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Serdar YILMAZ

u kitapta Küresel Doğan işletmelerin (KDİ) erken 
uluslararasılaşmasını etkileyen faktörler incelenmiştir. Bu tür 
işletmelerin diğer işletmelerden daha hızlı 
uluslararasılaşmasına etki eden en önemli faktör girişimcilik 
faktörüdür. Ayrıca bu girişimcilik faktöründe yenilikçilik 
adında bir fonksiyon vardır. Bu fonksiyon girişimcilik 
yönelimi açısından KDİ’ler için oldukça büyük bir öneme 
sahiptir. Bu bağlamda tezde genel olarak işletmelerin 
uluslararasılaşma süreçleri, geleneksel yaklaşımlar ve 
KDİ’lerin ortaya çıkışı ve kurulma nedenleri, KDİ’lerle ilgili 
çeşitli teorik yaklaşımlar ve KDİ’lerin erken uluslararasılaşma 
sürecine etki eden etmenler ve sebepleri araştırılmıştır. 
Bu konu ile ilgili yeterli çalışmanın olmaması nedeni ile bu 
çalışmanın öncü araştırmalardan biri olması beklenmektedir. 
Çalışmanın analiz bölümünde ihracatta önemli bir yere sahip 
olan Kütahya, İzmir ve Manisa’da yer alan 10 
uluslararasılaşma sürecinde küresel doğan işletme seçilmiş, 
işletmelerle yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Mülakat 
şeklinde yapılan görüşmelerden elde edilen veriler ilgili 
literatür çerçevesinde kavramsallaştırılarak 10 kategori altında 
38 tema ve 65 alt temaya ulaşılmıştır. Oluşturulan temalar 
MAXQDA programı ile nitel olarak analiz edilmiştir. 
Çalışmada firmaların uluslararası faaliyetlere katılma 
nedenlerinin farklılaştığı görülmektedir. Alan araştırması 
sonucunda verilen cevapları, köken ülkenin itici faktörleri ve 
hedef ülkenin çekici faktörleri şeklinde gruplandırmak 
mümkündür. Köken ülkenin jeopolitik durumu ile iç piyasa 
şartları firmaları baskılarken dışsal faktörlerin ise çekici rol 
oynadığı görülmektedir.
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GİRİŞ 

 

Küreselleşme olgusu özellikle 20. yy. başlarında 

ekonomik, sosyal, teknolojik, kültürel ve politik gibi birçok alanda 

kendini göstermektedir. Küreselleşmenin etkisiyle uluslararası 

gerçekleşen faaliyetler, toplumların birbirleri ile olan bağlılıklarını 

arttırırken, diğer taraftan işletmelerin uluslararası faaliyetlere 

katılımını da arttırmaktadır. Bu gelişmelere bağlı olarak uluslararası 

platformlarda işletmeler arasında rekabet mücadelesi de 

artmaktadır. Bu durum işletmelere ekonomik anlamda artı yük 

getirmektedir. 

Küreselleşmeye bağlı olarak ekonomi alanında yaşanan 

değişimler her geçen gün mücadele şartlarını daha da 

zorlaştırmaktadır. Özellikle giderek bir tüketim toplumu haline 

dönüşmekte olan ülkeler, ekonomik ve sosyal gelişmelerini 

gerçekleştirmek, refah düzeylerini korumak ya da yükseltmek için 

uluslararası faaliyetlere büyük önem vermektedirler. Bu bakımdan 

küreselleşme işletmeleri yüksek bir rekabetin içine sokmakta hem 

de onlara yeni fırsatlar sunmaktadır. 

Bu bağlamda işletmeler rakiplerinden önde olmak için, 

küreselleşmenin sunduğu fırsatlardan mümkün olduğunca 

faydalanmalıdır. Dolayısıyla mal ve hizmet pazarlarının 

küreselleşmesi, bilgi ve iletişim teknolojilerindeki gelişmelere bağlı 

olarak işletmelerin kendine uygun pazarda faaliyette bulunma 

kararında bulunabilmelerine ve çok sayıda ülke pazarında da 

faaliyette bulunabilmelerine imkân sağlayacaktır (Aktepe, 2004: 

64). Bu sayede işletmeler farklı yöntemler ile uluslararası piyasada 
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faaliyet gösterebilirler. Bunlar ihracat, doğrudan yatırım ya da ortak 

girişim gibi şekillerde olabilmektedir (Erkutlu, 2001: 152). 

Fakat işletmelerin rekabet üstünlüğü kazanmaları için 

faaliyetlerini yurt dışına yayması, sadece belirli ülkelerle sınırlı 

kalmaması, bir başka ifadeyle uluslarasılaşması gerekmektedir. 

Ancak, işletmeler açısından uluslararasılaşmanın tanımlanması 

kolay olmamaktadır. İşletmelerin uluslararasılaşmalarına ilişkin 

literatürde iki farklı modelle karşılaşılmaktadır. Bu modeller, 

‘Geleneksel Uluslararasılaşma Modeli’ ve ‘Küresel Doğan İşletme 

(KDİ) Modeli’dir. Kimi işletmeler aşamalı bir şekilde 

uluslararasılaşma sürecini gerçekleştirirken kimi işletmeler ise 

doğrudan bu aşamaların hiçbirini geçirmeden uluslararası bir 

işletme olarak doğarlar. Literatürde doğrudan söz konusu 

aşamaların hiçbirini geçirmeden doğan bu tür işletmeler küresel 

doğan işletmeler şeklinde tanımlanmaktadır (Beğendik, 2013; 

Haghighi, 2017; Kalyoncuoğlu ve Üner, 2010; Atlı ve Kartal, 2014; 

Yıldırım ve Erdem, 2016; Faiz ve Üner, 2015; Çiçek ve Demirer; 

2009). 

Bu çalışmada KDİ kavramı, “KDİ kavramının” ne zaman 

ve nasıl ortaya çıktığı, bu işletmelerin diğer geleneksel 

işletmelerden farkları, küresel doğan işletmelerin erken 

uluslararasılaşmasını etkileyen faktörler gibi konular ele alınıp 

incelenmiştir. Teknolojik ilerlemeler, bilgi ve iletişimin de 

ilerlemesi ve genişlemesi sayesinde ve buna ilaveten ticari 

engellerin ve kotaların kaldırılması veya azaltılması neticesinde 

girişimcilik faaliyetleri ve işletme anlayışında bazı değişimler 

yaşanmıştır. Uluslararası girişimcilik faaliyetlerinin hızla ilerlemesi 

sonrasında bazı işletmelerin geleneksel yollardan uluslararasılaşma 

süreçlerinde yavaş kaldıkları gözlemlenmiş ve daha erken ve daha 

hızlı gelişme gösteren KDİ adında bir tür işletme piyasaya 

çıkmıştır. Bu tür işletmelerin diğer işletmelerden daha hızlı 

uluslararasılaşmasına etki eden en önemli faktör girişimcilik 
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faktörüdür. Bu girişimcilik faktöründe ise yenilikçilik adında bir 

fonksiyon vardır. Bu fonksiyon girişimcilik yönelimi içinde 

KDİ’ler için oldukça büyük bir öneme sahiptir. Bu tezde genel 

olarak işletmelerin uluslararasılaşma süreçleri geleneksel 

yaklaşımlar ve KDİ’lerin ortaya çıkışı ve kurulma nedenleri 

KDİ’lerle ilgili çeşitli teorik yaklaşımlar ve KDİ’lerin erken 

uluslararasılaşma sürecine etki eden etmenler ve sebepleri 

araştırılmıştır.  

Bu noktalardan hareketle Türkiye’de hem küresel doğan 

işletme olgusunu hem de uluslararasılaşma süreci yönelimini ele 

alan çalışmalar ile ilgili literatürde boşluk olduğu tespit edilmiştir. 

Küresel doğan işletmelerle ilgili Türkiye’de de gerçekleştirilmiş 

çalışma sayısı çok sınırlıdır. Yeterli çalışmanın olmaması nedeni ile 

bu çalışmanın öncü araştırmalardan biri olması beklenmektedir.  

Bununla birlikte Türkiye’de özellikle gıda sektöründe 

yapılacak teorik ve ampirik çalışmalara duyulan ihtiyaç fazladır. 

Alan yazına katkı yapabilmek ve gelecekte yapılacak çalışmalara da 

yol gösterici olabilmek amacıyla bu araştırmanın, Türkiye’deki 

küresel doğan işletmeler ve uluslararasılaşma süreci yönelimi ile 

ilgili veri tabanına katkıda bulunacağı düşünülmektedir. Aynı 

zamanda ülke ekonomisi için de önemli bir yere sahip olan küresel 

doğan işletmelerin yapısını ve işleyişini doğrudan etkileyen 

faktörlerin sınıflandırılması da bu çalışma ile netleştirilecektir.  

Çalışmada, ihracatta önemli bir yere sahip olan Kütahya, 

İzmir ve Manisa’da yer alan uluslararasılaşma sürecindeki küresel 

doğan işletmeler seçilerek, Türkiye’deki küresel doğan küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin erken uluslararası işletme haline 

gelmelerinde etkili olan faktörlerin belirlenmesi amaçlandığı için 

bu çalışmanın ülkemizin bu konu ile ilgili iç ve dış ekonomi 

politikalarının belirlenmesinde önemli bir yere sahip olacağı da 

savunulabilir. 
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Çalışmanın birinci bölümde, uluslararasılaşma ve 

işletmelerin uluslararasılaşma süreci kavramı, işletmeleri 

uluslararasılaşmaya iten nedenler ve ortaya çıkabilecek riskler, 

uluslararasılaşma modelleri ve Küresel Doğan İşletmelerin bu 

modeller içindeki konumları incelenmiştir. İkinci bölümde 

Küresel Doğan İşletmelerin tanımı ve nasıl ortaya çıktıkları, bu 

işletmelerin genel ve ayırt edici bazı özellikleri ve Küresel Doğan 

İşletmelerin aşamalı olarak nasıl uluslararasılaşma sistemine 

dönüştüğü ve yine bu işletmeler ile ilgili birtakım modellemeler ve 

yaklaşımlar ele alınmış ve elde edilen bulgular yorumlanmıştır. 

Üçüncü bölümde, Küresel Doğan İşletmelerin uluslararasılaşma 

sürecini etkileyen faktörler ve uluslararsılaşmanın bu işletmeler 

açısından ne anlama geldiği tartışılmış ve son olarak dördüncü 

bölümde ise, mülakat şeklinde yapılan görüşmelerden elde edilen 

veriler MAXQDA programı ile nitel olarak analiz edilmiştir. 

Değerlendirmeler kapsamında; Küresel Doğan İşletmelerin ne 

kadar uluslararasılaşma gösterdiği çeşitli kriterler açısından 

yorumlanmış ve genel olarak sonuç ve öneriler ortaya konmuştur.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

ULUSLARARASILAŞMA VE İŞLETMELERİN 

ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ 

 

Günümüzde teknoloji; baş döndürücü bir hızda 

ilerlemekte, neredeyse her geçen gün kendini yenileyen bir şekilde 

değişmektedir. Bu durum hem sosyal hem de ekonomik olarak 

bireyleri ve işletmeleri de etkilemektedir. İşletmeler, bir taraftan 

gelişen teknolojiyle birlikte ulusal ekonomi içinde kendi ilgi 

alanlarıyla ilgili olaylar ve konular hakkında hızlı bir şekilde bilgiye 

ulaşabilme ve onu kullanabilme imkânına sahip olurken, diğer 

taraftan bu teknoloji sayesinde yurt dışındaki gelişmelerden de 

haberdar olup, küresel boyutta hareket etme tarzıyla dışa açılma 

yani uluslararasılaşma faaliyetlerine de yönelmektedirler (Mutlu, 

2008: 81). 

Ekonomik anlamda uluslararasılaşma, piyasada etkinliği 

artırmak veya yurt dışındaki ülke dışında daha fazla pazar payına 

ulaşmak için, uluslararası pazarlara ilerlemek üzere girişimler 

yapmaya çalışan bir şirket gibi de düşünülebilir. Welch ve 

Luostrainen (1988) uluslararasılaşmayı, işletmelerin uluslararası 

faaliyetlere katılım süreci olduğunu ifade ederken, Johansen ve 

Vahle ise (1990), uluslararasılaşmayı network(ağ) modeli ile 

işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için sürekli ilişkiler kurduğu, 

geliştirip, koruduğu ve gerekirse sonlandırdığı birleştirici bir dizi 

süreç olarak tanımlamıştır (Aykan, 2009: 70). Başka bir tanıma 

göre ise; uluslararasılaşma, işletmeler tarafından gerçekleştirilen ve 
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ulusal sınırları dışında yürütülen her türlü faaliyettir (Güçlü, 2013: 

6). 

Uluslararasılaşma adına küresel/kurumsal eğilim; dünya 

ekonomisini, sınır ötesi ticaret sebebiyle, dünyadaki ekonomilerin 

birbiriyle ilişkili olduğu bir küreselleşme durumuna yöneltmeye 

yardımcı olur. Bu yüzden, birbirlerinin faaliyetleri ve ekonomik 

refahından oldukça fazla etkileşim içinde olurlar. İşletmelerin, 

kendi ülkelerinde yaşadıkları bazı sıkıntılardan ve diğer ülkelerin 

sahip olduğu avantajlarından faydalanmak, diğer ülkelerdeki 

insanların, ürettikleri mal ve hizmetlerden yararlanmasını sağlamak 

maksadıyla, çok uluslu hale gelmişlerdir. Özetle, işletmelerin veya 

büyük grupların, uluslararası işletmecilik faaliyetlerini açıklamada 

uluslararasılaşma terimini sıklıkla kullandığı görülürken, 

uluslararasılaşmayı artan uluslararası faaliyetlere girme yöntemi 

olarak tanımlamak mümkündür (Mutlu, 2008: 84). Son olarak, 

ekonomik faaliyetlerin ülke sınırlarını aşacak şekilde yaygınlaşması 

ve çoğalmasına uluslararasılaşma denir (Akben, 2014: 11). 

 

1.1. ULUSLARARASILAŞMA KAVRAMI VE KAPSAMI 

 

Bu bölümde uluslararasılaşma ve uluslararası işletmeclik 

kavramının yanı sıra işletmeleri uluslarasılaşmaya iten nedenler ve 

bu süreçte işletmelerin karşılaştıkları riskler hakkında bilgilere yer 

verilmiştir. 

 

1.1.1. Uluslararasılaşma Kavramı 

 

Uluslararasılaşma kavramı genel olarak, çeşitli işletme 

ve/veya firmaların yurt dışı ile olan ilişkilerini veya yurt dışında 

yürüttükleri bazı ekonomik ve ticari ilişkileri kapsamaktadır. 

Şirketler içinde bulundukları ekonominin kendilerine sunduğu 
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fırsatları değerlendirmek istemektedirler, ancak bu durum onları 

yeterince tatmin etmemektedir, dolayısıyla dış ekonomiler ile 

bağlantı kurup onların da ticari ve ekonomik faaliyetlere 

katılmasını ve böylece daha fazla kâr ve tanınırlık elde etmeyi 

düşünmektedirler. Bir başka tanıma göre ise uluslararasılaşma; 

yerel kültürlere ve dillere herhangi bir şeyden daha uygun hale 

getirmek için yazılım ve diğer ürünler üretmek açısından kullanılan 

bir kelimedir. Uluslararasılaşma bunun dışında, birden fazla 

ülkenin içinde olduğu ekonomik faaliyetlerin ve ilişkilerin 

yapılması ve devam ettirilmesi anlamına da gelmektedir (Avcı 

2007: 36). Daha geniş tanımıyla Uluslararasılaşma kavramı, 

işletmelerin ulusal sınırlarının dışına faaliyetlerini yaymasıyla ilgili 

bir kavramdır. İşletmeler uluslararası pazarda yer almaya 

başladığında uluslararası nitelik kazanmış olmaktadır. Bu, ister 

ihracat yoluyla olsun, ister direkt yatırım ya da lisans anlaşmaları 

biçiminde olsun fark etmemektedir. Literatürde, ihracat 

aşamasında olmak uluslararasılaşma olarak kabul edilmektedir. 

Uluslararasılaşmanın bir ülkedeki ekonomik reformlarla bir 

bağlantısı yoktur ve bu da dünyanın geri kalanındaki politikalarla 

entegrasyona sebep olmaktadır. Bir işletmeyi ülkenizin sınırları 

dışına çıkarmak, uluslararasılaşmanın başka bir örneğidir.  

1.1.2. Uluslararası İşletmecilik Kavramı 

 

Uluslararası işletmecilik; bir işletmenin iki veya daha fazla 

bağımsız ülke içinde bulunan ve özel veya kamu kesimine ait 

girişimlerin diğer ülke sınırları arasında mal, hizmet, kaynak ve 

tasarruf hareketlerini kapsayan bir dizi faaliyetler olarak 

tanımlanmaktadır (Can, 2015: 8). Bir başka tanıma göre ise 

uluslararası işletmecilik; işletme ve/veya şirketler tarafından 

düzenlenen ve ulusal sınırların ötesinde gerçekleştirilen her çeşit 

işletme faaliyetlerinin bütününe verilen bir kavramdır. Birtakım 

istisnalar olarak ise, bazı uluslararası işletmecilik faaliyetleri siyasi 
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ve stratejik amaçlı olarak devletler tarafından yürütülmektedir. 

Uluslararası işletmecilik temelde iki ana kategoriye ayrılır: 

Uluslararası ticaret ve uluslararası yatırımdır. Şöyle ki; bir şirket 

yurt dışına bir mal veya hizmet satınca uluslararası ticaret yapmış 

olur, benzer şekilde dışarıdan kaynak getirince veya transfer edince 

de uluslararası yatırım yapmış olur. Uluslararası ticaret bir bakıma, 

uluslararası sınırlar arasında yapılan ürün ve hizmet alışverişidir 

(Eryüzlü, 2010: 1). Uluslararası işletmenin tanımında göz önünde 

bulundurulması gereken bazı kriterler vardır (Aktepe ve Aktepe, 

2011: 365): 

1) İki veya daha fazla ülke ile ticari bağlantı kurarak gelir 

elde ediyor olması. 

2) Bir karar verirken küresel boyutta düşünmeli ve 

dünya konjonktür durumunu da dikkate alması 

gerekmektedir. 

3) Teknolojiyi, enformatik bilgiyi ve kaynakları 

paylaşabilmeli. 

4) Gerek ulusal gerekse uluslararası pazarlarda ortaya 

çıkabilecek her türlü istikrasızlık ve/veya riskler 

karşında ihtiyatlı ve hazırlıklı olabilmek.  

Bu sayılan özelliklere sahip olan işletmeler, uluslararası 

piyasada pazar şartlarına da hâkimse diğer rakiplerine nazaran daha 

fazla başarı şansı elde edebilirler. İşletmeler uluslararası piyasalarda 

ticaret ilişkisi içinde bulundukları diğer şirketlerin nasıl bir çevreye 

sahip olduğunu da bilmesi gerekmektedir. Böylece her ülke pazarı 

için koşulların kendine göre değerlendirilmesi oldukça önemli 

olmaktadır. Çevresel faktörler de kendi içinde makro ve mikro 

ölçekte ikiye ayrılmaktadır. Makro (dış) kriterler; iktisadi ortam, 

demografik çevre, teknolojik çevre, sosyo-kültürel çevre, hukuki 

ve siyasi çevre, mikro (iç) ise; işletmenin kendi çevresi, rakip 

çevreler pazarlama ve tedarikçilerin çevresi, aracı kurum-
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kuruluşlar ve müşteri çevresi olarak sıralanabilir (Seymen ve Bolat, 

2005: 276-279). 

 

1.1.3. İşletmeleri Uluslararasılaşmaya İten Nedenler 

ve Karşılaşılan Riskler 

 

Günümüzde küçük ve orta boy işletmeler tercihen, üretim 

ve satış/pazarlama, ulaşım imkânları, daha az risk ve yabancı dil 

sorunu olmamasından ve müşteri uyum faktörleri gibi 

nedenlerden iç pazara yönelseler de, küreselleşmeyle birlikte ister 

istemez yurt dışına açılma durumlarıyla karşı karşıya kalmışlardır. 

Zaman zaman görülen iç piyasada yaşanan durgunluklar ve talep 

yetersizliği, hükümet politikaları ve yurt dışına açılan işletmelere 

sunulan vergi indirimi ve pirim gibi çeşitli kolaylıklar ve teşvikler, 

bunlara ilaveten dış piyasanın iç piyasaya göre çok daha büyük ve 

gelişmiş olması ve faaliyetlerin daha hızlı ve rahat yürütülebilmesi 

vb. nedenler yurt dışına açılmayı cezbeden nedenler olarak 

sıralanabilir (Mucuk, 2010: 320). 

İşletmeler yurt dışında satış yaparak büyümeyi 

hedefleyebilir, değişik satış stratejileriyle müşteri portföylerini 

genişletebilirler ve iç pazarın durgunluğunu ve doğabilecek riskleri 

dış pazarlara yönelmek suretiyle azaltabilirler. Ülkelerin elinde 

tuttuğu kaynaklar ve ham maddenin değişik seviyelerde olması 

bazen fiyat değişikliklerine yol açabilir ve bu durum müşteri arz ve 

talebini etkileyebilir. Bazı durumlarda işgücü maliyetleri azalabilir 

ve ham maddeye ulaşmak maliyet avantajı oluşturabilir. Şirketlerin 

daha rahat ve zaman tasarrufu elde edebilmeleri için ticari 

engellerin azaltılması ve/veya tamamen kaldırılması, gümrük 

tarifelerin hafifleştirilmesi ve kotaların yeniden düzenlemesi de bir 

başka uluslararası ticareti cezbeden bir neden olarak kabul 

edilebilir. Bununla birlikte; uluslararası ticaret beraberinde bazı 

riskleri de getirmektedir, yani sadece olumlu tarafı değil biraz da 
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sakıncalı durumları olabilir şöyle ki; bu riskler ticari, finansal, ülke 

ve kültür farklılığı riskleri olabilir yani cazip gibi görünen bir 

yatırımın sonuçları zararla bitebilir ve buda işletme açısından bir 

hayal kırıklığı yaşatabilir. Bu riskleri an aza indirebilmek için 

gereken tedbirler alınmalı ve alternatif çözüm yolları aranmalıdır. 

Bu risklerin ne gibi riskler oldukları aşağıda gösterilmiştir. 
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Tablo 1.1. Uluslararası İşletmecilik Riskleri 

TİCARİ RİSK 
- Zayıf Ortak Seçimi 
- Operasyon Seçimi 
- Pazara Giriş Zamanlaması 
- Rekabetin Yoğunluğu 
- Stratejinin Kötü Uygulanması 

DÖVİZ (KUR) RİSKİ 
- Döviz Dalgalanmalarına Maruz 
Kalma 
- Varlık Değerlendirilmesi 
- Transfer Fiyatlandırma 
- Yabancı Vergilendirmesi 

ÜLKE RİSKİ 
- Hükümetin Müdahalesi 
- Siyasi ve Sosyal Huzursuzluk 
- İşletmeler Aleyhine Olan 
Kanunlar 
- Ticaret ve Yatırım Karşıtı 
Faaliyetler 
- Bürokrasi ve Gecikmeler 
- Telif Haklarında Yaşanan 
Sorunlar 
- Ekonomik İstikrarsızlık 

KÜLTÜRLER ARASI RİSK 
- Kültür Tarzları Değişiklikleri 
- Pazarlık Usül ve Uygulamaları 
- Etik Uygulamalar 
- Dil ve Din Farklılıkları vb. 

Kaynak: Çavuşgil vd., 2012: 46-48. 

 

İşletmeler öncelikli olarak yurt dışına açılmayı yani 

uluslararasılaşmayı ekonomik ve kâr güdüsüyle istemektedirler, 

ancak bu durum tek kriter olmamalı, yeni ürün ve hizmetlerle 

birlikte farklı tipte müşteri ve uluslararası fırsatlara ulaşarak yeni 

yeni tecrübeler ve bilgiler elde edeceklerdir. Bir işletmenin 

uluslararasılaşma derecesinin rasyonel bir biçimde ölçülmesi, o 

işletmenin global büyümesinin sebep ve sonuçlarını açıklamaya 

yardımcı olmaktadır (Aykan, 2009: 71). İşletme yöneticileri de 

şirketlerin uluslararası pazarlara yönlendirilmesinde oldukça etkili 

olan bir diğer faktördür. Yönetici ne kadar vizyon sahibi olursa ve 

yeniliklere açık olursa yabancı ülkelerde gördüklerini ve 

yaşadıklarını fırsata çevirmeyi düşünürse bu o işletme için 

uluslararasılaşma adına o kadar faydalı olacaktır. İçsel pazarlarda 

maliyeti yüksek olan bir ürün ve o ürüne ait ham madde yurt 

dışında daha ucuz olabilir ki bu durum işletme için bir fırsata ve 
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daha fazla bir kâra dönüşebilir. Yabancı ülkelerin uyguladıkları 

vergi indirim ve teşvikleri, hatta yatırım yapma kolaylığı ve 

bürokrasinin azlığı gibi durumlar uluslararasılaşmayı daha da çekici 

hale getirecektir. Ülkeler arası kültür farkı çok veya az olabilir, 

kültür farkı az olan ülkelerin birbirini anlaması ve ticari bağını 

oluşturması daha kolay olacaktır. Emek yoğun faaliyet gösteren 

işletmelerde işgücü maliyetinin düşük olduğu ülkelere yatırım 

yapılarak maliyet üstünlüğü sağlanabilir. Ölçek ekonomileri (Firma 

içinden kaynaklanan ve sadece uzun dönemde geçerli maliyet artış 

ve/veya azalışı) sayesinde de işletmeler maliyetlerini az veya çok 

seviyede düşürerek uluslararası piyasalarda rekabet üstünlüğü elde 

edebilirler. 

