormans	 ede er

Altyapı	olanakları

Ana	 lke S gorta Farklılaştırılmış	verg 	oranları

Kred Cezalar

erg 	avantajı

S yas 	baskı

Doğrudan yatırım akımlarının tarihsel gelişimi incelendiğinde gelişmiş ülke kökenli 
işletmelerin gelişmiş ülkelerde yaptıkları yatırımların önemli bir yere sahip olduğu görü-
lecektir. Örneğin, 1980’li ve 90’lı yıllarda doğrudan yabancı yatırım açısından en popüler 
ülke ABD’dir. Söz konusu dönemde ABD’yi yabancı doğrudan yatırım açısından çekici 
kılan etkenler arasında geniş iç pazar hacmi, dinamik ve istikrarlı ekonomisi, yabancı 
doğrudan yatırımı teşvik eden siyasal ve ekonomik bağlamı yer almaktadır. ABD’de en 
çok yatırım yapan ülkeler arasında İngiltere, Japonya, Almanya, Hollanda ve Fransa yer 
almaktadır. Avrupa Birliği’nin gelişmiş ülkeleri de yabancı doğrudan yatırım konusun-
da çekici limanlardır. Birlik içinde tarihsel olarak en çok yatırım alan ülkeler Fransa ve 
İngiltere olarak belirtilirken, yatırım ise genelde ABD ve Japonya kaynaklı işletmelerden 
gelmektedir (Hill, 2013: 252).

Her ne kadar gelişmiş ülkeler yabancı doğrudan yatırım konusunda başı çekmeyi 
sürdürseler de, gelişmekte olan ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen yatırımlarda 
da	önemli	 artışlar	 yaşandığı	 görülmektedir.	 	 	 	 yılları	 arasında	gelişmekte	
olan ülkelere yönelik olarak gerçekleştirilen yıllık doğrudan yabancı yatırımın top-
lam içinde payı %17,4 olarak gerçekleşirken, 2010 yılında bu oranın yaklaşık %50’ye 
ulaştığı belirtilmektedir. Yabancı doğrudan yatırım açısından çekici bölgeler arasında 
güney, doğu ve güneydoğu Asya öne çıkmaktadır. Gelişmekte olan ülkelere ilişkin 
doğrudan yabancı yatırım akımlarının gelişim sürecinin Çin’in gelişimiyle koşut bir 
yapıda olması dikkat çekicidir. Doğrudan yabancı yatırım çekiciliği konusunda öne 
çıkan bir başka bölge Latin Amerika’dır. Bu bölgenin yatırım açısından öne çıkan ül-
keleri ise Brezilya ve Meksika’dır. Yabancı doğrudan yatırım akımlarından en az payı 
alan bölge, her ne kadar oransal olarak gelişme görülüyor olsa da, Afrika olmaya de-
vam etmektedir. Siyasi istikrarsızlık, silahlı çatışmalar, iktisat politikalarında yaşanan 
hızlı ve tutarsız değişimler, bölgenin yatırım potansiyelini ciddi ölçüde zedelemekte-
dir (Hill, 2013: 252-253). 

Doğrudan yabancı yatırım; en baştan, bir başka ifadeyle sıfırdan yeni bir yatırımla 
işe başlanması, başka bir işletmenin satın alınması veya ortak girişim kurulması yoluyla 
yürütülebilir. Devam eden bölümde bu konulara ilişkin bilgi verilecektir. 

Sıfırdan Yatırım Stratejisi 
Adından da anlaşıldığı üzere sıfırdan yatırım stratejisi işe en başından doğrudan yabancı 
yatırım yoluyla, yepyeni bir başlangıç yaparak başlamak anlamına gelmektedir. İşletme 
yatırım yapacağı ülkede arazi satın almakta veya kiralamakta, yeni tesisler inşa etmek-
te, yeni çalışanları ve yöneticileri bulup seçmekte veya kendisine bağlı diğer birimlerden 

Tablo 3.7
Doğrudan Yabancı 
Yatırıma Yönelik Teşvik 
ve Kısıtlama Yöntemleri

Kaynak: Wild, Wild ve 
Han, 2010: 236
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gerekli olan insan kaynaklarını transfer etmektedir. Kuruluşa ilişkin tüm işlemlerin ta-
mamlanmasıyla işletme faaliyet göstermeye başlamaktadır. Sıfırdan yatırım stratejisi-
nin uluslararasılaşma sürecinde işletmeye sağladığı önemli üstünlükler bulunmaktadır. 
Öncelikle bu stratejide işletme kendi ihtiyaçlarını en iyi karşılayan kuruluş yerini seçip, 
yeni ve modern bir üretim tesisi kurma imkânına sahiptir. Ev sahibi ülkeler ve/veya yatı-
rım yapılan bölgenin yerel yönetimi, istihdam sağlama ve bölgesel kalkınma potansiyeli 
nedeniyle, yeni kurulan tesislere yönelik çeşitli teşvikler sağlamaktadır. Bu tür teşvikler 
işletmenin maliyetleri üzerinde azaltıcı bir etki yaratacaktır. Sıfırdan yatırım stratejisin-
de işletme faaliyetlerine temiz bir finansal geçmişle başlayacaktır. Yöneticilerin eskimiş 
teknolojik donanımla, geçmişe dönük borç yüküyle, modası geçmiş çalışma normlarıyla 
uğraşmasına gerek yoktur. Sıfırdan yatırım stratejisinde işletme ev sahibi ülke pazarında 
var olma derecesine ve rekabet hızına kendisi karar vermektedir. Satın alınan işletmenin 
işlerini devam ettirmek gibi bir sorumluluk sıfırdan yatırım stratejisi için geçerli değildir. 
Genelde, ana ülke ile ev sahibi ülke arasındaki kültürel farkın genişliği işletmeleri sıfırdan 
yatırım yapmaya yönlendirmektedir (Gri�in ve Pustay, 2015: 379).

Sıfırdan yatırım stratejisinin de olumsuzlukları vardır. Öncelikle etkili ve başarılı bir 
yatırım zaman ve sabır gerektirmektedir. Ayrıca arzu edilen kuruluş yerinde uygun arazi 
bulunmayabilir veya bulunsa bile arsa maliyetleri çok yüksek olabilir. Yeni tesislerin inşa 
edilme sürecinde işletme çok sayıda ve karmaşık yasal düzenlemeye uyum sağlamak zo-
runda kalmaktadır. İşletme ev sahibi ülkeden temin edeceği insan kaynaklarını kendi per-
formans standartları çerçevesinde eğitmek isteyecektir, bu da doğal olarak maliyet artışına 
sebep olacaktır. Satın alma stratejisiyle kıyaslandığında işletmenin yeni bir tesis kurması 
ev sahibi ülke vatandaşları tarafından kendisine yüklenen “yabancı” damgasının güçlen-
mesine sebep olacağı da göz ardı edilmemelidir (Gri�in ve Pustay, 2015: 379).

Satın Alma Stratejisi
Doğrudan yabancı yatırım yaparak yabancı pazara giriş yöntemlerinin ikincisi ev sahi-
bi ülkede faaliyet gösteren işletmelerden bir veya bir kaçını satın almaktır. Her ne kadar 
yapılan işlem bankacılık işlemleri, hukuki sorunlar, düzenleyici kurumlarla ilişkiler, şir-
ket birleşmeleri ve satın almalar konusunda uzman danışmanların varlığını gerekli kılan 
karmaşık bir iş olsa da, stratejinin temel gerekçesi oldukça basittir. Hâlihazırda faaliyet 
göstermekte olan bir işletmenin satın alınmasıyla, yatırımcı taraf satın aldığı işletmenin 
üretim tesisleri, çalışanları, markaları ve dağıtım ağı üzerinde oldukça hızlı ve etkili bir 
kontrol gücü elde edecektir. Uluslararası işletme satın aldığı işletmeyi uluslararası ope-
rasyonuyla bütünleştirirken, yatırım yapılan işletme gelir elde etmeye devam edecektir. 
Ayrıca satın alma stratejisi sıfırdan yatırım yapmanın aksine sektörde fazladan kapasite 
artışı da yaratmamaktadır. Özellikle talebin düşme eğiliminde olduğu dönemlerde kapa-
site artışının atıl kalacağı da unutulmamalıdır (Gri�in ve Pustay, 2015: 379).

Bazı durumlarda yabancı pazara girişin tek yolu var olan bir işletmenin satın alınması 
olabilir. Özelleştirmelerin de satın alma stratejisiyle pazara giriş açısından önemli bir et-
ken olduğu belirtilmelidir (Gri�in ve Pustay, 2015: 379).

Satın alma stratejisin olumsuz tara�arı da vardır. Satın alan işletme satın aldığı işlet-
menin yönetsel, finansal vb. tüm yükümlülüklerini de omuzlamak durumundadır. Satın 
alınan işletmenin emek piyasasındaki itibarı, çalışanlara ödenmesi gereken tazminatlar 
veya çevre konusunda yaratılan sorunlardan kaynaklı gizli maliyetler yatırım yapan iş-
letmeyi oldukça zorlayabilir. Tabii ki faaliyetlerin devam ediyor olması, yatırım yapan ta-
rafından ilk dönemde katlanılması gereken maliyetlerin sıfırdan yatırım yapma tercihine 
göre daha fazla olması sonucunu doğurmaktadır (Gri�in ve Pustay, 2015: 380).
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Ortak Girişim: Tanımı ve Türleri
Bir başka doğrudan yabancı yatırım türü ortak girişimdir. Ortak	girişim iki veya daha 
fazla işletmenin ortak çıkarları doğrultusunda bir araya gelerek kurdukları, ortak sa-
hiplik esasına dayanan bir yatırım türüdür. Ortak girişim geleneksel olarak yabancı 
ülke faaliyetlerinde mülkiyete dayalı engelleri aşabilmenin anahtarı olarak görülmek-
tedir (Özalp, 1995: 15). Bu tür ortaklıklar devletlerin uluslararası işletmecilik faali-
yetlerine yönelik düzenlemelerini alt edebilme yetisi nedeniyle, özellikle teknoloji ve 
iletişim sektörlerinde hızlı bir gelişim göstermektedir (Griffin ve Pustay, 2015: 380). 

Ortak girişimin temel özellikleri, bir başka ifadeyle ortak girişim tanımında üze-
rinde durulması gereken bazı önemli noktalar aşağıda sıralanmaktadır (Mead ve 
Andrews, 2009: 291).

•	 rtak	girişim	iki	veya	da a	fazla	işletmenin	ortak	yatırımını	gerektirir
•	 Bağımsız	bir	tüzel	kişiliğe	sa iptir 	ortaklardan	 iç	birine	tam	olarak	ait	değildir
•	 üm	ortaklar	denetim	 akkına	ve	sorumluluğuna	sa iptir 	
•	 rtaklar	yasal	olarak	bağımsız	işletmelerdir	ve
•	 rtaklardan	en	az	birinin	genel	merkezi	ortak	girişimin	kurulduğu	ülke	dışın-

da yer almaktadır. 
Genel olarak değerlendirildiğinde işletmeleri ortak girişim içinde yer almaya iten 

sebeplerin ana çıkış noktası ortaklıkla sağlanan sinerjik etkidir. Ortak girişimle piya-
sada daha güçlü bir konum elde edilebilmekte, risk ortaklar arasında paylaşılmakta, 
ölçek ekonomilerinden yararlanılmakta ve yoğun rekabet baskısından kaçınılabilmek-
tedir. Ortak girişimle teknolojik açıdan daha az gelişmiş ortak teknoloji transfer etme 
fırsatı yakalamakta, yönetim sistemi gelişmemiş ortak daha iyi yönetim teknikleriyle 
tanışmakta, iş hacmi daralan ortak genişleme fırsatı yakalamaktadır. Ortak girişim 
içinde yer alan tüm işletmeler işletmecilik deneyimlerini önemli ölçüde geliştirmek-
tedir. Ayrıca tüm ortaklar girişim içinde itibarı yüksek olan işletmelerin itibarından 
faydalanma imkânına da sahip olmaktadır (Mead ve Andrews, 2009: 293). 

Ortak girişim, iki veya daha 
fazla işletmenin ortak çıkarları 
doğrultusunda bir araya gelerek 
kurdukları, ortak sahiplik esasına 
dayanan bir yatırım türüdür. 

Şekil 3.5

Ortak Girişimde 
Fayda/Sorumluluk 
Dağılımı

Kaynak: Mead 
ve Andrews, 2009: 
294’ten yararlanılarak 
hazırlanmıştır. 

Yerel Ortak/Ortakların
Elde Ettiği Faydalar

Yabancı Ortak/Ortakların
Elde Ettiği Faydalar

Uluslararası know-how/
bağlantı
Uluslararası itibar
Uluslararası pazarlara erişim
Uluslararası istihdam
piyasasına erişim
Uluslararası �nansman
Uluslararası teknolojik destek
Uluslararası kaynak sağlama
Uluslararası dağıtım ağı

Yerel bağlantı
Yerel itibar
Yasal düzenlemelere ilişkin
bilgi/deneyim
Yerel kültür
Yerel ürünlere erişim
Yerel istihdam piyasasına
erişim
Yerel kaynaklara erişim
Yerel dağıtım ağı

Ortak 
Girişim
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Ortak girişimin başarısında amaç birliğinin yanında ortaklar arası uyum ve güven 
de sağlanmalıdır. Ortaklar arasında uyum çıkarların, kaynakların, büyüklüklerin, za-
manlamanın tamamlayıcılığıyla sağlanmaktadır. Çıkarların uyumu işletmelerin aynı 
sektörde faaliyet göstermesi gerektiği anlamına gelmez. Burada anlatılmak istenen çı-
karların tamamlayıcı yapıda olmasıdır. Kaynak uyumu işletmelerin sahip oldukları ve 
olmadıkları kaynakların birbirini tamamlamasını gerektirdiği anlamına gelir. Ortak 
girişim kuran işletmelerden biri diğerlerine göre çok büyük ise, büyük olan işletme-
nin diğerlerine tahakküm uygulaması ve kendi çıkarlarının gözetilmesini talep etmesi 
tehlikesi ortaya çıkar. Başarılı ortak girişimler genelde benzer büyüklükte işletmeler 
arasında kurulmaktadır. Zamanlama uyumu ise işletmelerin kısa, orta ve uzun döne-
me ilişkin ortak algıya ve beklentiye sahip olmalarıyla mümkün olacaktır (Mead ve 
Andrews, 2009: 295-297).

Ortaklar arasında güvenin inşa edilebilmesi için ortak girişime katılan işletmele-
rin ise aşağıda sıralanan konuları faaliyet takvimin başında karara bağlamaları öneril-
mektedir (Mead ve Andrews, 2009: 297).

•	 Stratejilerin	planlanması	ve	uygulanmasında	ön elikler	belirlenmelidir.
•	 üzel	kişiliğe	ilişkin	sözleşmenin	detaylarında	anlaşma	sağlanmalıdır.
•	 aaliyetlerin	gelişme	aşamaları	öngörülmelidir.
•	 önetim	tarzı 	yapısı	ve	sistemleri	tasarlanmalıdır.
•	 rtak	girişim	kuran	 işletmelerin	kendi	aralarındaki	ve	çevreyle	olan	 iletişim	

kalıpları belirlenmelidir.
•	 rtak	girişim	kapsamında	performans	değerlendirme	sistemi	kurulmalıdır.	
İki veya daha fazla işletmenin ortak bir amaca yönelik olarak bağımsız bir tüzel ki-

şiliğe sahip olacak şekilde kurdukları ortak girişimlerin genel olarak dört farklı şekil-
de, bir başka ifadeyle konfigürasyonda oluşturulabildiği belirtilmektedir. Söz konusu 
ortak girişim türleri ileriye doğru bütünleşmeye dayalı ortak girişim, geriye doğru 
dikey bütünleşmeye dayalı ortak girişim, geri satın alma amaçlı ortak girişim ve çok 
katmanlı ortak girişim şeklinde sıralanmaktadır (Wild, Wild ve Han, 2010: 396).

•	 İleri	Doğru	Dikey	Bütünleşmeye	Dayalı	Ortak	Girişim:	İleriye doğru dikey 
bütünleşmeye dayalı ortak girişimde işletmeler değer zincirleri kapsamında 
müşteriye/son kullanıcıya doğru genişleme imkânı verecek şekilde bütünleş-
meye gitmektedir. Mutfak ve küçük ev aletleri üreten iki işletmenin gelişmekte 
olan yabancı pazarlardaki müşterilerine daha kolay erişmek amacıyla peraken-
de satış yapan bir mağazalar zinciri kurmak üzere ortak girişim kurmaları ileri 
doğru dikey bütünleşmeye dayalı ortak girişim örneğidir. Şekil 3.6a’da betim-
lemeye çalıştığımız bu örnekte, iki işletmenin normalde, bağımsız perakende-
ciler tarafından yürütülecek satış faaliyetini gerçekleştirmek üzere ortak bir 
girişim kurmaları ve bu yolla müşterilerine daha yakın faaliyet gösterebilme 
imkânı yakalamaları söz konusudur (Wild, Wild ve Han, 2010: 396).

Ortak girişim türleri ileriye doğru 
bütünleşmeye dayalı ortak girişim, 
geriye doğru dikey bütünleşmeye 
dayalı ortak girişim, geri satın 
alma amaçlı ortak girişim ve çok 
katmanlı ortak girişim şeklinde 
sıralanmaktadır.
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•	 Geriye	Doğru	Dikey	Bütünleşmeye	Dayalı	Ortak	Girişim:	İleriye doğru di-
key bütünleşme odaklı ortak girişimin tersine geriye doğru dikey bütünleşme-
ye dayalı ortak girişimlerde iki veya daha fazla işletmenin hammadde ve diğer 
girdi kaynaklarına daha yakın olma amacı vardır. Değer zincirinde tedarik-
çiler tarafından sağlanmakta olan kaynakların işletmelerin kurdukları ortak 
girişim tarafından sağlanması söz konusudur. Şekil 3.6b’de görüldüğü gibi, iki 
veya daha fazla demir-çelik işletmesinin, demir madenciliği konusunda ortak 
girişim kurması, geriye doğru dikey bütünleşmeye dayalı ortak girişim olarak 
nitelendirilebilir (Wild, Wild ve Han, 2010: 396-397). 

•	 Geri	Satın	Alma	Amaçlı	Ortak	Girişim:	Geri satın alma amaçlı ortak girişim 
türünde ortak girişimde yer alan işletmelerin sağladıkları kaynaklarla gerçek-
leştirilen üretim sürecinin çıktısının, yine ortak girişim dâhilinde olan bir iş-
letme tarafından satın alınması söz konusudur. Geri satın alma amaçlı ortak 
girişim üretim sürecinde ölçek ekonomilerinden yararlanmak isteyen fakat 
talep azlığı nedeniyle bireysel düzeyde büyümeyi riskli bulan işletmelerin ter-
cih ettikleri yoldur. Otomobil üreticilerinin talebin yetersiz olduğu bölgelerde 
ortaklaşa motor veya parça üretim tesisi kurmaları ve sonrasında bu tesislerde 
üretilen ürünleri satın almaları, bu tür bir ortak girişim konfigürasyonuna ör-
nek olarak verilebilir (Wild, Wild ve Han, 2010: 397).

Şekil 3.6b

Geriye Doğru Dikey 
Bütünleşmeye Dayalı 
Ortak Girişim

Kaynak: Wild, Wild 
ve Han, 2010: 397

A İşletmesi
(Demir-Çelik)

B İşletmesi
(Demir-Çelik)

AB
Madencilik

Şekil 3.6a

İleri Doğru Dikey 
Bütünleşmeye Dayalı 
Ortak Girişim

Kaynak: Wild, Wild 
ve Han, 2010: 397

A
İşletmesi

AB
Perakende

Satış Zinciri

B
İşletmesi



3. Ünite - Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri 75

•	 Çok	Katmanlı	Ortak	Girişim:	Çok katmanlı ortak girişimde, Şekil 3.6d’de gö-
rüldüğü gibi, ortaklığa üye olan işletmelerden biri veya bir kısmının ileri yönlü, 
diğer kısmının ise geri yönlü bütünleşmeye gitmeleri söz konusudur. Çok kat-
manlı ortak girişim, genelde birbirlerinin çıktılarını girdi olarak kullanan işlet-
melerin bir araya gelerek oluşturdukları bir yapılanmadır. Beyaz eşya üreticisi 
bir işletmenin ürünlerini satan perakende zinciriyle ortaklaşa lojistik alanında 
faaliyet gösterecek bir lojistik firması kurması çok katmanlı ortak girişim türüne 
örnek olarak verilebilir. 

Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri: Genel Bakış
Uluslararası işletmecilik faaliyetlerinin küçük ve orta boyutlu işletmelerle ilişkisi ile geliş-
mekte olan ülkeler ve uluslararası işletmecilik gibi konulara geçmeden önce, buraya kadar 
açıklanan yabacı pazara giriş yöntemlerinin üstünlük ve zayı�arı ile bazı temel değişken-
lere ilişkin özet bilgi içeren Tablo 3.8 ve Tablo 3.9’un irdelenmesinin konunun daha iyi 
anlaşılması açısından oldukça önemli olduğu düşünülmektedir.

Şekil 3.6c

Geri Satın Alma 
Amaçlı Ortak Girişim

Kaynak: Wild, Wild 
ve Han, 2010: 397

A İşletmesi
(Otomotiv)

A İşletmesi
(Otomotiv)

B İşletmesi
(Otomotiv)

B İşletmesi
(Otomotiv)

AB
Motor

Üretim 
Tesisleri

Şekil 3.6d

Çok Katmanlı Ortak 
Girişim

Kaynak: Wild, Wild 
ve Han, 2010: 397

A İşletmesi
(Üretim)

B İşletmesi
(Perakendecilik)

AB
Lojistik

Hizmetleri
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G r ş	
Yöntem

stünlükler ayı ıkları Kr t k	Başarı	Faktörler

İ racat Görece	düşük	 nansman	gereks n m

azar	g r ş	 ızını	düşüreb lme

Yerel	pazara	 l şk n	b lg 	ed nme	 mk nı

Yabancı	yatırıma	yönel k	
kısıtlamalardan	kaçınma

Gümrük	tar eler 	ve	tar e	dışı	
engellere	karşı	dayanıksızlık

Loj st k	karmaşa

D str bütörlerle	çatışma	yaşama	
potans yel

Dağıtımcı	seç m

Nakl ye	g derler

Gümrük	verg ler 	ve	kotalar

L sans	
Anlaşması

Düşük	 nansal	r sk

yasa	potans yel n 	değerlend rmede	
düşük	mal yet

Gümrük	tar eler ,	tar e	dışı	engeller	
ve	yabancı	yatırımlara	yönel k	
kısıtlamalardan	kaçınma

L sans ye	tara ından	sağlanan	yerel	
pazar	b lg s

Sınırlı	p yasa	 ırsatı	ve	karlılık

L sans ye	olan	bağımlılık

L sans yeyle	oluşab lecek	
çatışmalar

Gelecekte	kend ne	rak p	b r	
şletme	ortaya	çıkab lmes

L sans yen n	kal tes 	ve	
güven l rl ğ

rünün	takl t	ed leb l rl ğ

Ev	sa b 	ülken n	uyguladığı	
royalte	sınırları

Franc s ng Düşük	 nansal	r sk

yasa	potans yel n 	değerlend rmede	
düşük	mal yet

Gümrük	tar eler ,	tar e	dışı	engeller	
ve	yabancı	yatırımlara	yönel k	
kısıtlamalardan	kaçınma

L sans ye	tara ından	sağlanan	yerel	
pazar	b lg s

Sınırlı	p yasa	 ırsatı	ve	k rlılık

L sans ye	olan	bağımlılık

L sans yeyle	oluşab lecek	
çatışmalar

Gelecekte	kend ne	rak p	b r	
şletme	ortaya	çıkab lmes

Operasyonel	kal te	kontrol

ret m	
Sözleşmes

Düşük	 nansal	r sk

ret me	ayrılan	kaynakların	en	aza	
nd r leb lmes

Kaynakların	değer	z nc r n n	üret m	
dışındak 	alanlarına	yönelt leb lmes

Kal te	ve	tesl m	zamanları	
açısında	düşük	kontrol

Düşük	öğrenme	potans yel

otans yel	 alka	 l şk ler	
sorunları

Yerel	üret c n n	güven l rl ğ 	ve

kal te	algısı

Operasyonel	denet m

İnsan	 akları	 laller

Yönet m	
Sözleşmes

İşletmen n	kaynaklarını	uzmanı	
olduğu	alana	yönelteb lmes

Düşük	 nansal	kaynak	gereks n m

Sözleşmeyle	sınırlı	kazanç

Karşı	tara a	arzu	ed lmeyen	b lg 	
ve	tekn ğ n	trans er	ed lmes

zun	döneml 	 st dam

Ana tar	
Tesl m	
rojeler

İşletmen n	kaynaklarını	uzmanı	
olduğu	alana	yönelteb lmes

zun	döneml 	 aal yet	r sk nden	
kaçınma

F nansal	r sk	(mal yet	aşımı)

İnşaat	r sk 	(gec kmeler	ve	
tedar kç lerle	yaşanan	sorunlar)

Yerel	ortağın	kabul	ed leb l rl ğ

Altyapının	gel şm şl k	düzey

Yerel	tedar kç ler n	kapas tes

K rın	ülke	dışına	çıkarılma	
potans yel

İş	yapılan	kamu	görevl ler ne	
duyulan	güven

Doğrudan	
Yabancı	
Yatırım

Yüksek	k r	potans yel

Faal yetler	üzer nde	denet m	
sağlayab lme

Yerel	pazara	 l şk n	b lg 	ed neb lme

Tar e	ve	tar e	dışı	engellerden	
kaçınma

Yüksek	 nansal	ve	yönetsel	
yatırım	gerekl l ğ

ol t k	r ske	oldukça	açık

Yabancı	yatırıma	yönel k	
kısıtlamalara	oldukça	duyarlı

Yüksek	yönetsel	karmaşıklık

Ekonom k,	s yas 	ve	kur	r sk n n	
değerlend r leb lmes

Yerel	kabul	ed lme

Elde	ed len	karın	trans er	
ed leb lmes

Tablo 3.8
Uluslararası Pazarlara Giriş Yöntemlerinin Üstünlükleri ve Zayı�ıkları

Kaynak: Deresky, 2011: 234; Gri�in ve Pustay, 2015: 364
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Temel	Değ şkenler İ racat L sans	Anlaşması/
Franc s ng

Doğrudan	
Yabancı	Yatırım

1.	 G r ş	kolaylığı Yüksek Orta Yüksek

.	 G r ş	 ızı Yüksek Orta Düşük

.	 Yasal	kısıtlar Orta Düşük Yüksek

.	 azara	nü uz	etme Düşük Düşük Yüksek

.	 Ger b ld r m	 Düşük Düşük Yüksek

.	 Faal yetler n	kontrolü Düşük Düşük Yüksek

7.	 Yönetsel	destek	gereğ Düşük Düşük Yüksek

8.	 Faal yet	mal yet Orta Orta Düşük

9.	 Sermaye	 t yacı Düşük Yok Yüksek

10.	 K r	potans yel Orta Düşük Yüksek

11.	 F nansal	r sk Düşük Düşük Yüksek

1 .	 Teknoloj k	r sk Orta Yüksek Düşük

1 .	 Ölçek	Ekonom s Yüksek Düşük Orta

1 .	 lusallaştırılma	r sk Düşük Düşük Yüksek

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK, INTERNET VE E-TİCARET
Hangi yabancı pazara giriş yöntemini tercih ederse etsin, işletmelerin çoğu internet ve 
e-ticareti uluslararası işletmecilik faaliyetlerini genişletmek amacıyla yoğun bir şekilde 
kullanmaktadır. E-ticaret internetin uluslararası işletmecilik faaliyetleri üzerindeki etki-
lerinden yalnızca yalnızca biridir. Geniş anlamda internet, küresel piyasaları dönüştür-
mekte ve işletmelerin iş yapma tarzlarını, rekabet etme biçimlerini ve hizmet anlayışlarını 
önemli ölçüde etkilemektedir. Web’in küreselleştiği oldukça açıktır. Tablo 3.10’da dünya 
çapında internet kullanımına ilişkin bilgilere yer verilmiştir (Deresky, 2011: 226). 

Bölge Nüfus (2015)
Dünya 

Nüfusuna 
Oranı (%)

Internet 
Kullanıcı 

Sayısı

Internet 
Kullanım 
Oranı (%)

Büyüme Hızı
(2000 – 2015)

(%)

A r ka 1.1 8. . 1 ,0 0.9 . 9 8, 7. 1,

Asya .0 . .88 ,0 1. .08 . 9 0, 1. 19,1

Avrupa 8 1. .90 11, 0 .1 7. 80 7 , 7 ,9

Orta	Doğu .1 7. , 1 .17 .1 , . 9,8

Kuzey	Amer ka 7.178. 8 ,9 1 .8 7. 87,9 190,

Lat n	Amer ka	ve	
Karay pler

17.0 9.71 8, .8 .199 ,9 1.808,

Okyanusya/
Avustralya

7.1 8. 0, 7. 00. 0 7 , ,9

Dünya	(Toplam) 7. 9.90 . 100 . . 1.1 , 8 ,

Tablo 3.10 çok farklı açılardan yorumlanabilir. Fakat burada sadece dikkat çekilmesi 
gereken bazıları üzerinde duracağız. Öncelikle dünya nüfusunun neredeyse yarısı İnternet 
erişimine sahiptir. Internet kullanımı 2000 - 2015 yılları arasında sekiz katın üzerinde ar-
tış göstermiştir Aynı dönemde, kullanım oranının en yüksek artış gösterdiği bölgeler sıra-
sıyla Afrika, Orta Doğu, Latin Amerika ve Karayipler şeklinde sıralanmaktadır. Gelişmiş 
ülkeler İnternet erişim sorunlarını çözmüş, gelişmekte olan ülkelerde bu yolda oldukça 
önemli bir mesafe kaydetmiştir. Birçok gelişmekte olan ülke e-ticaretin sağladığı iş fırsat-

Tablo 3.9
Pazara Giriş 
Yöntemlerine İlişkin 
Temel Değişkenler

Kaynak: Neelankavil ve 
Rai, 2015: 240

2000-2015 döneminde internet 
kullanım oranlarındaki artış hızı 
en yüksek olan bölge Afrika’dır.

Tablo 3.10
Dünya Geneli Internet 
Kullanımı (Kasım, 
2015)

Kaynak: http://www.
internetworldstats.com/
stats.htm adresinden 
14.01.2016 tarihinde 
erişilmiştir.
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larının farkına vararak, altyapı yatırımlarına hız vermiştir. Müşteriler işletmelere e-ticaret 
yapmaları konusunda baskı uygulamaktadır. Tüm dünyaya hizmet veren İngilizce web 
sitesi yerine, işletmeler faaliyet gösterecekleri ülke dilinde web siteleri hazırlayarak web 
sitelerinin ziyaretçi sayısını arttırmaya çalışmaktadır. E-ticaretin uluslararası işletmecilik 
alanında sağladığı faydalar arasında en önde geleni yabancı ülke pazarlarına girişi ve çıkışı 
hızlandırmasıdır. E-ticaretin olası sorunlarından korunmak için, e-ticaretin var olan ulus-
lararası faaliyetlerin uzantısı değil, başlı başına bir tür uluslararası işletmecilik operasyonu 
şeklinde değerlendirilmesi önerilmektedir (Deresky, 2011: 227). 

Dünya genelinde internet kullanımına ilişkin verileri ışığında sizce hangi bölgelere, hangi 
yöntemle giriş yapılması daha uygundur? 

KOBİ’LER VE ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK FAALİYETLERİ 
Uluslararası işletmecilik faaliyetleri genelde beklenilmedik bir siparişle başlayan ve bu 
aşamada çoğunlukla ihracatın giriş yöntemi olarak tercih edildiği faaliyetlerdir. Uluslara-
rası işletmecilik faaliyetlerine ilişkin böylesi bir niteleme, bilgi ve iletişim teknolojilerin-
de yaşanan gelişmelerle bir arada değerlendirildiğinde, uluslararası işletmeciliğin işletme 
büyüklüğünden bağımsız bir olgu olduğu düşünülebilir. Fakat özellikle KOBİ olarak tabir 
edilen, küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin uluslararası işletmecilik faaliyetlerine baş-
lamalarını engelleyen çok sayıda kısıtlayıcı etken olduğu unutulmamalıdır. Tablo 3.11’de, 
OECD’nin bulgularına dayanılarak belirlenen KOBİ’lerin uluslararasılaşmasının önünde-
ki temel engeller ve bu engellere ilişkin açıklamamalar, önem sırasına göre sıralanmış bir 
şekilde görülmektedir.

Önem 
Sırası Engel Türü Açıklama

1 Yetk nl k
luslararası	 aal yetler	 ç n	gereken	 şgücünün	n tel k	olarak	

bulunmaması	veya	eğ t m	düzey nde	eks kl kler
2 F nansman İ racat	mal yetler n 	karşılayacak	düzeyde	çalışma	sermayes 	olmaması	

3 Er ş m yasaya	 l şk n	b lg n n	yokluğu	veya	anal z	ed lememes

4 Er ş m Yabancı	ülkelerdek 	 ş	 ırsatlarının	tanımlamaması

5 Yetk nl k
Yönet c ler n	uluslararası	 aal yetlere	ayıracakları	yeterl 	zaman	
bulamamaları

6 Yetk nl k otans yel	yabancı	ortaklarla	 let ş m	kurulamaması

7 Yetk nl k Yabacı	ülke	pazarlarına	uygun	ürün	gel şt r lememes

8 İş	Çevres Tanıdık	olmayan	çevresel	koşullar

9 Yetk nl k
Kal te,	standart	ve	özel kler	açısından	 raç	ed leb lecek	ürünler n	
üret lememes

10 Er ş m İ racat	uygulamalarının	ve	belgeler n n	anlaşılmasında	yaşanan	güçlük

KOBİ’lerin uluslararası işletmecilik faaliyetlerine girişte yaşadıkları engeller, ulusla-
rarası açılımın imkânsız olduğu şeklinde yanlış bir algı yaratmamalıdır. KOBİ’lerin sahip 
olduğu esnek maliyet yapısı ve karar alma süreçleri, değişime uyum hızı ve kapasiteleri, 
bürokrasiyi aşma konusunda kişisel iletişim becerilerini kullanabilme yetileri ile ürünleri 
müşteri talepleri doğrultusunda kişiselleştirme kabiliyetleri yabancı pazarlara giriş açısın-
dan onları güçlü kılan yönleridir (Johnson ve Turner, 2003: 132).

Zayıf yönlerini geliştirip güçlü yönlerini öne çıkarak yabancı pazarlara giriş yapabilen 
özel bir KOBİ türü, mikro-çokuluslu işletmeler olarak anılan KOBİ’lerdir. Mikro-çokuluslu 
işletmeler çokuluslu işletmeler gibi birçok ülkeye yönelik dağıtım yapabilen işletmelerdir. 
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Tablo 3.11
KOBİ’lerin 
Uluslararasılaşması 
Önündeki Engeller

Kaynak: Wall, Minocha 
ve Rees, 2010: 73 

KOBİ’lerin uluslararası pazara giriş 
aşamasında yaşadıkları engellerin 
yanında girişlerini kolaylaştıran 
güçlü yanlarının olduğu göz ardı 
edilmemelidir. 
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Mikro-çokuluslu işletmeler ürün sunumlarını farklı bölgelere yönelik olarak kişiselleş-
tirebilmekte ve aynı zamanda oldukça uzak bölgelerde yer alan tedarikçilerle çalışabil-
mektedir. Her ne kadar yeni bir açılım olmasa da, teknolojik gelişmeler ve İnternetin iş 
yaşamındaki rolünün güçlenmesi mikro-çokuluslu işletmelerin gelişim süreci üzerinde 
olumlu bir etki yaratmıştır (Johnson ve Turner, 2003: 139). 

ÇOKULUSLU İŞLETMELER VE GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER
Uluslararası işletmecilik faaliyetlerini ele aldığımız bu üniteye son vermeden önce ulusla-
rarası işletmecilik alanında yaşanan son eğilimlere değinmek yerinde olacaktır. Gelenek-
sel olarak uluslararası işletmecilik faaliyetleri gelişmiş ülke kökenli işletmeler tarafından 
yürütülen faaliyetler olarak düşünülmüştür. Gerek uluslararası işletmeciliğin tarihsel ge-
lişimi gerekse de Tablo 3.12’de görülen uluslararası yayılım itibariyle en büyük 15 çoku-
luslu işletmeye ilişkin olarak derlenen bilgiler, bu görüşü doğrular niteliktedir. Tarihsel 
açıdan baktığımızda, örneğin İngiltere kökenli Doğu Hindistan Şirketi’nin (�e East India 
Company, 1600-1874), çokuluslu işletmeciliğin atası olduğu kabul edilmektedir (Clegg, 
2015). Fakat günümüzde gelişmiş ülke kökenli işletmeler kadar gelişmekte olan ülke kö-
kenli işletmelerin de uluslararası işletmecilik faaliyetleri içinde yer almaya başladıkları 
yadsınamaz bir gerçektir. 

Gelişmekte olan ülke kökenli çokuluslu işletmeler; gelişmekte olan ülke işletmesi, üçüncü 
dünya kökenli çokuluslu işletmeler, geleneksel olmayan çokuluslu işletmeler şeklinde de 
anılmaktadır. 

Çokuluslu İşletme Adı Ana Ülke
Faaliyet 

Gösterilen 
Ülke Sayısı

Uluslararasılaşma 
Endeksi

(%)

Uluslarüstüleşme 
Endeksi

(%)
Deutsc e	 ost	AG Almanya 111 83 37

Royal	Dutc /S ell	Group
ollanda/	
İng ltere

98 56 70

Nestl 	SA İsv çre 96 93 83

S emens	AG Almanya 89 75 66

BASF	AG Almanya 88 78 57

rocter	 	Gamble ABD 75 81 59

Gla oSm t -Kl ne İng ltere 74 75 54

L nde Almanya 72 91 89

Bayer	AG Almanya 71 76 55

ll ps	Electron cs	 ollanda 68 76 85

Total Fransa 66 72 74

IBM ABD 66 88 57

	Group	 LC İng ltere 64 65 87

Roc e	Group İsv çre 62 89 80

Novart s İsv çre 62 92 71

Tablo 3.12’de yer alan “Uluslararasılaşma Endeksi (%)” çokuluslu işletmeye bağlı olan tüm 
işletmelerin, çokuluslu işletmeye bağlı olan yabancı işletmelere oranlanıp 100’le çarpıl-
masıyla elde edilmektedir. “Uluslarüstüleşme Endeksi (%)” ise yabancı varlıkların toplam 
varlıklara oranı, yabancı ülkede gerçekleştirilen satışların toplam satışlara oranı ve toplam 
istihdamın yabancı ülkelerde istihdam edilen işgücüne oranı şeklinde ifade edilen üç farklı 
oranın ortalamasının alınıp 100’le çarpılmasıyla elde edilmektedir. 

Tablo 3.12
Uluslararası Yayılım 
Açısından En Büyük 15 
Çokuluslu İşletme

Kaynak: World 
Investment Report 
(UNCTAD, 2008)’den 
aktaran Wall, Minocha 
ve Rees, 2010: 35.
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Gelişmekte olan ülkeler gelişmemiş ülkeler ile gelişmiş ülkeler arasında geçiş aşama-
sında olan ülkelerdir. BRICS olarak bilinen ve Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney 
Afrika ülkelerinin oluşturduğu, bazen ülkemizin de dâhil edilip BRICS-TR şeklinde ge-
nişletilen grup gelişmekte olan ülkelere ilişkin sını�andırmalarda öne çıkmaktadır. Ge-
lişmekte olan ülkelerin gelişme hızları oldukça yüksektir. Dünya ticaret hacminin yarısı 
gelişmekte olan ülkeler tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaşanan ekonomik gelişme pa-
ralelinde gelişmekte olan ülke vatandaşlarının harcanabilir gelir potansiyelleri de geniş-
lemektedir. Bu durum da, doğal olarak, kaynak, piyasa ve verimlilik arayışlarında geliş-
mekte olan ülkelerin doğrudan yabancı yatırım yönelimlerinde öne çıkmalarına sebep 
olmaktadır. 2025 yılı itibariyle Fortune 500 listesinin %45 oranında gelişmekte olan ülke 
kökenli çokuluslu işletmelerden oluşacağı öngörülmektedir. 1990 yılında listenin sadece 
%5’inin gelişmekte olan ülke kökenli çokuluslu işletmelerden oluştuğu hatırlanırsa yaşan-
ması beklenen ve yaşanan gelişmenin hızı ve büyüklüğü kendiliğinden ortaya çıkacaktır 
(Morschett, Schramm-Klein ve Zentes, 2015: 103-105). 

Gelişim Ölçütü Geleneksel Çokuluslu İşletmeler Yeni Çokuluslu İşletmeler

yum	kab l yet Düşük Yüksek

Denges z	ve	 st krarsız	
ş	ve	s yas 	ortamla	baş	
edeb lme	yeteneğ

ayı Güçlü

Rekabet	üstünlüğü Güçlü ayı

luslararasılaşma	
rotası

yasa	arayışı 	Yakından	uzağa yasa	arayışı 	Çok	yönlü

Düşük	mal yet	arayışı
Da a	az	gel şm ş	ülkelere	doğru	

Düşük	mal yet	arayışı
lke	gel şm şl k	düzey 	arttıkça,	

da a	az	gel şm ş	ülkelere	doğru	
Stratej k	kaynak	arayışı
Gel şm ş	ülkelere	yönel k

Stratej k	kaynak	arayışı
Gel şm ş	ülkelere	yönel k

Terc 	ed len	yabancı	
pazara	g r ş	yöntem

Doğrudan	yabancı	yatırım Satın	alma	ve	stratej k	 şb rl kler

luslararasılaşma	 ızı Yavaş,	adım	adım	g r ş ızlı	ve	çok	yönlü

Gelişmekte olan ülke kökenli çokuluslu işletmelerin gelişme kalıplarıyla gelişmiş ülke 
kökenli çokuluslu işletmelerin gelişme kalıpları karşılaştırmalı olarak Tablo 3.13’te yer al-
maktadır. Bu ünite kapsamında da üzerinde durduğumuz, deneyim ve bilgi edindikçe daha 
fazla risk alarak, yavaş yavaş yabancı pazarlara girmeye dayalı gelişme kalıbı, gelişmekte 
olan ülke kökenli çokuluslu işletmeler için pek de geçerli değildir. Gelişmekte olan ülke kö-
kenli çokuluslu işletmelerin birçoğu oldukça hızlı bir şekilde uluslararasılaşmaktadır. Bunu 
yaparken çoğu kez, zayıf işletmecilik altyapısı, entelektüel varlıklara ilişkin kısıtlı koruma, 
siyasi istikrarsızlık ve muğlak bir adalet sistemi içerisinde faaliyet göstermekte, aynı za-
manda zengin ve deneyimli gelişmiş ülke kökenli çokuluslu işletmelerle de rekabet etmek-
tedirler. Kuruluş aşamalarında yaşadıkları zorluklar, gelişmekte olan ülke kökenli çoku-
luslu işletmeleri, Nietzsche’nin deyimiyle öldürmemekte, aksine güçlendirmektedir. Sahip 
oldukları örgüt kültürü, uzun yıllardır faaliyet gösteren çokuluslu işletmelere kıyasla daha 
atik davranabilmelerini olanaklı kılmaktadır. Gelişmekte olan ülke kökenli çokuluslu işlet-
meler kendi ülkelerindeki güçlü konumlarını avantaja çevirme konusunda ustadır. Bu yolla 
deneyimli çokuluslu işletmelerle stratejik ortaklıklar kurup bilgi ve deneyim paylaşımı sağ-
lama yolunu yoğun bir şekilde kullanmaktadırlar (McFarlin ve Sweeney, 2011: 297-298). 

Tablo 3.13
Gelişmekte Olan ve 
Gelişmiş Ülke Kökenli 
Çokuluslu İşletmelerin 
Karşılaştırılması.

Kaynak: Guillén ve 
García-Canal, 2011: 17; 
McFarlin ve Sweeney, 
2011: 298
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Özet
Uluslararası işletmecilik faaliyetlerini etkileyen bağlamı 
betimleyebilir
Uluslararası işletmecilik faaliyetleri farklı yönlerde iki 
etkenin baskısı altında yürütülmektedir. Bu etkenler-
den ilki küreselleşme diğeri ise yerelleşmedir. Küre-
selleşme temel olarak standardizasyon eğilimini güç-
lendirmekte, yerelleşme ise uluslararası işletmelerin 
esnek davranıp yerel taleplere cevap verebilme potan-
siyeline vurgu yapmaktadır. Uluslararası işletmecilik 
faaliyetlerinin yürütüldüğü çevre oldukça değişken 
ve rekabetin yoğun olduğu bir ortamdır. Bu durum 
küresel ve çokuluslu çevrenin anlaşılmasını ve özel-
likle bu iki çevre türünü çekici kılan etkenleri bilmeyi 
gerektirir.

Uluslararası işletmecilik faaliyetlerinde yönetimin rolü-
nü açıklayabilir
Faaliyet alanını yabancı pazarları da katarak genişlet-
mek isteyen işletmelerde yönetsel dinamizm ve des-
teğin varlığı oldukça önemlidir. Uluslararası düzeyde 
başarılı performansa sahip işletmelerde görev yapan 
yöneticiler genelde aktif, başarı odaklı ve üst düzey 
uluslararası yönelime sahiptir. Uluslararası yönelime 
sahip yöneticiler hem küresel düzeyde dünyada olup 
bitene hâkim hem de yerel etkenlere karşı son derece 
duyarlı bireylerdir.

Uluslararası işletmecilikte yabancı pazar analizi süre-
cini yorumlayabilir
Stratejisi ne olursa olsun, uluslararası işletmelerin ge-
nel amacı pazar paylarını, gelirlerini ve kârlılıklarını 
arttırmaktır. Uluslararası işletmeler böylesi bir ge-
lişmeyi yeni pazarlara giriş yaparak veya faaliyet 
gösterdikleri pazarlara yeni ürünler sürerek gerçek-
leştirmektedir. İşletmenin uluslararası pazarlardaki 
başarısı faaliyet göstermeyi planladığı coğrafya ve 
ürüne ilişkin kapsamlı bir anlayışa sahip olmasıyla 
mümkün olur. Pazar payını, gelirlerini ve karlılığını 
başarılı bir şekilde arttırmak isteyen işletme bu işi üç 
adımda yapmaktadır. Bu adımlar alternatif pazarların 
değerlendirilmesi, her pazara ilişkin göreceli maliyet, 
fayda ve risk analizinin yapılması, doğru giriş zamanı-
nın belirlenmesi, genişleme ve giriş açısından en fazla 
potansiyele sahip olduğu belirlenen pazarın seçilmesi 
şeklindedir.

Yabancı pazara giriş yöntemi seçim sürecini açıklayabilir
Dünya üzerinde 200’e yakın ülke vardır. Yabancı paza-
ra giriş yapmayı düşünen işletmeler için her ülkelerin 
kârlılık potansiyelleri önemli farklılıklar arz etmekte-
dir. İşletme faaliyetlerini uzun dönemli karlılık geti-
risine göre yapsa da, giriş yöntemi seçiminde doğru 
karar vermesi durumunda, katlandığı maliyetin geri 
dönüşü daha hızlı olacaktır. Faaliyet gösterilmesi 
düşünülen yabanca pazara ilişkin karar verildikten 
sonra, söz konusu pazarda hangi yöntemle giriş yapı-
lacağı belirlenmelidir. Kaynaklara dayalı üstünlükler, 
bölgesel üstünlükler, uluslararasılaşmanın getirileri, iş 
hacmi ile diğer bazı etkenler giriş yöntemine ilişkin 
kararlarda belirleyici olmaktadır.

Yabancı pazara giriş yöntemlerini tartışabilir
Yabancı pazara giriş yapmayı planlayan işletmeler ih-
racat, sözleşmeye dayalı giriş yöntemleri, bir ara form 
olarak stratejik işbirlikleri veya yatırıma dayalı giriş 
yöntemlerinden birisini seçerek uluslararası arena-
da faaliyet göstermeye girişmektedir. İhracat dolaylı, 
doğrudan ve kurum içi transferler şeklinde yürütüle-
bilen bir faaliyettir. Sözleşmeye dayalı giriş yöntemleri 
ise lisans anlaşmaları, franchising sözleşmeleri, üre-
tim sözleşmeleri, yönetim sözleşmeleri, anahtar tes-
lim projeler şeklinde sıralanmaktadır. İşletmeler eğer 
yabancı pazara yatırım yaparak giriş yapmayı tercih 
ederlerse sıfırdan iş kurma, satın alma veya ortak giri-
şim alternati�erinden birisine karar vermelidir. 

Internetin ve e-ticaretin uluslararası işletmecilik faali-
yetleri açısından önemini açıklayabilir
 Geniş anlamda İnternet, küresel piyasaları dönüş-
türmekte ve işletmelerin iş yapma tarzlarını, rekabet 
etme biçimlerini ve hizmet anlayışlarını önemli öl-
çüde etkilemektedir. Gelişmiş ülkeler İnternet erişim 
sorunlarını çözmüş, gelişmekte olan ülkelerde bu yol-
da oldukça önemli bir mesafe katetmiştir. Birçok ge-
lişmekte olan ülke e-ticaretin sağladığı iş fırsatlarının 
farkına vararak, altyapı yatırımlarına hız vermiştir.

KOBİ’ler ve uluslararası işletmecilik faaliyetleri arasın-
daki ilişkiyi açıklayabilir
Uluslararası işletmecilik faaliyetlerini genelde bek-
lenilmedik bir siparişle başlayan ve bu aşamada ço-
ğunlukla ihracatın giriş yöntemi olarak tercih edildiği 
faaliyetlerdir. Uluslararası işletmecilik faaliyetlerine 
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ilişkin böylesi bir niteleme, bilgi ve iletişim teknolo-
jilerinde yaşanan gelişmelerle bir arada değerlendi-
rildiğinde, uluslararası işletmeciliğin işletme büyük-
lüğünden bağımsız bir olgu olduğu düşünülebilir. 
KOBİ’lerin yaşadığı yetkinlik, erişim, finansman ve 
iş çevresi konularındaki engellerin yanında uluslara-
rasılaşmalarını kolaylaştıran güçlü yönleri de yok de-
ğildir. KOBİ’lerin sahip oldukları esnek maliyet yapısı 
ve karar alma süreçleri, değişime uyum hızları ve ka-
pasiteleri, bürokrasiyi aşma konusunda geliştirdikleri 
kişisel iletişim becerileri ile ürünleri müşteri talepleri 
doğrultusunda kişiselleştirme kabiliyetleri yabancı 
pazarlara giriş konusundaki güçlü yönleridir.

Çokuluslu işletmeler ile gelişmekte olan ülkeler arasında 
ilişki kurabilir
 Geleneksel olarak uluslararası işletmecilik faaliyetleri 
gelişmiş ülke kökenli işletmeler tarafından yürütülen 
faaliyetler olarak düşünülmüştür. Günümüzde de ge-
lişmiş ülke kökenli çokuluslu işlemelerin uluslarara-
sılaşma bakımından başı çektiklerini söylemek yanlış 
olmaz. Fakat gelişmekte olan ülkeler gelişmemiş ül-
keler ile gelişmiş ülkeler arasında geçiş aşamasında 
olan ülkelerdir. BRICS olarak bilinen ve Brezilya, 
Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika ülkelerinin 
oluşturduğu, bazen ülkemizin de dâhil edilip BRICS-
TR şeklinde genişletilen grup gelişmekte olan ülkelere 
ilişkin sını�andırmalarda öne çıkmaktadır. Gelişmek-
te olan ülkelerin gelişme hızları oldukça yüksektir. 
Dünya ticaret hacminin yarısı gelişmekte olan ülkeler 
tarafından gerçekleştirilmektedir. Yaşanan ekonomik 
gelişime paralel olarak gelişmekte olan ülke vatan-
daşlarının harcanabilir gelir potansiyelleri de genişle-
mektedir. Bu durum, doğal olarak, kaynak, piyasa ve 
verimlilik arayışlarında gelişmekte olan ülkelerin de 
doğrudan yabancı yatırım yönelimlerinde öne çıkma-
larına sebep olmaktadır. 
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Kendimizi Sınayalım
1. Hem küreselleşme baskısının hem de yerelleşme baskısı-
nın güçlü bir şekilde hissedildiği çevre türü aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a. Uluslarüstü
b. Çokuluslu
c. Uluslararası
d. Yerel
e. Küresel

2. Hükumetin yabancı işletmelere ilişkin görüşleri ve ya-
bancı pazar alternati�erinin analizinde değerlendirme yap-
tığı analiz ölçütüne ne ad verilir?

a. Sosyo-kültürel etkenler
b. Risk
c. Maliyet
d. Fayda
e. Yasal ve siyasal çevre

3. Tüm ihracat sürecinin işletmenin kendisi tarafından yü-
rütüldüğü ihracat türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Geleneksel ihracat
b. Doğrudan ihracat
c. Dolaylı ihracat
d. Aracılı ihracat
e. Kurum içi ihracat

4. Yap-işlet-devret anlaşmaları aşağıdaki yabancı pazara gi-
riş yöntemlerinden hangisinin özelleşmiş bir türüdür?

a. Anahtar teslim projeler
b. Doğrudan yabancı yatırım
c. Stratejik işbirlikleri
d. Lisans anlaşmaları
e. Yönetim sözleşmeleri

5. Lisans anlaşmalarında lisansiyenin lisansöre ödediği üc-
ret aşağıdaki kavramlardan hangisiyle ifade edilmektedir?

a. Prim
b. Royalte
c. Bonus
d. Tazminat
e. Kâr payı

6. Yabancı pazara giriş yöntemlerinden hangisi ara form 
olarak nitelendirilmektedir?

a. Yönetim sözleşmesi
b. Franchising 
c. Stratejik işbirlikleri
d. Ortak girişim
e. Lisans anlaşmaları

7. Yatırım yapılan yabancı ülke işletmesi üzerinde kontrol 
sağlama potansiyeli oldukça düşük veya hiç olmayan, ya-
bancı pazara giriş yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Stratejik işbirliği
b. Sıfırdan iş kurma
c. Satın alma
d. Portföy yatırımları
e. Ortak girişim

8. Ortaklardan belli bir kısmının ileriye, diğerlerinin ise 
geriye doğru dikey bütünleşmeye giderek kurdukları ortak 
girişim türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. İleri doğru dikey bütünleşmeye dayalı
b. Çok katmanlı 
c. Geri satın alma amaçlı
d. Geriye doğru dikey bütünleşmeye dayalı
e. Stratejik amaçlı

9.	 İnternet	kullanımı	istatistiklerine	göre 	 	 	 	dö-
nemi itibariyle aşağıda sıralanan bölgelerden hangisi diğerle-
rine oranla daha büyük bir gelişime kaydetmiştir?

a. Orta doğu
b. Asya
c. Latin Amerika ve Karayipler
d. Avrupa
e. Kuzey Amerika

10. Aşağıdakilerden hangisi BRICS olarak bilinen ülke gru-
bu içinde yer	almaz?

a. Brezilya
b. Çin
c. Hindistan
d. Rusya
e. Nijerya
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Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
1. a Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Bağlam ve Uluslara-

rası İşletmecilik” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletmecilikte Yaban-

cı Pazar Analizi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. b Yanıtınız yanlış ise “İhracat” konusunu yeniden göz-

den geçiriniz.
4. a Yanıtınız yanlış ise “Anahtar Teslim Projeler” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
5. b Yanıtınız yanlış ise “Lisans Anlaşmaları” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
6. c Yanıtınız yanlış ise “Ara Form: Stratejik İşbirlikleri” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
7. d Yanıtınız yanlış ise “Doğrudan Yabancı Yatırım” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. b Yanıtınız yanlış ise “Ortak Girişim” konusunu yeni-

den gözden geçiriniz.
9. a Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletmecilik, İnternet 

ve E-Ticaret” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. e Yanıtınız yanlış ise “Çokuluslu İşletmeler ve Ge-

lişmekte Olan Ülkeler” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz. 

Sıra	Sizde	1	
Uluslararası işletmecilik faaliyetleri denildiğinde çoğumuzun 
gözünde yüksek katlı gökdelenler, gelişmiş ülkeler ve büyük 
işletmeler canlanır. Genel anlamda düşündüğümüzde ulusla-
rarası işletmeciliğin gelişmiş ülke kökenli büyük işletmelerin 
işi olduğu varsayımı oldukça doğrudur. Fakat uluslararası 
işletmecilik faaliyetleri küçük işletmeleri de etkilemektedir. 
Bu etki veya daha doğrusu etkileşim ülkelerin gelişmişlik dü-
zeyiyle de çok ilgili değildir. Örneğin mahalle bakkalınızın 
kredi kartıyla satış yapması, mahalledeki yabancı ortaklı hi-
per marketle rekabet halinde olması, müşterileriyle iletişim-
de sosyal medyayı kullanması, satış yaptığı ürünlerin belli bir 
bölümünün yurt dışından ithal edilmiş ürünler olması, ister 
istemez mahalle bakkalını da uluslararası işletmecilik faali-
yetlerinin belli bir paydaşı olması sonucunu doğurmaktadır.

Sıra	Sizde	2
Birçoğumuzun mahallesinde kurulan pazarın yakınında 
veya belli bir bölümünde tekstil ürünleri satan tezgâhların 
varlığı artık bizi şaşırtmamaktadır. Mahalle pazarından bek-
lentimiz yakın çevrede üretilmiş ürünlerin aracısız olarak 
yerel tüketicilere sunulmasıdır. Fakat mahalle pazarlarının 
tekstil satılan bölümlerinde birçok dünya markasının ürün-
lerine rastlamak mümkündür. Bazı durumlarda bu ürünler 
“ihraç fazlası” veya “hafif defolu” ürünler olarak nitelendiril-
mekte, bazı durumlarda ise bize etiketleri kesilmiş olarak su-
nulmaktadır. Yabancı bir markanın tekstil ürününü ihraç faz-
lası olarak nitelendirmek teknik olarak pek de doğru değildir. 
Evet, ürünler bir şekilde pazara düşmüştür, fakat bu durum 
birincil olarak ürünlerin ihraç edilememesinden kaynak-
lanmamaktadır. Sorun çok büyük ihtimalle lisans anlaşması 
veya üretim sözleşmesi yoluyla yapılan üretimin standartları 
karşılamaması nedeniyle sipariş veren firma tarafından red-
dedilmesinden kaynaklamıştır. 

Sıra	Sizde	3	
Ünitemizde belirtildiği gibi franchising anlaşmaları franc-
hisor ve franchisee arasında belli bir operasyonel sistemin 
kurulup işletilmesine dayanan bir tür lisans anlaşmasıdır. 
Anlaşma kapsamında franchisee, francisor’a yaptığı ödeme 
royalte olarak adlandırılmaktadır. Ülkemizde de özellikle 
yabancı ülke kökenli fast-food lokanta zincirleri franchi-
sing anlaşmalarıyla faaliyet göstermektedir. Hatta birçoğu 
ülkemizde yabancı ülke işletmesinin franchising haklarını 
elinde bulunduran master franchisor’lar tarafından temsil 
edilmektedir. Master franchisor faaliyet gösterilen ülkenin 
veya bölgenin yerel tüketim tercihlerine oldukça hâkim bir iş 
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ortağıdır. Türkiye’de sabah saatlerinde pizza, hamburger vb. 
ürünlerin pek fazla tercih edilmemesi, fast-food zincirlerini 
sabah saatlerinde yerleşik kahvaltı kültürüne yakın ürünler 
tasarlayıp sunmaya yöneltmektedir. Bu tür yerelleştirme uy-
gulamalarında master franchisor’un varlığı ve ülke hakkında 
sahip olduğu bilgi ve deneyim, yabancı ülke kökenli ana işlet-
menin ürünlerde yerelleşmeye gidilmesi konusundaki talep-
leri daha olumlu karşılamasına neden olmaktadır. 

Sıra	Sizde	4
Dünya genelinde internet kullanım oranındaki artış açısın-
dan, 2000-2015 döneminde Afrika, Asya, Orta Doğu, Latin 
Amerika ve Karayipler’in dünya ortalamasının çok üzerinde 
bir gelişim hızı gösterdikleri görülmektedir. Bu durum söz 
konusu bölgelerde İnternete dayalı iş fırsatlarının varlığını 
önemli ölçüde koruduğu anlamına gelmektedir. Fakat Av-
rupa ve Kuzey Amerika gibi bölgelerde gelişim hızı durmuş, 
pazar olgunluk dönemine girmiştir. Bu bölgelerde İnternet 
aracılığıyla ticaret yapma artık çekici bir seçenek olarak gö-
rülmemelidir. Gelişmekte olan bölgelere girişte İnternet ve 
e-ticaret akılcı bir kanal olarak karşımıza çıkarken, gelişmiş 
ülkelere daha geleneksel yabancı pazara giriş yöntemleriyle 
giriş yapılması tercih edilebilir. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uluslararası işletme stratejilerinin temel kavramlarını açıklayabilecek
Uluslararası işletmelerin strateji tercihlerini sını�andırabilecek
Uluslararası işletmelerin örgütsel yapılanma sistemlerini tartışabilecek
bilgi ve beceriler kazanabileceksiniz.
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ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK



GİRİŞ
Uluslararası işletmelerin stratejilerinin ve örgütsel yapılanmalarının yerel işletmelere göre 
çok daha karmaşık olmasına neden olan temel faktörün, uluslararası işletmelerin içeri-
sinde faaliyet gösterdiği çevresel koşulların karmaşıklığı olduğu söylenebilir. Söz konusu 
çevresel güçlerin neler olduğu ve bu çevresel güçlerin uluslararası işletmeler üzerinde-
ki etkileri kitabımızın ikinci ünitesinde detaylı bir şekilde tartışılmıştır. Kitabımızın bu 
ünitesinde ise odak noktamız söz konusu çevresel güçlerden, işletmenin kendisine doğru 
yönelecektir. Uluslararası işletmelerin bu çevresel güçlerin yaratmış olduğu güçlü etkilere 
cevap verebilmek adına geliştirebilecekleri stratejiler ve bu stratejiler ile uyumlu olabile-
cek farklı örgütsel yapılanma tercihleri ünitemizin esas konusunu oluşturmaktadır.

Ünitemizde öncelikle strateji kavramı ve uluslararası işletmelerin strateji tercihlerin-
den bahsedilecektir. Bütün işletmeler belirli amaçlara ulaşabilmek için kurulurlar. Bu 
amaçlara ulaşılabilmesi için işletmenin etkili stratejilere ihtiyacı vardır. Stratejilerin geliş-
tirilmesi zaman alan bir süreçtir. Ayrıca strateji geliştirme işletmenin iç ve dış çevresinde 
bulunan güçlere karşı son derece duyarlı olmasını gerektirir. Örgütsel amaçlar, işletmenin 
sahip olduğu tüm kaynaklar/beceriler ve faaliyet gösterilen ya da girilmesi planlanan pa-
zarlara ait tüm değişkenler, strateji geliştirme ve strateji uygulama süreçlerine dikkatle 
dahil edilmelidir.

Stratejileri destekleyecek ve örgütsel amaçlara ulaşılmasını kolaylaştıracak bir örgüt-
sel yapının oluşturulması da en az strateji geliştirme ve strateji uygulama süreçleri kadar 
önemlidir. Çünkü, örgütsel tasarım tercihleri, örgütün hangi temele göre bölümlere ayrı-
lacağını ve bu bölümler arasında sağlam bir koordinasyon sisteminin nasıl kurulacağını 
belirler. Tüm bu tercihlerin temelinde örgütsel amaçlara en etkili ve etkin şekilde ulaşıla-
bilmesi yatmaktadır. İşletme için en uygun örgütsel yapının belirlenmesi ve tasarlanması 
kolay bir süreç değildir. Özellikle uluslararası işletmeler söz konusu olduğunda bu süreç 
çok daha karmaşık bir hal almaktadır. Çevresel koşulların farklılaşması ve çeşitlenmesi, 
genellikle örgütün yapısal özelliklerinin de karmaşıklaşması anlamına gelecektir.

Uluslararası işletme yöneticileri, geliştirmiş oldukları stratejilere en uygun örgütsel 
yapıyı belirlemelidirler. Çünkü örgütsel yapı ve strateji uyumu olmadığında işletmenin 
belirlenmiş olan amaçlarına ulaşabilmesi mümkün olmayacaktır. Bu nedenle uluslararası 
işletmeler için strateji ve örgütsel yapılanma ile ilgili konular, ünitemiz içerisinde birlikte 
ele alınacaktır.

