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Çokuluslu iﬂletme kavram› size neleri ça¤r›ﬂt›r›yor?
Çokuluslu iﬂletmeler nas›l bir çevrede faaliyet sürdürür?
Çokuluslu iﬂletmeleri, ulusal iﬂletmelerden ay›ran belirgin özellikleri nelerdir?
Ülkesi d›ﬂ›nda faaliyet gösteren her iﬂletme çokuluslu say›labilir mi?
‹ﬂletmeler, uluslararas› giriﬂimlerinde neleri dikkate al›rlar?
Çokuluslu bir iﬂletmenin yönetimi hangi yönleriyle di¤er iﬂletmelerden ayr›l›r?
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ÜLKE DIﬁINDA BAﬁARI
Sermet ve Sermet A.ﬁ. ‹stanbul’da 1980’li y›llarda kurulmuﬂ bir iﬂletmedir. Babalar›n›n atelyesini devrald›ktan sonra yay›lmac› politika izleyen Orhan Sermet ve
Burhan Sermet taraf›ndan yönetilmektedir. Sermet ve Sermet ev tipi matkaplar ile
sanayi için geliﬂtirilmiﬂ matkaplar yapmakta ve ülkenin bu konudaki ihtiyac›n›n
%20’sini sa¤lamaktad›r. Ülke d›ﬂ›ndaki faaliyetleri basit bir organizasyonla yürütülmekte ve ihracat faaliyeti ufak bir miktar› geçmemektedir. ‹ki kardeﬂ bir yönetim kurulu toplant›s›nda ülke d›ﬂ›na yay›lma politikalar›n› tart›ﬂ›rlar. Orhan
Sermet:
"De¤erli arkadaﬂlar vizyonumuzu de¤iﬂtirmek istiyoruz. Ülke d›ﬂ›na daha etkili bir ﬂekilde ç›kmak için konuyu daha ayr›nt›l› görüﬂelim. Yapt›¤›m incelemede
Dünyadaki baz› çokuluslu iﬂletmelerin özel olarak baz› ülkeler için mal üretmekte olduklar›n› gördüm. Örnek olarak Sears and Decker ‹ﬂletmesi bu stratejiyi izlemektedir. ‹talyan yan kuruluﬂlar›nda ‹talya pazar› için, ‹ngiltere yan kuruluﬂunda ‹ngiltere pazar› için ve ABD yan kuruluﬂunda ABD pazar› için mal üretmektedir. Her ülkenin ihtiyac›n› karﬂ›lamak için ürün farkl›laﬂt›r›lmas›na gidiliyor."
Burhan Sermet söze girer:
"Japonya’n›n Makita Elektrik ‹ﬂletmesi’nin yaklaﬂ›m› farkl›d›r. Japonlar iyi
ürünü ucuza satarak ülkelerin özel isteklerini dikkate alm›yorlar. Ayr›ca globalleﬂen dünyada ülkeler standardizasyona gidiyorlar."
Bu konuda yap›lan konuﬂmalardan sonra yay›nlanan ortak bildiri ﬂöyledir:
“Ülke d›ﬂ›nda faaliyet göstermek ateﬂ alt›nda olmak gibidir. Hedefimiz ev tipi aletler yerine sanayi ürünlerine a¤›rl›k vermek, ülke d›ﬂ›nda da kaliteli fakat düﬂük
fiyatl› mallar› satmak olacakt›r. Bunu sa¤lamak için baz› tedbirlere ihtiyaç olacakt›r. Bunlar; fabrikada modernizasyona gitmek, çok gerekli teknik elemanlar›n
d›ﬂ›nda iﬂçi azaltmak, organizasyon yap›s›n› ülke d›ﬂ›na göre düzenlemek ve
uluslararas› bölüm kurmakt›r."

Amaçlar›m›z
Bu Üniteyi tamamlad›¤›m›zda;
çokuluslu iﬂletmeyi tan›mlamak,
çokuluslu iﬂletmelerin yabanc› ülkeye giriﬂ yollar›n› ay›rdetmek,
çokuluslu iﬂletmelerin yönetimi ile ilgili genel bir de¤erlendirme yapmak,
çokuluslu iﬂletmelerin organizasyon yap›lar›n› irdelemek
için gerekli bilgi ve becerilere sahip olaca¤›z.






Bu Ünitede iﬂlenen konular› daha iyi anlayabilmeniz için, önceki Ünitelerden ‹ﬂletmelerin Genel Özelliklerini ve ‹ﬂlevlerini yeterli düzeyde ö¤renmiﬂ olman›z gerekir.

Çokuluslu ‹ﬂletme Kavram›

ÇOKULUSLU ‹ﬁLETME KAVRAMI


AMAÇ

1

Çok uluslu iﬂletmeyi tan›mlamak.