 

1.2. ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ 

 

Uluslararasılaşma süreci küreselleşmenin de etkisiyle artık 

giderek popüler bir hale gelmektedir. Bu süreçle birlikte mal ve 

hizmetlerin çeşitliliğinde artış olmakta ve buna bağlı olarak da 

müşteri memnuniyeti ve işletme kârları da yükselmektedir (Mirze, 

2010: 414). Teknolojinin oldukça ilerlemesi ve işlemlerin 

hızlanması işletmelerin daha isabetli kararlar verebilmesine ve 

böylece piyasada ilerlemesine motive olmasına imkân sağlanmış 

olmaktadır. 

 

1.2.1. İşletmelerin Uluslararasılaşma Süreci 

 

İşletmelerin uluslararası piyasada nasıl ticaret yapacakları, 

nasıl rekabet ederek birbirlerine üstünlük sağlayacakları ve bunu 

nasıl sürdürecekleri doğrudan ve dolaylı yabancı sermaye yatırım 

tabanı ile ilgili olduğu söylenebilir. Bir işletme ne derece 

uluslararasılaşmıştır veya uluslararasılaşmaya ne kadar meyillidir? 

gibi sorulara cevap için bazı kriterler ortaya çıkabilir yani birtakım 
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modeller bu soruların cevapları olabilir ki bu konu tezin ileriki 

bölümlerinde detaylıca ele alınacaktır.  

Örneğin; işletmenin dış satışlarının genel satışlar içindeki 

payı ne kadar yüksekse uluslararasılaşmaya o kadar yakınlaşmış 

demektir. Bir başka örnek olarak ihracat oranının toplam satış 

içindeki oranı kriteridir ki, bu oran ne kadar yüksekse 

uluslararasılaşma da o derece yüksek demektir. İşletmenin 

uluslararasılaşması ne kadar artarsa mal ve hizmet çeşitliliği de o 

derece artar. 

İşletmeler, uluslararasılaşma sürecinin başındayken 

öncelikle ihracat faaliyeti ile başlar, sonrasında biraz riske girerek 

yabancı şirketle ortaklık ve ardından direkt yatırım şeklinde 

uluslararasılaşma sürecine devam ederler. İhracatın gümrük 

kotalarına takılması durumunda ise işletmeler ortak girişim ve 

sözleşmelerle hedef pazara girmeye çalışırlar. Hedef pazara girmek 

için uygulanan yöntem ise o pazarın çapı, kriterleri ve özellikleri iş 

hacmi gibi unsurlara bağlıdır.  

İşletmelerin uluslararasılaşma süreci olgunlaştıkça sattığı 

ürünler de zaman içinde değişikliğe uğrayabilir ve müşteri tercihleri 

değişebilir ki bu durum yeni ürünlerin üretilmesi veya ürün 

yelpazesinin geliştirilmesi anlamına gelebilir. Uluslararasılaşma 

zaman içinde pazara sunulan malların katma değerinde de bir artışa 

da neden olabilir. İşletmeler uluslararasılaşma sürecinin başında 

fazla bilgi ve deneyim sahibi olmadıkları, çok riskli bölgelere 

girmeyi tercih etmezler, bunun yerine girmesi daha kolay ve daha 

az maliyetli yerleri tercih ederler. Tercih ederken de bazı faktörleri 

göz önünde bulundururlar bunlar:  

- Coğrafi Yakınlık, 

- Ekonomik Gelişmişlik Seviyesi, 

- Kültürlerin Birbirine Olan Yakınlığı, 

- Siyasi İstikrar, 

- Yasal Mevzuatın Uygunluğu, 
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- Ülkenin Uyguladığı İhracat-İthalat Tutumu, 

- Bölge Halkının Yabancı Sermaye ve Kültüre Olan 

Bakış Açısı. 

İşletmeler uluslararasılaşma sürecine farklı seviyelerde 

dâhil olurlar. Bunlar işletmenin amacı, faaliyet konusu ve 

büyüklüğü başta olmak üzere şu aşamalardan geçer (Mirze, 2010: 

451): 

1) İhracat Öncesi Aşaması: Bu aşamada firma ihracat 

yapmak için çeşitli araştırmalar yapar ama o ülkenin 

döviz kuru konjonktür durumları olası riskler vb. 

konular hakkında yeterli bilgisi yoktur. 

2) Deneysel Katılım Aşaması: Burada işletme yavaş 

yavaş deneme türünden ihracat faaliyetine başlar ve 

sonuçlarını görmeye çalışır, ancak yaptığı ihracat 

düzenli değildir. 

3) Aktif Katılım Aşaması: İhracat satışlarının yükselişe 

geçtiği ve ülke sayısının da arttığı bu dönemde artık 

ticaret sistematik bir hal almıştır. 

Bu aşamalardan sonra işletmeler, artık uluslararasılaşma 

sürecinde elde ettikleri ilerleme ve genişleme kapasitelerine bağlı 

olarak bu süreçte ticari katılım oranlarını artırabilir ve hatta iç 

piyasadan bile zamanla bazı ürünlerini çekip, tamamen yurt dışı 

odaklı çalışabilirler. Bu bahsedilenler dışında işletmeler 

uluslararasılaşma sürecine iki farklı yöntemle girerler. Bunlar: 

geleneksel uluslararasılaşma yöntemi ve küresel doğan işletme 

yöntemidir. Bu modellerin tablo olarak gösterimi aşağıdaki gibidir. 
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Tablo 1.2. İşletmelerin Uluslararasılaşma Sürecindeki 

Yöntemler 

İşletmelerin Rekabet 
Üstünlüğü Etme Nedenleri 

İşletmeler Neden ve Nasıl 
Uluslararasılaşırlar 

Doğrudan Yabancı Yatırım 
Tabanlı Olanlar 
- İçselleştirme Teorisi 
- Monopolistik Üstünlükler 
Teorisi 
- Dunning’in Eklektirk 
Paradigması 

İşletmelerin Uluslararasılaşması 
Geleneksel Modeller 
- Uppsala Uluslararasılaşma Modeli 
-Yenilik İle İlgili Uluslararasılaşma 
Modeli 

Doğrudan Yabancı Yatırım 
Tabanlı Olmayanlar 
- Ağ Bağlantıları (Şebeke 
Modeli) 
- Uluslararası Ortak Girişimler 

Küresel Doğan İşletmeler ve 
Uluslararası Girişimcilik 

Kaynak : Çavuşgil vd., 2012: 179. 

 

Bu tabloda özetle; işletmelerin uluslararasılaşmada 

uygulamaya çalıştığı çeşitli modeller iki ana kategoride 

incelenmiştir ki bunlar; rekabet etme istekleri ve uluslararsılaşma 

nedenleri olarak sıralanabilir. 

 

1.2.2. Uluslararasılaşma Teorileri 

 

Yukarıda tablo (Tablo 1.2.) içinde bahsedilen teorilerden 

doğrudan yabancı yatırım tabanlı ve doğrudan yabancı yatırım 

tabanlı olmayan teoriler, ardından aşamalı teorilerden ve son 

olarak esas konu olan küresel doğan işletmeler teorileri ele 

alınacaktır. İşletmeler yurt dışı pazarlara girmeyi hedeflerken bunu 

ya ihracat yoluyla ya da doğrudan yatırım yoluyla tercih ederler, 

ancak doğrudan yatırım beraberinde oldukça risk taşıyabilir. 

Doğrudan yatırım yapan sermaye ihracatçısı ülke, sermayesini en 

fazla kâr getirecek olan ülkeye transfer etmek ister ama sermayeyi 
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ithal eden karşı taraftaki ülke ise; sermayeyi kalkınmanın 

finansmanında kullanmak öncelikli amacı olmaktadır (Çakır ve 

Ülkütaş, 2007: 47). İşletmeler eğer yurt dışında ticaret yapmaktan 

büyük kâr ve yarar bekliyorlarsa, o zaman doğrudan yatırım 

ihracata göre daha iyi olabilir ki bunu destekleyen daha az maliyetli 

iş gücü, ham madde ucuzluğu ve ulaşım gibi etkenler işletmecilerin 

heveslerini artırır. 

Doğrudan yatırım tabanlı modelleme sürecinde, 

içselleştirme teorisi, Dunning’in eklektik paradigması ve 

monopolistik üstünlükler teorisi yer almaktadır. 

İçselleştirme teorisine göre; yurt dışındaki piyasalarda 

pek çok risk ve düzensiz faaliyetler olması nedeniyle işletmeleri 

piyasalara doğrudan yabancı sermaye yatırımı yoluyla 

içselleştirmeye yönlendirmektedir (Öztürk, 2004: 77; Rugman ve 

Vermeke, 2008: 155-174). Rugman’a göre bu teorinin temelinde, 

uluslararası piyasalarda ticaret ve yatırımların önünü kesebilecek 

çeşitli engellerin ve risklerin öngörülmesi yatmaktadır (Emery, vd., 

1998: 242). Bu teori bazı etkenlere bağlıdır ki bunlar (Buckley, 

2000: 368); endüstriye özgü olan ve maliyetleri az veya çok 

düşürebilen ölçek ekonomileri, bölgeye özgü olan coğrafi ve 

kültürel farklılıklar, ulusa özgü siyasi ve finansal koşullar ve son 

olarak işletmeye özgü yönetim becerisi ve uygulama tekniği gibi 

bazı faktörler bulunmaktadır. Buckley’e göre işletmelerin iki tercihi 

vardır bunlar; en düşük maliyetle üretim yapabileceği yeri seçmek 

veya içselleştirme yaparak büyümek (Kurtaran, 2010: 367-382; 

Yapraklı, 2010; Aktepe ve Aktepe, 2011: 411). Bu teori özetle, 

işletmelerin yabancı ülkelerle dış ticaret yapmak yerine, doğrudan 

yabancı sermaye yatırımına yönelmelerini teşvik etmektedir. 

Dunning’in eklektik paradigması ise; 1973 yılında J. 

Harry Dunning tarafından uluslararası işletmelerin doğrudan 

yabancı yatırıma yönelmesinin nedenlerini anlatmaktadır. Bu teori, 

işletmenin yurt dışı piyasasına girip girmemesi ve girecekse hangi 
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yöntemle gireceği ve o pazarda nasıl üretim ve satış yapacağı ne 

gibi bir fayda oluşturacağı ile elde edeceği sonuçlar gibi konuları 

içerir. Eklektik teorisinde, stratejik değişkenler, çevresel 

değişkenler ve işlemin spesifik değişkenleri vardır. İşletmelerin 

üzerine düşen önemli bir görevde bu faktörleri iyice düşünüp olası 

sonuçları analiz ederek işletmeye getirebilecek en iyi faydayı 

bulmaya çalışmak olmalıdır ki bu durum işletmenin “Know-

How” yani uygulama tekniği ile ilgili olmaktadır (Aydın, 1997: 37). 

Bu teorinin en önemli tarafı ise, doğrudan yatırımın en verimli 

şekilde yapılabilmesi için bazı faktörlerin oluşması gerektiğidir bu 

faktörler: Sahiplik Üstünlüğü, Konumlama Üstünlüğü ve 

İçselleştirme Üstünlüğü (Dunning, 1988: 57; Pedersen, 2003: 15). 

Sahiplik üstünlüğü işletmelerin ticari ve yatırım bilgisi ve becerisi 

ile ilgili bir kavramdır. Bu üstünlükler, işletmenin yurt dışından 

gelecek riskler ve baskılar karşısında bir koruma görevi görme 

konumundadır.  

Konumlama üstünlüğü ise, işletmelerin yatırım yapacağı 

ülke hakkında bazı statik ve/veya dinamik unsurlardan doğru 

tercihlerde bulunmasıyla ilgilidir. İşletmelerin yanlış ülke tercihleri 

onlara oldukça maliyetli geri dönüşler yapabilir bu nedenle, karar 

vermeden önce doğru analiz yapmanın önemi büyüktür. 

İçselleştirme üstünlüğü ise, işletmelerin kendi özelliklerini o ülkeye 

adaptasyonunu sağlayacak faktörler vasıtasıyla pazarda üstünlük 

elde etmeye çalışmasıdır ki bu durumun asıl amacı maliyetleri 

mümkün olduğunca aza indirmek ve piyasa araştırmasını en 

verimli şekilde yapabilmektir. Hangi işletmenin hangi ülkeye 

uygun olduğunun, söz konusu ülkeye yapılacak olan yatırımlar ile 

karşılaştırılması oldukça önem arz etmektedir çünkü yanlış karar 

ve tercihler işletmenin zararıyla sonuçlanabilir (Yıldırım, 2007: 44).  

Monopolistik Üstünlükler Teorisi ise; işletmelerin 

ticaretini yaptıkları ürünler o ülkede ilk defa görülüp alınıyor 

olabilir ki bu durum, o işletmeyi monopol konuma getirebilir. 
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Monopol konumda olan işletme ürünün fiyatını miktarını ve 

kalitesini kendisi belirleyebilir ve bu ona bir prestij kazandırabilir. 

Bu monopol duruma sahip olduğu sürece o işletme pazarda 

rakiplerine göre oldukça ileri bir konum ve seviyede olacağı için 

rekabet üstünlüğü genelde söz konusu işletmenin elinde olur. 

İşletmeler bu monopolist gücü yurt dışı pazarlarda kendi 

reklamlarını da yapmak üzere verimli bir şekilde kullanabilirler ve 

eğer müşteri memnuniyetini maksimum seviyesine çıkartabilirlerse 

bu durum ister istemez onların kâr marjlarını da artıracak ve 

piyasadaki genişlemeleri de büyüyecektir, bu durumda 

monopolistik güç işletme için son derece önemli bir faktör olarak 

kalmaktadır (Yıldırım, 2007: 46). 

 

1.2.2.1. Aşamalı Uluslararasılaşma Modelleri 

 

Aşamalı uluslararasılaşma modelleri aslında geleneksel 

uluslararasılaşma modelidir ki bu modelde; işletmeler yurt dışı 

piyasalara adapte sürecinde aşama aşama faaliyete geçerler yani 

kazanılan tecrübe doğrultusunda hareket etmeyi tercih ederler. Bu 

modelde en çok bilinen ve yaygın olan Uppsala Uluslararasılaşma 

Modeli ve Yenilik İle İlgili Uluslararasılaşma Modeli’dir.  

 

1.2.2.1.1 Uppsala Modeli 

 

İskandinav akademisyenler tarafından geliştirilmiş bir 

model olduğundan, adını da İsveç’teki Uppsala Okulu’ndan 

almıştır. Literatürde Uppsala Modelini ortaya koyan ilk çalışmalar 

Johanson ve Wiedersheim-Paul (1975) ve Johanson ve Vahlne 

(1977, 1990) tarafından yapılmıştır. Uppsala modelinde; 

işletmelerin uluslararası pazarlarda kademeli olarak genişlemesi 

anlatılır. Bu model uluslararasılaşmayı kademeli olarak inceleyen 

ilk modeldir (Konaklıoğlu, 2011: 152). Uppsala modeli bir 
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öğrenme sürecidir ve işletmeler öğrendikçe bir sonraki aşamaya 

geçerler. Her yeni pazar yeni bir öğrenme süreci demektir. 

Modelde, işletmelerin uluslararası pazara en iyi ve en kolay şekilde 

anladıkları, tanıdıkları pazarlarla girmesi gerektiği savunulur. Bu 

nedenle bu model için psikolojik yakınlık önemli olmaktadır. 

Model aynı zamanda işletmelerin bu psikolojik mesafelerin yakın 

olduğu pazarlarla değil aynı zamanda psikolojik mesafelerin uzak 

olduğu pazarlarla da ilgi duyması gerektiğini vurgulamıştır. Aşama 

modeli olarak da bilinen bu modeldeki (Chetty ve Campbell-Hunt, 

2003: 798) aşamalar işletmelerin uluslararasılaşma sürecinde 

kullanılan birinci kalıbı açıklamaktadır. Diğer kalıp ise, işletmelerin 

kendilerine fiziksel bakımdan yakın gördükleri yabancı ve yeni 

pazarlara girmeleridir. Fiziksel yakınlık işletmelerin kolay 

anlayabilecekleri pazarlara gir-melerini açıklar (Johanson ve 

Vahlne, 1990: 13). 

Uluslararasılaşmada bilgi ve kaynak eksikliği bir engel 

teşkil etmektedir. Bu tür engeller bilgiye ve kaynağa ulaşılarak 

azaltılabilir. Bu modele göre işletmeler, fiziksel olarak yakın 

oldukları pazarlara daha iyi konsantre olurlar ve daha fazla ticaret 

yaparlar. Dil, din, kültür seviyesi, siyasi sistem, eğitim düzeyi ve 

ekonomik gelişmişlik seviyesi gibi etkenler bakımından benzer 

olan ülkelerde faaliyette bulunmak işletmeler için daha çekici 

faktörler olmaktadırlar. İşletme daha fazla pazara ulaştıkça tecrübe 

ve bilgisi artacak, daha sonraki aşamalarda fiziksel olarak daha 

uzak ve göreli olarak benzerlikleri daha az ülkelere yönelme eğilimi 

yapacaktır. Bu modele göre, uluslararası piyasalarda faaliyet 

göstermek genel bilginin yanı sıra, pazara özel spesifik bilgileri de 

gerektirir (Konaklıoğlu, 2011: 155). 

Wiedersheim-Paul vd. (1978) uluslararasılaşmanın ilk 

seviyesinde ihracat öncesi faaliyetleri incelemiş ve bunları ihracata 

yönelik çerçevede gruplandırmıştır. Burada, işletmenin tecrübesi 

oldukça önemlidir. Çünkü işletmenin geçmiş pazar tecrübesi 
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yabancı pazara yönelmesi üzerinde bir etkiye sahip olacaktır 

(Mtigwe, 2005: 371). Johanson ve Wiedersheim-Paul (1975) 

gerçekleştirdikleri araştırmada uluslararasılaşma sürecini dört 

temel aşamada incelemişlerdir. Bunlar: 

1) Düzensiz ihracat faaliyetleri 

2) Bağımsız aracılar yoluyla ihracat 

3) Yabancı pazarda satış bürosunun kurulması 

4) Yabancı pazarda üretim/imalat birimlerinin kurulması 

İşletmeler bu yukarıda bahsedilen süreçlerin sonunda 

fiziksel ve kültürel olarak uzak olan pazarlara girebilirler ki bu 

durum onların gelişimi adına oldukça önemlidir (Ural ve 

Küçükaslan, 2008). Johanson ve Wiedersheim Paul’un Uppsala 

Uluslararasılaşma Modelinde uluslararasılaşma denen süreç 

işletmenin söz konusu pazar hakkında elinde olan her türlü bilgi 

ve kaynağa bağlı bir şekilde gelişme göstermektedir (Beğendik, 

2013: 37). 

1977 yılında ise Johanson ve Wahlne bu modeli tekrar bir 

analiz altına almışlar ve “Uluslararasılaşmanın Temel 

Mekanizması” adını verdikleri ve biraz değişik yeni bir model 

ortaya koymuşlardır. Bu modelde durum ve bu duruma bağlı 

olarak değişen mekanizması mevcuttur (Johanson ve Wahle, 1977; 

Johanson ve Wahlne, 2009) şöyle ki;  

 

Tablo 1.3. Uluslararasılaşma Temel Mekanizması 

DURUM DEĞİŞİM 

Pazar Bilgisi Bağlılık Kararları 

Pazara Bağlılık Güncel Faaliyetler 

Kaynak: Johanson ve Wahlne, 1977. 

 

Pazar Bağlılık; bağlılık derecesi ve bağlılık kaynaklarının 

miktarı diye ikiye ayrılır. Bağlılık derecesi, kaynaklar için alternatif 

kullanım alanlarının bulunması, kaynakların miktarı ise pazardaki 
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yatırımın (personel pazarlama masrafları) miktarı olarak ele 

alınmaktadır.  

Pazar Bilgisi; burada bahsedilen bilgi türlerinden 

birincisi, kararları başlatmak adına kabul edilen fırsatlar veya 

sorunlar bilgisidir. İkincisi ise, alternatifler incelenirken dikkate 

alınan pazar çevresinin ilgili kısımları ve bazı faaliyetlerin 

yapılabilmesi ile ilgilidir. Pazar bilgisi nesnel ve deneyimsel olmak 

üzere ikiye ayrılır. Nesnel bilgi öğretilebilen bir bilgi iken 

deneyimsel bilgi ise kişisel deneyimler ile öğrenebilecek bir bilgidir. 

Deneyimsel bilgi burada anahtar rol konumundadır çünkü 

kolaylıkla elde edilebilen bir bilgi değildir zaman ve emek ister. 

Pazar bilgisi ve pazara bağlılık, ayrılan kaynak miktarını ve güncel 

faaliyetlerin gerçekleştirilme şekli hakkındaki kararları 

etkilemektedir ancak pazar bilgisi ve pazara bağlılık derecesi güncel 

faaliyetlerden ve pazara giriş kararından etkilenecektir (Aykan, 

2009: 127). 

Güncel Faaliyetler ise; faaliyetler ile faaliyetlerin 

sonuçları arasında bir zaman aralığı vardır. Örneğin; faaliyetler 

eğer belli bir zaman dilimi içinde tekrarlanmazsa pazarlama 

çalışmaları satış ile sonuçlanmayacaktır. Zaman dilimi oldukça 

önemli olup zaman uzadıkça pazara bağlılık doğal olarak 

artacaktır. Güncel faaliyetler deneyimlerin ana kaynağıdır ki bu 

deneyim elbette tecrübe sahibi personelden ve onların 

fikirlerinden kazanılır. İşletmenin çalışan elemanları ki bu personel 

pazar veya pazara yakın yerlerde çalışırlar ve böylece çeşitli bilgileri 

toplayarak söz konusu işletmeye bildirirler, bu bilgiler elde 

edilmesi ve yorumlanması işletmenin ileriye dönük faaliyetleri için 

son derece önemlidir.  

Bağlılık Kararları, bu kararlar diğer pazar bilgisi ve 

güncel faaliyetlerin performansından elde edilen sonuçların analiz 

edilmesi ve işletmeye uyarlanması gibi bir dizi süreçten geçmesini 

ifade eder. Bu kavram biraz daha açılacak olursa; yabancı 
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operasyonlara bağlanması kararlaştırılan kaynaklarla ilgili olarak 

pazarda olabilecek her türlü fırsat veya tehdit hatta sınırlama vb. 

durumlara karşı gösterilen tepkidir. Bu modelle ilgili olarak 

Johanson ve Wahlne 2009 yılında geliştirdikleri modeli yaklaşık 30 

yıl sonra biraz daha geliştirerek yeni bir isim verdiler: 

“Uluslararasılaşma Sürecinin İşletme Şebeke Modeli” 
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Tablo 1.4. Uluslararasılaşma Sürecinin İşletme Şebeke 

Modeli 

DURUM DEĞİŞİM 

Bilgi Fırsatları İlişki Bağlılığı Kararı 

Şebeke Konumu Öğrenme Yaratıcılık Güven 
İnşası 

Kaynak: Johanson ve Wahlne, 2009: 14-24. 

 

Bu modelde eski olandan farklı olarak; karşılıklı ilişkilerin 

hâkim olduğu şebeke ağlarının ön plana çıktığı görülmektedir. 

Yabancı pazarlara giriş engelini aşmanın bir yolu olarak bu şebeke 

modeli gösterilmektedir ve bunun yanında öğrenme, yaratıcılık ve 

güven etkenlerinin de olduğu unutulmamalıdır. Bu modelde eski 

modelin aslında daha merkeziyetçi bir duruş sergilemesi 

yatmaktadır, yani şebeke sistemi sayesinde durum ve değişim 

arasındaki ilişki, işletmenin o pazar ve pazarla ilgili faaliyetini daha 

rasyonel bir şekilde etkilemektedir.  

1.2.2.1.2 Yenilik Yaklaşımı Modeli 

 

Yenilik İle İlgili Uluslararasılaşma Modeli ise; 1962 

yılında Yeniliklerin Yayılımı adı ile Roger tarafından yapılmıştır 

(Andersen, 1993: 212). Bu model 1977’de, Bilkey ve Tesar’ın 

katkılarıyla pazarlamayı çeşitli aşamalardan oluşan bir öğrenme 

süreci olarak anladığında bir ilerleme kaydetmiştir (Üner, 1994: 

462). Yenilik İlişik Modelleme aşağıda tablo 1.5.’te gösterilmiştir.  
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Tablo 1.5. Yenilik İle İlgili Uluslararasılaşma Modeli 

 Bilkey ve 
Tesar 
(1977) 

Çavuşgil 
(1980) 

Reid (1981) Czinkota(19
82) 

1. 
Aşam
a 

Yönetim 
ihracata İlgi 
duymaz. 

Dâhili 
Pazarlama: 
İşletme 
sadece iç 
pazara 
yönelik satış 
yapmaktadır
. 

İhracat 
Bilinci: 
İşletme 
ihracatın 
bilincindedi
r, fırsatları 
tanıma 
ihtiyacı 
vardır. 

İşletme 
ihracata 
tamamen 
ilgisizdir. 

2. 
Aşam
a 

Yönetim 
sipariş almak 
ister ama 
ihracat için 
herhangi bir 
girişimde 
bulunmaz. 

İhracat 
Öncesi: 
İşletme 
ihracatın 
yapılabilirliğ
ini araştırır 
ve bilgi 
toplar. 

İhracat 
Niyeti: 
İhracatla 
ilgili 
motivasyon
, tutum ve 
beklentiler 

İşletme 
ihracat 
yapmaya 
biraz ilgilidir. 

3. 
Aşam
a 
 
 
 

Yönetim 
aktif 
ihracatın 
olabilirliğini 
araştırır. 

Tecrübe 
Ederek 
Katılım: 
İşletme 
psikolojik 
mesafesinin 
yakın 
olduğu bazı 
ülkelere 
sınırlı 
ihracat 
yapar. 

İhracat 
Denemesi: 
Sınırlı 
ihracattan 
elde edilen 
kişisel 
tecrübe 

İşletme 
ihracatı 
araştırır. 