Uluslararası İşletmelerde 
Strateji ve Örgütsel Yapılanma
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ULUSLARARASI İŞLETME STRATEJİLERİNİN KAVRAMSAL 
TEMELLERİ
Uluslararası işletmelerin stratejilerinden bahsetmeden önce genel anlamda strateji kavra-
mına değinmek yararlı olacaktır. Strateji genel anlamda, örgütün amaçlarına ulaşabilmesi 
için çevresel güçlerle etkileşimli olarak atacağı adımlar olarak tanımlanabilir (Da�, 1995). 
Örgütlerin amaçları farklılaşsa da, genel olarak, işletme sahipleri ve diğer paydaşlar için 
yaratılan değerin artırılması temel amaçlardan biri olarak kabul edilebilir. Örgütün de-
ğerinin artırılabilmesi için yöneticiler, kârlılığı artıracak ve zaman içerisinde belirli bir 
kârlılık büyümesini garanti edecek stratejileri izlemek durumundadırlar. Şekil 4.1’de ör-
gütün değerini belirleyen faktörler görülebilmektedir.

İşletme yöneticileri, maliyetleri düşürmeye yönelik ya da işletmenin ürün ve hizmet-
lerine değer katmak suretiyle fiyatların yükseltilmesine olanak sağlayan stratejiler geliş-
tirmek suretiyle kârlılık artışı hede�eyebilirler. Ayrıca zaman içerisinde yönetmekte ol-
dukları işletmenin kârlılık büyümesinin yakalanabilmesi için mevcut pazarda daha fazla 
ürün satılması ya da yeni pazarlara girilmesi gibi stratejiler de takip edilebilir. İşletmenin 
faaliyetlerini uluslararası boyuta taşıması bir tara�an kârlılığa olumlu etki yaparken bir ta-
ra�an da kârlılık büyüme oranlarını artırılabilir (Hill, 2013, s.419). Uluslararası işletmeler 
stratejilerini geliştirirken, yerel işletmelere benzer bir yaklaşım izleyecek olsalar da, stra-
teji geliştirme sürecine dahil olan değişkenler uluslararası işletmeler için çok daha karma-
şık nitelikte olacaktır. Uluslararası işletme stratejilerinin geliştirilmesi süreci, işletmenin 
güçlü yönlerinin, zayıf yönlerinin ve işletmeyi ilgilendiren tehditlerin ve fırsatların analiz 
edilmesi ile başlar. İşletmenin iç ve dış çevre koşullarının detaylı olarak değerlendirmeye 
ve izlemeye tabi tutulduğu bu analiz SWOT analizi olarak isimlendirilmektedir. İşletmeler 
bu analizin etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinin ardından stratejilerini belirlemeye dö-
nük daha sağlam adımlar atabilirler. 

Uluslararası işletmeler için strateji geliştirme sürecine dahil olan değişkenler çok daha kar-
maşıktır.

İşletme kârlılığını artırabilmek için ne gibi yollar izleyebilir?

Uluslararası işletmelerin uyguladığı stratejilerin diğer işletmelerin stratejilerinden en 
temel farklılığı, uluslararası işletme stratejilerinin birden fazla ülkeyi kapsıyor ve yine bir-
den fazla ülkede gerçekleştiriliyor olmasıdır. Uluslararası işletme yöneticileri, kıt kaynak-

Strateji, örgütün amaçlarına 
ulaşabilmesi için çevresel 
güçlerle etkileşimli olarak atacağı 
adımlardır.

Şekil 4.1

İşletme Değerini 
Belirleyen Faktörler

Kaynak: Hill, C., 2013, 
s.419

İşletme Değeri

Kârlılık

Maliyet düşürülmesi

Değer ve 	yat
artırılması

Mevcut pazarda 
satış artırılması

Yeni pazarlara
 giriş

Kârlılık Büyüme
 Oranı

1
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ları etkili ve etkin şekilde kullanılabilmek, dünya çapında değer 
yaratan faaliyetleri yerine getirebilmek, önemli pazarlarda varlık 
gösterebilmek, yurtdışında değerli ortaklıklar kurabilmek ve ya-
bancı rakiplerin rekabetçi saldırılarına karşılık verebilmek için 
stratejiler geliştirirler. Uluslararası işletmeler, mevcut faaliyetleri 
için küresel ölçekte etkinlik elde etmek durumundadırlar. Ayrıca, 
farklı ülkelere özgü riskleri ve fırsatları yönetebilecek uluslarara-
sı ölçekte bir esnekliğe ihtiyaç duyarlar. Uluslararası deneyimle-
rinden dersler çıkartırlar ve bu derslerlerden edindikleri bilgileri 
yine uluslararası ölçekte uygularlar. Bu durumda küresel ölçekte 
rekabetçi güç elde etmek isteyen uluslararası işletmelerin çeşit-
li stratejik amaçları olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Bu 
stratejik amaçlar Şekil 4.2’de görülebilir (Çavuşgil, Knight ve Rie-
senberger, 2012, s.309).

Şekil 4.2’de ifade edilen etkinlik, esneklik ve öğrenme kav-
ramlarından her biri uluslararası işletmelerin küresel ölçekte re-
kabet gücü elde edebilmesi için son derece önemli kavramlardır. 
Bu nedenle bu kavramları tek tek ele almak yararlı olacaktır.

Etkinlik
Etkinlik, genel olarak örgütün hede�erine ulaşırken kaynaklarını nasıl kullandığı ile ilgili 
bir kavramdır. Örgütsel faaliyetler yerine getirilirken kaynaklar boşa sarf ediliyor ya da atıl 
kalıyorsa, bu durumda örgütün yönetsel anlamda etkinliğinin düşük olduğu söylenebilir. 
Burada vurgulanması gereken nokta, kaynak denildiğinde sadece hammadde gibi üretim 
süreçleri ile ilgili kaynakları düşünmenin hatalı bir yaklaşım olacağı gerçeğidir. Çünkü, 
hammadde kadar, beşeri kaynaklar, parasal kaynaklar ve sermaye kaynakları da örgütün 
amaçlarına ulaşması sürecinde boşa sarf edilmemesi ve atıl bırakılmaması gereken kay-
naklar olarak ifade edilebilir. Etkinlik kavramı bağlamında uluslararası işletmeleri yerel 
işletmelerden ayıran en temel fark, uluslararası işletmelerin söz konusu kaynakları farklı 
ülkelerden temin etmeleri ve yine bu kaynakları farklı ülkelerde kullanıyor olmalarıdır. 
Bu nedenle uluslararası işletmeler için etkinlik arayışı aslında küresel ölçekte bir çabadır.

Esneklik
Esneklik kavramı, faaliyet alanından ve büyüklüğünden bağımsız olarak tüm işletmeler 
için kritik önem taşıyan konulardan biridir. Genel olarak esneklik kavramının, maliyet, 
kalite ve inovasyona ek olarak göz önünde bulundurulması gereken stratejik öncelikler-
den biri olduğu söylenebilir. Stratejik esneklik yukarıda ifade edildiği üzere işletmenin 
rekabetçi üstünlük sağlamasına olanak sağlayacak temel değişkenlerden biri olarak ka-
bul edilmektedir. Stratejik esneklik, işletmenin bilgi ve becerilerini kullanarak örgütsel 
amaçlarını sürekli olarak optimize etmek suretiyle çevresel belirsizliklerle başa çıkabilme 
becerisini ifade eder. Söz konusu çevresel belirsizlikler pek çok işletme için tehditler ya-
ratabilirken, daha yüksek stratejik esnekliğe sahip olan işletmeler için bu belirsizliklerin 
fırsata dönüştürülmesi daha olasılık dahilinde görünmektedir. Rakiplerinin başa çıkama-
dığı belirsizliklerle başa çıkmayı başarabilen işletmeler, pazar odaklı esnekliğe sahiplerdir. 
Pazara ilişkin belirsizlikleri azaltabilen ve müşteri beklentilerine yön verebilen işletmele-
rin daha fazla stratejik seçeneği olabileceği ve rekabete ilişkin daha proaktif bir yaklaşım 
benimseyebileceği söylenebilir. Benzer şekilde üretim sistemlerinde esneklik yakalayabi-
len bir işletmenin kaynak kullanımı ile ilgili esnekliği de olacaktır. Bunu başarabilen bir 
işletme böylece değişen pazar koşullarına daha hızlı uyum sağlayabilecektir (Lau, 1996, 

Şekil 4.2

Uluslararası İşletmelerin Stratejik Amaçları

Etkinlik

Esneklik Öğrenme

Uluslararası
İşletmelerin

Stratejik
Amaçları

Etkinlik, örgütün hede�erine 
ulaşmak üzere çabalarken 
kaynaklarını nasıl kullandığı 
ile ilgili bir kavramdır. Örgütsel 
kaynakların atıl bırakılmaması ve 
boşa sarfedilmemesi önemlidir.
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s.11). Burada verilen örneklerin ötesinde işletmelerin planlama süreçlerinde ve tüm faa-
liyetlerinde gerekli düzeyde esnekliğe sahip olması rekabetçi üstünlüğün elde edilmesi ve 
korunması açısından önemli bir konudur. Ünitemiz bakış açısından bakıldığında vurgu-
lanması gereken bir konu esnekliğin uluslararası işletmeler için daha da önemli olduğu 
gerçeğidir. Çünkü uluslararası işletmelerin faaliyet gösterdiği çevresel koşulların farklılı-
lığı, çeşitliliği ve görece daha hızlı değişimi, gerek strateji geliştirme sürecinde gerekse de 
operasyonel anlamda uluslararası işletmelerin esnekliğe sahip olması gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. Ancak uluslararası işletmelerin bu esnekliği elde etmesi ve koruması yerel 
işletmelere göre daha zorlu bir çabadır.

Stratejik esnekliğe sahip olmak işletmelere ne gibi üstünlükler kazandırır?

Öğrenme
Çevresel koşulların değişkenliği ve çeşitliliği, özellikle uluslararası işletmeler için önem-
li deneyimlerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu deneyimlerin tamamı, olumlu ya da 
olumsuz olmalarından bağımsız olarak aslında bir öğrenme fırsatı olarak değerlendiril-
melidir. Özellikle uluslararası işletmelerin içerisinde faaliyet gösterdiği dinamik koşullar, 
çok özel öğrenme fırsatlarını barındırmaktadır. Bu fırsatların değerlendirilmesi ve işlet-
menin deneyimlerinden dersler çıkartarak öğrenmesi, ileride karşılaşılabilecek fırsatların 
daha iyi değerlendirilebilmesi için ve yukarıda ifade edilen bağlamda örgütsel kaynakların 
daha etkin kullanılabilmesi için son derece önemlidir. Temelde iki tür örgütsel öğrenme 
türünden bahsedilebilir. Bu türler, keşfedici (exploratory) ve kullanıcı (exploitative) öğ-
renme olarak sıralanabilir. Keşfedici öğrenme, işletmenin mevcut tecrübelerinden farklı 
olarak yeni ürün ve süreç geliştirme deneyimleri elde etmesidir. Dolayısıyla, arayış, risk 
alma, deneysellik, esneklik, keşif ve inovasyon bu öğrenme modelinin temel kavramla-
rıdır. Bu yaklaşımın zıttı olarak kullanıcı öğrenme modeli ise işletmenin mevcut bilgi ve 
becerileri ile ilişkili ya da benzer alanlardaki deneyimlerinden öğrenmesidir. İyileştirme, 
geliştirme, üretim, etkinlik, seçim, uygulama ve icra gibi kavramlar kullanıcı öğrenme 
modeli ile ilişkili kavramlardır (Li ve diğ., 2014, s.275). Farklı ülkelerde faaliyet gösteren 
uluslararası işletmeler için öğrenme fırsatları barındıran deneyimlerin çeşitliliği de vur-
gulanmalıdır. Çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren uluslararası işletmeler, bu ülkelere özgü 
koşulları gözönünde bulundurmak durumundadırlar. Bu farklı koşullar sayesinde ulus-
lararası işletmeler, üretim, Ar-Ge, pazarlama, dağıtım, lojistik ve diğer pek çok teknik/
sosyal alanda farklı deneyimler ve öğrenme fırsatları elde ederler.

Yukarıda ifade edilen stratejik amaçlar, uluslararası işletmelerin rekabetçi üstünlük 
elde etmeleri ve korumaları açısından önemli amaçlardır. Bu nedenle detaylı bir şekilde 
incelenen bu amaçların uluslararası işletmelerin yönetiminde sahip olduğu kritik rol gö-
zardı edilmemelidir.

Uluslararası işletmelerin karmaşık çevre koşulları içerisinde elde ettikleri olumlu ve olum-
suz deneyimlerin tamamı önemli öğrenme fırsatları olarak görülmelidir.

ULUSLARARASI İŞLETMELERİN STRATEJİ TERCİHLERİ
Gerek yerel gerek uluslararası işletmelerin olası strateji tercihleri ile ilgili çok sayıda çalış-
ma bulunmaktadır. Bu çalışmaların pekçoğu farklı stratejik tercihleri işletmelerin değer-
lendirmesine sunmaktadır. Bu strateji tercihlerinin her birinin amacı temelde aynıdır. Bu 
amaç, yoğun rekabetin yaşandığı çevresel koşullar içerisinde işletmenin belirlenmiş olan 
amaçlarına ulaşmasını sağlamaktır. Bu anlamda farklı yaklaşımlar olmakla birlikte, üni-
temiz içerisinde iki temel strateji tercihinden bahsedilecektir. Bu strateji tercihleri, ürün-

Stratejik esneklik, işletmenin 
mevcut bilgi ve becerilerini 
kullanarak örgütsel amaçlarını 
devamlı olarak optimize etmek 
suretiyle çevresel belirsizlikler ile 
başa çıkabilme becerisini ifade 
eder.
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pazar stratejileri ve rekabet stratejileri olarak sını�andırılabilir. Her biri pekçok ulusla-
rarası işletme tarafından başarı ile uygulanmış olan ve bugün halen geçerliliğini koruyan 
bu strateji tercihlerinin detaylı bir şekilde incelenmesi yararlı olacaktır.

Ürün-Pazar Stratejileri
Ürün-pazar stratejileri denildiğinde akla ilk olarak Igor Anso� tarafından 1957 yılında 
geliştirilen strateji matrisi gelmektedir. Matris içerisinde yer alan stratejiler aslında temel 
olarak farklı büyüme alternati�eri sunmaktadır. Matrise göre işletmeler, pazara nüfuz 
etme, pazar geliştirme, ürün geliştirme ya da çeşitlendirme çabaları ile rekabetçi üstünlük 
elde edebilirler. 

Pazara Nüfuz Etme Stratejisi
Bu stratejiye göre işletme mevcut ürün-pazar stratejisini terk etmeksizin satışlarını artır-
maya çabalar. İşletme performansının geliştirilebilmesi için mevcut müşterilere yapılan 
satış miktarının artırılması ya da mevcut ürünler/hizmetler için yeni müşterilerin bulun-
ması pazara nüfuz etme stratejisi kapsamında düşünülebilir.

Pazar Geliştirme Stratejisi
Pazar geliştirme stratejisinde ise işletme mevcut ürün ve hizmetlerin karakteristiklerinde 
bazı değişiklikler yaparlar. Böylece üzerinde değişiklik yapılan ürün ve hizmetler ile yeni 
pazarlara girilebilmesi olanaklı hale gelir. Örneğin yolcu uçağı üreten bir işletmenin üret-
mekte olduğu uçaklar üzerinde değişiklikler yapmak suretiyle bu ürünü kargo taşımacılığı 
yapan bir işletmeye kargo taşıma uçağı olarak satması, pazar geliştirme stratejisine örnek 
olarak verilebilir.

Ürün Geliştirme Stratejisi
Ürün geliştirme stratejisine göre işletme mevcut pazarında kalmaya devam ederken, bir 
tara�an da yeni ürünler ve hizmetler geliştirmeye çalışır. Böylece aynı pazar içerisinde 
mevcut olan müşterilere yeni ürün ve hizmetlerin sunulması amaçlanmaktadır. Bu bağ-
lamda ürüne yeni özellikler eklenmesi ya da o ürünün tasarımının değiştirilmesi gibi ça-
balar ürün geliştirme stratejisi kapsamında değerlendirilebilir.

Çeşitlendirme Stratejisi
Matris içerisindeki en riskli strateji olarak kabul edilen çeşitlendirme stratejisinde işletme, 
aynı anda hem mevcut ürün/hizmet karmasını hem de mevcut pazarını değiştirir (Anso�, 
1957, s.114). Bu iki temel değişikliğin eşzamanlı olarak gerçekleştirilmesi bu strateji ter-
cihinin riskli olarak algılanmasının temel nedenidir. Riskin düzeyini etkileyen en önemli 
faktörlerden birisi ise işletmenin çeşitlendirme stratejileri kapsamında hareket ederken 
mevut ürün/hizmet ve pazarlarından ne ölçüde ayrıldığıdır. Diğer bir deyişle çeşitlendir-
me yapılırken eğer mevcut ürün/hizmet ve pazarlar ile olan ilişki, tamamen sonlandırıl-
maz ise risk seviyesi düşecektir. Fakat bu durumun aksine işletme tamamen ilişkisiz bir 
çeşitlendirmeye gidiyor ise, risk seviyesi de o kadar artacaktır. 

Şekil 4.3’te de görülen Anso� ’un strateji tercihlerinin kullanımından bahsedecek olur-
sak, bir işletmenin birden fazla stratejiyi eşzamanlı olarak kullanabileceğini söyleyebiliriz. 
Anso� ’a (1957, s.114) göre bu stratejilerden ilk üçü, aynı anda kullanılabilecek strateji-
lerdir. Diğer bir deyişle işletmeler pazara nüfuz etme, pazar geliştirme ve ürün geliştirme 
stratejilerini eşzamanlı olara kullanabilirler. Anso� ’a göre böylesine bir yaklaşım, o işlet-
menin rekabetçi gücünün ve ne kadar iyi yönetildiğinin bir göstergesidir. 

İşletmenin mevcut ürün/hizmet 
karmasının ve aynı zamanda 
mevcut pazarının değiştirilmesini 
gerektirdiği için çeşitlendirme 
stratejisi riskli bir strateji olarak 
kabul edilebilir.
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İlk üç stratejinin birlikte aynı anda kullanılabilmesi en ideal durumdur ve işletmeye 
günümüz rekabet koşullarında bir üstünlük sağlar. Diğer tara�an çeşitlendirme strate-
jisinde koşullar farklıdır. Çeşitlendirme stratejisi diğer üç stratejiden farklı bir konuma 
sahiptir. Çünkü pazara nüfuz etme, pazar geliştirme ve ürün geliştirme stratejileri genel-
likle işletmenin mevcut finansal, teknik ve ticari kaynaklarının kullanımını gerektirirken, 
çeşitlendirme stratejisi yeni beceriler, yeni teknikler ve hatta bazen yeni tesisler gerektirir. 
Bu nedenle de çeşitlendirme stratejisi çoğu zaman işletmenin geçmiş deneyimlerinden 
tamamen kopmasına neden olabilecek şekilde örgütsel yapılanmada fiziksel ve örgütsel 
değişimlerle sonuçlanmaktadır (Anso�, 1957, s.114).

Anso� ’un ürün-pazar stratejileri birlikte aynı anda kullanılabilir mi?

Rekabet Stratejileri
Rekabet stratejileri tartışıldığında en çok referans verilen çalışmalardan biri Michael 
Porter tarafından geliştirilen stratejilerdir. Porter ve sonrasındaki pek çok yönetim dü-
şünürüne göre yöneticilerin aldıkları stratejik kararlar, işletmenin rekabetçi konumunun 
belirlenmesinde son derece büyük bir öneme sahiptir. Elde edilebilecek olan rekabet 
üstünlüğü genellikle yaratılacak fazladan “katma değer” üzerinden açıklanmaktadır. Bu 
“katma değer” ancak endüstrideki başarılı işletmeler tarafından yaratılabilecektir (Wall ve 
diğ., 2010, s.245).

Porter (1980), “Competitive Advantage (Rekabet Üstünlüğü)” isimli kitabında işlet-
melerin kullanabileceği üç temel rekabet stratejisinden bahsetmektedir. Bu rekabet strate-
jilerinin her birinin amacı işletmeye rekabet üstünlüğünün kazandırılmasıdır. Bu üç temel 
stratejiyi maliyet liderliği stratejisi, farklılaşma stratejisi ve odaklanma stratejisi olarak sı-
ralamak mümkündür.

Maliyet Liderliği Stratejisi
Adından da anlaşılabileceği üzere maliyet liderliği stratejisinin temel odağı işletmenin 
maliyetlerinin düşürülmesidir. Bu stratejiye göre işletme maliyetlerini, rakiplerinin mali-
yetlerinin altına çekmeye çalışır. Bu sayede daha düşük maliyetlerin getirdiği fırsatlardan 
yararlanarak rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışır. Burada belirtilmesi gereken önemli 
nokta, maliyetler düşürülürken ürün ve hizmet kalitesinden taviz verilmemesi gereklili-
ğidir. Maliyet liderliği stratejisi, işletmenin farklı fonksiyonel alanlarında etkinlik artışı, 
sıkı maliyet denetimi ve maliyet minimizasyonu gibi konularda yoğun çaba göstermesini 
gerekli kılar.

Şekil 4.3
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Maliyet liderliği stratejisinde maliyetler düşürülmeye çalışılırken, ürün ve hizmetlerin kali-
tesinden ödün verilmemelidir.

Farklılaşma Stratejisi
Farklılaşma stratejisi, maliyet liderliği stratejisinden tamamen farklı bir stratejidir. Çünkü 
farklılaşma stratejisinin temelinde maliyetlerin kontrol altına alınması değil, inovasyon ve 
yüksek katma değer yaratılması ön plana çıkmaktadır. Farklılaşma stratejilerini benimse-
yen bir işletme benzersiz ürünler ve hizmetler sunmak suretiyle pazarda rekabet üstünlü-
ğü elde etmeye çabalar. Bu stratejinin temel hedefi, taklit edilmesi zor, ikamesi olmayan ve 
işletmenin markası ile güçlü şekilde ilişkilendirilebilen ve böylece müşteri sadakati yarata-
bilecek ürünler ve hizmetler geliştirmektir. Bu sayede işletme rekabetçi anlamda kendisini 
pazarda daha farklı ve güçlü bir şekilde konumlandırabilecektir. Farklılaşma stratejileri-
nin diğer önemli üstünlüklerinden biri de, söz konusu farklı konumlanma sayesinde iş-
letmenin ürünlerini ve hizmetlerini daha yüksek fiyat seviyelerinde tüketici ile buluştura-
bilmesidir. Çünkü bu stratejiyi başarı ile takip eden işletmelerin müşterileri, benzersizlik, 
farklılık ve ikame edilemezlik nedeniyle bu işletmenin ürün ve hizmetlerine daha fazla 
ödemeye istekli olacaklardır.

Farklılaşma stratejisinin işletmelere ne gibi üstünlükler kazandırabileceğini tartışınız.

Odaklanma Stratejileri
Odaklanma stratejilerini benimseyen bir işletme, ürün ve hizmetlerinin sunumunda niş 
olarak nitelendirilebilecek belirli bir pazara odaklanır. Odaklanma stratejileri her ne ka-
dar tek bir strateji başlığı altında verilmiş olsa da, aslında kendi içerisinde iki alt strateji-
den oluştuğu söylenebilir. Bunlardan birincisi odaklanmış düşük maliyet stratejisi, ikincisi 
ise odaklanmış farklılaşma stratejisidir. Her iki alt strateji de belirli bir pazara odaklanıl-
masını esas alsa da, yaklaşımları farklıdır. Odaklanmış düşük maliyet liderliği stratejisinde 
belirli dar bir pazarda fiyat üzerinden rekabet edilmesi esastır. Bu stratejiyi benimseyen 
bir işletme görece dar bir pazar içerisinde ürün ve hizmetlerini nispeten daha düşük fiyat-
lardan sunarak rekabet üstünlüğü elde etmeye çabalar. İkinci alt strateji olan odaklanmış 
farklılaşma stratejisinde ise işletme, dar ve tanımlanmış bir pazara benzersiz ürün ve hiz-
metler sunarak rekabet üstünlüğü elde etmeye çabalar.

Şekil 4.4’te Porter tarafından geliştirilen rekabet stratejileri ve herbir stratejinin reka-
bet alanı görülmektedir.

Farklılaşma stratejisinin temelinde 
inovasyon ve yüksek katma değer 
yaratılması bulunmaktadır.
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Yukarıda detaylı bir şekilde açıklanmış olan rekabet stratejileri uluslararası boyutta 
ele alındığında, faaliyetlerini uluslararası ölçekte gerçekleştiren işletmelerin sahip olduğu 
seçenekler önemli ölçüde genişlemektedir. Bunun temel nedeni uluslararası işletmelerin 
farklı çevresel koşullar ve endüstriyel yapılar içerisinde faaliyet gösteriyor olmalarıdır. 
Michael Porter rekabet stratejilerinin uluslararası işletmelerdeki uygulamaları için şunları 
söylemektedir (Porter, 1986, s.17):

“Uluslararası rekabet koşulları endüstriden endüstriye önemli farklılıklar sergiler. Çünkü en-
düstriler yerel bir kimlikten küresel bir kimliğe kadar geniş bir spektrumda çeşitlilik gösterebilir. 
Bu çeşitlilik mutlak suretle mevcut rekabetin kapsamını da değiştirir.”

Porter’a göre tamamen yerel pazarda faaliyet gösteren bir işletmenin stratejileri de tek 
ülke merkezli olacaktır. Dolayısı ile değer zinciri içerisinde yer alan neredeyse tüm temel 
ve destekleyici faaliyetler, faaliyet gösterilen ülkenin içerisinde gerçekleştirilecektir. Fakat 
uluslararası bir işletme, bütün bu faaliyetleri küresel bir bakış açısı ile yerine getirmek du-
rumundadır. Faaliyet gösterilen endüstriden bağımsız olarak işletmeler farklı uluslararası 
stratejiler izleyebilirler. Örnek olarak otomotiv endüstrisini ele alacak olursak, Toyota’nın 
üretiminin önemli bir bölümünü Toyota City’de gerçekleştiği bilinmektedir. Ancak Toyota 
uluslararası bir işletme olmasının gerekliliği olarak pazarlama faaliyetlerini küresel ölçe-
ğe yaymak durumunda kalmıştır. Yine de pazarlama faaliyetlerinde küresel anlamda bir 
standardizasyona sahip oldukları söylenebilir. Diğer tara�an General Motors’un üretim 
ve Ar-Ge faaliyetleri dünyanın farklı bölgelerine dağıtılmıştır. Benzer şekilde pazarlama 
faaliyetleri de küresel ölçeğe dağıtılmıştır. Ancak küresel pazarlama faaliyetleri için iz-
ledikleri stratejiler Toyota’nın izlediği stratejilerden tamamen farklıdır. Örneğin, Gene-
ral Motors dünyanın farklı ülkelerinde Opel, Vauxhall gibi farklı isimlerle satılmaktadır 
(Porter, 1986, s.19). Bu bakış açısından bakıldığında Porter’ın stratejileri için Şekil 4.4’te 
verilen rekabet stratejileri uluslararası işletmelerin strateji seçeneklerinin gösterilmesi için 
yeniden düzenlenebilir. Söz konusu seçenekler Şekil 4.5’te görülebilir.

Şekil 4.5

Uluslararası 
Endüstrilerde Stratejik 
Seçenekler

Kaynak: John, R. ve 
Allen, M., 1998, s.224
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Yukarıdaki şekilde de görüldüğü üzere küresel bölümlendirme, küresel maliyet lider-
liği ve küresel farklılaştırma stratejileri uluslararası nitelikteki stratejileri temsil ederken, 
korunmuş pazarlar ve ulusal düzeyde etkinlik ülke merkezli stratejiler bağlamında düşü-
nülmektedir.

Günümüz Rekabet Koşullarında Strateji
Ünitemiz kapsamında ele alınan iki temel stratejik yaklaşımın uygulama kapsamı ve de-
tayları, günümüz rekabet koşulları içerisinde farklı stratejik tartışmaları da beraberinde 
getirmektedir. Prahalad (1999) günümüz strateji tartışmalarında gözönünde bulundurul-
ması gereken dört temel dönüşümü şu şekilde sıralamıştır:

1. Stratejik alanda yaşanan değişimlere ilişkin farkındalık: Daha önceki dönem-
lerde devlet kontrolünde olan endüstrilerin özelleştirilmesi ve bu endüstrilerin 
yeniden düzenlenmesi, gelişen büyük ülkelerdeki (örn. Çin, Hindistan, Brezilya) 
ve orta ve doğu Avrupa’da bulunan geçiş ekonomilerindeki yeni pazar fırsatları, 
hızla değişen teknolojik çevre koşulları ile birlikte tamamen yeni stratejik fırsatlar 
yaratmaktadır. Bu bakış açısından bakıldığında işletmeler için stratejik alanın hızla 
büyüdüğü söylenebilir. Bu genişleme işletmeler için modern küresel ekonomi içe-
risinde tamamen yeni fırsatlar yaratmaktadır.

2. Küreselleşmenin etkilerine ilişkin farkındalık: İşletme faaliyetlerinin uluslarara-
sı platforma taşınması daha önceden varolmayan stratejik fırsat ve tehditleri de 
beraberinde getirmektedir. Hatta tartışmalı bir konu olsa da, yerel ve uluslararası 
işletmeler arasındaki ayrım da günden güne belirsizleşmektedir. Çünkü yerel ka-
bul edeceğimiz işletmeler bile küresel oyuncuların yerel pazarlardaki girişimlerine 
karşılık vermek durumundadır. Kitlesel kişiselleştirme ve rakiplerin girişimlerine 
hızlı cevap vermeyi öngören stratejiler, uluslararası işletmelerin yerel müşterilerin 
beklenti ve ihtiyaçlarına karşı duyarlı olmalarını gerektirmektedir.

3. İşletmelerin zamanında harekete geçebilmesinin önemine ilişkin farkındalık: 
Günümüz rekabet koşulları o denli karmaşık bir hal almıştır ki, yıllık yapılan plan-
ların geçerliliği bile sorgulanır hale gelmiştir. Çünkü hızla ortaya çıkan tehditlere 
cevap verilebilmesi ve fırsatların değerlendirilebilmesi büyük ölçüde işletmenin ne 
kadar hızlı harekete geçtiği ile ilgilidir.

4. İnovasyonun artan önemine ilişkin farkındalık: İnovasyon konusu uzun bir süre-
dir işletmeler için kritik başarı faktörlerinden biri olarak kabul edilse de, günümüz 
rekabet koşulları içerisinde inovasyonun rolü daha da önemli hale gelmiştir. Ba-
şarılı işletmeler yeni ürünler ve süreçler geliştirmek suretiyle inovasyon faaliyetle-
rinde bulunmak durumundadırlar. Buna ek olarak günümüz koşullarında yapılan 
inovasyonlar işletmeye müşterileri ile ilgili olarak hızlı ve güvenilir bilgi sağlamak 
zorundadır.

Yukarıda bahsedilen tüm kritik değişkenler ve çevresel koşullarda yaşanan değişimler, 
uluslararası işletmelerin strateji tercihlerini önemli ölçüde etkileyecektir. Bu değişimlerin 
bakış açısından bakıldığında geleneksel strateji görüşlerinin de geçerliliğinin sorgulanma-
sı gerekir. Çünkü belirlenmiş planlama periyodu içerisinde geliştirilen ve uygulanan stra-
teji taslaklarının mekanik bir şekilde uygulanması sorgulanmaktadır. Bu sorgulamanın 
temel nedeni geliştirilen stratejilere temel teşkil eden koşulların hızla değişiyor olmasıdır. 
Bu nedenle geliştirilen stratejilere ait taktik ve operasyonel düzenlemeler sürekli olarak 
gündemde tutulmalıdır. Bütün bu yaşanan değişimler stratejilere ilişkin bakış açısını te-
melden ve radikal bir şekilde değiştirmiştir. Tablo 4.1’de stratejiye ilişkin geleneksel ve 
güncel görüşler yer almaktadır (Gill, 2012, s.204).
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Geleneksel Görüş Güncel Görüş

Kaynaklarla	uyumlu	stratej Esnek	ve	destekley c 	stratej

Mevcut	endüstr yel	alanda	konumlanmaya	
dönük	stratej

Yen 	b r	endüstr yel	alan	yaratmaya	dönük	
stratej

st	yönet m n	b r	 aal yet 	olarak	stratej Örgütün	tamamını	 lg lend ren	b r	süreç	
olarak	stratej

Anal t k	b r	uygulama	olarak	stratej Anal t k	ve	örgütsel	b r	uygulama	olarak	
stratej

Geçm şten	anlam	çıkartmaya	dönük	stratej Geleceğ 	yaratmaya	dönük	stratej

Tablo 4.1’de de görüldüğü üzere stratejilere ilişkin görüşler günümüz koşullarında 
büyük ölçüde değişmiştir. Strateji içsel dinamiklerin ağırlıklı olarak değerlendirildiği bir 
anlayıştan, ürüne, pazara ve müşterilere yakın bir anlayışa doğru yön değiştirmiştir. Ay-
rıca en önemli değişimlerden birinin de strateji geliştirme sürecinde çalışanların rolü ile 
ilgili olduğu söylenebilir. Geleneksel anlamda tamamen üst yönetimin bir faaliyeti olarak 
algılanan stratejinin, günümüz koşullarında orta ve alt kademe yönetimin etkinliğinin 
görece arttığı ve bu yöneticilerin de strateji geliştirme sürecine katılım sağladığı bir konu 
olarak düşünülmesi gerektiği söylenebilir. Stratejiye ilişkin görüşlerin zaman içerisinde 
uğradığı bu köklü değişim yöneticilerin de bu doğrultuda bir bakış açısı geliştirmesini 
gerekli kılmaktadır.

Uluslararası işletmelerin stratejilerinin etkili bir şekilde hayata geçirilebilmesi büyük 
ölçüde işletmenin sahip olduğu örgütsel yapıya bağlıdır. Örgütsel yapılanmaya ilişkin ter-
cihler ve örgütsel yapının tasarımı ile işletmenin strateji formülasyonu ve strateji uygu-
lama süreçleri arasında doğrudan bir ilişki vardır. Strateji ve örgütsel yapı arasında bir 
uyumsuzluk olduğu taktirde örgütün amaçlarına ulaşabilmesi mümkün değildir. Bu ne-
denle uluslararası ölçekte faaliyet gösteren bir işletmenin değerlendirmesi gereken örgüt-
sel yapılanma kavramları ve modellerinin incelenmesi yararlı olacaktır. 

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE ÖRGÜTSEL YAPILANMA
İşletmelerin uluslararasılaşma süreçleri ve hızları farklılık gösterebilmektedir. Uluslarara-
sılaşma süreci genellikle yerel ölçekte gerçekleştirilen faaliyetlerin uluslararası platforma 
taşınması ile başlar. Bu şekilde uluslararasılaşma sürecine başlayan bir işletme için yerel 
pazarlar, işletmenin odak noktası olmaya devam etmektedir. Uluslararası faaliyetler ise 
genellikle ikincil öneme sahiptir. Bu tip bir işletmede uluslararası faaliyetler genellikle he-
nüz örgütsel yapıyı tam anlamıyla etkilemeye başlamamıştır. 

Diğer tara�an uluslararası faaliyetlerin ölçeği büyüdükçe, bu büyümeye cevap vere-
bilecek bir örgütsel yapının benimsenmesi kaçınılmaz hale gelecektir. Aksi taktirde işlet-
menin mevcut örgütsel yapısının uluslararası talebin karşılanmasına ilişkin gereklilikleri 
yerine getirebilmesi mümkün görünmemektedir. Bu nedenle işletmenin uluslararası faa-
liyetlerinin ayrı bir bölümün koordinasyonu altında gerçekleşmesi gerekebilir. Bu ölçekte 
işletmenin çeşitli seçenekleri olabilir. Örneğin işletme bir ithalat/ihracat departmanı, dış 
ticaret departmanı ya da uluslararası satış departmanı kurarak uluslararası faaliyetlerini 
yönetebilir. Bu departman bağımsız bir departman olabileceği gibi pazarlama ya da satış 
gibi bir departmanın altında da faaliyetlerini sürdürebilir. Farklı fakat daha gelişmiş bir 
alternatif olarak faaliyet gösterilen ülkelerde satış ofislerinin ya da bağlı işletmelerin ku-
rulması söz konusu olabilir. Ancak işletmenin uluslararası faaliyetlerinin ölçeği büyümeye 
devam ettikçe az önce sıraladığımız iki seçenek yetersiz kalabilecek ve bu noktada işletme 
daha farklı ve kapsamlı örgütsel yapılanma çözümleri üretmek durumunda kalabilecektir. 
Şekil 4.6’da uluslararası satış departmanı içeren bir örgütsel yapı görülmektedir.

Tablo 4.1
Stratejilere İlişkin 
Geleneksel ve Güncel 
Görüşler

Kaynak: Gill, 2012, 
s.204
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Örgütsel yapı, örgütün ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir.

Uluslararası Bölüm Yapısı
Uluslararası bölüm yapısı temel olarak tüm uluslararası faaliyetlerin merkezi olarak yö-
netilmesini öngören bir yapıdır. Bu yapılanmanın farklı üstünlükleri ve zayı�ıkları bu-
lunmaktadır. Öncelikle, uluslararası bölüm yapısı sayesinde CEO’nun tüm yerel ve ulus-
lararası faaliyetleri doğrudan üstlenmesi engellenmiş olur. Bu sayede CEO’nun iş yükü 
hafi�etilmiş olur. Bunun dışında uluslararası faaliyetlerin önceliklendirilmesi ve bu fa-
aliyetlerden doğrudan sorumlu bir ekibin varlığı söz konusudur. Bu sayede uluslararası 
faaliyetlerin tek elden yönetilebilmesi mümkündür. Diğer tara�an bu yapılanmanın zayıf 
noktalarının da olduğu söylenebilir. Öncelikle yerel faaliyetler ve uluslararası faaliyetler 
arasında fonksiyonel olmayan bir rekabet ortaya çıkabilir. Bunun dışında kaynakların 
dağıtılması sürecinde yerel ve uluslararası faaliyetlere ayrılan kaynakların doğru şekilde 
planlanamaması olumsuz sonuçlar doğurabilir (Rugman ve Collinson, 2005, s.256). Ulus-
lararası bölüm yapısı Şekil 4.7’de görülebilir.

KÜRESEL ÖRGÜTSEL YAPILANMA SİSTEMLERİ
Uluslararası işletmelerin faaliyetlerinin ölçeği büyüdükçe yukarıda bahsetmiş olduğumuz 
yapılar yetersiz kalacaktır. Bu nedenle faaliyetlerinin büyük bir kısmı uluslararası nitelik 
taşıyan ve bu nedenle stratejileri içerisinde uluslararası faaliyetleri daha ön plana çıkart-
mak zorunda kalan işletmelerin daha karmaşık uluslararası yapılanma modellerini tercih 
etmeleri gerekmektedir. Çünkü bu tip işletmeler ancak bu sayede uluslararası çevrenin 
ortaya koyduğu karmaşık ve istikrarsız koşullara uyum sağlayabilirler. Unutulmaması 
gereken nokta örgütsel yapının örgütün ihtiyaçlarına göre şekillenmesi gerekliliğidir. Bu 
nedenledir ki, eğer mevcut örgütsel yapı büyüyen uluslararası faaliyetlerin etkili ve etkin 
bir şekilde yönetilmesine olanak sağlamıyor ise işletmenin ihtiyacını karşılayacak yeni ör-

Şekil 4.6

Uluslararası Satış 
Departmanı İçeren 
Örgütsel Yapılanma 
Örneği

CEO

Finans
Yöneticisi

Pazarlama
Yöneticisi

Yurtiçi Satış
Yöneticisi

Uluslararası
Satış Yöneticisi

İnsan Kaynakları
Yöneticisi

Ar-Ge
Yöneticisi

Üretim
Yöneticisi

Şekil 4.7

Uluslararası Bölüm 
Yapısı

CEO

A Ürün Grubu
Yöneticisi
(Yurtiçi)

X Ülkesi
Yöneticisi

(A, B, C Ürünleri)

Y Ülkesi
Yöneticisi

(A, B, C Ürünleri)

B Ürün Grubu
Yöneticisi
(Yurtiçi)

C Ürün Grubu
Yöneticisi
(Yurtiçi)

Uluslararası
Bölüm

Yöneticisi
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gütsel yapıların benimsenmesi kaçınılmazdır. Bu bakış açısından bakıldığında küresel öl-
çekte faaliyet gösteren işletmelerin tercih edebileceği farklı örgütsel yapılanma seçenekleri 
mevcuttur. Farklı kaynaklarda farklı yapılanma türleri olmakla birlikte temel bazı örgütsel 
yapılar genel olarak tüm literatürde verilmektedir. Bunlar arasında ürün temeline göre 
bölümlere ayırma, coğrafi temele göre bölümlere ayırma, fonksiyonlara göre bölümlere 
ayırma ve matriks yapı sayılabilir. Bu bölümlere ayırma yaklaşımlarını daha detaylı olarak 
incelemek yararlı olacaktır.

Ürün Temeline Göre Bölümlere Ayırma
Bu örgütlenme modeli, genellikle işletme birbirinden farklı ve çok çeşitli ürünlere/hiz-
metlere sahip olduğunda tercih edilen bir modeldir. Ürün temeline göre bölümlere ayırma 
sistemini benimseyen çok sayıda uluslararası işletme olduğu söylenebilir. Bu bölümlere 
ayırma sisteminin odak noktasında işletmenin sahip olduğu ürünler ya da ürün grupları 
bulunmaktadır. Bütün uluslarararası faaliyetlerin ürün bakış açısı etrafında örgütlendiği 
görülmektedir. Ürün temeline göre örgütlenen işletmeler, bölgesel uzmanlardan da yarar-
lanabilirler. Bu sayede o bölgeye ait ihtiyaçların daha doğru bir şekilde tespit edilebilmesi 
ve bu ihtiyaçlara hızlı bir şekilde karşılık verilebilmesi mümkün olur. Farklı ülkelerden ge-
lecek geribildirimler kullanılarak daha doğru ürün stratejilerinin geliştirilebilmesi sağla-
nabilmektedir. Bu yapılanma içerisinde her bir ürün grubu kendi operasyonel kararlarını 
alabilirler, yatırım fırsatlarını değerlendirebilirler ve bu yatırımın sonucunda geliştirilecek 
olan ürünlerin ve hizmetlerin pazarlanmasından da sorumlu olabilirler. Şekil 4.8’de ürün 
temeline göre bölümlere ayırma sistemi görülebilmektedir.

Ürün temeline göre bölümlere ayırma sisteminin en büyük üstünlüğü, ürün gruplarını 
destekleyecek şekilde fonksiyonel alanlar arasında güçlü bir koordinasyonun varlığıdır. 
Ayrıca ürüne ve müşterilere odaklanılması sayesinde üstün müşteri hizmetleri anlayışının 
gelişmesi ve pazarın daha iyi anlaşılabilmesi de bu bölümlere ayırma sisteminin önemli 
üstünlükleri arasındadır. Bütün bu üstünlüklerine rağmen ürün temeline göre bölümle-
re ayırma sisteminin bazı zayıf noktaları da bulunmaktadır. Fonksiyonların farklı ürün 
gruplarından tekrar etmesi, diğer örgütlenme modellerine göre daha fazla çalışan istih-
dam edilmesini gerektirebilmesi ve bu nedenlerden dolayı yüksek maliyetlere neden ol-
ması bu bölümlere ayırma sisteminin temel zayı�ıkları arasında sayılabilir (Neelankavil 
ve Rai, 2009, s.449).

İşletmeler biribirinden çok farklı 
ve çok çeşitli ürünlere sahip 
olduklarında genellikle ürün 
temeline göre bölümlere ayırma 
sistemini tercih ederler.

Şekil 4.8

Ürün Temeline Göre 
Bölümlere Ayırma 
Sistemi

CEO

X Ülkesi
Yöneticisi

Y Ülkesi
Yöneticisi

B Ürün Grubu
Yönetici

C Ürün Grubu
Yönetici

C Ürün Grubu
Yönetici

A Ürün Grubu
Yönetici
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Coğrafi Temele Göre Bölümlere Ayırma
Coğrafi temele göre bölümlere ayırma sistemi de uluslararası işletmeler tarafından sıklıkla 
tercih edilen bölümlere ayırma sistemlerinden biridir. İşletmenin uluslararası faaliyetleri 
geliştikçe ve işletme coğrafi anlamda birbirinden farklı özellikler taşıyan ülke ve bölgeler-
de faaliyet göstermeye başladıkça, coğrafi temele göre bölümlere ayırma sistemi işletme-
nin bu farklılıkları yönetebilmesi için önemli üstünlükler sağlayabilecek bir sistem olarak 
karşımıza çıkmaktadır.

Coğrafi temele göre bölümlere ayırma sisteminde uluslararası işletme faaliyetlerini ül-
keler ya da ülke grupları etrafında örgütleyebilir (Şekil 4.9). Bu temele göre oluşturulan 
bölümler veya departmanlar belirli bir coğrafi bölgeye ait tüm fonksiyonlar ve tüm ürün-
lerden sorumludurlar. 

Bu bölümlere ayırma sisteminin de kendisine göre üstünlükleri ve zayı�ıkları mev-
cuttur. Bu yapının en önemli üstünlüğü farklılaşan bölgesel ihtiyaç ve beklentilere hızlı 
cevap verilebilmesine olanak sağlamasıdır. Ayrıca bu sistem farklı coğrafyalardaki yerel 
pazarların sunduğu fırsatların değerlendirilebilmesini sağlar. Yetki zinciri son derece açık 
ve belirgindir. Bu sistem sayesinde belirli bir bölgedeki tüm işletme faaliyetlerine bütüncül 
bir bakış açısı geliştirilebilir. Bölgesel bilgi birikimi elde edilebilir ve bu bilgi birikimi reka-
bet üstünlüğü elde edilebilmesi için kullanılabilir (Morschett ve diğ., 2015, s.261). Tüm bu 
üstünlüklerine rağmen coğrafi temele göre bölümlere ayırma sisteminin bazı zayı�ıkları 
da bulunmaktadır. Bu zayı�ıkların en başında olası koordinasyon sorunları gelmektedir. 
Farklı coğrafi bölgeler birbirinden bağımsız birimler gibi hareket etmeye başladıkların-
da koordinasyon zayı�ayacak ve örgütsel hede�er gözden kaçabilecektir. Bu durumun 
en temel nedeni bölge ya da ülke yöneticilerinin kendi bölgelerinin çıkarlarını örgütsel 
amaçların önüne geçirebilmesidir. Bunun dışında işletme fonksiyonlarının farklı coğrafi 
bölgelerde tekrar etmesi de bu yapının zayı�ıkları arasında sayılabilir.

Coğrafi temele göre bölümlere ayırma sistemi hangi koşullarda daha fazla tercih edilebilir?

Fonksiyonlara Göre Bölümlere Ayırma
Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma sisteminin, yukarıda bahsedilen bölümlere ayırma 
sistemlerine kıyasla uluslararası işletmelerin görece daha az kullandığı bölümlere ayırma 
sistemlerinden biri olduğu söylenebilir. Bu bölümlere ayırma yaklaşımına göre işletme ye-
rine getirdiği temel fonksiyonlar etrafında örgütlenir (Şekil 4.10). Örnek verecek olursak, 
bu bölümlere ayırma sistemini kullanan bir işletme, pazarlama, finans, üretim, Ar-Ge gibi 
fonksiyonlar etrafında örgütlenir. Bu noktada unutulmaması gereken konu bu fonksiyon-
ların işletmeden işletmeye farklılık gösterebileceğidir.

Şekil 4.9

Coğrafi Temele Göre 
Bölümlere Ayırma 
Sistemi

CEO

Başkan Yardımcısı
Latin Amerika

Başkan Yardımcısı
Kuzey Amerika

Başkan Yardımcısı
Avrupa

Başkan Yardımcısı
Asya Pasi�k

5
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Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma sisteminin de kendisine has bazı üstünlükleri ve 
zayı�ıkları bulunmaktadır. Bu yapının en önemli üstünlüğü yalın ve açık bir yapı olması-
dır. Bu yalınlık ve açıklık sayesinde iyi bir koordinasyon sisteminin kurulması görece daha 
kolaydır. Ayrıca fonksiyonlara göre bölümlere ayırma sistemi uzmanlaşmayı destekleyen 
ve geliştiren bir örgütleme sistemidir. İnsan kaynakları tarafından bakıldığında, örgüt 
içerisinde çalışan bireylerin kariyer planlarının yapılması daha kolaydır. Çalışanlar kari-
yer haritalarını daha rahat çizebilirler. Bütün bu güçlü yönlerinin yanında, fonksiyonlara 
göre bölümlere ayırma sisteminin bazı zayı�ıkları da mevcuttur. Güçlü bir koordinasyon 
sisteminin kurulabilmesini destekleyen bir yapı olmakla birlikte fonksiyonlar arasında 
duvarlar örüldüğü anda bu üstünlük zayı�ığa dönüşebilir ve işletmede koordinasyon za-
yı�ayabilir. Bunun ardındaki temel nedenlerden biri, fonksiyonel hede�erin başarımı için 
örgütsel hede�erin ve diğer fonksiyonların çalışmalarının gözardı edilebilmesidir. Fonksi-
yonlar arasında oluşabilecek iletişim ve koordinasyon sorunları örgütün genel amaçlarına 
ulaşmasında önemli bir engel teşkil eder. 

Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma sisteminin düzgün işleyebilmesi için fonksiyonlar 
arasında güçlü bir koordinasyon mekanizması kurulmalıdır.

Matriks Yapı
Yukarıda bahsedilen bölümlere ayırma sistemlerinden farklı olarak matriks örgüt yapısı 
melez ya da diğer bir deyişle karma örgüt yapılarından biridir. Matriks yapı iki farklı bö-
lümlere ayırma sisteminin birarada kullanılması sonucu olarak ortaya çıkan bir yapıdır. 
Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma ve ürün temeline göre bölümlere ayırma sistemleri 
bir arada kullanılabileceği gibi, fonksiyonlara göre bölümlere ayırma ve coğrafi temele 
göre bölümlere ayırma sistemleri de birarada kullanılabilir. Örnek olarak ikinci seçene-
ği ele alacak olursak, uluslararası işletme küresel bütünleşme ve bölgesel gereksinimlerin 
karşılanabilmesi için coğrafi temele göre bölümlere ayırmayı kullanırken, aynı yapı içe-
risinde işletme fonksiyonlarının en etkili ve etkin şekilde yerine getirilebilmesi için uz-
manlığı destekleyen fonksiyonlara göre bölümlere ayırma sistemini kullanabilir. Bu iki 
yapının birarada kullanılması sorumluluk zincirinin yatay ve dikey eksende eşzamanlı 
olarak kullanılması anlamına gelecektir (Deresky, 2014, s.267). Şekil 4.11’de matriks yapı-
ya bir örnek görülebilir.

Şekil 4.10

Fonksiyonlara Göre 
Bölümlere Ayırma 
Sistemi

CEO

Başkan Yardımcısı
Latin Amerika

Üretim Müdürü
(Polonya)

Satış Müdürü
(Orta Avrupa)

Ar-Ge Müdürü
(Japonya)

Satış Müdürü
(Asya Pasi k)

Satın Alma 
Müdürü

(Almanya)

Lojistik
Müdürü

(Almanya)

Başkan Yardımcısı
Kuzey Amerika

Başkan Yardımcısı
Avrupa

Başkan Yardımcısı
Finans
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Matriks örgüt yapısı işletmenin, sahip olduğu beceri ve deneyime odaklanmasına ola-
nak sağlar. Bu yapı, örgütsel kaynakların paylaşımına ve bu sayede de söz konusu kay-
nakların daha etkin bir şekilde kullanımına olanak sağlamaktadır. İşletmenin faaliyet 
gösterdiği çevre koşulları uzmanlık, inovasyon ve bölgesel gereksinimlerin karşılanması 
gibi faktörleri ön plana çıkarttığında, matriks yapının etkili bir örgütlenme modeli olduğu 
söylenebilir. Diğer tara�an bu yapının bazı zayı�ıkları da mevcuttur. Matriks yapının en 
önemli zayı�ığı yetki karmaşası yaratma olasılığıdır. Matriks yapı içerisinde gözlemlene-
bilen ikili yetki gerek çalışanlar için gerekse de yöneticiler açısından sorun teşkil edebilir. 
Bir astın birden fazla üste bağlı olması bu soruna neden olabilmektedir. Bunun dışında 
matriks yapı iyi yönetilmediği zaman iletişim sorunlarına neden olabilir. Son olarak mat-
riks yapı görece maliyetli bir örgütlenme modelidir. Çalışanların ve yöneticilerin sürekli 
eğitimi ve iyi bir iletişim sisteminin kurulması matriks yapının başarısı için son derece 
önemli konulardır.

Matriks yapının en önemli zayı�ığı nedir?

Şekil 4.11

Matriks YapıCEO

Başkan
Yardımcısı
Pazarlama

Başkan
Yardımcısı

Üretim

Başkan
Yardımcısı

Finans

Başkan
Yardımcısı

Ar-Ge

A Ürünü
Yöneticisi

B Ürünü
Yöneticisi

C Ürünü
Yöneticisi

D Ürünü
Yöneticisi

6
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Özet
  Uluslararası işletme stratejilerinin temel kavramlarını 

açıklayabilir
Strateji genel anlamda, örgütün amaçlarına ulaşabil-
mesi için çevresel güçlerle etkileşimli olarak atacağı 
adımlar olarak tanımlanabilir. Uluslararası işletmeler 
için strateji geliştirme ve strateji uygulama süreci yerel 
işletmelere göre çok daha karmaşıktır. Bunun altında 
yatan temel neden ise uluslararası işletmelerin faaliyet 
gösterdiği çevresel koşulların farklılığı ve çeşitliliği-
dir. Yerel ve uluslararası işletmeler örgütsel amaçlara 
ulaşabilmek adına stratejiler belirlerler. Bu amaçların 
başında da örgütün değerinin artırılması gelmektedir. 
Sürdürülebilir bir değer artışı sağlamak ve uluslararası 
ölçekte sürdürülebilir bir rekabet üstünlüğü elde ede-
bilmek için işletmelerin üç temel stratejik amacı olduğu 
söylenebilir. Bu amaçlar, etkinlik, esneklik ve öğrenme 
olarak sıralanabilir. Etkinlik, işletmenin hede�erine 
ulaşırken kaynaklarını ne kadar iyi kullandığı ile ilgili 
bir kavramdır. Burada hede�ere ulaşılırken, örgütsel 
kaynakların sarf edilmemesi ve atıl kalmaması esastır. 
Esneklik ile kastedilen örgütsel amaçların sürekli ola-
rak optimize edilmesi suretiyle çevresel belirsizliklerle 
başa çıkabilme becerisidir. Son olarak öğrenme saye-
sinde uluslararası işletme deneyimlerinden dersler 
çıkartır ve ileride karşılaşabileceği fırsatları daha iyi 
görebilme ve değerlendirebilme becerisi geliştirebilir.

Uluslararası işletmelerin strateji tercihlerini sını�an-
dırabilir
Uluslararası işletmelerin olası strateji tercihleri ile ilgili 
çok sayıda çalışma mevcuttur. Bu çalışmalarda farklı 
yaklaşımlar olmakla birlikte, ünitemizde Igor Anso� 
tarafından geliştirilen ürün-pazar stratejilerine ve 
Michael Porter tarafından geliştirilen rekabet strateji-
lerine yer verilmiştir. Ürün-pazar stratejileri matrisine 
göre işletmenin rekabetçi üstünlük elde edebilmesi 
için dört farklı stratejik tercih mevcuttur. Bu stratejik 
tercihler, pazara nüfuz etme, pazar geliştirme, ürün 
geliştirme ve çeşitlendirme olarak sıralanabilir. Pazara 
nüfuz etme stratejisine göre işletme mevcut ürün-pa-
zar stratejisini terk etmeksizin mevcut pazar içerisinde 
satışlarını artırmak için çabalar. Bu stratejide işletme 
mevcut pazarına ve mevcut ürünlerine odaklanır. Pa-
zar geliştirme stratejisinde ise işletme, mevcut ürün ve 
hizmetleri ile yeni pazar bulma arayışına girer. Ürün 
geliştirme stratejisinde ise pazar geliştirme stratejisi-
nin aksine mevcut pazarlara yeni ürün ve hizmetlerin 
sunulması söz konusudur. Son olarak bu seçenekler 
içerisinde en riskli stratejik tercih olarak isimlendi-
rebileceğimiz çeşitlendirme stratejisinde işletme yeni 
ürünler ve hizmetler geliştirir ve bu yeni ürün ve hiz-
metler için yeni pazarlar arayışına girer.

 Porter tarafından geliştirilen stratejiler ise temelde üç 
tanedir. Bunlar maliyet liderliği, farklılaşma ve odak-

lanma olarak sıralanabilir. Fakat odaklanma stratejisi 
de kendi içerisinde iki gruba ayrılmaktadır. Bunlar 
odaklanmış düşük maliyet stratejisi ve odaklanmış 
farklılaşma stratejileridir. Maliyet liderliği strateji-
sinin özünde, kaliteden taviz vermeden işletmenin 
maliyetlerinin düşürülmesi suretiyle rekabet üstünlü-
ğünün elde edilmesidir. Farklılaşma stratejisi maliyet 
liderliğinden farklı olarak inovasyon odaklı bir stra-
tejidir. Rakiplere göre benzersiz ve taklit edilemeyen 
ürünler ve hizmetler sunmak suretiyle rekabet üstün-
lüğünün sağlanması esastır. Odaklanma stratejilerin-
de ise işletme niş pazar olarak nitelendirdiğimiz ken-
dine has özellikleri olan daha küçük pazar gruplarını 
hede�er. İşletme, bu küçük pazar grupları içerisinde 
düşük maliyet ya da farklılaşma üzerinden rekabet 
üstünlüğü elde etmek için çaba gösterebilir. 

 Uluslararası işletmelerin örgütsel yapılanma sistemleri-
ni tartışabilir
 İşletmelerin uluslararasılaşma düzeyleri ile benimse-
dikleri örgütsel yapılanma modelleri arasında bir ilişki 
bulunmaktadır. İşletme faaliyetlerinin henüz çok yeni 
uluslararası boyuta taşınmaya başlandığı aşamada iş-
letme uluslararası bir bölüm kurma zorunluluğu hisset-
meyebilir ve uluslararası faaliyetleri yerel departmanlar 
üzerinden yürütebilir. Fakat işletmenin uluslararası 
faaliyetlerinin ölçeği büyüdükçe işletmenin örgütsel ya-
pısında birtakım değişiklikler yapılması zorunlu hale 
gelir. Uluslararası talep ayrıca ele alınmak durumunda 
olduğunda işletme bu faaliyetleri yönetecek bir ithalat/
ihracat departmanı, dış ticaret departmanı ya da ulusla-
rarası satış departmanı oluşturabilir. Ayrıca uluslararası 
operasyonlar biraz daha büyüdüğünde işletme farklı 
ülkelerde satış organizasyonları ya da bağlı işletmeler 
kurabilir.

 Ancak işletmenin uluslararası faaliyetleri bu düzeyin 
üstüne çıktığında ve işletmenin mevcut gelirlerinin 
önemli bir bölümü uluslararası pazarlardan elde edil-
meye başlandığında yukarıda bahsedilen örgütlenme 
modelleri yetersiz kalacaktır. Bu durumda uluslararası 
işletmenin ayrı bir uluslararası bölüm kurması gerekli 
olabilecektir. Bunun da ötesinde işletme büyümeye de-
vam ettiğinde artık küresel örgüt yapılanma sistemle-
rinden birinin seçilmesi gerekecektir. Bu yapılara ilişkin 
literatürde farklı seçenekler sunulmakla birlikte, genel 
olarak tüm literatürde ortak olarak incelenen sistemler 
ünitemiz içerisinde incelenmiştir. Bu örgütlenme ya da 
bölümlere ayırma sistemlerini ürün temeline göre bö-
lümlere ayırma, coğrafi temele göre bölümlere ayırma, 
fonksiyonlara göre bölümlere ayırma ve matriks yapılar 
olarak sıralayabiliriz. Bu sistemlerin herbiri farklı ör-
gütsel ihtiyaçlara cevap verebilecek nitelikte yapılardır. 
İşletmenin kendi ihtiyaçlarını karşılayacak örgütsel ya-
pılanma sistemini tercih etmesi son derece önemlidir.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. Uluslararası işletmelerin strateji ve örgütsel yapılanma-
larının yerel işletmelerden daha karmaşık olmasının temel 
nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

a. Çevresel koşulların karmaşıklığı
b. Nitelikli işgücüne erişim sıkıntısı
c. Artan rekabet
d. Ekonomik değişkenler
e. Farklılaşan yasal sistemler

2. Örgütün amaçlarına ulaşabilmesi için çevresel güçlerle 
etkileşimli olarak atacağı adımlar olarak tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Örgütsel yapılanma
b. Taktik
c. Stratejik plan
d. Strateji
e. Politika

3. Aşağıdakilerden hangisi SWOT analizinin boyutların-
dan biri değildir?

a. Zayıf yönler
b. Fırsatlar
c. Güçlü yönler
d. Olasılıklar
e. Tehditler

4. İşletmenin bilgi ve becerilerini kullanarak örgütsel amaç-
larını sürekli olarak optimize etmek suretiyle çevresel belir-
sizliklerle başa çıkabilme becerisi olarak tanımlanan kavram 
aşağıdakilerden hangisidir?

a. Etkinlik
b. Etkililik
c. Esneklik
d. Öğrenme
e. Rekabet gücü

5. Aşağıdakilerden hangisi keşfedici öğrenme modelinin 
temel kavramlarından biri değildir?

a. Arayış
b. Risk alma
c. Deneysellik
d. Esneklik
e. Üretim

6. Aşağıdakilerden hangisi ürün-pazar stratejilerinden biri 
değildir?

a. Pazar geliştirme stratejisi
b. Odaklanma stratejisi
c. Pazara nüfuz etme stratejisi
d. Ürün geliştirme stratejisi
e. Çeşitlendirme stratejisi

7. Maliyet liderliği, farklılaşma ve odaklanma stratejileri 
hangi yönetim düşünürü tarafından geliştirilmiştir?

a. Michael Porter
b. Frederick W.Taylor
c. Henri Fayol
d. Igor Anso�
e. Henry Mintzberg

8. Bölgesel ihtiyaçlara en hızlı ve etkili cevap verebilecek 
örgütlenme sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

a. Ürün temeline göre bölümlere ayırma
b. Uluslararası bölüm yapısı
c. Matriks yapı
d. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma
e. Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma

9. Aşağıdakilerden hangisi karma örgütlenme modellerin-
den biridir?

a. Uluslararası bölüm yapısı
b. Coğrafi temele göre bölümlere ayırma
c. Fonksiyonlara göre bölümlere ayırma
d. Matriks yapı
e. Ürün temeline göre bölümlere ayırma

10. Aşağıdakilerden hangisi matriks yapının en önemli zayıf-
lığı olarak ifade edilebilir?

a. Fonksiyonların tekrar etmesi
b. Koordinasyon sorunları
c. Çevresel koşullara uyum sıkıntısı
d. Yüksek maliyet
e. İkili yetki sistemi
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Yaşamın İçinden Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı

İYİLEŞTİRME OPERASYONU
Kârsızlık sendromu, büyümenin yavaşlaması ve üstüne üst-
lük fiyat artışlarının da istenilen seviyede gerçekleşmemesi 
dünyanın dört bir yanındaki şirketleri operasyonel maliyet-
leri kısmaya yöneltiyor. Yeniden sağlıklı büyümeye geçmek 
isteyen birçok şirket, kemer sıkma tedbirlerini devreye aldı 
ve giderleri azaltmak için büyük operasyon başladı. Coca-
Cola’dan Reckitt Benckiser’e dünya devleri, istihdamda ke-
sinti ve organizasyonda yeniden yapılanmayı da içine alan 
milyar dolarlık gider düşürme peşinde. 
Coca-Cola operasyonel maliyetlerini azaltmak için bir dizi 
sıkı önlemi devreye aldı. Şirket 1.000 ila 2 bin kişiyi kapsayan 
bir işten çıkarma yapmanın yanı sıra üst düzey yöneticile-
rinden de limuzin yerine taksi kullanmalarını ve Noel partisi 
gibi etkinliklerden vazgeçmelerini istedi. Şirket, ülke operas-
yonlarının da merkez ofisle doğrudan çalışmasını sağlamak 
için bürokratik katmanlardan kurtulmayı planlıyor. Coca-
Cola CEO’su Muhtar Kent, böylelikle organizasyonda daha 
hızlı ve verimli karar almanın mümkün olacağını söylüyor. 
Tüm bu önlemlerle şirket, toplam 3 milyar dolarlık bir mali-
yet düşüşü hede�iyor. Sanford Bernstein analisti Ali Dibadj, 
Coca-Cola’nın sektöründeki diğer büyük şirketler kadar ve-
rimli olabilmesi için 3-4 milyar dolarlık bir maliyet düşüşüne 
ihtiyacı olduğunu söylüyor. Birçok analist de şirketin daha 
yalın ve hızlı hale gelmesi için operasyonel maliyetlerini 
düşürmesi gerektiğini düşünüyor. Sadece Coca-Cola değil, 
son dönemde her sektörden birçok şirket, operasyonel ma-
liyetlerine hiç olmadığı kadar odaklanmış durumda. Reckitt 
Benckiser Group, kısa bir süre önce ekonomik belirsizliklerle 
büyüme hızı daha da düşen bir pazarda daha rekabetçi hale 
gelebilmek için maliyet düşürme planını açıkladı. İstihdam-
da kesintiye gitmeyi ve bazı iş birimlerini birleştirmeyi de 
içeren bu planla şirket, 2017 yılına kadar 100-150 milyon 
sterlinlik bir tasarruf elde etmeyi hede�iyor. Grubun CEO’su 
Rakesh Kapoor, bu planın çalışanların seyahat yöntemlerin-
den iletişim araçlarına kadar herşeyi kapsayacağını belirtiyor, 
kendisinin de 6 saatin altındaki uçuşlarda ekonomi sınıfında 
seyahat edeceğini söylüyor.
YENİ STRATEJİLER DEVREDE: Şirketler operasyonel 
maliyetleri düşürme kapsamında birçok uygulamayı devreye 
alıyor. Süreçleri tek merkezden yönetme en sık başvurulan 
uygulamalardan... Önce operasyonel faaliyetlerini merkezi-
leştiren Garanti Emeklilik, şimdi satış süreçlerinin bazılarını 
merkezileştirme kararı aldı. Toyota, israf, aşırı yük, denge-
sizlikleri ortadan kaldırma ve kalitesizliği anında tespit etme 
gibi konulara odaklanıyor. 