Çokuluslu iﬂletmeler ilk defa 1970’li y›llarda sözlüklere girmeye baﬂlam›ﬂt›r. 2.Dünya Savaﬂ›’ndan sonraki dönemde ekonomik ve sosyal geliﬂmelere paralel olarak
iﬂletmelerin faaliyet boyutlar›nda ve yap›lar›nda de¤iﬂmeler ortaya ç›km›ﬂt›r. Birden fazla ülkede faaliyet gösterip, giderek güçlenen iﬂletmelerin say›s›n›n artmas›
ve baz› ülkelerin GSMH’s›ndan daha fazla sat›ﬂ hacmine ulaﬂmalar›, globalleﬂme
yolunda önemli bir hareketin baﬂlang›c› oldu. Çokuluslu olarak nitelenen iﬂletmeler çeﬂitli ülkelerin vatandaﬂ› olarak görülmekte ve ülkelerin yasal, politik koﬂullar›na uyum sa¤layarak vergi vermektedir. Baz› gruplar çokuluslu iﬂletmeleri dünya ekonomisine büyük katk›lar› olan kuruluﬂlar olarak görürken, aksi görüﬂlere
sahip olanlar çokuluslu iﬂletmeleri dünyan›n politik yap›s›na ve ülkelerin bütünlü¤üne bir tehdit olarak görmektedir. 2000’li y›llarda 300 çokuluslu iﬂletmenin
dünya ticaretinin %90’›n› kontrol edece¤i ileri sürülmektedir.
Çokuluslu iﬂletmelerle yat›r›m yap›lan ülkeler aras›ndaki iliﬂkilerin boyutlar›
önemli bir konudur. Çokuluslu iﬂletmeyi ulusal iﬂletmelerden farkl› k›lan, çokuluslu iﬂletmenin de¤iﬂik çevre güçleri ile karﬂ›laﬂmas›d›r. Buna karﬂ›l›k, hiçbir ulusal iﬂletme tamamen uluslararas› çevre güçlerinden ayr› düﬂünülemez. Ülke d›ﬂ›na ihracat yapan veya girdilerini ülke d›ﬂ›ndan sa¤layan ulusal iﬂletmeler de, bir
bak›ma ülke d›ﬂ› çevrenin etkisi alt›ndad›r. Çokuluslu iﬂletmelerin farkl› olmas› ve
ayr›ca inceleme konusu yap›lmas›n›n temel nedeni, çok farkl› çevrelerde faaliyet
göstermesidir.
Çokuluslu iﬂletme kavram›, son 30 y›lda önemli say›lara ulaﬂan uluslararas›
alanda faaliyet gösteren özel iﬂletmeler için kullan›lmaktad›r. Çokuluslu iﬂletmelerin farkl› özelliklere sahip olmas›, bu iﬂletmeleri tan›mlamay› güçleﬂtirmektedir.
Çokuluslu iﬂletmeler farkl› birçok isimlerle ifade edilebilmektedir. Bunlar:
• Uluslararas› ‹ﬂletme (International Corparation)
• Çokuluslu ‹ﬂletme (Multinational Enterprise)
• Ulussuz ‹ﬂletme (Transnational Corparation)
• Dünya ‹ﬂletmesi (World Business)
• Global ‹ﬂletme (Global Business)
olarak s›ralanabilir.
Çokuluslu iﬂletmelerin tan›m›nda yard›mc› olacak baz› ölçütler üzerinde durduktan sonra, tan›m›na geçmek yararl› olacakt›r. ‹ﬂletmelerin çokuluslulaﬂmas› konusundaki baz› ölçütler ﬂunlard›r:
• Birinci ölçüt, faaliyet gösterilen ülke say›s›d›r. Faaliyetleri iki veya daha fazla
ülkeye yay›lan iﬂletmeler, bu ölçüte göre çokuluslu olarak kabul edilebilir.
Ancak tek baﬂ›na bu ölçütten hareket etmek hatalara yol açabilir. Öncelikle
"faaliyet göstermek" ile neyin kastedildi¤i aç›k de¤ildir. Birden fazla ülkede
herhangi bir kapsamda faaliyet gösteren her iﬂletme çokuluslu say›lmayabilir.
• Bir baﬂka ölçüt, ülke d›ﬂ›nda mülkiyet edinmektir. Ülke d›ﬂ›nda çeﬂitli kuruluﬂlar› sahip olarak yönetmek, çokuluslu olmak için bir ölçüt olarak kabul edilebilir. Yabanc› ülkelerdeki yat›r›mlar›n büyük bir yüzdesinin çokuluslu iﬂletmelerin elinde oldu¤unu görüyoruz. Burada önemli sorun, yat›r›m yap›lan ülkelerin konuya yaklaﬂ›m›d›r. Baz› ülkelerde, iﬂletmelerin mülkiyet oran›n›n yüksek
olmas› yasal olarak engellenir. Bu durumda, iﬂletmelerin uluslararas› olmas›nda rol oynayan mülkiyet ölçütü de yeterli de¤ildir. Örnek olarak, gelirlerin büyük bir k›sm›n› ülke d›ﬂ›ndan elde eden çokuluslu baz› iﬂletmeler, ülke d›ﬂ›n-
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Çokuluslu iﬂletme: Ülke içi ve
ülke d›ﬂ›ndaki yat›r›mlar› iﬂletme
amaçlar›na ve iﬂletme sahiplerinin
ç›karlar›na uygun bir biçimde
yöneten bir ticaret veya sanayi
kuruluﬂudur.

Çokuluslu ‹ﬂletmelerin Yabanc› Ülkelere Giriﬂ Yollar›

da çok az mülkiyete sahiptir. Bu ölçüye göre, örnek olarak gelirinin %50’sinden fazlas›n› ülke d›ﬂ›nda elde eden Exxon Petrol ‹ﬂletmesi’nin çokuluslu kabul edilmemesi gibi çeliﬂkili bir durum ortaya ç›kar.
• Üst yönetimin milliyeti bir di¤er ölçüttür. Çokuluslu iﬂletmelerin üst yönetiminde çeﬂitli ülkelerden gelen yöneticiler bulunur. Esasen, de¤iﬂik toplumlar›n
insanlar›ndan oluﬂan bir yönetici grubu, iﬂletme organizasyonunun bir ülkenin etkisi alt›na girmesini önler. Ancak uygulamada, baz› çokuluslu iﬂletmelerde yönetimin çokuluslulaﬂmas›n›n tercih edilmedi¤i görülmektedir. Bu yaklaﬂ›m
iﬂletmelerin çokuluslulaﬂma sürecini yavaﬂlatmaktad›r. Buna karﬂ›l›k, baz› iﬂletmelerde üst yönetimin çokuluslu olmas› e¤ilimi vard›r. Bu durumun en belirgin örnekleri Nestle, Royal Dutch ve Unilever’dir. Shell ve Unilever’de, ‹ngiliz ve Hollandal›lar kuﬂaklar boyu beraber çal›ﬂmaktad›rlar. Üst yönetimin çokuluslu olmas› ölçütünü tek baﬂ›na de¤erlendirdi¤imizde ﬂu soru akl›m›za gelmektedir: Üst yönetimi çokuluslu olmayan, ancak birden fazla ülkede büyük
yat›r›mlar› olan iﬂletmeler çokuluslu de¤il midir?
Çokuluslu iﬂletmenin tan›m›n› yapmada ortaya ç›kan güçlüklerin temel nedeni
belirtilen ölçütlerin çeﬂitlili¤i ve eksikli¤idir. Bu zorluklara karﬂ›n, çokuluslu iﬂletmelerle ilgili bir tan›m vermek yararl› olacakt›r.
"Çokuluslu iﬂletme, ülke içi ve ülke d›ﬂ›ndaki yat›r›mlar› iﬂletme amaçlar›na ve
iﬂletme sahiplerinin ç›karlar›na uygun bir biçimde yöneten bir ticaret veya sanayi
kuruluﬂudur."

Çokuluslu ‹ﬂletmelerde Çevre
Uluslararas› iﬂletmecilik aç›s›ndan ele ald›¤›m›z ve çokuluslu iﬂletmeler için önem
taﬂ›yan üç çevre söz konusudur:
• Ülke içi çevre: ‹ﬂletme yönetimi taraf›ndan bilinen, denetlenemeyen güçlerin
kaynaklar›n›n bilindi¤i veya sorunlar›n tahmin edilebildi¤i unsurlar› kapsar.
Ekonomik, siyasi, toplumsal olaylar gibi.
• Yabanc› çevre: Ülke içi çevre ile yabanc› çevre birbirine çok benzer ve bu iki
çevrede iﬂletmeyi etkileyecek unsurlar birbirinden farkl› görülmeyebilir. Ancak, yabanc› çevrelerde de¤erler ve koﬂullar farkl› oldu¤undan, bu çevrenin
iyi analiz edilmesi gerekir. Yabanc› çevredeki en önemli sorun, politik ve yasal sistemi iyi de¤erlendirmektir. Milliyetçi ak›mlar›n çok kuvvetli oldu¤u ülkelerde, yabanc› sermaye düﬂmanl›¤› (ksenefobi) çokuluslu iﬂletmeler için
önemli bir engel oluﬂturur. Bu duruma iyi bir örnek olarak, 1988 y›l›nda Meksika hükümetinin bir yasa ç›kararak yabanc›lar›n %50’den fazla mülkiyete sahip olmalar›n›n engellenmesi verilebilir.
• Uluslararas› çevre: Bu çevre ulusal ve yabanc› ülke güçlerinin karﬂ›l›kl› etkileﬂiminden oluﬂur. Çokuluslu iﬂletmenin merkezinde çal›ﬂan personel, di¤er bir
ülke personeli ile ayn› zamanda iﬂ iliﬂkisi içinde ise, uluslararas› çevrededir.
Bu çevre unsurlar›, ülke içi ve yabanc› çevrenin bileﬂimi olarak görülebilir.