4. 
Aşam
a 

İşletme 
tecrübe 
kazanmak 
amacıyla 
psikolojik 
mesafesi 

Aktif 
Katılım: 
Yeni 
ülkelere 
doğrudan 
ihracat 

İhracat 
Değerleme: 
İhracat 
sonuçlarını 
değerlendir
me 

İşletme 
ihracatı 
deneyimler. 
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Kaynak: Üner, 1994: 462. 

 

Bu tablodan anlaşılacağı üzere modeller davranışsal model 

olmasına karşın, ihracata başlamayı sağlayan faktörlerin içsel mi 

yoksa dışsal mı faktörlere bağlı olduğu önemli olmaktadır. İhracat 

belirli aşamalardan sonra bir gelişme sürecine girmektedir bu 

durumda ihracat hemen değil de aşamalı olarak bir ilerleme ve 

büyüme halini almaktadır. Bunun yanında uluslararasılaşma 

modelinin önce zamana ve öğrenmeye ve sonrasında ise tecrübeye 

dayalı olduğunu söylemek yanlış olmaz (Leonidou ve Katsikeas, 

yakın olan 
ülkelere 
ihracat 
yapar. 

yapılır ve 
satış hacmi 
artar. 

5. 
Aşam
a 

İşletme artık 
tecrübeli bir 
ihracatçıdır. 

İhracatla 
Bütünleşme
: 
Yönetim 
sahip 
olduğu 
sınırlı 
kaynakları 
iç ve dış 
pazara 
ayırma 
konusunda 
bir tercih 
yapar. 

İhracatı 
Kabul 
Etme: 
İhracatın 
kabul 
edilmesi 
veya 
reddedilmes
i 

İşletme 
tecrübeli 
küçük 
ihracatçı 
konumundad
ır. 

6. 
Aşam
a 

İşletme 
psikolojik 
mesafesinin 
uzak olduğu 
ülkelere de 
ihracat 
yapabilmeyi 
araştırmakta
dır. 

  

İhracatı 
Kabul Etme: 
İhracatın 
kabul 
edilmesi veya 
reddedilmesi 
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1996: 519). Modellerden bazısı ihracata pek ilgi duymazken, 

diğerleri ihracata karşı biraz ilgilidirler. Son olarak bu modelde, 

işletmelerin ihracatın aşamalı kabulü için bazı unsurların 

gerçekleşmesinin bilincinde olmak gerekmektedir.  

 

1.2.2.1.3 Aşamalı Uluslararasılaşma Modellerine 

Getirilen Eleştiriler 

 

Bu uluslararasılaşma modelleri uzmanların üzerinde en az 

anlaşmaya vardıkları konuların başında gelmektedir. Modeller 

birbirlerini tam olarak tamamlamaz ve az da olsa görüş ayrılığı 

vardır ve bu durum 1980’li yıllarda belirgin olamaya başlamış ve 

işletmelerin davranış kalıplarını açıklamakta yetersiz kalmıştır. 

Geleneksel Modellerin, bilhassa 1980’lerden sonra globalleşmenin 

kendisinden söz ettirdiği geçerlilikleri sorgulanmaya ve incelemeye 

başlamış ve modellere çeşitli eleştiriler getirmiştir. Geleneksel 

şirketlerin öncelikle yurtiçi piyasalarda faaliyet gösteren sonra ise 

kendilerine daha yakın hissettikleri dış piyasalara yavaşça, küçük 

çapta ihracat yaparak yöneldikleri ve zamanla çoğalan bilgileri ve 

tecrübeleri neticesinde daha fazla kaynağı dış piyasalara kanalize 

ederek gerçekleştirdikleri uluslararasılaşma adımları 

küreselleşmenin getirdiği pek çok kolaylık sebebiyle işlevlerini 

azaltan bir duruma gelmiştir (Oviatt ve McDougall, 1994: 52). 

Yurt dışı piyasa ve çevresi hakkında bilgi sahibi olmanın; 

modele göre işletmenin piyasadaki çalışmalarından elde ettiği 

tecrübe değil de, küreselleşme neticesinde bilgi ve iletişim 

teknolojilerindeki gelişmeler ile de olabileceğini ortaya koymuştur. 

Bundan başka, küreselleşmenin ileri sürdüğü sosyal, kültürel vb. 

bütünleşmelerle ve dış ticaretin serbest hale getirilmesi için ticareti 

engelleyici oluşumların kısıtlanmasıyla dünyanın tek bir pazar 

haline gelmesi, şirket veya firma ile pazar arasındaki bilgi akışını 

bozan dil, kültür, sistem farklılıkları gibi etkenlerin oluşturduğu 
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psikolojik uzaklık kavramının da önemini kaybetmesini 

beraberinde getirmiştir.  

Teknolojide, endüstri alanında ve işletme kapasitelerinde 

gerçekleşen bazı değişiklikler sonucu geleneksel teoriler, şirketlerin 

uluslararasılaşma sürecinde daha az uygulanabilir hale gelmelerine 

rağmen; bundan, geleneksel teorilerin yeterince açıklayıcı niteliği 

olmadığı anlamı düşünülmemelidir. Bunun nedeni olarak; kimi 

işletme veya şirketler, uluslararası piyasalara yönelmede hala 

geleneksel teorilerin öngördüğü yavaş yavaş uluslararasılaşma 

eğilimi göstermeye devam etmesidir (Oviatt ve McDougall, 1994: 

52). Bu yüzden geleneksel uluslararasılaşma teorilerine getirilen 

eleştirilerin nedeninin; geleneksel uluslararasılaşma modellerinin 

yanlışlığı değil, değişen ve gelişen dünya koşullarının bu modeller 

üzerindeki etkileri olduğu söylenebilir. Bu açıklamalar ışığında; 

gerek Uppsala Modeli’nin ve gerekse ondan sonra gelen Yenilik 

Modeli’nin pek çok eleştiri almış olduğu da söylenebilir (Andersen, 

1993; Jones, 1999; Axinn ve Matthyssens, 2001: 40-45). 

Globalleşmenin kendini iyiden iyiye hissettirdiği 

dönemlerde, işletmelerin piyasada başarılı olmaları ve ilerlemeleri 

için değişik strateji ve planlar yapması sürecin başarısız olmasına 

neden olmuştur. Özellikle küçük ve orta boy işletmeler, büyük 

ölçüde değişen çevresel faktörlere uyum sağlayamadığı için 

uluslararasılaşma süreci içinde pek başarılı olamamışlardır. Bazı 

araştırmacılar bu Uppsala Modelini karmaşık süreçleri basite 

indirgeyen ancak her zaman kullanılabilecek bir model olduğunu 

düşünmemektedirler. Modele göre yurt dışı piyasada bilgi elde 

etmek ve onu kullanmak, o yerin kültürünü ve dilini öğrenmek ve 

farklılıkları özümsemek, iletişim ve ulaşım kaynaklarının yavaş 

olması süreci aksatmaktadır. Ayrıca, modelde bazı etkenler işletme 

tarafından atlanmaktadır ki bu durum biraz karışıklığa neden 

olmaktadır (Oviatt ve McDougall, 1994: 55-61; Knight ve 

Çavuşgil, 1996: 49; Chetty ve Campbell-Hunt, 2004: 77-88). 
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Diğer bazı araştırmacılar ise Uppsala Modelinin işletme 

için strateji belirlemek yerine, pazara yönelik bilgi ve bağlılık 

değerlerini incelediğini düşünmektedir. Geleneksel 

uluslararasılaşma modelleri ise, işletmelerin bu süreçte her zaman 

istikrarlı olamayacağını, her işletmenin planlanan ve beklenen 

ortamda olamayacağını bildirmek istemişlerdir. Araştırmacılardan 

bazıları Uppsala Modelinin neden ve nasıl bir durumdan 

kaynaklandığının belli olmamasını da eleştirmişler, hatta bu 

modelin Yeşil (2010: 125) çalışmasında, daha ziyade imalat 

sektörüne yönelik olduğunu hizmet sektörünün 

uluslararasılaşmasında pek kullanışlı olmayacağını belirtmiştir. Son 

olarak bu modellere getirilen eleştirilerden psikolojik mesafe 

kavramı hakkında bahsedilecek olursa; günümüzde internetin 

yaygınlaşmasıyla daha söz konusu ülkeye gitmeden ve orada daha 

önce bulunmuş personel deneyimine başvurmadan önce bile bu 

psikolojik mesafeyi en aza indiren hatta sıfırlayan bir durum ortaya 

çıkacak ve psikolojik mesafenin önemi yavaş yavaş önemini 

kaybedip bir sorun olmaktan çıkacaktır.  

 

1.2.2.2. Ağ (Şebeke) Modeli 

 

Bu model her şeyden önce doğrudan yabancı yatırım 

tabanlı olmayan bir model olup, bir ürün ve/veya mal ve hizmet 

üretebilmek için gereken faaliyeti ve bu faaliyeti yapabilmek içinde 

gereken kaynakları bir işletmenin değil de, birden fazla işletmenin 

yapmasını sağlamak, yani şebeke mantığından birden fazla etkenin 

süreç içine dâhil edilmesi olayıdır. Bu modele göre bir işletme, 

diğer işletmelerin kontrolü altındaki kaynaklara bağımlıdır ve 

bağımlı işletme kendi şebekesinin yönlendiricisi konumundadır. 

Bağımlı işletmeler bağlı oldukları işletmelere haber vermektedirler, 

ancak bağlı işletme merkezden bağımsız hareket edebilir ve 

merkezle aynı görüşte olmayabilir. Örneğin; Almanya’daki yavru 
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işletme ihtiyacı olan kaynakların bir kısmını Fransa’da faaliyet 

gösteren ve Fransa’daki yavru işletme için de girdi aktaran bir 

işletmeden temin edebilir. Bu model aslında, Uppsala Modeli 

içinde kendine bir yer bulmuştur ve değişim bakış açısını kabul 

etmiştir. İşletmeler bu uluslararasılaşma sürecinde, bağlı 

bulundukları şebekeler vasıtasıyla pazarlar hakkında birtakım 

bilgilere ulaşıp, fırsatları yakalayabilirler (Barbosa vd., 2005: 67). 

İşletmeler şebekelerden bir kaç bakımdan etkilenir bunlar: (a) 

şebeke fırsat ve kısıtlamaları beraberinde getirir ve bu işletmeler 

için dezavantaj olabilir, (b) bir işletme diğer bir işletmeyi 

etkileyebilir ve ondan etkilenebilir de olumsuz bir şekilde de 

olabilir ve (c) işletmeler şebekeleri kontrol edebilir ve şebekeler de 

işletmeleri kontrol edebilir.  

Bu şebeke modeli yaklaşımı ile genel kabul görmüş 

uluslararası pazarlara giriş teorilerini kıyaslamakla 

uluslararasılaşma durumu daha iyi anlaşılacaktır. Bu bir tablo 

yardımıyla açıklanacak olursa aşağıdaki gibi bir durum olur.  
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Tablo 1.6. Şebeke Modeli İle Genel Kabul Edilmiş 

Teorilerin Kıyaslanması 

Uluslararası Pazara Giriş 
Genel Kabul Edilmiş 
Teoriler 

Şebeke (Ağ) Yaklaşımı 
Açısından Uluslararası 
Pazarlara Giriş 

1) Stratejik Karar Verme 1) Süreç Geliştirme 

2) Tek Taraflı Faaliyet 2) Çok Taraflı Etkileşim 

3) İşletme İçi Kaynakların 
Dağılımı 

3) Örgütler Arası Kaynak 
Bağımlılığı ve Yaratımı 

4) Normatif Yaklaşım 4) Tanımlayıcı Yaklaşım 

Kaynak: Blankenburg, 1995: 376. 

 

Tablodan da anlaşılacağı üzere uluslararasılaşma modelleri 

birbirinden oldukça farklıdır. Şebeke yaklaşımı uluslararası pazara 

girişi genelde yönetsel kademe ve dış etkenlerin etkisinde kalan bir 

süreç olarak tanımlar. Model uzun dönemli ilişkilerin sonunda, 

işletmelerin uluslararası pazarda işbirliği yaptığı işletmenin de 

olanaklarını kullanmasını öngörür. Bu şebeke modeli içinde sosyal 

etkileşim, kaynaklar, fırsatlar ve kısıtlamalar birbiri içinde bir dizi 

faaliyet halindedir ve işletmeler genellikle birbirinden 

haberdardırlar.  
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Şekil 1.1. Şebeke Ağı İle Uluslararasılaşma Şematiği 

 
Kaynak: Holmlund, Koch, 1998: 59. 

 

Sosyal şebeke ağı bireyleri kapsar ve buna bağlı olarak 

uluslararası ilişkilerin kurulmasında önemli bir paya sahiptir. 

İnsanların arasındaki ilişkiler geliştikçe, sosyal ilişkilerin de artması 

ümit edilmektedir. Bu yaklaşım, yabancı pazarlara girişin deneyim 

ve bilgi sayesinde kademeli olarak gerçekleştiğini ve zaman içinde 

daha da iyi bir konuma geleceğini belirtir. Bu bağlamda şebeke 

modeli, işletmelerin yurt dışındaki pazarlara ilerlemesini hatta yeni 

pazarlara ulaşmasını sağlamak, bunun yanında ürünlerin çeşitliliği 

ve müşteri portföyünü de genişletmek gibi etkileri vardır.  

 

1.2.2.3. Uluslararası Ortak Girişimler Modeli 

 

Bu model; iki veya daha fazla işletmenin işbirliğine 

gittikleri ve yatay ve dikey olarak bütünleşmenin mevcut olduğu 

bir durumdur. İşletmeler uluslararasılaşma sürecinde iki şekilde 

tertiplenirler. Birincisi; kendi öz sermayelerini koyarak, ikincisi ise, 

Ar-Ge, pazar payını büyütme, pazara yeni dinamikler kazandırma 

gibi bir dizi faaliyetleri içeren proje tabanlı girişimlerdir. Ortak 
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girişimler işletmeler açısından olası riskleri ve tehlikeleri en aza 

indirgemeyi amaçlar, kaynak ve sermaye artırımı, ortak çalışmanın 

getireceği yeni bir sinerji ve bilgiler, yetenekler vb. olumlu 

ilerlemeler bu modelin temel yapı taşlarıdır (Çavuşgil vd., 2008: 

116). 

Bu tip ortak girişimlerin oluşturulma nedenleri genel 

hatlarıyla: mevcut hükümet ve onun uyguladığı politikalar, bir 

işletmenin diğer işletmenin bilgi ve becerisine gereksinimi olması 

ve benzer şekilde bir işletmenin diğer işletmenin varlığına ve 

niteliğine kaynaklarına ihtiyaç duyması ve kendisinin yetersiz 

kalması durumunda takviye bir gücün onu desteklemesi gibi 

durumlardan dolayı ortak girişimler oluşturulmaktadır. 

Ortak girişimler, mevcut hükümetin pazar sınırlayıcı 

politika ve uygulamalarına karşı birleşerek bu güç durumu bertaraf 

etmek için kullanılabilir. Ortak girişimde kaynakların bir araya 

getirilmesi sonucu bir ortağın veya işletmenin duruma göre üstün 

pozisyonda olmasından kaynaklı bir tercih nedeni olabilir 

(Czinkota vd., 2005: 371). Ortak girişimde asıl hedef işbirliğinden 

doğan fayda mekanizmasıdır. İşletmelerin birbirlerine sağlayacağı 

ve buna bağlı olarak piyasaya sunacağı katkılar farklılık gösterebilir, 

hatta kültür farkları bile bu katkıyı bir şekilde değiştirebilir.  

Örneğin; Asya ülkelerinde daha ucuz işgücü vergi 

oranlarının azlığı ve konum gibi faktörler maliyeti düşürürken, Batı 

ülkelerinde daha iyi teknoloji ve Know-How teknikleri ürün 

kalitesini ve pazarlama gücünü artırabilir ve böylece birbirleri için 

çeşitli durumlarda üstünlük sağlayabilir ve avantaj yakalayabilirler 

(Cengiz vd., 2007: 140). Ortak girişimlerin üstünlükleri şöyle 

özetlenebilir (Can, 2015: 121) : 

1) Maliyet giderleri ve riskler ortaklar arasında 

paylaşılarak minimum zarar, 

2) Ev sahibi ülke ile ilgili bilgi ve belgelerin yabancı 

ortaklara paylaşılması, 
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3) Siyasi/Politik baskıyı azaltma ve engelleri kaldırma, 

4) Pazara girişleri kolay hale getirmek için gereken 

adımları atma, 

5) Rekabet üstünlüğü elde etme, 

6) Teknolojik üstünlük elde etme ve, 

7) Ölçek ekonomisi ile maliyetleri düşürme. 

Yukarıda sayılanlar dışında bu tip girişimlerin olumsuz 

yanları da mevcuttur. Teknoloji transferi kontrol kaybına neden 

olabilir, işletmelerin daha az bir kârla yetinmek zorunda kalması 

olabilir, kontrol ve eşgüdüm maliyetlerinin zaman zaman oldukça 

fazla yükselmesi, ortaklar arasında çıkması muhtemel bir 

anlaşmazlığın şirkete olası zararı ve telafi etmenin zorluğu ve 

zaman kaybı gibi etkenler olabilir. Ortaklar arasında dil, din ve 

kültür farklılığı çatışmaların nedenleri olabilir ve bu durum 

ortaklığın bozulmasına, hatta işletmenin dağılmasına kadar 

gidebilir (Cengiz vd., 2007: 147; Can, 2015: 121). 

 

1.2.2.4. Küresel Doğan İşletmeler Modeli 

 

Küresel Doğan İşletme (KDİ), kuruldukları zamanda 

veya kuruluştan bir kaç yıl sonra ihracata başlayan ve bütün 

üretimlerini veya en az çeyreğini (dörtte birini) ihraç eden 

işletmelerdir (Üner ve Kalyoncuoğlu, 2010: 11) ve bu işletmeler 

geleneksel uluslararasılaşma modellerinin öngördüğü aşamalı 

uluslararasılaşmadan çok farklı yeni bir işletme türü olarak ortaya 

çıkmıştır. Bir başka tanıma göre ise; kurulduğu zamandan itibaren, 

bilgi ve becerisini kullanarak, birden fazla ülkeye satış işlemi 

gerçekleştirerek iyi bir performans yakalayarak, uluslararasılaşma 

sürecinde ilerleyemeye çalışan bir işletme modelidir (Aktepe vd., 

2011: 35) 

Küresel Doğan İşletmeler, diğer klasik işletmelerin aksine 

kurulduktan kısa bir zaman sonra yurt dışına satış yapmaya 
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çalışırlar ve böylelikle daha hızlı bir uluslararasılaşma çabası içine 

girerler (Knight ve Liesch, 2016: 44). Aşağıdaki tabloda KDİ’ler 

ile ilgili geleneksel işletme modellerinin karşılaştırılması ifade 

edilmeye çalışılmıştır. 

Tablo 1.7. Küresel Doğan İşletmeler İle Geleneksel 

Uluslararasılaşma Modelleri Arasındaki Belli Başlı Farklar ve 

Açıklamaları 

Uluslararasılaşma 
Nitelikleri Açısından 

Geleneksel 
Uluslararasılaşma 
Modelleri 

Küresel Doğan 
İşletmeler 
Modeli 

Ana Ülke 
Yerel pazarlardaki 
gelişmeler öncelikli 

Yerel pazarlar 
pek önemli değil 

Uluslararasılaşma 
Öncesi Deneyim 

Deneyim neredeyse 
yok 

Söz konusu 
pazarlarda 
oldukça fazla 
deneyim sahibi 

Uluslararasılaşmanın 
Kapsamı 

Uluslararası 
pazarların bir gelişme 
sırası vardır 

Uluslararası 
pazarların çoğu 
aynı zamanda 
gelişir 

Uluslararasılaşmanın 
Hızı 

Yavaş Hızlı 

Psikolojik Mesafe 
Psikolojik mesafeye 
göre sıralanmış 

Psikolojik 
mesafenin önemi 
yok 

Uluslararasılaşmayı 
Öğrenme 

Elde edilen 
tecrübeyle 

Uluslararasılaşma 
bilgi ve 
becerisinden 
öğrenme daha 
hızlı olur 

İşletme Stratejisi 
Uluslararasılaşma 
işletme motivasyonun 
bir temeli değildir 

Rekabet için hızlı 
ve doğru 
uluslararasılaşma 
gereklidir 
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Kaynak: Chetty ve Campbell-Hunt, 2004: 78. 

Bu tabloda görüleceği üzere; geleneksel model ile küresel 

doğan işletme modelleri birbirlerinden oldukça farklı yapılara 

sahiptir. KDİ’ler özellikle 1980’lerde ortaya çıkan ve hızla 

genişleyen küreselleşmenin etkisiyle günümüzde de oldukça 

popüler bir konumda olan işletmelerdir. KDİ’ler ikinci bölümde 

ayrıntılı olarak ele alınacaktır. 

Bilgi Kullanımı ve 
İletişim Teknolojisi 

Uluslararasılaşma 
sürecinde pek gerekli 
değildir 

Uluslararasılaşma 
süresince çok 
kritik bir rol 
oynar 
 

İş Ortakları Şebekesi 
 

Uluslararasılaşmanın 
ilk aşamalarında 
kullanılır ancak 
sonraları bunun yerini 
işletmenin kendi 
kaynakları 
kullanılmaya başlanır 

Küresel pazarlara 
ulaşmak için 
ortaklarla olan 
kapsamlı şebeke 
ağını gerektirir 
 
 

Uluslararasılaşmada 
Zaman 
 

İşletme başarısında 
önemi yoktur 

İşletmelerin 
kuruldukları ilk 
zamanlarda 
işletme başarısı 
açısından çok 
önemlidir 
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İKİNCİ BÖLÜM 

KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELER VE KÜRESEL 

DOĞAN İŞLETMELERE YÖNELİK TEORİK 

AÇIKLAMALAR 

 

2.1. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN 

TANIMI VE ORTAYA ÇIKIŞI 

 

Küresel Doğan İşletmeler (KDİ) geleneksel işletmecilik 

anlayışının tersine yani kademe kademe değil de, kurulduktan kısa 

bir süre sonra ve olgunlaşması beklenmeksizin yurt dışı pazarlarda 

faaliyete başlayabilen işletmecilik anlayışına verilen isim 

olmaktadır. KDİ’ler daha ziyade küçük ve orta çaplı kısıtlı 

kaynaklara sahip işletmelerdir. KDİ’lerin ortaya çıkmasında, 

küreselleşme ağırlıklı altyapı ve teknolojik etkenler birinci sırada 

yer alırken, ikinci sırada bu işletmelerin esnek yapısı ve yurt dışına 

olan kolay adaptasyonu ve uluslararası eğilimleri bulunmaktadır 

(Knight vd., 2004). KDİ’lerin sayıları günümüzde de artmaya 

devam etmektedir ki bu durum alternatif kaynaklara yönelmenin 

gerekliliğini ortaya çıkarmıştır (Fillis, 2001: 767). Küresel Doğan 

İşletmelerin ortaya çıkış durumu ise aşağıda aktarıldığı gibidir. 

1970’ler ve özellikle 1980’lerde geliştirilmiş teorilerin 

tersine ortaya çıkan yeni işletmeler bazı araştırmacıların oldukça 

dikkatini çekmiştir (Rennie, 1993; Oviatt ve McDougall, 1994; 

Çavuşgil, 1994; Knight ve Çavuşgil, 1996). Küresel Doğan 

İşletmeler ilk yıllarında birbirlerinden farklı isimlerle ortaya 
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çıkmıştır, ama isim kargaşasına son vermek amacıyla Rennie’nin 

(1993) çalışmasındaki geçen “Küresel Doğan İşletmeler” ifadesi 

ortaya çıkmıştır. KDİ’ler üzerine yapılan ilk çalışma ise; Hedlund 

ve Kverneland’ın (1985) yapmış olduğu çalışmadır. Söz konusu 

çalışmada Japonya pazarındaki İsveç işletmelerini ve işletmelerin 

pazara giriş yöntemleri incelenmiştir. Çalışmanın sonunda 

KDİ’lerin yabancı pazarlara doğru girişleri aracı vasıtasıyla 

olurken, ortak girişimler sayesinde de bilgiye ve haberlere daha 

hızlı erişim imkânı doğmuş ve böylece KDİ’lerin uluslararasılaşma 

süreci de ivme kazanmıştır.  

Başka bir çalışma örneği olarak; Ganitsky’in (1989) 

“doğuştan ihracatçı” olarak tanımladığı 18 ihracatçı İsrail işletmesi 

ile ilgili olmuştur. Araştırmacı yerel pazarlarda hizmet eden ve 

akabinde yabancı pazarlarda var olmaya başlayan işletmeleri 

mukayese etmiş ve bunun sonucunda iki işletme arasında ihracata 

katılım oranı, yönetim anlayışı ve risk profilleri bakımından bazı 

farklılıklar olduğunu anlamıştır. Ona göre; KDİ’lerin, lider meydan 

okuyan, üstün nitelikli ve performanslı gibi özellikleri olduğunu 

belirtmiştir. Ganitsky’nin elde ettiği başka bir sonuç ise; sınırlı 

kaynaklar ile tecrübe eksikliğinin uluslararasılaşma sürecini sekteye 

uğratabileceğini tespit etmesi olmuştur (Çavuşgil ve Knight, 2009: 

60). Jolly vd. (1992) ise yüksek teknoloji ve NİŞ (istekleri 

karşılanamayan bazı müşterilerin isteklerini karşılamak için 

kurulmuş küçük ve dar yapılı pazarlar) pazarlara yapmıştır. Bu 

çalışmada araştırmacılar, işletmelerin kısa süre içinde 

uluslararasılaşma yolunda ilerleyebileceğini keşfetmişlerdir. 

Rekabet üstünlüğünün itici unsurları olarak girişimcinin elinde 

bulundurduğu kabiliyetleri tanımlamışlardır. Ayrıca işletme 

kurucularının sahip oldukları girişimci özellikleri ve bakış açılarının 

önemi belirtilmiştir (Jolly vd., 1992: 121; Fillis, 2001: 769). 