Kaynak: http://www.capital.com.tr/yonetim/insan-kaynakla-
ri/iyilestirme-operasyonu-haberdetay-12626?sayfa=2#sthash.
MPIoQ5k5.dpuf, Erişim Tarihi: 17.01.2016

1. a Yanıtınız yanlış ise “Giriş” konusunu yeniden göz-
den geçiriniz.

2. d Yanıtınız yanlış ise, “Uluslararası İşletme Stratejileri-
nin Kavramsal Temelleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

3. d Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası İşletme Stratejileri-
nin Kavramsal Temelleri” konusunu yeniden gözden 
geçiriniz.

4. c Yanıtınız yanlış ise “Esneklik” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

5. e Yanıtınız yanlış ise “Öğrenme” konusunu yeniden 
gözden geçiriniz.

6. b Yanıtınız yanlış ise “Ürün-Pazar Stratejileri” konu-
sunu yeniden gözden geçiriniz.

7. a Yanıtınız yanlış ise “Rekabet Stratejileri” konusunu 
yeniden gözden geçiriniz.

8. d Yanıtınız yanlış ise “Küresel Örgütsel Yapılanma Sis-
temleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

9. d Yanıtınız yanlış ise “Küresel Örgütsel Yapılanma Sis-
temleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

10. e Yanıtınız yanlış ise “Küresel Örgütsel Yapılanma Sis-
temleri” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
İşletme yöneticileri, maliyetleri düşürmeye yönelik ya da iş-
letmenin ürün ve hizmetlerine değer katmak suretiyle fiyat-
ların yükseltilmesine olanak sağlayan stratejiler geliştirmek 
suretiyle kârlılık artışı hede�eyebilirler. Ayrıca zaman içeri-
sinde yönetmekte oldukları işletmenin kârlılık büyümesinin 
yakalanabilmesi için mevcut pazarda daha fazla ürün satıl-
ması ya da yeni pazarlara girilmesi gibi stratejiler de takip 
edilebilir. İşletmenin faaliyetlerini uluslararası boyuta taşı-
ması bir tara�an kârlılığa olumlu etki yaparken bir tara�an 
da kârlılık büyüme oranlarını artırılabilir (Hill, 2013, s.419).

Sıra Sizde 2
Çevresel belirsizlikler pekçok işletme için tehditler yaratabi-
lirken, daha yüksek stratejik esnekliğe sahip olan işletmeler 
için bu belirsizliklerin fırsata dönüştürülmesi daha olasılık 
dahilinde görünmektedir. Rakiplerinin başa çıkamadığı be-
lirsizliklerle başa çıkmayı başarabilen işletmeler pazar odaklı 
esnekliğe sahiplerdir. Pazara ilişkin belirsizlikleri azaltabilen 
ve müşteri beklentilerine yön verebilen işletmelerin daha faz-
la stratejik seçeneği olabileceği ve rekabete ilişkin daha proak-



4. Ünite - Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütsel Yapılanma 105

tif bir yaklaşım benimseyebileceği söylenebilir. Benzer şekilde 
üretim sistemlerinde esneklik yakalayabilen bir işletmenin 
kaynak kullanımı ile ilgili esnekliği de olacaktır. Bunu başara-
bilen bir işletme böylece değişen pazar koşullarına daha hızlı 
uyum sağlayabilecektir (Lau, 1996, s.11). Bu nedenle işletme-
lerin planlama süreçlerinde ve tüm faaliyetlerinde gerekli dü-
zeyde esnekliğe sahip olması rekabetçi üstünlüğün elde edil-
mesi ve korunması açısından önemli bir konudur.

Sıra Sizde 3
Pazara nüfuz etme, ürün geliştirme ve pazar geliştirme stra-
tejilerinin birlikte aynı anda kullanılabilmesi en ideal durum-
dur ve işletmeye günümüz rekabet koşullarında bir üstünlük 
sağlar. Diğer tara�an dördüncü strateji olan çeşitlendirme 
stratejisinde koşullar farklıdır. Çeşitlendirme stratejisi diğer 
üç stratejiden farklı bir konuma sahiptir. Çünkü pazara nüfuz 
etme, pazar geliştirme ve ürün geliştirme stratejileri genellik-
le işletmenin mevcut finansal, teknik ve ticari kaynaklarının 
kullanımını gerektirirken, çeşitlendirme stratejisi yeni bece-
riler, yeni teknikler ve hatta bazen yeni tesisler gerektirir. Bu 
nedenle çeşitlendirme stratejisi çoğu zaman işletmenin geç-
miş deneyimlerinden tamamen kopmasına neden olabilecek 
şekilde örgütsel yapılanmada fiziksel ve örgütsel değişimlerle 
sonuçlanmaktadır (Anso�, 1957, s.114).

Sıra Sizde 4
Bu stratejinin temel hedefi, taklit edilmesi zor, ikamesi olma-
yan ve işletmenin markası ile güçlü şekilde ilişkilendirilebi-
len ve böylece müşteri sadakati yaratabilecek ürünler ve hiz-
metler geliştirmektir. Bu sayede işletme rekabetçi anlamda 
kendisini pazarda daha farklı ve güçlü bir şekilde konumlan-
dırabilecektir. Farklılaşma stratejilerinin diğer önemli üstün-
lüklerinden biri de, söz konusu farklı konumlanma sayesinde 
işletmenin ürünlerini ve hizmetlerini daha yüksek fiyat sevi-
yelerinde tüketici ile buluşturabilmesidir. Çünkü bu stratejiyi 
başarı ile takip eden işletmelerin müşterileri, benzersizlik, 
farklılık ve ikame edilemezlik nedeniyle bu işletmenin ürün 
ve hizmetlerine daha fazla ödemeye istekli olacaklardır.

Sıra Sizde 5
Bu yapının en önemli üstünlüğü farklılaşan bölgesel ihtiyaç 
ve beklentilere hızlı cevap verilebilmesine olanak sağlaması-
dır. Ayrıca bu sistem farklı coğrafyalardaki yerel pazarların 
sunduğu fırsatların değerlendirilebilmesini sağlar.

Sıra Sizde 6
Matriks yapının en önemli zayı�ığı yetki karmaşası yaratma 
olasılığıdır. Matriks yapı içerisinde gözlemlenebilen ikili yet-
ki gerek çalışanlar için gerekse de yöneticiler açısından sorun 
teşkil edebilir. Bir astın birden fazla üste bağlı olması bu so-
runa neden olabilmektedir. 

Yararlanılan Kaynaklar
Anso�, H.I. (1957). Strategies for diversification. Harvard 

Business Review, 35(5), 113-124.
Çavuşgil, S.T., Knight, G. ve Riesenberger, J.R. (2012). In-

ternational Business: �e New Realities, Prentice Hall, 
New Jersey

Da�, R.L. (1995). Organizational �eory and Design, West 
Publishing, St.Paul.

Deresky, H. (2014). International Management: Managing 
Across Borders and Cultures. Pearson Education Limi-
ted, London

Gill, R. (2012). �eory and Practice of Leadership. Sage 
Publications Ltd.

Hill, C.W.L. (2013). International Business: Competing in 
the Global Marketplace. McGraw-Hill, Irwin

Lau, R.S.M. (1996). Strategic �exibility: A new reality for 
world-class manufacturing. S.A.M. Advanced Manage-
ment Journal, 61(2), 11-15

Li, Y., Chen, H., Liu, Y. ve Peng, M.W. (2014). Managerial 
ties, organizational learning, and opportunity capture: A 
social capital perspective. Asia Pacific Journal of Mana-
gement, 31(1), 271-291

Morschett, D., Schramm-Klein, H. ve Zentes, J. (2015). 
Strategic International Management: Text and Cases. 
Springer Gabler, 

Neelankavil, J.P. ve Rai, A. (2009). Basics of International 
Business. Routledge, New York

Porter, M.E. (1980). Competitive Strategy: Techniques for 
Analyzing Industries and Competition, New York.

Porter, M.E. (1986). �e strategic role of international marke-
ting. Journal of Consumer Marketing, 3(2), 17-21.

Prahalad, C.K. (1999). Changes in the competitive battlefield. 
Mastering Strategy, Ekim (4), 2-4

Rugman, A.M. ve Collinson, S. (2005). International Busi-
ness. Pearson Education Limited, London

Wall, S., Minocha, S. ve Rees, B. (2010). International Busi-
ness. Pearson Education Limited, London



5
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
İnsan kaynakları yönetiminin içeriğini açıklayabilecek,
Uluslararası işletmeler açısından insan kaynaklarını ve insan kaynakları yöne-
timini tanımlayabilecek,
Uluslararası işletmelerde temel insan kaynakları fonksiyonlarını yorumlaya-
bilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.
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GİRİŞ
İşletmeler küreselleşmeyle artan rekabet ortamında varlıklarını sürdürmek için maliyet-
leri en aza indirgemeye, kaliteyi arttırmaya, esnekliğe ve yeniliğe önem vermektedirler. 
Fark yaratacak en önemli unsur ise insan kaynaklarına verdikleri önemdir. Günümüzde 
uluslararası işletmelerin de odak noktasında insan kaynağı bulunmaktadır. Uluslararası 
işletmeler çalışan seçiminde, eğitiminde, performans değerlemede ve ücretlemede ortaya 
koyacakları politikalarla öne çıkacaklardır. Uluslararası işletmelerin çok boyutlu yapısı in-
san kaynaklarıyla ilgili faaliyetlerinin organizasyonunu daha karmaşık hale getirmektedir.

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE ULUSLARARASI 
İŞLETMELERDE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İnsan kaynakları yönetimi, işletme fonksiyonları içinde yer alan kolaylaştırıcı bir fonksi-
yondur. Bir işletmede üretim yönetiminin konusu mal veya hizmet, finansal yönetimin ko-
nusu para ise, insan kaynakları yönetiminin konusu da insandır. İnsan kaynakları yönetimi, 
organizasyon için gerekli çalışanların tümünün işe alınması, işten çıkarılması, ücret veril-
mesi, performanslarının belirlenmesi, eğitim verilmesi, iş analizlerinin yapılması, işlerle 
ilgili kayıtların tutulması gibi çok sayıda faaliyeti kapsar. İnsan kaynağını diğer üretim fak-
törlerinden farklılaştıran en belirgin özellik ise, insanın geliştirilebilir bir varlık olmasıdır.

İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların nasıl etkin ve verimli bir biçimde çalıştırılaca-
ğının ve yaptıkları işten doyum sağlayabilmeleri için, neler yapılması gerektiğinin yol ve 
yöntemlerini yerine getirir. İnsan kaynağı, bir işletmede en üst konumda bulunan yöneti-
ciden en alt konumdaki vasıfsız çalışana kadar tüm çalışanları kapsar.

İşletmelerin uluslararası boyuta ulaşmaları ister istemez insan kaynaklarının yöneti-
minin evrensel ölçülerdeki bilgiler ışığından değişimini gerekli kılmıştır. Örgütsel yapı-
da meydana gelen değişimler, mevcut yapı içerisindeki insanların yönetimi için önemli 
farklılıkları da beraberinde getirir. İşletmelerin farklı bölgelere faaliyetlerini yaymaları ile 
birlikte, yerel insan kaynakları uygulamalarının yetersiz kalması, insan kaynaklarının ala-
nının da genişlemesinin temel nedenidir. Dünyanın birçok bölgesinde faaliyet gösteren 
uluslararası işletmelerin, gerek farklı kültürlerden çalışanı barındırması, gerekse farklı 
özelliklere sahip bölgelerde faaliyetlerini yürütmeleri nedeniyle, uluslararası perspekti�e 
bir insan kaynakları yönetim sistemini gerektirmektedir (Filizöz, 2003). 

İnsan kaynakları yönetim fonksiyonu, bir işletmenin çalışanlarının bulunması, yer-
leştirilmesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yerine ge-
tirmektedir. İnsan kaynakları, işletmede en tepede yer alan yöneticiden en alt kademede 

Uluslararası İnsan 
Kaynakları Yönetimi
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yer alan personele kadar tüm çalışanları kapsamaktadır. Bu ünite insan kaynakları yöne-
timi dersinde görülen temel konuları uluslararası işletmeler açısından değerlendirecektir. 
Uluslararası işletmelerin insan kaynakları yönetimi, ulusal işletmelerin insan kaynakları 
yönetimiyle aynı faaliyetleri içermesine rağmen uygulamadaki değişiklikler nedeniyle 
farklılıklar oluşmaktadır. Bu farklılıklar uluslararası işletmelerin farklı coğrafik konum-
da ve farklı kültürlere sahip ülkelerde faaliyet göstermesinden kaynaklanmaktadır. Eğer 
uluslararası işletme sadece organizasyon olarak uluslararası olur ve insan kaynağını göz 
ardı ederse diğer kaynakları atıl kalacaktır. Bu durum uluslararası işletmelerin geleceğini 
tehlikeye sokacaktır.

Cascio’ya göre (1992); faaliyet alanı ile ilgili olarak yerel ve uluslararası insan kaynak-
ları yönetimi arasında beş önemli farklılık söz konusudur. Bu farklılıklar (Filizöz, 2003);

•	 Vergilendirme	ve	bağlı	birlikler	gibi	da a	fazla	fonksiyon
•	 oklu	ü ret	değerleri	gibi	da a	fazla	 eterojen	fonksiyonlar
•	 İş	 görenin	 personel	 yaşamında	da a	 fazla	 katılım 	 yerleştirme 	 sağlık 	 eğitim	 ve	

eğlence,
•	 Göç	eden	nüfus	ve	yerel	farklılıklar	nedeniyle	yönetime	farklı	yaklaşımlar
•	 oplumlar	ve	 ükümetler	gibi	da a	fazla	dışsal	etkilere	maruz	kalmadır.
İşletmeler, faaliyetlerini yürütebilmek için fiziksel (bina, makineler v.s) ve finansal 

kaynaklarının	yanı	sıra	teknoloji	ve	yönetsel	süreçleri	bir	araya	getirmek	durumundadır.	
Ancak, insanlar olmadan örgüt var olamaz. İnsan kaynağını yönetmek ve geliştirmek, in-
san kaynakları yönetiminin temel amacıdır. Dolayısıyla, insan kaynakları yönetimi (İKY) 
çalışan ile örgüt arasındaki bütün ilişkilerle ilgilenir. İnsan kaynakları yönetiminin temel 
fonksiyonları; insan kaynakları havuzu oluşturma, seçme, eğitim ve geliştirme, perfor-
mans değerleme, ücret ödeme ve çalışma ilişkileridir. Bunların tanımları aşağıdaki gibidir: 

•	 İşe alma: Örgütteki boş pozisyonlara başvurmaları için nitelikli insanları belirleme 
ve onları kendine çekme ve örgütteki boş pozisyonları doldurmak için örgüt tara-
fından yapılan personel seçme sürecidir.

•	 Eğitim ve geliştirme 	 alışanların	 em	şimdiki	 em	de	örgütsel	kariyerleri	içinde	
gelecekte elde edecekleri işte başarı sergileyebilmeleri için gereken bilgi, beceri ve 
yetenekleri öğrenme sürecidir.

•	 Performans değerleme 	 alışanlarının	iş	performansını	ölçmek	ve	değerlendirmek	
için örgüt tarafından yapılan sistemli çalışmadır.

•	 Ücret ödeme: Finansal ödüller ve faydaların yanı sıra iş güvenliği gibi manevi ödül-
lerin toplamını içeren örgütün ödül paketidir. 

•	 Çalışma ilişkileri 	 alışma	örgütlerini	temsil	eden	çalışan	ile	işveren	arasındaki	sü-
rekli ilişkidir. 

İşletme, uluslararası ortama girdiği zaman, insan kaynakları yönetiminin fonksiyonla-
rı uluslararası insan kaynakları yönetimi olur. Faaliyetleri karmaşık hale gelir. Uluslararası 
yönetici için bu karmaşıklığın iki tane nedeni vardır.

•	 Birin isi 	uluslararası	 işletmelerin	çalışanları 	 farklı	ülkelerden	gelen	çalışanların	
karışımından oluşur. 

•	 İkin isi 	uluslararası	yöneti iler	faaliyet	gösterilen	ülkenin	milli	kültür 	iş	kültürü	
ve sosyal kurumlar ile işletmenin insan kaynakları yönetiminin politikaları arasın-
da nasıl uyum sağlayacağına karar vermek zorundadır. 

Uluslararası işletmeler, uluslararası faaliyetlerinde başarılı olmak için değişen çevre 
koşullarına uyum sağlamalıdır. Bu koşullar faaliyet gösterilen ülkeye göre değişiklik gös-
terir.	 lkenin	ekonomik 	politik 	kültürel	ve	teknolojik	faktörlerindeki	değişimlere	uyum	
sağlamak, güçlü bir örgüt kültürü ile mümkündür. Örgüt kültürü işletmeyi ayakta tutan, 
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onun sürekliliğini sağlayan temel bir unsurdur. Uluslararası işletmelerin örgüt kültürü, 
liderlerin ve çalışanların kültürel tercihlerini de içeren, çok sayıda faktör tarafından şe-
killenir. Bir uluslararası işletmenin örgüt kültürünü tanımlamada organizasyon yapısının 
temel üç yönü bulunmaktadır.

•	 alışanlarla	işletme	arasındaki	genel	ilişki
•	 öneti iler	ve	diğer	çalışanların	rollerini	tanımlayan	 iyerarşik	yapı
•	 alışanların	uluslararası	işletmenin	amaçları 	konumu 	 ede eri	ve	işletme	içinde-

ki kendi konumları hakkındaki genel görüşleri (Özalp, 2011).
Görüldüğü gibi, uluslararası işletmeler insan kaynakları yönetiminde örgüt kültürü 

konusuna özel bir önem vermek durumundadır. 
Ulusal bir işletme sadece kendi ülkesinin bu konudaki politikalarını bilmek duru-

munda iken, uluslararası bir işletme ana ülke, ev sahibi ülke ve üçüncü ülkelerin vergi-
lendirme sistemlerini bilmek zorundadır. Ülkelerin sistemleri arasındaki farklılıkların 
ortaya çıkarabileceği olası zorluklar ise, faaliyet gösterilen ülkenin sistemine uygun dü-
zenlemelerin uluslararası işletme tarafından yapılmasıyla ortadan kaldırılabilir. Ulusla-
rarası bir işletme, gidilen ülkenin vergi sistemine uygun olarak yapacağı düzenlemelerde, 
yerel işletmelerin çalışmalarından yararlanabilir. Farklı bir ülkede çalışılacağı için, gidi-
len ülkenin çalışanlardan istediği evraklar, çalışma izni ile ilgili düzenlemeler, çalışma 
standartları gibi faaliyetler uluslararası bir işletmenin insan kaynakları ile ilgili yerine 
getirmesi gereken ilave faaliyetlerdir. Bu durum, uluslararası işletmelere daha fazla iş 
yüklemenin yanında, uluslararası piyasalarda başarılı olmak için daha fazla sorumluluk 
yüklemektedir (Filizöz, 2003). 

Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynağı 
Uluslararası işletmelerde insan kaynağı literatürde farklı biçimlerde ifade edilmektedir. 
Bu fark yatırımın yeri ve çalışanın hangi ülkeden olduğuyla ilgilidir. Yatırım yapan ülke 
ana ülke olarak adlandırılmaktadır. Yatırım yapılan ülke ise ev sahibi ülkedir. Şekil 5.1. bu 
ilişkileri ortaya koymaktadır. Uluslararası işletmelerdeki insan kaynakları yönetimi birkaç 
farklı çeşit çalışanı dikkate almak zorundadır. Bunlar;

•	 Ana	ülke 	 uluslararası	 işletmenin	merkezinin	 bulunduğu	ülkedir.	 rnek	 olarak 	
oyota	Motor un	ana	ülkesi	 aponya 	 estlenin	İsviçredir	 ilizöz .	 urt	dı-

şında görev yapanlar, çalıştıkları ülkeden başka yerden gelen insanlardır. Ana ül-
keden gelen yurt dışında görev yapanlara ana-ülke vatandaşı denir. 

•	 v	sa ibi	ülke 	uluslararası	işletmenin	yatırım	yaptığı	ülkeler	olarak	tanımlanabilir.	
rnek	olarak 	 oyota	Motor un	 ürkiyede	yaptığı	ortak	yatırımda	ev	sa ibi	ülke	
ürkiye	olmaktadır.	 erel	çalışanlar 	birimin	bulunduğu	 fabrika 	satış	birimi	vs. 	

ev sahibi ülkeden gelirler. Bu tür çalışanlar ev sahibi ülke vatandaşları olarak ad-
landırılır. 

•	 çün ü	ülke	ise 		uluslararası	işletmelerin	gerek	ürünlerini	sunduğu 	gerekse	per-
sonel sağlayarak ilişki içerisinde olduğu diğer ülkeleri ifade etmektedir. Örnek ola-
rak 	 oyota	Motor	 ürkiye	şubesinde	 aponya	ve	 ürkiye	kökenli	çalışanların	dı-
şında farklı ülkelerden personel istihdam etmektedir. Ana ve ev sahibi ülke dışında 
başka ülkeden gelenlere üçüncü ülke vatandaşları denir.
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Küreselleşme	sonu u	iş	 ayatında 	 ürkçede	de	 inpatriate” 
ve	 expatriate” olarak kullanılan kavramlar karşımıza çıkmakta-
dır. Dışarıdan gelenler anlamında kullanılan expatriateler kendi 
işletmelerinin	 yurt	 dışı	 faaliyetlerinde 	 evsa ibi	 ülkede	 ya	 da	
üçüncü ülkede) görevlendirilen uzman veya diğer çalışanları 
tanımlamaktadır.	 İnpatriateler	 ise 	 e patriatelerin	 tersine	 mer-
kezde” (head quarter) görevlendirilen yatırım yapılan ülke ya da 
üçüncü bir ülkeden gelen çalışanları ifade etmektedir. 

Genellikle, ana ve üçüncü ülke vatandaşları alt seviye-
deki işgücünden daha çok yönetsel ve profesyonel kadroda 
yer alır. 

luslararası	 işletmelerin 	 uluslararası	 stratejileri	 yü-
rürlüğe koymaları için uygun insan kaynağını belirlemeye 
yönelik birkaç tane yolu vardır. Bir işletmenin uluslararası 
insan kaynakları yaklaşımını tespit etmenin bir yolu; onun 
uluslararası insan kaynağı politikasını anlamaktan geçer. 

Uluslararası işletmeler kendi ülkelerinde ve yurt dışın-
da başarı sağlamak için iyi bir kadro kurmak zorundadırlar. 
Günümüzde büyük işletmelerin başarısı;

•	 İşletme	için	uygun	elemanı	seçebilmek
•	 Seçilen	elemanı	uygun	yerde	çalıştırabilmek
•	 alışanı 	bireysel	ve	örgütsel	 i tiyaçları	karşılayabile ek	biçimde	geliştirebilmeye	

bağlıdır (Özalp, 2001).

Şekil 5.1

Uluslararası 
İnsan Kaynakları 
Yönetiminde Temel 
Kavramlar

Bağlı
kuruluş

ANA ÜLKE
(yatırım yapan ülke)

Ana İşletme
Ana İşletme Çalışanları

Ev Sahibi Ülke Çalışanları
(yerel personel)

3. Ülke Çalışanları

EV SAHİBİ ÜLKE
(yatırım yapılan ülke) ÜÇÜNCÜ ÜLKE

(yatırım yapılan ülke)

Şekil 5.2

Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynağı

Ana
Ülkeden

İK

Yatırım
Yapılan

Ülkeden
İK

Üçüncü
Ülkeden

İK

Uluslararası
İşletmelerde

İnsan
Kaynağı

Ev sahibi ülke kökenli çalışan yerel 
personeldir. Eğer yatırım yapılan 
ülkedeki bağlı kuruluş ana ülke 
ya da ev sahibi ülke dışında bir 
üçüncü ülkeden yönetici seçiyor 
ise bu yönetici üçüncü ülke 
çalışanıdır.
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İşte bu sayılan unsurlar bağlamında uluslararası işletmelerin insan kaynağı sağlamada 
dört	farklı	politika	uyguladıkları	görülmektedir.	Bunlar	 onus 	

•	 Ana	ülkeden	görevlendirme (etnosentrizm)
•	 v	sa ibi	ülkeden	görevlendirme (polisentrizm)
•	 çün ü	ülkeden	görevlendirme	 geosentrizm
•	 Bölgesel	görevlendirme	 regiosentrizm .

olarak sıralandırılabilir.

Prof. Dr. İnan Özalp’in “Uluslararası İşletmeler: Uluslararası Yaklaşım(2001). Eskişehir: 
Birlik Ofset Yay.” adlı kitabında konuyla ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Ana Ülkeden Görevlendirme (Etnosentrizm)
Uluslararası işletmelerin, bağlı kuruluşlarında ve ana işletmede ana ülkeden yönetici gö-
revlendirmeleri etnosentrizmdir.	 rnek	olarak 	bir	İngiliz	işletmesinin	 ürkiyedeki	fab-
rikalarında İngiliz yönetici görevlendirilmesi verilebilir. Her birimde ana ülkeden insan 
kaynağı sağlamak olarak ele alınan etnosentrizm uluslararası işletmelerin gelişmelerinde 
ilk kullandıkları yaklaşımdır. Bunun nedeni başlangıç aşamasında riskleri en aza indir-
gemesidir. Etnosentrik politikaların uluslararası işletmelere sağladığı yararlar yanında 
sakıncaları da vardır. Bu yarar ve sakıncalar etnosentrik politikaların tercih edilmesinde 
etkili olmaktadır.

Etnosentrizm Politikalarının Uluslararası İşletmelere Sağladığı Yararlar

•	 Ana	merkezin	amaçlarına,	politikalarına	ve	uygulamalarına	yakınlık,

•	 Yeterli	teknik	ve	yönetsel	bilgi,

•	 Ana	merkez	personeliyle	etkin	iletişim,

•	 Bağlı	kuruluş	 aaliyetleri	üzerinde	kolay	kontrol	ve	koordinasyon

Etnosentrizm Politikalarının Uluslararası İşletmeler İçin Sakıncaları

•	 Yabancı	dile,	sosyo-ekonomik,	politik	ve	yasal	ortama	uyum	zorluğu,

•	 lke	dışına	yollanan	yöneticilerin	seçiminin,	eğitiminin	ve	kendileri	ile	ailelerinin	geçimle-
rinin	sağlanmasının	maliyetli	oluşu,

•	 Ev	sa ibi	ülkenin	bağlı	kuruluşun	yönetiminde	yerel	yöneticilerin	bulunması	konusundaki	
baskıları,

•	 Yönetici	ailesinin	çevreye	uyum	sorunları	özellikle	çalışmayan	yönetici	eşlerinin	durumu

Ev Sahibi Ülkeden Görevlendirme (Polisentrizm)
Uluslararası işletmenin ülke dışı faaliyetlerinde (bağlı kuruluşlarında) ev sahibi ülke uy-
ruklu (yerel) yönetici görevlendirmesi polisentrizmdir. Örnek olarak, bir Alman işlet-
mesinin	 ürkiyedeki	 fabrikasında	 ürk	 yöneti i	 görevlendirmesi	 verilebilir.	 Genellikle	
uluslararası işletmeler orta ve alt düzey pozisyonlar için ev sahibi ülke kökenli personel 
tercih edebilirler.

Uluslararası işletmelerin polisentrizm politikasını tercih etmesinin nedeni nedir?

Etnosentrizm: Uluslararası 
işletmelerin, bağlı kuruluşlarında 
ve ana işletmede ana ülkeden 
yönetici görevlendirmesidir.

Polisentrizm uluslararası 
işletmenin ülke dışı faaliyetlerinde 
(bağlı kuruluşlarında) ev sahibi 
ülke uyruklu (yerel) yönetici 
görevlendirmesidir.

1
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Polisentrizm Politikalarının Uluslararası İşletmelere Sağladığı Yararlar

•	 Dil,	kültür,	sosyo-ekonomik,	politik,	yasal	çevreye	ve	 aaliyette	bulunulan	ülkedeki	işletme-
cilik	uygulamalarına	yatkınlık,

•	 Ev	sa ibi	ülkenin	isteklerine	etkili	yanıtlar	verebilme,

•	 Yöneticilerin	işletmeye	maliyetinin	düşük	olması,

•	 Yerel	 yöneticilere	 ilerleme	 olanağının	 sağlanması	 sonucu	 bağlılığın	 ve	motivasyonun	
artması

Polisentrizm Politikalarının Uluslararası İşletmeler İçin Sakıncaları

•	 Bağlı	kuruluşun	 aaliyetleri	üzerinde	etkili	kontrol	yapılamaması,

•	 Ana	merkez	personeli	ile	etkili	iletişim	kurulamaması

Üçüncü Ülkeden Görevlendirme (Geosentrizm)
Uluslararası bir işletmenin yöneticilerini ana ülke ve ev sahibi ülke dışında üçüncü bir ül-
keden (ki bu ülke dünyanın herhangi bir yerinden olabilir) sağlaması geosentrizmdir. Ör-
nek olarak bir ABD işletmesinin Almanya’daki fabrikalarında İngiliz yönetici çalıştırması 
verilebilir. Uluslararası işletme kâr sağlama ve büyüme amaçlarını temel kabul ettiği için, 
kendisini bu amaçlara götürebilecek yöneticinin milliyetine önem vermez ve dünyanın 
herhangi bir yerindeki en iyi elemanı çalıştırmak ister (Özalp, 2002). Geosentrizm politika-
sının tercih edilmesinde uluslararası işletmeye sağlayacağı yararların fazla olması gerekir.

Geosentrizm Politikalarının Uluslararası İşletmelere Sağladığı Yararlar

•	 Yeterli	uzmanlığa	sa ip	yöneticiye	ulaşılması,

•	 İşe	en	uygun	personelin	sağlanması,

•	 Etnosentrik	politikaya	göre	da a	az	maliyetli	olması

Geosentrizmin Politikalarının Uluslararası İşletmeler İçin Sakıncaları

•	 Ev	sa ibi	ülke	 ükümetleri,	üçüncü	ülke	kökenli	yöneticisi	yerine	yerel	yöneticileri	terci 	
ederler,

•	 çüncü	ülke	kökenli	yöneticinin,	yerel	yöneticilerin	bağlı	kuruluştaki	kariyerine	ve	yüksel-
mesine	engel	teşkil	edebilmesi

Bölgesel Görevlendirme (Regiosentrizm)
Uluslararası bir işletmenin bağlı kuruluşlarını bölgesel olarak ele alıp, yöneticilerini bu 
bölgeden sağlaması regiosentrizmdir.	Regiosentrizm	politikasında	 bölge 	kavramı	 iki	
açıdan değerlendirilebilir: 

1. Coğrafik bir bölgeden yönetici sağlanması. 
2. Ekonomik bir bölgeden yönetici sağlanması.
Örneğin, bir Ortadoğu ülkesinde bağlı kuruluşu bulunan bir uluslararası işletmenin 

Ortadoğu bölgesindeki başka bir ülkeden yönetici sağlaması ya da Almanya’daki bağlı ku-
ruluş için Avrupa Birliği üyesi ülkelerden birinden yönetici sağlanması verilebilir.

Geosentrizm uluslararası bir 
işletmenin yöneticilerini ana ülke 
ve ev sahibi ülke dışında üçüncü 
bir ülkeden (ki bu ülke dünyanın 
herhangi bir yerinden olabilir) 
sağlamasıdır.
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Regiosentrizm Politikalarının Uluslararası İşletmelere Sağladığı Yararlar

•	 Bölge	 akkında	 azla	bilgi	sa ibi	olunması,

•	 Dil,	kültür,	din	yakınlığı

Regiosentrizm Politikalarının Uluslararası İşletmeler İçin Sakıncaları

•	 Bölgedeki	ülkeler	arasında	geçimsizlik	bulunması,
•	 Bağlı	kuruluşun	bulunduğu	ülkenin	bölgeden	seçilen	yönetici	yerine	yerel	yönetici	kulla-

nılması	konusundaki	eğilim

Uluslararası işletmelerde iyi bir insan kaynakları kadrosunun oluşturulması özellikle 
aşağıda	sıralanan	üç	nedenden	dolayı	büyük	önem	taşımaktadır.	Bunlar	 Mutlu 	ve	
Filizöz, 2003):

•	 luslararası	işletme	faaliyetlerinin	fiziksel	olarak	oldukça	geniş	bir	alana	yayılması	
sonucunda, işletmenin şubeleri arasındaki koordinasyonu ve kontrolü kolaylaştır-
mak amacıyla, etkin bir yönetim kadrosunun oluşturulması gerekmektedir. Bunun 
yanında, bu yapının korunabilmesi ve denetiminin sağlanması büyük önem ta-
şımaktadır. Uluslararası işletmelerin herhangi bir ülke şubesindeki üst düzey yö-
neticisinin, ana merkezin sürekli kontrol, tavsiye ve desteğine ihtiyaç duymadan 
karar verebilecek güçte ve yetenekte yöneticiler arasından seçilmesi, gerekli olan 
en önemli unsur haline gelmiştir.

•	 zellikle	az	gelişmiş	veya	gelişmekte	olan	ülkelerde	faaliyet	gösteren	uluslararası	
işletmelerde çalıştırılmak üzere alınacak ev sahibi ülke insan kaynaklarının seçi-
mi, işe alımı, eğitimi ve geliştirilmesi diğer gelişmiş ülkelerdeki kadar tatmin edici 
olmayabilmektedir. Genellikle, ev sahibi ülkenin mevcut insan kaynaklarının özel-
liklerinin işletmenin ihtiyaçlarını karşılamada yeterli olmadığı tahmin edilebilir. 
Uluslararası işletmeler, özellikle ev sahibi ülkedeki faaliyetlerinin başlangıcında 
kendi ülkelerinden işgücü gönderme yoluna gitmekte, böylece hem üretimlerini 
garanti altına almakta, hem de ev sahibi ülkenin insan kaynaklarını daha kolay 
geliştirme imkânı bulmuş olmaktadırlar.

•	 luslararası	 işletmeler	 için 	 uluslararası	 yatırımlar 	 ürünler 	 pazarlar	 ve	 faaliyet-
ler çok yeni ve farklı olabilmektedir. Uluslararası işletmelerin şubelerindeki yö-
neticiler kendi ülkelerinden çok farklı ve karışık yönetim problemleriyle uğraş-
mak durumundadırlar. Bu problemlerin hemen hemen hepsi, işletmenin içinde 
bulunduğu, ekonomik, politik, sosyo-kültürel vb. dış çevre faktörlerine bağlıdır. 
Uluslararası çalışan bir işletmenin insan kaynaklarının yönetimi daha geniş bir ba-
kış açısı, farklı bilgi ve yetenekler gerektirmektedir. Bu konunun hem işletmenin 
tepe yönetimi, hem de insan kaynakları yöneticisi tarafından kabul edilmesi büyük 
önem taşır. Ancak, uluslararası insan kaynakları yönetimi araştırmaları, maliyet, 
zaman ve bazı zorluklar gibi faktörlerin etkisiyle sınırlı olmakta ve bu nedenle ço-
ğunlukla çok az konuya odaklanabilmektedir.

ablo	 . 	belirtilen	 insan	kaynağı	 sağlama	politikalarıyla	 insan	kaynakları	 fonksi-
yonları arasındaki ilişkiyi göstermektedir. Bu tablodan da anlaşılacağı gibi işletmenin 
tercih ettiği politikalar insan kaynakları fonksiyonlarının uygulanmasında farklılıklar 
yaracaktır.
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İnsan Kaynağı Sağlama Politikaları

İKY Fonksiyonları                                             Etnosentrik      Polisentrik   Regiosentrik   Geosentrik

Bulma	ve	Seçme Ana	ülke	
vatandaşları	
teknik	uzmanlığa	
veya	ana	
ülkedeki	geçmiş	
per ormansa	
göre	ana tar	
pozisyonlara	
seçilir 	evsa ibi	
ülke	vatandaşları	
sadece	ast	düzey	
yönetime	seçilir.	

Ana	ülke	
vatandaşları	tepe	
yönetimine	ve	
teknik	pozisyona 	
evsa ibi	ülke	
vatandaşları	orta	
düzey	yonetim	
pozisyonuna 	
ana	ülke	
vatandaşları	seçimi	
etnosentrikteki	
gibi 	ev	sa ibi	ülke	
vatandaşlarının	
seçimi	ana	
ülke	kültürüne	
uygunluğu	ve	
ana	ülke	diline	
yeteneğe	dayanır.	

Ana	ülke	
vatandaşları	
tepe	yönetime	
ve	teknik	
pozisyonlara 	
üçüncü	ülke	
vatandaşları	
orta	düzey	ve	
aşağı	yönetime

Dünya	
çapındaki	
işletme 	
niteliklileri	
pozisyona	
almaya	
dayanır.	

Kültürlerarası	
yarlamaya	

Yönel k	Eğ t m

Çok	sınırlı	
veya	yok 	Dil	
gereksinimi	yok	

Ana	ülke	
vatandaşları	için	
sınırlı.
Bazı	dil	eğitimleri

Ana	ülke	
vatandaşları	
için	orta	düzey	
eğitim	ile	
sınırlı 	ana	ve	
evsa ibi	ülke	
vatandaşları	
iş	dili	kullanır,	
genellikle	
İngilizce

Küresel	
uyarlamaya	ve	
çok-dilliliğe	
süreklilik

Yönet m	
Gel şt rme 	
luslararası	

Görevler n	Etk ler

Kariyere	zarar	
verebilir.	

Ana	ülke	
vatandaşlarının	
kariyerine	
zarar	verebilir 	
evsa ibi	ülke	
vatandaşlarının	
ilerlemeleri	kendi	
ülkesi	ile	sınırlıdır.	

Çok	az	kariyer	
olanağına	nötr 	
uzun	süreli	
uluslararası	
görevler.	

Kariyer	
ilerlemesi	için	
uluslararası	
görev	
gerekliliği.	

cret Yurt	dışındaki	
görev	yapan	
yöneticinin	
alışması	için	artı	
ödemeler	ve	
yardımlar

Yurt	dışına	görev	
yapan	yöneticinin	
görevi	için	artı	
ödemeler	ve	
yararlar 	ev	sa ibi	
ülkenin	ücretleri	
evsa ibi	ülkenin	
vatandaşlarına	
ödenir.	

Yurt	dışında	
görev	yapan	
yöneticiye	da a	
uzun	vadeli	
görev	için	
da a	az	ilave	
ödemeler.	

Yerel	görevler	
için	küresel	
olarak	benzer	
ödemeler	ve	
yardımlar

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE TEMEL İNSAN KAYNAKLARI 
YÖNETİMİ FONKSİYONLARI
luslararası	 işletmelerde	 insan	kaynakları	 süre i	 ekil	 . te	de	görüldüğü	gibi	 onus 	

2012);
•	 İşe	alma
•	 ğitim	ve	geliştirme
•	 Performans	değerleme
•	 ret	yönetimi
•	 İşçi	ve	işveren	ilişkileri	

olmak üzere beş temel faaliyetle gerçekleşmektedir.

Tablo 5.1
İnsan Kaynakları 
Yönetimi Fonksiyonları 
ve İnsan Kaynağı 
Sağlama Politikaları

Kaynak: Adler, N. J. 
ve Fariborz G. (1990). 
“International strategy 
from the perspective 
of people and culture: 
The North American 
context.” Research 
in Global Business 
Management , 1: 
179-205; Heenan, D.A. 
ve Perlmutter H.V.. 
(1979). Multinational 
Organization 
Development. 
Reading Mass.: 
Addison Wesley’denn 
uyarlanmıştır;.Tonus, 
2012.
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İşe Alma
İyi bir insan kaynakları yönetimi bölümü, öncelikle elinde bulunan (mevcut) insan kay-
nağını, bulma faaliyeti için değerlendirmek zorundadır. Bu içsel işe alma önceliği, mevcut 
çalışanların motivasyonu ve işe bağlılığında önemli bir rol üstlenmektedir. Bulma, seçme 
ve oryantasyondan oluşan işe alma süreci uluslararası işletmelerde özellikle önem taşı-
maktadır. Zor bir süreç olan personel bulma faaliyetinde işletme içinde çalışanların tercih 
edilmesi karşılaşılacak problemlerin azaltılmasında rol oynayabilecektir. Ancak aranan ni-
teliklerin artmasıyla içeriden uluslararası bir görevlendirme yapmak mümkün olmayabilir.

Personel	seçiminde	uluslararası	işletme 	ön elikle	iş	için	gerekli	asıl	be erileri	tanımla-
malıdır.	 rneğin 	yaban ı	bir	pazarda	montaj	fabrikası	kuran	bir	işletme 	üretile ek	ürünün	
teknik özelliklerinden ve hangi süreçlerden geçeceğinden anlayan bir fabrika müdürüne 
ihtiyaç duyar. İşletmenin pazarlama müdürü; reklamcılık, iletişim araçları, dağıtım kanal-
ları, pazar rekabeti ve yerel tüketicilerin demografik özellikleri hakkında bilgili olmalıdır.

Prof. Dr. Öznur Yüksel’in “Uluslararası İşletme Yönetimi ve Türkiye Uygulamaları 
(1999)Ankara: Gazi Kitabevi Yay.” adlı kitabında konuyla ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Bundan sonra işletme, yabancı bir yerde çalışabilecek ve etkin bir şekilde görevini ye-
rine getirebilecek bir çalışanın sahip olması gereken yetenek ve becerileri belirlemelidir. 
Bunlar çalışanın kültür değişikliğine uyum sağlama yeteneği, yerel dili konuşabilme yete-
neği, tüm fiziksel ve duygusal sağlığı, kendine güvenme ve bağımsızlık derecesi ve dene-
yim ve eğitim düzeyi gibi özellikleri içerir. İşletme iş gereklerini yerel personel, ana ülke 
personeli veya üçüncü ülke personelinin hangisinin daha iyi karşılayacağına karar vermek 
zorundadır	 Gri in-Putsay 	 .

Ülke dışı personelin seçiminde testler kullanılmaktadır. Ancak en çok tercih edilen 
yöntem	görüşme	yöntemidir.	Performans	düzeyi	ile	üst	yöneti ilerin	ve	aynı	düzeyde	çalı-
şanlarının referansı görüşmeyle birlikte değerlendirilerek seçim yapılmalıdır. Görüşmeye 
adayın ailesi de çağrılabilir (Yüksel, 1999). Uluslararası işletmelerde dış görevlendirmede 
başarıyı sağlayan unsurlar; kişisel uyum, diğerlerine uyum, algılama kabiliyeti, kültürel 
zorluklar olarak sıralanmaktadır (Hill, 2003).

•	 Kişisel	Uyum: Ülke dışında görevli personelden yüksek öz saygılı, yüksek öz gü-
venli ve iyi zihniyetli olanlar dış görevlendirmelerde başarılı olmaya daha yatkın 
olmuşlardır. İlgilerini yemek, spor, müziğe uyumlaştırabilmiş olan ve iş dışında 
hobilerini sürdürmüş olabilen bireylerin teknik olarak yurt dışında daha başarılı 
oldukları sonucuna varmışlardır.

•	 Diğerlerine	Uyum: Ülke dışında görevli personelin ev sahibi ülke bireyleri ile 
daha etkin iletişim kurabilmeleri başarılarını artıracaktır. Ev sahibi ülke bireyleri 
ile daha etkin bir iletişimde bulunan ülke dışında görevli personel daha başarılı 
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olmaktadır. Burada; ilişkilerin geliştirilmesi ve iletişim kurmaya istekli olmak iki 
önemli faktördür. İlişki geliştirilmesi, ev sahibi ülke bireyleri ile uzun süreli arka-
daşlıklar geliştirme yeteneğini geliştirmeye değinir. İletişim kurmaya istekli olma, 
ülke dışında görevli personelin ev sahibi ülke dilini kullanmaya istekli olmalarına 
değinmektedir.

•	 Algılama	Kabiliyeti: Başka ülkelerdeki insanların davranış şekillerini anlamaya 
yöneliktir. Bu kabiliyetten yoksun olan yurt dışında görevli personel, yabancı bi-
reylere sanki kendi ülke bireyleri gibi davranmaktadır. Bunun sonucunda, önemli 
yönetsel sorunlar yaşanabilir.

•	 Kültürel	Zorluklar: Ülke dışında görevli personelin herhangi bir görevlendirmeye 
nasıl uyum sağlayacağının, görev yeri ülke ile ilişkisine yönelmeyi gösterir. Bazı 
ülkelerin kültürleri diğer ülkelerin kültürlerine göre daha rahatsız edici ve yabancı 
algınalanabilir.	Sağlık	koşullarının	iyi	olmaması 	konut	sorunları	ve	dil	zorlukları	
gibi birçok neden yurt dışında görevlendirilmelerde başarıyı etkiler. Ayrıca, çoğu 
kültür çoğunlukla erkek egemendir ve batılı kadın yöneticinin yurt dışında görev-
lendirilmesinde zorluklar olabilir.

Yeni bir işe başladığınız zaman yapacağınız iş ve üyesi olduğunuz organizasyon hakkın-
da birtakım bilgilere ihtiyaç duyarsınız. Bu tanıtım oryantasyon (işe alıştırma) olarak bili-
nir.	 e	kadar	doğru	bir	seçim	yapılırsa	yapılsın 	işletmeye	yeni	alınan	bir	personelin	ken-
disinden beklenen performansı göstermesi zaman alacaktır. Bu zamanı kısaltmak için yeni 
personel işe alıştırma programlarına alınır. İşe alıştırma programları, yeni personele işi ve 
işletmeyi	tanıtmaya	yönelik	bir	eğitim	çalışmasıdır.	Seçim 	bir	yöneti i	ile	bir	işin	eşleştiril-
mesindeki ilk aşamadır. Bir sonraki adım, belirli bir işi yapmak için yöneticinin oryantas-
yonudur. Oryantasyon uluslararası görevlendirmelerde başarısızlık ihtimalini azaltacaktır.

Diğer bir ülkede görev yapan yöneticilerin başarısızlıkları arkasındaki sebepleri anla-
mak önemlidir. Böylelikle koruyucu önlemler alınabilir. Önemleri işletmeden işletmeye 
değişse de bu başarısızlıkları açıklayan altı faktör vardır. Bunlar: 

•	 Kariyer engeli,
•	 Kültür çatışması,
•	 Kültürler arası eğitim eksikliği, 
•	 eknik	konular	üzerine	fazla	yoğunlaşmak 	
•	 Problem	yaratan	çalışanlardan	kurtulmak	için	alınan	uluslararası	görevlerdir.
Kariyer	Engeli:	Başlangıçta birçok çalışan yurt dışında çalışmayı ve seyahat etmeyi 

heyecan verici olarak görürler. Ancak, başlama telaşı yavaş yavaş yok olur, birçoğu genel 
merkez tarafından unutuldukların hissederler ve kendi kariyerlerinin yerinde sayarken 
diğer iş arkadaşlarının kariyer merdivenini birer birer yükseldiğini düşünürler. 

Kültürel	Çatışma	ve	Kültürlerarası	Eğitim	Eksikliği:	Uluslararası görev alan pek çok 
kişi değişik bir kültüre ayak uyduramaz. Bu duruma kültür şoku denir. Bu görevi alanlar 
genellikle bu yeni kültürdeki insanlarla nasıl çalışılacağını öğrenmek yerine kendi değer-
lerini ve geldiği kültürdeki değerleri bu ülkedeki çalışanlara empoze etmeye çalışır. Bu da 
bir kültür çatışmasını tetikleyebilir ve yanlış anlaşılmalara yol açabilir. 

Bu	çatışmaya	örnek	olarak 	Suudi	Arabistanda	iş	yapan	bir	işletmenin	kadın	başkan	
yardım ısının	yaşadığı	kültürel	çatışma	verilebilir.	Bu	kadın	yöneti i	Suudi	Arabistanlı	
bir iş adamının evine yemeğe davet edilir ve evin girişinde kadınlar için ayrılmış bir 
odaya götürülür. Kendisine saygısızlık yapıldığını düşünen kadın erkekler için ayrılmış 
odaya gider. Yemek ve iş konusu bir anda son bulur. İşletmeler çalışanlarına kültür çatış-
masına uğramamaları için kültürel hassaslıkları yüksek kişileri seçebilecek programlar 
uygulayabilirler.
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Uluslararası işletmelerin sadece üçte biri başka bir ülkede çalışacak yöneticilerine veya 
uzmanlarına kültürlerarası eğitim programı uygular ve bunların çoğu da rastgele hazır-
lanmış, plansız programlardır. Genellikle yurt dışı görevine gidenler ve aileleri valizlerini 
toplar, broşürlerden ve kütüphanedeki kitaplardan öğrenebildikleri bilgilerle yola koyul-
mak zorunda kalırlar.

Teknik	Uzmanlıklar	Üzerinde	Fazla	Yoğunlaşmak:	Yurt dışına gönderilmek üzere 
seçilen kişi diğer ülkede açılacak birimin başına geçecek, tüm sorunları çözebilecek veya 
teknik sorunlarla en iyi şekilde baş edebilecek en iyi seçenek olarak gözüküyor olabilir. 
Ancak, bu kişiyi kendi ülkesinde bir numara yapan durumlar diğer bir ülkede başarısızlı-
ğa davetiye çıkartabilir.

Sorunlu	Çalışanlardan	Kurtulma	Eğilimi:	Uluslararası atamalar sorun çıkaran ça-
lışanlarla baş etmenin uygun bir yolu olarak görülebilir. Bu yöneticileri yurt dışına gön-
dererek işletme insanlar arasındaki sorunları veya birtakım politik çekişmeleri çözebil-
mektedir. Fakat bu, işletmenin uluslararası faaliyetlerine oldukça önemli bir maliyetler 
getirebilir. 

Ailevi	Sorunlar:	Yurt dışında görev alan yöneticilerin başarısızlıklarının sebeplerin-
den biri de eşlerinin veya çocuklarının bir diğer ülkeye uyum sağlayamaması veya is-
teksizliğidir. Aslında erken geri dönmelerin yarısından fazlasının sebebi aile sorunlarına 
işaret etmektedir. 

Başarısızlığın bir diğer sebebi de uluslararası atamalarda atanacak kişilerin eşlerinin 
de kendi kariyerlerine devam etmek istemeleridir. Uluslararası işletmeler kariyerlerinden 
vazgeçmek istemeyen çi�lerle oldukça sık karşılaşmaktadır. Ancak eşlerden biri vazgeç-
mek zorundadır ve bu genelde eşlerden birinin mutsuz olmasına yol açar.

Dönüşlerdeki	Zorluklar:	Yurt dışındaki yöneticilerin başarısızlıkları araştırmalarda 
en fazla ilgiyi üzerine çekmesine rağmen, bu çalışanların geri dönüş yolculukları da bir-
çok zorlukla doludur. Geri dönen bu uluslararası çalışanların döndükten bir süre sonra 
bu işletmeden ayrılma eğilimi gösterdikleri bir gerçektir. Geri dönen bu kişilerin en çok 
karşılaştıkları dört problem; 

•	 urt	dışında	edindikleri	yeteneklere	saygı	duyulmaması 	
•	 Güç	kaybı 	
•	 ve	dönüşlerinin	iyi	planlanmaması	ve	
•	 ers	kültür	şokudur.
Kazanılan	Yeteneklere	Saygı	Duyulmaması:	Uluslararası deneyime fazla önem veril-

memektedir. Yurt dışı görevinde bir bilgi hazinesi, çok değerli yetenekler kazanmış olan 
çalışanlar, geri döndüklerinde üstleri veya danışmanları tarafından fazla takdir edilmez-
ler. Bu durum da dönüşlerde büyük bir problem yaratmaktadır.

Güç	Kaybı: Uluslararası deneyimi olan bu görevlerinden döndüklerinde, dikkate de-
ğer	ölçüde	bir	itibar 	bağımsızlık 	güç	ve	otorite	kaybına	uğrarlar.	Son	araştırmalara	göre	
eve dönüşteki hayal kırıklığı geri dönen bu çalışanların aynı işletmede yerel bir pozisyon-
da çalışmaktansa başka bir işletmede yurt dışı görevi tercih ettiklerini göstermiştir.

Dönenler	 İçin	Kariyer	Planlaması	Yetersizliği: Geri dönen bu yöneticiler genelde 
döndüklerinde hangi pozisyonda çalışacakları konusunda hiçbir fikri olmayan kişilerdir. 
Geri döndüklerindeki kariyer durumları konusundaki belirsizlikler onlar üzerinde tedir-
ginlikler yaratır. 

Ters	Kültür	Şoku: Birçok uluslararası işletme yurt dışında görev alan çalışanlarının 
geri dönmekten mutlu olacağını düşünmektedir. Ama bu her zaman doğru değildir. Özel-
likle de uzun süreli uluslararası görevlerden dönenler için bu durum geçerlidir. Uzun süre 
farklı bir kültürde yaşamak ve çalışmak bir insanı değiştirir. Özellikle de bu insanlar o 
ülkenin	gelenek	göreneklerini	içselleştirmişlerse	değişim	da a	büyüktür.	 ünkü	bu	içsel-
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leştirme farkında olmadan gerçekleşir. Yabancı ülkede çalışanlar eve dönene kadar psiko-
lojik	olarak	ne	kadar	etkilendiklerinden	 abersiz	olurlar.	Geri	dönen	çalışanların	bazen	
yabancılaşmaya, bazen köksüzlük hissine ve hatta disiplin sorunlarına dahi sebep olabilen 
kültür şoku yaşarlar.

üm	bu	zorluklara	rağmen 	birçok	çalışan	bu	uluslararası	pozisyonlar	için	sıraya	gir-
mektedirler. Bu arada işletmeler uluslararası deneyime sahip çalışanlarının işletmeleri için 
oldukça değerli varlıklar olduklarını yeni yeni anlamaktadırlar. 

Uluslararası işletmelerin insan kaynakları yöneticileri çalışanların ileride daha etkin 
bir şekilde görevlerini yerine getirebilmeleri için eğitim ve geliştirme programları yap-
malıdırlar.

Ücret Yönetimi
alışanlar	işletmeden	yaptıkları	işe	uygun	bir	ü ret	ödemesini 	emeğinin	karşılığını	ver-

mesini bekler. Etkili ve uygun ücret yönetimi, insan kaynakları yönetimi sürecinin önemli 
bir parçasıdır. Bu, organizasyon görev ve amaçlarını gerçekleştirmede yardımcı olacak ye-
terli ve yetenekli bireyleri işe çekmede ve elde tutmada da yardımcı olacaktır. 

İş değerlemesi sonucu işletme içinde hangi işlere daha fazla ücret verilmesi gerektiği-
nin saptanması ücret yönetimi açısından önceliklidir. Aynı zamanda bu ücretlerin hangi 
yönetime göre verileceğinin de belirlenmesi gerekir. Ücret, yalnız insan kaynağının ihti-
yaçlarını karşılamaya yarayan bir araç değil, aynı zamanda da daha verimli çalışmaya yön-
lendiren bir unsurdur. Bu nedenle ücretin yönetimi insan kaynakları yönetiminin önemli 
bir fonksiyonudur.

Uluslararası işletmeler açısından en sıkıntılı insan kaynakları yönetimi fonksiyonu 
da ücret yönetimidir. Özellikle yurt dışında çalıştırılacak personele yapılacak ödemeler 
önemli olmaktadır. Uluslararası bir işletmenin, ödeme uygulamalarında iki konu önem 
kazanmaktadır:

•	 demelerin	 farklı	 ekonomik	 koşulların	 ve	 farklı	 ulusal	 ödeme	uygulamalarının	
nasıl uyumlaştırılacağı,

•	 lke	dışında	görevli	yöneti inin	nasıl	ü retlendirile eği	 ill 	 .
Gerçek farklılıklar, değişik ülkelerdeki aynı seviyedeki yöneticilerin ödemelerinden 

kaynaklanır. Ödemelerdeki farklılıklar uluslararası işletmelerde önemli bir sorun doğur-
muştur. İşletme, farklı ülkelerdeki yöneticilerine her ülkede üstün gelen standartlara göre 
mi	yoksa	global	anlamda	eşitleyerek	mi	ödeme	yapa aktır 	Sorun	işletmelerdeki	etnosent-
rik ve polisentrik personel politikalarını izlemekten kaynaklanmaz. Etnosentrik politika 
izleyen işletmelerde, ev sahibi ülke, ülke dışında görevli personeline ne kadar ödeme ya-
pılması	gerektiğine	çözüm	bulma	konusunda	da a	az	sorunla	karşılaşa aktır.	Polisentrik	
politika izleyen işletmelerde ise, yöneticilerin ücretleri ülkeye özel kalabilir.

Ücret yönetiminde uluslararası işletmeler yönetici ücretlerini belirlerken hangi unsurlar 
göz önüne alınmalıdır?

Uluslararası insan kaynaklarında diğer önemli bir konu yöneticilere verilecek ücretle-
ri	 ikramiye 	sağlık 	 ayat	ve	emekli	sigortaları 	belirlemedir.	Pazar	koşullarında	rekabet	
edebilmek için işletmeler yöneticilerine ücret paketleri sunmalıdır. Bu paketler işçi piya-
sasındaki yönetsel yeteneklere olan arz ve talep, mesleki durum, potansiyel lisans gerekle-
ri, yaşam standartları, devlet düzenlemeleri, vergiler gibi faktörlerin etkisiyle belirlenmiş 
ücret ve yan ödemeleri içermektedir. Örnek olarak, ABD ve Almanya’da çalışanlar ulaşım 
giderleri	için	yaptıkları	giderleri 	ödenek	olarak	geri	almaktadırlar.	 aponyada	yöneti iler	
ü retlerine	ek	ulaşım	giderleri	almaktadırlar.	Ayrı a	 apon	yöneti iler	eğlen e	avansları	

2
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ve işletme hediyeleri için avanslar almaktadırlar. Benzer şekilde İngiliz işletmeler, yöneti-
cileri için işletme arabaları tahsis etmektedir. ABD’de işletmeler yöneticilere sağlık bakım 
ödemeleri	sunmaktadır.	 ünkü	bu	tür	ödemeler	vergiden	mua ır	 Gri in-Putsay 	 .

Yabancı yöneticilere daha karmaşık ücret ve ödemeler uygulanmaktadır. Birçok ulus-
lararası işletme; dövizin değişim oranından, yaşam standartlarından ve yaşam tarzı norm-
larından doğan farklardan dolayı bu tür yöneticilere farklı ödemeler sunmayı gerekli gör-
mektedir. Yöneticiler kısa dönemli ülke dışı görevlere gittiklerinde, ülkelerindeki maaşları 
değişmeden devam eder. Elbette yöneticilere konaklama, yiyecek ve ulaştırma gibi kısa 
dönemli giderleri için ödeme yapılmaktadır. Fakat yabancı ülkedeki iş süresi süresiz ya da 
uzun dönemli ise, ücret ve ödemeler yöneticiyi kendi ülkesindeki yaşam standartlarına 
ulaştırmak üzere düzenlenir. Bu düzenleme özellikle yönetici ucuz bir yerden pahalı bir 
yere ya da yaşam standardı yüksek bir ülkeden düşük bir ülkeye transfer olduysa önemli 
olur	 Gri in-Putsay 	 .

Performans Değerleme
Performans, belirlenen koşullara göre bir işin yerine getirilme düzeyidir. Bir işletmede ça-
lışanların belirli bir dönem içinde çalışmalarının ve yetkinliklerinin önceden belirlenmiş 
ölçütlere göre sistemli olarak ölçülmesi ve gelişme potansiyellerinin ortaya çıkarılması 
performans	değerlemedir. Uluslararası işletmelerin çoğunluğu, ülke dışında görevli yö-
neticilerin performanslarını en iyi nasıl değerlendirileceği konusunda sorunlarla karşılaş-
maktadırlar.

anlılık 	 yurt	dışında	görevli	 yöneti ilerin	objektif	 olarak	performanslarını	değerle-
meyi	zorlaştırabilir.	 oğu	durumda 	ülke	dışında	görevli	yöneti ilerin	performanslarını	
değerlendirirken ev sahibi yöneticiler ve yerel ofis yöneticileri yanlı olabilirler. Ev sahibi 
ülkenin yöneticileri, fikir ve beklentilerin kendi kültürel çerçeveleriyle bağlantılı olarak 
yanlı olabilir. Ev sahibi ülkenin yöneticilerinin değerlemekte, uzaklık ve kendi yurt dışı 
deneyim eksikliğinden ötürü yanlı olabilir.

Buna göre; ülke dışında görevli personelin performansını değerlemede, alt birimlerin 
üretim, karlılık veya pazar payı gibi güçlü verilere güvenme eğilimindedirler. Bazı kriterler 
(örneğin, kur oranlarındaki ters değişiklikler, ekonomik iniş çıkışlar) ülke dışında görevli 
yöneticilerin kontrolü dışında gelişen dış faktörleri göstermektedir. Bu yanlılıklarla, ülke 
dışında görevli yöneticiler komuta merkez yöneticilerin onları adil değerlemediklerine 
ve kendi yetenek ve deneyimlerinin değerlerini tamamen takdir etmediklerine inanırlar. 
Bu durum, ülke dışında görevli personelin, dış görevlendirmenin kendi kariyerlerine bir 
faydası	olmadığına	inanmalarının	bir	sebebi	olabilir	 ill 	 .	Performans	değerleme	
yapılırken yanlılığı en aza indirgeyebilmek için iyi ve gelişmiş bir performans değerleme 
sistemi oluşturmak gerekmektedir.

Eğitim ve Geliştirme
İşletmelerin	büyümesi 	yeni	teknolojiler	kullanması 	yeni	ürünler	piyasaya	çıkarması	ve	
insan kaynağının yerine getirdiği görevinin değişmesi gibi nedenler eğitim ihtiyacını or-
taya çıkarır. İnsan kaynağının eğitimi insan kaynakları yönetimi açısından önemli bir faa-
liyettir. Dışsal ve içsel faktörler sonucu işlerin yapısı değiştiğinde çalışanlarının becerileri 
de	değişmek	zorundadır.	 alışanların	yetkinliklerini	geliştirmek	için	yapılan	faaliyetlerin	
tümü	eğitim	olarak	adlandırılmaktadır.	 alışanların	 angi	tip	eğitimlere	i tiyaçları	oldu-
ğu, ne zaman ihtiyaçları olduğu ve ne tür eğitimler almaları gerektiğine yöneticiler karar 
verecektir. İşletmelerde personelin eğitim ihtiyacı, personelin nitelikleri ile işin gerekleri 
arasındaki dengenin personel aleyhine bozulmasıyla ortaya çıkar. Eğitim, personelin nite-
liklerini işin gerektirdiği düzeye getirir. 

Performans değerleme, bir 
işletmede çalışanların belirli bir 
dönem içinde çalışmalarının 
ve yetkinliklerinin önceden 
belirlenmiş ölçütlere göre 
sistemli olarak ölçülmesi ve 
gelişme potansiyellerinin ortaya 
çıkarılmasıdır.
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Eğitim, belirli bir işle ilgili yetenek ve becerileri artırmak için yönetilen öğretimdir. 
Örnek olarak, eğitim programları bir işçiye yabancı dil öğretmek, yeni bir makineyi kul-
lanmayı ya da yeni üretim prosedürlerini uygulamayı öğretmek için kullanılır. Geliştirme, 
yöneticileri yeni görevlere veya üst düzey pozisyonlara hazırlamaktır. Örnek olarak, bir 
geliştirme programı, yöneticilere karar verme yeteneklerini geliştirmede ya da çalışanları-
nı daha çok çalışmaları için güdülemede yardımcı olmayı amaçlayabilir.