ÇOKULUSLU ‹ﬁLETMELER‹N YABANCI ÜLKELERE
G‹R‹ﬁ YOLLARI


AMAÇ

Çokuluslu iﬂletmelerin yabanc› ülkeye giriﬂ yollar›n› ay›rdetmek.

2

‹ﬂletmeler ülke d›ﬂ›na ç›karak kârlar›n› artt›rmay› düﬂünürler ancak, bu kararlar›
ile yeni riskleri üzerine al›rlar. Ülke d›ﬂ›na ç›kmak kârl›l›kla sonuçlanabilece¤i gibi, olumsuz sonuçlar da yaratabilir. Üzerinde durulmas› gereken ilk nokta, ülke
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d›ﬂ›na ç›kmak veya ç›kmamak konusunda karar vermektir. Bir yönetici ülke içinde yeni faaliyetlere giriﬂirken bunu kolayca yapabilir. Ülke içinde pazarlama ilkeleri, da¤›t›m kanallar› büyük farkl›l›klar göstermeyebilir. Tüketicilerin zevkleri de¤iﬂmeyebilir. Ancak ülke d›ﬂ›nda koﬂullar çok farkl›d›r.
‹ﬂletmelerin ülke d›ﬂ›na ç›karken derinlemesine bir araﬂt›rma yapmamalar›, ülke d›ﬂ›nda faaliyette bulunman›n üstünlüklerini olumsuz bir trende dönüﬂtürebilir.
Ülke d›ﬂ› ekonomik, sosyal, politik, kültürel ve hukuki koﬂullar›n araﬂt›r›lmas› ve
iﬂletmenin bunlara karﬂ› ne tür bir tepki verece¤inin belirlenmesi gerekir.
Çokuluslu iﬂletmelerin ülke d›ﬂ›na ç›karken temel amaçlar›n›n ne oldu¤unu tart›ﬂ›n›z.

1

Sermet ve Sermet A.ﬁ.’nin yöneticileri, ülke içindeki büyümelerinin yeterli
oldu¤u ve ülke d›ﬂ› faaliyetlere a¤›rl›k vermelerinin uygun olaca¤› düﬂüncesindedir. Ülke d›ﬂ› faaliyetler yeni f›rsatlar›n ve kârlar›n yan› s›ra riskleri de getirir. Ülke d›ﬂ›ndaki belirsizlik fazla oldu¤undan, iki kardeﬂin
alaca¤› tedbirler belli koﬂullar içinde baﬂar›l› olabilir. Ayr›ca ülke d›ﬂ› faaliyetlerden lisans anlaﬂmas› yap›lmas›, joint venture veya ﬂube açma konusunda tercihlerin iyi yap›lmas› gerekir.
Çokuluslu iﬂletmelerin yabanc› ülkelere giriﬂi de¤iﬂik yollarla gerçekleﬂebilir.
Bunlar› k›saca aç›klayal›m:
‹hracat-ithalat: Ülke d›ﬂ›nda en kolay ve en az riskli yollardan biri olan ihracat
faaliyeti ülkede üretilen mallar›n baﬂka ülkeye veya ülkelere sat›lmas›d›r. Organizasyon de¤iﬂikli¤ine gerek duyulmayan bu faaliyet türünde, en az düzeyde kaynak kullan›m› söz konusudur. Bir çok durumda iﬂletme ihracat bürosu kurarak,
büyük yat›r›mlar yapmaktan kurtulur. Ülke içindeki sat›ﬂlar›nda sorun yaratan
mallar ülke d›ﬂ›na rahatl›kla sat›labilir. Örnek olarak, ABD’deki iﬂletmelerin yar›s›
ihracat faaliyeti ile yetinmekte ve ticaret aç›¤›n› azalt›c› yönde etki yapmaktad›r.
‹hracat faaliyeti baz› sak›ncalar taﬂ›r. ‹hracat faaliyetleri s›ras›nda üretim ve taﬂ›mac›l›k giderleri önemli miktarlara ulaﬂ›r. ‹hracat yap›lan ülke hükümetleri taraf›ndan konulan yüksek vergiler, iﬂletmeler için önemli birer maliyet unsurudur.
Bu durumda, ‹hracat yap›lan ülkelerdeki yerel iﬂletmelerle rekabet edebilme yönünde stratejiler geliﬂtirilmesi gerekir.
‹thalat, bir ülkede üretilmeyen ya da yeterli olmayan mal veya hizmetlerin baﬂka ülkelerden sat›n al›nmas›d›r. Ülkemizde, özellikle ileri teknoloji gerektiren
ürünler ithal edilmektedir. Geliﬂmekte olan ülkelerin büyük miktarlara varan ithalat› yan› s›ra, dünyan›n en geliﬂmiﬂ ülkeleri de ithalat yapmaktad›r. Örnek olarak
ABD, Japonya ve Almanya’dan otomobil, yine Japonya’dan elektronik aletler ithal
etmektedir.
Lisans anlaﬂmas›: Ürünlerin di¤er bir ülkede sat›lmas›n› sa¤layan, ayn› zamanda
yönetim faaliyeti gerektirmeyen bir yöntemdir. Uluslararas› iﬂletmeler, ihracat faaliyetinden tatmin olmad›¤›, ancak dolays›z yat›r›m riskinden korunmak istedi¤i
zaman, lisans anlaﬂmas›n› tercih ederler. ‹ﬂletmecilik alan›nda lisans anlaﬂmalar›
oldukça eski ve yayg›nd›r. Lisans anlaﬂmas›, bir iﬂletmenin mallar›n›n ve isminin
yabanc› bir ülkede üretilip sat›lmas› konusunda yasal izin vermesini ifade eder.
Lisans anlaﬂmalar› çeﬂitli baﬂl›klar alt›nda grupland›r›labilir:
• Paketler, buluﬂlar, formüller, süreçler, tasar›mlar
• Telif haklar›, musiki eserleri, sanat eserleri
• Ticari isim, markalar

Lisans anlaﬂmas›: Bir iﬂletmenin,
mallar›n›n ve isminin yabanc› bir
ülkede üretilip sat›lmas› konusunda
izin vermesidir.
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•
•

Franchising: Bir iﬂletmenin, imtiyaz,
maliyet, sat›ﬂ ve da¤›t›m haklar›n›n,
isim ve marka kullan›m› ile birlikte bir
baﬂka iﬂletmeye verilmesidir.