Küresel Doğan kavramı ilk defa 1993 yılında Michael 

Rennie’nin Avustralya’da yaptığı bir araştırma sonucu kaleme 
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aldığı makalesinde McKinsey tarafından yayımlanması ile 

gündeme gelmiştir (Aspelund vd., 2007: 188). Rennie yaptığı 

araştırmada iki tip ihracatçının ki bunların küresel doğan ve yurtiçi 

tabanlı olduğunu bulmuştur. Bu işletmelerden bir kısmı 1-2 yıl gibi 

kısa bir süre içinde uluslararası faaliyete başlarken diğer grup 

işletme ise ancak 25 yıl sonra bu tür faaliyetlere başlayabilmiştir ki 

bu durum küresel doğan işletmeler ile diğer geleneksel işletmelerin 

farklarını göz önüne sermektedir. Bu, KDİ’lerin ne derece yurt dışı 

piyasalarda önemli olduğunu göstermektedir (Madsen ve Servais, 

1997; Kalyoncuoğlu, 2010: 22). 

KDİ’ler ilk önce yerel pazarları küçük olan ülkelerde 

görülmeye başlanmış ve daha sonraları neredeyse bütün dünyaya 

yayılmıştır. KDİ’ler bilhassa dışa açık küçük ekonomilerde 

varlığını sürdürmektedirler. Özellikle son yıllarda yükselen 

ekonomiler olarak Çin ve Hindistan’da çok belirgin olmaya 

başlamışlardır (Çavuşgil vd., 2011: 96). Araştırmacılar, KDİ’leri 

genellikle evrensel bir kavram olarak kabul etmişlerdir. KDİ’lerin 

belli başlı öne çıkan özellikleri; kuruluşundan itibaren fazla 

beklemeden uluslararasılaşmak için harekete geçer, diğer 

geleneksel işletmelerin aksine aşamaları beklemez, ticaret yapacağı 

ana ülke ile kendisi arasında psikolojik mesafeyi halledebilir ve 

yüksek teknolojiyi interneti kullanarak girişimci ruhlarını en yüksek 

seviyelere kadar çıkartabilirler (Knight, 2004: 70). 

 

2.2. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN 

GENEL ÖZELLİKLERİ 

 

Küresel Doğan İşletme sözcüğü 1993 yılında McKinsey 

tarafından Avustralya’da yapılan bir araştırma ile ilk kez kavram 

olarak ileri sürülmüş ve literatüre geçmiştir. Çalışma ile 

Avustralya’da “Küresel Doğan İşletme” ve “Yurtiçi Tabanlı 

İşletme” olmak üzere iki çeşit yükselen ihracatçı olduğu 
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belirlenmiştir. Bu ihracatçılar, Avustralya’da çok çeşitli endüstri 

kollarında faaliyette bulunan ortalama 700 civarındaki yükselen 

ihracatçıdan oluşmaktadır. Avustralya’daki bu yükselen 

ihracatçıların %25’ini, kurulduktan sonra ortalama olarak iki (2) yıl 

içinde ihracata başlayan ve toplam satışlarının yaklaşık %76’sını 

ihraç eden “Küresel Doğan İşletmeler” oluştururken; %75’ini de 

kurulduktan sonra ortalama olarak yirmi yedi yıl (27) sonra ilk kez 

ihracat yapmaya başlayan ve toplam satışlarının yaklaşık %20’sini 

ihraç eden “Yurtiçi Tabanlı İşletmeler” oluşturmaktadır 

(McKinsey, 1993: 33). Küresel Doğan İşletmeler daha önce de 

bahsedildiği üzere genelde küçük ve orta boy işletmeler olup, 

kuruluşundan kısa bir süre sonra yurt dışı ile irtibata geçerek satış 

işlemlerine başlayabilen yenilikçi vizyon sahibi ve yüksek 

teknolojiyi kullanabilen dış piyasaya kolayca adapte olabilen bir 

yapıda olduğu bilinmektedir (Hurmerinta ve Peltomaki, 2004: 65).  

KOBİ’ler sınıfında ele alınan küresel doğan işletmeler 

(KDİ), dünya ekonomisinin ve uluslararası işletmeciliğin 

yönlendirilmesinde oldukça önemli bir role sahiptir. KDİ’ler; 

kaynakları nispeten yetersiz olan KOBİ’lerin, yurtdışı piyasalara 

yönelme sürecini süratli bir şekilde nasıl yapabildiklerini 

açıklamaya yönelik bir kavramdır. KDİ’lerin örgütsel kabiliyetleri 

başlangıcından itibaren nitelikli bilgi yönetimi süreçlerine dayalı 

yenilikçi ve gelişime açık, ileri teknoloji kullanarak yeni ürünler 

üretmek ve pazarlamak anlayışında ve son olarak hızla değişen 

durumlara karşı son derece esnek olabilme kabiliyetine sahiptirler 

(Rialp vd., 2005: 140-141). KDİ kavramı; şirketlerin yurtdışı 

piyasalara açılmasında, geleneksel modellerde öngörülen uzun 

dönemli ve aşama aşama verilen uğraşıların alternatifi 

niteliğindedir. Küresel doğanlar, kuruluşlarından itibaren veya kısa 

bir zaman sonra uluslararası pazar veya piyasalarda faaliyette 

bulunmaya başlayan bilhassa teknoloji odaklı ve ağırlıklı 

KOBİ’lerdir. En kayda değer özelliği ise, küresel doğanların 
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dünyayı herhangi bir kısıtlaması olmayan bir bütün olarak gören, 

küresel vizyona, misyona ve güçlü uluslararası iş ağlarına ve 

bağlantılarına sahip uluslararası tecrübeli girişimciler tarafından 

yönetilmesi ve yönlendirilmesidir ve bu bağlamda aşağıdaki bazı 

özelliklere sahiptirler (Hurmerinta ve Peltomaki, 2004: 65): 

1) Geleneksel tarzda uluslararasılaşan işletmelerin 

tersine; küresel doğan işletmeler kuruluşlarından 

itibaren yabancı piyasaları, yurtiçi piyasanın basit bir 

parçası olarak değil de, ele alınacak ve iş yapılacak 

pazar alanı olarak görmektedirler, 

2) Kuruluşlarından itibaren yaklaşık olarak iki yılda, bir 

veya birçok ürünle ihracata başlayabilmektedir,  

3) Bütün üretimlerinin en az dörtte birini ihraç etmeye 

çabalamaktadır,  

4) Ülkeler açısından ihracatta önemli roller 

sahiplenmelerine rağmen genellikle küçük üretici 

olma çabası içindedirler,  

5) Yıllık satışları en fazla 100 milyon dolar civarındadır,  

6) Kurucularının büyük çoğunluğu vizyon sahibi 

girişimcilerdir,  

7) Bazı aşamalarda ve teknoloji ortamlarında önemli bir 

buluş sonucunda ortaya çıkmaya yatkındırlar, 

8) Eşsiz bir ürün geliştirmek veya bir iş yapmak amacıyla 

ileri teknolojiye başvurarak önemli bir yenilik yapan 

işletmelerdir,  

9) Sattıkları ürünler büyük katma değeri olan ürünlerdir 

ve bu ürünlerin büyük çoğunluğu endüstriyel alanda 

kullanılmaktadır.  

Bu özelliklerinden sonra KDİ’ler ile ilgili olarak; KDİ’leri 

tanımlamada literatürde kullanılan parametrelerin başında “KOBİ 

olma koşulu” gelmektedir (McKinsey, 1993: 10; Rennie, 1993: 46). 

KOBİ olmayı tanımlayan ölçütler ülkeden ülkeye farklılık gösterse 
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de KDİ’lerin genellikle küçük çaptaki işletmeler olduğu 

görülmektedir. İkinci parametre, “işletmelerin ihracata 

başlamalarında geçen süredir”. KDİ’lerin ya kuruldukları zaman ya 

da kuruluşlarını izleyen 1-2 yıl gibi kısa bir süre içinde ihracata 

başladıkları görülmektedir. İşletmelerin kuruluş zamanıyla ilk kez 

ihracat yaptıkları zaman arasında kalan süreye “ihracata 

başlamadaki gecikme süresi” denilmektedir (Hurmerinta ve 

Peltomaki, 2004: 65). 

KDİ kavramının tanımsal şartlarından bir diğeri de 

“toplam satışlar içinde ihracatın payıdır”. Kurulduğu zaman ya da 

kurulduktan kısa bir süre sonra ihracata başlayan işletmelerin, 

ihracat satışlarının toplam satışları içinde en az %25 oranında bir 

yere sahip olması durumunda bu işletmelerin küresel doğan 

işletme oldukları söylenebilmektedir. Bu %25 oranının anlamı ise; 

söz konusu işletme veya şirketlerin satışları içinde ihracatın 

süreklilik arz edip etmediği ve yapılan ihracat seviyesinin de ne 

derece yoğun olup olmadığının tespiti amacıyladır.  

KDİ’lerin özellikle Niş tarzı pazarlara odaklandığı ve bu 

piyasaya uygun mal ve hizmet üretmeye niyetli olduğu ve 

kurucusu/yöneticisinin pazar ve çevresinin fırsatlarını itici bir güç 

olarak algıladığı bilinmektedir (Hurmerinta ve Peltomaki, 2004: 

65). Ayrıca, KDİ’lerin özellikli mal/ürün üretimindeki hızının 

diğer işletmelere nazaran daha üstün olduğu ve bu bakımdan 

onlardan ayrıldığı da bilinmektedir (Madsen ve Servais; 1997: 562). 

Yukarıda bahsedilen özelliklerine ilave olarak KDİ’ler 

genelde çalışan sayısı 500’den az ve yıllık satış rakamı da 100 

milyon doların altında seyreden yöneticilerinin ileriye dönük 

tahminleri güçlü olan işletme türleridir (Çiçek ve Demirer; 2009: 

1). 

Bu konu 3 aşamada incelenmiş ve şu tespitlerde 

bulunulmuştur:  
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Şekil 2.1. Küresel Doğan İşletmeler Tanımındaki Temel 

Boyutlar 

 
Kaynak: Hurmerinta-Peltomäk,  2004: 68. 

 

Küresel Doğan İşletmeler Tanımındaki Temel Boyutlar 

Şekil 2.1’de gösterilmiştir. Birincisi KDİ’ler için daha doğrusu 

onların ortaya çıkmasına etki eden unsurlardan itici güçlerin varlığı, 

ikincisi özellikli mal üretimi ve tecrübesi ve üçüncüsü işletmenin 

yaşı, faaliyette bulunduğu ülke sayısı, sahip olduğu vizyon vb. 

özelliklerdir.  

Bir işletmenin küresel doğan işletme mi yoksa başka 

türden bir işletme mi olduğunu anlamak için işletmenin faaliyet 

içinde olduğu ülke sayısı ve değer zincirindeki faaliyet sayılarının 

birleşimimin göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Değer 

zinciri bir ürünün üretim aşamasından piyasaya ve oradan da 

tüketiciye ulaşma ve hatta kullanım sonrasını da kapsayan ve 

işletme değerini ortaya çıkaran operasyonlar bütünüdür (Kaplinsy 

ve Morris, 2000: 4). KDİ’de farklı yapısal pek çok özellik vardır 

ancak bunların ortak noktası işletmenin kurucusu ve/veya 

yöneticisi olan girişimcilerdir (Oviatt ve McDougall, 1995: 55). 
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Kimi araştırmacılar KDİ’lerin, küreselleşme çerçevesinde 

yavaşlatılmasını tavsiye ederken, diğerleri sermaye akışının 

çoğalması, ortak projeler, şebeke ağlarının büyümesi gibi 

nedenlerden KDİ’ler üzerinde daha fazla durulmasını 

savunmaktadırlar. KDİ’lerin sattıkları ürünlerin katma değeri 

oldukça yüksek olup bu ürünler genelde endüstriyel alanda 

kullanılmaktadır. Bir diğer önemli özellik olarak KDİ’ler, KOBİ 

sınıfı işletme olarak nitelendirilir. KDİ’lerin genelde küçük veya 

orta boy işletme yapısına sahip olduğu bilinmektedir. KDİ’ler için 

diğer özellikler ise; ihracat ve toplam satış içindeki ihracat payının 

normal olarak %25 civarında olmasıdır.  

 

2.3. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN AYIRT 

EDİCİ ÖZELLİKLERİ 

 

KDİ’lerin zaman içinde önem kazanması ve adının sıklıkla 

yurt dışı piyasalarda geçmesi ve buna bağlı olarak KDİ’ler üzerine 

yapılan çalışmalar da artması sonucu, diğer işletmeler ile olan kıyası 

oldukça gündeme gelmiştir. KDİ’lerin en belirgin özelliği 

kuruluşundan itibaren fazla zaman geçirmeden yurt dışı ile bağlantı 

kurarak hemen uluslararasılaşma sürecine girmeye çalışmalarıdır. 

KDİ’lerin ayırt edici özellikleri maddeler halinde sıralanacak olursa 

aşağıdaki gibi olur (İşcan, 2019: 2): 

1) KDİ’ler kuruluşundan sonra hızla uluslararasılaşma 

faaliyetlerine başlarlar 

2) Kısıtlı finansal ve diğer maddi olanaklara sahip olmak 

3) Birden fazla farklı endüstri alanında faaliyet 

göstermek 

4) Yönetici ve/veya kurucularının gelecek vizyona ve 

girişimcilik ruhuna sahip olması ve bu özelliğini 

kullanabilmesi 
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5) Farklılaştırılmış metotlar ve stratejilerin 

benimsenmesi 

6) Sürekli nitelikli ve üstün ürün kalitesi üzerinde 

gelişime açık olmak 

7) Teknolojinin nimetlerinden maksimum bir şekilde 

yararlanmayı tercih etmek 

8) Dışsal ve bağımsız olarak hareket etmeyi bilmek ve 

uygulamak. 

Başka araştırmacılar olan Anderson ve Wictor (2003) ve 

Rennie (1993) göre ise KDİ’lerin özellikleri şöyledir: 

1) İşletmelerin yönetim anlayışı yabancı piyasayı basit 

değil aksine bütün ve küresel olarak algılar ve ona 

göre davranır 

2) KDİ’ler toplam üretimlerinin en az dörtte birini ihraç 

ederek bir veya daha fazla ürünle ihracata başlar 

3) KDİ’ler toplam satışları 100 milyon doları geçmeyen 

küçük çaplı üretici olmayı seçerler 

4) KDİ’ler genelde aktif girişimciler tarafından kurulup, 

teknoloji odaklı olmayı tercih eden kuruluşlardır 

5) KDİ’lerin ürünleri genelde katma değeri çok olan 

ürünlerdir ve endüstriyel kullanım amaçlıdır. 

Genel hatlarıyla KDİ’lerin özellikleri bu şekildedir. 

Bununla birlikte KDİ’lerin KOBİ olma, ihracata başlama ve 

toplam satışlarda ihracatın payı olarak üç önemli ayırt edici 

unsurları şunlardır: 

KOBİ Olma: KOBİ olma koşulu ülkeden ülkeye 

değişiklik göstermektedir ve bu nedenle belirli bir tanımı yoktur, 

ancak KDİ’ler genel bir özelliği olarak bu KOBİ sınıflandırmasına 

tüm dünyada girmektedirler. KOBİ’nin ülkemiz adına genel bir 

tanımı olarak: İki yüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam 

eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi 

biri yüz yirmi beş milyon (125) Türk Lirasını (TL) aşmayan ve 
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Yönetmelik’te mikro işletme, küçük işletme ve orta boydaki 

işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri 

olduğu söylenebilir (Resmi Gazete, 2020). KOBİ’lerin Türkiye’de 

sınıflandırılmasına bakıldığında 2015-2018 yılları için hazırlanmış 

olan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nda da söz edildiği gibi, 

KOBİ’leri ana sektör gruplarına göre tarım, sanayi, ticaret ve diğer 

başlıklar olarak sınıflandırılması normaldir (İşcan, 2019: 4). 

Yapılan sınıflandırmalara göre sektörlerin faaliyetleri değişiklikler 

göstermektedir. Bu sektörlerden ticaret sektöründe bulunan 

işletmeler, piyasaya sundukları ürünlerin toptan ve perakende satışı 

gibi faaliyetlerde bulunan, tedarik zincirinde ürünleri son 

müşteriye ulaştıran aracılar olarak bilinirler.  

İhracata Başlama Süresi: KDİ’ler için en önemli 

kriterlerden biri uluslararasılaşma sürecidir ki bu süreç, onu 

geleneksel işletmeler mantığından ayırır. Literatürde KDİ’lerin ne 

zaman uluslararasılaşma sürecine başladıklarının kesin bir zamanı 

olmamakla birlikte genel kabul gören görüş ortalama 2 veya 3 yıl 

arasıdır. Bununla birlikte KDİ’lerin bulunduğu ülke ve ekonomik 

şartlara göre 6 yıl ile 8 yıl olabileceğini bildiren görüşler de vardır 

(Shrader vd., 2000: 81). Buna karşın Chetty ve Campbell (2004: 

60) ise, Rennie (1993: 50-51) ile Moen ve Servais (2002: 162) 

kesinlikle iki (2) yılı geçmemesi gerektiğini söylemişlerdir.  

Toplam Satışlardaki İhracatın Payı: KDİ’ler, 

kurulduktan kısa bir süre sonra ihracata başlayarak, ihracat 

satışlarının toplam satışları içindeki payını en az %25 olacak şekilde 

tutturması gerektiğini bilmektedirler ki, küresel doğan işletme 

sıfatına sahip olabilsinler. İhracat payının en az %25 olması 

gerektiğini savunan araştırmacılar Anderson ve Wictor (2001), 

Chetty ve Campbell (2004) buna karşın Rennie’nin (1993: 50-51) 

çalışmasına göre %76, McDougall (2000: 48) çalışmasına göre ise 

%52 olmaktadır. Buraya kadar anlatılanlar KDİ’lerin diğer klasik 

işletmelerden ayrılan yönleridir.  
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2.4. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN 

ORTAYA ÇIKIŞINI KOLAYLAŞTIRAN 

FAKTÖRLER 

 

1980’li yıllarda ortaya çıkan küreselleşme etkisi 

işletmelerin uluslararasılaşma yolunda ihtiyaç duyduğu teknoloji ve 

bilgilere daha hızlı ve kolayca ulaşmasına imkân tanımıştır 

(Anderrson ve Wictor, 2003). Küresel pazarda söz sahibi olmak ve 

daha süratli ve güvenli ticari ve benzeri faaliyette bulunabilmek 

adına geleneksel işletmelerin bu durum karşısında da yetersiz 

kalmaları bir şekilde küresel doğan işletme kavramını gündeme 

getirmiştir. Dünya ekonomik konjonktüründe meydana gelen 

değişimler geleneksel işletmecilik anlayışından ayrılarak Küresel 

Doğan İşletme denilen işletmecilik anlayışını getirmiştir. Bunlar 

şema halinde gösterilecek olursa; 

 

 

Şekil 2.2. Küresel Doğan İşletmelerin Ortaya Çıkışını 

Kolaylaştıran Faktörler 

 
Kaynak: Anderrson ve Wictor, 2003. 
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Küreselleşme: Bu kavram teknolojinin ve iletişim 

aygıtlarının 1980’li yıllarda gelişmeye başladığı ve liberal ekonomik 

modellerin dünyada yayılmaya başladığı zamanlarda ortaya çıkan 

ve halen günümüzde de geçerliliğini koruyan bir olgudur. Bu 

kavram işletmelerin birbiriyle alış-veriş yapmasından, kullandıkları 

dil ve kültür unsurları ile teknolojilerini, ticaret ve yatırım 

engellerini kaldırmak veya azaltmak ve böylece birbirine 

yaklaşmasını sağlamak gibi bir dizi değişim dalgalarını ifade 

etmektedir. Böylelikle, şirket yöneticilerinin dünya piyasasını bir 

bütün olarak görmelerinin önü açılmış ve dış piyasaya entegre 

olmalarına imkan verilmiştir (Çavuşgil vd., 2017: 27). 

Girişimci: Girişimci üretim faktörlerini bir araya getirip 

kendi cesaretini ortaya koyarak işletme kurmaya çalışan kişidir. 

KDİ’ler gerçek girişimciler veya tecrübeli kişiler tarafından 

oluşturulur ve piyasada yayılırlar. İşletmelerin uluslararası 

düzeydeki performansını anlamak adına bireysel girişimcilik önem 

arz etmektedir. İşletmenin küresel duruma yetkinliği ve bakış açısı, 

işletmeyi oluşturan girişimciliğin seviyesini gösterir. Girişimcinin 

gerçekten cesur, vizyon sahibi ve güçlü tahmin etme gücü gibi 

birtakım meziyetlerinin olması gerekir ki bu durum işletmenin de 

geleceği açısından son derece önemlidir. Girişimci işletmesini 

küresel doğan işletme yapacaksa her zaman global çapta 

düşünmesi gerekmektedir.  

Ağlar: Ağlar işletmelerin birbiri ve kendi aralarında 

iletişim bilgi alış-verişi gibi durumlarda kullandıkları bir şebeke 

modelidir aslında yani finansçılar, tedarikçiler ve müşteriler 

arasındaki bağlantılardır (Çavuşgil vd., 2017: 29). Küresel ağ 

ilişkileri işletmelerin erken uluslararasılaşması adına iyi bir 

tetikleyici konumdadır hatta çok kritik bir durum içermektedir.  

Endüstri: Küresel Doğan İşletmeler (KDİ) çok çeşitli 

endüstri alanlarında faaliyette bulunurlar ve bu endüstrilerin 
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özellikleri KDİ’lerin uluslararasılaşması için çok önemlidir. 

KDİ’ler diğer işletme ve firmalara göre daha iyi uzmanlaşmış ve 

Niş pazarlara daha yatkın hale gelmişlerdir. Endüstrinin piyasadaki 

konumu büyüme hızı, kâr durumu diğer endüstrilerle olan ilişkisi 

de KDİ’leri etkilemektedir. Madsen ve Servais (2005) 

çalışmalarında KDİ’lerin ortaya çıkmasına neden olan faktörlere 

ek olarak Niş pazarları, üretim ve iletişim teknolojilerin seviyesi ve 

küçük boy işletme olmanın üstünlüğü gibi etkenlerden de 

bahsetmiştir.  
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2.5. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN 

AŞAMALI ULUSLARARASILAŞMA 

MODELLERİNE KIYASLA 

FARKLILIKLARI 

 

Küresel Doğan İşletmeler ile geleneksel işletmelerin 

işleyişi ve yapısından bundan önceki bölümlerde kısmen 

bahsedilmişti. KDİ ile diğer geleneksel işletmeler arasındaki en 

belirgin fark, KDİ’lerin kuruluşundan itibaren kısa bir zaman 

içinde ihracat faaliyetlerine başlayarak uluslararasılaşma sürecine 

daha hızlı girmeye çalışmasıdır. Bundan başka KDİ’ler geleneksel 

işletmelerin aksine teknolojiyi ve diğer küresel araçları daha etkin 

kullanma ve sonuç alma eğilimindedir ki bu durum, onlara 

piyasaya daha iyi adapte olma müşteri portföyü genişletme ve kâr 

olanaklarını artırma imkânı sunmaktadır. Ayrıca KDİ’lerin 

geleneksel işletmelerden biçimsel özellikleri de farklıdır. Bu 

durumu aşağıdaki tablo 2.1. ile aktarmak gerekirse;  

Tablo 2.1. KDİ’ler İle Geleneksel İşletmelerin Biçimsel 

Karşılaştırılması 

Temel 
Boyutlar 

Özellikler 
Küresel Doğan 
Teorileri 

Aşamalı 
Yaklaşım 
(Geleneksel 
İhracatçılar) 

Kurucuların 
Özellikleri 

Yönetsel 
Vizyon 

Kuruluşundan 
kısa zaman sonra 
küreselleşme 
başlar 

Aşamalı olarak 
uluslararsılaşma 

İlk 
Uluslararası 
Deneyim 

Oldukça iyi 
deneyimli 
yöneticiler veya 
girişimciler 

Ulusalararası 
konulara uzak 
yönetici veya 
girişimciler 

Yönetsel 
Bağlılık 

Hızlı 
uluslararasılaşma 
için bağlılık 
oldukça yüksek  

Uluslararasılaşma 
için değil de 
genel bir amaç 
için bağlılık söz 
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konusu 

Şebekeler 

Uluslararası 
düzeyde hem 
ticari hem de 
bireysel 
kullanımı yüksek 
ve hızlı 

Kaliteli olmayan 
ve gevşek ticari 
ortaklıklar 

Örgütsel 
Yetenekler 

Pazar Bilgisi 
ve Pazara 
Bağlılık 

Kuruluşundan 
itibaren oldukça 
ilgili ve kararlı 

Eski bilgi ve 
belgelerden 
dolayı hızlı 
olmayan büyüme 
ve gelişme 

Soyut 
Varlıklar 

Uluslararasılaşma 
için bilgi yönetim 
tabanlı soyut 
varlıklar önemli 

Aşamalı model 
için soyut 
varlıkların önemi 
pek yoktur. 

Değer 
Yaratma 
Kaynakları 

Teknolojiyi 
sonuna kadar 
kullanarak en 
yüksek kaliteli 
ürünler üretmek 

Teknolojik 
yenilik az 
kullanımdan 
dolayı ürün kalite 
yenilik ve çeşidi 
az olmaktadır 

Stratejik 
Odak 

Uluslararası 
Stratejinin 
Genişliği ve 
Kapsamı 

Küresel çapta 
coğrafi olarak 
yayılmak ve 
strateji 
geliştirmek 

Sadece psikolojik 
mesafesi yakın 
olan pazarlarda 
gelişim söz 
konusudur. 