Eğitim İhtiyacını Değerleme
Bir işletme anlamlı bir eğitim ve geliştirme programına başlamadan önce eğitim ve geliş-
tirme ihtiyacını tam olarak değerlemelidir. Bu değerleme yöneticinin ve çalışanların yapa-
bilecekleri ile onların kendi istediklerini yaptıklarında işletmenin ne hissettiği arasındaki 
farkı belirlemeyi içerir. Örnek olarak, Latin Amerika’da iş yapan bir işletme çalışanlarının 
akıcı bir şekilde İspanyolca konuşabilmelerini isteyecektir. Eğer çoğu çalışan İspanyolcayı 
akıcı konuşabiliyorsa dil eğitimi en az düzeyde olacaktır. Fakat çok az çalışan İspanyolcayı 
akıcı konuşabiliyorsa geniş ölçüde eğitim programı gerekecektir. Eğitim ihtiyacını önem-
semeyen	uluslararası	işletmeler	 iddi	sorunlarla	karşılaşabilirler	 Gri in-Putsay 	 .

Prof. Dr. Esin Can Mutlu’nun “Uluslararası İşletmecilik (1999)  İstanbul: Beta Basım Yay.” 
adlı kitabında konuyla ilgili ayrıntıları bulabilirsiniz.

Eğitim Yöntemleri ve Prosedürleri
Uluslararası işletmelerin eğitim ve geliştirme programı planlarken ilk dikkate alması gere-
ken konu; standartlaşmış programları mı yoksa kendi geliştirdiği özelleştirilmiş program-
ları mı uygulayacağıdır. Bazı eğitim türleri, eğitim veren kuruluşlardan hazır bir şekilde 
alınabilir. Dil eğitim programları ve kendi kendine kasetten dil eğitim programları bun-
lara	örnektir.	Standartlaşmış	programların	bir	üstünlüğü	özelleştirilmiş	olanlardan	da a	
ucuz olmalarıdır. Diğer yandan, standartlaşmış programlar işletmenin isteklerini tam kar-
şılayamayabilir. Bunun sonucu olarak, çoğu eğitim ve geliştirme programları işletmelerin 
belirli ihtiyaçlarına göre düzenlenmektedir. Örnek olarak, bazı büyük işletmeler yöneti-
cilerin ya da işletme birimlerinin özel ihtiyaçları için özelleştirilmiş programlar geliştiren 
eğitim ve geliştirme bölümlerine sahiptir. Eğitim ve geliştirme faaliyetleri işletme içinde 
düzenlenmiş sınıf ortamında, asıl görev yerlerinde, otel veya konferans merkezlerinde ya-
pılabilir. Özelleştirilmiş programlar, standartlaşmış olanlara göre daha pahalıdır. Bununla 
birlikte	çalışanların	tam	ve	doğru	bilgiye	ulaşmalarını	sağlar	 Gri in-Putsay 	 .

Uluslararası	 işletmeler	 ana	 ülke	 dışında	 çalıştıracakları	 personele	 hangi	 eğitimleri	
vermelidir?

Ülke Dışında Görevli Yöneticilere Verilecek Eğitimler
Ülke dışında görevli personel başarısızlıklarının temel sebebi, yöneticilerin çevreye uyum 
zorluklarıdır. Eğitim yönetici ve ailelerine bu sorunla başa çıkmada yardımcı olabilir. Kül-
türel eğitim, dil eğitimi ve pratik eğitimin tümü yurt dışında görevli personel başarısızlık-
larını azaltabilir (Hill, 2003).

•	 Dil	Eğitimi 	İngiliz e 	dünya	çapında	kullanılan	iş	dilidir.	Sade e	İngiliz eyi	kulla-
narak dünyadaki tüm iş bağlantıları gerçekleştirilebilir. Yaygın bir dil olmasına rağ-
men, İngilizceye olan özel güven, bir ülke dışında görevli personelin ev sahibi ülke 
bireyleri ile etkileşim kurma kabiliyetini azaltabilir. Ev sahibi ülkenin dilinde iletişim 
kurmaya istekli olma, yerel personel ile daha etkili ilişki kurmayı geliştirebilir.

3
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•	 Kültürel	Eğitim: Ev sahibi ülke kültürünü anlatmayı amaçlar. Ev sahibi ülke kül-
türünü anlamak, yöneticinin ev sahibi ülke ile etkili iletişimini artırmaya yardımcı 
olacaktır. Ülke dışında görevli personelin ev sahibi ülke kültürü, tarihi, politikası, 
ekonomisi, inançları, iş uygulamaları konusunda eğitim almaları gerekmektedir. 
Eğer mümkünse; kültürel şoku ortadan kaldırmak için, transferden önce ev sahibi 
ülkeye turistik gezi düzenlemek daha etkili olacaktır. Yöneticinin eşinin veya tüm 
ailenin kültürel eğitim programına dâhil olması başarıyı artıracaktır.

•	 Uyum	Eğitimi: Bu eğitim, ülke dışında görevli yöneticilerin ve ailelerinin ev sahibi 
ülkede günlük yaşantılarını kolaylaştırmaya yardım etmeyi amaçlar.

İşçi-İşveren İlişkileri
alışma	kurallarını	düzenleyen	yasalar	 işvereni 	personelin	sağlık	ve	güvenliğinden	so-

rumlu tutar. İşveren, iş kazalarına karşı gereken önlemleri almak ve hasta çalışanların ba-
kımını üstlenmek zorundadır. Bu görev insan kaynakları yönetiminin uğraş alanına girer. 
Ayrıca, çalışanların sosyal güvenliği, işsizlik, yaşam ve kaza sigortaları, emeklilik ikrami-
yesi, kıdem tazminatı gibi işlevler de insan kaynakları yönetiminin konusudur. 

Birçok ülkede çalışanların temsili yasalarla düzenlenmiştir. Uluslararası işletmeler ça-
lışanlar ve temsilcisi sendikalarla ilişkileri bulundukları ülkenin özel koşullarını dikkate 
alarak yürütmelidir (Şimşek ve Öge, 2010).

Uluslararası işletmeler esnek ya da yalın üretim tarzını benimsemelerinden dolayı, 
endüstri ilişkilerinde izledikleri politikalar oldukça esnek bir yapılanmaya sahiptir. Ulus-
lararası işletmelerin bu şekilde standart dışı çalışma şekillerini yoğun biçimde kullan-
maları, merkezde çalışan çekirdek çalışanlar ile özellikle yan sanayide çalışan standart 
dışı çalışanlar arasında çalışma koşulları açısından sorunların doğmasına yol açmaktadır. 
Ayrı a	bu	çalışanların	örgütlenmesinin	güç	olması	sendikaların	gü ünü	zayı atmaktadır.	
Son	yıllarda	ortaya	çıkan	merkez leşmeme eğilimleri ve sendikaların gücünün azalması, 
uluslararası işletmelerin arzuladığı endüstriyel ilişki yapılanmasını sağlamasını kolaylaş-
tırmaktadır. İşte bu nedenlerle, uluslararası işletmeler gittikleri ülkelerde işveren sendika-
larına üye olmamaktadırlar 

Uluslararası işletmeler insan kaynakları yönetimi ile işyeri düzeyinde yeni bir sendikal 
anlayış yerleştirmeye çalıştıkları görülmektedir. Uluslararası işletmeler insan kaynakları 
tekniklerini, sendikaların işletme içindeki geleneksel rolünü dışlamak ve yerine çalışan-
larla doğrudan diyaloğa girebilecekleri mekanizmaları hayata geçirmek amacı ile kullana-
bilmektedir.



Uluslararası İşletmecilik122

Özet

İnsan kaynakları yönetiminin içeriğini açıklayabilir
İnsan kaynakları yönetimi, çalışanların nasıl etkin 
ve verimli bir biçimde çalıştırılacağının ve yaptıkla-
rı işten doyum sağlayabilmeleri için, neler yapılması 
gerektiğinin yol ve yöntemlerini yerine getirir. Bir iş-
letmede üretim yönetiminin konusu mal veya hizmet, 
finansal yönetimin konusu para ise, insan kaynakları 
yönetiminin konusu da insandır. İnsan kaynakları 
yönetimi, organizasyon için gerekli çalışanların tü-
münün işe alınması, işten çıkarılması, ücret verilmesi, 
performanslarının belirlenmesi, eğitim verilmesi, iş 
analizlerinin yapılması, işlerle ilgili kayıtların tutul-
ması gibi çok sayıda faaliyeti kapsar.

Uluslararası işletmeler açısından insan kaynağı ve in-
san kaynakları yönetimini tanımlayabilir
Ana ülke uluslararası işletmenin merkezinin bulun-
duğu ülkedir. Yurtdışında görev yapanlar, çalıştıkları 
ülkeden başka yerden gelen insanlardır. Ana ülkeden 
gelen yurtdışında görev yapanlara ana ülke vatandaşı 
denir. Ev sahibi ülke uluslararası işletmenin yatırım 
yaptığı ülkeler olarak tanımlanabilir. Yerel çalışanlar, 
birimin bulunduğu ev sahibi ülkeden gelirler. Bu tür 
çalışanlara biz ev sahibi ülke vatandaşları olarak ad-
landırılır. Üçüncü ülke ise;  uluslararası işletmelerin 
gerek ürünlerini sunduğu, gerekse personel sağla-
yarak ilişki içerisinde olduğu diğer ülkeleri ifade et-
mektedir. Ana ve ev sahibi ülke dışında başka ülkeden 
gelenlere üçüncü ülke vatandaşları denir. Uluslararası 
işletmelerin, bağlı kuruluşlarında ve ana işletmede 
ana ülkeden yönetici görevlendirmeleri etnosent-
rizmdir. Uluslararası işletmenin ülke dışı faaliyetle-
rinde (bağlı kuruluşlarında) ev sahibi ülke uyruklu 
(yerel) yönetici görevlendirmesi polisentrizmdir. 
Uluslararası bir işletmenin yöneticilerini ana ülke ve 
ev sahibi ülke dışında üçüncü bir ülkeden (bu ülke 
dünyanın herhangi bir yerinden olabilir) sağlaması 
geosentrizmdir. Uluslararası bir işletmenin bağlı ku-
ruluşlarını bölgesel olarak ele alıp, yöneticilerini bu 
bölgeden sağlaması regiosentrizmdir.

 Uluslararası işletmelerin insan kaynakları yönetimi, 
ulusal işletmelerin insan kaynakları yönetimiyle aynı 
faaliyetleri içermesine rağmen uygulamadaki değişik-
likler nedeniyle farklılıklar oluşmaktadır. Bu farklılık-
lar uluslararası işletmelerin farklı coğrafik konumda 
ve farklı kültürlere sahip ülkelerde faaliyet gösterme-
sinden kaynaklanmaktadır. 

Uluslararası işletmelerin temel insan kaynakları fonksi-
yonlarını yorumlayabilir
Personel	 seçiminde	 uluslararası	 işletme	 ön elikle 	 iş	
için gerekli asıl becerileri tanımlamalıdır. Bundan 
sonra işletme yabancı bir yerde çalışabilecek ve etkin 
bir şekilde görevini yerine getirebilecek bir yönetici-
nin sahip olması gereken yetenek ve becerileri belir-
lemelidir. Uluslararası işletmelerin insan kaynakları 
yöneticileri aynı zamanda yerel ve yabancı yönetici-
lerin daha etkin bir şekilde görevlerini yerine getire-
bilmeleri için eğitim ve geliştirme programları yap-
malıdırlar. Uluslararası işletmeler yurt dışında görevli 
yöneticilerin performanslarını en iyi nasıl değerlen-
dirileceği konusunda sorunlarla karşılaşmaktadırlar. 
Ülke dışında görevli yöneticilerin performanslarını 
değerlendirirken ev sahibi yöneticiler ve yerel ofis 
yöneti ileri	 yanlı	 olabilirler.	 Pazar	 koşullarında	 re-
kabet edebilmek için işletmeler yöneticilerine ücret 
paketleri sunmalıdır. Bu paketler işçi pazarındaki yö-
netsel yeteneklere olan arz ve talep, mesleki durum, 
potansiyel lisans gerekleri, yaşam standartları, devlet 
düzenlemeleri, vergiler gibi faktörlerin etkisiyle be-
lirlenmiş ücret ve ücret dışı elemanları içerir. Birçok 
ülkede çalışanların temsili yasalarla düzenlenmiştir. 
Uluslararası işletmeler çalışanlar ve temsilcisi sendi-
kalarla ilişkileri bulundukları ülkenin özel koşullarını 
dikkate alarak yürütmelidir.

1
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Kendimizi Sınayalım
1. İnsan kaynakları yönetimi aşağıdaki tanımlardan hangi-
sinde tam olarak açıklanmıştır?

a. Bir işletmenin yönetsel faaliyetlerinin genel ifadesidir.
b. Yönetimin karar almasını ve denetimi desteklemek 

için, iç ve dış çevreden verileri toplayan işleyen depo-
layan ve ileten etkileşimli bir birimdir.

c. Bir işletmenin çalışanlarının bulunması, yerleştiril-
mesi, değerlendirilmesi, ücretlendirilmesi, işçi işve-
ren ilişkilerinin düzenlenmesi ve geliştirilmesi faali-
yetlerini yerine getiren fonksiyondur.

d. İnsan kaynakları bölümünün fonksiyonlarını yerine 
getirebilmek için modern teknikleri kullanabilmektir.

e. Örgütsel amaçları gerçekleştirmek için insanların ça-
lıştırılmasıdır.

2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerde insan 
kaynakları sürecinin temel fonksiyonlarından biri değildir?

a. İşe alma
b. Eğitim geliştirme
c. Ücret yönetimi
d. İşçi işveren ilişkileri
e. Kaizen

3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerde insan 
kaynağı politikalarından biri değildir?

a. İnpariate
b.	 Polisentrizm
c. Regiosentrizm
d. Etnosentrizm
e. Geosentrizm

4. Aşağıdakilerden hangisi etnosentrizmin yararlarından 
biri değildir?

a. Bağlı kuruluşla kolay koordinasyon ve kontrol sağ-
lanması 

b. Ev sahibi ülkenin diline uyum sağlanması
c. Yeterli teknik ve yönetsel bilgiye sahip olunması
d. Ana merkez personeliyle etkin iletişim sağlanması
e. Ana merkezin amaçlarına ve uygulamalarına yakın 

olunması

5. Aşağıdakilerden hangisi polisentrizm politikasının ya-
rarlarından biri değildir?

a. Ev sahibi ülkenin isteklerine etkili yanıtlar verilebilmesi
b. Dil ve kültüre yatkınlık olunması 
c. Faaliyette bulunulan ülkedeki işletmecilik uygulama-

larına yatkın olunması
d. Bağlılığın ve güdülemenin artması
e. Yöneticilerin işletmeye maliyetinin yüksek olması

6. Aşağıdakilerden hangisi polisentrizm politikasının sa-
kıncalarından biridir?

a. Ev sahibi ülkenin isteklerine etkili yanıtlar verilebil-
mesi

b. Dil ve kültüre yatkın olunması
c. Bağlı kuruluş üzerinde etkili kontrol yapılamaması
d. Bağlılığın ve güdülemenin artması
e. Faaliyette bulunulan ülkedeki işletmecilik uygulama-

larına yatkın olunması

7. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmenin dünya-
nın herhangi bir yerindeki en iyi elemanı çalıştırmak istemesi 
fikrini ifade eder?

a. Etnosentrizm
b.	 Polisentrizm
c. İnpatriate
d. Regiosentrizm
e. Geosentrizm

8. Aşağıdakilerden hangisi yurt dışı görevlendirmede başa-
rıyı sağlayan unsurlardan biri değildir?

a. Kişisel uyum
b. Algılama kabiliyeti
c. Diğer insanlara uyum
d. Organik uyum 
e. Kültürel uyum

9. Aşağıdakilerden hangisi ülke dışında görevlendirilecek 
personele verilecek eğitimlerden biri değildir?

a. Kültürel eğitim
b. Dil eğitimi
c. Kompozisyon eğitimi
d. Uyum eğitimi
e. Gidilecek ülkenin ekonomisi ve iş uygulamalarıyla 

ilgili eğitim

10. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası işletmelerin stan-
dartlaştırılmış eğitim programlarından biridir?

a. Yöneticiyi bir eğitim kurumunda dil kursuna gön-
dermek

b. Gidilecek ülkeyle ilgili kültürel eğitimler verilmesi 
c. Yeni kurulan sistemin ülke dışına gönderilen perso-

nele anlatılması
d. Gidilecek bağlı kuruluşun özel koşullarının öğretil-

mesi
e. İşletmenin ihtiyacı doğrultusunda seminerler dü-

zenlemek
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Yaşamın İçinden Okuma Parçası

2 1 	Avrupa’nın	En	İyi	Çokuluslu	İş	Yerleri
Kasım	 	ve	 aziran	 	arasında	Avrupada	Great	Pla e	
to Work® tarafından yayınlanan ulusal En İyi İşverenler liste-
sinde yer alan “En	İyi	Çokuluslu	2 	Şirket” bulunmaktadır. 
Bu şirketler, ulusal sınırlar içerisinde oluşturdukları istikrarlı 
ve güvenilirliği yüksek iş yeri kültürleri ile diğerlerinden ay-
rılmaktadır. Listede görünen şirketler, en az 3 ülkedeki faali-
yetleriyle harika iş yerleri olarak kabul edilmektedir. 
1 	 NetApp
2 	 EMC
3 	 W	 	Gore	 	Associates
4 	 AdmiralGroup
	 Microso
	 SAS	Institute
	 Mars
	 H M
	 e	Coca-Cola	Company

1 	Cisco
11. Novo Nordisk
12. Hilti
13 	Adecco	Group
14 	 anssen	of	 ohnson	 	 ohnson
15. eBay
1 	Philips
1 	Mundipharma
1 	Abb ie
1 	McDonald’s
2 	PepsiCo
21. Biogen
22 	Medtronic
23 	IFS
24 	Monsanto
2 	National	Instruments

Kaynak: http://www.greatplacetowork.com.tr/en-yi-verenler/
avrupann-en-yi-verenleri/en-yi-cok-uluslu-verenler

Türk	CEO’lar	az	mı	kazanır?
ürkiyede	 	maaşları	 	bin	dolar	ile	 	milyon	dolar	

arasında değişiyor. ABD’li büyük bir şirkette çalışan bir CEO, 
yılda ortalama 10 milyon dolar kazanıyor. Buna baz maaşı ve 
tüm	yan	 akları	da il.	 ğer	şirketi 	 en	büyük	 	içindeyse	
yıllık geliri ortalama 20-25 milyon dolar düzeyine kadar çı-
kıyor. Avrupa’da ise bir CEO’nun baz ücreti yıllık 1,3 milyon 
Euro civarında. Hisse opsiyonu, bonus, nakit prim ve diğer 
ek kazançlarla yıllık gelir toplam 4-5 milyon Euro’ya ulaşıyor. 
ürkiyedeki	durum	ise	biraz	da a	 farklı 	 zmanlara	göre	
ürkiyedeki	büyük	grup	ve	şirketlerin	 ları 	aslında	baz	

ücret açısından global mevkidaşları kadar kazanmaya başla-
dı. Ancak konu yıllık toplam kazanca geldiğinde işin rengi 
değişiyor.	 ünkü 	 ürkiyedeki	ü ret	paketleri 	 enüz	yurtdı-
şındaki kadar cazip primler ve özellikle maaşı katlayan uzun 
vadeli teşviklerle donatılmış durumda değil. Zaten rakamlar 
da bu veriyi doğruluyor. Örneğin, yerli CEO’ların yıllık net 
geliri 	sektöre	ve	şirketin	ölçeğine	göre	ortalama	 	bin	 	
ila	 	milyon	 	arasında	değişirken 	bu	rakamın	yüzde	 -

	gibi	büyük	bir	kısmını	baz	maaş	oluşturuyor.	 ysa	ABD li	
bir CEO’nun yıllık kazancı, maaşının onlarca katına ulaşabi-
liyor.	 Sektörel	 olarak	 bakıldığında	 ise	 ürkiyede	 en	 yüksek	
geliri	banka ılık 	 ızlı	 tüketim 	enerji 	 ilaç	ve	bilişim	sektö-
ründeki CEO’lar elde ediyor. Bankacılıktaki ortalama aylık 
brüt	kazanç	 	bin	 	iken 	 ızlı	tüketimde	 	bin	 	enerji	
ve	ilaçta	 	bin	 	bilişimde	ise	 	bin	 	düzeyinde.
ÜCRETİ	NE	BE İR İYOR?
ürkiyedeki	 	 maaşları	 aslında	 çok	 değişken 	 An ak 	

genel bir aralık vermek gerekirse yıllık 150 bin dolar ila 2,5 
milyon dolar arasında seyrediyor. Ancak 5 milyon dolara ka-
dar çıkan örnekler de yok değil. CEO maaşları belirlenirken 
paketin içeriğine etki eden birçok farklı dinamik bulunuyor. 

irketin	lokal	ya	da	çok	uluslu	olması 	ölçeği 	yer	aldığı	sek-
tör gibi unsurlar ücret tespitinde belirleyici oluyor” diyen 
umanGroup	Genel	Müdürü	 Gaye	 z an 	 diğer	 kriterleri	

şöyle	 sıralıyor 	 irketin	 performansıyla	 paralel	 nun	
beklentisi ücrette önemli bir belirleyici. Özellikle uluslararası 
vizyon ve deneyim, son dönemde üzerinde durulan kriterler. 
ransferlerde	 nun	bir	ön eki	geliri	de	ü ret	kararların-

da	 önemli	 bir	 veri	 oluşturuyor.	 Sektörel	 dinamikler 	 global	
deneyim, işin taşıdığı riskler, insan yönetimi tecrübesi ve 
bazı spesifik nitelikler ücret seviyesini etkiliyor.” OneWorld 
ürkiye	 Genel	Müdürü	 im	 Brig ta	 göre	 bu	 konu 	 tama-
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
men	 arz	 ve	 taleple	 ilgili.	 Brig t 	 Aslında	 bu	 kriterler	 da a	
çok CEO’nun şirkete ne kadar değer katacağıyla ve ayrıca söz 
konusu sektördeki üst düzey yöneticiler için geçerli olan arz 
ve	talep	durumuyla	ilgili 	diye	konuşuyor.	 i olson	 nter-
national	 ürkiye	Kuru u	ve	 öneti i	 rtağı	Atiye	Gökmen 	
Söz	 konusu	 ü retler	 yıllardan	 beri	 süregelen	 birtakım	baz	

seviyeler üzerine çeşitli ayarlamalar, yan haklar, primler ekle-
nerek	bir	de	en asyon	etkisi	yansıtılarak	belirleniyor. Ancak 
birinci kriter her zaman şirketin büyüklüğü” diyor. 

Kaynak: http://www.capital.com.tr/yonetim/insan-kaynak-
lari turk- eolar-azmi-kazanir- aberdetay-

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
.	 	 anıtınız	 yanlış	 ise	 İnsan	 Kaynakları	 önetimi	 ve	

Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

.	e	 anıtınız	yanlış	ise	 luslararası	İşletmelerde	 emel	
İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

.	a	 anıtınız	 yanlış	 ise	 İnsan	 Kaynakları	 önetimi	 ve	
Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

.	a	 anıtınız	 yanlış	 ise	 İnsan	 Kaynakları	 önetimi	 ve	
Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

.	e	 anıtınız	 yanlış	 ise	 İnsan	 Kaynakları	 önetimi	 ve	
Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

.	 	 anıtınız	 yanlış	 ise	 İnsan	 Kaynakları	 önetimi	 ve	
Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

.	e	 anıtınız	 yanlış	 ise	 İnsan	 Kaynakları	 önetimi	 ve	
Uluslararası İşletmelerde İnsan Kaynakları Yöneti-
mi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.

.d	 anıtınız	yanlış	ise	 luslararası	İşletmelerde	 emel	
İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

.	 	 anıtınız	yanlış	ise	 luslararası	İşletmelerde	 emel	
İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

.	b	 anıtınız	yanlış	ise	 luslararası	İşletmelerde	 emel	
İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları” konusu-
nu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1
Yerel yöneticilerin tercih edilmesinin nedeni işletmeye sağla-
dıkları üstünlüklerdir. Bunlar;
1. Dil, kültür, sosyo-ekonomik, politik, yasal çevreye ve fa-

aliyette bulunulan ülkedeki işletmecilik uygulamalarına 
yatkınlık,

2. Ev sahibi ülkenin isteklerine etkili yanıtlar verebilme,
3. Yöneticilerin işletmeye maliyetinin düşük olması,
4. Yerel yöneticilere ilerleme olanağının sağlanması sonucu 

bağlılığın ve güdülemenin artmasıdır.

Sıra Sizde 2
İşçi piyasasındaki yönetsel yeteneklere olan arz ve talep, mes-
leki durum, iş gerekleri, yaşam standartları, devlet düzenle-
meleri, vergiler gibi faktörlerin etkisiyle belirlenmiş ücret ve 
yan ödemeleri içermektedir.

Sıra Sizde 3 
Kültürel eğitim, dil eğitimi ve pratik eğitimin tümü ülke dı-
şında görevli personel başarısızlıklarını azaltabilir. Kültürel 
eğitim, ev sahibi ülke kültürünü anlatmayı amaçlar. Dil eğiti-
mi	ev	sa ibi	ülke	dilini	öğretmeyi	amaçlar.	Pratik	eğitim 	yurt	
dışında görevli yöneticilerin ve ailelerinin ev sahibi ülkede 
günlük yaşantılarını kolaylaştırmaya yardım etmeyi amaçlar.
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6
Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Ulusal pazarlama ile uluslararası pazarlama arasındaki ayırımı yapabilecek,
İşletmelerin neden yabancı pazarlara yöneldiğini ortaya koyabilecek, 
İşletmelerin yabancı pazardaki faaliyetlerini etkileyen çevresel koşulları betim-
leyebilecek, 
Dış pazarlarda geçerli olan pazarlama karmasını tanımlayabilecek,
Uluslararası pazarlarda tedarik zinciri yönetimini tanımlayabilecek 
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 luslararası	 a arlama
•	 lt r
•	 a arlama	 arması

•	 eme	 ekilleri
•	 e arik	 inciri
•	 r n

İçindekiler








Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Pazarlama ve
Tedarik Zinciri Yönetimi

•	 GİRİŞ
•	 İ RACAT	 A ARLAMASI,	

L SLARARARASI	 A ARLAMA	 E	
BA I	ÖNEMLİ	TANIMLAR

•	 L SLARLARASI	 A ARLAMA	
KA RAMI

•	 İŞLETMENİN	DIŞ	 A ARLARA	
YÖNELMESİ 	DESTEKLEYEN	 E	
ENGELLEYEN	FAKTÖRLER

•	 İŞLETMELERİN	DIŞ	 A ARLARA	
AÇILMASININ	SAGLADI I	A ANTA 	 E	
DE A ANTA LAR

•	 L SLARARASI	 A ARLAMA	ÇE RESİ
•	 L SLARARASI	 A ARLARDA	

A ARLAMA	ARAŞTIRMASI
•	 L SLARARASI	 A ARLARDA	

A ARLAMA	KARMASI	YÖNETİMİ
•	 L SLARARASI	İŞLETMELERDE	

DA ITIM	 E	TEDARİK	 İNCİRİ	
YÖNETİMİ

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK



GİRİŞ
Çevremize ve kullandığımız ürünlere şöyle bir bakalım. Gördüğümüz, uluslararası hatta 
küresel markalarla kuşatılmış bir çevrede yaşadığımızdır. Öyle ki, McDonalds restoran-
ları, Sony marka televizyonları, Apple bilgisayarları, LEGO oyuncakları, Swatch saatleri, 
Burberry trençkotları ve Caterpillar iş makinalarını dünyanın neredeyse her yerinde gör-
mek mümkün. Uluslararası hatta küresel firmalar kilit pazarda sıkı bir rekabet içindeler. 
Örneğin Amerikan otomobil devi General Motors, Ford ve Volkswagen gibi işletmelerin 
yanı sıra Toyota, Hyundai ve diğer Asyalı rakipleriyle de rekabetçi mücadele içinde. Dün-
yanın en büyük bilgisayar çipi üreticisi Amerikan merkezli Intel, Güney Koreli Samsung 
ile rekabet ediyor. Küresel cep telefonu pazarında Nokia (Finlandiya), Apple (ABD), Mo-
torola (ABD) ve Samsung pazarın en önemli oyuncuları olarak tanımlanıyor. Whirpool 
ve Electrolux ev aletleri perakende ra�arı için Almanya’nın Bosch, Çin’in Haier Group ve 
Güney Kore’nin LG’si tarafından üretilen ve pazarlanan ürünleriyle rekabet ediyor. 

Pek çok ürün, marka ve şirket için belli bir ülkeyle tanınma artık bulanık halde. Hangi 
firmalar Japon’dur? Amerikalıdır? Korelidir? Nokia’nın genel merkezi nerede? Bir Alman 
otomobili ne zaman Alman otomobili değildir? Bir otomobil hem Alman hem de Ameri-
kan olabilir mi? Ya da bir Türk yoğurdu dünyanın her yerinden Türk milliyetinin ötesinde 
bir jenerik ürün ya da ikon ürün haline gelebilir mi? Şöyle ki: 

•	 Amerikan	yapımı	 ord	Mustang in	 i	Amerikan	ve	Kanada	yapımıdır.	Amerika	ya-
pımı	 oyota	Sienna	 	modelinin	 ı	Amerikan	ve	Kanada	yapımı	parçalar	içerir.

•	 in in	 S ang ai	 Automotive	 SA 	 firması	 efsanevi 	 iki	 koltuklu	 İngiliz	 spor	
otomobili	 MGnin	 aklarına	 sa iptir.	 de	 SA 	 kısıtlı	 sayıda	 	 modeli-
ni	 İngilterenin	 ongbridge	 kentindeki	 bir	 tesiste	 üretmeye	 başlamıştır.	 de	
Birming amda	MG 	sedan	üretimi	başladı.	 indistanın	 ata	Groupu	yakın	tari -
lerde Ford’un Land Rover ve Jaguar’ı için 2.4 milyar Amerikan Doları ödeme yaptı.

•	 Alman	otomobil	üreti isi	BM 	Güney	 arolina 	Spartanvillede	ürettiği	 	spor	
otomobili	 den	fazla	ülkeye	i raç	etmektedir.	

Yukarıdaki örneklerde de görüldüğü gibi uluslararası ve küresel pazarlar farklı şekil-
lerde oluşur. Alışveriş sırasında en beğendiğiniz ürün ve markalarda çeşitli dillerde yazıl-
mış etiketleri görebilirsiniz. Otomobiliniz için sık sık benzin aldığınız Ahmet Bey’in ben-
zin istasyonu ismini Lukoil’e ya da BP’ye dönüştürmüş olabilir. Otoyolda FedEx Küresel 
Tedarik Zinciri hizmetlerinin filosuna ait bir kamyon görebilirsiniz. Çok sevdiğiniz yarım 
kilo öğütülmüş bir Afrika kahvesi aldığınızda kahvenizin adil ticaret sertifikasına sahip 
olduğunu görebilirsiniz. 

Uluslararası Pazarlama ve 
Tedarik Zinciri Yönetimi
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luslararası	pazarlamanın	artan	önemi	son	 	yılda	pek	çok	toplumu	ve	sektörü	be-
lirgin bir şekilde etkileyen dönüşümün sadece bir yönünü oluşturmaktadır. Uluslararası 
ticaret asırlardır söz konusudur ve toplumların tüm kalkınma çabalarının temelini oluş-
turmaktadır. Uluslararası ticaretin en önemli kısmı ise işin pazarlama boyutudur. Örneğin 
M. .	 le	birlikte	efsanevi	İpekyolu	doğu	ile	batıyı	birbirine	bağlamıştır.	 lerin	or-
talarından	 lerin	başlarına	kadar	uluslararası	ti aret	gelişim	göstermiştir.	Bu	dönem-
de	İngiltere	dünyadaki	baskın	güçtür.	Birin i	Dünya	Savaşı 	Bolşevik	Devrimi	ve	Büyük	
Bu ran	gibi	bir	dizi	karışıklık	bu	dönemi	sonlandırmıştır.	Sonrasında 	İkin i	Dünya	Sava-
şını takiben yeni bir dönem başlamıştır. Önceleri yalnızca kendi ülkelerinde müşterilere 
hizmet veren şirketlerin dış pazarlara yayılımı bu yeniçağın en önemli olayıdır. 

İHRACAT PAZARLAMASI, ULUSLARARASI PAZARLAMA VE 
BAZI ÖNEMLİ TANIMLAR
İşletmelerin	ulusal	 sınırlar	ötesinde	gerçekleştirdikleri	pazarlama	 faaliyetlerinin	niteliği	
farklıdır. Bu açıdan, gerçekleşen pazarlama faaliyetleri dört ana grupta toplanır (Karafa-
kioğlu 	

•	 Ulusal	pazar	yönelimli	etnosentrik	işletmeler: Bu aşamadaki işletmeler faaliyet-
lerini tamamen iç pazarlara dönük olarak sürdürürler ve ulusal sınırlar dışında 
kalan potansiyel müşterilerine karşı ilgi duymazlar. Bununla birlikte, bu tür işlet-
melerin ürettikleri mal ve hizmetlerin de zaman zaman dış pazarlarda satıldığını 
görmek mümkündür. Ancak genel olarak, bu aşamadaki işletmelerin dış pazarlarla 
doğrudan doğruya bir ilişkileri olmadığı gibi, dış pazarlar hakkında genel bilgile-
ri	de	yok	dene ek	kadar	azdır.	Karafakioğluna	göre	 	ülkemizdeki	pek	çok	
K Bİ	bu	durumdadır.	

•	 Yabancı	pazarlara	yönelik	zaman	zaman/kesintili	faaliyette	bulunan	işletmeler:	
Bazı işletmeler zaman zaman çeşitli nedenlerle oluşan üretim fazlalarını eritmek 
amacı ile yurt dışı pazarlara yönelirler. Ancak meydana gelen üretim fazlaları geçi-
ci nitelikte olduğu için, dış pazarlama faaliyetleri de süreksiz ve geçici niteliktedir. 
Dolayısıyla işletmelerin dış pazarlar ve bu pazarlarda ortaya çıkan fırsatlara karşı 
ilgileri azdır. Zamanla iç pazarda talep yükselip, üretileni burada yeniden kolayca 
satmak mümkün olunca, yabancı müşterilerle kurulmuş olan ilişkiler büyük olası-
lıkla kesilir. Bu tür işletmelerin de sayısı oldukça fazladır.

•	 Yabancı	pazarlara	yönelik	faaliyetlerini	sürekli	ve	düzenli	yerine	getiren	iş-
letmeler: Bu aşamadaki işletmeler, üretim ve pazarlama kapasitelerini iç pazar 
yanında dış pazar fırsatlarını da dikkate alarak belirlemişlerdir. Bu işletmelerin 
dış pazarlardaki faaliyetleri geçici değil süreklidir. Bu işletmeler, ihracatı uzun 

süreli bir uğraş, iş ya da yatırım 
alanı olarak görürler. Bununla bir-
likte, genellikle bu aşamada ağırlık 
iç pazara verilmiştir ve kurulu ka-
pasitenin önemli bir bölümü bu-
rada kullanılır. Başka bir ifade ile 
dış pazarlar iç pazarın bir uzantısı 
olarak görülür. Bunların bir kısmı 
uluslararası ya da çokuluslu işlet-
me niteliğine bürünürler. 

Şekil 6.1

Yerel Pazarlamadan 
Küresel Pazarlamaya 
Geçiş Süreci

Küresel pazarlama

Uluslararası pazarlama

İhracat pazarlaması

Yerel pazarlama/İç
pazarlama
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•	 Pazarlama	faaliyetlerini	küresel	boyutlarda	sürdüren	işletmeler: Bu gruptaki 
işletmeler, uluslararası pazarlama faaliyetlerine tüm güçleri ile katılmışlardır ve 
kendi iç pazarları dâhil olmak üzere tüm dünya pazarlarına iç-dış pazar ayırımı 
gözetmeksizin aynı ilgi ile yönelirler. Bu durumda doğal olarak, daralmış veya 
doymuş bir iç pazarda yeterli bir satış hacmini gerçekleştirememekten dolayı dış 
pazarlara	yönelme	söz	konusu	değildir.	İç	pazar 	işletmenin	 edef	olarak	dikkate	
alabileceği dünya pazarlarından sadece biridir. Ülkemizde bu gruptaki işletme 
sayısı hızla artmaktadır.

İşletmelerin	yukarıdaki	dört	ana	grupta	toplanmaya	çalışılan	uluslararası	pazarlama	
faaliyetlerine katılma derecelerinin pazarlama faaliyetlerinin niteliği üzerinde önemli 
ölçüde etkili olduğu görülür. 

Bu yönde şu çıkarımlar önem kazanır: 
•	 erel	pazarlamada	işletmeler	belirli	ulusal	alan	içindeki	müşterilerin	i tiyaçlarına	

ve bu alandaki demografik, ekonomik, kültürel, teknolojik ve politik çevrelerdeki 
gelişmelere odaklanırlar. 

•	 Pazarlama	stratejileri	bu	doğrultuda	 azırlanır	ve	uygulanır.	 ırsat	ve	te ditler	yine	
bu ulusal alan sınırları içinde belirlenerek gerekli faaliyetler belirlenir. 

•	 erel	pazarlamadan	bir	adım	sonrası	i ra at	pazarlamasıdır.	
•	 Bu	aşamada	işletme 	ürettiği	ürünlerin	kendi	ulusal	sınırları	dışında	da	talep	göre-

bileceğinin farkına vararak faaliyet gösterdiği fiziksel alanı genişletmektedir. 
•	 İ ra at	pazarlamasında	odaklanılan	konu	diğer	pazardaki	ni ai	tüketi inin	değil 	

iş ilişkisinin kurulduğu aracı kurumun talepleridir. Bu sebeple dış pazarda nihai 
tüketiciye yönelik pazarlama faaliyetleri yürütmek gibi bir hedef yoktur. 

•	 İ ra atçı	 işletmeler 	 i ra at	yaptıkları	ülkeleri	kendi	ülkelerinin	bir	uzantısı	gibi	
görerek, yerel pazarları için tasarlanmış ürünleri aynen veya kısıtlı uyarlamalarla 
pazarlarlar.

•	 zerinde	durulan	esas	konu 	ülkelerin	farklı	kanunlarına	uygun	olarak	i ra at	fa-
aliyetinin yapılmasıdır.

•	 Doğal	olarak	bir	öğrenme	süre ini	 içeren	 i ra at	pazarlaması 	 işletmelerin	 ilişki	
içinde bulundukları dış pazarları tanımaları ve tecrübe kazanmaları neticesinde 
uluslararası pazarlamaya dönüşebilir.

•	 luslararası	pazarlama	aşaması 	 i ra at	pazarlamasından	 sonra	 gelebile eği	 gibi	
işletmenin ihracat yapmadan fırsat gördüğü yeni pazarlara ortaklık veya doğrudan 
yatırım yolu ile girmesi şeklinde de gerçekleşebilir.

•	 zellikle	işletmelerin	farklı	 oğrafyalarda	benzer	i tiyaçlara	sa ip	müşteri	grupla-
rı keşfettikleri ve bu bölgelerdeki fırsatları değerlendirebilecek kaynakları olduğu 
noktada uluslararası pazarlama başlar. 

•	 emelde	müşterilerin	benzer	i tiyaçlara	sa ip	olduğu	düşünülse	de	rekabet	avan-
tajı yaratabilmek ve yerel/yabancı diğer rakiplerle mücadele edebilmek için ulusla-
rarası pazarlamacılar yerel ihtiyaç ve talepleri dikkate almak zorundadırlar. 

•	 Gerekli	 araştırmaların	yapılarak	pazarlama	karması	ögeleri	 ile	 ilgili	uyarlamalar	
gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 

Geçmişte yerel işletme kavramı kullanılırken, bulunduğu yerleşim yerine göre iş çevresi ta-
nımlanan işletmeler ele alınırdı. Kavramın günümüzdeki kullanımında ise, ulusal sınırlar 
içinde kalan işletmeler ele alınmaktadır. Bir başka ifadeyle günümüzdeki kullanımıyla kav-
ram ulusal işletmeler ile eş anlamlıdır.
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Uluslararası pazarlama kavramı ile uluslararası ticaret kavramı çoğu durumda birbi-
rinden farklı anlamlar ifade ederler. Uluslararası	ticaret, malların ve sermayenin ulusal 
sınırlar dışına akışı ile ilgili olup, odak noktasını, ödemeler dengesi ile kaynak transferinin 
sınırlar	ötesine	akışını	etkileyen	ti ari	ve	mali	konular	oluşturmaktadır.	İ ra at	terimi 	i -
raç katma değeri yaratan tüm maddelerin işlenmesi, üretimi ve satışına ilişkin faaliyetleri 
kapsarken, pazarlamanın diğer temel fonksiyonlarını özellikle de pazardaki tüketicilerin 
istek ve ihtiyaçlarının belirlenmesini ikinci planda tutar. Dolayısıyla uluslararası pazarla-
manın ihracattan çok daha geniş ve sistemli bir yapıyı ifade ettiği söylenebilir (Tenekeci-
oğlu 	 .

Bu aşamada bilinmesi gereken bazı temel noktalar:	
•	 Pazarlama	 ister	yerel	 ister	ulusal	veya	küresel	boyutta	olsun 	 er	zaman	 tüketi i	

istek ve ihtiyaçlarını rakiplerden daha başarılı bir şekilde tatmin edecek ürün ve 
hizmetler sunarak bir değer yaratma sürecidir. Bir işletme içinde bulunduğu orta-
mın fırsat ve tehditlerini değerlendirerek kaynaklarını en doğru şekilde kullanmak 
ve bu şekilde hede�erine odaklanmak zorundadır. 

•	 Pazarlama	faaliyetleri	 angi	boyutta	yapılırsa	yapılsın 	analiz 	planlama 	uygulama	
ve kontrol aşamalarından oluşur. Rakip analizinin yanı sıra, pazar bölümlemesi, 
hedef kitlenin belirlenmesi, konumlandırma stratejisi neticesinde pazarlama kar-
masının yönetilmesi değişmeyen adımlardır. Küresel pazarlamayı yerel pazarlama 
ile kıyasladığımızda karşımıza çıkan en temel ayrıştırıcı özellik, faaliyetlerin boyut 
ve kapsamıdır.

ULUSLARARASI PAZARLAMA KAVRAMI
Uluslararası pazarlama, işletmeler için günümüz koşullarında zorunlu hale dönüşmüştür. 
Bu açıdan kavram son derece önemlidir. Öyle ki, gelişen teknoloji sayesinde toplumların 
eskiye oranla daha açık toplumlar haline dönüşmesi pazarlamanın kapsamını genişletti. 
Bu yönde başlangıçta bulundukları yer ve yakın çevresi işletmenin hedef pazarını oluş-
tururken artık dış pazarlara açılmak hatta faaliyete başladığı ilk günden itibaren küresel 
pazarlarda	faaliyette	bulunmak	işletmenin	kontrolünden	çıktı.	İşletmeler	ya	kendi	kont-
rolleri doğrultusunda ya da kontrolleri dışında mobil tüketiciler yoluyla dış pazarlara 
açılmaktadırlar. Bu yüzden uluslararası pazarlama ve ötesinde küresel pazarlama artık 
işletmelerin rekabet stratejilerinin herhangi bir kısmını değil tam aksine zorunlulukla-
rından	birini	oluşturmaktadır.	 eneke ioğlu	 na	göre 	 Uluslararası pazarlama, ben 
merkezli değil, çok merkezli bir yaklaşımla farklı pazarlarda farklı müşteri ihtiyaçlarının 
olduğunu göz önüne almaktadır”. Bu nedenle işletme, tüm pazarlama karması elemanla-
rında eğer gerekiyorsa bazı uyarlamaları yaparak faaliyet gösterdiği ülkelerde farklılıklara 
dayalı	 bir	 yaklaşım	 sergiler	 Altınbaşak 	 .	Günümüzde	 ise	 uluslararası	 pazarlama	
kavramını, AMA tarafından yapılan son pazarlama	tanımı	 Kotler 	Keller 	 	esas	ala-
rak yeniden şöyle tanımlamak mümkündür: “uluslararası pazarlama, her bir dış pazar için 
müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade eden önerilerin gelişti-
rilmesi, iletişimi, ulaştırılması ve değişimi için faaliyetler, kurumlar ve süreçler bütünüdür.” 

rsoy 	 . 
Bu açıdan konuya yaklaşıldığında şu temel ilkeyi göz önünde bulundurmak gerekir: 

pazarlama disiplini evrenseldir. Ancak ülkelerin ve halkların birbirinden farklı olmala-
rı gibi basit bir nedenden dolayı pazarlama uygulamalarının ülkeden ülkeye değişiklik 
göstermesi doğaldır. Bu farklılık, belli bir ülkede başarılı olduğu ispatlanmış bir pazarla-
ma yaklaşımının başka ülkelerde de başarılı olması gerekmediği anlamına gelir. Müşteri 
tercihleri, rakipler, dağıtım kanalları ve iletişim araçları farklılık gösterebilir. Uluslararası 
pazarlamada önemli bir sorumluluk pazarlama plan ve programlarının ne düzeyde dünya 

Uluslararası ticaret, malların ve 
sermayenin ulusal sınırlar dışına 
akışı ile ilgilidir. Odak noktası 
ise, ödemeler dengesi ile kaynak 
transferinin sınırlar ötesine akışını 
etkileyen ticari ve mali konulardır.

AMA tarafından yeni geliştirilen 
tanıma göre pazarlama, 
“müşteriler, alıcılar, paydaşlar ve 
toplumun bütünü için değer ifade 
eden önerilerin geliştirilmesi, 
iletişimi, ulaştırılması ve değişimi 
için faaliyetler, kurumlar 
ve süreçler bütünü” olarak 
görülmektedir.
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geneline uyum sağlayabileceğinin, ne kadar bir uyumlaştırma gerektiğinin öğrenilmesi-
dir.	 İşletmenin	bu	sorumluluğa	yaklaşımı	uluslararası	pazarlama	stratejisinin	bir	yansı-
masıdır. Etnosentrik pazarlamaya ilişkin strateji geliştirme iki temel sorunu ortaya çıkarır. 
Bunlar, hedef pazarın seçimi ve bir pazarlama karmasının geliştirilmesidir. Bu iki konu, 
kısmen farklı bakış açılarından değerlendirilmekle birlikte bir firmanın uluslararası pa-
zarlama	stratejisinin	odağındadır	 ablo	 . .	 luslararası	pazarlara	katılım 	bir	işletme-
nin dünya pazarlarında faaliyette olma ölçüsüdür. Standartlaştırmaya karşı uyumlaştırma 
ise her bir pazarlama karması elemanının çeşitli ülke pazarlarında standartlaştırılma veya 
uyumlaştırılma düzeyleridir. Uluslararası pazarlama stratejisinin pazarlama yönetimini 
ilgilendiren	üç	boyutu	da a	vardır 	İlk	olarak	pazarlama	etkinliklerinin	yoğunlaşması	bir	
veya birkaç ülkede pazarlama karmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi ölçüsüdür. 
Pazarlama etkinliklerinin koordinasyonu, pazarlama karmasına ilişkin pazarlama faali-
yetlerinin dünya genelinde birbirine bağımlı bir şekilde planlama ve yürütülme derece-
sini ifade eder. Son olarak, rekabetçi hareketlerin bütünleştirilmesi ise bir firmanın farklı 
pazarlardaki rekabetçi pazarlama taktiklerinin birbirine bağımlı olma ölçüsüdür. Ulusla-
rarası pazarlama stratejisi, işletmenin performansını uluslararası düzeyde geliştirmelidir 
Keegan	ve	Green 	 .

Tek ülke pazarlama stratejisi Uluslararası pazarlama stratejisi

ede 	 azar	stratej s
azarlama	karması	gel şt rme
•	 rün
•	 F yat
•	 Tutundurma
•	 Dağıtım

luslararası	pazarlara	d l	olma
azarlama	karmasını	gel şt rme

•	 rün	uyumlaştırma	veya	standartlaştırma
•	 F yat	uyumlaştırma	veya	standartlaştırma
•	 Tutundurma	uyumlaştırma	veya	standartlaştırma
•	 Dağıtım	uyumlaştırma	veya	standartlaştırma
azarlama	etk nl kler n n	yoğunlaştırılması
azarlama	etk nl kler n n	koord nasyonu

Rekabetç 	 areketler n	bütünleşt r lmes

Uluslararası pazarlamada geçerli olan yaklaşım nedir? 

İŞLETMENİN DIŞ PAZARLARA YÖNELMESİ: DESTEKLEYEN VE 
ENGELLEYEN FAKTÖRLER
İşletmeler	pek	çok	nedenden	ötürü	dış	pazarlara	yönelirler.	 lbette	ki	bu	nedenlerin	ba-
şında iç pazarda yaşanan ekonomik krizler ve buna bağlı olarak ortaya çıkan talep sorun-
ları (talebin durgunlaşması ya da azalması gibi) gelir. Bunların dışında iç pazarda ürüne 
ilişkin oluşan doygunluk, kimi zaman ortaya çıkan hukuksal sorunlar ve hükümetlerin dış 
ticaret politikaları çerçevesinde uyguladıkları teşvikler gibi pek çok neden işletmelerin dış 
pazarlara açılma kararını vermesinde etkili olur. 

İç	pazarda	işler	yolunda	olduğu	süre e 	uzak	görüşlü	olmayan	yöneti iler 	dış	pazarla	
ilgilenmezler.	İç	pazarın	yeterli	ola ağını	düşünürler.	Bazı	işletme	yöneti ileri 	dış	pazar-
lardaki fırsatları görmelerine, iç pazarın yetersizliğini kavramalarına, teknoloji avantajına 
sahip olduklarının farkında olmalarına rağmen yine de dış pazarlara açılmakta isteksiz 
davranırlar. Dış pazarlara açılmaktaki isteksizlikleri aşağıdaki nedenlerden kaynaklana-
bilir	 İslamoğlu 	

•	 Dış	ülkelerin	ti ari	sınırlamaları
•	 inansal	yetersizlikler
•	 Dış	ülkelerdeki	dağıtım	sistem	ve	olanaklarının	bilinmeyişi
•	 Dış	pazarlardaki	ilişkilerin	zayıf	oluşu

Tablo 6.1
Tek Ülke Pazarlama 
Stratejisi ve Uluslararası 
Pazarlama Stratejisinin 
Karşılaştırılması

Kaynak: Keegan 
Warren ve Green Mark 
C., (2015), Küresel 
Pazarlama, (Çev. 
Editörü: Rezzan Tatlıdil), 
Nobel yayınevi, Ankara, 
s.10’dan uyarlanmıştır. 

1
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•	 Dış	pazarlardaki	fırsatların	farkına	varılmamış	olması
•	 aban ı	dil	bilgisi	yetersizlikleri
•	 Dış	pazarlar	 akkında	yeterin e	bilgi	sa ibi	olmama
•	 Risk	almaktan	çekinme
Bazı işletmeler ise, başlangıçta iç pazara yönelik çalışmış olmalarına rağmen iç pazar-

daki başarılarını gözönünde bulundurarak dış pazarlara açılma kararı verebilirler. Özel-
likle işletme yöneticilerinin kişisel hırsları ve yaklaşımları da onları dış pazarlara açılma 
konusunda güdüler. Dış pazarlara açılmayı destekleyen güdü ve nedenleri şöyle sıralamak 
mümkündür	 eneke ioğlu 	 	Kozlu 	 	 rsoy 	 	İslamoğlu 	

•	 luslararası	ekonomik	bütünleşmelerin	yapısı	ve	niteliğinin	değişmesi
•	 lkeler	arasındaki	ikili	veya	çok	tara ı	antlaşmalarla 	yaban ı	yatırımlara	ve	ti a-

rete konulan engeller ve sınırlamaların ortadan kaldırılması
•	 İç	pazarın	yetersiz	ola ağının	farkına	varılması
•	 Sektörel	işbirliklerine	ilişkin	projelerin	ortaya	konulması 	teknoloji	transferi	ve	yö-

netim bilgisinin paylaşımına yönelik faaliyetler
•	 Dış	pazarda	görülen	avantajlar
•	 İletişim	ve	ulaşım	araçlarındaki	gelişmeler
•	 Atıl	üretim	kapasitesi
•	 Başarı	şansı	yüksek	bir	ürün	ya	da	 izmete	sa ip	olma
•	 lçek	ekonomilerinden	yararlanma
•	 Stratejik	avantajlar
•	 urt	içi	pazarında	satışların	mevsimlik	dalgalanmalar	gösterdiği	durgun	sezonlar-

da, işletmelerin ihracat yoluyla üretimlerini dengeli ve sürekli hale getirmesi
•	 Politik	ve	kültürel	yakınlıklar

İŞLETMELERİN DIŞ PAZARLARA AÇILMASININ SAĞLADIĞI 
AVANTAJ VE DEZAVANTAJLAR
Dış pazarlara açılmak işletmeler için riski son derece yüksek kararlardan biridir. Bu yüz-
den işletmelerin bu kararla birlikte sahip olacakları avantaj ve dezavantajları gözönünde 
bulundurmaları	gerekmektedir.	 eneke ioğlu	 	bu	avantajları	birkaç	başlık	altında	
şöyle toplamaktadır: 

•	 Karşılaştırmalı	üstünlüklerden	yararlanmak:	 İşletmeler	göreli	olarak	üstünlüğe	
sahip oldukları ürünleri, üretemedikleri ya da yeterince iyi ve kaliteli hale dönüştü-
remedikleri ürünlerle değiş tokuş yaparak avantaja sahip olabilirler. Örneğin ABD 
elektronik parçaların üretiminde, Japonya televizyonda, Fransa şarapta, Türkiye ise 
tekstilde bir üstünlüğe sahiptir. Dolayısıyla, işletmeler en iyi oldukları ürünleri dış 
pazarlara satmakta, buna karşılık ihtiyaç duydukları ürünleri de daha nitelikli ve 
ucuz olarak dışarıdan satın almaktadırlar. Bu açıdan konu ele alındığında, Bradley 

	bir	ülke	için	doğru	olanın 	üstünlüğe	sa ip	olduğu	üründe	uzmanlaşması	
ve üstünlüğünün olmadığı ürünlerle ilgili gereksinimlerini ise ithalat yoluyla elde 
edilmesi olduğunu ifade eder. Bu yönde, işletmelerin göreli üstünlüklerine göre 
uzmanlaştıklarında, bu alanda gereği kadar yeterli olmasalar bile uluslararası pa-
zarlardan pay alabilecekleri ifade edilebilir. 

•	 Rekabet	edebilmek	ya	da	rekabetten	kaçınmak: Kimi zaman dış pazarları hede�e-
mek, iç pazarda karşılaşılan şiddetli rekabetten kaçınmanın bir yolu olarak görüle-
bilmektedir. 

•	 Vergi	üstünlüğü	sağlamak: Bazı ülkelerde dış ticaret teşviki olarak vergi indirim-
leri sağlanır. Dış pazarlara giren işletmeler, sağlanan bu avantajlardan yararlanarak 
satış ve kâr olanaklarını artırabilirler.
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•	 Ürünün	yaşam	ömrünü	uzatmak:	 İç	pazarda	önemini	yitiren	mal	ve	 izmetler 	
uluslararası pazarlama yoluyla diğer ülke pazarlarında talep görebilir. Böylelikle bu 
ürünlerin de yaşam süreleri uzar.

•	 Kârları	korumak	veya	artırmak: Karşılaştırmalı üstünlüğü kullanan, rekabeti kar-
şılayan, ihracatta teşvik olanaklarını kullanan ve modası geçen mal ve hizmetlerin 
yaşam süresini uzatabilen işletmelerin, iç pazarda faaliyet gösteren diğer işletmele-
re	göre	k rlarını	da a	da	artırabile ekleri	açıktır	 rsoy 	 .

Uluslararası ve küresel pazarlamaya yönelen bazı işletmeler bazı dezavantajlı durum-
larla	da	karşılaşabilirler.	Bunlar	 İslamoğlu 	

•	 Pek çok ülke pazarı çekici gözükmekle birlikte bu pazarlar ödeme güçlüğü çek-
mekte ya da başka nedenlerle kar transferlerine sınırlamalar getirmektedir. 

•	 İstikrarsız	yönetimler 	yüksek	en asyon 	işsizlik	ve	kamulaştırma	te ditleri	yatırım	
riskini arttırmaktadır.

•	 Ülkeler yabancı yatırımları çekmek istemekle birlikte yerli ortakla çalışmayı, tek-
noloji transferini, ihracatı ön koşul olarak dayatmakta ve bu durum da yabancı 
yatırımcıları ürkek davranmaya itmektedir.

•	 Çekici gözüken bazı pazarlarda ticari ahlak bozuk olduğundan, yabancılar bu tür 
pazarlara girmek istemeyebilirler. Bu tür pazarlarda rüşvet ve yolsuzluk gibi faktör-
ler maliyet hesaplarını alt üst etmektedir.

•	 Ürün ve öteki pazarlama bileşenlerini yerel özelliklere uyumlu hale getirmekte so-
runlarla karşılaşılmaktadır. 

ULUSLARARASI PAZARLAMA ÇEVRESİ
Pazarlama dinamik bir işletme fonksiyonudur. Pazarlamanın dinamikliğini arttıran en 
önemli unsur çevre koşullarından doğrudan etkilenmesidir. Bu yüzden pazarlama karar-
larını verirken işletme yöneticisinin özellikle uluslararası pazarlarda her bir ülke pazarın-
da çevre koşullarını ayrı ayrı analiz ederek, kararlarını bu çevre koşulları altında vermesi 
gerekir. Pazarlama kararlarının ülkeler arasında değişmesinin tek nedeni, çevre koşulla-
rında ortaya çıkan farklılıklardır. Söz konusu çevre koşullarını birkaç başlık altında şöyle 
inceleyebiliriz. 

Ekonomik Çevre Faktörleri
Ekonomik çevre kapsamında, her ülkedeki ekonomik durum, ülkenin sektörel yapısı, ge-
lir düzeyi ve gelir dağılımı vb. konular ele alınır. Özellikle ekonomik kalkınma süreci ile 
de ilişkili olan gelir ile dağılımı, dolayısıyla çeşitli ülkelerdeki farklı yaşam standartları, 
ülkelerin pazarlama sistemlerinde de farklılıklara yol açmaktadır. Gelir düzeyinin düşük 
olduğu ülkelerde, yüksek fiyatlı ürünlerin satışı, o ürünlerin kalitesi yüksek olmasına 
rağmen kolay olmamaktadır. Çünkü satın alma gücündeki yetersizlik, talebin oluşmasını 
engellemektedir. Dolayısıyla, uluslararası pazarlama faaliyetlerini planlayan işletmelerin, 
talebi yaratma ve yönetme noktasında alternatif dış pazarlara yönelik ekonomik çevre 
bileşenlerini göz önünde bulundurmaları zorunludur. Ekonomik çevre faktörleri kapsa-
mında ülkenin kalkınma düzeyi, en�asyon oranı, kişi başına düşen gelir, sektörel üretim 
endeksleri, tüketim kalıpları, harcama yapıları, tüketici güven endeksi vb. konularda dış 
pazarlar	tanımlanmaya	çalışılır.	Geçtiğimiz	 	yıllık	süre	zarfında 	dünyanın	ekonomi	or-
tamı gittikçe artan bir dinamizme sahip oldu. Değişim beklenmedik ve yakalanması zor 
bir hal aldı. Ekonomik çevre faktörleri temelinde yöneticiler ve pazarlamacılar başarıya 
ulaşmak	için	şu	yeni	gerçeklikleri	dikkate	almalıdırlar	 Keegan	ve	Green 	

•	 Sermaye	 areketleri 	dünya	ekonomisini	yönlendiren	güç	olarak	ti aretin	yerini	aldı.
•	 retim	işçilerden	ayrıldı.

Pazarlamanın dinamikliğini 
arttıran en önemli unsur 
çevresel koşullardan doğrudan 
etkilenmesidir.



Uluslararası İşletmecilik136

•	 Dünya	ekonomisi	baskın	bir	rol	üstlenirken 	tekil	ülke	ekonomileri	ikin i	rol	oynadı.
•	 de	başlayan	kapitalizm	ve	sosyalizm	savaşı	sonlandı.
•	 -ti aretin	büyümesi	ulusal	bariyerlerin	önemini	azalttı	ve	şirketleri 	iş	modelleri-

ni yeniden değerlendirmeye zorladı. 

Yasal ve Politik Çevre Faktörleri
Uluslararası pazarlama faaliyetleri, devlet kurumları, siyasal partiler, örgütler kanalıyla 
gücü kullanan ülke insanları ve kural koyucuların yarattığı politik çevrede gerçekleşir. 
Her ulus kendi kültürünü yansıtan farklı bir toplumsal yapıya sahiptir. Her ulusun aynı 
zamanda hükümetinin yasal sisteminin ve bireylerinin politik sistemle olan ilişkilerinin 
önem derecesine göre içeriği değişen kendi politik ve yasal kültürü de vardır. Kendi ülkesi 
dışında iş yapan her işletme, hedef ülkenin politik ve yasal kültürünü dikkatlice incelemeli 
ve bu çevrenin ürettiği kanunları analiz etmelidir. Yasal çevre ise kanunlardan, mahke-
melerden, avukatlardan, yasal geleneklerden ve uygulamalardan oluşur. Bu noktada ulus-
lararası hukuk kavramını da tanımlamak gerekir. Uluslararası	hukuk, ulus devletlerin 
kendilerine bağlayıcı olarak dikkate aldıkları kurallar ve ilkeler olarak tanımlanabilir. Bu 
çevre faktörleri arasında, politik istikrar, ticarete getirilen kısıtlamalar, düzenleyici yasalar 
ve kurallar ile ticari anlaşmalar ve ekonomik topluluklar sayılabilir. Uluslararası pazarlara 
girmek isteyen işletmeler, sayılan bu bileşenleri göz önünde tutmak durumundadırlar. Ör-
neğin, dış ülkedeki politik istikrar ile o ülkede kendisine karşı olumlu bir tutum takınılıp 
takınılmadığını göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca, ticarete getirilen bazı kısıtlamalar ve 
düzenlemeler de işletmenin uluslararası pazarlama başarısında belirleyici olabilmektedir.

Pek çok ülke, diğer ülkelere ihracat yapacak işletmelerine destek olma eğilimi taşır. 
İkili	ya	da	çok	tara ı	anlaşmalarla	ti aret	engellerini	azaltmaya	ya	da	fırsatları	arttırmaya	
çalışır. Ancak, uluslararası pazarlamayı sınırlayan bazı düzenlemelerde söz konusu olabil-
mektedir. Uluslararası pazarlama açısından bu düzenlemeler birkaç başlık altında topla-
nabilir.	Bunlar	 rsoy 	 	

•	 Ambargo-Yaptırımlar:	Ticari yaptırımlar ve ambargolar, ekonomik nedenlerden 
ziyade, politik amaçlarla malların ve hizmetlerin serbest dolaşımını engelleyen uy-
gulamalardır.

•	 İhracat	Denetimi:	Bazı malların ihracı izne bağlıdır. Yani bir dizi denetimi ge-
rektirir. Bu denetim süreci, her zaman olmamakla beraber, işletmeler açısından 
sınırlayıcı bir durum olabilmektedir.

•	 İthalat	Denetimi:	Bazı ülkelerin, dış ticaret açığı sorununu ortadan kaldırmak ya 
da önemli alt yapı sorunlarını çözmek için tüm ithalat ya da bazı malların ithala-
tına tarifeler, sınırlayıcı anlaşmalar ya da kota uyguladıkları görülmektedir. Bu tür 
sınırlamalar, hem uluslararası pazarlamada bulunan işletmeyi hem de genellikle, 
daha yüksek fiyat ve daha düşük kaliteyle yetinmek zorunda kalacak müşteriyi 
olumsuz	yönde	etkiler	 eneke ioğlu 	 .

Demografik Çevre Faktörleri
Dış pazarlara bir üründen ne kadar satılabileceğini belirleyen en önemli faktör, o pazar-
daki müşterilerin sayısıdır. Dolayısıyla, nüfus ve nüfusun yaş ortalaması, mesleklere ve 
cinsiyete göre dağılımları gibi değişkenler dış satım tahminlerinde sıklıkla kullanılmakta-
dır. Yani, bu değişkenler, ürünlerin talebi üzerinde etkili olmaktadır. Bu temel demografik 
faktörler dışında özellikle istihdam oranı, göç, şehirleşme oranları gibi değişkenler de bu 
faktör grubu kapsamında ele alınır. 