Franchising, lisanslar ve kontratlar
Metotlar, programlar, yöntemler, sistemler vb.
Lisans anlaﬂmas› sonucunda lisans veren iﬂletme, bunun karﬂ›l›¤›nda komisyon veya royalte al›r. Örnek olarak, bir ABD iﬂletmesi olan Pepsico’nun, Kore’de ve Türkiye ile lisans anlaﬂmalar› vard›r. Kore ve Türk iﬂletmeleri kendi ülkelerinde Pepsico üretip satmakta ve bunun karﬂ›l›¤›nda Pepsico’ya lisans ücreti ödemektedirler.
Lisans anlaﬂmas›n›n iﬂletmelere en büyük katk›s›, ülke d›ﬂ›na ç›kman›n kolay
ve risksiz olmas›d›r. Böylece, sermayenin tehlikeye at›lmamas› sa¤lan›r. Ayr›ca, lisans anlaﬂmas› yoluyla, az geliﬂmiﬂ ya da geliﬂmekte olan ülkelerin kendi olanaklar›yla üretemedi¤i mallar›n ülke içinde üretimi mümkün hale gelir. Bu durumun,
istihdam yaratma ve teknoloji transferi gibi önemli yararlar› vard›r. Lisans anlaﬂmas›, lisans veren ülkelerin eskiyen teknolojilerinin de¤erlendirilmesi aç›s›ndan
da katk› sa¤lar.
Lisans anlaﬂmas›n›n baz› sak›ncalar› da vard›r. Lisans verilen iﬂletme yeteri kadar kâr elde edemezse, lisans veren iﬂletme bundan zarar görecektir. Lisans alan
iﬂletme kaliteyi düﬂürerek, lisans veren iﬂletmenin marka imaj›n› zedeleyebilir. Ayr›ca lisans alan iﬂletme, bilgi ve tecrübesini artt›rarak lisans veren iﬂletmeye rakip
duruma gelebilir.
Franchising: Bir iﬂletmenin, imtiyaz, maliyet, sat›ﬂ ve da¤›t›m haklar›n›n, isim
ve marka kullan›m› ile birlikte bir baﬂka iﬂletmeye verilmesidir. Bu uygulamada
haklar› veren taraf, mal ya da hizmetlerinin yurt içinde ya da yurt d›ﬂ›nda haklar› alan iﬂletme taraf›ndan üretilmesini ve pazarlanmas›n› sa¤lar. Bu karﬂ›l›kl› iliﬂki, verici iﬂletme aç›s›ndan bir da¤›t›m ve pazarlama yöntemi, al›c› iﬂletme aç›s›ndan ise yat›r›m ve iﬂ kurma f›rsat› olarak de¤erlendirilebilir. McDonald’s, Pizza
Hut, Holiday Inn, franchising modeli ile di¤er ülkelerde yayg›nlaﬂan çok say›da
örnekten bir kaç›d›r.
D›ﬂ ticaret iﬂletmeleri: Ülke d›ﬂ›nda üretti¤i mallar› satmak isteyen iﬂletmeler,
uluslararas› alanda üretici ile al›c› aras›nda köprü görevi yapan ticari iﬂletmeleri
tercih edebilir. Bu iﬂletmeler üretimle ilgilenmezler ve ülkedeki iﬂletme için d›ﬂ ülkelerde müﬂteri bulmakla sorumludurlar. Ayr›ca üretici iﬂletmelere, pazar özellikleri, ürün kalitesi, fiyat beklentileri, da¤›t›m, kambiyo hakk›nda bilgi verirler.
Ülke d›ﬂ›nda ﬂube açma: Çokuluslu iﬂletmelerin baﬂvurdu¤u yollardan biri olan
ve dolays›z yat›r›m› gerekli k›lan ﬂube açma çok görülen bir faaliyet türüdür.
Kapsaml› bir yönetim faaliyeti gerektirmemesi ve yetkilerin ana iﬂletmenin elinde
bulunmas› tercih nedenidir. ‹ﬂletmeler ülke d›ﬂ›na ç›karken, bir mülkiyet stratejisi
belirlemelidir. Mülkiyetin tamam›na sahip olmak isteyen bir iﬂletme, bu yat›r›ma
giderken iki yoldan birini seçer. Yabanc› ülkede faaliyette bulunan bir iﬂletmeyi
sat›n al›r veya yeni bir iﬂletme kurar. Çokuluslu iﬂletmenin ülke d›ﬂ›ndaki faaliyetlerinde temel amaç, riskleri azaltmak ve kâr sa¤lamak oldu¤una göre, tam mülkiyet stratejisine önem vermek gerekir. Bu stratejinin izlenmesiyle, bir ölçüde yönetim serbestisi kazan›l›rken, amaçlara ulaﬂmak da kolaylaﬂ›r. Örnek olarak, Nestle,
ABD’de mülkiyetin tamam›na sahip oldu¤u bir iﬂletmeyi faaliyete geçirmiﬂtir.
Mülkiyetin tamam›n›n çokuluslu iﬂletmeye ait oldu¤u yat›r›mlar›n baz› üstünlükleri vard›r:
• Yönetim esnekli¤i ve karar almada serbestlik sa¤lar.
• Kârlar›n yerel ortaklarla paylaﬂ›lmas› sorunu olmaz.
• Teknoloji ve tecrübenin denetimi yat›r›m yapan iﬂletmenin elindedir.
• Yat›r›m yap›lan ülkede yeni iﬂler yarat›lm›ﬂ olur.

Çokuluslu ‹ﬂletmelerin Yönetimi

Mülkiyetin yat›r›m yapan iﬂletmeye ait olmas›n›n sak›ncal› yönleri de ortaya
ç›kabilir.
• Yerel bir orta¤›n sa¤layaca¤› yard›mdan uzak kalabilirler.
• Mülkiyetin ana iﬂletmeye ait olmas› riskleri artt›r›r.
• Ürün baﬂar›l› olmad›¤›nda bütün yat›r›m yok olabilir.
• Yabanc› ülkeler %100 mülkiyeti benimsemediklerinde, iﬂletmelerin bu tür ülkelerde tam mülkiyetle yat›r›m yapma olana¤› azal›r. Örnek olarak, IBM Hindistan’daki yat›r›m›n tamamen kendisinin olmas› e¤iliminde olmas›na karﬂ›l›k,
yasal engeller yüzünden bu ülkedeki yat›r›mlar›n› azaltm›ﬂt›r. Ayn› ﬂekilde Coca-Cola, denetim ve yetkilerinin azalt›lmas› yönündeki bask›lardan dolay›,
Hindistan’daki tesislerinin bir k›sm›n› kapatm›ﬂt›r.
Joint venture: ‹ki veya daha çok orta¤›n kendi faaliyetlerini sürdürürken, belli
bir iﬂi görmek üzere sürekli veya geçici olarak bir ﬂirket kurup, bu ﬂirketin faaliyetleri için kendi iﬂletmelerinden teknik, mali ve ticari destek sa¤lamak üzere anlaﬂmalar›d›r. Joint venture uygulamas›, iki ya da daha fazla yerli iﬂletme aras›nda
olabilece¤i gibi, farkl› ülkelerin iﬂletmeleri aras›nda da gerçekleﬂtirilebilir. Joint
venture uygulamas› ile, iki farkl› ülkeden iﬂletmeler, yeni ürünler, süreçler, tesisler ve faaliyetler gerçekleﬂtirerek, bu faaliyetlerin yönetimi için her türlü çabay›
paylaﬂ›rlar. Joint venture çeﬂitli konularda yap›labilir. Araba üreticileri aras›nda
yap›lanlar çok fazla göze çarpmaktad›r. Böylelikle büyüklü¤ün getirdi¤i ekonomilerden yararlanma, üründe yüksek kalite standard› elde edilmesi gibi üstünlükler sa¤lan›r. General Motors ve Suzuki Motor’un, son y›llarda Chevrolet’in en uygun fiyatl› markas› olan Geo Metro’yu üretmek için kurdu¤u Cami Automotive
isimli ﬂirket ya da Toyoto ve Sabanc›’n›n kurdu¤u ToyotoSA, son y›llardaki Joint
venture örnekleridir.
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Joint venture: ‹ki veya daha çok
orta¤›n kendi faaliyetlerini
sürdürürken, belli bir iﬂi görmek
üzere sürekli veya geçici olarak bir
ﬂirket kurup, bu ﬂirketin faaliyetleri
için kendi iﬂletmelerinden teknik,
mali ve ticari destek sa¤lamak
üzere anlaﬂmalar›d›r.