Yabancı 
Müşterilerle 
Uyum ve 
İlişki 

Güçlü ve sürekli 
gelişime açık 
müşteri uyumu 

Müşteriden 
ziyade 
arabulucuların 
kontrolü altında 

Stratejik 
Esneklik 

Değişen durum 
ve koşullar 
karşısında 
oldukça esnek 

Esneklik seviyesi 
oldukça yetersiz 

Kaynak: Rialp vd., 2005: 140-141. 

Küresel Doğan İşletmeler tablodan da anlaşılacağı üzere, 

geleneksel işletmelerden belli başlı kriterler bakımından 

ayrılmaktadır ve böyle olunca da bu farklılıklar her iki işletme için 
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de hem yerel hem dış piyasada değişik sonuçlarla karşılaşılmasına 

neden olmaktadır. KDİ’lerin bir diğer önemli özelliği geleneksel 

işletmelere göre daha hızlı uyum ve büyüme eğilimli olması, ayrıca 

son teknolojiyi kullanma becerisinin yüksek olması ve buna bağlı 

olarak ürün ve/veya hizmet kalite ve çeşidinin oldukça iyi bir 

seviyede bulunması gibi özellikler sıralanabilir.  

 

2.6. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELER İLE 

İLGİLİ TEORİK YAKLAŞIMLAR 

 

KDİ’ler yenilikçi zihniyetleri, küresel bakış açısı, değişime 

açık ve tecrübe sahibi yönetici kişi veya kurucular tarafından 

hızlıca yönlendirildiği için geleneksel yaklaşımları açıklamak için 

kullanılan teoriler yetersiz kalmaktadır. Dolayısıyla KDİ’leri daha 

iyi açıklamak ve anlaşılır kılmak için bazı teorilere ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu teoriler aşağıdaki çizelgede belirtilmiştir:  
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Şekil 2.3.  KDİ’leri Açıklayan Teoriler 

 
Kaynak: Çavuşgil ve Knight, 2009. 

 

2.6.1. Kaynak Temelli Yaklaşım 

 

Literatürde, uluslararası girişimciliğin en çok etkilendiği 

yaklaşımlardan birinin kaynak temelli yaklaşım olduğu 

belirtilmektedir. Kaynak temelli yaklaşım, uluslararası 

girişimciliğin oluşmasının ardında önemli bir rol üstlenmektedir 

(McDougall vd., 1994: 50; Peng, 2001: 50). Uluslararası 

girişimciliğin teorik kısmı tamamen kaynak temelli yaklaşımla 

açıklanamaz çünkü bu yeterli değildir, ancak bu yaklaşımın alanın 

önemli bir kısmıyla ilişkilendirilebilecek olması önemlidir (Young 

vd., 2003: 33). Uluslararası girişimcilik, uluslararası yeni 

girişimlerin özel varlık ve kabiliyetlerine sahip olma özellikleri ile 

ilişkilendirilmekte olan bir durumdur. Bu tür varlıklara ve 
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kabiliyetlere sahip olmaları da aslında bu işletmelerin uluslararası 

pazarlardaki performanslarını açıklamaya yardımcı olmaktadır. Bu 

sayede uluslararası yeni girişimler rekabet üstünlüğü elde 

edebilmektedir. Uluslararası girişimcilik alanının bu şekilde 

ilişkilendirilmesi de kaynak temelli yaklaşıma atıfta bulunmaktadır. 

Kaynak temelli yaklaşım ve uluslararası girişimcilik, birlikte ele 

alındığında, finansal, insan kaynağı ve fiziki kaynak sınırlaması olan 

küçük ve orta çaptaki işletmelerin küresel pazarda nasıl ticari 

faaliyette bulunabildiklerini anlamada bazı ipuçları göstermektedir 

(Georgiou vd., 2005: 256). Uluslararası pazarlardaki fırsatların 

keşfedilmesinde, işletmenin kabiliyeti ve gizli bilginin rolünü 

açıklamada kaynak temelli yaklaşım ön plana çıkmaktadır (Peng, 

2001: 815). 

Kaynak temelli yaklaşımın temelleri Penrose’un 1959’daki 

“The Theory of The Growth of The Firm” çalışmasına 

uzanmaktadır. Ancak yaklaşımın asıl gündeme gelmesini sağlayan 

Wernerfelt’in 1984’te yapmış olduğu “A Resource Based View of 

The Firm” adlı çalışmasıdır. Wernerfelt, bu çalışmasında 

işletmeleri ürün bakış açısı ile değil, sahip oldukları kaynaklar 

açısından incelemenin yararından söz etmiştir (Wernerfelt, 1984: 

171). McDougall (1994: 54) ise, kaynak temelli yaklaşımın 

işletmelerin uluslararası faaliyetlerinin açıklanmasında özellikle de 

küresel doğan işletmelerin açıklanmasındaki faydalarından 

bahsetmiştir. 

Bu yaklaşım, girişimci işletmelerin kaynaklarını ve 

yeteneklerini nasıl geliştirdiklerini ve kaynaklar ile yetenekler 

arasında nasıl denge kurmaları gerektiğini açıklayan bir 

yaklaşımdır. Kaynak temelli yaklaşım, esasen küresel doğan işletme 

olgusunu açıklamaya çalışan en iyi yaklaşım olarak ifade 

edilmektedir. Küresel doğan işletmeler, genellikle küçük ve orta 

çaplı işletmeler olduğundan finansal ve fiziksel kaynak açısından 

zorluklar çeken işletmelerdir. Ancak bu tür işletmeler uluslararası 
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pazarlara erken ve hızlı katılımını sağlayan fiziksel olmayan, 

işletmeye özgü ve ender olan kaynakları bulabilecek ve 

değerlendirebilecek girişimci yeteneklere sahiptirler (Aktepe vd., 

2011: 65). KDİ’leri, önemli finansal ve maddi kaynaklara sahip 

olan rakiplerinden, değer yaratmak suretiyle farklı yapacak olan 

becerilerinin özünde girişimcilik faaliyetlerinin var olması 

yatmaktadır. Penrose tarafından geliştirilen bakış açısında da az 

bulunan ve transfer edilmesi güç kaynakların işletmelere rekabet 

üstünlüğü kattığı belirtilmektedir (Karra vd., 2008: 443). 

KDİ’lerin sahip oldukları girişimci yeteneklerinin 

açıklanmasıyla ortaya çıkan ve araştırılmaya başlanan uluslararası 

girişimcilik alanı da kaynak temelli yaklaşımdan yararlanmaktadır. 

Kaynak temelli yaklaşım çerçevesinde, uluslararası girişimciliği 

etkileyen önemli etkenlerden biri de işletme kaynaklarıdır. Barney, 

kaynakları “işletmenin etkinliğini ve verimliliğini arttırmaya 

yönelik stratejilerin uygulanmasını sağlayan işletme tarafından 

kontrol edilebilen tüm varlıklar, yetenekler, örgütsel süreçler, 

işletme nitelikleri ve bilgidir” şeklinde tanımlamıştır (Barney, 1991: 

101). Barney (1991: 112), kaynakları finansal, fiziksel, insani ve 

organizasyon kaynakları olmak üzere dört gruba ayırır. Barney 

tarafından tanımlanan bu kaynaklardan işletmelerin uluslararası 

girişimcilik yönelimine etki edecek olanların göreceli, nadir ve 

işletmeye has olması gerekmektedir. Bu tarz kaynakların başında 

ise insan kaynakları gelmektedir. Bir işletmenin en önemli insan 

kaynağı ise, kurucusu veya yöneticisi olmaktadır. Bir örnek olarak; 

işletmenin yöneticilerinin sahip oldukları üzerinde uzmanlaşılmış 

bir bilginin doğası ve seviyesi bir işletmeyi göreceli olarak emsalsiz 

bir işletme kılacaktır (Çavuşgil vd., 2011: 72). 

Başka araştırmacılar tarafından kaynak temelli yaklaşım 

dikkate alınarak uluslararasılaşma ve uluslararası girişimciliğin nasıl 

etkilendiği ele alınmıştır. Wenchen ve Meizi (2007: 28-35) 

tarafından kaynak temelli yaklaşım incelendiğinde; kurucu ve 
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yöneticinin aynı kişi olduğu, bazı işletmelerin ihracat yapabilmesini 

teşvik eden beş faktörden bahsedilmektedir bunlar: 

Uluslararasılaşma vizyonu, insan kaynakları sermayesi yönetim 

konusunda uzmanlık, endüstriyel özel bilgi ve finansal sermaye 

elde etme yeteneği:  

Uluslararasılaşma Vizyonu: Başarılı uluslararası girişimler, 

kuruluşlarının ilk gününden itibaren uluslararasılaşma fikrini 

sürekli olarak düşünürler. Aynı zamanda girişimcinin 

uluslararasılaşma azim ve kararlılığı da girişimin 

uluslararasılaşmasını etkilemektedir. 

İnsan Kaynakları Sermayesi: Bir yönetici işletmesini ya kendi 

hayat tecrübeleri ve eğitimi çerçevesinde ya da sahip olduğu insan 

kaynakları sermayesiyle yönetmektedir. Genelde, eğitimli 

yöneticilerin sorun çözme kabiliyetleri de yüksek olmaktadır. 

Yönetim konusunda uzmanlık: Bir işletmenin asıl kaynağı, 

yöneticinin yönetim becerisini kullanarak elde etmiş olduğu 

değerler yani bu konudaki uzmanlığıdır. Gelecekte karşılaşacağı 

riskler konusunda algısı yüksek olan kurucu yöneticiler, 

uluslararası pazarlardaki yaşamını sürdürme konusunda da 

deneyimli olmaktadır.  

Endüstriyel Özel Bilgi: Kurucunun önceki tecrübeleri ve 

faydalı yakın çevre ilişkileri, ortaklar, müşteriler ve tedarikçilere ait 

bilgileri de içine alan endüstriyel tarzda özel bilgi edinmesini 

sağlamaktadır. 

Finansal Sermaye Elde Etme Yeteneği: Uluslararasılaşmanın 

erken aşamalarındaki işletmeler genellikle mal ve hizmetlerini ihraç 

ederken yeterli finansal sermaye bulmada güçlüklerle 

karşılaşmaktadırlar. Yeterli sermaye sahibi olabilmek için 

girişimcilere problemlerin üstesinden gelme konusunda olanak 

sağlamaktadır. Yönetici, finansal bazlı deneyimlerini kullanarak dış 

kaynak elde edebilirse, ihracattaki finansal engelleri ve kısıtlamaları 

da ortadan kaldırabilecektir. 
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Bu yaklaşım türü KDİ’leri sahip olduğu varlıkların ve 

kabiliyetlerinin benimsenmesi ve anlaşılmasının gerekliliğini ortaya 

koyan yaklaşımdır. Buna göre bir işletmenin kârlılığı sahip 

olabileceği kaynakların miktarına ve niteliğine, işletmeninde 

bunları savunabilme yeteneğine bağlı olmaktadır (Conner 

1991’den aktaran Ruzzier vd., 2006: 54). Kaynak temelli yaklaşım 

şirketlerin çeşitlendirme ve uluslararasılaşma taktikleri ile yakından 

ilişkilidir. Küçük ve orta boylu işletmeler uluslararasılaşma 

faaliyetlerine başladıkları zamanlarda bir taraftan kendi 

kaynaklarına ağırlık verirken, diğer taraftan da dışsal kaynaklara 

yönelerek bu işletmeler hakkında da bilgi edinmeye 

çalışmaktadırlar. Bu yaklaşım Chamberlin (1933) ve Robinson’un 

(1933) çalışmalarında bahsettikleri homojen ve çok kaliteli 

olmayan kaynaklara dayanmaktadır. İşletmeler, rakiplerinin 

kolaylıkla elde edemeyeceği ve işleyemeyeceği kaynaklara sahipse 

ve bu kaynakların ikamesi zor ve masraflı ise demek ki rekabet 

üstünlüğü olan işletme KDİ’lerdir. Kaynakların yerine 

konmaması, taklit edilememesi, nadir bulunuyor olması ve 

imitasyon (kopya) olmasının zorluğu olarak rekabetçi üstünlük 

elde edilebilir.  

Bir işletmenin sahip olduğu kaynaklar, sadece insan 

kaynakları değil finansal ve mali kaynakları bakımından da oldukça 

önemli olmakla birlikte işletmenin zayıf ve güçlü yönlerini de 

ortaya koymaktadır (Nalçacı, 2012: 66). İşletmenin elinde tuttuğu 

maddi kaynaklar geleneksel işletmeler için pazarda hayatta kalma 

adına daha çok önemliyken, KDİ’ler için ise maddi olmayan yani 

Know-How tekniği ki diğer adı uygulama yeteneğidir, yöneticilerin 

sahip olduğu tecrübe, pazardaki ticari itibarı ve işletme stratejisi 

vb. kriterler daha önemli olmaktadır. Kaynak bakımından 

yaklaşımda kaynağın kökeninin dikkate alındığı unutulmamalıdır. 

Bu yaklaşım işletmenin kaynaklarının gerektiğinde 

değiştirilebileceğini veya dönüştürülebileceğini de ileri sürmektedir 
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(Grant, 1996: 19). Grant rekabet üstünlüğünün önemine ve 

işletmenin üstün meziyetlerinin değerlendirilebilmesine dikkat 

çekmek istemiştir.  

Bir başka araştırmacı olan Porter’e göre ise; ülkeler elinde 

bulundurduğu kaynakları rasyonel biçimde kullanırlarsa sonradan 

sahip olacağı rekabetçi gücü uzmanlaşacağı alanda kullanarak ve 

burada da bir çalışma sinerjisi oluşturarak gerçekten daha üstün bir 

konumda olabilirler (Çivi, 2001: 33). KDİ’ler normalde çok büyük 

ve önemli kaynaklara sahip olmamalarına rağmen, yine de piyasada 

başarılı olmalarını sağlayan irtibat halinde oldukları şebeke ve 

ilişkilere sahiptirler.  

 

2.6.2. Örgütsel Öğrenme Teorisi 

 

Gerek KDİ’ler ve gerekse geleneksel işletmeler 

küreselleşmenin etkisiyle, değişen pazar veya piyasa şartları 

işletmeleri bir şekilde bilginin daha önemli olduğu bir konuma 

getirmiştir. Günümüzün modern ekonomi dünyasında yoğun bir 

rekabet ortamı ve onun getirdiği koşuşturma karşısında işletmeler 

daha ziyade bilgiye dayanan stratejiler geliştirmek zorunda 

kalmışlardır. Örgütsel öğrenme işletmelerin yeni bilgiler ve 

edinimler kazanım yolu olarak tanımlanabilir (Kalkan, 2006: 174). 

Bazı araştırmacılardan biri olan Stata (1989) örgütsel öğrenmeyi; 

çeşitli yönetim araç ve metotlarının örgütsel değişimi ve gelişimi 

kolaylaştırmak için işletme bünyesine entegre edilmesi şeklinde 

tanımlamıştır. Örgütsel öğrenme işletmenin performans düzeyini 

belirlemede oldukça fazla bir öneme sahiptir. Bu süreç öğrenilen 

her yeni bilginin işletmenin bünyesine dâhil edilmesiyle, 

içselleştirme ve özümseme kapasitesinin artmasını sağlamakta ve 

buna bağlı rekabet üstünlüğü elde edilebilirliği de artmaktadır.  

Örgütsel öğrenme çok yönlü bir çabalar dizisidir aslında. 

İhtiyaç duyulan bilginin nerede ve nasıl tutulduğu ve ondan nasıl 
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istifade edileceğinin bilinmesi üzerinde yoğunlaşır. Bir işletmenin 

birden fazla pazar ve bu pazara ait kültürü öğrenmesi ve çeşitli 

durumlarda nasıl hareket edileceğini bilmesi o işletme adına çok 

önemlidir. Örneğin; uluslararası pazara acemi bir şekilde çıkan bir 

işletmenin hata yapma olasılığı elbette fazladır, ancak öncesinde 

bir bilgi arayışına girseydi ve tecrübe kazansaydı olası hataları 

yapmayacaktı bu açıdan kazanacağı bilgi ve deneyimler örgütsel 

model için oldukça mühimdir (Zahra vd., 2000; Zahra vd., 2006). 

Uluslararasılaşmada işletmenin bilgiyi değişik kaynaklardan 

öğrenmesi uluslararasılaşma sürecini hızlandırmaktadır. KDİ’ler, 

bilginin yoğun olduğu ürünler üretmesini mümkün kılan piyasa ve 

içsel odaklı öğrenme ve şebekeleşme yeteneklerini 

geliştirmelidirler (Weerawardena vd., 2007: 144). Örgütsel 

öğrenme güdüsü yüksek olan KDİ’lerin yenilik üretme imkân ve 

kabiliyetleri de geleneksel işletmelere göre daha yüksektir. 

Öğrenme denilen süreç çünkü işletmenin piyasada yeterliliğinin 

oluşumu ve devamı için önemli olmaktadır öyle ki; KDİ’ler 

öğrenme yoluyla benzersiz ürünler üretme imkanına sahip olarak 

rekabet üstünlüğü elde edebilirler (Rialp vd., 2012: 59). 

 

2.6.3. Bilgi Temelli Yaklaşım 

 

İnkpen (2008: 28) bilgi ile ilgili iki görüşten söz eder. 

Birincisi, normal bilgiden başka somut ve maddi alanlarda olan 

uygulama ve uzmanlık yaparak kazanılan bilgiler, ikincisi ise bilgiyi 

ikiye ayıran ve birincisine bilgi edinme yani information, ikincisine, 

know-how tekniği yani bilgiyi kullanma becerisi demektedir. Bu 

know-how tekniği aslında kişinin bir işi nasıl en verimli şekilde 

yaparım sorusunun cevabıdır. Elde edilmesi veya kazanılması zor 

olan organizasyonel bilgi üyeler tarafından tekrar edilebilir 

faaliyetlerin kapasitesini oluşturur. Polanyi (1966: 102) normal 

bilgi dışında insanların diğer bazı bilgilerini sakladığını iddia eder 
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ve der ki; söyleyebildiğimizden fazlasını bilebiliriz. Freeman ve 

Lazaris gibi diğer araştırmacılar, gizli-saklı bilgilerin başarılı bir 

şekilde aktarımı için bir takım sosyal yoğunluk barındıran sistemler 

olması gerektiğini söylemektedirler.  

Bu yaklaşım işletmelerin bilgiyi ve kabiliyeti depoladığını 

kabul etmektedir. Onlara göre; KDİ’lerin yönetici veya kurucuları 

bilgiyi hızlı öğrenir ve geleneksel işletme yöneticilerinin yetersiz 

kaldığı yerlerde daha üstün olduklarını gösterirler. Çünkü 

KDİ’lerin yöneticileri uluslararası bilgi ve tecrübeye sahip kişilerdir 

ve bu yüzden kolayca bilgiyi kullanabilirler (Freeman vd., 2010: 

65). Bilgi, KDİ’ler için son derece önemlidir öyle ki, bu bilgi 

uluslararasılaşma yolunda işletme için hayati önem taşımaktadır ve 

yenilikçi ürün özellikleri, müşteri hizmetleri ve işletmeyi 

rakiplerine göre üstün kılan donanıma sahiptir. Bilgi ayrıca, 

KDİ’lerin kendilerini aşmaları için de kilit bir anahtar 

konumundadır (Knight ve Çavuşgil, 2004: 126). 

KDİ’ler için iki tip bilgi vardır aslında. Birincisi “Bilgi 

Yoğun”, ikincisi ise “Bilgi Temelli” bilgidir. Bilgi yoğun olanlar 

bilgilerini uluslararasılaşma süreçlerini daha iyi bir konuma 

getirmek için uğraşırken, bilgi temelli yaklaşım ise, bilgiyi direkt 

ürünlerine aktarmayı tercih ederek son teknolojili ürün üretmeyi 

hedeflerler. İki bilgi tipi arasındaki temel fark yenilik yapma imkân 

ve yeteneğidir aslında (Rialp vd., 2012: 50). Bu durumda bilgi 

temelli yaklaşım KDİ’lerin uluslararası büyümesinde izleyeceği 

yolu açıklamada oldukça faydalı olmaktadır (Autio vd., 2000: 60). 

 

2.6.4. Yenilik Teorisi 

 

Bu teori KDİ’lerin uluslararasılaşma yolunda ilk defa ülke 

sınırlarını aşmayı, hatta denizaşırı mesafelere gitmeyi ve yeni 

kültürlerle ve insanlarla tanışmayı ve iş veya ticari faaliyette 
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bulunmayı anlatmaktadır. KDİ’ler kuruluş gereği yenilikçi veya 

yeniliğe açık işletmelerdir, yenilikçilik fikri işletmeye farklı ürünleri 

geliştirmesini ve değişik pazarlara ulaşmasını sağlayan bir 

mekanizmadır gerçekte.  

Yenilikçi teoride işletmenin kendi bünyesindeki Ar-Ge 

oldukça önemlidir, çünkü Ar-Ge çalışmaları işletmenin, yeni bir 

ürün bulma veya mevcut ürünü geliştirme ve piyasaya sunma 

aşamasında çok önemli bir köprü görevi görmektedir. Buna karşın 

işletme Ar-Ge’si ile işletme çapı arasında doğru orantı varken, 

yenilikçi kapasitesi ile işletme çapı ve yaşı arasında ters orantı 

vardır, yani daha küçük çaplı işletmelerin yenilikçi kapasiteleri, 

daha büyük çaplı işletmelere göre daha yüksek olacaktır. Yenilikçi 

olma düşüncesi, KDİ’leri uluslararasılaşmada hız 

kazandırmaktadır. Yenilikçilik yetenekleri, işletmenin içsel 

tecrübeleri ve nitelikleri ile yakından ilgilidir (Guan ve Ma, 2003: 

94). KDİ’ler işe başlarken sınırlı kaynaklarla başlar ancak sonraki 

zamanlarda yenilikçi yapıları gereği kısa sürede dışa açılmayı ve 

entegre olmayı hedefleri arasına koyarlar. Bir diğer önemli etken 

KDİ’lerin yenilikçi davranmalarını sağlayan en son teknolojidir. 

Bu teknoloji sayesinde rakip firmalara rekabet üstünlüğü 

sağlayabilir hatta piyasada lider bir işletme konumuna bile 

ulaşabilirler (Aktepe vd., 2011: 121). Son olarak bu yenilikçi 

teorinin, girişimcilik ile de yakından ilgili olduğunu belirtmekte 

fayda vardır.  

 

2.6.5. Dinamik Yetenekler Bakış Açısı 

 

Bu bakış açısı işletmenin hedefine ulaşmak için gereken 

bilgi ve beceriden bahsederken kaynakların yerine yeteneklerin 

üzerinde durur (Çavuşgil vd., 2011: 75). İşletmenin yeni ürünler 

üreterek ve yeni piyasalara çıkarken ihtiyaç duyduğu dinamik 
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yetenekler aslında kaynak temelli yaklaşımın bir uzantısı gibi 

düşünülebilir. Kaynak temelli yaklaşımın eksik bir yönü, çevresel 

belirsizliğin yüksek olabilmesi ihtimali karşısında yetersiz bir duruş 

sergileyebilir (Şahin vd., 2015: 36). Pazarlardaki değişim ve 

hareketlilik işletmelerin dinamik yeteneklerine odaklanmasını 

sağlamaktadır. Dinamik yetenekler değişime hızlı cevap verebilen 

ve adapte olabilen kriterlerdir. Bu yetenekler işletmelerin hem içsel 

hem de dışsal yeterliliklerini bütünleştirme ve yeniden bir şekil 

verme işlemidir (Teece vd., 1997: 49). İşletmenin büyüme ve 

kendini geliştirme fırsatını yakalayabilmesi, o işletmenin çevresiyle 

ve kendi iç dinamikleriyle mümkün olmaktadır. Bu bağlamda 

dinamik yetenekler teorisi işte tam burada devreye girmektedir.  

Yeni mal ve hizmet üretim yöntemleri ile birlikte bazı 

yeteneklerin kullanılması ve geliştirilmesi sayesinde yeni ve değişik 

pazar kapıları işletmelere açılabilir ve bu sayede optimal düzeyde 

bir verim elde edilebilir hem işletme hem de müşteri çevresi 

açısından. Dinamik yetenek aslında kelime anlamı olarak değişen 

şartlara uyum sağlayabilen ve dirençli olabilen demektir. KDİ’lerin 

dinamik yapılara sahip olması demek geleneksel işletmelerin bir 

adım önünde mücadele ediyor olması demektir, çünkü dinamik 

parametreler savaşçı ruhlara sahip olduğu için değişim karşısında 

dik durmayı bilen ve becerebilen kriterlerdir.  

 

2.7. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELER İLE 

İLGİLİ YAPILMIŞ ÇALIŞMALAR 

 

Türkiye İstatistik Kurumu verilerinde, 2013 yılı ihracat 

rakamı 151,8 milyar dolar ve bu miktarın %59,8’inin büyük bir 

kısmını küresel doğan işletmelerin oluşturduğu küçük ve orta çaplı 

işletmeler tarafından yapıldığı bildirilmektedir. Bu işletmelerin 

ortalama %60’ının 250 kişi ve daha az çalışanı bulunmaktadır. 



63 

2014 yılında ise küçük ve orta çaplı işletmelerin ihracat tutarı 

toplamda 157,6 milyar dolara çıkmıştır. Yıldırım ve Erdem’in 2016 

yılında yaptıkları çalışmaya göre küresel doğan işletmelerin ülke 

ekonomisine katkılarının ne denli önemli olduğu ortaya 

çıkmaktadır (Yıldırım ve Erdem, 2016: 19). 

Küresel doğan işletmeler kavramı bu kadar önemliyken 

Türkiye’de bu alanda yapılmış çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. 

Küresel doğan işletmeler, kavramsal ve faaliyet yapısı ile çeşitli 

değişkenler açısından incelenmiş çalışmalar çok az sayıdaki 

yazarlar (Çiçek ve Demirer, 2009; Kalyoncuoğlu ve Üner, 2010; 

Aktepe vd, 2011; Atlı ve Kartal, 2015: 64) tarafından incelenmiştir. 