Uluslararası hukuk, ulus 
devletlerin kendilerine bağlayıcı 
olarak dikkate aldıkları kurallar 
ve ilkeler bütünü olarak 
tanımlanabilir.
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Kültürel Faktörler 
Bir	toplumun	zi ninin	programlanması 	olan	kültür 	 er	bir	ulusal	pazar	çevresinde	 em	

yaygın hem de değişken bir etkiye sahiptir. Pek çok yazar, modern iletişimin ve artan ge-
lir düzeylerinin evrensel bir ortak kültür yarattığı görüşündedir. Eğer, evrensel bir ortak 
kültür olsaydı uluslararası pazarlama işi çok daha kolay olurdu. Uluslararası pazarlamayla 
uğraşanlar kültürün etkilerinin farkında olmalı ve bu etkileri uyarlanmaya ya da bunu de-
ğiştirmeye	 azır	olmalıdır.	İnsan	davranışı	kişinin	özgül	kişiliği	ve	içinde	yaşadığı	kültüre	
ve topluma etki eden güçlerle etkileşiminin bir bileşkesidir. Özellikle tutumlar, değerler ve 
inançlar ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösterebilir. Din, estetik, beslenme alışkanlıkla-
rı, dil ve iletişim bir şirketin marka ve ürünlerine karşı yerel halkın tepkisini etkilemenin 
yanı sıra işletme personelinin farklı kültürlerle çalışabilme yeteneğini de etkileyebilir (Ke-
egan	ve	Green 	 .

Kültürler, yüksek ve düşük bağlamlı olarak sını�andırılabilir. Ayrıca iletişim ve anlaş-
ma yapma biçimleri ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. Dünyanın her yerinde bulunabi-
len pek çok markalı ürün ve hizmet olmasına rağmen, bu durum yine de farklı kültürlerde 
bu	markaların	aynı	anlam	taşıdığını	göstermez.	 oe klin in	 	belirttiği	gibi	bu	mar-
kaların her yerde bulunabilmesi gerçeği bize sadece bazı yeni markaların evrensel mesajla 
satılabileceğini göstermektedir. Bulunabildikleri farklı kültürlerde ne anlama geldiklerini 
göstermez (Bradley 	 .	Kültür	çok	geniş	ve	çok	da	karmaşık	bir	kavramdır 	dolayısıyla	
tanımlamak da güçtür: her bilim insanının ayrı bir tanımlaması var gibi görünmektedir. 
Kültür 	 oebel	 tarafından	 	 toplumun	 bireyleri	 tarafından	 bilinen	 ve	 paylaşılan	
tüm	öğrenilmiş	davranışsal	özelliklerin	bütünleşik	toplamı 	olarak	tanımlanmıştır	 Brad-
ley 	 .	Başka	bir	tanıma	göre	ise	kültür 	içinde	yaşadığımız	çevrenin	insan	eliyle	yapıl-
mış kısmı, ya da bir kişinin kolaylıkla ayırt edilebilen yaşam tarzı olarak ele alınabilir. Kül-
tür, biyolojik olarak aktarılmaz, herhangi bir kültür ya da yaşam tarzı, kalıtsal faktörlere 
değil 	çevreye	bağlı	olarak	öğrenilmiş	davranışlardır	 Bradley 	 den 	 erpstra 	 .	
Dünya kültürünü niteleyen hem farklılıklar hem de benzerlikler, uluslararası pazarlama-
ının	işinin	iki	boyutlu	olduğunu	göstermektedir.	İlk	olarak	pazarlama ılar 	iş	yapa akları	

ülkelerin	kültürlerini	araştırmak	ve	anlamak	zorundadırlar.	İkin i	olarak	öğrendiklerini	
pazarlama planlaması süreciyle birleştirmelidirler. Bazı durumlarda stratejilerin ve pazar-
lama	programlarının	uyumlaştırılması	gereke ektir	 Keegan	ve	Green 	 .

Uluslararası pazarlamada kültürel çevrenin analizi antropolojik, sosyolojik ve psikolo-
jik	çalışmaların	yardımı	ile	mümkün	olmaktadır.	Kültürel	çevre	 Bradley 	

•	 Aynı	kültürden	gelen	kişilerin	paylaştığı	öğrenilmiş	davranışsal	özelliklerden
•	 Gerçek	fiziksel	özellikler	veya	görünümlerden
•	 iziksel	olarak	idealize	edilmiş	özelliklerden	 Klişe	reklam	tipleri	gibi 	ve
•	 üfus	büyüklüğü 	yaş	dağılımı	gibi	demografik	özelliklerden	meydana	gelmektedir.	
Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren bir işletme, kültürün özelliklerinin öğrenil-

miş 	birbiriyle	ilişkili	ve	birbirine	göre	uyarlanabilir	olduğunu 	ayrı a	bazı	durumlarda	dil 	
din, değerler, tutumlar ve toplumsal düzenin diğer yönlerini içeren alt kültürler şeklinde 
ortaya çıktığını da temel varsayım olarak tartışmasız kabul eder. Bu yönde alt kültürlerde-
ki anlamları araştırır ve kültürel kodların çözümünü yapmaya çalışır. 

Uluslararası pazarlarda kültürel etkiler ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi edinmek için Ke-
nan Aydın’ın “Uluslararası ve Küresel Pazarlamada Kültürel Etkiler (Ankara, Nobel Yayıne-
vi, 2003)” isimli kitabından yararlanabilirsiniz.

Kültür, toplumun bireyleri 
tarafından bilinen ve paylaşılan 
tüm öğrenilmiş davranışsal 
özelliklerin bütünleşik toplamıdır. 
Kültürel unsurlar toplum içerisinde 
nesilden nesile aktarılır.
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Doğal Çevre Faktörleri
İklim 	ısı 	nem 	arazi	özellikleri	gibi	faktörler	ürün	standardizasyonunu	uluslararası	pazar-
lamada zorlaştırabilmektedir. Örneğin, dış hava koşullarından etkilenen ürünlerin daha 
dayanıklı ambalajlarda taşınması ve korunması gerekmektedir. Ürünlerin dış pazarın coğ-
rafi koşullarına uygun hale getirilmesinde ve bu yönde talebin yönetiminde doğal çevre 
faktörlerinin analiz edilmesi son derece önemlidir. 

Teknolojik Çevre Faktörleri
Ulaştırma, iletişim, enerji sistemlerinde meydana gelen gelişmeler, ülkeler arası karşılaş-
tırmalı üstünlükleri de değiştirmekte ve ülkenin sosyo-ekonomik kalkınmasını da hızlan-
dırmaktadır. Teknoloji düzeyi düşük ülkeler, gelişmiş ülkelerden daha çok teknoloji trans-
feri yapmakta ya da teknoloji ağırlıklı ürün satın almaktadırlar. Gelişmekte olan ülkeler 
teknolojinin çok geliştiği ülkelere, o ülkede üretilmeyen fakat önemli bir pazarı olan, basit 
teknolojiye dayalı (daha çok emek yoğun) ürünler pazarlayabilirler. Aynı zamanda geliş-
miş ülkeler bu ürünlere ihtiyaçları yanında, politik destek ve ekonomik çıkarları nedeniyle 
de	it alatta	bulunabilirler	 eneke ioğlu 	 .	

Uluslararası pazarlamada kültürel faktörlerle ilgili olarak işletmelerin kabul etmesi gereken 
temel varsayım nedir? 

ULUSLARARASI PAZARLARDA PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Sürekli olarak gelişen teknolojik yapı, iletişim ve ulaşım imkânlarının artması, medyanın 
küresel	anlamda	geniş	kitleler	üzerinde	yönlendiri i	etkisi 	küresel	tedarik	sistemlerinin	
gelişmesi, sosyal medya araçları vb. pek çok etken, farklı kültürlerin birbirleriyle çok daha 
fazla etkileşim içerisine girmesine neden olmaktadır. Bu etkileşim, dolaylı olarak tüke-
ticilerin yaşam tarzları, beklentileri ve talepleri üzerinde de etkilidir. Özellikle yaşanan 
değişimin hızı, bu etkenlerin etkisinin işletmeler tarafından daha ağır hissedilmesine 
neden olmakta, bu durum işletmenin içinde bulunduğu belirsizliği yoğunlaştırmaktadır. 
Özellikle uluslararası pazarlarda belirsizlik daha şiddetli biçimde karşımıza çıkmaktadır. 
Bunun temel nedeni, daha önce de ifade edildiği gibi, her bir uluslararası pazarda çevre-
sel faktörlerin talep üzerindeki etkisinin farklılaşmasıdır. Bu yüzden, hedef alınacak dış 
pazarlardaki tüketici istek ve gereksinmeleri ile faaliyet gösterilecek alanların iyi biçimde 
araştırılması gerekmektedir. Dolayısıyla, uluslararası pazar çevresinin çok boyutlu ve de-
ğişken yapısı ile artan rekabet, uluslararası pazarlama faaliyetlerine katılan işletmelerde, 
sürekli, güvenilir ve kaliteli bilgi toplamayı temel işletme fonksiyonlarından biri haline 
dönüştürmüştür. Bu yönde pazarlama sürecinin yürütülmesi için yöneticilerin bilgiye ih-
tiyacı olduğunu belirttikten sonra pazarlama araştırmasını tanımlamaya ihtiyaç vardır. 
Pazarlama	araştırması 	spesifik	 belirli 	bir	pazarlama	problemini	çözmede	kullanılabi-

le ek	bilgilerin	toplanması 	analiz	edilmesi 	yorumlanması	ve	analiz	edilmesidir 	 Burns	
ve	Bus 	 .	

Uluslararası pazarlamada başarı için gerekli temel bilgiler çok çeşitlidir. Bu bilgilerin 
türü girilecek pazarın kendine özgü özelliklerine göre tanımlanabilir. Ancak çok makro 
düzeyde tüm pazarlar için genel bir demografi niteliği olan temel bilgi türleri şunlardır 
Kozlu 	 	 eneke ioğlu 	 	Karafakioğlu 	 	Korkmaz 	

2
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•	 Pazarın	 oğrafi	konumu
•	 Pazarın	ekonomik	yapısı
•	 Pazardaki	tüketi ilerin	satın	alma	gü ü	ve	tüketim ar ama	yapısı
•	 üfus	ve	özellikleri
•	 Pazardaki	ti aret	politikası	ve	dağıtım	alt	yapısı
•	 Pazardaki	rekabet	koşulları
•	 Pazardaki	sektörel	gelişim
•	 Pazardaki	belirgin	kültürel	tanımlamalar 	kodlar	vb..
Pazarlama araştırması, pazarlama alanında herhangi bir sorunun tanımlanmasında 

ve çözümlenmesinde gerekli bilginin sistemli ve tarafsız olarak araştırılması ve analizi-
dir. Bir başka tanıma göre pazarlama araştırması, mal ve hizmetlerin pazarlanması ile 
ilgili sorunlara ilişkin verilerin sistemli bir şekilde toplanması, kaydedilmesi ve analizi-
dir.	Bu	tanıma	göre	 eneke ioğlu 	

•	 Pazarlama	araştırmasında	veriler	sistemli	biçimde	toplanmalı	ve	analiz	edilmelidir.	
Bunun için araştırmanın tüm aşamalarını kapsayan bir plan hazırlanmalıdır.

•	 Pazarlama	araştırmasında	objekti ik	temel	ilkedir.	Bir	ön	fikri	doğrulamak	ama-
cıyla araştırma yapılırsa, zaman ve kaynaklar boşa harcanmış olur. 

Pazarlama araştırmasının sorumluluk alanları ise şunlardır:
•	 Pazar	potansiyelinin	ta mini
•	 Pazar	payı	analizleri
•	 Pazar	niteliklerinin	ve	tutumlarının	belirlenmesi
•	 Satış	analizleri
•	 Satış	ta minleri
•	 İşletme	ve	pazar	trendleri
•	 eni	ürün	kabulü	ve	potansiyeli
•	 Rakip	analizleri
•	 Satış	kotalarının	ve	bölgelerinin	belirlenmesi
Yapılan çeşitli araştırmalar gerek konu, gerek amaç itibariyle birbirinden farklı ol-

makla beraber, araştırmalarda takip edilen yöntemler genellikle birbirine benzemektedir. 
Araştırmalarda ortak özellik, geçilmesi zorunlu aşamaların sistematik ve bilimsel bir yak-
laşım şeklini ifade etmesidir.

Araştırma süreci, birbirine karşılıklı olarak bağlı aşamalardan oluşur. Bu aşamalardan 
birinde yapılacak bir hata, diğer aşamaların bir kısmının veya tamamının ve sonuçların 
güvenirliliği ile geçerliliğini etkiler. 

Pazarlama araştırmasından sağlıklı sonuçlar elde edebilmek için bazı aşamalardan ge-
çilmesi gerekir. Araştırmanın başarısı bu aşamalardan her birinin dikkatle planlanması 
ve uygulanmasına bağlıdır. Ancak niteliğine bağlı olarak aşamalardan bazıları, yapılan 
bir araştırma için geçerli olmayabilir. Pazarlama araştırma sürecinin aşamaları şu şekilde 
belirtilebilir	 ekil	 .2).
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ULUSLARARASI PAZARLARDA PAZARLAMA KARMASI 
YÖNETİMİ

Uluslararası Pazarlarda Ürün Kararları
Dünya tüketicilerinin bir ürünle ilgili satın alma kararı verirken şu faktörleri dikkate al-
dıkları	görülmektedir	 İslamoğlu 	

•	 Kalite: Ürünün rakip markalara göre imaj, konum, marka gücü üstünlüğü.
•	 Markanın	çağrıştırdığı	mit	ve	efsaneler: Marka denkliği unsurlarını kapsar.
•	 Sosyal	sorumluluk: Tüketiciler o ürün ve markanın sosyal problemlere ne ölçüde 

çözüm ürettiğini dikkate alırlar. 

Şekil 6.2

Pazarlama 
Araştırması Sürecinin 
Aşamaları

Araştırma Hipotezlerinin
Kurulması

Durum Analizi

Veri Kaynaklarının
Seçilmesi

Araştırmanın Tasarlanması/
Örnekleme Stratejisinin

Geliştirilmesi

Soru Formunun
Geliştirilmesi

Veri Analizi

Yorum-Sonuçlar
Öneriler

Sorunun Farkına varma
ve Sorunu Tanımlama

Pazarlama Bilgisi

Araştırma Amaçlarının
Tanımlanması
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Buna karşılık bazı ülkeler yerel üreticileri korumak için: 
•	 İt alata	teknik	düzenlemeler	getirirler
•	 Menşei	ülke	koşulu	koyarlar
•	 evreye	uyum	kuralları	uygularlar 	
•	 ikri	mülkiyet	 aklarını	titiz	biçimde	korurlar
•	 Belirli	standartlar	koyarlar.
Pazarlama karmasının temel elemanı ürün, günümüzde uluslararası işletmelerin karşı 

karşıya	olduğu	engellerin	ve	 fırsatların	 tam	merkezindedir.	 İşletme 	pazarın	 i tiyaçları-
na ve rekabet koşullarına uygun ürün ve marka politikaları ile stratejileri geliştirmelidir. 
Etkili bir uluslararası pazarlama genellikle ürünleri ve markaları yerel pazar tercihlerine 
göre geniş oranda uyarlamanın bedeli ile şirket kaynaklarını nispeten standart hale getiril-
miş uluslararası ürünlere ve markalara yoğunlaştırmaktan elde edilen faydalar arasındaki 
dengeyi	bulmayı	içermektedir	 Keegan	ve	Gren 	 .

Pazarlama karmasının en önemli elemanlarından ürün, dokunulur ve dokunulmaz 
niteliklerin oluşturduğu bir bütündür. Ancak, farklı kimselere farklı anlamlar ifade edebi-
lir. Örneğin, üretici, ürünü ürettiği ve böylece sayesinde kâr sağladığı, çeşitli parçalardan 
oluşan fiziksel bir madde olarak görür, bir toptancı için ise ürün tekrar satarak bu yoldan 
kâr sağlama amacıyla satın aldığı bir unsurdur. Son kullanıcı için ise ürün, kişisel gereksi-
nimleri karşılayan ve bu yönden fayda sağlayan bir bütündür.

Ürün 	en	genel	anlamda	 belirlenen gereksinimleri karşılayan işletme sunumları olarak 
tanımlanabilir ya da bir gereksinim ya da isteği karşılamak için kullanıcılara sunulan nes-
neler”	olarak	ifade	edilebilir.	Bir	başka	deyişle	ürün 	 Bir kişinin değişim süreci içinde kabul 
ettiği istenen ya da istenmeyen her şey”. Dar	anlamda	ürün 	 bir dizi fiziksel ve kimyasal 
özelliklerin kolaylıkla görülebilecek şekilde biraraya toplandığı bir nesnedir”. Günümüzde 
ürünün sadece somut öğelerinden söz etmek pazarlama anlayışı çerçevesinde yeterli ol-
mamaktadır. Çünkü tüketiciler ürünleri satın alırken yalnızca ürünlerin fiziksel özellikleri 
ile ilgilenmemekte, aynı zamanda üretici firmanın prestij ve marka imajını, örneğin bir 
buzdolabı satın alırken, buzdolabının renk, biçim, garanti ve bu ürünle sunulan bakım, 
onarım, yedek parça, taşıma, vb. gibi hizmetleri de dikkate almaktadırlar. Bunun nedeni, 
tüketicilerin ürünlerden sadece fiziksel doyum sağlamakla yetinmeyip, psikolojik olarak 
da doyum sağlamak istemeleridir.

Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeler, hedef alınan dış pazarlara uygun 
olarak ya yeni ürün geliştirirler ya da mevcut ürünlerinde uyarlama gerçekleştirirler. 
Özellikle ürün boyutları, uyarlama söz konusu olduğunda işletmelerin çalışmalarını ko-
laylaştırır.	İşletmeler 	mev ut	ürünün	boyutlarında	değişiklikler	yaparak	söz	konusu	ürü-
nü dış pazarlara uygun hale getirirler. Kimi zaman ürünün somut nitelikleri ya da zengin-
leştirilmiş boyutunda hiç değişiklik yapılmasa bile asıl kısmı oluşturan sunulan faydalar 
pazarlar arasında farklılaştırılarak ürün uyarlanması sağlanmış olur. Bu yüzden ürünün 
boyutlarını anlamak dış pazarlarda da ürün politikası açısından da son derece önemlidir. 
Ayrıca, iç pazar için geçerli olan ürün kavramı, dış pazarlar açısından çok daha büyük 
önem taşır. Çünkü, dış pazardaki tüketicilerin tutum ve davranışları iç pazara göre çok 
daha farklı ve karmaşıktır. 

Ürün Karması Kararları
Pek çok ürünü üreten her bir işletmenin bir ürün karması mevcuttur. Ürün	karması, 
belirli bir satıcı ya da üretici işletme tarafından satışa sunulan ürün dizilerinden oluşur. 
Ürün karmasını oluşturan ürün	dizisi ise, ürün karmasını oluşturan ve işlevleri aynı ol-
duğundan, aynı tüketici ya da örgüt grubuna aynı tür aracı işletmelerden satıldığından ya 
da belirli bir fiyat ölçüsünde olduğundan birbiriyle yakın ilişkisi olan bir grup üründür. 

Ürün, belirlenen gereksinimleri 
karşılayan işletme sunumları 
olarak ya da bir gereksinim ya da 
isteği karşılamak için kullanıcılara 
sunulan nesneler olarak 
tanımlanabilir.

Ürün karması, belirli bir satıcı ya 
da üretici işletme tarafından satışa 
sunulan ürün dizilerinden oluşur.
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İşletmeler	dış	pazarlara	açılırken 	 er	bir	pazar	için	ürün	karmasını	ayrı	oluşturmalıdır.	
Bir ülkede satılan ürün başka bir ülkede kabul görmeyebilir. Dolayısıyla seçilen dış pazar-
ların her biri için ürün karmaları ayrı ayrı geliştirilip yönetilmelidir. 

Standardizasyon ve Uyarlama
Yukarıda da ifade edildiği gibi, işletmeler uluslararası pazarlar için ürün politikalarını be-
lirler ve ürün karmalarını dış pazarlara uygun hale getirirken, verecekleri en önemli karar 
iç (yerel pazar) için ürettikleri ürünü dış pazar için de üretip üretmeyecekleridir. Bu doğ-
rultuda, işletmeler birkaç alternatif kararla karşı karşıya kalırlar: 

•	 er	bir	dış	pazar	için	ayrı	ürün	tasarlamak	ve	üretmek
•	 Mev ut	ürünleri	dış	pazarlarda	oluşan	beklentilere	göre	uyarlamak
•	 em	iç	pazara	 em	de	dış	pazara	aynı	ürünleri	sunmak 	standart	ürün	politikasını	

benimsemek
Bu yönde standardizasyon ya da uyarlama ile ilgili tartışmalar pazarlama literatüründe 

çok	eskilere	dayanmaktadır	 Günay 	 .	İşletme	tarafından	standardizasyon	politika-
sı izlendiğinde, tek bir ürünle her bir müşterinin farklı istek ve gereksinimlerinin karşı-
lanabileceği varsayılır. Uyarlamada ise mevcut ürünler dış pazar koşullarına göre ürün 
boyutları	temelinde	uyarlanır	 Aydın 	 .	Pazarlama	karmasının	dış	pazarlarda	stan-
dartlaştırılmasında şüphesiz işletmeler için birçok maliyet tasarrufu sağlar. Ancak, tüke-
tici istek ve gereksinimlerinin, pazar ve rekabet koşullarının, pazarlama kurumlarının, 
ülkelerin coğrafi koşullarının, yasaların, teknolojisinin, kültürün ve daha birçok çevresel 
faktörün ülkelere göre farklılık göstermesi uluslararası işletmelerin standart pazarlama 
karması oluşturmasına engel olmaktadır. Bu nedenle, işletmelerin ülkelerin yerel koşulla-
rına uygun pazarlama karması oluşturması ve ülkeler arasındaki farklılıkların pazarlama 
planlarında	göz	önünde	bulundurulması	gerekmektedir	 Günay 	 .	

Ürün Planlamasında Stratejik Alternati�er
Günümüz dış ticaretinin gelişmesini ve kârlılığını ters yönde etkileyen önemli bir faktör, 
yetersiz ürün planlamasıdır. Bir ülke halkı için doyurucu olan bir ürün, başka ülkenin hal-
kına renk, görünüş, biçim, marka, etiket gibi yönlerden çekici gözükmeyebilir (Tenekeci-
oğlu 	 .	Bu	farklılıklar	nedeniyle	bir	ülkede	çok	tutulan	ve	satılan	bir	ürünün	başka	
bir ülkede satış olanakları kısıtlı olabilmektedir. Uluslararası ürün planlaması konusunda 
önerilebile ek	temel	stratejileri	aşağıdaki	gibi	sıralamak	mümkündür	 Kozlu	 	Günay	

	 eneke ioğlu	 	Karafakioğlu	
•	 Dünya	genelinde	tek	ürün-tek	mesaj	stratejisi: Bu stratejide işletme çeşitli ülke-

lerde aynı ürünü, aynı kullanım için ve aynı mesajla pazarlar. Örneğin, Coca Cola, 
Pepsi Cola gibi şirketler meşrubatta, tek ürün ve tek tanıtım stratejisi uygulamaya 
çalışmaktadırlar. Bu stratejinin temel avantajları, araştırma-geliştirme, üretim ve 
reklam maliyetlerini minimize etmesidir. Bu stratejinin zayıf yönü ise, her türlü 
ürün için geçerli olmamasından kaynaklanmaktadır.

•	 Yararlanma	şekli	değişen	tek	ürün-farklı	mesaj	stratejisi:	Bazı ürünler değişik ül-
kelerde farklı kullanım olanakları bulabilmektedirler. Eğer bir üründen, üretildiği 
ülkenin dışındaki pazarlarda farklı şekilde yararlanılıyorsa, mesaj da, bu kullanıma 
paralel olarak farklılık gösterecektir. Örneğin, Hollanda gibi bir ülkede bisiklet bir 
taşıma	 ara ı	 olmasına	karşın 	 İsviçreli	 için	 spor	 ara ı	 olabilir.	Dolayısıyla 	üründe	
herhangi bir değişikliğe gitmeden, tanıtım mesajı değiştirilerek, bisiklet bu iki ayrı 
pazarda, ayrı mesajlarla pazarlanabilir. Bu stratejinin üstünlüğü, ürün değişmediğin-
den, araştırma-geliştirme ve üretim maliyetlerinin yükselmemesidir. Ancak, değişik 
iletişim çabalarından dolayı, birtakım ek maliyetler söz konusu olmaktadır.
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•	 Farklı	ürün-aynı	mesaj	stratejisi: Bu stratejide, ürün değişik ortamlar için farklı, 
yani o pazarın kullanımına uygun şekilde üretilmekte, ancak, kullanım aynı ol-
duğu için tek tip mesaj tüm pazarlarda kullanılmaktadır. Bazı deterjan şirketleri-
nin aynı reklamla ve hatta aynı ambalajla, farklı ülkelerdeki su sertlik derecesine 
göre deterjanı farklı kimyasal bileşimlerde sunmaları buna örnek olarak verilebilir. 
Bu stratejide, reklam maliyetleri standardizasyon sayesinde düşük tutulabilirken, 
üründeki değişikler üretimle ilgili maliyetleri artırmaktadır.

•	 Farklı	ürün-farklı	mesaj	stratejisi: Bir ürünün dış pazarlarda kullanım ve tanıtı-
mı iç pazarlardan farklı ise, bu takdirde her iki konuda da o ülkenin özelliklerine 
göre değişiklik yapılması gereklidir. Bu, üretimi, iletişimi ve her kademede kont-
rolü zorlaştırdığı gibi, maliyetleri de artıran bir stratejidir. Ancak bu stratejinin 
kaçınılmaz olduğu durumlar söz konusu olabilmektedir.

•	 Yeni	ürün	üretmek:	Yukarıda bahsedilen dört stratejiden herhangi birinin uygu-
lanabilmesi için işletmenin ihracını düşündüğü ürünün potansiyel tüketiciler ta-
rafından kullanılabilir veya satın alınabilir olması gerekmektedir. Hedef tüketici 
kitlesi mevcut ürünü satın alma olanağına sahip değilse, işletme, saptanan ihtiyacı 
karşılayabilecek ve bu tüketici kitlesinin alım gücüne uygun ürünü yaratmak ve 
geliştirmek durumundadır. Bu strateji daha çok gelişmekte olan ülkelere yönelik 
dış satım çabalarında kullanılabilmektedir.

Standardizasyon ve uyarlama arasındaki fark nedir?

Uluslararası Pazarlarda Fiyatlandırma Kararları ve Yönetimi
Oturduğunuz ev için kira, üniversite eğitiminiz için harç ya da dişçinize veya doktorunuza 
muayene ücreti ödersiniz. Havayolları, demiryolları, taksi ya da otobüs işletmeleri sizden 
yolculuk ücreti alırlar. Oturduğunuz kentte kentin giderlerine katılmak için vergi verirsi-
niz. Banka, aldığınız kredi borcu için sizden faiz tahsil eder. Tüm bu örneklerde görüldüğü 
gibi herhangi bir faaliyetin ve tüketimin sonunda bir bedel ödemek zorunluluğu ile karşı 
karşıyayız. Bedelin karşılığı ise fiyattır. Fiyat bütünüyle tüm yaşamımızı kuşatmış son de-
re e	aktif	bir	kavramdır	 Kotler	ve	Armstrong 	 .	Dar	anlamda	fiyat 	bir	ürün	ya	da	
hizmet için ödenen para miktarıdır. Geniş anlamda ise, ürün ya da hizmetin elde edilmesi 
ya da kullanılması sonucu elde edilen yararlar ya da müşterilerin değişim sürecinde elde 
ettikleri değerlerin toplamıdır. 

Fiyatlandırma Çerçevesi
Fiyat değişkeninin gerçek potansiyelini anlamak için, her bir ürüne ilişkin fiyat kararı-
nın geniş kapsamlı bir planlama faaliyeti sonucunda ortaya çıktığı mutlaka belirtilmelidir. 
İşletmeler 	fiyatlandırma	çerçevesinin	uygulanması	sırasında 	ön elikle	işletmenin	temel	
amaçları	belirler.	 İşletmenin	temel	amaçları	bu	noktada 	tüm	işletme	faaliyetlerinde	ol-
duğu gibi, bir rehber niteliğindedir. Bilindiği gibi, tüm işletme faaliyetleri, bu amaçlara 
ulaşmak için yerine getirilir. Bu amaçlar doğrultusunda pazarlama bölümünün amaçları 
ortaya konur. Bunun ardından, işletmenin fiyatlandırma yöntemi belirlenir. Fiyatlandır-
ma yöntemi, fiyatın nasıl hesaplanacağı ile ilgilidir. Bilindiği gibi, işletmenin belirlediği 
fiyat, herhangi bir talep düzeyinde bir ucunda yüksek kâr diğer ucunda ise düşük kârın 
yer aldığı bir eksen üzerindedir. Maliyetler fiyatların belirlenmesinde tabanı oluşturuken, 
müşterinin	satın	alma	gü ü	ise	tavanı	oluşturmaktadır.	İşletme 	iki	uç	arasında	en	iyi	fiyatı	
belirlemek için, rakiplerinin fiyatlarını ve işletme içi ve dışı tüm faktörleri göz önüne al-
mak	zorundadır.	İşletmeler	temelde	üç	fiyatlandırma	yöntemi	kullanırlar.	Bunlar	 Kotler 	
Armstrong 	

3
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•	 Maliyeti	Temel	Alan	Fiyatlandırma: En basit fiyatlandırma yöntemi maliyet artı 
yöntemidir. Gerek üreticiler gerekse dağıtım kanalındaki aracı işletmeler, fiyatları-
nı belirlerken çoğu kez, başlangıç noktası olarak maliyetleri ele alırlar.

•	 Pazarı	 (Talebi)	Temel	Alan	Fiyatlandırma: Günümüzde gittikçe artan sayıdaki 
işletmeler fiyatlarını belirlerken alıcıların ürüne ilişkin algılarını temel almakta-
dırlar. Pazara dayalı fiyatlandırma için anahtar kriter olarak maliyetler yerine alı-
cıların değere ilişkin algıları kullanılır. Pazarı temel alan fiyatlandırma, maliyete 
dayalı	 fiyatlandırmadaki	 süre i	 tersine	 çevirmektedir.	 İşletme	 edef	 fiyatlarını 	
müşterilerin ürünün değerine ilişkin algılarına göre belirtmektedir. Hedef değer ve 
fiyatlar, ürün tasarımını ve hangi maliyetlerin oluşacağını yönlendiren faktörlerdir. 
Sonuç olarak fiyatlama, müşteri ihtiyaçlarının ve değer algılarının analiz edilme-
siyle başlar ve fiyatlar müşterinin algıladığı değerlerle karşılaştırılarak belirlenir. 
Pazarı temel alan fiyatlandırmayı kullanan işletme farklı rekabetçi sunumlar da alı-
cıların hangi değerleri göz önüne aldığını belirlemek zorundadır. Bununla birlikte 
algılanan değerleri ölçmek güçtür. 

•	 Rekabeti	Temel	Alan	Fiyatlama: Müşteriler, rakiplerin benzer ürünler için belir-
ledikleri fiyatlarda, ürün değerlerine ilişkin yargılarını temel alırlar. Burada iki tür 
rekabete	dayalı	fiyatlandırma	yönteminden	ba setmek	mümkündür

İşletmelerin	benimsediği	uluslararası	fiyatlandırma	stratejileri 	kısa	ve	orta	vadedeki	
pazara ilişkin beklentilerini maliyet yapılarını, sektör maliyetlerini ve ödemeler denge-
lerini yansıtır. Dış pazarlar için uygulanan fiyatlandırma stratejileri çevre koşullarından 
özellikle	ekonomik	ve	rekabete	dayalı	koşullardan	etkilenir.	İşletmelerin	iç	pazardan	farklı	
olarak dış pazarda uygulayabileceği stratejileri aşağıdaki gibi belirtmek mümkündür (Er-
dil 	 	Aydın 	

•	 Standart	Fiyatlandırma: Dış pazarlara yönelik fiyatlandırma stratejisi, işletme-
nin ürettiği ürün ve hizmetlere ilişkin tüm pazarlarda aynı fiyatı uygulamasıdır. 
Bu stratejiyi uygulayan işletmeler, pazarlarda geçerli olan ekonomik koşulları, 
ülkelerde uygulanan üretim sonrası vergiler, döviz kurları vb. unsurları dikkate 
almamaktadırlar. 

•	 Farklılaştırılmış	Fiyatlama: Bu yaklaşımda ürünün fiyatı, yerel farklılaştırma ya-
pılarak belirlenmektedir. Bir başka ifadeyle işletme ne uluslararası pazarların tü-
münde standart bir fiyat uygulamakta ne de her bir dış pazar için ayrı bir fiyat 
geliştirmektedir. Burada satış koşullarına ya da ödeme zamanlarına göre doğrudan 
üretici işletmelerin müşterilere özel yaptığı farklılaştırma söz konusudur.

•	 Uyarlanmış	Fiyatlama: Her bir dış pazarda geçerli olan yerel koşullara göre geliştiri-
len uyarlanmış fiyatlandırma stratejisi, rekabet koşullarına bağlı olarak uygulanmak-
tadır. Bu fiyatlandırmada pazarlar arasındaki fiyat koordinasyonu çok önemli olma-
yıp, her bir dış pazarın kendi içinde geçerli olan pazar koşulları esas alınmaktadır. 

•	 Transfer	Fiyatlama:	Uluslararası ticarette işletmeler transfer fiyatlama stratejisini 
de kullanmaktadırlar. Transfer fiyatlandırma, pazarlar arasındaki farkların oluş-
turduğu koşullara karşı geliştirilen alternatif kârlılık fırsatlarının değerlendirilme-
sini içeren bir stratejidir. Bir işletme temsilcilik açmaya, ortak girişim ya da lisans 
sözleşmeleri yapmaya başladığında, uluslararası fiyatlandırma daha karmaşık bir 
hale gelir. Transfer fiyatlandırması, bir işletmenin kendi aile grupları içerisinde 
ürünlerin fiyatlandırılmasını ifade eder. Bir başka ifadeyle, bölümden bölüme ya 
da bir dış şubeye ürün gönderildiğinde yapılan fiyatlandırmaya transfer fiyatlan-
dırması denir. 
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Uluslararası Ödeme Şekilleri
Uluslararası pazarlamada özellikle finansman maliyetlerinin belirlenmesi açısından öde-
menin biçimi en önemli faktörlerden birisidir. Yurt içi pazarda alıcı ile satıcının aynı para 
birimini kullanmaları, aynı ticaret yasalarına bağlı olmaları ve kontrol olanağının yüksek 
olması nedeniyle ödeme biçimi daha kolay çözümlenen bir olgudur. Ancak uluslararası 
pazarlamada sınırlar ötesi bir ticari işlem olması nedeniyle, tahsilât işleminin gerçekleşti-
rilmesi çok daha karmaşık bir yapıya sahiptir. Ülkenin dış ticaretini düzenlemeye dönük 
mevzuat yanında, evrak akışındaki farklı yükümlülükler, aracı kuruluşların bu işlem için-
deki rolünü artırmaktadır. Bankacılık sektörü tahsilât işleminde sözleşmeye taraf olma-
sı, evrak ve para akışının sağlanması açısından önemli rol oynamaktadır (Tenekecioğlu, 

.	 deme	biçimleri	i ra atçı	ve	it alatçının	riskler	açısından	farklılık	göstermektedir	
Karafakioğlu 	 	 eneke ioğlu 	 .

•	 Konsinye	Satış:	Malın mülkiyetinin ihracatçıda olduğu, mal bedelinin mal satıl-
dıkça ödendiği bir ödeme biçimidir. Bu ödeme biçimi zorunluluklar dışında pek 
tercih edilmemektedir.

•	 Poliçe	Karşılığı	Ödeme:	Mal bedelinin poliçe karşılığı ödenmesi esasına dayanır. 
İ ra at	 evrakı	 ile	 gönderilen	poliçe 	mal	bedelinin	ödenmesini	 sağlar.	Görüldü-
ğünde ya da belirli bir süreyi içeren poliçeler, ihracat işleminde kullanılan başlıca 
türleridir.

•	 Akreditifle	Ödeme:	İ ra atta	en	yaygın	kullanılan	ödeme	biçimidir.	Ara ı	banka-
ların işleme katılımı riskin azaltılması açısından önemlidir. Akreditif işlemlerinde, 
ithalatçı ihracatçının bankaları ve gerekli olduğunda muhabirlik ilişkisi nedeniyle 
başka bankalarda sisteme dahil olmaktadır. Akreditif içerdiği koşullara bağlı ola-
rak	değişik	biçimlerde	isimler	alır.	Bunlar 	vazgeçilebilir	ve	vazgeçilmez	akreditif-
ler, teyitli ve teyitsiz akreditif, devredilebilir akreditif, rotatif akreditif, bölünebilir 
akreditif ve karşılıklı akrediti�ir.

•	 Peşin	Ödeme:	Mal bedelinin ihracat işlemi gerçekleştirilmeden önce efektif, çek, 
havale ve seyahat çekiyle ödenmesidir. 

luslararası	pazarlamada	en	çok	kullanılan	fiyat	kavramları	 Aydın 	 	 B	 ree	
n	Board 	 AS	 ree	Alongside	S ip 	ve	 	 ost 	 nsuran e	and	 reig t 	dır.	Bunlar-

dan	 B 	malın	teslim	yerinde	yüklemenin	de	üreti iye	ait	olmasını 	 AS 	malın	gemiye	
teslim	maliyetinin	fiyata	da il	olmasını 	yükleme	maliyetinin	 ariç	 tutulmasını 	 	 fi-
yat ise, üreticinin fiyatında malın yabancı limana ulaşması için kullanılacak tüm giderleri 
(maliyet, sigorta ve taşıma maliyetleri) içermesini ifade eder. Genellikle ihracatta FOB 
fiyat 	it alatta	 	fiyat	kullanılır.	Bu	kavramları	kısa a	şöyle	belirtmek	mümkündür	 Me-
gep 	

•	 İşyerinde	Teslim (…olarak belirtilen yerde)	EXW	İ raç	malının 	kendi	ma allin-
de veya başka bir isimle belirlenmiş yerde (örneğin işyerinde, fabrikada, depoda 
vb.) gümrükleme işlemleri yapılmamış ve hiçbir taşıyıcıya yüklenmemiş şekilde 
alıcının tasarrufuna bırakılmasını ifade eder. Bu terim, satıcının asgari yükümlü-
lüklerini temsil etmektedir ve alıcının, malların satıcının mahallinden alınmasıyla 
ilgili bütün hasar ve masra�arı üstlenmesi gerekir.   

•	 Gemi	 Doğrultusunda	Masrafsız (...olarak belirtilen yükleme limanında) FAS: 
Belirtilen yükleme limanında mallar gemi doğrultusuna yerleştirildiği zaman, 
satıcının malları teslim etmesi demektir. Bu andan itibaren mallara ilişkin bütün 
masra�arı, kayıp ve eksikler ile hasar risklerini alıcı üstlenmektedir. Malın güm-
rüklenmesi satıcıya aittir.
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•	 Gemide	Masrafsız (…olarak belirtilen yükleme limanında) FOB:	Belirtilen yükle-
me limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim ettiği anlamına 
gelir. Bu noktadan itibaren alıcı, mallara ilişkin bütün masra�arı, kayıp- eksikler ve 
hasarları üstlenmektedir. 

•	 Taşıyıcıya	Masrafsız (...olarak belirtilen yerde) FCA:	Satıcının malları ihracat için 
gümrüklenmiş olarak, belirtilen yerde, alıcı tarafından tayin edilen taşıyıcıya tes-
lim etmesini ifade eder. Seçilen teslim yerinin malların bu yerde yüklenmesi veya 
boşaltılması üzerinde etkisi bulunmaktadır. Eğer teslim satıcının mahallinde ger-
çekleşirse, satıcı yüklemeden sorumludur. Teslim başka bir yerde gerçekleşmiş ise, 
o zaman satıcı malların boşaltılmasından sorumlu olmamaktadır.

•	 Mal	Bedeli	ve	Navlun (varış limanı olarak belirtmek suretiyle) CFR:	Yükleme li-
manında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim etmesini ifade et-
mektedir. Malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için gerekli olan mas-
ra�arı ve navlun bedelini satıcı üstlenmektedir. Ancak malların kayıp-eksikler ve 
hasarı ile teslim anından sonra meydana gelen olaylardan kaynaklanan ek masraf-
lar, satıcıdan alıcıya geçmektedir. Bu terim, satıcının malları ihracat için gümrük-
lemesini gerektirmektedir. 

•	 Mal	Bedeli,	Sigorta	ve	Navlun	(varış limanı…olarak belirtmek suretiyle) CIF:	Bu 
terim, yükleme limanında malların küpeşteyi aşmasıyla satıcının malları teslim 
etmesi anlamına gelir. Satıcı, malların belirtilen varış yerine kadar taşınması için 
gerekli olan masra�arı ve navlun bedelini ödemelidir. Ancak, malların kayıp- eksik 
ve hasarı ile teslim anından sonra meydana gelen olaylardan kaynaklanan ek mas-
ra�ar, satıcıdan alıcıya geçmektedir. CIF teriminde satıcı ayrıca alıcının yolculuk 
sırasında mallara ilişkin kayıp-eksik ve hasar riskine karşılık denizcilik sigortasını 
temin etmelidir. 

•	 Taşıma	Ödenmiş	 Olarak (varış yeri olarak belirtmek suretiyle) CPT:	 aşıma	
ödenmiş	olarak 	terimi 	malların	satı ının	bizzat	kendisinin	seçtiği	bir	taşıyı ıya	
teslim edileceğini,  satıcının, malların belirtilen varış noktasına getirilmesi gereken 
taşıma masra�arını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. Böylece alıcı, mallar bu 
şekilde teslim edildikten sonra da ortaya çıkabilecek riskleri ve diğer masra�arı 
da	üstlenmektedir.	 aşıyı ı 	terimi 	bir	taşıma	sözleşmesi	çerçevesinde	malların 	
demiryolu, karayolu, denizyolu, havayolu, iç sular veya bu yolların bazılarının be-
raber kullanılmasıyla taşınması yükümlülüğünü üstüne alan veya bunu sağlama 
taahhüdünde bulunan herhangi bir kişiyi ifade etmektedir.

•	 Taşıma	 ve	 Sigorta	Ödenmiş	Olarak (varış yeri ….olarak belirtmek suretiyle) 
CIP:	 aşıma	ve	sigorta	ödenmiş	olarak 	terimi 	malların	bizzat	satı ının	seç-
tiği bir taşıyıcıya teslim edileceğini, satıcının, malların belirtilen varış noktasına 
getirilmesi gereken taşıma masra�arını ödemek zorunda olduğunu ifade eder. 
Böylece alıcı, mallar bu şekilde teslim edildikten sonra da ortaya çıkabilecek 
riskleri ve diğer masra�arı da üstlenmektedir. Ancak CIP teriminde satıcı ayrı-
ca alıcının yolculuk sırasında malların kayıp-eksik ve hasar riskine karşılık bir 
sigorta temin etmelidir. Bu durumda, satıcı sigorta için sözleşme yapmakta ve 
sigorta primlerini ödemektedir.

•	 Sınırda	Teslim (…olarak belirtilen yerde) DAF:	 Sınırda	teslim 	terimi 	malların	
gelen taşıma aracından boşaltılmamış, ihracat için gümrüklenmiş fakat ithalat için 
gümrüklenmemiş olarak sınırda, komşu ülkenin gümrük sınırından önce, belir-
lenen teslim yerinde veya noktasında alıcının tasarrufuna bırakılmasıyla satıcının 
teslim	bor unu	yerine	getirdiğini	ifade	eder.	 Sınır 	terimi 	i ra atın	yapıldığı	ül-
kenin sınırı dahil, her türlü sınırı tanımlamak için kullanılabilir. Dolayısıyla söz 
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konusu	 sınırın 	terim	içinde	bir	yer	veya	nokta	olarak	kesinlikle	 er	zaman	ismen	
belirlenmesi hayati önem taşımaktadır.  Bu terim teslimin kara sınırında yapılması 
halinde her türlü taşıma şekli için kullanılabilir. 

•	 Rıhtımda	Teslim (varış limanı.….olarak belirtilmek suretiyle) DEQ:	 Rı tımda	
teslim 	 terimi 	 satı ının	 belirlenen	 varış	 limanındaki	 rı tımda	 iskelede 	 it alat	
için gerekli gümrükleme işlemleri yerine getirilmeden alıcının tasarrufuna bırak-
mak suretiyle malları teslim ettiğini ifade eder. Satıcı, malların belirlenen varış li-
manına taşınması ve rıhtıma (iskeleye) boşaltılmasına ilişkin bütün hasar ve mas-
ra�arı üstlenmelidir. DEQ terimi, malların ithalat için gümrüklenmesi ve bununla 
ilgili tüm işlemlerin, vergilerin, resim ve diğer harçların ödenmesi yükümlülüğünü 
alıcının üstlenmesini öngörmektedir.  

•	 Gümrük	Resmi	Ödenmiş	Olarak	Teslim (varış yeri…olarak belirtilmek suretiyle) 
DDP:	Satı ı 	varış	ülkesinde	it alat	için	 er angi	bir	 gümrük	resmi 	 gümrük	iş-
lemlerini gerçekleştirme sorumluluğu ve riskini ve bu işlemlere ilişkin ödemeleri, 
gümrük resimlerini, vergileri ve diğer harçlar) dışında, malların varış yerine taşın-
masıyla ilgili bütün hasar ve masra�arı yüklenmektedir.

ULUSLARARASI İŞLETMELERDE DAĞITIM VE TEDARİK ZİNCİRİ 
YÖNETİMİ
Pazarlama kanalları müşterilere fayda yaratmak için vardır. Kanalların sağladığı dört te-
mel	fayda	vardır.	İlki	yer	faydasıdır.	 er	faydası 	potansiyel	bir	müşterinin	istediği	ürün	
ya	da	 izmete	uygun	yerde	ulaşabilmesidir.	İkin isi	zaman	faydasıdır.	 aman	faydası 	bir	
müşterinin istediği zamanda bir ürün ya da hizmete ulaşabilmesidir. Üçüncüsü mülki-
yet faydasıdır. Ürünlere sahip olunmasını ifade eder. Son olarak bilgi faydası, tüketicilere 
ürün ya da hizmetler hakkındaki sorularının cevaplarına ulaşmasını ve ürünün özellikleri 
ve yararları hakkında genel bir iletişim kurulabilmesini sağlar. Bu yararlar rekabet avanta-
jının temel kaynağı ve firmanın tüm değer önerisinin önemli bir ögesi olduğundan kanal 
stratejisini seçme kararı, yönetimin alması gereken en önemli kararlardan biridir. Örneğin 
o a	 ola	şirketinin	küresel	pazarlama	liderliği	konumu 	 o a	 ola 	elinin	ulaşabile eği	
er	yerde 	sloganı	ile	ifade	etmektedir.	Bu	slogan 	 o a	 olanın	 er	zaman	 er	yerde	iste-

diğin	anda	yer	faydası	yaratabile eğini	ifade	etmektedir	 Keegan	ve	Green 	 .
Uluslararası dağıtım, işletmeler tarafından yıllardır uygulanan dış pazarlara açılma 

veya ihracat stratejilerinin, günümüzde hızlı kullanımı yaygınlaşan bilgi işlem teknolojile-
ri, internet ve küreselleşen işletmecilik faaliyetleri ile harmanlanmış yeni bir açılımı olarak 
tanımlanabilir	 a in	ve	Gürgen 	 .	Bir	işletmenin	dış	pazarlar	için	ürün	seçimi	ve	
fiyatlandırma çalışmaları yaptıktan sonra üzerinde duracağı konu, malların tüketicilere 
ulaştırılması için gerekli olan dağıtım kanalı stratejilerini geliştirmektir. Dağıtım kanalı 
stratejisi, kanalın iki başında bulunan üretici ile hedef pazarlarda bulunan alıcılar arasın-
daki tüm ilişkileri kapsar. Bir işletmenin uluslararası düzeyde pazarlama yapması kendi 
ülkesindeki ve diğer dağıtım kanalları olanaklarına bağlıdır. 

Ürün ve hizmetlerin herhangi bir ülkede bulunan tedarikçiden başka bir ülkedeki 
müşteriye iletilmesi sırasında pek çok dağıtım ilişkisi devreye girer. Yerel bir dağıtım ağı 
kurmak ile uluslararası bir dağıtım sistemi kurmak arasındaki en önemli farklardan birisi, 
ele	alınması	gereken	değişkenlerin	karmaşıklığıdır.	İşletmeler	 er	bir	dış	pazar	için	ayrı	
ayrı dağıtım ağı kurmak durumundadırlar. Bu yüzden bir pazarda başarılı olmayı sağla-
yan faktörler bir başka pazara taşınamaz. Yerel ve uluslararası dağıtım kanalları arasında 
birtakım	önemli	farklılıklar	bulunmaktadır	 Bradley 	 .	Bunlar 	

•	 luslararası	dağıtım	kanalları	da a	karmaşık	değişkenler	içerir.
•	 arklı	pazarlarda	farklı	dağıtım	kanalları	talepleri	oluşur.

Ürünler, üretim noktasından 
itibaren pek çok değişik yollardan 
geçerek alıcılara ulaşır. üreticiden 
alıcıya doğru ürünlerin geçtiği 
bu yollara pazarlama kanalları 
ya da diğer bir deyişle dağıtım 
kanalları adı verilmektedir.
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•	 Başarılı	bir	yerel	yaklaşım	 er	zaman	yurt	dışına	taşınamayabilir.
•	 İki	sistemin	ortak	unsurları	yurt	dışında	uygulanabilir
•	 em	yerel	 em	de	yurt	dışı	pazarlardaki	kültürel	unsurlar	dikkate	alınmalıdır.	
Üretim kaynağının bulunması, değerleme ve seçim yapılması, ürüne ilişkin bilgilerin 

öğrenilmesi ve ürünün taşınması ya da taşıtılması, her tüketicinin kendi başına gerçekleş-
tirebileceği faaliyetler değildir. Ürünlerin üreticilerden tüketicilere geçişi pazarlama kana-
lı ile gerçekleşmekte burada aracı kuruluşlar önemli bir fonksiyonu yerine getirmektedir-
ler.	 luslararası	pazarlama	ara ılarının	oynadığı	beş	rol	bulunmaktadır	 Bradley 	

•	 Alı ı	taleplerini	ve	ürün	bulunurluğunu	koordine	etmek	ve	toplamak
•	 arklı	ülkelerden	ve	kültürlerden	gelen	alı ılar	ve	satı ılar	arasındaki	pazarlık	gü ü	

dengesizliğini azaltmak
•	 Alı ı	ve	satı ıları	 fırsatçı	 tutumlardan	korumak	başka	bir	 ifadeyle	kültürler	arası	

bağlamda güveni sağlayan kurumlar olmak
•	 Pazar	işlemlerinin	maliyetini	azaltmak
•	 arklı	ülkelerdeki	alı ı	ve	satı ıları	bir	araya	getirmek	başka	bir	ifadeyle	belirli	pa-

zarlarda bağlantı ve müşteri ilişkisi kurmak
•	 İşletmenin	pazara	sunduğu	ürün	karması	için	gereken	fiziksel	dağıtım	faaliyetleri-

ni yerine getirmek

Uluslararası dağıtım kanalında aracıların rolünü nasıl tanımlarsınız?

Uluslararası Pazarlamada Dağıtım Kanalı Planlaması
Uluslararası pazarlamaya yönelen bir işletme, dağıtım kanalları planlarında çeşitli yakla-
şımlar uygulayabilir. Uygulanan yaklaşım ne şekilse olursa olsun, iyi bir planlama işlemin-
de	 edef 	dağıtım	kanalının	üreti iden	kullanı ıya	kadar	uzanan	 bir	bütün	olduğu 	görü-
şüyle hareket etmektedir. Bu nedenle, ihracatçı işletmelerin, ihraç pazarında mallarını en 
son alıcılara ulaştıran diğer aracıları unutup, dağıtım kanalının acente veya distribütörde 
bittiğini	düşünmemeleri	gerekir	 eneke ioğlu 	 .	Bu	yönde	işletmelerin	dış	pazarlar	
için dağıtım kanallarını planlarken izlemeleri gereken süreç aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

•	 Pazarlama	Amaçlarının	Tespiti:	Herhangi bir malın dağıtım kanalını seçerken 
ilk adım, işletmenin pazarlama amaçlarının, hedef pazarlarının ve bu pazarlardaki 
tüketici taleplerinin açıkça belirlenmesidir.

•	 Tüketicilerde	 ve	Aracı	 İşletmelerdeki	Değişiklikleri	 İzlemek	 ve	Değerlendir-
mek: Hizmet edilen dış pazarlar arasındaki kalkınma düzeyi arasındaki farklar 
kullanıcıların ürünlere olan taleplerinde de cins ve miktar olarak değişiklikler 
meydana gelir. Bu değişiklikler dağıtım kanalında yer alan tüm işletmelerin çalış-
malarını etkiler. Bu yüzden, dış pazarlardaki değişikliklerin devamlı olarak izlen-
mesi ve dağıtım kanallarında gerekli uyarlamaların yapılması zorunludur. 

•	 Pazarlama	Stratejilerinin	Planlaması:	Burada ürün yaşam eğrisi ve ürün yaşam 
eğrisine giriş zamanlaması dikkate alınarak, her dönemin gerektirdiği pazarlama 
stratejileri ve bu stratejilere göre dağıtım kanalının yapısının nasıl etkilendiği göz 
önünde bulundurulmalıdır. 

•	 Her	Bir	Ülke	İçin	Ayrı	Dağıtım	Kanalı	Politikası	Tespit	Etmek:	Dış pazarlardaki 
çevre faktörleri ve bu pazarlara sunulacak ürünün niteliği, dağıtım kanalının yapı-
sını etkiler. Bu nedenle her bir dış pazarın yerel çevre koşulları ile o pazarlara su-
nulacak ürünün niteliği gözönünde bulundurularak her dış pazar için ayrı dağıtım 
kanalları tasarlanmalıdır. 

4
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•	 Dağıtım	Kanalındaki	İşletmelerin	Çalışmalarını	Düzenlemek:	Belirlenen kanal 
hede�erine uygun olarak dağıtım kanalında yer alan aracıların sorumluluk alanları 
açık ve net olarak tanımlanmalıdır.

•	 Kanalda	Yer	Alan	Aracı	İşletmelerin	Çalışmalarını	Kontrol	Etmek:	Uluslararası 
pazarlama yapan işletmenin yaptığı çalışmalardan birisi de, çeşitli yollarla aracı 
işletmelerin faaliyetlerini izlemek ve değerlendirmektir.

Dış Pazarlarda Fiziksel Dağıtım Yönetimi
İşletme	 dış	 pazarlarda	 ürünlerini 	 istenilen	 koşullarda	 zarar	 görmeksizin	müşterilerine	
ulaştırmak için yollar bulmak durumundadır. Dolayısıyla, her bir ülke pazarında ken-
di ürününe ilişkin pazar hacmini, her bir pazardaki ürün sunum biçimlerini, şehirleşme 
oranlarını, ülkenin coğrafi durumunu ve oralarda yararlanabileceği taşıma ve depolama 
imkânlarını araştırmak zorundadır.

Coğrafi ve demografik farklılıklar, fiziksel dağıtım yönetiminin kurallarını değiştir-
mez. Uluslararası fiziksel dağıtım coğrafyadan değil, uygulamadaki ayrıcalıklardan kay-
naklanmaktadır. Ülkelerin kendi pazarlarını diğerlerinden ayıran belli başlı uygulamaları 
aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür:

•	 Gümrük	engelleri
•	 İt alat	kota	ve	lisansları
•	 lusal	para	ve	kambiyo	sistemleri
•	 Vergi	sistemleri
•	 aşıma	politikaları
•	 Mallara	ilişkin	özel	yasalar
Bu uygulamalara göre işletmeler dış pazarlarda ürünlerin taşınması, depolanması, 

stok	yönetimi	vb.	tüm	fiziksel	dağıtım	faaliyetlerini	yerine	getirirler	 eneke ioğlu 	 .

Uluslararası Pazarlamada Tedarik Zinciri Yönetimi
Pazarlama temel olarak bir işletmenin değer zincirindeki faaliyetlerinden biri olarak ka-
bul edilir. Pazarlama karmasının elemanlarından biri olan dağıtım önemli derecede değer 
zinciri yaratan bir eylemdir. Bu yönde, Coca-Cola, IKEA, Nokia, Procter and Gamble, 
Toyota ve diğer uluslararası işletmeler, müşterilerinin ihtiyaç ve isteklerine uygun ürünleri 
onların istedikleri yerde ve zamanda tedarik ederek değer yaratırlar. Yukarıda da açık-
landığı gibi fiziksel dağıtım, üreticiden tüketiciye bitmiş malların taşınma sürecinde yer 
alana tüm eylemleri içerir. Bununla birlikte değer zinciri kavramı daha geniştir. Değer zin-
ciri öncelikle daha geniş bir tedarik zinciri içinde değer yaratan faaliyetleri gerçekleştiren 
kurumun gücünü değerlendirmek için yararlı bir araçtır. 

Günümüzün ağır rekabet koşulları, uluslararasılaşma, küreselleşme ve teknolojide 
meydana gelen gelişmeler işletmelerin, varlıklarını koruyabilmeleri ve kârlı bir şekilde 
faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için tedarikçi seçim sürecine ve tedarikçi ilişkileri yö-
netimine daha fazla önem vermelerini gerekli kılmaktadır. Tedarikçiler arasından, en iyi 
olanı seçme kararı hem niceliksel hem de niteliksel faktörleri içerisinde bulunduran bir 
süreçtir. Bu süreç sonucunda sağlıklı kararların verilebilmesi için bilimsel yöntemlerin 
kullanılması ve bu süreç ile ilgili gerek niteliksel gerekse niceliksel faktörlerin çok dikkatli 
bir	şekilde	süre e	d il	edilmesi	büyük	önem	taşımaktadır	 Ada	ve	diğerleri 	 .

Tedarik kavramı küreselleşen iş dünyasında işletmeler için sadece bir zorunluluk değil 
aynı zamanda hız, kalite ve maliyet unsurlarını içinde bulundurduğu için stratejik rekabet 
üstünlüğünü sağlamada önemli bir araç olmaktadır. Tedarikçi seçimi süreci ise bu üstün-
lüğün sağlanmasında en kritik rolü üstlenmektedir. Sadece malzeme maliyeti değil aynı 
zamanda işletme maliyetleri, bakım, geliştirme ve destekleme maliyetleri de bu seçimde 
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göz önünde bulundurulması gereken unsurlardır. Bundan dolayı ekonomiklik ve perfor-
mans ile ilgili kriterler arasından sistematik bir satıcı seçim sürecini elde etmede kullanıl-
mak üzere kriterlerin değerlendirilip öncelik sırasına konulmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 
Bu süreç aynı zamanda hem seçim sürecini kısaltacak hem de karar vermede başarıyı 
artıra aktır	 Dağdeviren	ve	diğ. 	 .

Atakan	ve	Kaya ık	 a	göre	tedarik	zin iri	ara	ürün	sağlayı ıları 	üretim	işlemleri 	
dağıtım kanalları ve alıcılar gibi birbirini tamamlayan bileşenlerin oluşturduğu bir sistem-
dir. Ürün veya hizmetin alıcıya ulasana kadar geçtiği tüm basamaklar tedarik zincirinin 
bileşenlerini	oluşturmaktadır.	 zdemir	 	ise	tedarik	zin irini 	 ammadde	temini	ya-
pan, onları ara mal ve nihai ürünlere çeviren ve nihai ürünleri müşterilere dağıtan, üretici 
ve dağıtıcıların oluşturduğu bir ağ seklinde tanımlamaktadır. 

Tedarikçi ilişkileri yönetimi, tedarikçilerin değerlendirilmelerinin dışında, var olan 
tedarikçilerle kurulacak olan iletişimin organizasyonunu ve yönetim sorumluluklarını 
içermektedir. Bu amaçla günümüzde kullanılan yazılımlar tedarikçi ile üretici arasında 
ihtiyaç duyulan bilgi akışının son derece hızlı, koordineli ve amaca hizmet edebilir yapı-
da olmasını sağlamaktadır. Bu şekilde paylaşılan bilgi, gerek üreticilerin gerekse bunlara 
ait tedarikçilerin stok ve üretim maliyetlerinin azalmasını mümkün kılar. Tedarikçi iliş-
kileri yönetimi, kilit tedarikçilerin belirlenmesi süreci ile başlayıp en uçtaki tedarikçiye 
kadar genişleyen bir yelpazede geliştirilecek stratejileri, yaklaşımları ve organizasyonu 
içerisinde barındırır. Tedarikçi ilişkileri yönetimi, uzun vadede, tedarikçi değerlendir-
me sürecinin, özellikle niteliksel kriterlerinin oluşmasında önemli bir rol oynamaktadır 

z	ve	diğ. 	 .
Tedarik zinciri yönetiminin temel amaçları şu şekilde ifade edilebilir:
•	 Müşteri	tatminini	artırmak
•	 evrim	zamanını	azaltmak
•	 Stok	ve	stokla	ilgili	maliyetlerin	azaltılmasını	sağlamak
•	 rün	 atalarını	azaltmak
•	 aaliyet	maliyetini	azaltmak
Bilgi ve planların tedarikçiler ve müşterilerle paylaşılması, zincir etkinliğini ve reka-

betçiliği artırabilir. Değişen dünyada artık firmaların tek başına kendi aralarında rekabet 
etmesi söz konusu değildir. Rekabet artık firmaların içinde yer aldığı tedarik zincirleri 
arasında yaşanacaktır.

Etkin bir tedarik zinciri yönetimi, işletmenin üretim ve pazarlamaya ilişkin faaliyet-
lerini olumlu yönde etkileyecek; daha fazla müşteri memnuniyeti, daha etkin ve verimli 
bir işletme olunmasını sağlayacak, daha düşük maliyetler ve daha yüksek kâr ile birlikte 
istikrarlı büyümenin yolunu açacaktır.

edarik	zin iri	yönetiminin	etkin	olması	işletme	açısından	 en 	
•	 Girdilerin	teminini	garantileyerek 	üretimin	devamlılığını	sağlar
•	 edarik	süresini	azaltarak 	pazardaki	değişikliklere	kısa	sürede	 evap	verilmesini	

sağlar
•	 üketi i	taleplerini	en	iyi	şekilde	karşılayarak	kaliteyi	artırır
•	 eknoloji	kullanarak 	yeniliği	teşvik	eder
•	 oplam	maliyetleri	azaltır
•	 İşletmenin	tüm	bilgi 	materyal	ve	para	akışı	yönetilebilir	duruma	gelir.
Tedarik zinciri yönetiminde, her bir oyuncunun amacı, en yeni bilgiyi zincirdeki di-

ğer işletmelere iletmek ve bu şekilde daha mükemmel arz ve talep dengesi sağlamaktır. 
Tedarik zincirinin kısa vadeli amacı, gereksiz stokları ortadan kaldırmak ve üretim ile 
müşteriye cevap verebilme hızını artırmaktır. Uzun vadeli stratejik amaç ise, müşteri bek-
lentilerini doğru yerde teslim edilmiş doğru ürünle karşılamak, bu şekilde pazar payını ve 
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kârları artırmaktır. Tedarik zinciri yönetiminde, ürünü kaynağından tüketim noktasına 
en	kısa	zamanda	ve	en	düşük	maliyette	götürmek	esastır	 Ağa 	 .

Literatürde tedarik zinciri yönetimini oluşturan süreçlerin geniş biçimde tanımına her 
yerde rastlamak mümkün olmasa da Küresel Tedarik Zinciri Forumu (�e Global Supply 
Chain Forum) üyelerinin tanımladığı sekiz süreç genel kabul görmüştür (Croxton ve diğ., 

.	Bu	süreçler	aşağıdaki	gibidir
.	 Müşteri	İlişkileri	 önetimi	 ustomer	Relations ip	Management

2. Müşteri Hizmet Yönetimi (Customer Service Management)
.	 alep	 önetimi	 Demand	Management
.	 Sipariş	İşleme	 rder	 ulfillment
.	 İmalat	Akış	 önetimi	 Manufa turing	 lo 	Management
.	 Satın	alma	 Pro urement
.	 rün	Geliştirme	ve	 i arileştirme	 Produ t	Development	and	 ommer ialization
.	 İadeler	 Returns

Forumun yapmış olduğu bu sını�amada satın alma süreci tedarikçilerle olan ilişki-
lerle	ilgili	olduğundan	bu	süre e	 edarikçi	İlişki	 önetimi	 Supplier	Relations ip	Mana-
gement 	adı	verilmektedir	 ro ton	ve	diğ. 	 .	Ayrı a	 iadeler	yerine	 iade	yönetimi	
denilmesi de uygun görülmüştür.