ÇOKULUSLU ‹ﬁLETMELER‹N YÖNET‹M‹
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Çokuluslu iﬂletmelerin yönetimi ile ilgili genel bir de¤erlendirme
yapmak.

Çokuluslu iﬂletmelerin yönetiminde ulusal iﬂletmelerden farkl› olan bir uygulama
var m›d›r? Bir çokuluslu iﬂletme gurusu olan John Fayerweather ﬂöyle demektedir:
"Yönetim New York’ta ne ise Toledo’da da ayn›d›r." Durum böyle kabul edilirse,
çokuluslu iﬂletme yönetimini ayr›ca incelemeye gerek yoktur. Ancak, çokuluslu
iﬂletmelerin uluslararas› alanda faaliyet gösterdikleri çevrenin farkl› özellikler ve
her ülkeye göre de¤iﬂik boyutlar taﬂ›mas›, yeni yönetim tekniklerinin uygulanmas›n› gerekli k›lar.
Çokuluslu iﬂletme yöneticileri de¤iﬂik sorunlarla karﬂ› karﬂ›yad›r. Yönetim sorunlar›n›n baz›lar›, iﬂletmenin uygulamalar›ndan kaynaklan›r. Örnek olarak, çokuluslu iﬂletme, ulusal organizasyonunu çok az de¤iﬂiklikle ülke d›ﬂ› faaliyetler için
kullan›rsa, önemli sorunlar ortaya ç›kabilir. Ayr›ca, iﬂletmenin geliﬂimi, felsefesi,
amaçlar› ve politikalar› uluslararas› alanda baﬂar›s›n› olumsuz yönde etkileyebilir.
‹ﬂletmenin yönetimi ayn› zamanda, kendi ülkesinin ortaya ç›kard›¤› engellerle de
ilgilenmek zorundad›r. Bu parametreler politik, hukuki, ekonomik veya sosyal
içerikli olabilir. Bunlara karﬂ›l›k, çokuluslu iﬂletme yöneticilerinin karﬂ›laﬂabilece¤i sorunlar daha çok faaliyet gösterilen ülkeden kaynaklan›r. Yabanc› sermayeye
karﬂ›t tutumlar, yasal engeller veya yabanc› düﬂmanl›¤› gibi durumlardan do¤an
sorunlar, en yayg›n örneklerdir.

‹ﬂletmeler uluslararas› faaliyetlere,
kendi ülke koﬂullar›na benzer
özelliklere sahip ülkelerden
baﬂlamal›d›r.
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Çokuluslu iﬂletmelerin global
iﬂletme niteli¤ini kazanmas›,
stratejik plânlar yap›lmas›n›
gerektirir.

Çokuluslu ‹ﬂletmelerin Yönetimi

Herhangi bir yabanc› ülkede faaliyete geçmeden önce, o ülkenin yasal, ekonomik, siyasi ve kültürel özellikleri incelenmelidir. ‹ﬂletmelerin uluslararas›l›laﬂma
sürecinin baﬂlang›c›nda, kendi ülkesi koﬂullar›na benzer özellikleri olan ülkelere
yönelmesi uygun bir seçim olur. Bu uygulama, çokuluslu iﬂletmelerin karﬂ›laﬂaca¤› önemli baz› sorunlar›n en düﬂük düzeyde tutulmas›n› sa¤lar.
Bu sorunlar›n baﬂl›calar›, gidilen ülkelerdeki toplumsal, kültürel, ekonomik ve
siyasi farkl›l›klardan kaynaklanan sorunlard›r.
Toplumsal ve kültürel farkl›l›klar, uluslararas› faaliyetleri olan iﬂletmeler için temel sorun kaynaklar›ndan biridir. Yaﬂam biçimi, gelenekler, dil, dini inançlar, mal
veya hizmetlerin tüketiminde önemli rol oynar. ‹ﬂletmelerin mal veya hizmetlerine talep oluﬂturulmas› ve sat›ﬂ›n›n sa¤lanabilmesi için, yabanc› ülke de¤erlerini ve
yaﬂam biçimini tan›mas› gerekir. Örnek olarak, ambalajlamada, iﬂaret ve logolar›n
kullan›m›nda dil ve dini al›ﬂkanl›klar›n bilinmesi, yabanc› ülke insan›na yak›nlaﬂmay› sa¤layaca¤› gibi, onlara ayk›r› unsurlar›n kullan›m›n› da önler.
Ekonomik farkl›l›klar, özellikle devletin ekonomiye müdahalesi konusunda
önem kazan›r. Devletin yat›r›mlara müdahale ve yönlendirme boyutlar›, çokuluslu iﬂletmelerin de¤iﬂik ülkelere yat›r›m karar› almas›nda büyük bir etkiye sahiptir.
Yasal ve siyasi farkl›l›klar, hükümetlerin uluslararas› yat›r›m iliﬂkilerinde etkili oldu¤u bir sorundur. Yasal uygulamalar, sermaye ak›ﬂ›n›n denetimi ya da belli sektörlerde yabanc› yat›r›mlar›n yasaklanmas› biçiminde ortaya ç›kabilir. Kotalar, tarifler ya da ambargolar, ülkelerin yabanc› yat›r›mlar› denetim alt›nda tutmak için
kulland›¤› araçlardan baz›lar›d›r.
Uluslararas› pazarlarda faaliyet gösteren iﬂletmelerin çevre koﬂullar›, faaliyetleri ulusal pazarla s›n›rl› olan iﬂletmelere göre oldukça farkl›d›r. ‹ﬂletmeler uluslararas› pazarlara aç›ld›¤› zaman farkl› kültür ortamlar›, de¤iﬂik toplum yap›lar›, yabanc› hukuk ya da bankac›l›k sistemleri ile karﬂ› karﬂ›ya kal›rlar. Bu durum planlama ve örgütleme iﬂlevlerini zorlaﬂt›r›r. Çokuluslu bir iﬂletmenin merkezi, farkl›
ülkelere yay›lan mekanizman›n beyni gibidir. Uluslararas› faaliyetlerin planlanmas› öncelikli olarak bu merkezde gerçekleﬂtirilir. Global iﬂletme niteli¤inin kazan›lmas›, çokuluslu iﬂletmenin merkezinde etkin stratejik planlar oluﬂturulmas›yla
mümkündür. Stratejik planlama sürecinin gelecek uzunca bir dönemi kapsamas›
ve çevresel de¤iﬂikliklerin analiz edilmesi özelli¤i, çokuluslu iﬂletmelerin baﬂar›
ﬂans›n› artt›r›r.