Bundan başka Riddle ve Gillesipie (2003), Karra ve Philip (2004) 

gibi yabancı araştırmacılar Türkiye’deki küresel doğan işletmeleri 

incelemişlerdir. Özellikle, Riddle ve Gillespie (2003) inceledikleri 

çalışmada Türkiye’de hazır giyim sektöründe faaliyet yapan 

firmaları mercek altına almışlardır. İncelediği 250 şirketin hepsinin 

ortak özelliği küresel doğan işletme özelliği göstermesidir. 

Araştırmalarında, genelde bu tip firmaların aile şirketi bünyesinde 

ve yönetiminde olduğunu tespit etmiştir.  

İnceleme yaptığı firmaların örgütsel ağlarının güçlü 

olduğu sonucuna anlayarak sosyal bağların firmalar açısından 

önemli olduğu sonucuna ulaşmıştır. Karra ve Philip (2004) ise 

çalışmasında, İstanbul’da İ. Karaoğlu isminde bir vatandaşın 2000 

senesinde bavul ticaretine başlayıp şirket kurması ve ihracata 

başlaması olayını ele almaktadır (Karra ve Philip, 2004). Küresel 

doğan işletmeler ile ilgili Türkiye’de yapılmış akademik çalışmalar 

arasında bazı doktora tezleri (Konaklıoğlu, 2011; Faiz, 2013; 

Beğendik, 2013; Şengüler, 2013) ile yüksek lisans tezleri (Kurt, 

2001; Ünalp, 2007; Güler, 2009) de mevcuttur.  

Konaklıoğlu (2011) yaptığı tezde küresel doğan 

işletmelerin yönetici özelliklerine yoğunlaşan nitel bir inceleme 

gerçekleştirmiş, Ankara’da bulunan 6 işletmeyi örnek olay olarak 
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ele almıştır. Bu incelemede; Türkiye’deki küresel doğan işletme 

yöneticilerinin ve/veya kurucularının sahip olduğu özellikler 

önceden yapılan çalışmalar ile mukayese edilmiştir. Medeni hal, 

sosyal sorumluluk ve farkındalık bilinci ve vatan-millet sevgisi gibi 

kriterler ilk kez bu çalışmayla incelenmiştir. Faiz (2013) 

çalışmasında Sakarya’da çalışan 6 küresel işletmede nitel bir 

çalışma yapmış, küresel doğan işletmelerin proaktif (olması 

muhtemel olaylar karşısında tedbirli olma durumu) olmalarını 

sağlayan etkenlerin fuarlar, bilgi kaynakları, yönetici özellikleri, 

sosyal ağ bağlantıları ve güven gibi faktörler olduğu bulmuştur. 

Beğendik (2013) doktora tez çalışmasında, Ankara’da yer 

alan bazı küresel doğan işletmelerin yöneticilerinin özellikle 

girişimcilik özelliklerini araştırmış, bu kişilerin/yöneticilerin genel 

özelliklerinin dar bakış açısına sahip olduğunu, kadercilik 

zihniyetinin yaygın olduğu, biraz akılcı davranış, kanaatkârlık ve 

çok yönlü düşünme olduğu sonucu elde etmiştir. Kaplan (2015) 

Küresel Doğan İşletmeler üzerine uluslararası girişimci 

KOBİ’lerde e-pazarlama odaklılık ve web sitesi kullanımı 

çalışması, Haghighi (2017) uluslararsılaşma sürecinde Küresel 

Doğan İşletmelerin analizi: un ve unlu ürünler sanayi örneği, 

Demirdaş (2017) Uluslararsılaşma modeli olarak Küresel Doğan 

İşletmeler (Balıkesir ihraçatçı işletmeler üzerine inceleme), Atlı 

(2017) Küresel doğan işletmelerin uluslararasılaşma sürecinde 

örgütsel kabiliyetleri ve bunların ihracat performansına etkileri 

üzerine karşılaştırmalı bir araştırma, Yalçın (2018) Uluslararası 

girişimcilik yöneliminin yenilikçilik boyutu: Küresel doğan 

işletmeler üzerine nitel bir çalışma ve son olarak Berber (2020) 

Türkiye'deki küresel doğan işletmelerin erken 

uluslararasılaşmasında ağ ilişkilerinin rolü bu alanda yapılmış diğer 

çalışmalar olarak sıralanabilir. Görüldüğü gibi literatürde yapılan 

araştırmalar genellikle küresel doğan işletme girişimcilerinin 

özelliklerine değinmektedir. Buraya kadar olan bölümde 
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uluslararasılaşma süreci ve küresel doğan işletmeler genel hatlarıyla 

ele alınmıştır. III. bölümde Küresel Doğan İşletmelerin 

uluslararasılaşmasına etki eden çeşitli faktörler, IV. bölümde ise 

KDİ’lerin uluslararasılaşma sürecine etki eden faktörlere yönelik 

bir nitel araştırmaya yer verilecektir. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

KDİ’LERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİ VE 

KDİ’LERİN ULUSLARARASILAŞMASINI ETKİLEYEN 

FAKTÖRLER 

 

3.1. ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNİN 

KDİ’LER AÇISINDAN TANIMI 

 

Uluslararasılaşma, bir işletmenin yurt dışı pazarlara 

açılması ve iş yapması için giriştiği mücadeleler ve yaptığı faaliyetler 

dizisi toplamıdır. Bu durum gerek geleneksel ve gerekse küresel 

doğan işletmeler açısından da böyledir. Uluslararasılaşma; 

işletmelerin yerli içsel pazarlardan dış ticaret yapmak için ülke 

sınırlarını aşarak yabancı ülkelerin pazarlarına giriş yaparak ticari 

faaliyetlere başlama süreci olarak nitelendirilebilir. Özetle; bir 

işletmenin ulusal sınırları aşacak şekilde işletmecilik faaliyetinde 

bulunmasıdır. İşletmeler bakımından uluslararasılaşma ya ihracat 

vasıtasıyla ya da doğrudan dış yatırımlarla olsun veya lisans 

anlaşmaları biçiminde de olabilir kendi ulusal sınırları dışında 

faaliyete bulunmasıyla başlar uluslararasılaşma ve sonraki 

aşamalarda pazarla entegre olma faaliyeti, işletmeyi genişletme ve 

büyütme gibi bir dizi etkinlikle de devam eder, doğrudan yatırım, 

sözleşme ve ortak girişimlerle de desteklenir (Tutar, 2000: 21). 

Beamish (1995)’e göre, işletmelerin strateji, yapı, kaynak gibi 
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imkânları ile uluslararası çevreye uyum sağlama sürecidir. Bell ve 

Young (1998)’a göre ise; işletme faaliyetlerinin hem ulusal sınırlar 

içinde hem de dışında ihracat, lisans anlaşmaları, franchising, 

doğrudan yatırım veya ortak girişimlerden biriyle devam 

ettirilmesidir. Uluslararasılaşma, işletmelerin kaynaklarında, 

yapısında ve stratejilerinde uluslararası çevreye uyum sağlamak için 

değişiklik yapmaya yön-lendiren bir süreçtir (Haliloviç, 2017: 4; 

Öztürk, 2014: 30). Uluslararasılaşma; iş-letme dış faaliyetlerinde 

meydana gelecek artış ve değişikliklerden dolayı hem dışsal 

değişime hem de uluslararası yapıya uyumlu olmak için karar 

mekanizmalarını, stratejilerini ve örgütsel yapıyı kapsayan içsel 

değişime yönlendiren bir süreçtir (Öztürk, 2014: 30; Keskin, 2011: 

40). 

KDİ’ler açısından uluslararasılaşma faaliyeti aslında 

küreselleşmenin etkisiyle iç pazardan dış pazarlara bir ticari faaliyet 

yolculuğudur. Yani işletmelerin kârlarını ve sınırlarını genişletmek 

ve büyütmek adına sınırları aşarak, değişik coğrafi yerler ve 

kültürlerde ticari çalışmalarını ve incelemelerini gerçekleştirmeye 

çalışmasıdır (Tutar, 2000: 23). 

KDİ’ler uluslararasılaşmada öncelikle o ülke kültürünü ve 

dilini bunun yanında ticari uygulamaların nasıl olduğunu 

öğrenmeye çalışır ki, böylelikle ticaret yapacağı alanda hata yapma 

riskini minimuma indirgesin. Uluslararasılaşma süreci; KDİ’lerin 

ticari faaliyet alanlarını genişleteceğinden ve işletmenin ismini de 

benzer şekilde sınırların ötesine ulaştıracağından oldukça büyük 

bir öneme sahiptir.  
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3.2. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERİN 

ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNİ 

ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

 

KDİ’lerin uluslararasılaşmaya iten nedenler pek çok 

sayıda olabilir, ancak en önemlileri olarak şunlar söylenebilir: 

öncelikle iç pazarın getirdiği kâr ve çalışma düzeyi ve istihdam 

işletme açısından pek tatmin edici değildir. Bu durum işletmeye 

büyük bir dezavantaj getirmektedir ve bunu aşmanın yolu işletmeyi 

dış piyasalara tanıtmak ve olası riskleri göz önüne alarak büyümeyi 

tercih etmek gerekmektedir. İşletmelerin, iç pazarda yaşadığı yer 

yer durgunluk ve belirsizlik ve de dış pazarın cazibesi KDİ’leri ister 

istemez uluslararasılaşmaya doğru itmektedir (Mucuk, 2010: 320). 

KDİ’ler için uluslararasılaşmanın başka nedenleri de vardır bunlar: 

1) İç rekabetin yaptığı baskıdan kurtulmak isteği 

2) Yerli piyasanın yetersizliği ve bu nedenle dışa açılma 

isteği  

3) Ölçek ekonomilerini devreye koyarak maliyetleri 

azaltma planları 

4) Dış piyasalarda daha yüksek kâr oranlarına ulaşma 

isteği 

5) Yeni ürünlere ve son teknolojiye ulaşma isteği 

Bu gibi nedenlerden dolayı, KDİ’ler uluslararasılaşmada 

aktif rol oynamak isterler. KDİ’ler için uluslararasılaşmada hem 

ekonomik hem de pazarlama şartları açısından bazı nedenler de 

vardır.  

A) Ekonomik Nedenlerden Köken Ülkenin İtici 

Faktörleri:  

KDİ’ler esas olarak iktisadi nedenlerden, yani daha çok 

kazanma güdüsüyle uluslararasılaşmaya çalışırlar. Bu noktada 

örneğin; işletme faaliyetlerinin sürdürüldüğü sanayi alanında kısmî 

ve genel bir talep yetersizliği, işletmelerin üretim arzının 
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fazlalığının oluşmasını ve dolayısıyla bunların yurt dışı piyasalara 

satılmasını zorunlu kılabilir. Diğer yandan mevcut pazarları 

koruma endişesi durumu ortaya çıkabilir. İşletmelerin pazar 

paylarının başka şirketler tarafından tehdit edilmesi veya zora 

sokulması durumunda, işletmenin kârlılığını devam ettirmek ve 

varlığını korumak için uluslararasılaşma ister istemez kaçınılmaz 

olmaktadır. İşte burada şirketin varlığını koruma maksadıyla 

yapılan yatırımlara “savunma yatırımları” denmektedir. Başka bir 

faktör olarak, üretilen malın uluslararası bir niteliğinin olması 

durumudur. Bazı mal ve hizmetlerin uluslararası piyasada rekabet 

edebilirliği oranı yüksek olabilir. Örneğin; petrol, madencilik, 

organik ve elektronik ürünler gibi. Bundan dolayı bu tür 

sektörlerde faaliyetler işletmeleri kolaylıkla uluslararasılaşmaya 

çekebilir.  

Ücret ve vergilerin yüksek; sosyal hakların gelişmiş olması 

durumu ise; diğer işletmelerin kârlarıyla üretim maliyetleri arasında 

ters yönlü ilişki olduğu için, işletmeler kârlarını yükseltmek adına 

maliyetlerini azaltma ihtiyacı hissederler. Gelişmiş sanayi 

ülkelerinde işçi ücreti ve sosyal hak giderleri oldukça maliyetlidir. 

Bu yüzden gelişmiş ülkelerin işletmeleri, gelişmekte olan veya az 

gelişmiş ülkelerin piyasalarına düşük işgücü maliyetlerinden ve 

benzer şekilde uygun yasal imkânlardan yararlanmak adına 

uluslararasılaşma gereği duyarlar. Bu ortamlarda üretim yapmak 

onlara rekabet avantajı sağlamaktadır.  

B) Ev Sahibi Ülkenin Çekici Faktörleri 

Bir diğer uluslararasılaşma nedeni olarak, ev sahibi ülkenin 

büyük bir pazara sahip olması söylenebilir. İşletmelerin yabancı 

ülkelere yatırım gerçekleştirmelerinde esas nedenlerden biri, 

gidilen ülkenin büyük bir pazara sahip olması ve insanların satın 

alma güçlerinin yüksek olmasıdır. Bu sayede işletmelerin 

büyümesi, genişlemesi ve kârlılıklarını artırması daha kolay 

olmaktadır. Diğer nedenlerle devam edilecek olursa; korumacı 
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tedbirleri, yatırım yapılan ülke geniş kapsamda ithal ikamesine 

dayalı bir sanayileşme politikası benimsemişse, bu durum yabancı 

işletmelerin oraya akın etmesini sağlayacak, daha uygun piyasa 

koşullarında mal ve hizmet üretme isteklerini artıracaktır. İşgücü 

nispeten ucuz, yasal düzenlemeler işletmeler açısından uygun 

ortamlar sunuyor ve vergi oranları düşük ise; bütün bu çekici 

faktörler işletmelerin uluslararasılaşma eğilimini güçlendirecektir.  

Uluslararasılaşmanın başka bir faktörü olarak kamu 

otoriteleri tarafından yapılan kolaylıkların da eklenmesi çok önem 

arz etmektedir. Sermayesi az olan veya sermaye yetersizliği olan ve 

gelişmekte olan yeni teknolojilere ihtiyaç duyan ülke 

hükümetlerinin teknoloji transfer yollarından biri de işletmelerin 

uluslararasılaşma yoluyla gelmesini temin etmektir. Bunun için 

yabancı yatırımcılara yatırım teşvikleri, vergi mevzuatı vb. gibi 

birçok kolaylıklar ve imkânlar sağlanmaktadır. Yasal düzenlemeler, 

gelişmiş ülkelerde genellikle işçi hakları ve çevreyi koruma yasaları 

olarak gelişmiştir ve bu yasalar çok dikkatli bir şekilde uygulanır. 

Bunlar işletmeye ek maliyet getiren etkenlerdir. İşte bu maliyet 

etkenlerinden kurtulmak için bile işletmeler uluslararasılaşmaya 

çalışırlar. Elverişli rekabet koşulları olunca, yabancı piyasalarda 

görece zayıf rekabet gücüne sahip olan ülkelerle rekabet edebilme 

daha kolaydır. Bu piyasalarda rakiplerin yeni ürün geliştirme 

çalışmalarına karşı tedbir alma ihtiyacı daha düşüktür. Bu durum 

uluslararası firmalara “tekelci ayrıcalıklar” sağlamaktadır. Buraya 

kadar anlatılanlar KDİ’lerin genel anlamda uluslararasılaşma 

nedenleriydi. Bundan sonraki kısımda KDİ’lerin özel 

uluslararasılaşma nedenleri üzerinde durulacaktır.  

 

3.2.1. Çevresel Faktörler 

 

İşletmeler ekonomik entegrasyonların etkisi nedeniyle 

bazen ülkelerin kendi aralarında imzaladıkları uluslararası 



71 

anlaşmalardan dolayı uluslararasılaşma gereği hissedebilirler. 

Örneğin; Karadeniz İşbirliği Topluluğu (KİT) veya Avrupa Birliği 

(AB) gibi anlaşmalar, işletmelerin uluslararası nitelik kazanmasını 

etkilemektedir. Benzer şekilde ülkeler arasında mal ve hizmetlerin 

serbest dolaşımını sağlama amacıyla yapılan anlaşmalarda (EFTA, 

GATT gibi) uluslararasılaşmaya neden olabilmektedir.  

İkinci çevresel faktör olarak siyasî faktörler; İkinci Dünya 

Savaşı’ndan sonra sömürgeciliğe ait kurallar yavaş yavaş önemini 

yitirmektedir. Bu zamana kadar devletlerin yaptığı sömürgeciliği, 

artık uluslararası firmalar devralmış bulunmaktadır. Bu 

değerlendirme, özellikle gelişmiş ülke işletmeleri için doğrudur. 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra yeni bir ticaret döneminin 

başlamış olması ve bu dönem içinde, ticarette uygulanan gümrük 

tarifeleri ve kotaların kaldırılması, ticaretin serbestleştirilmesi ve 

bürokrasinin azaltılması gibi uygulamalar; bilhassa az gelişmiş ve 

gelişmekte olan ülkeleri, gelişmiş ülkelerin uluslararası işletmelerin 

pazarı hâline getirmektedir.  

Bunların dışında, işletmeleri uluslararasılaşmaya götüren 

nedenler olarak; yüksek seviyede AR-GE maliyetlerini paylaşma 

düşüncesi, konuyla ilgili az sayıdaki bilim insanından ortaklaşa 

faydalanma eğilimi ve küresel çapta iletişim ağı oluşturma, 

eşgüdümlü üretim ve malî alt yapıya gereksinim duyan firmaların 

kendileri, gelişmiş ülkelerdeki sermayenin riski dağıtma ihtiyacı, 

gelişmiş ülkelerdeki pazar doyumunun yeni pazar oluşturma 

ihtiyacı, uluslararası sermayenin ülkelerin siyasi yapısını etkileme 

durumu, sanayi yatırımlarının bazı çevre problemlerine sebep 

olması ve içerden yükselen sivil itirazlar, gelişmiş ülkelerdeki 

yatırım maliyetlerinin yükselmesi şeklinde sayılabilir ve aşağıdaki 

maddeler de eklenebilir (Tutar, 2000: 25): 

1) Dış piyasada kullanılabilecek kapasitenin olması, 

2) İşletme kârlılık oranlarının daha fazla olması, 
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3) Ölçek ekonomilerinin getireceği faydalardan 

maliyetleri düşürme, 

4) İç rekabet baskısından kurtulma isteği, 

5) Yerel pazarda doyuma ulaşılması ve yabancı 

pazarlara açılma isteği, 

6) Yeni ürün geliştirme ve teknolojik gelişmeleri daha 

yakından takip etme fırsatı, 

7) Yabancı müşterilerin kültürel ihtiyacını karşılamak, 

8) Yurt dışı stratejik ortaklarla bağları geliştirmek, 

9) Devlet desteği ve düşük verginin cazibesi ve 

10) Yurt içi müşterilerin uluslararası faaliyetlerini 

desteklemek. 

Özetle; Küresel Doğan İşletmeler, küreselleşme 

senaryolarının da önemli sorumlularındandır ve bu işletmeler, 

dünya çapında ekonomik ve siyasi kararları etkilemekte ve bazen 

de belirlemekte ve de güçlerini dünya çapında göstermektedirler. 

Bu şirketlerin temel amacı, kârlarını dünya çapında maksimuma 

çıkarmak, ekonomik ve politik süreçleri yine dünya çapında 

bütünleştirecek birleşmeler oluşturmaktır. Bütün bu nedenlerden 

ötürü yarının şirketlerinin iki yeni disipline uyması beklenmektedir: 

Bunlardan birincisi; insanları, işin bulunduğu yere getirmek yerine, 

işi insanların bulunduğu yere götürmek; dolayısıyla 

uluslararasılaşmak. İkincisi de, üst rekabet üstünlüğü sağlamaya 

direk katkısı olmayacak faaliyetleri dışarıdan sağlamak, yani dış 

kaynaklardan yararlanmaktır. 

 

3.2.2. Girişimci Temelli Faktörler 

 

Girişimcilik, üretim faktörlerinden birisi ve aslında en 

önemli olanıdır. Girişimcilik bir işletme için oldukça önemli bir 

unsur olmakla birlikte esas fonksiyonu işletmenin üretim 

faktörlerini bir araya toplamak ve üretim yönetiminin başlangıcı 
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oluşturmaktır. Bu girişimcilik kavramı ilk kez İrlandalı ekonomist 

Richard Cantillon tarafından Fransa’da kullanılmıştır. Yazar 

1755’te yaptığı bir çalışmada, girişimciliği “risk alabilme” olarak 

nitelendirmiştir. Cantillon’a göre girişimci; belli bir fiyattan ürün 

satıp alıp, belirsiz fiyattan satan ve kâr elde eden bir spekülatördür. 

Cantillon’un ardından Fransız ekonomist J.B Say ise girişimciyi; 

ekonomik kaynakları verimliliğin düşük olduğu yerlerden daha 

yüksek olan yerlere taşıyan kişi olarak tanımlamıştır. Say tanımı 

böyle yapmakla sadece risk kavramını belirtmekle kalmamış aynı 

zamanda bu kavrama üretim faktörlerini de örgütleyen ve yöneten 

niteliklerin de eklenmesi gerektiğini vurgulamıştır (Drucker, 1985: 

21; Döm, 2012: 2; Pişkinsüt, 2011). 

Girişimcilik bir dizi görevler tanımı olarak tanımlanmakta, 

fırsatları görebilmek, beşeri ve diğer kaynakları ve imkânları 

yönetebilmek yani üretimde bir çeşit katalizör görevi 

üstlenmektedir (Döm, 2012: 5; İrmiş ve Özdemir, 2011). 

Girişimciliğin önemi birçok alanda ve çalışmada tartışılmıştır. 

Çalışmalarda uluslararası genişleme ve büyüme ile çalışma güdüsü, 

yönelimi ve tecrübesi arasında bir ilişki tespit edilmiştir (Beğendik, 

2013). Bu bağlamda küresel doğan işletmelerin, diğer işletmelere 

nazaran uluslararası arenada daha başarılı olması ve hızlı genişleme 

göstermesi bu şirketleri kuran girişimcilerin sahip olduğu bilgi 

tecrübe ve cesaret üstünlüğüdür. Girişimcilik ve uluslararasılaşma 

birbiriyle yakın ilişkilidir sebebi ise dış piyasaya girmek ve yatırım 

yapmak işletme için girişimcilik faaliyetidir (Dimitrators ve 

Plakoyiannaki, 2003: 44). Bu kavram uluslararası yönelim ile 

birleştirilirse; gelecekteki ürünlerin/hizmetlerin keşfedilmesi ve 

kurulması için uluslararası pazarların kullanıldığı süreç olarak 

tanımlanabilmektedir (Coombs ve Sadrieh, 2009: 26). Küresel 

Doğan İşletmeler açısından girişimcilik bu işletmelerin 

uluslararasılaşma sürecinde hızlandırıcı bir faktör rolündedir. 

Benzer şekilde uluslararası girişimcilik yönelimi de işletmelerin 
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uluslararası fırsat ve imkanları arayışında proaktif ve agresif 

olmalarını işaret etmektedir. Böylece işletmeler girişimcilik 

yönelimleri sayesinde piyasanın yeni ve henüz ortaya çıkmamış 

ihtiyaçları ile karşılaşabilecektir (Buttar ve Koçak, 2010: 61). Diğer 

işletmelerden önce harekete geçen girişimci ruha sahip işletmelerin 

rekabette daha avantajlı olmaları çok yüksek bir ihtimaldir. 

KDİ’ler uluslararasılaşmada girişim odaklı olması bu 

uluslararasılaşma sürecini oldukça farklı ve hızlı bir konuma 

götürmektedir. Şöyle ki; yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik 

unsurları girişimciliğin içine dâhil edilirse KDİ’ler adına rakip 

işletmelere göre çok daha kolay ve süratli bir uluslararasılaşma 

işlemi gerçekleşiyor demektir (Rauch vd., 2004: 136).  

İşletmeler girişimcilik sayesinde uluslararasılaşma faaliyet 

alanlarını genişletmektedirler. Bu nedenle kaynak yoğun 

niteliklerinden dolayı girişimcilik; yöneliminin her boyutu önemli 

maliyetlere neden olabilecek bir potansiyele sahiptir denebilir. Bu 

anlamda örneğin yenilikçilik değişik yatırımlara yol açarken, 

proaktiflik yoğun araştırma ve öğrenme maliyetleri gerektirebilir. 

Bu boyutlar aynı zamanda uluslararası kazancı, performansı ve 

pazarlara giriş hızını etkiler (Dai vd., 2014: 109). Bu sayılan 

yenilikçi, agresif ve proaktif unsurlara sahip işletmeler, sahip 

olmayanlara göre daha güçlü ve dinamik olarak pazarda varlıklarını 

sürdürürler (Lee ve Peterson, 2000: 128). Aşağıdaki çizelgede 

girişimcilik yönelimi boyutlarının yazarlar tarafından nasıl ele 

alındığı kronolojik olarak gösterilmektedir. 
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Tablo 3.1. Girişimcilik Yönelimi Boyut ve Yazarları 

 

YAZARLAR 
GİRİŞİMCİLİK YÖNELİMİ 
BOYUTLARI 

Lee ve Peterson (2000) 
Kendi kendini kontrol, yenilikçilik, 
proaktiflik, risk alma agresif rekabet 

Kreiser, Marino ve Weaver 
(2002) 

Yenilikçilik, proaktiflik, risk alma 

Marino, Strandholm, 
Steensema, Weaver (2002)  

Yenilikçilik, proaktiflik, risk alma 

Messeghem (2003) Yenilikçilik, proaktiflik, risk alma 

Wiklund ve Shepherd 
(2003) 

Yenilikçilik, proaktiflik, risk alma 

Tarabishy, Solomon, 
Fernald ve Sashkin (2005) 

Yenilikçilik, proaktiflik, risk alma 
 

Monsen (2005) 
Risk alma, yenilikçilik, proaktiflik ve 
özerklik 

Stam ve Elfring (2006) Yenilikçilik, proaktiflik, risk alma 

Rauch, Frese, Koening ve 
Wang (2006) 

Yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik 

Kaynak: Rauch vd., 2004; Beğendik 2013; Bulut vd., 2008.  