Uluslararası Tutundurma
Gerek ulusal gerekse de uluslararası pazarlar için tutundurmanın amacı aynıdır. Bu amaç, 
belirli bir pazar ya da pazar bölümüne uygun bir biçimde, bilgilendirmek, eğitmek, ikna 
etmek ve uyarmaktır. Uluslararası reklam ve satış tutundurmanın pazarın kendine özgü 
kültürleriyle kullanılması uluslararası pazarlamacının karşı karşıya kaldığı en önemli ko-
nudur	 Aydın 	 .	 ünkü	bir	ülkede	yayınlana ak	reklam	için	o	ülkede	geçerli	olan	
kanunlar kolaylıkla öğrenilebilir ve bu kanunlara uygun reklamlar yapılabilir, ancak o ül-
keye ait kültür ve toplumsal normlar iyi bilinmezse ya da yeterince araştırılmazsa hazır-
lanan reklam kampanyasının başarılı olması beklenemez. Öyle ki, o ülkedeki hedef kitle 
üzerinde	ürüne	karşı	olumsuz	bir	tutum	oluşmasına	neden	olabilir	 lden 	 .	An ak	
nerede uygulanırsa uygulansın uluslararası tutundurmanın temeli ve içerikleri altı aşama-
dan	oluşur	 Aydın 	

•	 edef	pazar	ya	da	pazarları	araştırmak
•	 luslararası	standartları	belirlemek
•	 utundurma	karmasını	oluşturan	reklam 	kişisel	satış 	satış	tutundurma	ve	 alkla	

ilişkilere ilişkin temel stratejileri oluşturmak
•	 Dış	pazarlardaki	çevre	koşulları	ki	özellikle	kültürel	koşullar	göz	önünde	bulundu-

rularak etkili mesajlar hazırlamak
•	 vrensel	pazarlama	 ede erini	gerçekleştirmeyi	sağlaya ak	gerekli	kontrol	sistem-

lerini kurmak
Uluslararası pazarlamada iletişimin etkisini azaltan birçok neden vardır. Bunlardan 

en belli başlısı, iletişim işleminin, çeşitli ekonomik ve politik güçlerin etkisinde bulunan 
farklı dil, din, kültür ve değer yargılarına sahip insanlar arasında sürdürülmesidir. Bu ne-
denle, dış pazarlardaki hedef alıcılara gönderilecek satış geliştirme mesajlarının onların 
fikir, düşünce, davranış, yaşama alışkanlıkları ve dillerine uygun biçimde hazırlanması 
zorunludur	 eneke ioğlu 	 .	Bu	anlamda	Ring	 	başka	bir	ülkede	iletişim	ça-
lışmalarının zorluklarını şöyle ifade etmektedir ( lden 	 ten	Ring 	 ):

Yabancılar: 
•	 Başka	bir	dili	konuşurlar
•	 arklı	değerleri	vardır
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•	 i ari	yapıları	farklıdır 	farklı	medya	düzenlemeleri	vardır 	reklam	yasaları	vardır 	
reklamdan beklentileri farklıdır,

•	 iyatlandırma	yapıları	farklıdır
•	 arklı	rekabet	biçimleri	vardır
•	 nlar	başka	bir	yerdedir.
Günümüzde çokuluslu işletmelerin değişik ülkelerdeki pazarlara girmesiyle reklam 

da uluslararası bir boyut kazanmıştır ve uluslararası çaptaki bu işletmelerin değişik ülke-
lerdeki	pazarları	 ede eyerek	reklam	yapmaları	da	 uluslararası	reklam 	kavramını	do-
ğurmuştur	 lden 	 ten	 nlü 	 .	 luslararası	reklamda 	işletme	sıklıkla	reklam	
yapma kararını verdiği ülke için ayrı reklam bir reklam hazırlamakta ve reklam sadece 
o ülkede yayınlanmaktadır. Ancak bazı koşullarda işletmelerin standart reklamlar hazır-
layıp bu reklamların sadece seslendirmesinde dış pazarlarda konuşulan yerel dili kullan-
dıkları da görülmektedir. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi her dış pazarın kendine 
özgü koşulları vardır ve bu koşullar içinde en önemlisi kültürel koşullardır. Dış pazarlarda 
geçerli olan kültürel koşullar arasındaki farklılıklar, reklamda iletilmek istenen uluslarara-
sı mesajın tüm dış pazarlara aynı biçimde iletilmesi sırasında toplum tarafından mesajın 
istenen yönde anlaşılması ve etki etmesinde önemli bir engel olarak ifade edilmektedir. 
Dolayısıyla sadece reklam değil tüm tutundurma çabaları sırasında doğru iletişim kurmak 
için her bir dış pazarın kendi içinde değerlendirilmesi gerekmektedir. 
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Özet
Ulusal pazarlama ile uluslararası pazarlama arasında-
ki ayırımı yapabilir
 Ulusal pazarlama yapan işletmeler faaliyetlerini tama-
men iç pazarlara dönük olarak sürdürürler ve ulusal 
sınırlar dışında kalan potansiyel müşterilerine karşı 
ilgi duymazlar. Bununla birlikte, bu tür işletmelerin 
ürettikleri mal ve hizmetlerin de zaman zaman dış 
pazarlarda satıldığını görmek mümkündür. Bu işlet-
meler etnosentrik yönelimi olan işletmelerdir. Ulusal 
pazarlama ise,  her bir dış pazar için müşteriler, alı-
cılar, paydaşlar ve toplumun bütünü için değer ifade 
eden önerilerin geliştirilmesi, iletişimi, ulaştırılması 
ve değişimi için faaliyetler, kurumlar ve süreçler bü-
tünüdür.	İşletmelerin	yukarıdaki	dört	ana	grupta	top-
lanmaya çalışılan uluslararası pazarlama faaliyetlerine 
katılma derecelerinin pazarlama faaliyetlerinin niteli-
ği üzerinde önemli ölçüde etkili olduğu görülür.

 Bu yönde şu çıkarımlar önem kazanır:
•	 erel ulusal	pazarlamada	işletmeler	belirli	ulusal	alan	

içindeki müşterilerin ihtiyaçlarına ve bu alandaki de-
mografik, ekonomik, kültürel, teknolojik ve politik 
çevrelerdeki gelişmelere odaklanırlar.

•	 Pazarlama	stratejileri	bu	doğrultuda	 azırlanır	ve	uy-
gulanır. Fırsat ve tehditler yine bu ulusal alan sınırları 
içinde belirlenerek gerekli faaliyetler belirlenir.

•	 Pazarlama	 ister	 yerel	 ister	 ulusal	 veya	 küresel	 bo-
yutta olsun, her zaman tüketici istek ve ihtiyaçlarını 
rakiplerden daha başarılı bir şekilde tatmin edecek 
ürün ve hizmetler sunarak bir değer yaratma süre-
cidir. Bir işletme içinde bulunduğu ortamın fırsat ve 
tehditlerini değerlendirerek kaynaklarını en doğru 
şekilde kullanmak ve bu şekilde hede�erine odak-
lanmak zorundadır.

•	 Pazarlama	faaliyetleri	 angi	boyutta	yapılırsa	yapılsın 	
analiz, planlama, uygulama ve kontrol aşamalarından 
oluşur. Rakip analizinin yanı sıra, pazar bölümlemesi, 
hedef kitlenin belirlenmesi, konumlandırma stratejisi 
neticesinde pazarlama karmasının yönetilmesi değiş-
meyen adımlardır. Küresel pazarlamayı yerel pazar-
lama ile kıyasladığımızda karşımıza çıkan en temel 
ayrıştırıcı özellik, faaliyetlerin boyut ve kapsamıdır. 

İşletmelerin neden yabancı pazarlara yöneldiğini orta-
ya koyabilir
	İşletmeler	pek	çok	nedenden	ötürü	dış	pazarlara	yö-
nelirler. Elbette ki bu nedenlerin başında iç pazarda 
yaşanan ekonomik krizler ve bağlı olarak ortaya çıkan 
talep sorunları (talebin durgunlaşması ya da azalması 
gibi) gelir. Bunların dışında iç pazarda ürüne ilişkin 
oluşan doygunluk kimi zaman ortaya çıkan hukuksal 
sorunlar, hükümetlerin dış ticaret politikaları çerçe-
vesinde uyguladıkları teşvikler gibi pek çok neden 
işletmelerin dış pazarlara açılma kararını vermesinde 
etkili olur. Bu faktörler dışında işletmelerin dış pazar-
lara yönelmesinin diğer nedenlerini şöyle belirtmek 
mümkündür:

•	 luslararası	ekonomik	bütünleşmelerin	yapısı	ve	ni-
teliğinin değişmesi

•	 lkeler	arasındaki	ikili	ve	ya	çok	tara ı	antlaşmalarla 	
yabancı yatırımlara ve ticarete konulan engeller ve sı-
nırlamaların ortadan kaldırılması

•	 İç	pazarın	yetersiz	ola ağının	farkına	varılması
•	 Sektörel	işbirliklerine	ilişkin	projelerin	ortaya	konul-

ması, teknoloji transferi ve yönetim bilgisinin payla-
şımına yönelik faaliyetler

•	 Dış	pazarda	görülen	avantajlar
•	 İletişim	ve	ulaşım	araçlarındaki	gelişmeler
•	 Atıl	üretim	kapasitesi
•	 Başarı	şansı	yüksek	bir	ürün	ya	da	 izmete	sa ip	olma
•	 lçek	ekonomilerinden	yararlanma
•	 Stratejik	avantajlar
•	 urt	içi	pazarında	satışların	mevsimlik	dalgalanmalar	

gösterdiği durgun sezonlarda, işletmeler ihracat yo-
luyla üretimlerini dengeli ve sürekli hale gelmesi

•	 Politik	ve	kültürel	yakınlıklar

İşletmelerin yabancı pazardaki faaliyetlerini etkileyen 
çevresel koşulları betimleyebilir
	İşletmeler	 dış	 pazarlarda	 faaliyette	 bulunurken	 pek	
çok çevre koşulunun etkisi altında kalırlar. Özellikle 
pazarlama ile ilgili faaliyetler tümüyle bu çevre koşul-
larının etkisi altında gerçekleştirilir. Çevre koşulları-
nın niteliği ve etkisi, pazarlar arasında farklılık göste-
rir. Ortaya çıkan bu farklılıklar, uygulanan pazarlama 
stratejilerine	 de	 yansımakta 	 geliştirilen	 pazarlama	
karmaları pazarlara uyumlaştırılmaktadır. Bu çevre 
faktörleri kısaca, ekonomik, yasal ve politik, kültürel, 
teknolojik ve demografik olarak tanımlanmaktadır. 

1 2
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Dış pazarlarda geçerli olan pazarlama karmasını ta-
nımlayabilir
İşletmeler	kısa a	 P	olarak	ifade	edilen 	ürün 	fiyat 		da-
ğıtım ve tutundurma elemanlarından oluşan pazarlama 
karmasını benimserler. Uluslararası pazarlarda ortaya 
çıkan koşullara göre, işletmeler pazarlama karmalarını 
uyumlaştırırlar. Ancak eğer tüm pazarlarda standardi-
zasyonu benimsemişler ise o takdirde her pazarda ge-
çerli olacak tek bir pazarlama karması geliştirirler.

 Pazarlama karmasının temel elemanı ürün, günü-
müzde uluslararası işletmelerin karşı karşıya olduğu 
engellerin	 ve	 fırsatların	 tam	merkezindedir.	 İşletme 	
pazarın ihtiyaçlarına ve rekabet koşullarına uygun 
ürün ve marka politikaları ile stratejileri geliştir-
melidir. Etkili bir uluslararası pazarlama genellikle 
ürünleri ve markaları yerel pazar tercihlerine göre 
geniş oranda uyarlamanın bedeli ile şirket kaynak-
larını nispeten standart hale getirilmiş uluslararası  
ürünlere ve markalara yoğunlaştırmaktan elde edilen 
faydalar arasındaki dengeyi bulmayı içermektedir. 
İşletmelerin	 benimsediği	 uluslararası	 fiyatlandırma	
stratejileri, kısa ve orta vadedeki pazara ilişkin bek-
lentilerini maliyet yapılarını, sektör maliyetlerini ve 
ödemeler dengelerini yansıtır. Dış pazarlar için uy-
gulanan fiyatlandırma stratejileri çevre koşullarından 
ki özellikle ekonomik ve rekabete dayalı koşullardan 
etkilenir. Uluslararası dağıtım, işletmeler tarafından 
yıllardır uygulanan dış pazarlara açılma veya ihracat 
stratejilerinin, günümüzde hızlı kullanımı yaygın-
laşan bilgi işlem teknolojileri, internet ve küreselle-
şen işletmecilik faaliyetleri ile harmanlanmış yeni 
bir açılımı olarak tanımlanabilir (Şahin ve Gürgen, 

.	Bir	işletmenin	dış	pazarlar	için	ürün	seçimi	ve	
fiyatlandırma çalışmaları yaptıktan sonra üzerinde 
duracağı konu, malların tüketicilere ulaştırılması için 
gerekli olan dağıtım kanalı stratejilerini geliştirmektir. 
Dağıtım kanalı stratejisi, kanalın iki başında bulunan 
üretici ile hedef pazarlarda bulunan alıcılar arasındaki 
tüm ilişkileri kapsar. Bir işletmenin uluslararası dü-
zeyde pazarlama yapması kendi ülkesindeki ve diğer 
dağıtım kanalları olanaklarına bağlıdır. Gerek ulusal 
gerekse de uluslararası pazarlar için tutundurmanın 
amacı aynıdır: belirli bir pazar ya da pazar bölümü-
ne uygun bir biçimde, bilgilendirmek, eğitmek, ikna 
etmek ve uyarmaktır. Uluslararası reklam ve satış 
tutundurmanın pazarın kendine özgü kültürleriyle 
kullanılması uluslararası pazarlamacının karşı karşıya 
kaldığı en önemli konudur.

Uluslararası pazarlarda tedarik zinciri yönetimini ta-
nımlayabilir
 Tedarik kavramı küreselleşen iş dünyasında işletmeler 
için sadece bir zorunluluk değil aynı zamanda hız, ka-
lite ve maliyet unsurlarını içinde bulundurduğu için 
stratejik rekabet üstünlüğünü sağlamada önemli bir 
araç olmaktadır. Tedarikçi seçimi süreci ise bu üstün-
lüğün sağlanmasında en kritik rolü üstlenmektedir. 
Sadece malzeme maliyeti değil aynı zamanda işlet-
me maliyetleri, bakım, geliştirme ve destekleme ma-
liyetleri de bu seçimde göz önünde bulundurulması 
gereken unsurlardır. Bundan dolayı ekonomiklik ve 
performans ile ilgili kriterler arasından sistematik bir 
satıcı seçim sürecini elde etmede kullanılmak üzere 
kriterlerin değerlendirilip öncelik sırasına konulma-
sına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu süreç aynı zamanda 
hem seçim sürecini kısaltacak hem de karar vermede 
başarıyı	artıra aktır	 Dağdeviren	ve	diğ. 	 .	Ata-
kan	ve	Kaya ık	 a	göre	tedarik	zin iri	ara	ürün	
sağlayıcıları, üretim işlemleri, dağıtım kanalları ve 
alıcılar gibi birbirini tamamlayan bileşenlerin oluş-
turduğu bir sistemdir. Ürün veya hizmetin alıcıya ula-
sana kadar geçtiği tüm basamaklar tedarik zincirinin 
bileşenlerini	 oluşturmaktadır.		 zdemir	 	 ise	
tedarik	zin irini 	 ammadde	temini	yapan 	onları	ara	
mal ve nihai ürünlere çeviren ve nihai ürünleri müş-
terilere dağıtan, üretici ve dağıtıcıların oluşturduğu 
bir ağ seklinde tanımlamaktadır.
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Kendimizi Sınayalım
1. Dış pazara açılma olasılığı en az olan işletme türü aşağı-
dakilerden hangisidir?

a.	 İç	pazara	dönük	işletmeler
b. Dış pazarlara geçici olarak satış yapanlar
.	 İ ra atçı	işletmeler

d. Uluslararası pazarlama faaliyetinde bulunanlar
e. Küresel işletmeler

2. Ulusal sınırlar içinde faaliyet gösteren işletmelere ne ad 
verilir?

a.	 İ ra atçı	işletmeler
b. Yerel işletmeler
c. Uluslararası işletmeler
d. Çokuluslu işletmeler
e. Küresel işletmeler

3. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası pazarlama teorisi-
nin amaçlarından biri değildir?

a. Farklı değer, ürün ve hizmetlere yönelik ihtiyaçlar, is-
tekler ve talepler üzerindeki sistemlerin ve kültürün 
etkisini anlamak

b. Farklı pazarlardaki alıcı davranışlarını çözümlemek
c. Kültür değişikliklerine karşı işletmenin tepkisini ta-

sarlamak
d. Dünya çapında ithalat ve ihracat akışlarını tanımlamak
e. Uluslararası nitelikteki işletmelerin envanterini çıkarmak

4. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin uluslararası pazar-
lara yönelmelerinin nedenlerinden biri değildir?

a.	 İşletmeler	arası	ortak	girişimler 	dış	pazar	fırsatlarının	de-
ğerlendirilmesinde işletmelere kolaylıklar sağlamaktadır.

b. Atıl üretim kapasitesi söz konusu olduğunda, ulusla-
rarası pazarlara yönelmek hem atıl üretim kapasite-
sinin kullanılmasını hem de satışların artırılmasına 
olanak vermektedir.

c. Uluslararası pazarlara açılmak, işletmelerin karşılaş-
tığı toplam maliyetleri üretimdeki artışa bağlı olarak 
yükseltmektedir.

d. Yurtiçi pazarda satışların mevsimlik dalgalanmalar 
gösterdiği durgun sezonlarda işletmeler, ihracat yoluy-
la üretimlerini dengeli ve sürekli hale getirmektedirler.

e. Uluslararası pazarlara açılmak, işletmeyi geleceğin 
getireceği koşullara daha iyi hazırlamaktır.

5. Aşağıdaki çevre faktörlerinin hangisi talebi yaratma ve 
yönetme sürecinde özellikle dikkate alınmalıdır?

a. Yasal ve politik çevre faktörleri
b. Ekonomik çevre faktörleri
c. Demografik çevre faktörleri
d. Kültürel faktörler
e. Teknolojik faktörler

6. Aşağıdakilerden hangisi işletmelerin karşılaştığı kültürel 
çevrenin unsurlarından biri değildir?

a. Aynı kültürü paylaşan kişilerin öğrenilmiş davranış-
sal özellikleri

b. Gerçek fiziksel özellikler ve görünümler
c. Fiziksel olarak idealize edilmiş özellikler
d. Ülkenin sahip olduğu yüzölçümü
e. Nüfus büyüklüğü, dağılımı vb. demografik özellikler

7. Aşağıdakilerden hangisi dış pazarları tanımlamada kulla-
nılan demografi niteliği olan bilgi türlerinden biri değildir?

a. Pazarın coğrafi konumu
b. Pazardaki işbölümü derecesi
c. Pazarın ekonomik yapısı
d. Nüfus ve özellikleri
e. Pazardaki rekabet koşulları

8. Tüketicinin bir ürünü satın alırken neyi satın aldığını 
gösteren ürün boyutu aşağıdakilerden hangisidir?

a. Asıl (öz) ürün
b. Somut ürün
c. Zenginleştirilmiş ürün
d. Aranmayan ürün
e. Ürün iletişimi ve imajı

9. Uluslararası işletme çeşitli ülkelere aynı ürünün aynı kul-
lanımı için aynı mesajla pazarladığında aşağıdaki ürün stra-
tejilerinden hangisini benimsemiş olur?

a. Farklı ürün- aynı mesaj
b. Yeni ürün üretme
c. Tek ürün- Tek mesaj
d. Yararlanma şekli, değişen tek ürün-farklı mesaj
e. Farklı ürün-aynı mesaj

10. Yerel ve uluslararası dağıtım kanalları arasında bir takım 
önemli farklılıklar bulunmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi 
bunlardan biri değildir?

a. Uluslararası dağıtım kanalları daha karmaşık değiş-
kenler içerir.

b. Farklı pazarlarda farklı dağıtım kanalları talepleri oluşur.
c. Başarılı bir yerel yaklaşım her zaman yurt dışına ta-

şınmayabilir.
d. Hem yerel hem de yurt dışındaki pazarlarda sadece 

üretim koşulları dikkate alınmalıdır.
e.	 İki	sistemin	ortak	unsurları	yurt	dışında	uygulanabilir. 
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Yaşamın İçinden

İhracat,	Siyaset,	Küresel	Ticaret
Seçimler yapıldı ve diğer seçimlerle kıyaslandığında hem 
katılım hem de güvenlik açısından son derece olumlu geliş-
meler yaşandı. Doğal olarak bunlar hepimizi mutlu etse de 
yeni hükümet arayışlarının ne kadar uzayabileceği endişesi, 
bu mutluluğumuzu gölgeliyor.
Siyaset	senin	 işin	değil 	 sen	ne	diyorsun 	diyenlere	anlata-

caklarım var. Seçim öncesinde kahve sohbeti yaptığımız bir 
sanayi i	dostumuz 	 o a	senin	çevrende	yetişmiş	 insanlar	
oluyor, bizim işe bir el at bakalım sağlam bir dış ticaret ele-
manı	bulabilir	miyiz 	diye	sormuştu.	Bu	işler	çok	enteresan-
dır, eleman olur iş olmaz, iş olur eleman olmaz. Bu dostumu-
zun şansına, birkaç dil bilen eski öğrencilerimizden birisi de 
o aralar işten ayrılmış ve bizi aramıştı. Birbirlerinin telefon-
larını verip her zaman yaptığımız gibi aradan çıktık. Birkaç 
görüşme yapıldı ve her iki taraf da memnuniyetlerini bildi-
ren haberler verdiler. Karar verme süreci, seçimden sonraya 
bırakılmıştı.	Bu	süreç	da a	sonra	 ükümet	bir	belli	olsun	
da	 yönümüzü	 tayin	 edelim 	 şekline	dönüştü.	 ok	doğaldır	
ki bu nitelikli eleman da hemen başka bir iş buldu ve başladı. 
Bu arada görüştüğümüz bazı uzman dostlarımız da aynı dur 
hele bakalım düşüncelerini taşıyan yorumlarla karşılaştıkla-
rını söyleyince, hayret etmekten kendimi alamadım.
ıllardır	çeşitli	sektörlerden	iş	insanlarına	sorduğumuz	 e-

den	 i ra at	yapmak	 istiyorsunuz 	sorusunun	 evapları	ara-
sında 	ezi i	bir	çoğunlukla	 İç	piyasadaki	dalgalanmalardan	
ve	daralmalardan	kurtulmak 	 evabı	öne	çıkar.	 ğer	 al	böyle	
ise içerisinde bulunduğumuz ortamda, ihracata yönelik çalış-
maların, siyasete bağlanarak ertelenmesi biraz tuhaf görünü-
yor.	 İ ra atçımızın 	 çeşitli	 konularda	 karşılaştığı	 güçlükleri	
ve yaşadığı temel sıkıntıları yadsımak mümkün değil. Ancak, 
yeni hükümet farklı bir oluşumla gelse bile, onların ihracatla 
ilgili olarak getireceği değişikliklerin uygulamaya geçirilme-
si, ciddi boyutta vakit alacaktır. Ayrıca, olabilecek bu deği-
şikliklerin, ihracatçımızı ne kadar tatmin edeceği veya ne 
kadar olumlu bir gelişme sağlayabileceği de oldukça kuşkulu.  
Bu noktadan hareketle, özellikle ihracata yönelik çalışmala-
rını siyasetle bağlantılı olarak erteleyen veya yavaşlatan dost-
larımıza	diye eğimiz	 Sakın	 a	böyle	bir	şey	yapmayın 	ola-
caktır. Devlette devamlılık esasından hareketle, en azından 
şimdiye kadar önümüzde duran ve bildiğimiz uygulamalar 
çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürelim. Olumsuz gelişmeler 
olsa bile, bizim başlattığımız çalışmalarımızla ilgili mevzuat-
taki olası olumsuz gelişmelerin, eski uygulamaları etkileme-
yeceği de genel teamüldür.

Her zaman vurguladığımız gibi, küresel ticaretin oyucuların-
dan olan ithalatçıların, kendisine çok fazla kur yapılan gü-
zel hanımlar gibi olduğunu ve bizi asla beklemeyeceklerini 
tekrar belirtmek isterim. Biz içeride kontrol edemeyeceğimiz 
olayların gelişmelerini izlerken, yurt dışı alıcıları kim koluna 
takıp götürmüş, onun farkına bile varamayız.
Sözün özü şu ki yeni gelecek siyasetten etkilenecek kadar 
büyük ve ihracata yönelik yatırımlar hariç, gelin varın biz 
işimize bakalım da alım için elini cebine atmış ithalatçıları 
başkalarına kaptırmayalım.

Kaynak:	 efik	 rgönül 	 İ ra at	So betleri 	Dünya	gazetesi 	
. .

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
.	a	 anıtınız	yanlış	ise	 İşletmelerin	 luslarararsı	Pazar-

lara	 Katılma	 Biçimleri 	 konusunu	 yeniden	 gözden	
geçiriniz.

.	b	 anıtınız	yanlış	ise	 İşletmelerin	 luslarararsı	Pazar-
lara	 Katılma	 Biçimleri 	 konusunu	 yeniden	 gözden	
geçiriniz.

.	e	 anıtınız	yanlış	ise	 luslarararsı	Pazarlama	 eorile-
ri 	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

.	 	 anıtınız	yanlış	ise	 luslararası	Pazarlama	 önelme-
nin	 edenleri 	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

.	b	 anıtınız	yanlış	ise	 konomik	 evre	 aktörleri 	ko-
nusunu yeniden gözden geçiriniz.

.	d	 anıtınız	 yanlış	 ise	 Kültürel	 aktörler. 	 konusunu	
yeniden gözden geçiriniz.

.	b	 anıtınız	yanlış	ise	 luslarararsı	Pazarlama	Araştır-
ması 	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

.	a	 anıtınız	yanlış	ise	 luslararası	Pazarda	 rün	Ka-
rarları 	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

.	 	 anıtınız	 yanlış	 ise	 rün	 Planlamasında	 Stratejik	
Alternati er 	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.

.	d	 anıtınız	yanlış	ise	 luslararası	 şletmelerde	Dağı-
tım	Kanalları 	konusunu	yeniden	gözden	geçiriniz.
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Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra	Sizde	1	
Uluslararası pazarlama, ben merkezli değil, çok merkezli 
bir yaklaşımla farklı pazarlarda farklı müşteri ihtiyaçlarının 
olduğunu gözönüne almaktadır. Bu nedenle, ürün ve tutun-
durma faaliyetlerinde gerekli uyarlamaları yaparak faaliyet 
gösterdiği ülkelerde farklılıklara dayalı bir yaklaşım sergiler.

Sıra	Sizde	2	
Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren bir işletme, kültü-
rün özelliklerinin öğrenilmiş, birbiriyle ilişkili ve birbirine 
göre	uyarlanabilir	olduğunu 	ayrı a	bazı	durumlarda	dil 	din 	
değerler, tutumlar ve toplumsal düzenin diğer yönlerini içe-
ren alt kültürler şeklinde ortaya çıktığını da temel varsayım 
olarak tartışmasız kabul eder

Sıra	Sizde	3	
İşletme	tarafından	standardizasyon	politikası	izlendiğinde 	tek	
bir ürünle her bir müşterinin farklı istek ve gereksinimlerinin 
karşılanabileceği varsayılır. Uyarlamada ise mevcut ürünler dış 
pazar koşullarına göre ürün boyutları temelinde uyarlanır.

Sıra	Sizde	4
Ara ı	İşletme	bir	çok	müşterinin	taleplerini	ve	pek	çok	farklı	
uluslararası pazarda faaliyet gösteren tedarikçilerin ürünleri-
ni bir noktada topladığı, dolayısıyla her bir müşterinin ilgili 
tedarikçi ile tek başına anlaşma yapma ihtiyacını ortadan kal-
dırdığı söylenebilir. Aracılar aynı zamanda işlem maliyetleri-
ni azaltırlar, ölçek ve faaliyet alanı faydaları sağlarlar ve farklı 
ülkelerden ve kültürlerden gelen alıcılar ve satıcılar arasın 
daki pazarlık gücü dengesizliğinin azaltırlar. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Uluslararası finansal sistemi tartışabilecek,
Uluslararası para ve döviz piyasalarını tanımlayabilecek,
Uluslararası bono, hisse senedi ve tahvil piyasalarını sını�andırabilecek,
Uluslararası finansal yönetim uygulamalarını ifade edebilecek,
Uluslararası işletmelerin çalışma sermayesi yönetimini açıklayabilecek,
Uluslararası sermaye bütçelemesi kararlarını yorumlayabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar
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•	 alışma	Sermayesi	Yönetimi
•	 Sermaye	 t elemesi

İçindekiler








Uluslararası İşletmecilik Uluslararası Piyasalar ve 
Finansal Yönetim

•	 GİRİŞ
•	 L SLARARASI	FİNANSAL	SİSTEM
•	 L SLARARASI	FİNANSAL	 İYASALAR
•	 DÖ İ 	 İYASALARI
•	 L SLARARASI	 ARA	 İYASALARI
•	 L SLARARASI	 İSSE	SENEDİ	

İYASALARI
•	 L SLARARASI	TA İL	 İYASALARI
•	 E RO	FİNASMAN	BONOLARI	 E	ORTA	

ADELİ	BONOLAR
•	 L SLARARASI	FİNANSAL	YÖNETİM
•	 ÇALIŞMA	SERMAYESİ	YÖNETİMİ
•	 SERMAYE	B TÇELEMESİ	KARARLARI

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK



GİRİŞ
Uluslararası finansal sistemin son yıllarda ulusal finansal sistemlerle entegrasyon dere-
cesinin artması, uluslararası finansal yönetim uygulamalarının da değişmesine neden 
olmuştur. Uluslararası finansal sistemde yaşanan gelişmeler sonucunda, uluslararası fi-
nansal piyasaların ve uluslararası faaliyet gösteren çokuluslu işletmelerin (ÇUİ) finansal 
yönetim uygulamalarının da önemi artmıştır. Uluslararası finansal sistem, fon arzı ve fon 
talebi şeklinde iki yönlü olarak işlemektedir. Özellikle kısa ve uzun vadeli sermaye ha-
reketleri, uluslararası yatırımlar, ekonomik bütünleşmeler, bilişim teknolojisindeki geliş-
meler, uluslararası finans piyasalarının sunmuş oldukları ürünler ve çeşitlilik fon arz ve 
talebinin yapısını değiştirmiş, uluslararası finansmanın önemini arttırmış ve finans yöne-
ticilerinin yerelden daha çok global düşünmelerine neden olmuştur. 

ULUSLARARASI FİNANSAL SİSTEM
Finansal piyasaların en önemli işlevi fon arz eden birimlerle, fon fazlası olan birimleri en 
uygun vade ve maliyetle karşılaştırmaktır. Ancak, birçok ülkede fon arzı ile fon talebi is-
tenilen düzeyde karşılaşamamakta ve bazı ülkelerde fon arzı fazlası varken, bazı ülkelerde 
de fon talebi fazlası söz konusu olabilmektedir. Fon gereksinimi içinde bulunan işletme-
lerin, bankaların, hükümetlerin fon ihtiyaçlarını fon fazlası olan ülkelerin finansal ku-
rumlarından sağlamak istemesi ve bu kuruluşlar arasındaki ilişkiler, uluslararası finansal 
piyasalardaki işlemlerin doğmasını sağlamıştır. 

Uluslararası finansal piyasalar, uluslararası yatırım kararlarının alınmasında önemli 
rol oynarlar. Uluslararası yatırımlar için gerek duyulan fonların bu piyasalardan sağlan-
ması, uluslararası yatırımların gerçekleştirilmesine olanak sağlamaktadır. Uluslararası 
işletmelerin farklı ülkelerde yatırım yapmaları ve farklı ülkelerden çeşitli girdileri sağ-
lamaları, bu işletmelerin, işlem yaptıkları ülkelerin paralarına gereksinim duymalarına 
neden olmaktadır. Bu işletmeler, gereksinim duydukları ülkelerin paralarını uluslararası 
finansal piyasalardan sağlayabildikleri gibi, ellerindeki fon fazlasını da en uygun getiriyi 
sağlayacak ülkelerde değerlendirebilmektedirler. Fon arz edenler, fon talep edenler, aracı 
kurumlar ve o ülkeye ait hukuki ve idari düzenlemeler, bir ülkenin ulusal finansal sistemi-
ni oluşturur. Uluslararası faaliyet gösteren global işletmelerin uluslararası yatırımlarında 
gereksinim duyulan fonların önemli bir kısmı, uluslararası finansal piyasalardan sağlan-
maktadır. Hatta bugün gelinen noktada finans piyasaları öylesine iç içe girmiş ve entegras-
yon dereceleri o kadar artmıştır ki ulusal finansal sistemler, uluslararası finansal sistemin 
bir alt sistemi haline dönüşmüştür (Aydın, Başar ve Coşkun, 2015).

Uluslararası Piyasalar ve 
Finansal Yönetim
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Uluslararası finans sistemi, uluslararası finansal işlemleri düzenleyen kurumlar, kural-
lar ve düzenlemeler bütünüdür. Uluslararası finans sistemi, küresel ekonomiyi her geçen 
gün daha fazla etkilemektedir. Uluslararası sermaye hareketleri, iletişim teknolojileri ala-
nında gerçekleşen gelişmeler, sermayenin girişini kolaylaştıran ve finansal açıklığı arttı-
ran finansal liberalleştirme reformları sebebiyle son yıllarda çok artmış, dünyanın farklı 
coğrafyalarındaki ülkelerin para ve finans sistemlerinin geleceği birbirlerine bağlı hale 
gelmişlerdir (Gökhan, 2010). 

Uluslararası finansal sistem, fon arzı ve fon talebi şeklinde iki yönlü olarak işlemekte-
dir. Uluslararası finansal sistemde aracılık fonksiyonunu üstlenen finansal kurumların ve 
kullanılan araçların sayısı daha fazla; bununla birlikte piyasalardaki etkinlik, işlem hacmi 
ve gelişmişlik düzeyi de daha yüksektir. Aşağıdaki şekilde, uluslararası finansal sistemin 
işleyişi gösterilmiştir:

ULUSLARARASI FİNANSAL PİYASALAR 
Uluslararası finansal piyasalar ulusal fonların yabancılara, yabancı fonların ise yerli kul-
lanıcılara aktarılması durumunda geçerli olan piyasalardır. Günümüzde Londra, Tokyo, 
New York dünyanın en büyük finans merkezleri durumundadır. Bunları Paris, Frankfurt, 
Zürich, Cenevre, Amsterdam, Singapur, Hong Kong gibi bölgesel finans merkezleri izle-
mektedir (Seyidoğlu, 2003; ayrıca bkz. Karabıçak, 2004).

Şekil 7.1

Uluslararası Finansal 
Sistem

Kaynak: Aydın, Başar, 
Coşkun, 2015

PİYASALAR
• Para Piyasası
• Sermaye Piyasası

ARAÇLAR
• Nakit
• Mevduat
• Hisse Senetleri
• Tahviller
• Türevler

ARAÇLAR
• Türevler
• Euro Tahviller
• Euro Hisse Senetleri
• Euro Finansman Bonoları
• Sendikasyon Kredileri

PİYASALAR
• Uluslararası Para Piyasası
• Uluslararası Sermaye Piyasası

KURUMLAR
• Bankalar
• Borsalar
• Sigorta Şirketleri
• Aracı Kurumlar

KATILIMCILAR
• Bireyler
• İşletmeler
• Devlet
• Finansal Aracılar

PİYASALAR
• Para Piyasası
• Sermaye Piyasası

ARAÇLAR
• Nakit
• Mevduat
• Hisse Senetleri
• Tahviller
• Türevler

KURUMLAR
• Bankalar
• Borsalar
• Sigorta Şirketleri
• Aracı Kurumlar

KATILIMCILAR
• Bireyler
• İşletmeler
• Devlet
• Finansal Aracılar

Ulusal Finansal Sistem
A Ülkesi

Ulusal Finansal Sistem
B Ülkesi
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DÖVİZ PİYASALARI
Döviz piyasaları, ülkelerin para birimlerinin karşılıklı olarak değerinin belirlendiği, alınıp 
satıldığı piyasalardır. Döviz piyasalarının oyuncularına sağlamış olduğu avantajlar 24 saat 
açık olmaları, çeşitlendirme olanaklarının olması, kolay ulaşılabilirlik ve kaldıraç olana-
ğının bulunmasıdır. Bu piyasaların işlem hacimleri ve likiditeleri oldukça yüksektir. Diğer 
bir anlatımla, döviz piyasaları farklı coğrafi bölgelerde faaliyet gösterseler de, çeşitli elekt-
ronik altyapı yatırımları ile birbirleriyle sürekli olarak ilişki içinde bulunurlar. 

Ticari bankalar bu piyasada ağırlıklı olarak işlem yapmakla birlikte, finansal işlem 
yapan kamu kurumları, merkez bankaları, uluslararası şirketler, portföy yönetim firma-
ları, sigorta şirketleri, korunma fonları ve bireysel yatırımcılar da döviz piyasalarının 
katılımcılarıdır. Döviz piyasasının katılımcıları yabancı para üzerinden yükümlülük-
lerinin riskini önlemede, farklı ülkelerdeki yatırım fonları ve diğer finansal araçlara 
yatırım yapmada ve başka bir ülkedeki satın alma gücünü diğer bir ülkedeki kullanı-
cıya yönlendirme amacıyla bu piyasada yer alırlar. Bu piyasanın katılımcıları oldukça 
dinamik bir yapı gösterirler. Piyasalar hakkında ulaşmış oldukları bilgileri ve finansal 
raporları, farklı merkezlerde ve piyasalarda yer alan birimlerine aktarırlar. Bu birimler 
ise sağlamış oldukları bilgileri değişen politik koşullar ve ekonomide meydana gelen de-
ğişmeler ve teknik analizlerle birleştirerek pazardaki koşulların daha iyi anlaşılmasına 
yardımcı olurlar (Eng, Lees ve Mauer, 1998).

Döviz piyasalarının temel işlevi nedir?

Döviz piyasalarının temel işlevi, dış ticaret ve sermaye akımlarının gerçekleştirilmesi 
diğer bir anlatımda farklı ülkeler ve farklı oyuncular arasında değişime aracılık etmesidir. 
Aracılık işlevinin yanı sıra döviz piyasaları kur risklerinin önlenmesi, istenilen yabancı 
para birimi üzerinde kredi sağlanması ve uluslararası ticarette gerçekleştirilen ödemelerin 
transferinin sağlanmasına da yardımcı olurlar (Doğukanlı, 2008). Bir ülke parasının, dö-
viz piyasalarında başka bir ülke parası ile serbestçe değiştirilebilmesi ve uluslararası ticari 
işlemlerde değişim aracı olarak kullanılabilmesine konvertibilite denir.

Döviz kurları günümüzde özellikle küçük ve açık ekonomiler için taşıdıkları önem 
ve reel ekonomiyi doğrudan etkileme potansiyelleri nedeniyle, uygulanan para politikası 
çerçevesinde doğrudan hedef, gösterge veya araç olarak kullanılmaktadırlar. Döviz ku-
runa yönelik uygulamalar, bir uçta sabit kur rejimi, diğer uçta ise serbest dalgalı olmak 
üzere, iki rejim arasında şekillenmektedir. Sabit kur rejiminde, ulusal paranın değeri ya-
bancı bir para veya paralardan oluşan bir sepet karşısında sabitlenmekte ve bu değerin 
sürmesi para otoritesi tarafından bazen açık bazen de dolaylı olarak garanti edilmektedir. 
Para Kurulu türü uygulamalarda, bir tara�an kur sabitlenirken diğer tara�an ulusal para 
arzı tamamen bu kur üzerinden gerçekleştirilen döviz alım-satımlarına bağlanmaktadır. 
Serbest dalgalı kur rejiminde ise, döviz kurunun fiyatı piyasada oluşan arz ve talebe göre 
belirlenmektedir. Bunların yanı sıra birçok ara rejim mevcuttur. Örneğin dalgalı kur re-
jiminde kur büyük ölçüde piyasadaki arz ve talep koşullarına göre belirlenmekle birlikte 
para otoritesi piyasaya seyrek olarak ve sınırlı miktarlarda müdahale etmekte; kontrollü 
dalgalanma rejiminde yine herhangi bir kur hedefi olmamakla birlikte çeşitli nedenlerle 
sık sık müdahaleler gerçekleşebilmektedir. Sürünen kur adı altındaki rejimlerde ise, kur 
belirli birtakım kriterlere göre yönlendirilmekte ve para otoritesi tarafından gerektiğin-
de müdahale edilmektedir. Kura yönelik bu tür rejimlerin seçimi, ülkelerin içinde bulun-
duğu şartlara göre değişmektedir (http://www.tcmb.gov.tr, Terimler Sözlüğü).

Aşağıdaki Tablo 7.1’de 19.01.2016 Günü Saat 15:30’da Belirlenen Gösterge Nite-
liğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları ve Tablo 7.2’de Çapraz Kurlar 
gösterilmiştir. 

Kaldıraç, döviz piyasalarında, 
küçük tutarlarla  büyük hacimli 
işlemler yapılmasını sağlayan 
finansal olanaktır.

Döviz kuru, bir birim ülke 
parasının diğer bir ülke parası 
cinsinden fiyatına, değerine denir.

1
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Döviz Kodu 
Currency 
Code

Birim 
Unit

Döviz Cinsi 
Currency

Döviz 
Alış Forex 
Buying

Döviz 
Satış 
Forex 
Selling

Efektif Alış 
Banknote 
Buying

Efektif 
Satış 
Banknote 
Selling

	 SD/TRY 1 ABD	DOLARI 3.0243 3.0297 3.0222 3.0342

	A D/TRY 1
A STRALYA	
DOLARI

2,0910 2,1046 2,0814 2,1172

	DKK/TRY 1
DANİMARKA	
KRON

0.43991 0.44208 0.43960 0.44310

	E R/TRY 1 E RO 3.2879 3.2938 3.2856 3.2987

	GB /TRY 1
İNGİLİ 	
STERLİNİ

4.3135 4.3360 4.3105 4.3425

	C F/TRY 1
İS İÇRE	
FRANGI

2.9977 3.0170 2.9932 3.0215

Tablo 7.1’de de görüleceği gibi döviz kurları alış ve satış kuru olmak üzere iki şekilde 
ilan edilir. Bu açıdan bakıldığında bu piyasada aktif bir biçimde yer alan finansal kurum-
lar hem alıcı hem de satıcı konumdadırlar. İki fiyat arasındaki fark ise kur marjı olarak ad-
landırılır. Herhangi bir paranın kur marjını etkileyen faktörler aşağıdaki gibi sıralanabilir 
(Parasız, Yıldırım, 1994).

•	 Kur	marjı	alınan	satılan	paranın	miktarına	göre	değişir.	Alınıp	satılan	para	miktarı	
ne kadar azsa kur marjı o kadar büyük olmaktadır.

•	 Kur	marjı	finansal	merkezlerin	boyutuna	göre	değişir.	Gelişmiş	finansal	merkez-
lerde kur marjı küçüktür. 

•	 Kur	marjı	paranın	fiyatındaki	dalgalanmaya	göre	değişir.	Dövizin	fiyatındaki	iniş	
ve çıkışlar ne kadar büyükse, marjda o kadar büyük olacaktır. Örneğin belirsizliğin 
yoğun olduğu ortamlarda kur marjı büyük olmaktadır. 

•	 Kur	marjı	para	piyasasının	derinliğine	göre	değişir.	Para	piyasasının	derinliği	ne	
kadar azsa, marj o kadar büyür. 

•	 Kur	marjı	alınıp	satılan	araçları	türüne	göre	değişir.	Banka	bonoları	ve	banka	poli-
çeleri için marj daha büyüktür. 

Uluslararası piyasalarda genellikle döviz kurları ABD doları ile yerel paralar arasındaki de-
ğişim oranı şeklinde ifade edildiği için, ABD doları dışındaki iki para birimi arasındaki deği-
şim oranı bunların ABD doları cinsinden fiyatlarına göre dolaylı olarak hesaplanabilmektedir. 
Çapraz kur, iki yabancı para ve bu iki paranın her birinin bir üçüncü yabancı para (genellikle 
ABD doları) ile arasındaki parite olarak tanımlanan döviz değişim kurudur. Diğer bir ifadeyle, 
iki para birimi arasındaki dolaylı değişim oranına çapraz kur adı verilmektedir. 

Ülkelerde kurların genel olarak dolar üzerinden ifade ediliyor olması, çapraz kur 
yönteminde de doların kullanılmasını kolaylaştırmıştır. Türkiye’de de çapraz kur he-
saplaması için Merkez Bankası tarafından belirlenen kur, dolardır. Merkez Bankası, 
çapraz kurları yayınlarken, doları taban olarak kullanmaktadır (http://www.tcmb.gov.
tr, Terimler Sözlüğü).

Çapraz kur ilişkisini bir Merkez Bankası verileri üzerinden açıklayacak olursak, Tablo 
7.1’de Döviz satış fiyatı 1 EUR = 3.2938 olarak gösterilmektedir. Tablo 7.2’de ise EUR/USD 
çapraz kuru 1.082 olarak verilmektedir. Euro satış fiyatını yani 3.2938’i EUR/USD çapraz 
kuruna böldüğümüzde 3.2938/1.082=3.0297 yani 1 ABD dolarının TL karşısındaki fiyatı-
nı bulmuş oluruz. Çapraz kuru bulmak isteseydik Tablo 7.1’deki EURO döviz satış fiyatını 
(3.2938) , ABD döviz satış fiyatına (3.0297) böldüğümüzde Tablo 7.2’de gösterilen EUR/
USD parite değeri olan 1.0872’ye ulaşmış oluruz. 

Tablo 7.1
Gösterge Niteliğindeki 
Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankası Kurları

Kaynak: http://www.
tcmb.gov.tr/wps/wcm/
connect/TCMB+TR/
TCMB+TR/
Main+Menu/
Istatistikler/
Doviz+Kurlari/Goster
ge+Niteligindeki+Mer
kez+Bankasi+Kurlarii 
(Erişim Tarihi: 12 Ocak 
2016)
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Çapraz Kurlar / Cross Rates
Döviz Kodu
Currency Code

Birim
Unit

Döviz Cinsi
Currency

Çapraz Kur
Cross Rate

Döviz Cinsi
Currency

	 SD/A D 1 ABD	DOLARI 1.4429 A STRALYA	DOLARI

	 SD/DKK 1 ABD	DOLARI 6.8641 DANİMARKA	KRON

	 SD/C F 1 ABD	DOLARI 1.0065 İS İÇRE	FRANGI

	 SD/SEK 1 ABD	DOLARI 8.5668 İS İÇRE	KRON

	 SD/ Y 1 ABD	DOLARI 117.92 A ON	YENİ

	 SD/CAD 1 ABD	DOLARI 1.4460 KANADA	DOLARI

	 SD/NOK 1 ABD	DOLARI 8.8429 NOR EÇ	KRON

	 SD/SAR 1 ABD	DOLARI 3.7503 S Dİ	ARABİSTAN	RİYALİ

	E R/ SD 1 E RO 1.0872 ABD	DOLARI

	GB / SD 1 İNGİLİ 	STERLİNİ 1.4287 ABD	DOLARI

ABD doları üzerinden ihracat ve/veya ABD doları üzerinden ithalat yapan bir işletmenin 
alım ve satıma ilişkin olarak spot ve vadeli döviz piyasasındaki USD/TRY paritesini ve olası 
değişimleri takip etmesi gerekmektedir. Aksi takdirde kur riskine karşı korunma sağlaması 
mümkün olmayacaktır. Paritedeki değişme ihracat ve/veya ithalat yapan tüm firmaların kur 
riskiyle karşılaşmalarına neden olabilecek bir gelişmedir.

TC Merkez Bankasının web sayfasına bağlanarak, 19 Ocak 2015 tarihindeki döviz kurlarını 
bulunuz. O tarihteki EUR/USD paritesi ile 19 Ocak 2016 tarihindeki parite değerlerini karşı-
laştırınız. 1 yıl içerisindeki bu değişimi nasıl yorumlarsınız? 

Döviz piyasaları Vadeli Piyasa “Forward Market” ve Vadesiz Piyasa “Spot Market” ol-
mak üzere, ikiye ayrılırlar. Vadesiz piyasalarda döviz işlemleri herhangi bir işgününde o 
günün (Spot) döviz kuru üzerinden yapılmaktadır. Diğer bir anlatımla spot kur dövizin 
hemen tesliminde uygulanan cari piyasa kurudur. Spot piyasada yapılan işlemler, Forward 
piyasada yapılan döviz işlemleri için de referans olmaktadır. Vadeli piyasalardaki döviz 
işlemleri ise, tara�arın sözleşme ile karşılıklı olarak karar verdikleri gelecekteki bir gün 
ve döviz kuru üzerinden (Vadeli Döviz Kuru) döviz alım ve satımının taahhüt edilmesi 
şeklinde yapılmaktadır. Vadeli kur eğer spot kurdan büyükse aradaki fark “vade primi”, 
eğer küçükse de “vade iskontosu” ortaya çıkar. Vade iskontosu ve/veya vade primi aslında 
ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeylerinin faiz oranlarına ve faiz oranlarındaki farklılık-
larında kura yansıması şeklinde ortaya çıkar.

Örneğin Japonya’daki faiz oranı, Euro bölgesinde geçerli olan faiz oranlarından daha 
düşükse Japon Yeni, Euro karşısında spot piyasaya göre daha primli satılacaktır. Çünkü 
elindeki fonları Euro bölgesinden Japonya’ya aktaran bir yatırımcı, Euro bölgesinde daha 
yüksek bir faiz geliri elde edecekken transfer işleminden dolayı faiz kaybına uğrayacaktır. 
Yatırımcı bu kaybı elindeki Euro’yu Yen’e çevirip değerlendirmesi ve sonrasında da kendi 

Tablo 7.2
Gösterge Niteliğindeki 
Çapraz Kurlar

Kaynak: http://www.
tcmb.gov.tr/wps/wcm/
connect/TCMB+TR/
TCMB+TR/
Main+Menu/
Istatistikler/
Doviz+Kurlari/Goster
ge+Niteligindeki+Mer
kez+Bankasi+Kurlarii
(Erişim Tarihi:12 Ocak 
2016)
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bölgesine yeniden transfer ettiğinde ona daha yüksek bir yen kuru sağlaması durumunda 
ancak bu kaybını önleyebilir. Bu da vadeli piyasada Yen’in prim yapması anlamına gel-
mektedir. Burada unutulmaması gereken konu uluslararası piyasalarda yaşanan olumsuz 
gelişmeler ve geleceğin belirsizliği nedeniyle “spot-vadeli kur” farkı, her zaman ilgili ül-
kelerin faiz oranlan farkına eşit olmayabileceğidir. 

Vadeli kurların hesaplanmasında aşağıdaki formül aracılığı ile bulunabilir:

 

Forward Kur = Spot Kur + Vade Marjı

Vade Marjı =
Spot Kur X (Faiz Oranı Farkı) X Vade

360

USD/TRY kuru 3.04, 90 günlük Euro faizi; % 2.50, 90 günlük TRY faizi ise %9.25 olduğun-
da, forward kur ne olur?
Öncelikle verileri yerine koyduğumuzda;

 
Vade Marjı =

3.04 X (0,0925 – 0,025) X 90
360

Vade Marjı= 0.0513
Vadeli Kur= 3.04 + 0.0513=3.0913 olarak bulunur.

EUR/TRY kuru 3.34, 90 günlük Euro faizi; % 3.50, 90 günlük TRY faizi ise %10.25 olduğun-
da, forward kur ne olur?

Vadeli kurların hesaplanmasında finansal aracı kurumların sayfalarında çeşitli hesaplama 
araçlarından faydalanabilirsiniz. http://www.hesapcim.com/forward-hesaplama sayfasını 
ziyaret ederek yukarıda bulduğumuz sonucu kontrol edebilirsiniz.

ULUSLARARASI PARA PİYASALARI
Uluslararası para piyasaları, yabancı para cinsinden borçlanan hükümetlerin, işletmele-
rin ve yatırımcıların yapmış oldukları kısa vadeli fon ihtiyaçlarını karşılamaları ve bu-
nunla birlikte bu birimlerin fon fazlalarını değerlendirmeleri amacıyla ortaya çıkmıştır. 
Uluslararası para piyasası tüm ülkelerdeki büyük bankaların oluşturduğu bir piyasadır. 
Bu piyasanın iki önemli bileşeni, Avrupa para piyasası ve Asya para piyasasıdır. Avrupa 
para piyasasının orijini, 1960-1970 li yıllarda gelişim gösteren Avrupa döviz piyasasına 
dayanmaktadır. Belirtilen dönem içerisinde uluslararası ticaretin artması, ABD dolarına 
olan ihtiyaç Avrupa’da dolar üzerinden mevduat kabul eden bankaların artmasına neden 
olmuş ve Euro dolar piyasası ortaya çıkmıştır (Doğukanlı, 2008).

Euro dolar terimi, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) dışındaki bankalarda veya ABD 
bankalarının yurt dışı şubelerinde tutulan ABD doları cinsinden mevduatları ifade etmek 
için kullanılmaktadır. Euro ifadesi, bu tür mevduatların büyük çoğunluğunun özellikle 
Batı Avrupa ülkelerindeki bankalarda tutulmasından kaynaklanmaktadır. Asya ve benzeri 
diğer tüm ülkelerde tutulan ABD doları hesapları da bu adla anılmaktadır (http://www.
tcmb.gov.tr, Terimler Sözlüğü).

Asya para piyasası da orijinal olarak Asya dolar piyasası olarak adlandırılmakta ve ABD 
doları veya diğer para birimlerini kullanan işletmelerin ihtiyaçlarını karşılama amacıyla ortaya 
çıkmıştır. Günümüzde Asya para piyasasının merkezi, çeşitli para birimleri cinsinden mevduat 
kabul eden ve borç veren büyük bankaların olduğu Singapur ve Hong Kong’da yer almaktadır. 

ÖRNEK 
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Uluslararası para piyasalarının temel işlevi, fon ihtiyacı içerisinde olan birimlere kredi 
sağlayarak kaldıraç görevini yerine getirmektir. Bu piyasalarda borçlanma aracı olarak Euro 
krediler ve Sendikasyon kredileri ağırlıklı olarak kullanılmaktadır. Sendikasyon kredileri, 
genel olarak “bir grup finansal kurumun, ortak vade ve koşullarda özelliği olan bir borç-
luya fon sunması” şeklinde tanımlanabilir. Sendikasyon kredilerinin, ülke içerisinde yasal 
düzenlemelerle borç verme kapasitesi sınırlandırılan bankalar tarafından yaygın olarak kul-
lanıldığı söylenebilir. Kredi veren kuruluşlar açısından sendikasyon kredi piyasasının ana 
katılımcıları Amerikan ticaret bankaları, Japon ticaret bankaları ile Avrupa’nın önde gelen 
ticaret bankaları ve diğer küçük bankalardır. Bu piyasadan fon sağlayanlar ise hükümetler, 
bankalar, uluslararası faaliyet gösteren işletmeler, belediyeler ve diğer devlet kuruluşlarıdır.

Uluslararası para ve kredi piyasasında borçluların ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 
birçok araç kullanılmakta ve bu amaçla da yeni ürünler geliştirilmektedir. Bu piyasada 
kullanılan araçlar şu şekilde sıralanabilir (Rodes, 1993; Ayrıca bkz. Başar, 1996): 

•	 Vadeli	Borç
•	 Rotatif	Kredi
•	 Stand-by	Kredi
•	 Stand-by	Kredi	Mektubu
•	 Karma	İşlemler

Vadeli borç ve Rotatif krediler arasındaki temel farklılık nedir?

Vadeli Borç
Belirlenen dönem içerisinde belirli bir tutar için açılan kredidir. Borçlunun fonları kul-
lanım süresi içerisinde tek bir seferde veya dilimler halinde krediyi çekme hakkı vardır. 
Vadeli borçlanmada kredinin geri ödenmesi, önceden kabul edilen geri ödeme progra-
mına göre ya da tek bir seferde vade sonunda yapılabilir. Geri ödenen tutarlar yeniden 
çekilemez. Borçlu için getirilen bu sınırlama, vadeli borçlanma ile rotatif kredi arasındaki 
temel farkı oluşturur.

Rotatif Kredi
Rotatif kredi vadeli borçlanmada olduğu gibi, belirli bir dönem içerisinde belirli bir tu-
tar için gerçekleştirilmesine karşılık, ondan farklı olarak borçluya krediyi kullanma, geri 
ödeme belirli bir bölümünü yeniden çekme esnekliğini tanıyan kredi türüdür. Diğer bir 
anlatımla rotatif kredi, kullanıldıkça ve geri ödendikçe yenilenen kredidir.

Stand-by Kredi - Kullanıma Hazır Kredi
Stand-by kredi bir banka tarafından müşterisine veya diğer bir bankaya belirli bir süre 
içerisinde ve belirli bir miktara kadar kullanılmak üzere hazır tutulan kredidir. Rotatif 
kredinin farklı bir uygulamasıdır, ondan farkı hazır tutulan bu kredinin borçlu tarafından 
çekilmesi zorunlu değildir. Böylece borçluya diğer kaynaklardan (Euro finansman bono-
su, Euro orta vadeli bonolar vb.) fon sağlayamadığı durumlara ilişkin stand-by şeklinde 
fon sağlayabileceği garantisi verilir.

Stand-by Kredi Mektubu
Stand-by kredi mektubu, bir bankanın müşterisine ait herhangi bir borcun ödenmemesi 
veya herhangi bir yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda lehdarın talebi üzerine 
belirli olan miktardaki parayı gayri kabili rücu olarak ödeyeceğini taahhüt eden mektup-
tur. Borçlunun üçüncü şahıslarla olan ilişkilerinde kredi riskinin üstlenilmesi bakımından 
önemli bir araçtır. Bu araç özel yerleşimler (private placements), dolaylı kiralama, proje 
finansmanı ve ihracat kredi işlemlerini desteklemek amacıyla kullanılmaktadır. 

4
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Karma İşlemler
Uluslararası bankalardan sağlanan kredilerde ağırlıklı olarak değişken faiz oranı kulla-
nılmakta ve faiz oranı kredi anlaşmasının koşullarına göre dönemler halinde belirlen-
mektedir. Bu tür kredi işlemi ile sağlanan fonlar kur ve faiz riskinin önlenmesi amacıyla, 
borçlunun ihtiyacına göre faiz swapı, para swapı ve opsiyon gibi işlemlerle birleştirilebilir.

ULUSLARARASI HİSSE SENEDİ PİYASALARI
1980’li yıllardan itibaren ülkelerin uygulamaya başladığı finansal serbestleşme politikala-
rı ve küreselleşmenin etkisiyle birlikte finansal piyasalarda uluslararası yatırımcılar daha 
fazla işlem yapmaya başlamışlardır. Yatırımcıların uluslararası piyasalarda daha fazla iş-
lem yapmasının temelinde portföy çeşitlendirmesi yatmakta ve çeşitli risk seviyelerine 
göre maksimum getiri elde etmek amacı yer almaktadır (Korkmaz, Çevik, 2008).

Piyasalara girişle ilgili yasal düzenlemelerin kolaylaştırılması ulusal hisse senedi pi-
yasalarına kote olan yabancı hisse senetlerinin sayısında önemli düzeyde bir artış mey-
dana getirmiştir. Uluslararası piyasalara hisse senedi ihracının firmanın marka bilincini 
kuvvetlendirmesi, kredibilitesinin artmasına katkı sağlaması, kayıt koşullarının ve ihraç 
maliyetlerinin ulusal piyasalara göre daha avantajlı olabilmesi gibi faktörler uluslararası 
piyasaları hem fon arz edenler, hem de fon talep edenler açısından cazip hale getirmiştir. 
Uluslararasılaşan firmaların yeni pazarlara daha kolay girebilmesinin sağladığı avantajlar 
firmaların uluslararası hisse senedi piyasasına hisse senedi ihraç sürecini hızlandırmıştır. 
Ulusal piyasaların dar kalıplarından kurtulan firmalar, uluslararası piyasalara menkul kıy-
met ihraç ederek ulusal piyasalardan sağlayamayacakları büyüklükte fon elde edebilmekte 
ve hisse senetlerinin likiditesini artırabilmektedirler. Uluslararası hisse senedi piyasası, ge-
lişmekte olan ülke kamu kuruluşlarının hisse senetleri içinde önemli bir pazardır. Yabancı 
hisse senetleri, özelliklede gelişmekte olan ülke hisse senetleri sahip oldukları bu potansi-
yel faydalarına rağmen riskli bir yatırım aracıdır. Çünkü yabancı hisse senetleri, firmanın 
faaliyetleri hakkındaki bilgiye ulaşmanın güçlüğü, bilgi edinmenin maliyetli olması, çoğu 
zaman piyasaya giriş veya elde edilen gelirin transferi önündeki engeller, piyasaların geliş-
mişlik düzeyinin ortaya çıkardığı sorunlar gibi doğal yatırım ortamını bozan, riskli hale 
getiren birçok faktörü de bünyesinde barındırmaktadır (Yalçıner, 2008). 

İşletmelerin faaliyet gösterdiği bölge ve gelecekteki nakit akışlarının en yeterli ol-
duğu ülkede faaliyette bulunmak istemesi nedeniyle, hisse senedinin nerede satılacağı 
konusunda verilecek kararı etkilemektedir. Bazı ABD şirketlerinin hisse senetleri tüm 
dünyada çok sayıda hisse senedi piyasasında alınıp satılmaktadır. Bu da ABD’li olmayan 
yatırımcılara, ABD hisse senetlerine kolayca ulaşmalarını sağlamaktadır. Ayrıca birçok 
Avrupa ülkesinin ortak para birimine geçmesi, ABD ve Avrupa kökenli işletmelerin 
hisse senedi taleplerinin artması ile sonuçlanmıştır. Yine aynı şekilde ABD kökenli ol-
mayan işletmeler likidite sağlamak amacıyla, ABD’de dolar cinsinden hisse senedi ihraç 
etmektedir. Bu tür hisse senetleri Yankee hisse senedi olarak adlandırılmaktadır (Madu-
ra, 2012). Aşağıda Tablo 7.3’de çeşitli ülkelerin borsa şirketlerinin piyasa kapitilizasyon 
oranları ve şirket sayıları verilmiştir. 

Kapitilizasyon oranı piyasa 
değerini göstermekte ve 
piyasaların büyüklüğü hakkında 
yatırımcılara ve diğer bilgi 
kullanıcılarına fikir vermektedir.
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Ülkeler 2012 2013 2014 2015/06 Şirket Sayıları

Almanya 1.486.315 1.936.106 1.738.539 1.752.564 644

ABD 18.668.333 24.034.854 26.330.589 26.480.706 5.292

Arjantin 34.255 53.105 60.142 67.116 99

Avusturya 106.037 117.671 96.790 97.459 96

Brez lya 1.227.447 1.020.455 843.894 760.226 359

Çin 3.697.376 3.949.143 6.004.948 9.601.591 2.797

Danimarka - - - - -

Endonezya 428.223 346.674 - - 512

F l p nler 229.317 217.320 - - 263

F nland ya - - - - -

nd stan 1.263.335 1.138.834 1.558.300 1.599.681 7.439

İng ltere 3.396.505 4.428.975 - - 2.736

İrlanda 108.989 170.123 143.466 156.173 54

İspanya 995.088 1.116.561 992.914 960.881 3.595

İsrail 161.855 203.301 200.525 223.420 467

İsveç - - 1.495.314 1.545.786 276

İtalya - - - - -

aponya 3.478.832 4.543.169 4.377.994 4.944.150 3.494

Kanada 2.058.839 2.113.822 2.093.697 2.046.030 3.729

Kolomb ya 262.101 202.693 146.746 122.812 74

Kore 1.179.419 1.234.549 1.212.759 1.334.375 1.877

Lüksemburg 70.338 78.641 63.168 60.144 197

Macar stan 20.760 19.797 14.513 16.884 46

Malezya 466.588 500.387 459.004 417.205 904

Meks ka 525.057 526.016 480.245 463.545 139

Mısır 59.182 61.630 70.084 63.912 254

OM 995.719 1.269.214 1.196.725 1.237.965 817

eru 102.617 80.978 - - 258

olonya 177.408 - - - 865

Rusya 825.340 770.657 - - 258

Sr 	Lanka 16.974 18.807 23.665 22.768 297

Şili 313.325 265.150 233.245 221.007 311

Tayland 389.756 354.340 430.427 428.891 623

T RKİYE 315.198 195.746 219.763 183.943 424

Yunan stan 44.877 70.192 55.154 43.606 243

Tablo 7.3’e dikkat edildiğinde ABD borsalarının piyasa kapitilizasyon değerinin nere-
deyse diğer tüm ülkelerin piyasa kapitilizasyon değerleri toplamına yaklaşık olduğu söy-
lenebilir. Bu büyüklüğün önemli bir nedeni ABD piyasalarında hisse senedine yatırımın 
diğer ülkelere göre daha kolay olmasıdır. ABD piyasalarında hisse senedine yatırımı ko-
laylaştıran iki faktörden söz edilmektedir. Bunlardan birincisi ABD borsalarına, Japonya 

Tablo 7.3
Çeşitli Ülke 
Borsalarının Piyasa 
Kapitilizasyon Değerleri 
(Milyon Dolar)
ve Şirket Sayıları

Kaynak: http://www.
spk.gov.tr; Uluslararası 
Ekonomik ve Finansal 
Göstergeler 
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ve Almanya borsalarıyla karşılaştırıldığında mevzuat ve işlem bürokrasisi açısından ya-
bancı şirketlerin girişi daha kolay olmaktadır. Diğeri ise ABD borsalarının sahip olduğu 
teknolojik ve telekomünikasyon alt yapısının yabancı yatırımcılar açısından borsalarda 
işlem yapmalarını daha kolay kılmasıdır (Doğukanlı, 2008).