Çokuluslu ‹ﬂletmelerin Organizasyon Yap›lar›
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Çokuluslu iﬂletmelerin organizasyon yap›lar›n› irdelemek.

Ülke d›ﬂ›na ç›kmak isteyen çokuluslu iﬂletmeler, öncelikle d›ﬂ f›rsatlar› ve riskleri
araﬂt›rmal›d›r. Riskleri azaltman›n bir yolu, faaliyette bulunulan ülke koﬂullar› dikkate al›narak yeniden örgütlenmeye gitmektir. Mevcut organizasyon, de¤iﬂen koﬂullara ve de¤iﬂik çevrelerdeki özelliklere uyum sa¤layamayacak yap›da ya da
uluslararas› faaliyetler için yetersiz olabilir. Uluslararas› faaliyetlerini dolays›z ihracat yoluyla gerçekleﬂtiren iﬂletmeler, baﬂlang›çta fonksiyon itibariyle uzmanlaﬂmaya dayanan basit bir yap›ya sahiptir. ﬁekil 19.1’de görüldü¤ü gibi, pazarlama bölümünde baz› de¤iﬂiklikler yap›lmak suretiyle ihracat bölümü oluﬂturulabilir.
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Yönetim Kurulu

Genel Müdür

Üretim

Finansman

A
Bölgesi

Pazarlama

B
Bölgesi

C
Bölgesi

Personel

D
Bölgesi

ﬁekil 19.1 ‹hracat
Organizasyonu

Aﬂa¤›da, faaliyetleri geliﬂtikçe çokuluslu iﬂletmelerde uygulanan organizasyon
yap›lar›ndan birkaç örnek verilecektir.
‹ﬂletmenin ülke d›ﬂ› faaliyetlerinin boyutlar› geniﬂledikçe, pazarlama bölümüne ba¤l› olarak sürdürülen ihracat birimi yetersiz kal›r. Bu durumda, bir uluslararas› bölüm kurularak, geliﬂen yurtd›ﬂ› faaliyetler uluslararas› iliﬂkilerde etkinlik
sa¤layacak bir organizasyon yap›s› ile sürdürülür (ﬁekil 19.2).

Yönetim Kurulu

Genel Müdür

Ülke içi
A Bölüm

Ülke içi
B Bölüm

- Eﬂit Yetkide -

Yan Kuruluﬂ
(‹talya)

Uluslararas›
Bölüm

Yan Kuruluﬂ
(Brezilya)

Yan Kuruluﬂ
(Japonya)

‹hracat
K›sm›

ﬁekil 19.2 Uluslararas›
Bölüm Organizasyonu

378
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Çokuluslu iﬂletmelerin faaliyetleri yayg›nlaﬂt›kça, belirli fonksiyonlara a¤›rl›k
verilen global bir yap›lanmaya geçilir (ﬁekil 19.3).
Yönetim Kurulu

ﬁekil 19.3 Fonksiyonel
Tabanl› Global
Organizasyon

Global Düzeyde
Mühendislik

Global Düzeyde
Finansman

Global Düzeyde
Üretim

Global Düzeyde
Pazarlama

Fonksiyonel tabanl› global yap›lanmada, finansman, üretim ve di¤er fonksiyonlar yönetsel aç›dan ba¤›ms›z bölümlerde sürdürülür. Bu tür yap›lanma ile,
sözkonusu fonksiyonlar›n geliﬂmiﬂ teknik ile yöntemlerle, global bir anlay›ﬂ içinde
yürütülmesi sa¤lan›r.
Çokuluslu iﬂletmelerde görülen bir baﬂka global yap›lanma, bölge temeline dayanan organizasyondur (ﬁekil 19.4).
Yönetim Kurulu

Genel Müdür

ﬁekil 19.4 Bölge Temeline
Dayanan Global
Organizasyon

Kuzey Amerika
Bölümü

Avrupa Bölümü

Latin Amerika
Bölümü

Asya ve Afrika
Bölümü

Bölge temeline dayanan global organizasyon modelinde, belli bir ülke veya
bölgedeki bütün ürünler ve fonksiyonlar bir yöneticiye ba¤l› olarak sürdürülür.
Çokuluslu iﬂletmelerin büyük k›sm›nda uygulanan sistem, ürün tabanl› global
organizasyon yap›s›d›r (ﬁekil 19.5).
Yönetim Kurulu

Genel Müdür

ﬁekil 19.5 Ürün Tabanl›
Global Organizasyon
Yap›s›

Global düzeyde
Üretim Bölümü
(A) Ürünü

Global düzeyde
Üretim Bölümü
(B) Ürünü

Global düzeyde
Üretim Bölümü
(C) Ürünü

Bu tür yap›, teknolojileri birbirine yak›n mallar›n üretilmesi söz konusu oldu¤unda tercih edilmektedir. Özellikle ürünlerin globalleﬂmesi aç›s›ndan yararl›d›r.
Global nitelikteki ürünler, dünyan›n neresinde olursa olsun, benzer tüketici gruplar›na ayn› imajla sunulan ürünlerdir.
TELEV‹ZYON

Çokuluslu iﬂletme ne demektir? Çokuluslu bir iﬂletme yabanc› bir ülkeye nas›l girer ve çal›ﬂ›r? Bu tür iﬂletmelerin organizasyonu nas›ld›r? Bu sorular›n cevaplar›n› ve çokuluslu iﬂletmelerle ilgili bilgileri Çokuluslu
‹ﬂletmeler televizyon program›ndan ö¤renebilirsiniz.

Özet
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Özet
Bu Ünitede uluslararas› iﬂletmecilik ve çokuluslu iﬂletmelerin ne oldu¤unu, çokuluslu iﬂletmelerin faaliyetlerindeki güçlüklerin kaynaklar›n› inceledik. Ayr›ca globalleﬂmede çokuluslu iﬂletmelerin rollerini gördük. Art›k;
• çokuluslu iﬂletmenin ne oldu¤unu, (sayfa 371-372),
• çokuluslu iﬂletmeyi etkileyen çevre unsurlar›n›,
(sayfa 372),
• çokuluslu iﬂletmelerin yabanc› ülkeye giriﬂ yollar›n›,
(sayfa 372-375),
• çokuluslu iﬂletmelerin yat›r›m kararlar›n› etkileyen unsurlar› (sayfa 375-376),
• çokuluslu iﬂletmelerde organizasyon yap›lar›n›, (sayfa 376-378) biliyoruz.
Uluslararas› iﬂletmecilik ve çokuluslu iﬂletmeler son y›llarda globalleﬂme ile iﬂletmecilik konular›n›n vazgeçilmez
bir parças› olmaya baﬂlad›. 2. Dünya Savaﬂ›’ndan sonraki
dönemde ekonomik ve sosyal geliﬂmelere paralel olarak
iﬂletmelerin ekonomik güçlerinin çok artmas› ve baz› ülkelerin GSMH’dan daha fazla sat›ﬂ hacmine ulaﬂmalar›
globalleﬂmenin baﬂlang›c› olmuﬂtur. Çokuluslu iﬂletmeler
bugün art›k, çeﬂitli ülkelerin vatandaﬂlar› gibi görülmekte,
ülkelerin yasal, politik koﬂullar›na uymakta ve vergi ver-