 

Yukarıda bahsi geçen yenilikçilik, proaktiflik ve risk alma 

kavramlarından yenilikçilik; kavramı açıklamak için Çavuşgil vd. 

(2011)’in girişimciliğin tamamlayıcı öğesi olarak yenilikçiliği 

işletmelerin damarlarından akan kan olarak dile getirmesi örneği 

verilebilir (Schillo, 2011; Kelly vd., 2005). Yenilikçilik esasında 

işletme içi uygulamalarda ve organizasyonlarda veya dış ilişkilerde 

yeni bir ürün yahut pazarlama süreci yöntemidir (Oslo Kılavuzu, 

2005: 50). Yenilik, ekonomik ve sosyal fayda yaratan bir değerdir. 

Müşterinin ihtiyacını gideremeyen ve işletmeye fazladan bir değer 

sunamayan mal/hizmet sadece bir buluştur. Örnek olarak, 

elektrikli süpürgeyi icat eden J. M. Spengler onu pazara tüketiciye 

sunmayı başaramadığından W. H. Hoover ise onu ticarete 

kazandırabildiğinden Hoover isminden daha çok 
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bahsedilmektedir ve halk arasında da icat edenin o olduğu 

sanılmaktadır (Can, 2012: 71). Yenilikçilik bundan başka, 

teknolojik liderliklerin tanıtılması ve Ar-Ge sürecine dâhil edilmesi 

ve sonuçta değişik bir fikrin veya ürünün ortaya çıkmasını 

sağlamaktır. İşletme içinde daha dazla bilim insanı veya 

mühendis/uzman gibi kalifiye elemanların olması yenilikçi 

fikirlerin ortaya çıkmasında daha etkili olacaktır. İşletmelerin 

performansları ile yenilikçilik düzeyleri arasında bir ilişki vardır. 

Yenilikler aynı zamanda işletmenin performansını yükseltecek bazı 

yeteneklerinde gelişmesinde aktif rol oynayabilir. Yenilikçilik aynı 

zamanda işletmenin piyasaya sürdüğü mal ve hizmet çeşitleriyle de 

ilgili olmaktadır. Ürünlerini geliştirerek küresel piyasaya ayak 

uydurmaya çalışan işletmeler bunu gerçekleştirmenin en iyi 

yolunun yenilikçi bir yol olduğunu bilmektedirler (Schillo, 2011; 

Çavuşgil vd., 2011: 112). Son olarak, yapılan araştırmalar yenilikçi 

faaliyetlerin girişimcilik yönelimi ile yönlendirildiğini 

göstermektedir. Yenilikçilik eğilimi, işletmelerin risk alma ve 

proaktif piyasa liderliği davranışlarını desteklemektedir (Altuntaş 

ve Dönmez, 2010: 142). 

Proaktiflik: Proaktiflik, işletmenin piyasadaki fırsatları 

gözetlemesinin yanı sıra, yenilenme hareketlerini ve yeni idare 

tekniklerini uygulamada söz sahibi olmayı hedefleyerek pazar ve 

türevleri ortamlarını şekillendirmede aktif rol oynamak isteyen bir 

mekanizmadır (Fiş ve Wasti, 2009: 103). Rüzgar vd.’ye göre (2014: 

63), proaktiflik işletmelerin amaçlarına ulaşmasını sağlayacak ve 

girişimciliği de kullanarak olası yenilik ve değişimlere açık olmak 

ve ileriye dönük projeleri değerlendirmek adına yapılan çalışmalar 

bütünüdür. Proaktif davranış içinde olan işletmeler proaktif 

davranış içinde olmayan işletmelere göre kendileri ile çevresel bağ 

kurmada daha başarılı olmaktadırlar (Tang vd., 2009: 105). 

Proaktif davranan işletmeler dış pazar ihtiyaçlarına daha duyarlıdır 

ve fırsatları yakalama şansları daha fazla olmaktadır (Dai vd., 2013: 
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92). Proaktiflik, işletmenin pazarda veya piyasada oluşabilecek bir 

riski veya değer kaybını öngörerek zarardan minumum seviyede 

kurtulmak veya hiç zarara uğramamak için yapılan çabalardır ki 

böylece ne istediğini bilen, hedefine odaklanan ve hata yapma 

korkusunu böylece aşabilen girişimcilerin başarı şanslarını 

artırmaktadır (Pişkinsüt, 2011: 14). Klasik işletmeler genelde 

bekleyip görmeyi yani kaderci davranmayı tercih ederken, 

proaktif işletmeler kabiliyetlerinin dinamik yapılarını 

kaybetmemek için sürekli olarak kendini yenileme çabası içinde 

olmaktadırlar (Zahra vd., 2006: 80). Proaktiflik; risk alma ve yenilik 

bileşenleri arasında sürekli bir iletişim içinde olmakla birlikte bu 

durum işletme performansını da olumlu etkilemektedir (Bulut vd., 

2008: 59). Özetle proaktif olmak demek; rakiplerin önünde olmak 

için önce davranmayı bilmek ve ona göre gerekeni yapmak ve 

harekete geçmek demektir (Faiz, 2013: 46). 

Risk Alma: belirsizlik ve belirsizliğe tolerans risk alma 

anlamına gelmektedir. Riskten uzak ortamlarda ise, dikkatli ve 

kararsız bir düşünce hâkim olmaktadır (Tidd ve Bessant, 2014: 

153). Miller ise (1983) risk almayı, işletmenin hedeflerine ulaşmak 

için cesur ve kararlı olma olarak tanımlamaktadır (akt. Madhaushi 

vd., 2011: 132). Yurt dışı piyasalara girmek ve iş yapmak isteyen 

işletmeler çeşitli risklerle karşı karşıya gelmektedir. Risk alma 

aslında bir işletmenin strateji oluşturma sürecinin bir parçasıdır 

(Bleeker, 2011: 104). Yüksek risk alma eğilimi ise, işletmelerin bazı 

tehditler karşısında iyimser ve pozitif olma tavrı sergilemesidir. 

Risk alma davranışı bir işletmenin yurtdışındaki rekabetçi 

konumunu zayıflatma potansiyeline sahiptir (Dai vd., 2014: 52). 

Bu yüzden alınan risklerin hesaplanabilir ve yönetilebilir bir 

nitelikte olması gerekmektedir (Rüzgar vd., 2014: 66). Girişimcinin 

stratejik bir duruşu, teknolojik ve sağlam iradeli bir karakteri 

olmalıdır (Lumpkin ve Dess, 2001: 140). Çalışan insanların, 

girişimcinin örnek tavırlarını ve davranışlarını gözlemleyerek iyi bir 
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motivasyon kaynağı olarak algılamaları gerekmektedir (Perrault 

vd., 2013: 237). Yenilik süreci boyunca bir işletmenin araştırma ve 

soruşturma aşamaları belirsizlikle karşı karşıya kalabilir ve anı 

zamanda güçlü girişimcilik yönelimine sahip işletmeler çevresel 

belirsizliklerden fayda sağlama çalışma yeteneğine sahiptirler 

(Bleeker, 2011: 104). Bu yukarıda anlatılanlardan başka KDİ’ler 

için girişimci temel faktörü piyasada tutunmasının bel kemiğidir ve 

bu açıdan KDİ’lerin uluslararasılaşması adına diğer faktörlerden 

daha da önemlidir. Bilgi yoğun odaklı sektörlerde iş yapmaya 

çalışan KDİ’lerin yöneticileri ve girişimcilerinin uluslararası 

pazarlara bakış açıları, riskleri değerlendirmeleri, ağ bağlantıları ve 

kaynak kullanımı ve yönetimine nasıl bir tepki vereceği o 

işletmenin stratejisinin belirlenmesinde büyük önem taşımaktadır 

(Spence ve Crick, 2006: 528-529). Uluslararası faaliyetlerde 

yöneticinin etkisini konu alan bazı araştırmalara rağmen, bu 

araştırmaların çoğu teorik açıdan sınırlı kalmıştır (Leonidou vd., 

1998: 74). Küresel Doğan İşletmeler uluslararasılaşması esasında 

üç temel özelliğe dayanmaktadır: 

1) Yeni pazar veya piyasa koşulları, 

2) Üretim, iletişim ve Ar-Ge alanında ortaya çıkan 

teknolojik gelişmeler ve 

3) Girişimci ve/veya yöneticilerin oldukça nitelikli ve 

kaliteli insanlar olması. Bu özelliklerin girişimci KDİ’lerin 

uluslararasılaşmasındaki rolü yadsınamaz ve bununla ilgili yapılan 

bazı araştırmalar içinde en bilineni Freeman ve Çavuşgil’in (2007) 

yaptığı çalışmadır. Çalışmada girişimcinin öznel ve nesnel 

özellikleri bir arada tutulmuş, girişimcinin içsel ve dışsal ortamı, ağ 

bağlantılarını ve yabancı piyasaya giriş-çıkışları sorgulanmış ve şu 

sonuçlar elde edilmiştir: cevaplayıcı, fırsatçı, deneyci ve stratejist. 
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Şekil 3.1. Hızlı Uluslararasılaşmaya Yönelik Girişimcilik 

Tutumları 

 

Kaynak: Freeman ve Çavuşgil, 2007: 22. 

 

Girişimcinin, iç ve dış dünyayı, ağ gelişimini, yapancı 

piyasa seçimini algılamasının incelendiği çalışmada, genel olarak 

yöneticinin tutum ve davranışlarına bakılmıştır. Özellikle 

yöneticinin uluslararasına bağlılık seviyesini ifade eden bu dört 

kategori ile yöneticilerin kişisel ve durumsal değişken ve faktörlere 

bağlı uluslararasılaşma seviyelerinde ki hareket tarzları dikkate 

alınmıştır (Freeman ve Çavuşgil, 2007: 22-23). 

Yönetici özelliklerini pazarlama kategorisinden ele alan 

Leonidou vd. (1998) ise, bir işletmenin uluslararası faaliyetlerinde 

yöneticinin özelliklerinin o işletmenin uluslararası arenada başarılı 

olabilmesi için oldukça önemli olduğunu belirtmiştir. Bununla 

birlikte etkin olmayan kaynaklar ve tatmin edici olmayan yönetsel 

özellikler küçük ve orta çaplı işletmeler karşısına global rekabet 

açısından bir dezavantaj olarak çıkmaktadır (Numella vd., 2004: 
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65). Yönetici faktörü bir işletmenin dışa açılma sürecini yani 

uluslararasılaşmasını başlatan geliştiren ve devam ettiren esas 

etkendir (Ward, 1993: 32-33; Hutchinson vd., 2006: 513). 

Uluslararasılaşmayı çok zaman gerektiren bir süreç olarak algılayan 

yaklaşımda küçük ve orta çaplı işletmelerde işletme kararları ya bir 

kişi veya az sayıda kişi tarafından alınan kararlarla yürütülür ki bu 

durum işletme adına bazen başarısızlıkla sonuçlanmaktadır (Reid, 

1981: 101).  

 

3.2.3. Yenilikçi Faktörler 

 

Bugünün ekonomi dünyasında küçük ve orta çaplı 

işletmelerin önemi artık yadsınamaz bir gerçektir (Dahlstrand ve 

Stevenson, 2010: 36). Bu tür işletmelerin piyasaya katkı 

sağlayabilmesi için de artık geleneksel çalışma usulünden çıkıp 

yenilikçi bir tarzla hareket etmesi ve bunun için de hükümetin ve 

diğer yetkili kuruluşların bu işletmelere destek olmaları 

gerekmektedir. Yenilikçi olmayı etkileyen faktörler üzerine yapılan 

araştırmalardan (Peneder, 2012; Raymond vd., 2004) yeni ürün ve 

süreçleri piyasaya sürme, tedarikçilerle olan ilişkiler, müşterilerin 

tavırları, talepleri ve istekleri, rakip firmaların hareket tarzları ve 

piyasadaki konumları ve Ar-Ge personeli istihdam etme gibi 

durumların olduğu tespit edilmiştir. Çalışmalardaki ölçeklere göre 

işletmenin yenilikçi olmaya ne kadar önem verdiği; teknolojiyi 

kullanabilme seviyesi, piyasayı ne kadar tanıdığı ve piyasadaki 

bulunduğu konum ve müşterilerin o işletme hakkındaki 

olumlu/olumsuz görüşleri gibi etkenler incelenmektedir. Bunun 

yanında işletmenin kültürü de oldukça önemli olmaktadır çünkü 

bu kültür işletmenin yenilikçi olmasında pozitif veya negatif bir 

etkiye sahip olabilir. Gupta (2009), işletme kültürünün yanında 

“insan” faktörünün de önemine dikkat çekmiştir. Knight ve 
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Çavuşgil (2005) teknolojinin yeniliğin temeli olduğunu ileri 

sürmüşlerdir ki bu da teknolojiyi oldukça fazla kullanmanın 

gerekliliğini savunmaktadır. Hoffman’a (2005) göre ekonomiye 

etki eden etmenlerden (girişimcilik, yenilikçilik, beşeri sermaye ve 

bilgi teknolojileri) ikisinin girişimcilik ve yenilikçilik olduğunu 

tanımlamıştır. Ayrıca yenilikçiliği oluşturan etmenler; bilgi 

oluşturma ve paylaşma, insan kaynakları, girişimcilik ve bilgi ve 

iletişim teknolojileridir (Dahlstrand ve Stevenson, 2010: 49). 

Şekil 3.1. Yenilikçilik Etmenleri 

 
Kaynak: Dahlstrand ve Stevenson, 2010. 

Bilgiyi Oluşturma ve Paylaşma: Sanayi toplumundan 

bilgi toplumuna ve bilgi ekonomisine geçiş aşamasında “bilgi” hiç 

şüphesiz en önemli faktör olmuştur. Değişim ortamına ayak 

uydurmada en önemli kriter (Grant, 1996: 133) bilgi olarak kabul 
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edilmiştir (Koçel, 2011: 430). Burada bilginin üretilmesi, işlenmesi 

ve değerlendirilmesi oldukça önemlidir (Uzkurt, 2017: 36). 

Bugünün ekonomi toplumlarında değişen hayat ve piyasa şartları 

göz önüne alındığında, insanların ürünlere ve/veya hizmetlere 

olan talebi ister istemez yenilikçiliği de beraberinde getirmektedir 

ve böyle olunca da işletmeler yeni ürünleri ve hizmetleri 

müşterilerine sunmaya devam edeceklerdir (Demirel ve Seçkin, 

2008: 125). Pazar bilgisi ve teknolojik bilgi birleşimi, işletmeler için 

yenilik ve rekabet üstünlüğü sağlamak için çok önemlidir 

(Zijdemans ve Tanev, 2014: 111). Küresel Doğan İşletmeler 

açısından ele alınınca bilgi KDİ’ler için “bilgi yoğun” ve “bilgi 

temelli” diye ikiye ayrılmaktadır. Bilgi yoğun olanlar bilgilerini 

süreci iyileştirmek için bir araç olarak kullanırken, bilgi temelli 

olanlar ürünlerine direk bilgi aktarımı sayesinde teknolojisi yüksek 

ürünler geliştirerek pazara daha fazla hâkim olabilirler.  

Yenilik yapma kabiliyetlerinin yüksek olması piyasalarda 

rekabet edebilme gücünü artırmakta ve bu durumda rakiplerine 

üstünlük sağlayabilmektedir (Rialp vd. 2012; Autio vd., 2000: 222). 

Yenilikçilik beraberinde öğrenme sürecini de etkilemektedir ve 

birbirilerini tamamlar nitelikte olmaktadırlar öğrenmenin olmadığı 

yerde yenilikçilikte olmaz (Aksay, 2011: 78). İşletmeler, yenilik 

girişimlerini geliştirirken, örgüt üyelerinin bilgi, beceri ve güvenli 

olmalarına bel bağlamaktadırlar ki bu yüzden tepe yönetimi bilgiyi 

paylaşmak ve birleştirmek için değişik bölümlerden toparlayarak 

çalışanlara sunmaktadır (Ling vd., 2008: 70). 

Bilginin paylaşımı ise üç farklı şekilde ortaya çıkmaktadır: 

bireysel bilgi paylaşımı, örgütsel bilgi paylaşımı ve teknolojik bilgi 

paylaşımıdır. Bilgi paylaşımları, yenilikçi fikirlerin yayılmasını 

sağlar, bilgi eksikliği ise örgütteki yönetimde ciddi bir engeli teşkil 

eder (Ipe, 2003: 146). İşletmeler kültürlerine ne kadar bilgi 

paylaşımını yerleştirirlerse o kadar yenilik yapmada ilerleyebilirler 

ve bilgi paylaşımı yükseldikçe yeni bir ürün veya hizmetin veya yeni 
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bir akımın ortaya çıkma ihtimali de o derece yüksek olacaktır. Bilgi 

ve bilgi paylaşımı olası bir kriz anında da işe yarayacaktır bilgi 

eksikliği ise işletmeyi daha fazla zarara da sürükleyebilir (Basadur 

ve Gelade, 2006: 115). İşletmelerin öğrenme ve öğrendiği bilgiyi 

paylaşabilmesi, işletmelerin yeniliğe açık bir kültüre sahip 

olmalarını sağlayacaktır. 

İnsan Kaynakları: İnsanlar bir işletme veya firmanın 

esas ve en önemli unsurudur (Gupta ve Singhal, 1993: 96). Karar 

verme ve uygulama mekanizmasıdır ki bu yönüyle işletmenin bel 

kemiğini oluşturur ve başarısının da anahtarıdır (Dinçer, 2007: 

130). İşletmeler, insan kaynakları örgütü sayesinde diğer 

çalışanlarını teşvik ve destek noktasında motive edebilir ve 

çalışmalarını disiplin altına alabilirler (Chen ve Huang, 2009: 120). 

İşletmenin önemli bir örgütü olan insan kaynakları, işletmenin 

yenilikçi özelliğini etkilemektedir ve bu durum işletme için çok 

avantajlı olabilmektedir (Karlsson, 2013: 54). İşletmeler, işletmeye 

eleman alırken yenilikçi bir karakterinin olup olmadığına bakarak 

işe almayı denerler, ayrıca işletmeler insan yönetmeyi, motive 

etmeyi ve ödüllendirmeyi bilen ve uygulayan başarılı yenilikçiliği 

tercih ederler, bulundukları pazarda bu yenilikçilik yoluyla rekabet 

üstünlüğü elde edebilirler.  

Yönetim anlayışında küreselliği benimseyen KDİ’ler diğer 

işletmelere nazaran daha genç ve daha az finansal kaynağa sahiptir 

(Knight vd., 2004: 52). KDİ’ler, dünya ile aynı zamanda rekabet 

ve piyasaların sınırlarını algılama eğiliminde olan yöneticilere 

dikkat çekmek istemektedirler. KDİ’lerde işe alımlarda, personelin 

işletmeye uygun bir karakterde olup olmadığını tecrübelerinin ve 

eğitimlerinin ne seviyede olduğuna bakarlar ve bu doğrultuda karar 

verirler (Luecke, 2008: 145). 

Girişimcilik: Girişimci, başkalarının göremediğini 

görebilen ve düşünebilen, fırsatları iyi analiz edebilen ve 

değerlendirebilen, öngörüleri ve sezgileri gelişmiş kişiler olarak 
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tanımlanırlar. Bir başka tanıma göre ise girişimci değişimi standart 

olarak gören ve değişimden vazgeçmeyen kişi olarak tanımlanır 

(Velmurugan vd., 2013: 123). Girişimcilik aslında; yeni ve 

bilinmeyen bilginin oluşturulması ve fırsatların da ele geçirilmesi 

çabalarıdır. Bununla beraber girişimcilik ve yenilikçilik birbirini 

tamamlayıcı niteliğe sahiptir ve ikisinin birlikte kullanımı örgütsel 

başarı ve sürdürebilirlik adına büyük öneme sahiptir (Zhao, 2005: 

127). Yenilik, yeni fikirlerin veya ürünlerin pazara veya piyasaya 

girmesi anlamına gelmez, yani girişimcilik yeniliklerin 

ticarileştirilmesi olarak ifade edilebilir. Girişimcilik ve yenilikçilik 

arasındaki ilişki ve gelişmeleri etkileyen faktörler olarak; 

1) Yenilik ve girişimcilik birbirinin tamamlayıcısı 

konumundadır ve bu yüzden de ekonomik değerin 

dikkate alınmasını sağlar 

2) Girişimcilik yeni iş sahalarına ulaşmak için 

yenilikçiliği kullanır ve bu kapsamda yenilik ile 

girişimcilik birbiri içinde bütün bir süreçten ibaret 

olmaktadır 

3) Yenilikçilik ile girişimciliğin ticarileşmesi için bu ikisi 

arasında karşılıklı etkileşim ve birbirini destekler 

nitelikte bir organizasyona kültür ve yönetimine 

ihtiyaç vardır.  

Yenilikçi sürecin faktörleri iç veya dış etmenler olarak 

bilinse de çalışanların katkısı da göz ardı edilmemelidir ve yenilik 

sürecinde bireyler icatçı, girişimci ve yönetici gibi roller 

üstlenecektir (Uzkurt, 2017: 137). Girişimciliğin teşvik eden 

etkenlerden biri de kültürdür. Örgütsel kültür, bir örgütte 

çalışanlar tarafından paylaşılan değerler ve inançlar bütünü olarak 

tanımlanır (Martins ve Terblanche, 2003: 34). Rekabetçi bir kültür 

ortamı oluşturmada içsel ve dışsal bilgiye ulaşılmalı, fikir 

alışverişinde bulunulmalı ve bilgi akışına dayalı projeler 

desteklenmelidir. Örgüt kültürü kendiliğinden yenilik üretmez bu 
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yüzden hem finansal hem de insan kaynağına ihtiyaç vardır 

(Barbosa, 2014: 82). 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri: Bugünün dünyasında 

teknoloji ve bilgi hızlı bir şekilde ilerlemekte ve değişmektedir 

(Dinçer ve Fidan, 2014: 185). Bilgi ve telekomünikasyon 

teknolojisindeki gelişmeler bilgi işlemi ortamını oldukça 

değiştirmiştir (Wu ve Hisa, 2004: 19). Başarılı ve yenilikçi 

işletmelerin teknolojilerini geliştirmek için önemli kaynaklara 

yatırım yaptığı bilinmektedir (Koçak vd., 2017: 35). Yenilikçi 

işletmeler, ülke sınırlarına bakmaksızın küresel çapta iş fırsatlarını 

yakalamaya çalışmaktadır. İletişim ve ulaşım teknolojilerindeki 

ilerlemeler, ticaret engellerinin ortadan kalkması ve niş pazarlarının 

ortaya çıkması, işletmeler için tek bir pazar olma algısına neden 

olmuştur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT)’deki gelişmeler 

sayesinde, internetin ortaya çıkışı yenilikçi potansiyelini olumlu 

yönde etkilemiştir. İnternet, özellikle e-ticaret, iş modelleri, değer 

teklifleri gibi vasıtalarla işletmelerin performanslarını artırmıştır 

(Arvanitis vd., 2011: 66).  

Teknoloji, insanın yaşadığı ortamı ve hayatı 

kolaylaştırmak ve daha mutlu hale getirmek için kullanılan ve 

neredeyse her gün gelişen bir mekanizma olmuştur. Buna paralel 

olarak BİT ise, insan iletişimi ve etkileşiminde güçlü bir etkiye 

sahip yenilik kaynağıdır (Ulijn ve Brown, 2004: 141). Özetle; 

teknoloji ve internet işletmeler için vazgeçilmez bir unsurdur. 

 

3.2.4. İşletmelerin Yönetici ve Kurucu Faktörü 

 

Literatürde uluslararası girişimcilik eğiliminin kişi 

seviyesinde mi yoksa işletme seviyesinde mi tartışılması gereken 

bir konu olduğuna dair görüşler bulunmaktadır (Hambrick ve 

Mason, 1984; Weaver vd., 2002; Joardar ve Wu, 2001 akt. Covin 

ve Miller, 2013). Uluslararası girişimcilik eğiliminin işletme 
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seviyesinde bir kavram olduğuna dair görüşlerde, uluslararası 

girişimcilik eğiliminin bir kriteri olarak uluslararası yeni pazar veya 

piyasalara giriş ise, bu bir örgütsel çıktıdır, kişisel bir özellik 

değildir. İşletmeler doğal olarak kurucu/yöneticilerinin 

görüşlerinin çerçevesinde ilerleyip gelişebilmekte, ancak işletmeler 

bir bütün olarak ele alındığında sadece girişimcilerden oluşmaz 

(Covin ve Miller, 2013: 8).  

Kişi veya birey seviyesinde bir kavram olduğuna ilişkin 

görüşler de, kurucu/yöneticinin girişimcilik yönelimi veya 

eğilimini ön plana çıkarmaktadır. Buna göre, kurucu/yöneticiler, 

işletmenin beyni gibi hareket etmekte ve işletmenin stratejik 

duruşunun temel şekillendiricisi konumundadır. Eğer işletme 

girişimcilik eğilimine sahip ise, bunun sebebi basit bir şekilde 

kurucu veya yöneticisinden kaynaklanmakta olmasıdır (Covin ve 

Miller, 2013: 7). KDİ’lerin uluslararasılaşmasında kurucu/yönetici 

özelliklerinin önemli bir faktör olması ve uluslararası girişimcilik 

eğilimine sahip olmada kurucu/yöneticinin faktör olması oldukça 

önemlidir. 

Uluslararası pazar veya piyasalara açılma yönünde ilk 

adımın atılabilmesi, yöneticilerin dinamizmine ve iradesine bağlıdır 

(Demirci ve Aydemir, 2008: 17). Yöneticiler veya kurucular, 

uluslararasılaşma sürecini, ölçüsünü ve sürdürülebilirliğine yön 

verebilmektedir. Kurucu/yöneticinin geçmişinin, 

uluslararasılaşma üzerinde büyük çaplı bir etkisi vardır. 