Sermaye Piyasası Kurulunun web sayfasına bağlanarak, çeşitli ülkelerin borsalarındaki iş-
lem hacimlerini ve işlem hacimlerinin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) rakamlarına oran-
larını bulunuz. Bu veriler doğrultusunda ilk 10 ülkeyi karşılaştırınız.

ULUSLARARASI TAHVİL PİYASALARI
Uluslararası tahviller genel olarak ikiye ayrılıp incelenebilir. Bunlar, yabancı tahviller ve 
euro tahvillerdir. Tahvil yoluyla uluslararası piyasalardan finansman sağlayanlar, sendi-
kasyon kredilerinde olduğu gibi, özel şirketler, hükümetler, yerel yönetimler ve ekonomiy-
le ilgili olan devlet kuruluşlarıdır. 

Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler, uluslararası piyasalara tahvil ihracı yaparak 
yurt dışında tanınma ve yurt içine oranla daha likit piyasalarda işlem yapabilme imkanı 
elde ederler. Yabancı tahvil ve euro tahviller arasında benzer ve farklı özellikler bulun-
maktadır. Yabancı tahvil piyasasında yasal düzenlemeler daha etkinken, Euro Tahvil piya-
sası yabancı tahvile oranla  daha çok gelişmiştir.

Euro tahviller, tek bir ulusal para birimi üzerinden çıkarılabildiği gibi, birden fazla 
para birimi üzerinden de çıkarılabilmektedir. Örneğin, ABD doları üzerinden çıkarılan 
bir tahvil, ABD dışında diğer ülkelerin sermaye piyasalarında satışa sunuluyorsa, söz ko-
nusu tahvil Euro tahvil olarak nitelendirilmektedir. Buna karşılık yabancı tahviller, ihraç 
edildikleri ülkenin para cinsinden çıkarılmak durumundadırlar. 

Yabancı tahviller bazı piyasalarda çeşitli isimler adı altında anılırlar. Örneğin yabancı 
tahvil ABD piyasasına ihraç edilmişse “Yankee Tahvilleri”, Japonya Piyasasına ihraç edil-
mişse “Samurai Tahvilleri”, İngiltere piyasasına ihraç edilmişse “Bulldog Tahvilleri”, İspan-
ya piyasasına ihraç edilmişse “Matador Tahvilleri” olarak adlandırılırlar. 

Belirli bir yabancı paraya bağlı olması ve o ülke piyasasında satışa sunulmuş olması 
bu tahvillerin ilgili ülke mevzuatına uymasını gerekli kılmaktadır (Doğukanlı 2008, Halil 
Seyidoğlu, 2003).

Euro Tahviller “devredilebilir” belgesiyle çıkarılmışlarsa, vadeden önce paraya çevri-
lebilir ya da kolayca el değiştirilebilir araçlar haline gelebilirler. Diğer bir ifade ile Euro 
Tahviller, vade sonunu beklemeden işlem yapılacak tarihteki piyasa koşulları çerçevesinde 
nakde çevrilebilmektedirler.

Euro tahviller, devletlerin ve işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanmasında özellikle fi-
yat, ortalama ömür, vade, hız ve esnek yapıları nedeniyle uluslararası faaliyet gösteren ve 
uluslararası finansman sağlayan işletmeler açısından uygun bir finansman kaynağı olarak 
görülmektedir. Ayrıca, finansal risklere karşı korunmada; tahvillerin sabit faizli borçlar 
olması, değişken faizli banka kredilerine oranla üstünlük sağlamaktadır.

Euro Tahvillerin taşıyana kayıtlı bir biçimde olması, ulusal yasal düzenlemelerin dı-
şında olmaları, ulusal faiz sınırına tabi olmamaları ve faiz gelirlerinden vergi alınmaması, 
borsalara kayıt zorunluluğunun bulunmaması gibi özellikleri Euro Tahvil piyasalarının 
tahvil piyasaları arasında en gelişmiş ve yaygın olmasını sağlamıştır (http://www.ekodia-
log.com/Konular/tahvil-piyasalari.html). 

Uluslararası piyasalara tahvil ihraç edebilmek için kredi değerliliğinin yüksek diğer bir 
anlatımla ülke riskinin düşük olması gerekmektedir. 
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Euro tahvil: Çıkarıldığı para 
cinsinin dolanımda bulunduğu 
ülke dışındaki diğer ülkelerde 
satılan uluslararası bir tahvildir.

Yabancı tahviller: Bir devletin, 
kamu kuruluşunun veya bir 
işletmenin, yabancı bir ülkede 
satılmak üzere o yabancı ülkenin 
parası cinsinden ihraç ettikleri 
tahvillerdir.



7. Ünite - Uluslararası Piyasalar ve Finansal Yönetim 169

Uluslararası Tahvil Pazarı’nda Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından ihraç edilen ve Bor-
sa kotunda bulunan dış borçlanma araçları Euro Tahviller işlem görmektedir. Uluslararası 
Tahvil Pazarı’nda alım satım işlemleri elektronik olarak çoklu fiyat-sürekli müzayede siste-
mine göre yapılmaktadır. Euro Tahvillere ilişkin her bir döviz cinsinden ihraç edilen tahvil-
lerde emirler aynı döviz cinsi ve 100 birim üzerinden fiyatlandırılmaktadır. Pazar’da asgari 
1 (T+1), azami 15 gün (T+15) ileri valörlü işlemler yapılabilmektedir. 

EURO FİNASMAN BONOLARI VE ORTA VADELİ BONOLAR
Kredi değerliliği yüksek olan işletmeler tarafından kısa süreli finansman sağlamaya yö-
nelik çıkarılan finansman bonoları, yabancı bir paraya bağlı olarak çıkarılmakta ve ulusal 
piyasalarda satışa sunulmaktadır. 1980’lere kadar bankalar konsorsiyumunun satış yük-
lenimi aracılığıyla çıkartılan Euro finansman bonoları bugün için hem bankalar hem de 
doğrudan doğruya yatırımcılara pazarlanabilmektedir. Uluslararası mali piyasalara en son 
giren borçlanma araçlarından biriside Euro orta vadeli bonolardır. Bunlar 1980’li yılların 
sonlarında ilk kez Amerika’da ortaya çıkmışlardır. 

Euro orta vadeli bonolar, euro finansman bonoları ile daha uzun vadeli uluslararası 
tahviller arasındaki boşluğu doldurmaktadır. Kısa dönemli bir araç niteliği taşıyan Euro 
finansman bonoları, orta vadeli bono piyasasının gelişimine katkı sağlamıştır. Orta vadeli 
bono piyasasında vadeler üç ile on yıl arasında değişmektedir (Başar, 1996). 

ULUSLARARASI FİNANSAL YÖNETİM
Uluslararası finansal yönetim uygulamaları, ulusal düzeydeki finansal yönetim uygulama-
larından çok farklı olmamakla birlikte, ulusal finansal yönetime nazaran daha çok risk ve 
karmaşık bir yapı içerir. Finansal yönetimin uluslararası nitelik kazanması ve karmaşık bir 
yapıya bürünmesi, finansal kararların farklı piyasalarda, farklı kültürlerde, farklı kanunlar 
çerçevesinde ve özellikle faiz oranlarının ve para birimlerinin farklı olduğu bir ortamda 
alınması zorunluluğundan kaynaklanmaktadır.

Uluslararası finansal yönetimi, finansal yönetimden ayrılmasında 3 temel boyut söz 
konusudur. Bunlar;

1. Yabancı para ile işlem ve politik riskler
2. Pazar sınırlılıkları
3. Genişletilmiş fırsat kümeleri
Aslında uluslararası finansın bu üç boyutu ulusların egemenlik hakkına dayanarak 

çıkarmış oldukları para birimlerinden, ekonomi politikalarında izledikleri stratejilerden, 
uyguladıkları vergilerden, sermayenin, malların ve bireylerin sınır ötesi hareketliliğinden 
kaynaklanmaktadır. Ayrıca işletmelerin iç piyasalarda yaşadıkları sınırlılıklar ve uluslara-
rası piyasaların çokuluslu işletmelere sundukları fırsatlar da uluslararası finansal yöneti-
min farklı boyutlarda olmasına neden olmuştur (Eun, Resnick,1997). 

Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler açısından finansal yönetim uygulamalarının 
temelini çalışma sermayesi yönetimi ile yabancı bir ülkede yapılan doğrudan yabancı ser-
maye yatırımları kapsamında sermaye bütçelemesi kararları oluşturur. 

Çalışma sermayesi yönetimi ağırlıklı olarak yukarıda anlatılan döviz, bono ve sendi-
kasyon kredileri aracılığı ile uluslararası para piyasalarında gerçekleştirilirken, doğrudan 
yabancı sermaye yatırımları uluslararası para ve sermaye piyasaları araçları ile gerçekleş-
tirilir. Diğer bir anlatımla, çalışma sermayesi yönetimi daha çok mali yatırımlara yönelik 
yapılırken, doğrudan yabancı sermaye yatırımları fiziki üretime yönelik yapılan yatırım-
lardır. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları yabancı bir ülkede iş ortaklığı oluşturma, 
birleşme, satın alma veya tamamen yeni bir işleme kurma şeklinde ortaya çıkabilir.
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ÇALIŞMA SERMAYESİ YÖNETİMİ
Genel olarak çalışma sermayesi yönetimi, işletmelerin nakit, alacak ve stok gibi kısa vadeli 
varlıklarıyla, kısa vadeli borçların yönetilmesini kapsar. Kısa dönemli varlıkların hangi 
düzeyde olacağı planlanan satışlara bağlı olarak belirlenir. Bu varlıkların finansmanı ise 
finansmanın temel ilkeleri doğrultusunda kısa vadeli kaynaklarla olmalıdır. 

Uluslararası çalışma sermayesi yönetimi, genel anlamda iki temel amaca hizmet 
eder. Bunlardan birincisi, kısa süreli yatırımların ve mali fonların çeşitli paralar ve ülke-
ler arasındaki dağıtımını sağlayarak, işletmenin gelirlerini en yükseğe çıkarmak; ikinci-
si ise çeşitli para piyasalarından ödünç alarak, borçlanma maliyetini en aza indirmektir. 
Burada temel amaç likidite, risk ve kârlılık dengesini bozmadan çalışma sermayesine 
bağlanan fonların azaltılması olmalıdır. Etkin bir çalışma sermayesi yönetimi, çokuluslu 
şirketlerin öz kaynak ve aktif karlılığını arttıracak ve performansını yükseltecektir (Ay-
dın, Başar ve Coşkun, 2015).

Uluslararası alanda işletme sermayesi yönetimi özellikle fon akımlarının değişik döviz-
ler üzerinden ve farklı vadelerde gerçekleşmesi, vadeli ithalat/ihracat yapılması gibi konu-
larla ilgilidir. İşletme faaliyetlerinin uluslararası boyut kazanması, döviz piyasalarının ya-
kından izlenmesi, kur tahminlerinin yapılması ve mali risklerin yönetilmesini zorunlu kılar. 

Üretim ve satışlarını tamamen uluslararası alana yaygınlaştırmış çokuluslu ve/veya 
uluslararası işletmeler açısından çalışma sermayesi yönetimi ağırlıklı olarak merkezi nakit 
yönetimiyle ilgilidir. Uluslararası işletmeler açısından nakit yönetiminin ana merkezden 
veya şubelerden yönetimi, döviz kuru riskleri, transfer fiyatlandırması ve politik riskler 
gibi konular açısından son derece önem taşır. Çeşitli yabancı paralar üzerinden gelir ve gi-
derleri bulunan uluslararası bir işletmenin, nakit giriş ve çıkışlarının tek merkezden yöne-
tilmesi ile fon maliyetlerinin azaltılması ve döviz kuru risklerinin yönetilmesinde işletme 
içi çeşitli teknikler kullanılmaktadır. Bu tekniklerden en yaygın olarak kullanılanları, net-
leştirme, denkleştirme, nakit akışlarının zamanlarının ayarlanması, transfer fiyatlaması, 
döviz sepetlerinin kullanılması, nakit akımlarının belli yerlerde toplanması, ödemelerin 
tahsili, yeniden faturalama merkezleri kurmak, havale stratejileri geliştirmektedir (Eng, 
Lees ve Mauer 1998; Erdoğan 1995, Aydın, Başar ve Coşkun, 2015). 

Şirket İçi Netleştirme
Şirket içi netleştirme, uluslararası işletmelerin bağlı şubeleriyle kendi aralarında ya-
bancı para üzerinden yaptıkları çok sayıdaki borç ve alacak işlemlerinin birlikte değer-
lendirilmesi sonucunda ortaya çıkar bir tekniktir. Netleştirme tekniğinin etkisi şirket 
içi fon transferlerini azaltarak; döviz alım satımlarını da kapsayan bu transferlerde iş-
lemlerindeki ödenecek ücret ve komisyonların diğer bir anlatımla işlem maliyetlerinin 
düşürülmesi şeklinde ortaya çıkar 

Netleştirme işlemi iki tara�ı olabileceği gibi çok tara�ı bir yapıda da olabilir. Netleştir-
me sayesinde merkez işletme ve ona bağlı ortaklık ve/veya şubeler şirket faaliyetlerinden 
eşzamanlı olarak haberdar olur ve bu da nakit yönetimi açısından zaman tasarrufu sağlar. 

Örneğin uluslararası bir Japon şirketinin, Slovenya ve Fransa’da olmak üzere iki şubesi 
olsun. Bu şubelerden birinin ABD doları üzerinden borcu diğerinin ise aynı para birimi 
üzerinden bir alacağı bulunsun. Eğer merkez işletme ya da bağlı işletmeler, kur riskine 
karşı vadeli piyasalarda korunma amaçlı işlem yaparlarsa, her bir birim ayrı ayrı işlem ma-
liyetine katlanmış olacaktır. Oysa merkezi nakit yönetimi çerçevesinde, birinin alacağı ile 
diğerinin borcu netleştirilebilir ve böylece, eksik ya da fazla pozisyonların denkleştirilme-
si yoluyla korunma amaçlı işlem maliyetlerinden önemli oranlarda tasarruf sağlanabilir. 

Netleştirme, merkez işletme 
ve bağlı işletmelerin kendi 
aralarındaki para transferi, 
borç alacak ilişkisi, kur riskinin 
yönetilmesi ve kâr paylaşımı gibi 
konularda işlem maliyetlerinin 
azalmasına yardımcı olan bir 
tekniktir.
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Denkleştirme
Denkleştirme, uluslararası işletmelerin yabancı para üzerinden yapmış oldukları işlem-
lerde kullanılabilecek bir tekniktir. Bu teknik, yabancı paranın iki yönlü hareketinin bu-
lunması halinde kullanılabilmektedir. İşletmenin tüm alacak ve ödemelerinin aynı yaban-
cı para birimi üzerinden olması, işlem riski açısından bir sorun doğurmaz. Ancak, merkez 
işletmenin ve bağlı şubelerin farklı yabancı para birimlerini kullanması, kur riskinin yanı 
sıra bunların zamanlaması açısından çeşitli problemler yaratır.

Bilançodaki bir aktifi, bu aktifin özelliklerini yansıtan bir pasi�e karşılaştırma işlemi-
ne denkleştirme adı verilir. Belli bir vadede ve belli bir yabancı para üzerinden olan bir 
borcu, aynı vadede ve aynı para birimi üzerinden bir alacakla denkleştirme, işletme açı-
sından bir risk doğurmayacaktır. Ancak, her zaman için işletmenin yapmış olduğu ihracat 
bedelinin döviz cinsini tayin edememesi, vade ve miktarların aynı olmaması gibi sorunlar, 
bu tekniğin kullanılmasını güçleştirmektedir.

Döviz Sepetlerinin Kullanılması
Uluslararası işletmelerin, nakit yönetiminde, döviz kuru risklerini önlemek amacıyla ya-
bancı para çeşitlendirmesine gitmeleri gerekmektedir. “Bütün yumurtaların aynı sepete 
konulmaması” mantığına dayanan döviz sepet tekniğinde amaç, işlemlerde kullanılan 
para sayısını arttırmak ve böylece kurlardaki olası değişmelerden en az etkilenmektir. 

Nakit Havuzu Oluşturma
Bu yöntemde, nakit akımlarının farklı merkezlerden yönetilmesi değil, belirli bir yer-
deki havuz hesabında toplanması söz konusudur. Çokuluslu işletmelerin ihtiyaç duy-
dukları nakitin dışındaki tüm yaratmış oldukları fonlar gerek spekülasyon gerekse de 
ihtiyat amacıyla havuz hesabına aktarılır. Buradaki amaç merkez hesabın etkin bir şe-
kilde kullanılması diğer bir anlatımla riskin tek merkezden minimize edilerek getirinin 
en yükseğe çıkarılmasıdır. 

Tahsilatın Hızlandırılması
Alacakların takibi ve tahsilatların hızlandırılması likidite yönetimi açısından son derece 
önemlidir. Uluslararası işlemlerin niteliği gereği malın satılmasıyla, satılan malın bedeli-
nin tahsil edilmesi arasında uzun bir zaman geçebilir. Bu durum, merkez işletme ve bağlı 
işletmeler arasında da oluşabilir. Ödemeler arasındaki gecikme, kur ve faiz oranlarındaki 
değişmelerden dolayı işletme açısından çeşitli kayıpların ortaya çıkmasına neden olabilir. 
Alacakların olabildiği ölçüde hızlı tahsil edilmesi, işletmenin likiditesini arttırdığı gibi, 
borçlanma ihtiyacını da azaltacaktır. 

Geciktirme ve Öne Alma
Bu teknik gelecekte gerçekleşmesi beklenen nakit akışlarına bağlı olarak borç ya da ala-
cakların öne alınması ya da ertelenmesine dayanmaktadır. Buradaki amaç merkez ve 
şubelerin aktif ve pasi�erini tek bir hesap gibi yönetmek ve değer kaybetmesi beklenen 
döviz cinsinden alacakların tahsilinin hızlandırılarak ve borçların ödenmesinin gecik-
tirilmesinin sağlanmasıdır.

Yeniden Faturalama Merkezleri Kurmak
Merkezi nakit yönetimi, çokuluslu işletmelerin yapısında yeniden faturalama merkezleri-
nin (YFM) kurulması ya da uluslararası finans ve faktoring şirketlerinin kullanılması gibi 
örgütsel yapıda çeşitli değişimleri gerekli kılabilir. Uluslararası faaliyet gösteren çokuluslu 

Denkleştirme, bilançodaki 
bir aktifi, bu aktifin özelliklerini 
yansıtan bir pasi�e karşılaştırma 
işlemidir.
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işletmelerin, bir başka ülkede “yeniden faturalama” amaçlı bir şirket kurması sonucunda 
YFM, çokuluslu işletmenin bağlı ortaklıklarının farklı yabancı paralar üzerinden kes-
miş oldukları faturaları satın almakta ve yerel para birimi üzerinden yeniden fatura et-
mektedir. Bu yapı altında YFM, çokuluslu işletmenin farklı ülkelerdeki döviz pozisyon-
larını yöneterek, nakit akımlarının zamanlaması konusunda önemli bir kontrole sahip 
olur. Döviz ve nakit yönetimi açısından bu şekilde oluşturulmuş bir kontrol, ÇUİ’nin 
amaçlarını başarmasında önemli bir etki sağlayabilir.

Uluslararası Finans Kurumu yeniden faturalama süreciyle ilgili olarak, aşırı idari 
sorumluluklar olmaksızın, YFM’lere bir alternatif oluşturabilir. Bu yaklaşım altında 
Uluslararası Finans Kurumu, uluslararası işletmelerin bağlı ortaklıklarından gelen fatu-
raları satın almakta ve bunlar için faktör görevi üstlenmektedir. Kurum aynı zamanda, 
faturayla ilgili döviz kuru risklerini de üstlenebilir. Örneğin, ÇUİ’nin faturasını dolar 
üzerinden düzenlemiş olan Fransa’da faaliyet gösteren bağlı ortaklık, düzenlemiş ol-
duğu faturayı Uluslararası Finans Kurumu’na satabilir ve euro ile eşdeğer bir ödeme 
alabilir. Bu şekilde işleyen bir sistemde de nakit akımlarının zamanlaması ve nakit bi-
rikimleri üzerinde önemli bir kontrol sağlanabilir. 

Transfer Fiyatlaması
Transfer fiyatlaması, uluslararası bir işletmenin bağlı ortaklıklarıyla yaptıkları ihra-
cat-ithalat işlemlerinde, kendi aralarında yaptıkları fiyatlandırma işlemine dayanan 
ve bunlar arasındaki fon transferinde yaygın olarak kullanılan bir tekniktir. Transfer 
fiyatlamasında, piyasadaki fiyatlar ile şirket içi fiyatlar, işlemin rekabetçi bir ortam-
da gerçekleşmemesi nedeniyle birbirinden farklıdır. Örneğin, Fransa’da faaliyet göste-
ren bağlı ortaklıktan, ÇUİ’nin merkezine fon transferi yapılmak isteniyorsa, merkezin 
Fransa’daki bağlı ortaklığa satmış olduğu mallara yüksek, Fransa’dan satın aldığı mal-
lara düşük fiyat uygulanması yoluyla transfer gerçekleşebilir. Fonların transfer edilme-
si ve nakit yönetimini destekleme etkisinin yanı sıra transfer fiyatlaması, kârların ve 
vergi yükümlülüklerinin yerini değiştirmek, ithalat ve gümrük tarifelerinin maliyetini 
azaltmak gibi amaçlarla da kullanılabilir. Bu işlemde, alıcı ve satıcının aynı olması ne-
deniyle kârın bölüşümü söz konusudur. Transfer fiyatlamasında uluslararası işletmenin 
faaliyet gösterdiği ülkelerdeki dış ticaret mevzuatı son derece önemlidir. İşletmeler, 
kârlılıklarını arttırabilmek için, düşük vergi uygulamalarının söz konusu olduğu ülke-
lere kârlarını bu yolla transfer edebilmektedirler.

Havale Stratejileri
Fonların bir yerden başka bir yere aktarılmasında kullanılan havaleler ve bunlarda iz-
lenen stratejiler, vergisel açıdan farklı sonuçlar doğurmaları nedeniyle nakit yönetimi 
açısından son derece önemlidir. Uluslararası işletme ile bağlı ortaklıklar arasında ya-
pılan havaleler, kâr payları, faiz, patent ücretleri ve peşin ödemeler şeklinde olabilir.

Ana şirkete yapılan havalenin kâr payı biçimini aldığı durumda havale ödemesini 
yapan bağlı ortaklık, tamamen vergilendirilmiş nakit akımlarını kullanmakta ve ana 
şirket de vergilendirilmiş geliri havale olarak almaktadır. Havalelerin ana şirkete, şirket 
içi borçların anapara ödemeleri, faiz ve patent ödemeleri biçiminde yapıldığı durum-
larda, örneğin faiz giderlerinin vergiden indirilebilmesi olanağının bulunmasından 
dolayı, havale işleminde vergiden korunmuş nakit akımları kullanılmaktadır. Patent 
ve borç anapara ödemelerinin yapılması da vergi ve kârlılık açısından benzer sonuçları 
doğurabilecektir. Bu nedenle ÇUİ’ler, nakit yönetiminde esneklik sağlamak amacıyla 
havale akışlarını son derece dikkatli planlamak durumundadırlar. 

Transfer fiyatlaması, bağlı 
ortaklıkların, kendi aralarında 
fiyatlandırma esasına dayanan ve 
fon transferine yardımcı olan bir 
tekniktir.
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SERMAYE BÜTÇELEMESİ KARARLARI
Uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin yabancı bir ülkede gerçekleştirdikleri doğrudan 
yabancı sermaye ile uzun vadeli olarak yapmış oldukları duran varlık yatırımları ulus-
lararası sermaye bütçelemesinin kapsamını oluşturur. Sermaye bütçelemesi kararlarının 
temel özelliği, yapılan yatırımların uzun vadeli olması ve gelecekte işletmenin nakit akış-
larını uzun süreli etkileyecek olmasıdır. Bu nedenle doğru bir sermaye bütçelemesi kararı 
işletme değeri üzerinde uzun dönemli pozitif bir etki doğururken buna karşılık yanlış bir 
karar ise uzun dönemli negatif bir etki yaratacaktır (Eng, Lees ve Mauer, 1998).

Uluslararası faaliyet gösteren işletmeler uzun vadeli yatırım kararlarında veya gerçek-
leştirecekleri projelerde kendi ülkelerindeki gelişmelerin yanı sıra yatırım yapılacak ülke-
nin de koşullarını iyi analiz etmek durumundadırlar. Bu açıdan bakıldığında gerçekleşti-
rilmek istenen projenin tüm detaylarının uluslararası sağlanan yatırım fırsatlarına bağlı 
olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Uluslararası sermaye bütçelemesinde hangi yatırım alternatifinin daha iyi olduğunun 
belirlenmesinde uluslararası işletmeler sırasıyla şu adımları izlemelidirler (Başar, 2011). 

1. Yapılacak yatırımlara alternatif projeleri belirlemek: Uluslararası faaliyet gös-
teren işletmelerin birden çok alternatif projeyle karşılaşması normaldir. Alternatif 
projelerden hangisinin gerçekçi olduğu yapılacak olan yapılabilirlik çalışmalarıyla 
ortaya çıkacaktır. Yapılabilirlik çalışmaları üç aşamalı bir analiz gerektirir. Bunlar 
pazar analizi, teknik analiz ve nihai olarak da projenin nakit akışlarına bağlı olarak 
yapılacak olan finansal analizdir. 

2. Fırsat ve tehditleri tanımlamak: Uluslararası işletmeler, kendi ülkelerinin dı-
şında bir yatırım kararı verirken, bu yatırımın kendilerine sunmuş olduğu fırsat 
alanları ile yatırımın olası tehdit alanlarını tanımlamaları gerekir. Burada ülke-
lerin uyguladıkları teşvik ve vergi mevzuatları ile kârların transferi konularının 
detaylıca incelenmesi gerekir. 

3. Nakit akışlarını belirlemek: Sermaye bütçelemesinin kararlarının en zor aşama-
sıdır. Ulusal bir projede bile nakit akışlarının gerçekleşme ve/veya gerçekleşmeme 
olasılığını etkileyen faktörler olabileceği düşünüldüğünde, uluslararası yapıdaki 
bir projede nakit akışlarını etkileyebilecek birçok faktörden bahsedilebilir. Ulus-
lararası sermaye bütçelemesinde nakit akışlarının tahmin edilmesi çok detaylı bir 
pazar analizi gerekir. Nakit akışlarına ilişkin gerçekleşme olasılıkları belirlenirken 
yapılacak olan duyarlılık ve senaryo analizlerinde en iyi, en kötü ve beklenen du-
rumlara ilişkin olasılıklar verilerek “eğer ne” analizleri mutlaka yapılmalıdır. 

4. Proje önerilerinin arasında seçim yapmak: Alternatif projeler arasında hangisi-
nin seçileceği oldukça önemlidir. Yapılacak yatırımın uzun dönemli olduğu dikka-
te alındığında alternati�er arasında piyasa değerine katkıyı en fazla sağlayacak pro-
je önerisi seçilmelidir. Finansal açıdan en uygun proje önerisinin seçimi ve öneriler 
arasında karşılaştırmaların yapılabilmesi birtakım sağlıklı verilerin bulunmasına 
bağlıdır. Proje yöneticileri, yatırım önerilerini değerlendirirken yatırımın maliye-
tini, yatırımın işletmeye gelecek dönemlerde sağlayacağı net nakit girişlerini, yatı-
rımın ekonomik ömrünü, yatırımın ekonomik ömrü sonundaki hurda değerini ve 
işletmenin beklediği kârlılık oranını tahmin etmek ve bu veriler üzerinde ayrıntılı 
çalışmalar yapmak durumundadırlar. 

 Alternatif yatırım projelerinin değerlendirilmesinde kullanılan yöntemler, ulusal 
bazda yapılacak değerlendirmelerde kullanılan yöntemlerden çok farklı değildir. 
Bu yöntemler net bugünkü değer yöntemi, iç karlılık oranı yöntemi, fayda mali-
yet oranı yöntemi, geri ödeme süresi yöntemi ve reel opsiyonlardır. Buradaki temel 
farklılık nakit akışlarının ABD doları ya da yatırım yapılacak ülkenin para birimi 
üzerinden yapılması ve merkez işletmenin nakit akışları ile sonrasında konsolide 
edilmesidir. Aşağıda bu yöntemlerin ne şekilde kullanılacağı kısaca açıklanmıştır. 
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Proje değerlendirme yöntemleri konusu İşletme Fakültesi ders programında yer alan Finan-
sal Yönetim II kitabında detaylı olarak açıklandığından burada sadece tanımları verilmiştir. 
Yöntemlerin ne şekilde kullanılacağına ilişkin uygulamalar için lütfen Finansal Yönetim II 
kitabını inceleyiniz.

Net Bugünkü Değer (NBD) Yöntemi
Bu yöntem, yapılacak yapılacak olan yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para 
girişlerinin önceden belirlenmiş olan bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş 
değerleri toplamı ile yatırımın gerektirdiği para çıkışlarının veri olan iskonto oranı üze-
rinden indirgenmiş bugünkü değerleri arasındaki farkın bulunmasına dayanır. Aradaki 
fark sıfırdan büyükse (NBD>0) yatırımın projesinin kabulü, küçükse(NBD<0) ise reddi 
gerekir. Diğer bir anlatımla NBD’i pozitif olan projeler kabul edilir. 

Pozitif net bugünkü değerin anlamı, yatırımdan sağlanacak getirinin yatırım için kat-
lanılan sermayenin maliyetinden yüksek olduğu ve bu yatırım yapılırsa işletmenin gele-
cekteki değerinin artacağıdır. 

Fayda Maliyet Oranı (Kârlılık Endeksi) Yöntemi
Fayda maliyet oranı, yapılacak olan yatırımın ekonomik ömrü boyunca sağlayacağı para 
girişlerinin önceden belirlenmiş olan bir iskonto oranı üzerinden bugüne indirgenmiş de-
ğerleri toplamının, yatırımın gerektirdiği para çıkışlarının veri olan iskonto oranı üzerin-
den indirgenmiş bugünkü değerleri toplamına bölünmesi yoluyla bulunur. Fayda maliyet 
oranı 1’den büyük projeler kabul edilir. 

 
Fayda Maliyet Oranı yöntemi ile Net Bugünkü Değer Yöntemi proje değerlendirmesinde 
yani kabul ya da red kararının verilmesinde aynı sonucu verir. 

İç Kârlılık Oranı Yöntemi
Bu yöntem, yatırımın gelecek yıllarda sağlayacağı para girişlerinin bugünkü değeri ile 
para çıkışlarının bugünkü değerini birbirine eşitleyen iskonto oranıdır. Bu oran aynı za-
manda bir yatırım projesinin NBD’ni 0’a eşitleyen iskonto oranı olarak da tanımlanabilir. 
Bu yönteme göre proje önerisinin kabulünde ve/veya reddinde ağırlıklı ortalama sermaye 
maliyeti ölçüt olarak kullanılır. Eğer yatırımdan beklenen iç kârlılık oranı, ağırlıklı or-
talama sermaye maliyetinden büyükse (İKO > AOSM) yatırım projesi kabul edilir, eğer 
küçükse (İKO < AOSM) proje ret edilir.

Geri Ödeme Süresi (GÖS) Yöntemi
Bu yöntem, yatırımdan sağlanan net nakit akışlarının, yatırım için yapılan harcamaları 
karşılayabilmesi için geçmesi gerekli olan yıl sayısının belirlenmesi esasına dayanmak-
tadır. Diğer bir anlatımla, GÖS yatırım tutarı ile projenin net nakit akışlarının, birikimli 
toplamlarının “0” oluncaya kadar ki geçen süre şeklinde tanımlanabilir. Ancak bu yön-
temde de hesaplama yapılırken indirgenmiş nakit akışları kullanılmalıdır. İster ulusal is-
terse de uluslararası sermaye bütçelemesi çalışmalarında, geri ödeme süresinin belirlen-
mesi önemlidir. Bu süre belirlendikten sonra, ilgili projenin geri ödeme süresi proje için 
kabul edilen süreden kısa ise kabul, uzun ise ret kararı verilecektir.

Reel Opsiyon Yöntemi
Yukarıda bahsedilen geleneksel değerlendirme yöntemlerinin yanı sıra proje değerlendir-
mede kullanılabilecek bir diğer yöntem de reel opsiyonlardır. 

Net Bugünkü Değer, bir 
yatırımın sağlayacağı nakit 
girişlerinin bugünkü değerleri 
toplamından, yatırım tutarının 
bugünkü değerinin çıkartılmasıyla 
bulunan değerdir.

Fayda Maliyet Oranı, nakit 
girişlerinin bugünkü değerleri 
toplamının, nakit çıkışlarının 
bugünkü değerleri toplamına 
oranıdır.

İç Kârlılık Oranı, nakit 
girişlerinin bugünkü değerlerinin 
toplamını, nakit çıkışlarının 
bugünkü değerlerinin toplamına 
eşitleyen orandır.

Geri Ödeme Süresi, bir yatırımın 
nakit girişlerinin, yatırım tutarını 
karşıladığı süredir.

Reel opsiyonlar, finansal 
opsiyonların finansal olmayan 
gerçek varlıklar üzerindeki 
uygulamasıdır.
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Uluslararası faaliyet gösteren havayolu işletmelerinin çoğu sermaye bütçelemesinde 
nakit akışlarına dayalı geleneksel yöntemleri kullanmakta ancak bu yöntem onlar için za-
man zaman yetersiz kalmaktadır ve yönetsel esnekliği göz ardı ettiği için güvenilir sonuç-
lar vermemektedir.

Finansal varlıkların değeri dayandıkları varlığın değerine bağlıdır. Ancak reel var-
lıklara dayalı projelerin değerinin belirlenmesinde, değerin dayanağı olan reel varlığın 
değerinden ziyade projenin değeri dikkate alınmalıdır. Reel opsiyonlar bir yatırımı şim-
di yapmak, yatırım kararını ertelemek, yatırımları aşama aşama yapmak, yatırımdan 
ileride çıkabilmek veya yatırım büyüklüğünü değiştirebilmek seçenekleri için kullanı-
labilir (Zhang, 2007).

Reel Opsiyonların uygulaması ile ilgili olarak; Alper Değer, “Sermaye Bütçelemesi ve Reel 
Opsiyonlar”, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt XXVI, Sayı 
1, 2007, s. 82 s. 69-86 ve ayrıca Qiwei Hu, Anming Zhang, “Real Option Analysis of Aircra� 
Acquisition: A case study, Journal of Air Transport Management, Nisan,2015, Sayı: 46, s. 
19-29’a bakabilirsiniz.
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Özet

Uluslararası finansal sistemi tartışabilir
 Uluslararası finans sistemi, uluslararası finansal iş-
lemleri düzenleyen kurumlar, kurallar ve düzenleme-
ler bütünüdür. Uluslararası finansal sistem, fon arzı 
ve fon talebi şeklinde iki yönlü olarak işlemektedir. 
Özellikle kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri, 
uluslararası yatırımlar, ekonomik bütünleşmeler, bi-
lişim teknolojisindeki gelişmeler, uluslararası finans 
piyasalarının sunmuş oldukları ürünler ve çeşitlilik 
fon arz ve talebinin yapısını değiştirmiş, uluslararası 
finansmanın önemini arttırmış ve finans yöneticile-
rinin yerelden daha çok global düşünmelerine neden 
olmuştur. Hatta bugün gelinen noktada finans piyasa-
ları öylesine iç içe girmiş ve entegrasyon dereceleri o 
kadar artmıştır ki ulusal finansal sistemler, uluslarara-
sı finansal sitemin bir alt sistemi haline dönüşmüştür.

Uluslararası para ve döviz piyasalarını tanımlayabilir 
Uluslararası para piyasaları, yabancı para cinsinden 
borçlanan hükümetlerin, işletmelerin ve yatırımcıların 
yapmış oldukları kısa vadeli fon ihtiyaçlarını 
karşılamaları ve bununla birlikte bu birimlerin 
fon fazlalarını değerlendirmeleri amacıyla ortaya 
çıkmıştır. Uluslararası para piyasası tüm ülkelerdeki 
büyük bankaların oluşturduğu bir piyasadır. Bu 
piyasanın iki önemli bileşeni, Avrupa para piyasası ve 
Asya para piyasasıdır. 

 Döviz piyasaları, ülkelerin para birimlerinin kar-
şılıklı olarak değerinin belirlendiği, alınıp satıldığı 
bir piyasalardır. Döviz piyasalarının oyuncularına 
sağlamış olduğu avantajlar 24 saat açık olmaları, 
çeşitlendirme olanaklarının olması, kolay ulaşıla-
bilirlik ve kaldıraç olanağının bulunmasıdır. Döviz 
piyasalarının katılımcıları; finansal işlem yapan 
kamu kurumları, merkez bankaları, ticari bankalar, 
uluslararası şirketler, portföy yönetim firmaları ve 
sigorta şirketleri, korunma fonları ve bireysel yatı-
rımcılardır. Döviz piyasasının katılımcıları yabancı 
para üzerinden yükümlülüklerinin riskini önleme-
de, farklı ülkelerdeki yatırım fonları ve diğer finansal 
araçlara yatırım yapmada ve başka bir ülkedeki satın 
alma gücünü diğer bir ülkedeki kullanıcıya yönlen-
dirme amacıyla bu piyasada yer alırlar.

Uluslararası, bono, hisse senedi ve tahvil piyasalarını 
sını�andırabilir
1980’li yıllardan itibaren ülkelerin uygulamaya başla-
dığı finansal serbestleşme politikaları ve küreselleş-
menin etkisiyle birlikte uluslararası hisse senedi, bono 
ve tahvil piyasalarında yatırımcılar daha fazla işlem 
yapmaya başlamışlardır. Uluslararası tahviller genel 
olarak ikiye ayrılıp incelenebilir. Bunlar, yabancı tah-
viller ve euro tahvillerdir. Euro tahviller, tek bir ulusal 
para birimi üzerinden çıkarılabildiği gibi, birden fazla 
para birimi üzerinden de çıkarılabilmektedir. Buna 
karşılık yabancı tahviller, ihraç edildikleri ülkenin 
para cinsinden çıkarılmak durumundadırlar. Yaban-
cı tahviller bazı piyasalarda çeşitli isimler adı altında 
anılırlar. Örneğin yabancı tahvil ABD piyasasına ih-
raç edilmişse “Yankee Tahvilleri”, Japonya Piyasasına 
ihraç edilmişse “Samurai Tahvilleri”, İngiltere piyasa-
sına ihraç edilmişse “Bulldog Tahvilleri”, İspanya pi-
yasasına ihraç edilmişse “Matador Tahvilleri” olarak 
adlandırılırlar. Uluslararası mali piyasalara en son gi-
ren borçlanma araçlarından biriside Euro orta vadeli 
bonolardır. Bunlar 1980’li yılların sonlarında ilk kez 
Amerika’da ortaya çıkmışlardır. 

Uluslararası finansal yönetim uygulamalarını ifade 
edebilir
 Uluslararası finansal yönetim uygulamaları, ulusal 
düzeydeki finansal yönetim uygulamalarından çok 
farklı olmamakla birlikte, ulusal finansal yönetime 
nazaran daha çok risk ve karmaşık bir yapı içerir. Fi-
nansal yönetimin uluslararası nitelik kazanması ve 
karmaşık bir yapıya bürünmesi, finansal kararların 
farklı piyasalarda, farklı kültürlerde, farklı kanun-
lar çerçevesinde ve özellikle faiz oranlarının ve para 
birimlerinin farklı olduğu bir ortamda alınması zo-
runluluğundan kaynaklanmaktadır. Uluslararası fa-
aliyet gösteren işletmeler açısından finansal yönetim 
uygulamalarının temelini çalışma sermayesi yöneti-
mi ile yabancı bir ülkede yapılan doğrudan yabancı 
sermaye yatırımları kapsamında sermaye bütçele-
mesi kararları oluşturur. 

1

2

3
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Uluslararası işletmelerin çalışma sermayesi yönetimini 
açıklayabilir
Uluslararası çalışma sermayesi yönetimi, genel anlam-
da iki temel amaca hizmet eder. Bunlardan birincisi, 
kısa süreli yatırımların ve mali fonların çeşitli paralar 
ve ülkeler arasındaki dağıtımını sağlayarak, işletme-
nin gelirlerini en yükseğe çıkarmak; ikincisi ise çeşitli 
para piyasalarından ödünç alarak, borçlanma maliye-
tini en aza indirmektir. Burada temel amaç likidite, 
risk ve karlılık dengesini bozmadan çalışma sermaye-
sine bağlanan fonların azaltılması olmalıdır. Etkin bir 
çalışma sermayesi yönetimi, çokuluslu şirketlerin öz 
kaynak ve aktif karlılığını arttıracak ve performansını 
yükseltecektir.

Uluslararası sermaye bütçelemesi kararlarını yorumla-
yabilir
Uluslararası faaliyet gösteren işletmelerin yabancı 
bir ülkede gerçekleştirdikleri doğrudan yabancı ser-
maye ile uzun vadeli olarak yapmış oldukları duran 
varlık yatırımları uluslararası sermaye bütçelemesi-
nin kapsamını oluşturur. Sermaye bütçelemesi ka-
rarlarının temel özelliği, yapılan yatırımların uzun 
vadeli olması ve gelecekte işletmenin nakit akışla-
rını uzun süreli etkileyecek olmasıdır. Bu nedenle 
doğru bir sermaye bütçelemesi kararı işletme değeri 
üzerinde uzun dönemli pozitif bir etki doğururken 
buna karşılık yanlış bir karar ise uzun dönemli nega-
tif bir etki yaratacaktır. 

5

6
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Kendimizi Sınayalım
1. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası finansmanın öne-
mini artıran faktörlerden biri değildir?

a. Kısa ve uzun vadeli sermaye hareketlerinin artması
b. Uluslararası piyasalarda sunulan ürün çeşitliliğinin 

artması
c. Uluslararası fon arz ve talebinin artması
d. Bilişim teknolojisindeki ilerlemeler
e. Uluslararası piyasaları entegrasyon sürecindeki ya-

vaşlamalar

2. Aşağıdakilerden hangisi uluslararası para piyasası araçla-
rından biridir?

a. Euro tahviller
b. Sendikasyon kredileri
c. Yabancı tahviller
d. Uluslararası hisse senetleri
e. Uluslararası oluşturulan portföyler

3. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasaları için söylenemez?
a. Kolay ulaşılabilir piyasalardır.
b. 24 saat alım satım yapılabilen piyasalardır.
c. İşlem hacimleri düşük piyasalardır.
d. Kaldıraç olanağı bulunan piyasalardır.
e. Likiditesi yüksek piyasalardır.

4. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarında işlem yapan 
katılımcılardan biri değildir?

a. Portföy yönetim firmaları
b. Ticari bankalar
c. Merkez bankaları
d. Sigorta şirketleri
e. Uluslararası şirketler

5. Aşağıdakilerden hangisi döviz piyasalarının işlevlerin-
den biri değildir?

a. Dış ticareti kolaylaştırmaları
b. Satın alma gücünün el değiştirmesine aracılık
c. Sermaye akımlarına aracılık
d. Kur risklerinin önlenmesi
e. Manipülasyonlara yardımcı olma

6. Döviz piyasalarında, küçük tutarlarla  büyük hacimli iş-
lemler yapılmasını sağlayan finansal olanak aşağıdakilerden 
hangisi ile ifade edilir?

a. Spekülasyon
b. Manipülasyon
c. Likidite
d. Kaldıraç
e. Hedging

7. Kullanıldıkça ve geri ödendikçe yenilenen kredi türü aşa-
ğıdakilerden hangisidir?

a. Vadeli borç
b. Rotatif kredi
c. Stand-by kredi
d. Stand-by kredi mektubu
e. Karma işlemler

8. Uluslararası hisse senedi piyasaları dikkate alındığında 
kapitilizasyon değeri en yüksek olan ülke aşağıdakilerden 
hangisidir?

a. Amerika Birleşik Devletleri
b. Almanya
c. İngiltere
d. Japonya
e. Yunanistan

9. İngiltere piyasasına ihraç edilen tahviller aşağıdakilerden 
hangisi ile ifade edilmektedir? 

a. Yankee Tahvilleri
b. Bulldog Tahvilleri
c. Samurai Tahvilleri
d. Matador Tahvilleri
e. Espresso Tahvilleri

10. Bir yatırımın sağlayacağı nakit girişlerinin bugünkü de-
ğerleri toplamından, yatırım tutarının bugünkü değerinin çı-
karılmasıyla bulunan değer aşağıdakilerden hangisi ile ifade 
edilir?

a. Geri ödeme süresi
b. Kârlılık endeksi
c. Net bugünkü değer
d. İç karlılık oranı
e. Reel opsiyonlar
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Yaşamın İçinden

Tepetaklak olan petrolde çıta 10 dolara düştü!
Çin ekonomisindeki yavaşlama ve doların değerlenmeye 
devam etmesi petrol fiyatlarında bugüne kadarki en bü-
yük satış dalgalarından birini tetikledi. Yılbaşından bu 
yana neredeyse yüzde 20 düşen fiyatlar, uzmanlara göre 
üçte iki oranında daha düşecek.

Petrol fiyatları tarihinin en kötü düşüş süreçlerinden birini ya-
şıyor. Ham petrol fiyatlarında 35 dolar seviyesinin aşağı yönde 
geçilmesi ile birlikte gerileme hareketi giderek sertleşti. Brent pet-
rolün varil fiyatı, dolardaki güçlenme ve küresel büyümeye iliş-
kin endişelerin artmasıyla düşüşünü sürdürerek 30 dolar sınırına 
geriledi. İşlemciler ve petrol analistlerine göre düşüş devam ede-
cek. Önde gelen finans kuruluşlarına göre fiyatlar 20 dolara kadar 
inecek. Ancak bazı analistlere göre çıta 10 dolara kadar düşecek. 
En karamsar tahmin Standard and Chartered’dan 
Brent türü ham petrolün varil fiyatı, geçen ha�a jeopolitik gerili-
min artması ve petrol stoklarında düşüş yaşanmasına karşın Çin 
piyasalarından yayılan volatilitenin tüm piyasalarda etkisini his-
settirmesiyle düşüşe geçerek 30.41 dolara indi. Yeni ha�aya ulus-
lararası piyasalarda dolara olan talebin artmasının negatif etki-
siyle başlayan Brent petrolün varil fiyatı, Nisan 2004’ten bu yana 
en düşük seviyeyi gördü. 2016’nın tüm işlem günlerinde düşüş 
kaydeden Brent petrolü sadece 3 günde yüzde 15 civarında değer 
kaybı yaşarken, yılbaşından bu yana kaybı yüzde 18’i aştı. Ham 
petrol fiyatları, Haziran 2014’ten bu yana yüzde 70’ten fazla değer 
kaybetti. Batı Teksas türü ham petrolün varil fiyatı ise düne 31.12 
dolar seviyelerinden başlamasının ardından 30.42 dolara kadar 
gerileyerek Aralık 2003’ten bu yana en düşük seviyeyi gördü. Batı 
Teksas petrolünün yıl başından bu yana kaybı yüzde 18 oldu.
Teknik olarak destek seviyesinden gelen tepki alımlarının sınır-
lı kalmasıyla petrol fiyatlarındaki düşüşün ivme kazandığına 
dikkati çeken analistler, 30 dolar desteğinin de altına inilmesi 
durumunda ilk olarak 28 dolar ve bu seviyenin de kırılması ha-
linde 25 dolar seviyelerinin gündeme gelebileceğini kaydediyor. 
Sonrası için ise çıta çok daha düşük seviyelerde. Uluslararası ya-
tırım bankaları, bu yıl petrol fiyatlarının varil başına 20 dolara 
kadar düşebileceği uyarısında bulunurken, en karamsar tahmin 
Standard and Chartered’dan geldi. Bankanın açıklamasında, fi-
yatların 10 dolara inmesinin mümkün olduğu belirtildi. 
Bank of America Merrill Lynch ve Morgan Stanley, Çin ekono-
misindeki büyümenin yavaşlaması, Çin’in para birimi yuan’ın 
değerinin düşürülmesi ve ABD dolarının diğer para birimle-
rine göre değerinin artması nedeniyle ham petrolün varil ba-
şına fiyatının bu yıl 20 dolara kadar gerileyebileceği uyarısında 
bulundu. Bank of America Merrill Lynch, yayınladığı raporda, 
OPEC içindeki fiyat savaşının kızışması, İran’ın petrol piyasası-
na dönmeye hazırlanması, Çin’in para birimi yuanın değerinin 
düşmesi endişesi, piyasadaki arz fazlası ve ABD ile Avrupa’da 

mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklığı ne-
deniyle, ham petrolün varil fiyatının 20 dolar seviyesine kadar 
inebileceğini belirtti. ABD’de 2015 yılının ikinci yarısında en az 
20 petrol şirketinin i�as ettiğini kaydeden yatırım bankası, pet-
rol fiyatlarının 2016’nın ilk yarısının sonunda varil başına 20 
dolara düşerek dibe vurmasının ardından, ülkede birçok petrol 
şirketinin işletme maliyetlerini karşılayamayacağı ve bu ne-
denle ABD’de kaya petrolü üretiminin düşerek, yaz aylarından 
itibaren fiyatların tekrar yükselebileceği yorumunda bulundu.
Ekonomideki yavaşlama ve doların artışıyla satış baskısı sürecek
Küresel arz fazlasına ek olarak, küresel büyüme tahminle-
rinin aşağı yönlü revize edildiği dönemde, Çin’den gelen ve 
istenileni veremeyen veriler ise petrol talebindeki daralma-
nın önümüzdeki dönemde de devam edeceğini gösteriyor. 
Dün Uluslararası Enerji Ajansı tarafından yayımlanan raporda 
özellikle 2016 yılında arz fazlasının süreceğine dikkat çekiliyor. 
Analistler, Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) ta-
rafından açıklanan öncü gösterge endekslerinin, küresel ekono-
mik görünümde toparlanmanın istenilen seviyede olmadığına 
işaret ettiğini ve önemli yatırım kuruluşlarının 2016 yılı petrol 
fiyatı hede�erini aşağı yönlü revize ettiklerini, bu durumun da 
petrol fiyatları üzerinde satış baskısı oluşturduğunu ifade ediyor. 
Morgan Stanley de Çin’in para birimi yuandaki değer kaybı-
nın ve ABD Doları’ndaki değer artışının, petrol fiyatlarını hızla 
düşürebileceğini bildirdi. Morgan Stanley, yayınladığı raporda, 
yuandaki yüzde 15’lik düşüşün petrol fiyatlarını varil başına 20 
dolara kadar itebileceğini vurgulayarak, ABD Doları’nın değe-
rindeki yüzde 5’lik bir artışın da petrol fiyatlarını yüzde 10 ila 25 
arasında aşağı çekebileceğine dikkati çekti. ABD Merkez Banka-
sı Fed’in bugüne kadar faiz artırma yolunu izlediğini anımsatan 
Morgan Stanley, ABD Doları’ndaki değer artışının bu yıl da de-
vam etmesini beklediğinin altını çizdi. Geçen aylarda, yatırım 
bankaları Goldman Sachs ve Citigroup, petrol fiyatlarının varil 
başına 20 dolara kadar gerileyebileceği uyarısı yapmıştı.
OPEC acil toplanabilir
Nijerya Petrol Bakanı Ibe Kachikwu, petrol fiyatının 30 do-
lar/varil seviyesinin altına inmesi halinde OPEC üyelerinin 
acil toplanmayı değerlendirebileceklerini söyledi. Ibe Kac-
hikwu, OPEC üyesi üreticilerde ve OPEC dışı üreticilerde 
üretimi resmi olarak kısmak için birlikte çalışma görmedi-
ğini de belirtti. Ibe Kachikwu, yıl sonunda petrol fiyatının 50 
dolar/varil seviyesine yükselmesini beklediğini de ifade etti. 
OPEC son toplantısında üretim kotasını değiştirmemişti. 
OPEC’in en büyük ikinci üreticisi Irak, şubat ayında günde 
ortalama 3.63 milyon varil ile rekor üretim yapmayı planlıyor

Kaynak: http://www.dunya.com/finans/petrol/tepetaklak-
olan-petrolde-cita-10-dolara-dustu-287144h.htm 
(Erişim Tarihi: 13 Ocak 2016)



Uluslararası İşletmecilik180

Kendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. e Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Finansal Sistem” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
2. b Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Para Piyasaları” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. c Yanıtınız yanlış ise “Döviz Piyasaları” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
4. b Yanıtınız yanlış ise “Döviz Piyasaları” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
5. e Yanıtınız yanlış ise “Döviz Piyasaları” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
6. d Yanıtınız yanlış ise “Döviz Piyasaları” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
7. b Yanıtınız yanlış ise “Döviz Piyasaları” konusunu ye-

niden gözden geçiriniz.
8. a Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Para Piyasaları” ko-

nusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. b Yanıtınız yanlış ise “Uluslararası Tahvil Piyasaları” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
10. c Yanıtınız yanlış ise “Sermaye Bütçelemesi Kararları” 

konusunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde Yanıt Anahtarı
Sıra Sizde 1
Döviz piyasalarının temel işlevi, dış ticaret ve sermaye akım-
larının gerçekleştirilmesi diğer bir anlatımda farklı ülkeler 
ve farklı oyuncular arasında değişime aracılık etmesidir. 
Bununla birlikte döviz piyasaları, kur risklerinin önlenmesi, 
istenilen yabancı para birimi üzerinde kredi sağlanması ve 
uluslararası ticarette gerçekleştirilen ödemelerin transferinin 
sağlanmasına da yardımcı olurlar.

Sıra Sizde 2
Parite bir ülkenin parasının başka diğer ülkeler karşısındaki 
değeridir. Başka bir deyişle her iki paranın birbirlerine kar-
şı olan değer kazanım veya kaybının anlık rakamsal değeri-
dir. 19 Ocak 2015 tarihindeki EUR/USD parite değeri 1.1592 
dir. 19 Ocak 2016 tarihinde ise parite 1.0872 dir. Yani parite 
düşmüştür. Paritenin düşmesi, paydadaki para biriminin yani 
USD dolarının Euro karşısında değer kazandığını gösterir. 

Sıra Sizde 3
Öncelikle vade marjını bulmamız gerekir. 

 
Vade Marjı =

3.34 X (0,1025 – 0,035) X 90
360

Vade Marjı= 0.0564
Vadeli Kur= 3.34 + 0.0564=3.3964olarak bulunur.

Sıra Sizde 4
Rotatif kredi vadeli borçlanmada olduğu gibi, belirli bir dö-
nem içerisinde belirli bir tutar için gerçekleştirilmesine karşı-
lık, ondan farklı olarak borçluya krediyi kullanma, geri öde-
me belirli bir bölümünü yeniden çekme esnekliğini tanıyan 
kredi türüdür. Vadeli borçta, geri ödenen tutarlar yeniden çe-
kilemez. Borçlu için getirilen bu sınırlama, vadeli borçlanma 
ile rotatif kredi arasındaki temel farkı oluşturur.

Sıra Sizde 5
Borsaların işlem hacimlerinin GSMH’ya oranı borsaların 
büyüklüğü ve gelişmişliği açısından anlamlı bir göstergedir. 
Aşağıdaki grafiğe baktığımızda Türkiye dokuzuncu sıradadır. 
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Amaçlarımız

Bu üniteyi tamamladıktan sonra;
Sosyal işletmecilik kavramını açıklayabilecek
Sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk ve sosyal işletmecilik arasındaki farkları 
ayırt edebilecek
Farklılık ve farklılıkların yönetimi konularının önemini tartışabilecek
bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz.

Anahtar Kavramlar

 

•	 Sosyal	İşletmecilik
•	 Sosyal	Girişimcilik
•	 Sosyal	Sorumluluk

•	 Sosyal	Yönelimli	İşletmecilik
•	 Farklılıkların	Yönetimi

İçindekiler
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•	 GİRİŞ
•	 SOSYAL	YÖNELİMLİ	İŞLETMECİLİK
•	 FARKLILIKLARIN	YÖNETİMİ

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK



GİRİŞ
Küreselleşme, göçler, eşitsiz gelir dağılımı, hizmet endüstrilerindeki çarpıcı büyüme ve ile-
tişim ağlarındaki gelişmeler uluslararası işletmecilik alanında birçok problemi gündeme 
getirmektedir. Bu problemler son yıllarda, bölüşüm, istihdam ve kimlik konularında yo-
ğunlaşmaktadır. Kitabınızın bu bölümünde özellikle doksanlı yıllardan itibaren gündeme 
taşınan iki konu güncel konular olarak nitelenmekte ve incelenmektedir. Bu konulardan 
ilki, ticari kâr amaçlı işletmeciliğin içinde gelişerek sosyal kâra yönelik yeni seçenekleri 
sorgulamaya başlayan sosyal yönelimli işletmecilik ve ikincisi ise, her bir çalışan bireyin 
doğuştan getirdiği ve kültürle kazandığı farklılıkların işyerinde nasıl ortak bir amaca yön-
lendirileceği sorusuna yanıt arayan farklılıkların yönetimi konularıdır. Bu ünitede, sosyal 
yönelimli işletmecilik başlığı altında; sosyal işletmecilik, sosyal girişimcilik ve kurumsal 
sosyal sorumluluk konuları karşılaştırmalı olarak incelenmekte ve farklılıkların yönetimi, 
farklılık boyutları, farklılıkların yönetimi yaklaşımının gelişimi ile farklılıkların yönetimi 
paradigmalarına yer verilmektedir. 

Sosyal yönelimli işletmecilik kavramı hangi işletmecilik uygulamalarını bir araya top-
lamaktadır? 

SOSYAL YÖNELİMLİ İŞLETMECİLİK 
Dünya genelinde yoksulluk, bölgesel farklılıklar göstermekle birlikte, özellikle az gelişmiş 
ve gelişmekte olan ülkelerde yoğunlaşmıştır. 2015 yılı itibariyle 1 milyar insanın günlük 
1,25 doların altında bir gelire sahip olduğu görülmektedir (UNDP, 2015). Küresel ekono-
mik sistemin gelir dağılımında yarattığı eşitsizlikler (Harrison, 2007), ekonomik gelirlerin 
eşitsiz dağılımının sürdürülmesi ve bu durumun toplumsal hayattaki karşılıkları, toplum-
sal duyarlığı gelişmiş araştırmacı ve düşünürleri sistem karşısında alternati�er aramaya 
yöneltmiştir (Yunus,vd., 2010). Bu arayışın, kâr amaçlı/yönelimli (profit oriented busi-
ness) işletmecilikten uzaklaşarak, sosyal yönelimli işletmecilik (socially oriented business) 
doğrultusunda ilerlediği görülmektedir (Sriram, 2011). Sosyal yönelimli işletmecilik ola-
rak adlandırılabilecek bu yazında, sosyal kâr amacını öncelikli tutan üç yaklaşım öne çık-
mıştır. Bunlar; a) sosyal sorumluluk, b) sosyal işletmecilik ve c) sosyal girişimciliktir. Sosyal 
yönelimli işletmecilik, temel yaklaşım olan kâr amaçlı işletmeciliğe alternatif olarak pek 
çok alanda tartışılmaya başlanmıştır. İlgili yazın, sosyal yönelimli işletmeciliği, yeni bir 
paradigma ve kâr amaçlı işletmeciliğe karşıt bir duruş olarak sunmaktadır (Ridley-Du�, 
2008). Bu bölümde, sosyal yönelimli işletmeciliğin bileşenleri olan sosyal işletmecilik, 
sosyal girişimcilik ve kurumsal sosyal sorumluluk konularına yer verilmektedir. 

Uluslararası İşletmecilikte 
Güncel Tartışmalar
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Sosyal İşletmecilik
Nobel ödüllü ekonomist Yunus Muhammed’in (2010) görüş ve uygulamalarıyla ortaya 
çıkan sosyal işletmecilik yaklaşımı; özellikle az gelişmiş ülkelerde mikro krediler yoluy-
la- kadınlar başta olmak üzere-, belirli dezavantajlı grupların ekonomik girişimciliğini 
teşvik ederek yürütülen, sürdürülebilir olmayı hede�eyen ekonomik faaliyetleri ifade 
etmektedir. 

Sosyal işletmecilik; ilk çalışmaların 1976 yılında başlamasının ardından, 1983 yılın-
da kurulan Grameen Bankası’yla kurumsallaşan mikro krediler yoluyla, dünya çapında 
kapitalizmin yoksullaştırıcı etkilerini önlemek amacıyla tasarlanmış yeni bir işletmecilik 
modelidir. 2010 yılı itibariyle %97’si kadınlardan oluşan 7,5 milyon kişiye kredi veren Gra-
meen Bankası, kısa süre içinde 30 işletmeye sahip bir kuruluş haline gelmiştir. 

Bu anlayışa göre, günümüz kapitalizminin geldiği noktada küresel işletmelerin sosyal 
faydaya yönelik çalışmaları sistemin meşruiyeti ve sürdürülebilirliği açısından hayati öne-
me sahiptir. Bunun nedeni, küresel işletmelerin toplam gelirlerin çoğunluğunun belirli 
gruplar tarafından paylaşılmasıdır.  Sosyal işletmecilik, sosyal işletmeler kurarak, refah 
düzeyi düşük kişilerin istihdam edilmesi ve küçük girişimler yaratmalarını hede�emekte-
dir. Yunus Muhammed, uluslararası işletmelerle ortaklıklar kurarak, Bangladeş’te yoksul-
lara yönelik gıda üretimi, enerji, sağlık ve diğer alanlarda kâr etmeyen işletmeler kurarak 
kapitalizmin eşitsiz gelişimine karşı “insan temelli” bir işletmecilik anlayışı önermektedir. 
Buna göre, işletmelerin tümü kâr etme (ekonomik kâr) amacıyla kurulmamalı, sistem 
içinde kâr etmeyen ama sosyal katma değer üreten işletmelerin bulunmasına izin veril-
melidir. Sosyal işletmecilik, katma değerin (sosyal kar) toplum yararına kurumsal olarak 
işleyen sosyal girişimlerle ortaya konulabileceğini düşünmektedir (Muhammed, 2006). 
Sosyal işletmeler olarak adlandırılan işletmeler, farklı endüstrilerdeki kâr amaçlı işletme-
ler gibi mal ve hizmet üretmekte fakat kâr amacı gütmemektedir. Diğer bir söyleyişle, sos-
yal işletmelerde fiyatlandırma, işletmelerin toplam giderleri karşılandıktan sonraki nok-
tayı geçmemektedir (Muhammed, 2006). Sosyal işletmelerin kâr amacı güden işletmeler 
gibi, kurumsal olarak varlıklarını sürdürmelerinin koşulları yedi ilkede toplanmaktadır: 
Sosyal işletmecilik, tanımlayıcı unsurları olarak sunulan yedi ilkeden hareket eder (http://
muhammedyunus.okan.edu.tr/tr/sosyal-isletmecilik-nedir.php) :

1. Hedefi, kâr maksimizasyonu yerine kişileri ve toplumu tehdit eden sorunların 
(yoksulluk, eğitim, sağlık, teknolojiye erişim ve çevre gibi) bir veya birkaçının üs-
tesinden gelmektir.

2. Finansal ve ekonomik olarak sürdürülebilirdir.
3. Yatırımcılar sadece yatırım miktarını geri alırlar. Yatırılan paranın haricinde bir 

kâr payı verilmez.
4. Yatırım miktarı geri ödendikten sonra kalan kâr, büyüme ve ilerleme için şirkette 

kalır.
5. Çevreye duyarlıdır.
6. Çalışanlar daha iyi çalışma koşullarında sektör rayicinde ücretler alır.
7. Çalışanlar yaptıkları işten keyif almalıdır.  
Görüldüğü gibi, sosyal işletmecilik, işletmeler arasında kâr amaçlı olan ve sosyal 

amaçlı olanlar ayrımı yapmakta, kâr amaçlı işletmeciliği eleştirmekten ziyade, deza-
vantajlı bölge ve insanlar için gönüllülük faaliyetlerini kurumsal bir zemine oturtmaya 
çalışmaktadır. 