mektedirler. Çokuluslu iﬂletmeleri etkileyen üç çevreden
söz edebiliriz. Bunlar ülke içi çevre, yabanc› çevre ve
uluslararas› çevredir.
Çokuluslu iﬂletmenin tan›m›nda baz› ölçütler vard›r. Bunlar iki veya daha fazla ülkede faaliyet gösterme, ülke d›ﬂ›nda mülkiyet, üst yönetimin milliyeti ve benzer ölçütlerdir. "Çokuluslu iﬂletme ülke içi ve ülke d›ﬂ›ndaki yat›r›mlar› iﬂletme amaçlar›na ve iﬂletme sahiplerinin ç›karlar›na
uygun bir biçimde yöneten ticaret ve sanayi iﬂletmesidir".
Çokuluslu iﬂletmelerin ülke d›ﬂ›nda faaliyet göstermelerinde ilk ad›m ihracat yapmakt›r. Bu aﬂamadan sonra lisans anlaﬂmas›, franchising, d›ﬂ ticaret iﬂletmelerini kullanma, ülke d›ﬂ›nda ﬂube açma ve joint venture ile di¤erleri gelir.
Çokuluslu iﬂletmeler yabanc› ülkelere giriﬂleri ve faaliyetleri s›ras›nda de¤iﬂik koﬂullarla karﬂ›laﬂ›rlar. Toplumsal,
kültürel, ekonomik, yasal veya siyasi farkl›l›klar iﬂletmelerin yabanc› ülkelere yat›r›m kararlar›nda etkili olur.
Çokuluslu iﬂletmelerin yönetiminde ilk ad›m planlamad›r.
Ulusal planlama ile uluslararas› planlama aras›nda büyük
farklar vard›r. Çokuluslu iﬂletmelerin organizasyonunda
de¤iﬂik yap›lar uygulanabilir.
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Kendimizi S›nayal›m
Özet bölümündeki konular› yeterince anlay›p anlayamad›¤›n›z› ölçmek için aﬂa¤›daki sorular› yan›tlamaya çal›ﬂ›n›z. Sorular› zorlanmadan yan›tlad›¤›n›zda bir sonraki Üniteye geçebilirsiniz. Ancak zorland›¤›n›z sorulara iliﬂkin
konular› tekrarlaman›z yarar›n›za olacakt›r. Unutmay›n!
Do¤ru yan›tlar› Ünitenin sonunda bulabilirsiniz.

6. Aﬂa¤›dakilerden hangisi mülkiyetin yat›r›m yapan iﬂletmeye ait olmas›n›n sa¤layaca¤› üstünlüklerden de¤ildir?
a. Yönetim sa¤lamas› esnekli¤i
b. Yerel ortaklarla kâr paylaﬂ›m›nda uzlaﬂma
sa¤lamas›
c. Teknoloji ve tecrübenin denetimini sa¤lamas›

1. Aﬂa¤›dakilerden hangisi, uluslararas› iﬂletmenin, ulusal

d. Yeni iﬂ alanlar› yarat›lmas›n› sa¤lamas›

ve yabanc› ülke güçlerinin etkileﬂimi alt›nda kalarak et-

e. Riskin azalmas›n› sa¤lamas›

kilenmesine neden olur?

7. Dünya düzeyinde finansman, üretim, pazarlama ve

a. Ulusal çevre

personel bölümlerini içeren bir çokuluslu iﬂletmenin or-

b. Yabanc› çevre

ganizasyon yap›s›, aﬂa¤›dakilerden hangisiyle ifade edilir?

c. Uluslararas› çevre

a. Fonksiyonel tabanl› global yap›

d. Politik çevre

b. Ürün tabanl› global yap›

e. Kültürel çevre

c. Matriks yap›

2. ‹ﬂletmenin çeﬂitli ülkelerden yöneticiler taraf›ndan

d. Bölge temeline dayal› yap›

yönetilmesi, çokuluslulaﬂma ölçütlerinden hangisinin kap-

e. Proje yap›s›

sam›nda yer al›r?

8. Çokuluslu bir iﬂletmenin, faaliyetle bulundu¤u ülkeler-

a. ‹ki veya daha fazla ülkede faaliyet

de birbirinden farkl› fiyatlarla ürün sat›ﬂ›, yapmas› hangi

b. Ülke d›ﬂ›na mülkiyet

çevre koﬂullar›ndan etkilendi¤ini gösterir?

c. ‹hracat-ithalat yöneticisi çal›ﬂt›rma

a. Politik yasal çevre

d. Üst yönetimin milliyeti

b. Ekonomik finansal çevre

e. Lisans anlaﬂmas› yapma

c. Kültürel çevre

3. Bir iﬂletmenin ülke d›ﬂ›na aç›l›rken tercih edebilece¤i,

d. D›ﬂ çevre

en az riskli ve en kolay yol aﬂa¤›dakilerden hangisidir?

e. ‹ç çevre

a. ‹thalat-ihracat

9. Aﬂa¤›dakilerden hangisi çokuluslu bir iﬂletmenin faaliyet

b. Lisans anlaﬂmas›

ile ilgili geçti¤i ülke dikkate almas› gereken kültürel çev-

c. Franchising

re özelliklerinden, biri de¤ildir?

d. ﬁube açma

a. Dil

e. Joint venture

b. Gelenekler

4. Aﬂa¤›dakilerden hangisi, çokuluslu iﬂletmelerin dolay-

c. Ekonomik durum

s›z yat›r›m› olarak s›n›fland›r›labilir?

d. Yaﬂam biçimleri

a. ﬁube açma

e. De¤erler

b. Lisans anlaﬂmas›

10. Farkl› ülkelerde teknolojileri birbirine yak›n mal üre-

c. ‹thalat

timi yapan bir çokuluslu iﬂletme aﬂa¤›daki organizasyon

d. ‹hracat

yap›lar›ndan hangisine sahiptir?

e. Franchising
5. Aﬂa¤›dakilerden hangisi lisans anlaﬂmas› say›lamaz?