Yöneticinin tahsili, yurtdışı tecrübesi, uluslararası işletmelerde 

çalışmış veya irtibatlı olması gibi faktörler, kurucu/yöneticinin 

ulusal pazarlardan çok uluslararası pazarları açık ve keşfedilmesi 

gereken pazarlar olarak algılamasında etkili olmaktadır (Wenchen 

ve Meizi, 2007: 87). 

Kurucu veya yöneticinin uzun dönem uluslararası iş 

tecrübesinin bulunması, iyi seviyede bir yabancı dil sahip olması, 

uluslararası pazarlardaki belirsizliğe karşı teknolojik yeteneğinin 
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bulunması gibi özellikler küreselleşmenin önündeki engelleri ve 

olası gecikme veya aksamaları ortadan kaldırmaktadır. Üst 

yönetimdeki yöneticilerin yurtdışındaki eğitimleri, yurtdışındaki iş 

tecrübeleri sonucunda elde ettikleri bilgi, işletmelerin yurtdışı 

pazarlarda yabancılık çekmeden ve zarara katlanmadan iş 

yapabilmelerine imkân sunmaktadır (Fernheber ve McDougall, 

2009: 299). KDİ’lerin girişimcileri için gerekli üç kabiliyetten söz 

edilmektedir. Birincisi, tecrübe, ilk aşamada uluslararası pazarlarda 

yer alan farklı işletmeler ve onların güçlü ve zayıf yanları hakkında 

esaslı bir bilgi sahibi olmak gelmektedir. İkincisi, bağlantılar ve 

ağlar, girişimciler güçlü uluslararası ağ bağlantıları geliştirmelidir. 

Sonuncusu, keşfetmek, araştırmak ve potansiyel fırsatları 

yakalamaktır (Karra vd., 2008: 451). 

KDİ yaklaşımında, kurucu ve/veya yöneticinin sahip 

olduğu özellikleri erken uluslararasılaşma yeteneğinde önemli bir 

etken olmaktadır (Chetty ve Hunt, 2004: 63). Yöneticinin 

tecrübeye dayalı bilgisi ve çevresel belirsizlik ile risk algısı, küçük 

ve orta çaptaki işletmelerin de uluslararasılaşmasında benzer 

şekilde önemli bir etkendir. KDİ’lerin girişimci 

kurucu/yöneticileri, çevreleriyle ve piyasayla iyi bir iletişim ve 

etkileşim içinde olan ayrıca çevrelerine yön verebilen 

kurucu/yöneticilerdir. KDİ’lerle ilgili yapılan çalışmalarda, 

genellikle yöneticilerin bilimsel bilgiye ve ürünlerin çeşitleri ve 

kullanımları hakkında ürüne özgü bir takım teknik bilgilere ve 

donanıma sahip oldukları belirtilmektedir. 

Uluslararası girişimcilik, girişimcinin işletmesini 

uluslararası bir varlık olarak düşünmesi ve algılaması sayesinde 

oluşan bütünsel bir süreçtir. Bunun gibi girişimciler için, 

uluslararasılaşma, var olan yurtiçi pazarın büyütülmesi neticesinde 

ortaya çıkmış bir olgu değildir (Fletcher, 2004: 300). İşletmenin 

girişimcilik yönelimine sahip olması için, üst yöneticilerin de 

proaktif, yenilikçi ve risk almaktan korkmayan cesurca hareket 
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etmeyi seven bir felsefeyi benimsemesi gerekmektedir (Bulut vd., 

2008: 140). Girişimci işletmeler, dinamik, rekabetçi ve karmaşık bir 

ortamda kurulmakta ve faaliyet göstermektedir. Nedeni ise; 

kurucu/yöneticileri genellikle hızlı büyüyen iş ortamlarını tercih 

etmektedir (Covin ve Slevin, 1991: 11). Girişimci yöneticiler, 

yaratıcı, proaktif, işletme çevresi hakkında güçlü önsezilere sahip 

ve yeni fırsatları yakalamaya karşı uyanık ve ihtiyatlı kişilerdir. 

İşletme stratejileri risk almaktan korkmayan, değişen koşullara 

uyum sağlamasına imkân veren yöneticilerden oluşmaktadır 

(Çavuşgil vd., 2008: 69). 

Burada bu yönetici/girişimci kişilerin bazı özelliklerinden 

bahsedilecek bunlar: 

Yönetici/kurucuların Vizyonları, Fırsat Algıları ve 

Ağ(Şebeke) Bağlantıları olarak sıralanabilir. Vizyon Algısı: 

Yöneticinin uluslararası odaklı olup olmaması işletmenin 

uluslararasılaşmasında önemli bir faktör olarak görülmektedir 

(Manolova vd., 2002: 22). KDİ’lerin yöneticileri için, kuruluştan 

itibaren bütün dünya onlar için tek bir pazar veya piyasadır (Chetty 

ve Hunt, 2004: 61). Yurtiçi pazar ve/veya yurtdışı pazar gibi bir 

ayrım yapmazlar. Dünyayı tek bir pazar gibi gören ve yurtdışı 

pazarı yurtiçi pazara destek olarak algılamayan bir anlayışa sahip 

işletme yöneticileri mevcuttur. KDİ’lerin kurucu/yöneticileri gibi 

girişimci kurucular, değişik özgeçmiş ve farklı özelliklerle 

uluslararası pazarlarda iyi bir performans sergileyebilmektedir. 

Ancak ortak yönleri, küresel vizyona sahip olmalarıdır (Andersson 

ve Wictor, 2003: 265). Kurucu/yöneticilerin küresel doğan 

vizyonları, KDİ’lerin uluslararasılaşma sürecine olumlu yönde etki 

yapmaktadır.  

Fırsat Algıları: İşletmeler, çevrelerini yöneticilerinin 

gözünden algılamakta ve yorumlamaktadır. Bu nedenle, 

işletmelerin uluslararası fırsatların bulunup ele geçirilmesinde 

yöneticilerin fırsatları nasıl algılayıp yorumladıkları ile ilgili kısım 
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önemlidir (Dimitratos ve Jones, 2005: 122). Kurucu/yöneticinin 

uluslararası çevre algısı da küçük ve orta çaptaki işletmeleri 

uluslararasılaşma eğilimini arttırmaktadır (Manolova vd., 2002: 

22). KDİ’lerde, yurtdışı pazarları, risk ve belirsizlikle değil fırsat 

olarak tanımlayan bir yönetici anlayışı vardır (Chetty ve Hunt, 

2004: 61). KDİ’ler, uluslararası fırsatları gözeten ve uluslararası 

vizyona sahip yöneticilerce oluşturulmaktadır (Kumar, 2012: 19). 

KDİ’lerin kurucuları diğer kurucular gibi benzer şekilde fırsatları 

tanımlamakta ancak fırsatları kullanabilmede ve üstünlüğe 

çevirebilmede yetenekleri sayesinde öne çıkabilmektedirler. 

Ağ (Şebeke) Bağlantıları: Karar vericinin oluşturmuş 

olduğu ağ bağlantıları işletmenin uluslararası alanda genişlemesi ve 

ilerlemesi için bir araç olmanın ötesinde işletmelerin uluslararası 

alanda bilgi ve rekabet üstünlüğü sağlayabileceği geniş bir kaynak 

olarak görülmektedir (Coviello vd., 1998: 12 akt. Konaklıoğlu, 

2011: 74). Yöneticilerin yurtdışı iş tecrübesi, kişisel bağlantıları ve 

iş ilişkileri uluslararası iş planlarının uygulanmasında ve 

gerçekleştirilmesinde önemli olmaktadır (Manolova vd., 2002: 22). 

Cesur, açıkgöz ve dikkatli yöneticiye sahip işletmeler daha başarılı 

girişimci işletmeler olabilmektedir. Yöneticinin dikkati, ağ 

bağlantılarının güçlü olmasından da etkilenmektedir. 

 

3.3. KÜRESEL DOĞAN İŞLETMELERDE 

STRATEJİ VE ÖRGÜTSEL 

YETKİNLİKLER 

 

KDİ’ler hakkında pek çok araştırmada genç ve dinamik 

küresel doğan işletmelerin, finansal ve beşeri kaynaklarının 

haricinde tesis, teçhizat gibi geleneksel çok uluslu firmaların, 

genellikle dış piyasalarda tutunabilmek için kullandıkları bilinen ve 

öncelikli maddi kaynaklardan yoksun olduğuna dikkat 

çekilmektedir (Knight ve Liesch, 2016: 139). Bu nedenle bu 
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işletmelerde pazara giriş stratejilerinde, sosyal ve beşeri sermaye 

gibi maddi olmayan kaynakların oldukça önemli olduğu ifade 

edilmektedir. Bu görüşe karşı çıkan kimi araştırmacılar ise, KDİ’ler 

için çağdaş bir uluslararası yönetici pozisyonu adına 

uluslararasılaşmadaki geleneksel kısıtlamaların çoğunun 

olmadığını iddia etmişlerdir (Aspelund, vd., 2007: 152). 

Bu araştırmacılara göre; işletmelerin iyi bir performans 

gösterebilmesi için daha önce bilgi açıklarının kapatmak ve yabancı 

piyasalar hakkında tecrübe bilgi birikimine haiz bir yönetim 

anlayışına sahip olmak öncelikliyken, son zamanlarda yönetim 

anlayışı büyük oranda uluslararası bir yaklaşım ile daha genel bir 

kaynak yönetimine ve strateji geliştirmeye dönüşmüş durumdadır. 

KDİ’leri stratejik açıdan araştıran çalışmalar, her KDİ için kendi 

nitelikleriyle uyumlu iş ve piyasaya giriş stratejisi oluşturmak ve 

uygulamak gibi değişken özellikler arz eden yönelimler söz konusu 

olmakla birlikte, bu işletmelerin bilgi ve teknolojiye hızlı ulaşım, 

yenilikçi şirket kültürleri, küresel vizyona sahip kurucuları, örgütsel 

kabiliyet ve yetkinliklerini geliştirme/ilerletme yeteneği, müşteri 

odaklılığı ilk planda tutmaları ve yaygın olarak iş 

ağlarını/bağlantılarını ve ortaklıklarını kullanmaları (Knight ve 

Liesch, 2016; Chetty ve Hunt, 2004) gibi birçok ortak özellik 

gösterdiğini belirtmiştir 

KDİ’lerin kullandıkları uluslararası pazar ve piyasalara 

girme stratejileri, işletmenin elinde bulundurduğu teknoloji 

seviyesi, ürün ve hizmet farklılaştırması, kurucuların ağları ve bilgi 

düzeyi gibi çeşitli etkenlerden işletme bazında değişiklik 

göstermektedir (Andersson, vd., 2006: 126). Bilhassa, pazar veya 

piyasaya giriş düzeyinde, küresel doğan işletmeler, girdikleri 

pazar/piyasanın gerektirdiği müşteri koşullarına uyum 

sağlayabilen bir giriş stratejisi benimsemektedirler (Sharma ve 

Blomstermo, 2003: 103). KDİ’lerin geçmiş ve yeni deneyimleri 

içeren bir öğrenme çıktısı oluşturmayı hedef alan ve hazırda 
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bulunan kaynaklarla oluşturulmuş ürün/hizmeti dış piyasada en 

doğru şekilde ticarileştirmeye yönelik bütünsel bir “keşif stratejisi” 

benimsediği söylenmektedir (Tamburini, 2016: 118). Burada, bazı 

KDİ’ler ve uluslararası yeni girişimler kaynak sınırlamaları 

sorununu çözmek ve risklerle uğraşabilmek için düşük riskli pazar 

ve piyasalara girişi yöntemlerini tercih etme eğilimi gösterirken, 

diğerleri ise ilk hareket eden olma avantajını kullanmayı tercih 

etmektedir (Knight, vd., 2004: 30).Yapılan deneysel çalışmalarda, 

pazar veya piyasaya girişte yerel dağıtımcılarla gerçekleştirilen iş 

birliklerinin ve bağlantıların, KDİ’lerin büyümesi ve gelişmesi 

üzerinde olumlu etkisi olduğu tespit edilmiştir (Liu, 2017). 

Bununla birlikte girilen pazarın hızlıca gelir akışı meydana getirme 

gücüne sahip olması, pazar seçimindeki çok önemli faktörler 

arasında bulunmaktadır (Freeman vd., 2012: 40).  

KDİ’lerin rekabetçilik taktiklerine yönelik incelemeler 

özellikle son on-onbeş yıl içinde bir ivme kazanmıştır (Knight and 

Liesch, 2016: 71). Söz konusu incelemeler, KDİ’ler ve uluslararası 

yeni girişimlerin ağırlıkla hız yoğunluklu olduklarını, doğrusal bir 

gelişim ve ilerleme sürecine sahip olmadan, işletmeler arasında 

oldukça farklılık gösteren değişik yapılara sahip olduklarını, çoğu 

zaman pazar yayılımları bir bütünleşme stratejisine dayanan 

olmakla birlikte çok sayıda KDİ’nin NİŞ bir odaklanma stratejisini 

benimsediğini, pazar seçiminin büyük çapta yönetici ve takımın 

bireysel ağların/bağlantılar ve tecrübelerden etkilendiğini ve 

coğrafi uzaklığa kısıtlı değer verildiğini, genelde lider ve büyüyen 

pazarlara yöneldiğinin ve ortaklar ile anlaşmaların yapılmasına 

özen gösterilerek düşük taahhütle tanımlanan giriş stratejileri 

uygulandığını ortaya koymaktadır (Aspelund, vd., 2007: 44). 

Burada KDİ’lerin tek bir rekabet stratejisine sahip 

olmayıp değişikliğe odaklanma, maliyet liderliği gibi geleneksel 

stratejilerden kendi yapısal özelliklerine uyumlu olarak ileri seviye 

rekabet üstünlüğünü elde ettikleri stratejiyi uygulamaya 
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çalıştıklarını belirtmiştir (Ekmekçi ve Ural, 2008: 88). Sonuçta 

KDİ’lerde değişiklik kadar yoğun olmamakla birlikte, hedef (Niş) 

bir pazarın ihtiyaçlarını giderme ve böylece rekabet üstünlüğü elde 

etmeye yönelik odaklanma stratejisinin izlendiği de anlaşılmıştır. 

Bu stratejiyi benimseyen KDİ’ler genelde hedeflerine 

koydukları küresel pazar/piyasalara uygun özellikli mallar ve/veya 

hizmetler geliştirmek için son teknolojileri kullanmaktadır. Bu da 

bu işletmelerin, coğrafi olarak uzakta kalan ülkelerdeki pazarlara 

yüksek katma değerli ürünler getirebilmesine ve/veya yeni 

teknolojilere açılan yeni pazar/piyasa bölümlerinde rekabet 

etmelerine olanak sağlamaktadır. Bazı KDİ’ler, kaynak ve erişim 

imkânları doğrultusunda değişiklik gösterme ve odaklanma kadar 

sık olmamasına rağmen, yüksek miktarlarda ve az maliyetli üretimi 

kaliteden ödün vermeden gerçekleştirmelerini öngören maliyet 

liderliği stratejisi de uygulamada söz konusu olabilmektedir.  

KDİ’lerin markalaşmaya olan yönelimlerini inceleyen 

araştırmalar, müşteri kitlesi şirketlerden oluşan işletmeler marka 

geliştirme çabalarında daha yavaş ilerleme gösterirken, nihai 

tüketiciye satış yapan KDİ’lerin en başından beri küresel bir marka 

oluşturmaya yönelik çalışmalar içine girdiklerini belirlenmiştir 

(Gabrielsson, 2005). Maddi kaynaklarının sınırlı olmasından ve 

maddi olmayan kaynaklarını en yüksek seviyede kullanması 

gereken KDİ’lerde bu kaynakların önemli bir kısmı, bu 

işletmelerde çalışan yöneticilerin zamanla kazandığı bilgi, beceri ve 

tecrübelerden oluşmaktadır. Bu yüzden KDİ’lerin 

uluslararasılaşma süreçlerinde coğrafi mesafeden ziyade, 

kurucularının küresel vizyonları ve yönetim kabiliyetlerine ek 

olarak önceki uluslararası tecrübeleriyle birlikte müşteri ve 

tedarikçi firma bilgisi ile ağ kurma yeteneği gibi sahip oldukları 

beşeri ve sosyal sermaye ve diğer etkenler çok önemli bir role 

sahiptir (Rialp-Criado vd., 2010: 69).  
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Sonuçta, KDİ’lerde ağ kurma en çok görülen ortak 

özelliklerden birisini konumundadır. Geleneksel küçük ve orta 

çaplı işletmelerden farklı olarak bu işletmeler hızlıca küresel 

erişime erişmek amacıyla hem bireysel hem de örgütsel iş 

ağlarından en yüksek seviyede yararlanmaktadır. Bu şekilde de bu 

şirketler çoğunlukla diğer uluslararası işletmelerin tedarik ettiği 

ilave bağlantılara güvenme ve bu bağlantıları kendi bünyesinde de 

istihdam etme eğilimi içindedirler. KDİ’ler ve uluslararası yeni 

girişimler tüm dünyayı yani küresel çapta, kuruluşlarından 

başlayarak pazar veya piyasa olarak algılayan bir yönetim anlayışına 

sahip olan bireyler tarafından kurulmuş olan girişimci işletmeler 

olarak nitelendirilmektedir. 

Bu açıdan KDİ’ler uluslararası girişimcilik literatüründe 

de giderek artan bir öneme sahip olmaya devam etmektedirler. 

Küresel doğan işletmelerin yenilikçi olma özellikleri de onları 

geleneksel küçük ve orta çaplı ve hatta çok uluslu şirketlerden 

ayıran önemli ortak özelliklerinden biridir. Küresel doğan 

işletmeler ile ilgili yapılan önceki çalışmalar, bu işletmelerin 

yenilikçi yapılarının bilgi ve teknoloji üretimlerini kolaylaştırıp 

önünü açtığını ve nitekim de bu işletmelerin yerelden farklı 

pazarlarda daha erken uluslararasılaşmalarını ve üst seviye 

performansa sahip olmalarını destekleyen örgütsel yeteneklerinin 

geliştiğini ve ilerlediğini ortaya koymuştur (Knight ve Çavusgil, 

2004: 76). Bu firmalardaki yenilikçi yaklaşımlar ve çalışmalar, 

şirketlerin yeni pazar ve piyasalara yönelmesini ve bu 

pazar/piyasalara en iyi hizmet vermek için şirket operasyonlarının 

yeniden düzenlenmesini de desteklemektedir. Bu bakımdan 

küresel doğanlar, erken uluslararasılaşmaya imkân sağlayan belli 

bir yenilikçilik düzeninde karakterize edilen ve şirketleşmelerini 

gerçekleştiren yeni oluşumlardır denebilir.  

KDİ’lerin yenilikçilikleri, bir yandan geleneksel 

firmalardan farklı üretim ve hizmet sunmaları ve sundukları bu 
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yenilikçi ürün ve hizmetleri yine farklı pazarlama strateji ve 

uygulamaları ile dış pazarlara açmaları sonucunu doğururken, diğer 

yandan da süreçlerinin daha esnek, süratli ve pazar ihtiyaçları ile 

entegre ve uyum içinde olmasını sağlayabilmektedir. Knight vd., 

(2004) bu işletmelerin kuruluşlarından itibaren yabancı pazar ve 

piyasalarda faaliyet göstermek için daha uygun olan bir kültüre ve 

stratejik yaklaşımlara eğilim gösterdiklerini, bu yüzden bu 

işletmeleri yönetenlerin uluslararasılaşma sürecindeki zorlukları 

aşmada alt yapı ve ileride ortaya çıkması muhtemel sıkıntılar ve 

kısıtlamalar açısından göreceli olarak daha az engel yaşadıklarını 

ileri sürmektedirler. Küresel doğanlar, genç ve dinamik 

karakterleriyle farklı dış pazarlarda tutunabilmek için bilhassa 

önemli olan daha fazla esneklik ve çevikliğe sahiptir.  

KDİ’lerin başka bir ortak özelliği de bilgiye ulaşma ve onu 

kullanmadaki hızlarıdır. Geleneksel yaklaşıma göre, bir şirketin 

uluslarasılaşması, önce yerel çapta, sonra da en yakın çevresinden 

başlayarak dış pazarlarla ilgili bilgi birikiminin elde edilmesi ile 

doğrudan ilişkilidir. KDİ’ler bu anlamda geleneksel şekilde 

uluslararasılaşan şirketlerden ayrışmaktadır. Bilgiye ulaşmada 

geleneksel işletmelere nazaran çok daha hızlı, uyumlu ve bağlantı 

kurma ve kullanabilme kabiliyetleri gelişmiş olan bu işletmelerin 

uluslararasılaşma süreç ve stratejilerinin öğrenme kabiliyetleri ile 

doğrudan bağlantılı olduğu ortaya çıkmıştır.  

Bu işletmeler, uluslararasılaşmanın değişik aşamalarında 

bilgi yönetiminin de içinde olduğu maddi olmayan varlıklarını 

yönetmede başarılı bir performans sergilemektedirler. Bu 

işletmeler değer oluşturma faktöründe üstün teknolojileriyle, 

dünya çapında ilgi gören, farklılaşmış ve gelişmiş ürün ve 

hizmetleri sunabilmekte ve bu sayede de geleneksel 

uluslararasılaşma stratejilerinden farklılık gösteren, özgün, kendine 

has ve yenilikçi uygulamaları kurgulayabilmektedir. KDİ’lerin 

alanında önce gelen araştırmacılar olan Knight ve Çavuşgil (2004: 
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129) KDİ’lerin geleneksel çok uluslu işletmelerden çok daha hızlı 

bir şekilde önemli ve temel uluslararası tecrübe ve bilgiye 

ulaşabildiklerini, bunun da geleneksel kuram ve yaklaşımlardaki 

öngörülere önemli bir tehdit unsuru oluşturduğunu dile 

getirmişlerdir. Buna göre, küresel doğan işletme kavramı, işletme 

yaşı, tecrübesi ve kaynak kısıtlarından bağımsız, yeni bir 

uluslararası ekonomik sistemi temsil etmektedir.  

Bu sistemde sayısız küçük çaplı işletme elektronik 

haberleşme sistemleri, internet ve yeni teknolojileri kullanarak bilgi 

ve iletişim seviyelerini arttırmakta ve bu şekilde de hızla 

uluslararasılaşma ortamını yakalayabilmekte, sonuçta da idari ve 

kaynak temelli sınırlamalardan uzaklaşan genç ve küçük ekonomik 

birimler, uluslararası ticarette oldukça önemli bir rol 

üstlenmektedirler. Rialp-Criado vd., (2010), KDİ’lerin gelişmiş 

örgütsel yetkinliklere sahip olduklarını tespit etmiştir. Bu 

yetkinlikler içinde en önemlilerinden birisi de pazarlama 

yetkinliğidir. Yapılan araştırmalar; pazarlama yetkinliğinin, 

KDİ’lerin uluslararası performansı üzerinde pozitif ve önemli bir 

etkisi olduğunu göstermiştir (Knight vd., 2004: 124).  

Pazarlama yetkinliği, ürün adaptasyonunun ve pazarlama 

sürecinin doğru bir şekilde ele alınıp incelenmesi gerektiğini, 

pazarlama faaliyetlerinin kontrol edilmesini, ürünün 

farklılaştırılmasının yapılabilmesi ve bunlara ek olarak ta fiyatlama, 

reklam ve dağıtımda oldukça etkili olmayı gerektirmektedir. Bazı 

araştırmalarda pazarlama yetkinliği “başarılı yeni ürünlerin 

piyasaya sürülmesi, müşteri ve tedarik kanalların ilişkilerinin 

geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması, kurum genelinde pazar 

bilgilerinin toplanması, paylaşılması ve yayılmasıyla ilgili yetenek 

ve yeterlilikler” olarak ifade edilmektedir (Ripolles ve Blesa, 2012: 

59). 

Özellikle yüksek teknolojiye sahip KDİ’lerin, üstün 

konuma ulaşma avantajına sahip olmak için pazarlama 
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yetkinliklerini geliştirmek hatta en iyisi olmak durumunda olduğu 

bulunmuştur (Hughes vd., 2010: 134). KDİ’lerin kısa ve uzun 

vadeli stratejileri ele alındığında da başlangıçta pazar büyümesi, 

teknolojideki hızlı ilerleme ve ülke riski çeşitli faktörleri diğerlerine 

nazaran daha güçlü bir etkiye sahipken, uzun vadede bu 

işletmelerin hayatta kalmak için sahip oldukları yetkinliklerin çok 

ciddi bir hale geldiği gözlemlenmiştir (Efrat and Shoham, 2012). 

Deneysel araştırmaların sonuçları da, KDİ’lerde pazarlama 

yetkinliklerinin geliştirilmesinin, uluslararası pazarlardaki diğer 

önemli rakiplerine göre, finansal ve finansal olmayan sonuçlar 

açısından ele alındığında, uluslararası performanslarını pozitif 

olarak etkilediğini göstermektedir (Ripolles ve Blesa, 2012: 66). 

Son olarak; KDİ’lerin diğer küçük çaplı işletmelere göre 

üstün olduğu bir diğer yetkinliği de örgütsel öğrenme yetkinliğidir. 

Sonuçta; bu işletmelerde, geleneksel modelin öngördüğü gibi 

ülkeden ülkeye göre yavaş bir tecrübe birikimi yerine, aktif olarak 

katılım ve tecrübe arayan ve gözeten, başlangıçta başarısız olmaya 

dayanabilen ve ortaya çıkan sorunlara cesurca çözüm yolu arayan 

daha girişken bir öğrenme tarzı gözlemlenmiştir. Yapılan deneysel 

araştırmalar, kavramsal öngörüleri destekler nitelikte olup, 

KDİ’lerin öğrenme eğilimlerinin, uluslararası performansları 

üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu ortaya koymuştur (Jantunen 

vd., 2008: 10). 
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