Sosyal İşletme Kurmak. Muhammed Yunus, Karl Weber, Çeviren: Ahmet Nebil İmre, Doğan 
Kitap, Mart 2012.
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Sosyal Girişimcilik
1980 yılında ilk kez Bill Drayton tarafından gündeme getirilen sosyal girişimcilik kavra-
mı;  (Denizalp, 2007) sosyal bir hedefe yönelik olarak ticari faaliyetlerin bir araç olarak 
kullanıldığı ve elde edilen gelirin yine bu sosyal hedefe yönlendirildiği bir işletmecilik fa-
aliyeti olarak tanımlanmaktadır (Ersen vd., 2010:14). Sosyal girişimciliğin ilkeleri; “Sosyal 
sorunları fark edebilme, sosyal ihtiyaçlara dikkat çekebilme, sosyal değer yaratma misyo-
nuna sahip olma, ekonomik, sosyal ve/veya çevresel odaklı örgüt yaratma amacı taşıma, 
sorunların çözümü için yenilikçi yaklaşımlar benimseme, sorunların çözümü doğrultu-
sunda eldeki kaynaklarda sınırlama kabul etmeme” olarak sıralanmaktadır (Güler, 2011). 
Sosyal sorunları çözme misyonunu işletme disiplini içinde girişimci bakış açısıyla birleş-
tiren sosyal girişimcinin bu doğrultuda, 

a. Bir sorunu tespit edeceği, 
b. Yeni bir proje üreteceği, 
c. Yeni bir yöntem geliştireceği, 
d. Yeni bir kaynak oluşturacağı ve 
e. Kendinden sonra projenin sürdürülebilmesi için yöntem bulacağı düşünülmekte-

dir (Denizalp, 2007). 
Sosyal girişimcilik; hemen tüm endüstrilerde, sosyal değer veya değişim yaratmak ve/

veya sosyal ihtiyaçları karşılamak için fırsatların peşinden gidildiği, bu fırsatları kullan-
mak için belli ölçüde risk alındığı, kaynakların yaratıcı biçimde kullanıldığı, sürdürülebi-
lir, yenilikçi ve sosyal bir süreçtir (Besler, 2010: 15). Tanımda da vurgulandığı gibi, sosyal 
girişimciliğin bileşenleri;

a. Sosyal değer yaratma, 
b. Sosyal değer yaratacak fırsatları görme,
c. Yenilikçi olma ve 
d. Kaynak yaratma- sürdürülebilir olma olarak ortaya çıkmaktadır.
İşletmelerin kurumsal sosyal sorumlulukları kapsamında yapılan sosyal girişimler 

ise, “sosyal amaçları desteklemek ve kurumsal sosyal sorumluluk yükümlülüklerini ta-
mamlamak için bir kurum tarafından üstlenilmiş büyük çaplı faaliyetler” olarak tanım-
lanmaktadır (Kotler ve Lee, 2008: 3). Bu faaliyetler altı grupta toplanmaktadır (Kotler 
ve Lee, 2008: 23-25): 

1. Sosyal amaç teşvikleri: Bir kurumun, sosyal bir amaca yönelik ilgi ve farkındalığı 
arttırmak için fon toplama, bağışta bulunma ya da gönüllü toplama işleri için gi-
rişimde bulunmasıdır. Kurum bu kapsamda, fon sağlamakta, ürün ya da hizmet 
desteği vermekte veya başka çeşitli kurumsal kaynaklar sağlamaktadır. Örneğin, 
Türkiye’de kız çocuklarının okula gönderilmesi için düzenlenen kampanyalara bü-
yük işletmelerin verdiği destekler bu kapsamda yer almaktadır. 

2. Sosyal amaç bağlantılı pazarlama: Bir kurumun ürün ve hizmet satışlarına dayalı 
gelirlerinin belirli bir yüzdesini bir amaç için harcaması ya da bu amaca yönelik 
katkıda bulunmasıdır. Genellikle, büyük işletmeler, belirli bir zaman dilimiyle kı-
sıtlı, yalnızca bir ürün ya da hizmet için ve belirledikleri bir hayır kurumuyla sınırlı 
olarak bu faaliyetleri gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda yapılan sosyal girişimler-
de hem işletmelerin hem de hayır kurumlarının kazanç elde etmesi hede�enmek-
tedir. Söz gelimi, bir işletme, bir çevre koruma ya da hayvan hakları derneğiyle 
anlaşmakta ve satışlarını arttırmak istediği ürünün ya da hizmetin gelirlerinin bir 
bölümünü bu derneğe bağışlayacağını duyurmaktadır. Söz gelimi, kimya ve te-
mizlik sektöründen bir işletme her alınan deterjanın bir kısmının ağaç dikimine 
yönelik olarak kullanılacağını bildirmektedir. Bu durumda, ağaç dikimi ile ilgili 
faaliyetler yaratan derneğe fon sağlanmakta ve işletmenin piyasaya sürmek istediği 
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ya da satışlarını arttırma çabasında olduğu ürün de, tüketicilerin çevre duyarlıkla-
rından yararlanarak daha fazla tüketilmekte ya da satılmaktadır. Bazı durumlarda 
işletmeler, çevreyle ilgili olumsuz imajlarını değiştirmek için bu durumu bir halkla 
ilişkiler faaliyeti olarak da kullanmaktadır. 

3. Kurumsal sosyal pazarlama: İşletmelerin sosyal amaç teşviklerine benzer biçimde 
yaptıkları etkinliklerdir. Bu etkinliklerin farkı; halk sağlığı, halk güvenliği, çevre 
ya da toplum refahını yükseltmeyi amaçlayan bir davranış değişikliğini amaçla-
masıdır. Bu türden sosyal girişimlerde, işletmeler etkin rol almaktadır. Kurumsal 
sosyal pazarlama kapsamındaki sosyal girişimlerde kamu kurumları ve kâr amacı 
gütmeyen örgütler başat roller göstermektedir. Kurumların çocuk aşısı konusunda 
gerçekleştirdiği çalışmalar bu başlıkta incelenebilir. 

4. Kurumsal gönüllülük: Bu türden girişimler en geleneksel sosyal girişimler olarak 
kabul edilmektedir. İşletmeler sosyal yarara yönelik olarak bir hayır kurumuna, 
sosyal amaca ya da başka bir sosyal olaya nakdi bağış, hibe ya da ürün ve hizmet 
yardımı sağlamaktadır. 

5. Toplum gönüllülüğü: Bir kurumun çalışanlarını belirli sosyal amaçlara yönlendi-
rerek ya da kendilerinin belirledikleri etkinliklere katılmalarını destekleyerek top-
lumsal gönüllülük çalışmalarına katılmasıdır. Bu başlıkta yapılan faaliyetler, diğer 
işletmelerle, sivil toplum örgütleriyle ve diğer kurumlarla birlikte yapılabileceği 
gibi, işletme çalışanları gönüllü oldukları herhangi bir toplumsal eyleme de katı-
labilmektedir. Örneğin, bir işletme, çalışanlarını sahillerin temizlenmesi konusun-
da etkin olarak çalışmaları için teşvik edebilir, huzurevlerinde gerçekleştirecekleri 
etkinlikleri destekleyebilir ya da uzman oldukları konularda, okullarda ve diğer 
eğitim kurumlarında gönüllü olarak ders vermelerine izin verebilir. 

6. Sosyal açıdan sorumluluk taşıyan iş uygulamaları: Bir işletmenin toplumsal re-
fahı iyileştirmek ve doğa koruma gibi sosyal amaçlı alanlarda yatırımlar yapması 
ya da iş uygulamaları yürütmesidir. 

Sosyal işletmecilik, sosyal girişimcilik ve kurumsal sosyal sorumluluğun benzer yönleri nelerdir? 

Kurumsal Sosyal Sorumluluk
1960’lı yıllarda ABD’de, toplumsal aktivizmin işletmelerin sosyal sorumlu olması gerek-
liliğine ilişkin talepler, 70’lere kadar karşılık bulamamasına rağmen, 70’li yıllarda Çevre 
Koruma Ajansı, Eşit İstihdam Fırsatı Komisyonu, İş Güvenliği ve Sağlık Yönetimi Kuru-
luşu ve Ürün Güvenliği örgütlerinin kurulmasıyla birlikte gündeme taşınmıştır (Carroll, 
1991). Bu anlayışa göre, günümüz kapitalizminin geldiği noktada küresel işletmelerin 
geniş toplum sosyal faydaya yönelik çalışmaları sistemin meşruiyeti ve sürdürülebilirliği 
açısından hayati öneme sahiptir. Bunun nedeni, küresel işletmelerin toplam gelirlerinin 
çoğunluğunun belirli gruplar tarafından paylaşılmasıdır. ABD başta olmak üzere, çoku-
luslu işletmelerin 1990’lı yıllardan itibaren çeşitli gerekçelerle kurumsal sosyal sorum-
luluk adı altında sosyal girişim projeleri yürüttükleri görülmektedir. Kurumsal sosyal 
sorumluluk, isteğe bağlı iş uygulamaları ve kurumsal kaynakların katkıları aracılığıyla 
toplumun refahını iyileştirmek için üstlenilen bir yükümlülük olarak tanımlanmaktadır 
(Kotler ve Lee, 2008:2).

Carroll tarafından önerilen ve kurumsal sosyal sorumluluk konusunda kabul gö-
ren dört bileşen bulunmaktadır (Carroll, 2004). Bunlar; gönüllü sorumluluk, etik so-
rumluluk, yasal sorumluluk ve ekonomik sorumluluktur. Her bir boyut küresel çapta 
paydaşların beklentileri ile ilişkilendirilmiştir. Önerilen dört bileşenli yapı, bir piramid 
biçiminde tasarlanmıştır. Piramidin en altındaki temel taş, ekonomik performanstır. 

2
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Bununla birlikte, işletmelerin bulundukları ülkedeki yasalara uymaları beklenmektedir. 
Bunun nedeni, her ülkede kabul edilebilir ve kabul edilemez olanları belirleyen yasal 
kodlar bulunmaktadır. Üçüncü bileşen, etik sorumluluklardır. Etik sorumluluklar, ne-
yin doğru, neyin adil olduğu ve paydaşlara zarar vermemek için nelerden kaçınılması 
gerektiğini belirleyen sorumluluklardır. İşletmelerden beklenen diğer bir sorumluluk 
ise, gönüllülük davranışı göstermeleri, küresel toplumun finans ve insan kaynaklarına 
katkıda bulunarak yaşam kalitesini yükseltmeleri ve geliştirmeleridir. Aşağıda söz ko-
nusu dört bileşen kısaca açıklanmaktadır. 

1. Ekonomik sorumluluklar: (Karlı ol, Küresel kapitalizmin gereklerini yerine getir) 
Yerel ya da küresel olmasına bakılmaksızın, bir işletmenin en önemli sorumlu-
luğunun ekonomik sorumluluklar olduğu düşünülmektedir. Küresel işletmelerin 
ürün ve hizmet üreterek, satması ve kâr elde etmesi beklenmektedir. İşletmenin 
kâr oranı, büyüme oranı ve gelirleri ülkeden ülkeye değişmektedir. Bu nedenle iş-
letmelerin kurumsal sosyal sorumlukları içinde yer alan ekonomik sorumluluklar 
bulundukları yere, zamana ve hitap ettikleri paydaşlara göre belirlenmektedir.

2. Küresel işletmelerin uluslararası faaliyetlerinde karşılaştıkları yasal çevre, ekono-
mik çevreye benzer biçimde belirleyici olmaktadır. İşletmelerin gittikleri ülkedeki 
faaliyetleri, söz konusu ülkedeki yasalara göre düzenlenmekte ve ana ülkelerin-
deki uygulamalardan farklılık gösterebilmektedir. Her durumda kurumsal sosyal 
sorumluluk gereği ekonomik koşullardan sonra gözetilecek bileşen yasal sorum-
luluktur. Diğer bir deyişle, işletmelerin paydaşları işletmelerin yasal sınırlar içinde 
faaliyet göstermesini beklemekte ve işletmeyi buna göre değerlendirmektedir.

3. Etik sorumluluklar, işletme itibarının korunmasında ve “doğru şeyi yapma” konu-
sunda yöneticilere rehberlik etmektedir. Bunun bir nedeni de, yasal zorunlulukla-
rın çoğu kez bu çerçevede düşünüldüğünde yetersiz kalmasıdır.  Ek olarak, birçok 
uluslararası araştırma kuruluşu işletmeleri etik standartlar bakımından değerlen-
dirmekte ve en iyiler ya da en kötüler listesi yapmaktadır. Bunların dışında, etik 
olma sorumluluğu işletmenin müşterileri, pay sahipleri, çalışanları ve toplum gibi 
işletmeyle doğrudan ya da dolaylı aktörler tarafından talep edilmektedir. Bu talep-
ler, özellikle yasaların kapsamında yer almayan kimi kavramların; sözgelimi, ada-
let, hak ve faydacılığın beklendiği durumlarda öne çıkmaktadır. Etik kategoriler 
ise farklı kültürlerde farklı anlamlara gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, uluslararası 
işletmecilikte etik, küresel etik kodların olmasını ve ev sahibi ülke ile gidilen ülke 
arasındaki norm, değer ve etik farklılıkların uzlaştırılmasını temel almaktadır. 

4. Gönüllü sorumluluk, küresel toplumun işletmelerden beklediği fakat ne yasal 
ne de kısmen de olsa etik zorunluluk olan bir kurumsal sosyal sorumluluk bi-
leşenidir. Küresel toplum, işletmeleri “küresel vatandaşlık” kapsamında değer-
lendirerek, sosyal konulara daha fazla ilgi ve çaba göstermelerini beklemektedir. 
Gönüllülük davranışları da, ülkeden ülkeye ve kültürden kültüre farklılık göster-
mektedir. Belirli bir ülkede tanınırlık ve itibar görmek için yapılan ve takdir edi-
len girişimler, diğer bir ülkede sessizlikle karşılanabilir.  Carroll’un (1991) sosyal 
girişimcilik/işletmecilik girişimleriyle ilintili ortaya attığı boyut gönüllülük bo-
yutudur. Bu boyut, toplumda refah düzeyini ve saygınlığı arttırmak için girişilen 
gönüllü örgütsel çabaları ifade etmektedir. Bu amaçla finansal kaynaklar ve za-
man; eğitim, sanat ve diğer toplumsal alanlarda toplum hizmetine sunulmakta, 
bu yolla da toplum nezdinde beklentiler karşılanmaya çalışılmaktadır. Carroll 
(1991) gönüllülük boyutunun diğer boyutlara bakıldığında toplum tarafından en 
çok beklenti yaratan ve istenen ama işletmeler açısından en az önemli olan boyut 
olduğunu belirtmektedir.
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Yaklaşım 
(Ne) Nasıl/
Nerede? 

Ne zaman? 
Başlangıcı

Neden? 
Temel amaç

Kim? 
Kaynak/ 
Kişi/
Kurum

Uygulama 
alanı

Niçin? Hedef 
kitle

Sosyal	
İşletmecilik	

1976-
Grameen	
Bank	

Yoksulluğu	
azaltmak/
yaşam	kalitesini	
yükseltmek

(Sosyal)	
İşletmeler

Sosyal	
Girişimler/
Kampanyalar

Dezavantajlı	
gruplar/
çevre/kültürel	
alanlar

Sosyal	
Girişimcilik	

1980-	
Ashoka

Toplumsal	sorunlara	
çözümler	getirmek,	
sürdürülebilir	
kurum	ve	
uygulamalar	
oluşturmak.

STK’lar,	
İşletmeler

Sosyal	
Sorumluluk-
Gönüllülük	

1970-	sosyal	
hareketler

Çevreye	olan	
sorumluluğu	
yerine	getirmek.

İşletmeler

Tablo 8.1’de görüldüğü gibi, üç yaklaşım da, toplumsal alanda öne çıkan duyarlıkla-
rın sonucu olarak, bir anlamda kapitalizmin yıkıcı etkilerine karşı yeni ör gütlenme ara-
yışlarının yükseldiği, 70’lerin sonunda ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlardan, işletmecilik 
yak laşımında sosyal kârı ekonomik kârın önünde tutma bakımından sosyal işletmeler 
ile sosyal girişimlerin benzeştiği görülmektedir. Örgütlenme mantığı açı sından ise, sos-
yal girişimciliğin STK’ları da içine alacak biçimde kapsayıcı olmasından dolayı diğer iki 
yaklaşımdan farklılaştığı görülmektedir. Üç yaklaşım da, hedef kitle olarak dezavantajlı 
gruplara yönelme ve sosyal-kültürel alanlarda örgütlenme bakımların dan benzeşmekte-
dir. Buna karşın üç yaklaşımın belirli farklılıkları bulunmaktadır. 

Sosyal işletmeleri kuran kişiler sosyal girişimciler olduğu halde her sosyal girişim sos-
yal işletme değildir (Yunus vd., 2010). Buradaki ayrım, sosyal girişimciliğin kâr amacı 
gütmeyen işletmeleri de içine alan geniş bir kavram olmasından, sosyal işletmenin ise, 
mal ve hizmet üretme yoluyla, sosyal katma değer yaratma amacını önde tutan, diğer yan-
dan ise, kâr amaçlı olmamasına rağmen, üretim-dağıtım ilişkilerini “kâr amaçlı işletme” 
örgütlenmesi mantığıyla sürdüren bir yaklaşım olmasından kaynaklanmaktadır. Bu an-
lamıyla sosyal işletmecilik, ekonomik kalkınmacı bir yaklaşımken (Sriram, 2011), sosyal 
girişimcilik ekonomi dışı alanlarda da faaliyet gösteren informel örgütleri de kapsayan 
bir yapıdadır. Sosyal işletmeyle sosyal sorumluluğun farkı, sosyal işletmede yatırımcıların 
yatırım paylarını dilediklerinde geri alabilmeleri ve yönetsel kararlara doğrudan katılarak 
yönetsel yeteneklerini geliştirme şanslarıdır (Yunus, vd., 2010).

Sosyal işletmeleri kuran kişiler sosyal girişimciler olduğu halde her sosyal girişim sosyal 
işletme değildir.

Farklılıkların yönetiminin işletmeler açısından gerekçeleri nelerdir? 

FARKLILIKLARIN YÖNETİMİ 
İşgücü farklılıklarının yönetimi; ayrım gözetmeksizin tüm insanlara istihdam ve örgüt 
içindeki çalışma koşullarında eşit fırsat imkânı sağlamayı öngören, örgüt içindeki tüm 
çalışanların sahip oldukları farklılıklara saygı duyulan, değer verilen ve bu farklılıklar-
dan, örgüt performansını artıracak ve örgüte rekabetçi üstünlük kazandıracak biçimde 
yararlanılan bir örgüt atmosferi yaratma amacı güden yönetsel bir anlayıştır (Sürgevil ve 
Budak, 2008). Bir örgütteki tüm çalışanları kapsayacak bir örgüt ortamı sağlamak için 

Tablo 8.1
Sosyal Yönelimli 
İşletmecilik Bileşenleri

Sosyal işletmecilik ekonomik 
kalkınmayı temel almakta ve 
azgelişmiş ülkelerde ekonomiyi 
canlandırma güdüsüyle etkin 
hale getirilmektedir. Sosyal 
girişimcilikte ise amaç, sosyal 
alanlarda girişimlerde bulunma  
ve bu girişimlerden elde edilen 
kazancı yeniden ilgili alanlara 
aktarmaktır. 
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uygulanan kapsamlı yönetsel bir süreçtir (�omas, 1991: 10). Diğer bir deyişle, bir örgütte 
tüm çalışanların örgütün hede�eri için tüm performanslarını ortaya koyabilecekleri bir 
ortam yaratmaktır. Farklılık yönetimi insan kaynakları yönetimi açısından stratejik bir 
yaklaşım olarak, çalışma ortamında, bireysel veya işle ilgili farklılıkların dâhil edilmesi ve 
geliştirilmesine yönelik kimi programlar, etkinlikler ve araçlarla desteklenmektedir (Ber-
nardi ve Toni, 2009).

Yönetim ve örgüt yazınında sürdürülebilir bir değer olarak insan kaynağı konusu-
nun öne çıktığı ve bireylerin kapasite, beceri, özgünlük ve yaratıcılığından daha çok 
söz edildiği; insan odaklılık, çalışma etiği, kültür ve farklılıklar konularına yer verildiği 
ve örgütlenmelerin çokkültürlülük bağlamında ele alındığı görülmektedir (Friedman, 
2002). Son yıllarda farklılıklar ve farklılık yönetimi konuları da, işgücü farklılıklarını 
etkin biçimde yöneterek yarar sağlamayı düşünen uygulamacıların ve farklılıkların ku-
ramsal düzeyde nasıl ele alınması gerektiğini araştıran bilim insanları için önemli bir 
gündem oluşturmaktadır. 

Farklılıklar, tarihin her döneminde toplumların ilgilendiği bir konu olmuştur. Örne-
ğin, ilkçağda, düşünür Platon, bireyleri toplumsal yaşamda yerine getirdikleri işlevler ba-
kımından sını�andırmış; bireylerin farklılaştırılmış statüler gereği farklılaştırılmış eğitim 
almaları gerektiğini belirtmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda da devşirme sistemi yoluyla 
bireylerin çocukluk dönemlerinden itibaren farklı yetenek ve eğilimlerine göre seçilmesi, 
yönlendirilmesi ve görevlendirilmesi uzun süre varlığını sürdüren bir uygulama olmuştur  
(Kuzgun ve Deryakulu, 2004: 4). Farklılık; her toplumsal yapının tarihin çeşitli dönemle-
rinde ilgilendiği bir konu olmakla birlikte, özellikle çeşitli etnik grupları, kültürel ögeleri, 
dini inanışları vb. bir arada barındıran modern çok kültürlü toplumlarda önemli bir yöne-
tim meselesi haline gelmiştir. Örneğin, çok kültürcü model; ABD, Avustralya ve Kanada 
gibi nüfusu esas olarak göçmenlerden oluşan ülkelerde kültürel farklılıkların entegrasyo-
nu için formüle edilmiştir (Özbudun, 2005: 96). 

Sosyal, kültürel, teknolojik, politik, ekonomik ve felsefi dönüşümler, çalışma yaşamın-
da bireylerin demografik ve kültürel farklılıklarına olan ilgiyi arttırmıştır. İlk kez 1960’lı 
yıllarda kavramsallaştırılmaya başlanarak, insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davra-
nış disiplinlerinde araştırılan farklılıkların yönetimi olgusu, kültürel farklılıkların giderek 
daha fazla önem kazandığı günümüzde, önemli bir araştırma konusu olarak öne çıkmak-
tadır. Araştırmacıların bir kısmı farklılıkların yönetimini etik bir mesele olarak ele alarak, 
farklılıkların temsilinin demokratik bir iş ortamını sağlamadaki rolünü araştırmakta; kimi 
araştırmacılar ise konuyu bir “işletmecilik olayı” olarak değerlendirerek, farklı özelliklere 
sahip işgücünün etkin yönetiminin çalıştıkları örgüt için yararları/zararları üzerinde dur-
maktadır. Yönetim alan yazınında, farklı renk, cinsiyet, etnisite, cinsel yönelim, mesleki 
deneyim,  dini inanış, mezhep vb. özelliklere sahip bireylerin iş yerinde ayrımcılığa uğra-
madan çalışmalarının bireye, gruplara ve örgüte etkileri hem etik anlamda hem de işlevsel 
anlamda tartışılmaktadır. 

İşgücü farklılıklarının yönetimi; ayrım gözetmeksizin tüm insanlara istihdam ve ör-
güt içindeki çalışma koşullarında eşit fırsat imkânı sağlamayı öngören, örgüt içindeki 
tüm çalışanların sahip oldukları farklılıklara saygı duyulan, değer verilen ve bu fark-
lılıklardan, örgüt performansını artıracak ve örgüte rekabetçi üstünlük kazandıracak 
biçimde yararlanılan bir örgüt atmosferi yaratma amacı güden yönetsel bir anlayıştır 
(Sürgevil ve Budak, 2008).  Bireylerin benzerliklerinin ve farklılıklarının değer gördüğü 
ve böylece kendi potansiyellerine ulaşarak, örgütün stratejik amaç ve hede�erine olan 
katkılarını en üst seviyeye çıkarmalarını sağlamak üzere olumlu bir iş çevresini yaratma 
ve yaygınlaştırma sürecidir (U.S. Department of Veterans’ A�airs, O�ice of Diversity 
and Inclusion., 2009). 
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Farklılıkların yönetimi; bireyler arasındaki yaş, sosyal sınıf, etnisite, cinsiyet, fiziksel 
ve zihinsel yeterlilikler, ırk, cinsel yönelim, dini inanış gibi kategorilere yönelik anlama, 
onaylama, kabul etme sürecini ifade etmektedir (Esty vd., 1995). İşgücü ve müşteri fark-
lılıklarını kabul ederek,  adil, uyumlu, kapsayıcı yaratıcı ve etkin bir örgütlenme için gös-
terilen gönüllü yönetsel çabalardır (MCDT, 2010). Farklılıkların yönetimi; farklı geçmiş 
yaşantı ve sosyo-kültürel bağlamlardan gelen çalışanların örgüt içinde biçimsel ve biçim-
sel olmayan örgütsel yapılarda daha fazla kapsanmasına yönelik tasarlanan, program ve 
politikalar aracılığıyla bir plan dâhilinde gerçekleştirilen gönüllü örgütsel etkinliklerdir 
(Barak, 2005: 208).  

Farklılık yönetiminin amaçları; farklı bakış açılarından yararlanarak yaratıcı olmak, 
kısa sürede ve kapsamlı biçimde örgütsel problemleri çözmektir.  Bu anlamda farklılık-
ların yönetimi; gözlenebilen, gözlenemeyen ve örgütle ilişkili tüm farklılıkları barındı-
ran bir olgudur. Farklılık yönetiminin amacı; etkinliği, verimliliği ve kârlılığı arttırmaktır. 
Farklılık yönetimi; yaş, cinsiyet, etnik köken vb. olarak farklı olan ya da olmayan tüm ça-
lışanları içermektedir (Saruhan ve Yıldız, 2009:289). Artan küreselleşmeyle birlikte işgücü 
farklılıkları büyük artış göstermiştir. Bireysel değerlerin diğerlerinin farklılıklarına yöne-
lik tutumlara etkisi de önem kazanmıştır  (Sawyer vd.,  2005) . Farklılıkların yönetimi; 
işgücü farklılıklarına yönetimci bakış açısından yaklaşarak, “tüm çalışanlar için kapsayıcı 
bir ortam geliştiren kapsamlı bir yönetim süreci” dir (�omas, 1991). İşgücü ve müşteri 
farklılıklarını kabul ederek, bu farklılıkları örgütün tüm temel fonksiyonlarına, iletişim 
yollarına, süreç ve hizmetlerine dahil ederek;  adil, uyumlu, kapsayıcı yaratıcı ve etkin 
bir örgütlenme için sürdürülen yönetsel çabalardır  (AMF, 2010). Kısacası, farklılıkların 
yönetimi, eşitlik ve farklılığı, etik ve yasal nedenlere ek olarak ekonomik nedenlerle de 
desteklemektedir  (Riach, 2009: 320).

Farklılıkların yönetimi; her çalışandan en üst düzeyde katkıyı elde etmek için çalışanla-
rın farklı yeteneklerinin geliştirmesinin ve örgüt içinde bu amaca yönelik politikalar ve uy-
gulamalar oluşturulmasının gerekliliğini vurgulamaktadır. Dolayısıyla, uyumlu çalışan bir 
örgütün ortaya çıkartılarak; etkililik, verimlilik kazanacağını ve nihayetinde de rekabet üs-
tünlüğü sağlayacağını varsaymaktadır  (D’Netto ve Sohal, 1999: 531). Etkin bir farklılıkların 
yönetiminin;  farklılıkların yönetimi ilkelerinin; seçme ve işe alım, eğitim ve geliştirme, per-
formans değerlendirme, ücretlendirme gibi temel insan kaynakları yönetimi fonksiyonla-
rıyla etkin olarak bütünleştirilerek sağlanabileceği düşünülmektedir. Aksi halde, farklılıkları 
bütüncül bir bakış açısıyla kapsamayan; ayrımcılık ve eşitsizliği azaltmada başarılı olamayan 
örgütlerin gerek çalışanları, gerekse müşterilerini olumsuz etkileyeceği düşünülmekte, bu 
nedenle de, örgütlerin insan kaynakları konularında ve farklılıklara değer vermede bütüncül 
stratejilere odaklanmaları gerekliliği ortaya çıkmaktadır (Kundu,2001). 

Makro boyutta düşünüldüğünde dünya; farklı düşünen, hisseden ve davranan farklı 
birey, grup ve ulusların belirli problemlerle karşılaştığı bir yerdir. Ekolojik, ekonomik, as-
keri, sağlık ve meteoroloji alanında yaşanan gelişimler, ulusal ve bölgesel sınırların dışına 
taşmaktadır. Nükleer savaşlar, asit yağmurları, deniz kirliliği, hayvan türlerinin yok oluşu, 
AIDS ve ekonomik gerileme gibi konular farklı kültürlerden gelen liderlerin işbirliğini 
gerektirmektedir. Liderlerin kendi dönemlerinde karar alırken, takipçilerinin desteğine 
ihtiyacı bulunmaktadır. Bu anlamda, dünya çapında liderlerin ve takipçilerinin karşılıklı 
kültürel farklılıklarını bilmek önem kazanmaktadır (Hofstede, 1991: 4). 

Mesleki benzerlikler ve farklılıklar, ulusal kimlikle ilgili benzerlikler ve farklılıklar 
kadar anlamlıdır (Morgan, 1998: 142). Toplumsallığın ve ülkeler arası ticaretin sınırları 
genişledikçe, hem kimlik algıları çeşitlenmekte, hem de bireylerin kendilerini kimlikleri 
üzerinden tanımlamaları yaygınlaşmaktadır. Sosyal bilimler ve yönetim yazınında kül-
türel duyarlılık, uluslararası odaklanma, geleceğe yönelik projeksiyonlar yaratma gibi 

Ayrımcılık: Ayrımcılık, diğer 
bireylerin, kurumların ya da 
devletlerin bireylere işlerini 
yapmalarıyla ilgili yeterliklerden 
ziyade ırk, cinsiyet ya da cinsel 
yönelim gibi kişisel özelliklerinden 
dolayı farklı muamele etmeleri 
ve bu tür yaklaşımların işe girme, 
ödüllendirme ve ücretlendirmede 
olumsuz etki etmesi ile ortaya 
çıkan durumdur (Barak, 2005). 

Pozitif ayrımcılık: Eşit 
istihdama ulaşmada ayrımcılığın 
güçsüz grupların yararına 
yapılandırılmasıdır. Burada 
örgütler belirli düzeyde pozitif 
ayrımcılık yaparak, yasal 
düzenlemelere ulaşmaya 
çalışmaktadır (Tetteh, 2008).
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konulara sıkça yer verilmeye başlanmıştır. Özellikle, teknolojik değişmenin toplumlar ve 
kültürler arasındaki iletişim yoğunluğunu arttırması, siyasal ve ekonomik ortaklıkların 
hızlı biçimde gelişmesi çok kültürlü yapılanmaları gündeme getirmiş ve çok kültürlülüğü 
anlayabilme ve farklı kültürlere hoşgörü gösterebilme yeteneği önemli bir konu olarak 
yerini almaya başlamıştır (Sargut, 2010: 20).

Farklılıkların yönetiminde iki konu önem kazanmaktadır. Bunlardan birincisi, farklı-
lıklara yönelik algıların, diğer bir deyişle, farklılıkların yönetimi ikliminin geliştirilmesi-
dir. İkincisi ise, farklılıklara yönelik tutumların değişimidir. 

Tutum kavramı genel olarak bireyin çevresindeki herhangi bir olgu veya nesneye iliş-
kin sahip olduğu tepki eğilimini ifade etmektedir. Bu eğilim; bir bireye atfedilmekte ve 
onun psikolojik bir obje ile ilgili düşünce, duygu ve davranışlarını düzenli bir biçimde 
oluşturmaktadır (Kağıtçıbaşı, 2010: 110).  Bu anlamda tutumu, genel olarak bireyin her-
hangi bir olay ya da durum karşısında olası bir tavır ya da davranış biçimini oluşturma 
eğilimi olarak ele almak mümkündür. Örneğin; ırkçılık karşıtı eylemlerden geri durma-
yan, her fırsatta eşitlik, kardeşlik gibi kavramların savunusunu yapan biri gerçek yaşamda 
karşılaştığı farklı etnik kimliklere sahip insanları dışlamamaya özen göstermesi beklenir 
(İnceoğlu, 2010: 5). Buna rağmen, tutumların davranışları açıklamada sınırlı olduğu, du-
rumsal bakış açısıyla, belli derecelerde davranışları yordayabileceği pek çok görgül araş-
tırmada ortaya konmuştur (Kağıtçıbaşı, 2010: 109, 155). Tutumlar bireysel temeli ve kişiye 
özgün olarak ortaya çıktıklarından özellikle de uzun süreli varlık gösterebildiklerinden 
(dondurulmuş) farklılık yönetimi konusunda önemli bir değişken olarak ortaya çıkmak-
tadır.  Farklılıklara yönelik tutumlar ise,  örgütlerde sürdürülebilir farklılık uygulama ve 
algılarına odaklanan çalışmalar açısından temel bir rol oynamaktadır. Fuertes vd. (2000), 
farklılık tutumlarını, “Evrensel Farklılık Eğilimi” başlığında, “davranışsal ve duygusal bi-
leşenlerle nitelenen diğerlerinin benzerlik ve farklılıklarına yönelik potansiyel farkındalık ve 
kabul” olarak tanımlanmaktadır. Farklılıklara yönelik inanç ve  eğilimler, iş yerinde farklı-
lıklara yönelik tutumların anahtar bileşenleri olmaktadır. Bu yolla, bireyleri, iş tasarımını 
ve örgüt yapısını etkilemektedir (Bell vd., 2009: 292).

Farklılık Boyutları 
İşgücü farklılığı; bir örgütte, örgütün herhangi bir bölüm ya da birimindeki çalışanların sa-
hip olduğu demografik, psikolojik ve örgütle ilgili farklılıklarını ifade etmektedir. Farklılık 
kavramı rol, fonksiyon ve kişiliğini de içine alacak biçimde, örgütlerde çalışanların farklılaş-
tığı tüm boyutları ifade etmek için kullanılmaktadır (Hicks-Clarke ve Iles, 2000: 324). Fark-
lılıkların sını�andırılması ve tanımlanmasında farklı görüşler bulunmaktadır. Bunlardan 
birisi, işgücü farklılıklarını; sosyal kategori farklılığı, bilgi farklılığı ve değer farklılığı olmak 
üzere üç grupta incelemeyi önermektedir (Daniels ve  Macdonald, 2005; Jehnt, 1998).  

Sosyal kategori farklılığı, yaş ve ırk gibi demografik özelliklere bağlı olarak ortaya çı-
kan farklılıktır. Sını�andırma teorisi, bireylerin kendilerini ve diğerlerini daha sonraki 
etkileşimlerinde tahmin etme olanağı verdiği için benzer kategorilere göre (kadınlar ya 
da beyazlar gibi) sını�andırma eğiliminde olduklarını göstermektedir. Bu tür sını�andır-
malar genellikle stereotipleştirme ile sonuçlanmaktadır. Bireyler arasındaki farkları gözet-
meksizin belirli bir kategorideki bireyler hakkında sahip olunan kavrayışlardır (Hofstede, 
2001). Bireylerin kendi hakkındaki stereotipler heterostereotip, başkaları hakkındaki ste-
reotipler ise otostereotip olarak adlandırılmaktadır. Kişilerin benzer özelliklerinin sürekli 
tekrarlanması durumunda, algılayıcının geçmiş bilgi ve deneyimlerini hedef kişiye aktar-
ması sonucu oluşan olaydır. Stereotipler gerçek olabileceği gibi sanal olarak da yaratılmış 
olabilir. Diğer bir deyişle, bazı benzer özelliklerden yola çıkılarak yapılan genellemelerdir. 
Tüm kadınlar, erkekler, Türkler vb. (Kulik ve Bainbridge, 2006).
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Bilgi farklılığı; bilgi, eğitim, deneyim, hizmet süresi ve mesleki geçmişe bağlı farklılık-
ları ifade etmektedir. Çalışanların bir işi yerine getirirken yararlandıkları yetenekler, hem 
eğitsel ve mesleki hem de çalıştıkları sektördeki deneyimleriyle sıkı sıkıya bağlıdır. Ekip 
halinde etkin biçimde çalışmada, farklı yetenek, bilgi ve deneyimleri bir arada kullanmak 
önem kazanmaktadır. Son olarak, değer farklılığı ise, kişilik ve tutumlardaki farklılıkları 
kapsamaktadır. Çalışma ekiplerinde, bireylerin, grubun varmak istediği nokta, amacı, he-
defi ve misyonuyla ilgili inanışlarında ortaya çıkmaktadır.

Farklılıkları sını�andırmaya yönelik bir diğer yaklaşım ise; farklılıkları; birincil (içsel), 
ikincil (dışsal) ve kişilik özellikleri olarak üç boyutta incelemektedir. Birincil (içsel) karak-
teristik özellikler: bireylerin doğuştan sahip olduğu; yaş, cinsiyet, etnik köken, zeka gibi 
zaman içinde değişim göstermeyen karakteristik özelliklerdir (Saruhan ve Yıldız, 2009: 
287-288). İkincil (dışsal) karakteristik özellikler; meslek, kültür, ulus bilinci, din, anadil, 
politik inançlar vb. gibi bireylerin öğrenilmiş, kazanılmış, edinilmiş ve sosyal unsurlara 
bağlı olarak tercih edilmiş ve benimsenmiş özelliklerdir. Bu bakımdan değiştirilebilir ve 
denetlenebilir olma özelliği göstermektedir. Kişilik özellikleri; yetenekler, yaratıcılık, be-
ceriler vb. gibi kimisi doğuştan kimisi sonradan kazanılmış kişiye özgü özelliklerdir.

Farklılıklarla ilgili sıkça kullanılan bir diğer sını�andırma ise, işgücünü sosyal kategori 
açısından, kişisel özellikler ve örgütle ilgili özellikler olarak iki kümede inceleyen işlevsel 
yaklaşımdır (Bean vd., 2001).  Birinci kümede, sosyal kategori farklılıkları; yaş, cinsiyet, 
vb. birincil ya da görünür olan ve cinsel eğilim, dini bağlılık, değerler, vb. gibi ikincil ya 
da görünür olmayan farklılıklar olarak çizilmişken; ikinci küme iş deneyimi, teknik ye-
tenekler, örgütteki pozisyon gibi örgütle ilgili farklılıklar olarak tanımlanmıştır. Örgütsel 
farklılıkların bileşenleri Tablo 8.2’de sunulmaktadır.

Kişisel Özellikler
Örgütle İlgili Özellikler

Birincil (Görünür) İkincil (Görünür Olmayan)

Yaş Cinsel	eğilim Teknik	Yeterlikler

Cinsiyet	 Dini	Bağlılık Pozisyon

Engellilik Değer	Sistemi İş	Deneyimi

Etnisite	vb.		 Evlilik	Durumu	vb.	 Rol	ve	Statü	vb.		

Farklılıkların Yönetimi Yaklaşımının Gelişimi
İşgücü farklılıkların çalışma alanında yer alışı, 1964 yılında ABD Medeni Kanunu’nun 
kabul edilmesiyle yasal zeminde gündeme gelmiştir. Buna göre, işverenlerin işe alımda, 
etnisite, ırk, din, yaş, engellilik durumu vb. farklılıklara yönelik ayrımcılık yapmaları ya-
saklanmış ve 1965 yılında işletmelere olumlu eylem konusunda yasal yükümlülükler geti-
rilmiştir (Jackson ve  Joshni, 2009: 242; Kochan vd., 2003: 4). İşletmeler 90’lı yıllara kadar 
yasal düzenlemelerin etkisiyle öncelikli olarak kota yükümlülüklerini yerine getirmiştir 
(Gilbert vd., 1999). Bu dönemde özellikle belirli farklılık gruplarının (kadınlar azınlıklar, 
vb)  örgütlerde yasal ve etik bakış açısıyla korunduğu ve örgütlerin zorunlu olarak yaptığı 
uygulamaların var olduğu gözlenmektedir.  

Farklılıkların yönetimi; 1980’lerin sonunda Kuzey Amerika’da işgücü piyasasındaki 
demografik değişimlerin vurgulandığı İşgücü 2000 adlı çalışmanın yayınlanmasının ar-
dından geliştirilen bir yönetim yaklaşımıdır. 1987 yılında yayınlanan İşgücü 2000 çalışma 
raporunda; dünya ekonomisinin daha fazla bütünleşme göstereceği, üretimin imalattan 
hizmete doğru kayacağı, ileri teknolojilerin daha fazla kullanılacağı, ürün ve özellikle hiz-
metlerde yeniliğin artacağı, en�asyonun azalacağı ve imalat, hizmet ve işgücü başlıkların-
da rekabetin artacağı öngörülmekte ve çalışan nüfusun yaş ortalamasının artarak, kadın-

Tablo 8.2
Örgütsel Farklılıkların 
Bileşenleri

Kaynak: Sammartino, 
O’Flynne ve  Nicholas, 
2002: 5.
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ların, engellilerin ve göçmenlerin işgücüne katılımlarının artacağına yönelik bir kestirim 
yapılmıştır (Johnston ve Packer, 1987). Aynı kurumun 2020 yılına yönelik kestiriminde 
işgücü farklılıklarının artarak süreceği beklentisi görülmektedir  (Judy & D’Amico, 1997).

1990’larda İngiltere’de kavram gelişerek popülerlik kazanmış ve yeni bir yönetim yak-
laşımı olarak yerini almıştır. Toplumun beklenti ve taleplerindeki değişim ve örgütlerin 
sürekliliği için rekabet baskısı ve ekonomik performanslarındaki büyüme için günü-
müzde bir seçimden çok zorunluluk haline gelmiştir. Bu anlamda, sözü edilen rekabet 
baskısı önceleri reddedilen gerçeklere dikkat çekmeyi zorlamıştır. Önceleri beyaz, engelli 
olmayan, heteroseksüel erkeklerin temsil ettiği düşünülen işgücü piyasası kompozisyo-
nuna dair varsayımlar geçerliliğini yitirmeye başlamıştır (CIPT, 2006: 2). İşgücü ve müş-
teri kompozisyonundaki demografik değişim ve küresel pazarlara erişimin kolaylaşması 
sonucu ortaya çıkan uluslararası rekabet, son yıllarda farklılıkların yönetimi konusunu 
yönetim organizasyon disiplininin gündemine taşımıştır. Yönetimci yaklaşım, insan kay-
nağını rekabet üstünlüğü yaratabilecek olası bir unsur olarak ele almakta ve farklılıkları 
yöneterek örgütsel kazançlar sağlamaya odaklanmaktadır. Bu yaklaşımla, ilgili yazında 
“duygusal” yönelimli eşit istihdam fırsatından, işletmecilik yönelimli farklılıkların yöneti-
mi olarak adlandırılan yaklaşıma doğru bir geçiş yaşanmıştır (Özbilgin, 2009: 5; Kochan 
vd., 2003: 4).  

Bu değişimler ışığında gerek dünya ekonomik sistemindeki, gerek örgütlerin yapı 
ve işleyişlerindeki; gerekse, işgücünün yapısındaki değişiklikler ve değişiklik beklentile-
ri nedeniyle farklılıkların ele alınması ve yönetilmesi önemli bir konu haline gelmiştir. 
Örgütlerin ve örgüt çalışanlarının güncel taleplere yanıt verebilmesi ve örgüt sağlığının 
korunabilmesi için farklılıkların yönetimi olgusu gün geçtikçe artan bir ilgiye konu ol-
maktadır. Farklılıkların yönetimi, örgütlerde heterojenliğin tanınmasının ve buna değer 
verilmesinin hem örgüt performansına hem de mali kâr hanesine katkıda bulunacağını 
öne süren bir yönetim felsefesi (Özbilgin, 2007: 1)  ve çalışma ortamında ABD kaynaklı 
olarak ortaya çıkan ve 1960’lardan bu yana tartışılan bir insan kaynakları yönetimi konu-
sudur. 21. yüzyılda rekabet üstünlüğünü yakalamaya odaklanan pek çok örgüt için farklı-
lıkların yönetimi insan kaynakları programları bakımından temel mesele haline gelmiştir 
(Barak, 2000: 48).

Farklılıkların yönetiminde belli başlı paradigmalar hangileridir? 

Farklılıkların Yönetimi Paradigmaları
Farklılıkların yönetimi, farklılıkların  (intranational diversity management) bir ülkede ya 
da birden fazla ülkede (cross-national diversity management) bir örgütsel bağlam için-
de değerlendirilmesini ifade etmektedir. Özetle, bulunulan bağlam, iki ayrı farklılıkların 
yönetimi türü oluşturmaktadır (Örn: Almanya’da bir işletmenin azınlık ve dezavantajlı 
gruplara yönelik farklılık programları uygulaması ya da Japonya, Çin ve Malezya’daki şu-
belerindeki işgücü farklılıkları ile ilgili düzenlemeler yapan Koreli bir işletme). Tarihsel 
olarak farklı etniklerin, kültürlerin, dini grupların ve göçmenlerin oluşturduğu çokuluslu 
ve çok kültürlü modern toplulukların (Örn: ABD, Avustralya) devlet düzenlemelerinden 
ortaya çıkan farklılık olgusu, tek uluslu devletlerde de işletmeleri ilgilendirmektedir. Da-
hası farklılıklar, etnik ve dini kimliklerin ötesinde; yaş, cinsiyet, cinsel yönelim gibi her 
toplumda oluşan farklılıkların nasıl yönetileceği sorunuyla genişlemiştir. 

Konu makro düzeyde karmaşık ve çok değişkenli olunca, bileşik kaplar yasası uyarın-
ca, bir ülkede ya da birden fazla ülkede faaliyet gösteren örgütlerde işgücünün farklılıkları 
üzerinden yönetim ve örgüt araştırmacılarının gündemine gelmektedir. Sorunsal, çeşitli 
sını�andırmalarla daha anlaşılır hale getirilmeye çalışılmaktadır. Bu çabalardan biri de 

Eşit İstihdam Fırsatı: Kota 
sistemleri ya da pozitif ayrımcılık 
yollarıyla, azınlıkların, kadınların, 
engellilerin vb. gibi çalışma 
yaşamında istihdamı güç olan 
grupların diğerleriyle eşit şansa 
sahip olmasını ifade etmektedir. 
Bu anlamda örgütsel vizyondan 
çok, pozitif ayrımcılığa işaret 
etmektedir (Tetteh, 2008). 

Kota: Zorunlu kesin, katı, 
sürekli ve oransal bir sonuç ya 
da tahsis edilen bir pay iken, 
hedef saptama koşullara ve 
zamana göre değişebilen, ihtiyaç 
duyulmadığı anda vazgeçilebilen 
ve gerçekleştirilmeye çalışılan bir 
karar olarak ifade edilmektedir.

4

Çok Kültürlülük: Çok kültürlülük; 
bir örgüt ya da toplumda, tüm 
farklılık gruplarının varlığını 
tanıyarak ve saygı duyarak, 
sosyokültürel farklılıklarını 
kabul ederek ve değer vererek 
güçlendiren ve katılımlarının 
sürekliliğini kültürel bağlamdır 
(Rosado, 2008).

Paradigma: İnsanların 
çevrelerine bakmak ve 
algılamakta kullandıkları bir 
“gözlük” ve bir “zihinsel haritadır”.  
İnsanlar yaşadıkları çevreye 
uyum gösterecek biçimde çevre 
tarafından yönlendirilmekte ve 
donatılmaktadır. Yöneticiler ise bu 
duruma koşut biçimde işletme ve 
yönetim kültüründe egemen olan 
paradigmalardan etkilenmektedir 
(Koçel, 2010:7).
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farklılıkların yönetimini bir paradigma olarak sunmaktır. Başta da söylendiği gibi, bir iş-
letmecilik- yönetim anlayışı olan farklılıkların yönetimi, yeni bir “paradigma” görünümü 
almaktadır.  

Barak, (2011:236) farklılıkların yönetimi paradigmalarını iki başlık altında toplamak-
tadır. Birincisi, farklılıkların yönetiminde insan kaynakları paradigması ve ikincisi, çok 
kültürlü örgüt paradigmasıdır. İnsan kaynakları paradigması, işe seçim ve işe alımdan, 
eğitime, ödüllendirmeye ve emekliliğe kadar her bir aşamada insan kaynağını yönetmede, 
farklılıkların yönetiminin rol oynadığını belirtmektedir. Çok kültürlü örgüt paradigması 
ise, örgütleri, monolitik (yekpare), plüralist (çoğulcu) ve çok kültürlü (multicultural) ola-
rak sını�andırmaktadır.  Bu ayrıma göre (Bateman ve Snell, 2013: 215):

Monolitik örgüt; az sayıda kadın, azınlık ya da çoğunluktan farklılaşan diğer grupları 
işe alan bu yüzden de homojen bir çalışan nüfusuna sahip olan düşük düzeyde yapısal 
bütünleşme gösteren bir örgüt, 

Çoğulcu örgüt; göreli olarak daha fazla farklı çalışan nüfusuna sahip ve farklı cinsiyet, 
ırk ve kültürlerden gelen kişileri içermeye çalışan örgüt ve 

Çok kültürlü örgüt; kültürel farklılıklara değer veren ve bu farklılıkları teşvik ederek 
yararlanmaya çalışan örgüt olarak tanımlanmaktadır. 

Görüldüğü gibi farklılık yönetimi çalışmalarında iki başlık önem kazanmaktadır. Bi-
rincisi, farklılıkların yönetiminin gerçekleştiği bağlam, diğeri ise altında yatan paradigma-
dır. Referans verilen çalışmada, farklılıkları yönetimi;  yazında öne çıkan insan kaynakları 
paradigması çerçevesinde tartışılmaktadır. Bunun nedeni, farklılıkların yönetiminin in-
san kaynakları yönetiminin hemen her aşamasında sistematik ya da sistematik olmayan 
biçimde gömülü olan ve işgücü kararların tamamını etkileyen bir yapıya sahip olmasıdır.
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Özet

  Sosyal işletmecilik kavramını açıklayabilir
 Sosyal yönelimli işletmecilik kavramı, her türden iş-
letmenin ticari kâr yerine sosyal katma değer yarat-
mak için sürdürdüğü kâr amacı gütmeyen işletmecilik 
faaliyetlerini ifade etmektedir. Günümüz küresel ka-
pitalizminde, özellikle uluslararası işletmelerin olum-
lu bir imaj çizmek, kurumsal itibarlarını arttırmak ve 
işletme faaliyetlerinin meşruiyetini sağlamak için ha-
rekete geçmeye zorlanması kurumsal sosyal sorumlu-
luk ve sosyal girişimleri tetiklemiştir. Buna koşut ola-
rak, sosyal işletmeler gibi,  küresel ekonomik sistemin 
yıkıcı etkilerini azaltmayı amaç edinen ve dezavantajlı 
gruplara yönelik ürün ve hizmet sunmayı kurumsal 
hale getirmeye çalışan bazı örgütsel biçimler de ortaya 
çıkmaktadır. Bu bağlamda, sosyal işletmecilik, sosyal 
girişimcilik ve kurumsal sosyal sorumluluk uygula-
maları da kar yönelimli işletmeciliğin bir alternatifi 
olarak sosyal yönelimli işletmecilik kavramı çerçeve-
sinde bir araya gelmektedir. 

 Sosyal girişimcilik, sosyal sorumluluk ve sosyal işletme-
cilik arasındaki farkları ayırt edebilir
 Sosyal işletmeleri kuran kişiler sosyal girişimciler 
olduğu halde her sosyal girişim sosyal işletme değil-
dir. Buradaki ayrım, sosyal girişimciliğin kâr amacı 
gütmeyen işletmeleri de içine alan geniş bir kavram 
olmasından, sosyal işletmenin ise, mal ve hizmet 
üretme yoluyla, sosyal katma değer yaratma amacını 
önde tutan, diğer yandan ise, kâr amaçlı olmamasına 
rağmen, üretim-dağıtım ilişkilerini “kâr amaçlı işlet-
me” örgütlenmesi mantığıyla sürdüren bir yaklaşım 
olmasından kaynaklanmaktadır. Bu anlamıyla sosyal 
işletmecilik, ekonomik kalkınmacı bir yaklaşımken 
sosyal girişimcilik ekonomi dışı alanlarda da faaliyet 
gösteren informel örgütleri de kapsayan bir yapıdadır. 
Sosyal işletmeyle sosyal sorumluluğun farkı, sosyal 
işletmede yatırımcıların yatırım paylarını diledikle-
rinde geri alabilmeleri ve yönetsel kararlara doğrudan 
katılarak yönetsel yeteneklerini geliştirme şanslarıdır.

 Farklılık ve farklılıkların yönetimi konularının önemini 
tartışabilir
 Artan küreselleşme, küresel çapta göçler ve demogra-
fik değişimler işyerinde alışıldık olan homojen işgücü 
kompozisyonunu değiştirmekte ve yönetici sınıf olan 
“beyaz erkeklerin” yönetsel kademelerdeki ağırlığını 
azaltmaktadır. Dünyanın her yerinde faaliyet göster-
meye çalışan her boyuttaki ve endüstrideki işletme 
için en önemli kaynak olan insan kaynağı farklılıkları 
giderek daha önemli bir hale gelmiştir. Bunun nedeni, 
örgütlerde yaratıcılığı arttırmak, daha geniş bir müş-
teri kitlesine ulaşmak, yetenekli çalışanları istihdam 
edebilmek ve sürdürülebilir bir yönetim için farklılık-
lara saygı duymanın ve farklılıkları bir arada tutacak 
bir örgüt iklimi yaratmanın gerekliliğidir. 

1 3

2
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Kendimizi Sınayalım
1.  İşletmelerin sosyal yarara yönelik olarak nakdi bağış ve 
hibeler yoluyla yaptığı geleneksel sosyal girişim aşağıdakiler-
den hangisidir? 

a.  Sosyal amaç teşvikleri
b.  Sosyal amaç bağlantılı pazarlama
c.  Kurumsal sosyal pazarlama
d.  Kurumsal gönüllülük
e.  Toplum gönüllülüğü

2.  Kurumsal sosyal sorumluluk piramidinde birinci önce-
likli unsur aşağıdakilerden hangisidir? 

a.  Ekonomik
b.  Yasal
c.  Etik
d.  Gönüllü
e.  Çevresel

3.  Sosyal girişimcilik yaklaşımının ortaya çıkışı aşağıdaki-
lerden hangisinde birlikte ve doğru olarak verilmiştir? 

a.  1970- Toplumsal hareketlerin yükselişi
b.  1980- Ashoka Vakfı’nın kuruluşu
c.  1976- Grameen Bankası’nın kuruluşu
d.  1974- OPEC krizi
e.  1990- Neoliberalizmin yükselişi

4.  Değer sistemleri hangi farklılık sını�andırması içinde yer 
almaktadır? 

a.  Birincil 
b.  İkincil
c.  Örgütle ilgili
d.  Bilgi farklılıkları
e.  Kişilik özellikleri

5.  Kota sistemleri yoluyla ayrımcılığın zararlarını azaltmayı 
hede�eyen uygulama aşağıdakilerden hangisidir? 

a.  Farklılıkların yönetimi
b.  Eşit istihdam fırsatı
c.  Çokkültürlülük
d.  Monolitik
e.  Çoğulcu

6.  Aşağıdakilerden hangisi sosyal işletmeciliğin ilkelerin-
den biri değildir? 

a.  Çevreye duyarlıdır. 
b.  Çalışanlar daha iyi çalışma koşullarında ve sektör ra-

yicinde ücret verir. 
c.  Çalışanlar yaptıkları işten keyif almalıdır.
d.  Yatırımcılar, yatırım miktarını geri alır ve kar payın-

dan yararlanır. 
e.  Finansal ve ekonomik olarak sürdürülebilirdir. 

7.   İşgücü kompozisyonu içinde farklılık gruplarına düşük 
seviyede yer veren insan kaynakları paradigması aşağıdaki-
lerden hangisidir? 

a.  Çok kültürlü 
b.  Farklı
c.  Monolitik
d.  Çoğulcu
e.  Eşit istihdam

8.  İşletme itibarının korunmasında, yöneticilere doğru şeyi 
yapma ile ilgili rehberlik eden sorumluluk aşağıdakilerden 
hangisidir? 

a.  Yasal 
b.  Gönüllü
c.  Etik
d.  Ekonomik
e.  Çevre

9.  Diğerlerinin farklılıklarına yönelik potansiyel farkında-
lık ve kabul olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden han-
gisidir? 

a.  Farklılık algısı
b.  Otostereotip
c.  Heterostereotip
d.  Çok kültürlü olmak
e.  Farklılık tutumu

10. Eşit istihdama ulaşmak için, ayrımcılığın güçsüz gruplar 
yararına yapılandırılması aşağıdaki uygulamalardan hangisi 
ile ifade edilir? 

a.  Çok kültürlülük
b.  Ayrımcılık
c.  Pozitif ayrımcılık
d.  Kota 
e.  Farklılık tutumları
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Okuma Parçası
Bir zürafa, şehir dışındaki bir yerleşim yerinde, kendi aile-
sinin ölçülerine ve yaşam tarzına uygun yeni bir ev inşa et-
tirmiş. Yüksek tavanları ve kapılarıyla zürafalar için harika 
bir evmiş bu. Yüksek pencereler, ailenin mahremiyetini ko-
rurken, ışığın en iyi şekilde içeri girmesini ve içerdekilerin 
dışarıdaki manzarayı seyredebilmesini sağlıyormuş. Dar 
koridorlar, çok değerli kullanım alanlarını rahatlıktan ödün 
vermeden en iyi şekilde değerlendiriyormuş. Ev o kadar güzel 
tasarlanmış ki, o yılki Ulusal Zürafa Evi Ödülü’nü bile kazan-
mış. Evin sahipleri bu ödülden büyük gurur duyuyorlarmış.
Bir gün zürafa, bodrumda, en son teknoloji ekipmanlarla do-
nattığı marangoz atölyesinde çalışırken gözü dışarıya takılmış. 
Sokağın başında bir fil görmüş. “Aa, onu tanıyorum,” diye dü-
şünmüş. “Okul aile birliğinde beraber çalışıyorduk. Aynı za-
manda harika bir marangozdur kendisi. Kendisine yeni atölye-
mi göstereyim. Belki bazı projelerde birlikte bile çalışabiliriz.” 
Zürafa başını pencereden dışarı çıkarıp fili içeri davet etmiş.
Fil bu davetten çok mutlu olmuş; geçmişte zürafayla birlikte 
çalışmaktan büyük keyif aldığını ve onu daha yakından ta-
nımak istediğini hatırlamış. Zürafanın marangoz atölyesini 
de duymuş ve görmeyi çok istiyormuş. Bodrumun kapısına 
yönelip açılmasını beklemiş.
“Girsene, girsene,” demiş zürafa. Ancak bir sorunla karşı 
karşıyaymışlar. Fil başını kapıdan sokabilse de, gövdesini 
geçirememiş.
“Bu kapıyı marangoz aletlerini geçirebilmek için raylı yap-
mamız iyi oldu,” demiş zürafa. “Bir dakika beklersen bu so-
runu hemen halledeceğim.” Birkaç sürgüyü yerinden çıkarıp 
kapıyı kaydırarak fili içeri almış.
İki eski tanıdık, marangozluk hikayelerini birbirine anlatır-
ken, zürafanın eşi başını
bodrum merdivenlerinden aşağı uzatıp kocasına seslenmiş: 
“Telefonun var canım,  patronun arıyor.” “Yukarı çıkıp çalışma 
odasında konuşayım,” demiş zürafa. “Kendini evinde hisset;
görüşmem biraz sürebilir.”
Fil etrafına bakınmış ve uzak köşedeki torna tezgahının üze-
rinde yarısı tamamlanmış bir
çalışma görmüş; merakını gidermek için çalışmaya bir göz 
atmaya karar vermiş.
Tezgaha yöneldiğinde, korkunç bir çatırtı duymuş. Başını ka-
şıyıp bu düşüncesinden
vazgeçmiş. “Üst kata zürafanın yanına mı gitsem,” diye dü-
şünmüş. Merdivenleri
çıkmaya başladığında, merdivenler kırılmaya ve çökmeye 
başlamış. Merdivenlerden
kendini yere zor atmış, düşerken duvara çarpmış. Duvarda 
kocaman bir delik açılmış.

Yakası bir yanda paçası öbür yanda şaşkınlık içinde oracıkta 
kalakalmış. Zürafa bodruma inmiş. “Neler oluyor burada?” 
diye sormuş dehşet içinde. “Kendimi evimde hissetmeye çalı-
şıyordum” demiş fil. Zürafa etrafına bakınmış. “Sorunu anla-
dım ben. Kapı çok dar. Seni zayı�atmamız gerekecek. Yakın-
da bir spor salonu var. Birkaç ay spor yaparsan, seni yeterince 
zayı�atabiliriz.” “Belki,” demiş fil, pek de ikna olmamış bir 
sesle. Zürafa devam etmiş; “Merdivenler de senin ağırlığını 
taşıyacak kadar sağlam değil. Geceleri bale dersleri alırsan, 
yere daha hafif şekilde basabilirsin. Umarım bu reçeteyi uy-
gulayabilirsin. Seni burada görmeyi gerçekten isterim.” “Ola-
bilir,” demiş fil. “Ama dürüst olmak gerekirse, bir zürafa için 
tasarlanmış bir evin, bazı büyük değişiklikler yapılmadan bir 
fil için uygun olabileceğini sanmıyorum.” (R. Roosevelt �o-
mas, (1999) Building a House for Diversity. New York, et.al.: 
American Management Association, s. 3-5.)
 
Kaynak: Farklılıkların Yönetimi İçin El Kitabı, http://www.
idm-diversity.org/files/EU0708-TrainingManual-tr.pdf    
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Sıra Sizde Yanıt AnahtarıKendimizi Sınayalım Yanıt Anahtarı
1. d  Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Girişimcilik” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
2. a  Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”    

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
3. b  Yanıtınız yanlış ise “Sosyal Girişimcilik” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
4. b  Yanıtınız yanlış ise “Farklılık Boyutları” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
5. b  Yanıtınız yanlış ise “Farklılıkların Yönetiminin Geli-

şimi” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
6. d  Yanıtınız yanlış ise “Sosyal İşletmecilik” konusunu 

yeniden gözden geçiriniz.
7. c  Yanıtınız yanlış ise “Farklılıkların Yönetimi Paradig-

maları” konusunu yeniden gözden geçiriniz.
8. c  Yanıtınız yanlış ise “Kurumsal Sosyal Sorumluluk”    

konusunu yeniden gözden geçiriniz.
9. e  Yanıtınız yanlış ise “Farklılıkların Yönetimi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.
10. c  Yanıtınız yanlış ise “Farklılıkların Yönetimi” konu-

sunu yeniden gözden geçiriniz.

Sıra Sizde 1 
Sosyal yönelimli işletmecilik; sosyal işletmecilik, sosyal 
girişimcilik ve kurumsal sosyal sorumluluk başlıklarında 
sosyal kârı önceleyen tüm işletmecilik uygulamalarını bir 
araya toplamaktadır.
 
Sıra Sizde 2  
Üç yaklaşım da, toplumsal alanda öne çıkan duyarlıkların 
sonucu olarak, bir anlamda kapitalizmin yıkıcı etkilerine 
karşı yeni ör gütlenme arayışlarının yükseldiği, 70’lerin so-
nunda ortaya çıkmıştır. Bu yaklaşımlardan, işletmecilik yak-
laşımında sosyal kârı ekonomik kârın önünde tutma bakı-
mından sosyal işletmeler ile sosyal girişimlerin benzeştiği 
görülmektedir. Örgütlenme mantığı açı sından ise, sosyal 
girişimciliğin STK’ları da içine alacak biçimde kapsayıcı 
olmasından dolayı diğer iki yaklaşımdan farklılaştığı görül-
mektedir. Üç yaklaşım da, hedef kitle olarak dezavantajlı 
gruplara yönelme ve sosyal-kültürel alanlarda örgütlenme 
bakımların dan benzeşmektedir. Buna karşın üç yaklaşımın 
belirli farklılıkları bulunmaktadır. 

Sıra Sizde 3 
İşletmeler farklılıkların yönetimi yoluyla, işletmelerde in-
san kaynağı çeşitliliği  yaratarak yeni fikirlerin oluşmasını, 
işgücü arasındaki işlevsel olmayan çatışmaların engellen-
mesini ve işletmenin daha geniş müşteri gruplarına ulaşma-
sını sağlamak üzere farklılıkların yönetimine başvurmak-
tadır. Amaç; etkililiği, verimliliği ve bunun sonucunda da 
kârlılığı arttırmaktır. İşletmelerin farklılıkların yönetimine 
yönelmesinde etik ve yasal zorunluluklar kadar ticari gerek-
çeler de rol oynamaktadır. 

Sıra Sizde 4
Farklılıkların yönetimi; stratejik insan kaynakları yönetimi-
nin bir bileşenidir. Bu nedenle işletmeler, farklılıkların yö-
netimi yoluyla rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışmaktadır. 
Farklılıkların yönetimi ile ilişkili üç tane ana paradigma bu-
lunmaktadır. Bunlar, monolitik (yekpare), çoğulculuk ve çok 
kültürlülüktür. 
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