a. Bölge temeline dayal› yap›
b. Ürün tabanl› global yap›

a. Ticari isim

c. Matriks yap›

b. Franchising

d. Fonksiyonel tabanl› global yap›

c. Buluﬂlar

e. Müﬂteri temelli yap›

d. Metotlar
e. Turn-key

Yaﬂam›n ‹çinden - Biraz Daha Düﬂünelim

“

Yaﬂam›n ‹çinden
Aﬂa¤›da bu Ünitede inceledi¤imiz konularla ilgili, gerçek
hayattan örnekler yer almaktad›r. Örnek olaylar› okuyarak, bunlara iliﬂkin sorular› yan›tlay›n›z. Örnek olaylar›
dikkatlice okuyup, sorular› yan›tlaman›z, ö¤rendiklerinizin pekiﬂmesi ve daha kal›c› olmas› aç›s›ndan son derece
önemlidir.
Gillette ‹ﬂletmesi
Gillette ‹ﬂletmesi Meksika’da halk›n›n ancak %8’inin traﬂ
köpü¤ü kulland›¤›n›, geri kalan›n›n su ve sabun kulland›¤›n› gördü. Daha önce kulland›¤› yüksek fiyatl› ambalajdan vazgeçti ve plastik tüp üreterek traﬂ köpü¤ü sat›ﬂ›n›
iki kat›na ç›kard›. Latin Amerika halk›n›n ABD’deki büyüklükteki paketleri almaya güçleri yetmedi. Ayn› ﬂekilde
Hoover, ABD mal› yüksek fiyatl› çamaﬂ›r makinelerini
alamayan Meksikal›lar için basit ve ucuz çamaﬂ›r makineleri üretti.
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Biraz Daha Düﬂünelim
1. Çokuluslu iﬂletmelerin globalleﬂmeye etkileri nelerdir?
2. Çokuluslu iﬂletmeyi ulusal iﬂletmeden farkl› yapan
özellikleri nelerdir?
3. Kesenefobi nedir?
4. Bir iﬂletmenin çokuluslu olmas›ndaki ölçüler nelerdir?
5. ‹hracat-ithalat faaliyeti ile ülke d›ﬂ›na ç›kmak sizce iyi
bir yol mudur?
6. Lisans anlaﬂmas› iﬂletmelere ne katk› sa¤lar?
7. Joint venture uygulamas›n› tan›mlay›n›z.
8. Yaln›z ihracat faaliyeti olan bir iﬂletmenin organizasyon ﬂemas›n› haz›rlay›n›z.
9. Ürüne dayal› organizasyon yap›s›, çokuluslu iﬂletmelerde hangi koﬂullarda uygulan›r?
10. ‹ﬂletmelerin uluslararas› yat›r›m kararlar›nda karﬂ›laﬂabilece¤i farkl›l›klar nelerdir?

1. Örnekleri verilen iﬂletmeler, Meksika’daki faaliyet ve uygulamalar›n› hangi unsurlara göre ﬂekillendirmektedir?
2. Bu iki iﬂletmenin Türkiye pazar›na girme koﬂullar› neler olabilir?
Avrupa’da Joint Venture
Ali Günce, torna tezgahlar› yapan Seklice ‹ﬂletmesi’nin
genel müdür yard›mc›s›d›r. Genel müdür As›m Gelenbe
bir gün odas›na Ali Günce’yi ça¤›r›r. Türkiye’deki sat›ﬂlar›n iyi oldu¤unu, ancak yeni stratejik hedefler belirlemeleri gerekti¤ini söyler. Japon ve ABD’li rakiplerin
baﬂar›l› bir ﬂekilde dünya pazarlar›nda faaliyet gösterdiklerini ve Do¤u Avrupa pazarlar›na hiç girmediklerini
söyler.
Ali Günce iﬂletmenin Türkiye’de yeterince baﬂar›l› oldu¤unu, ayr›ca ürünlerin baz› komﬂu ülkeler ile Asya ülkelerine ihraç edildi¤ini belirtir.
Genel müdür ihracat faaliyetlerinin yer ald›¤› ülkelerde
ekonomik sorunlar›n çok artt›¤›n› bu ülkelerin d›ﬂ bankalara çok borcu oldu¤unu belirtir. Ayr›ca "Bizim yeni
pazarlara ihtiyac›m›z var ve Do¤u Avrupa doymam›ﬂ bir
pazar olacakt›r." diyerek görüﬂünü belirtir.
1. Yukar›daki olay› yorumlay›n›z.
2. Sizce yeni pazarlara girmek bu iﬂletme için
gerekli midir?

”
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organizasyon yap›lan" bölümünü gözden
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Sözlük

Sözlük
A
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C-Ç
Çal›ﬂma sermayesi: Genellikle nakit ve nakit benzerleriyle, geçici yat›r›mlar, alacaklar ve stoklar gibi en geç bir y›l için-

Amaç: ‹ﬂletmenin ulaﬂmak istedi¤i durum.

de nakde dönüﬂebilecek dönen varl›klar›n yönetimi.

Arac› kuruluﬂ: Mali piyasa araçlar›n›n ç›kar›m›, al›m›, sat›m› ve
pazarlamas›yla u¤raﬂan kuruluﬂ.

Ç›kt›lar: Girdilerin ürüne dönüﬂmesi.

Araﬂt›rma, geliﬂtirme ve tasar›m: Yürürlükteki uygulamalar›n

Çokuluslu iﬂletme: Ülke içi ve ülke d›ﬂ›ndaki yat›r›mlar› iﬂlet-

özelliklerinde güncel de¤iﬂiklikler yaparak iﬂletme kâr›n›

me amaçlar›na ve iﬂletme sahiplerinin ç›karlar›na uygun

art›rmaya yönelik çal›ﬂmalar.
Aranmayan mal: Tüketicilerin haberdar olmad›¤› ya da haberdar olsalar da sat›n almay› düﬂünmedi¤i, aniden ortaya ç›kan ihtiyaçlar›n› karﬂ›lamak için sat›n ald›¤› mal.
Ak›c› üretim sistemi: Bütün üretim araç gereci, makinalar ve
iﬂgörenlerin, bir üretim hatt› etraf›na ya da kayan ﬂerit etraf›na yerleﬂtirildi¤i sistem.

B

bir biçimde yöneten bir ticaret veya sanayi kuruluﬂu.

D
Dayan›kl› mal: Genellikle bir y›ldan fazla bir süre kullan›lan ve
tüketilen mal.
Dayan›ks›z mal: Genellikle birkaç kez kulland›ktan ve k›sa bir
süre sonra tüketilen mal.
De¤iﬂim: Pazarlaman›n yaratt›¤› bir pazarlama hizmeti.
Denetim iﬂlevi: Amaçlara ulaﬂ›l›p ulaﬂ›lmad›¤›n›n ya da ne ölçüde ulaﬂ›ld›¤›n›n belirlenip, gerekiyorsa düzeltici önlem-

Baﬂabaﬂ noktas›: Toplam gelirin toplam maliyeti karﬂ›layacak
düzeyde olmas› durumu.
Be¤enmeli mal: Fiyat, kalite, renk, biçim ve modaya uygunluk
bak›m›ndan karﬂ›laﬂt›rma yap›larak sat›n al›nan mal.
Beﬂeri iliﬂkiler yetene¤i: Çal›ﬂma hayat›ndaki bireylerle iliﬂki
kurma yetene¤i.
Bilanço: Mizanda yer alan hesaplardan borç kalan› veren varl›klar›n sol kolonda, alacak kalan› veren kaynaklar›n sa¤
kolonda yer ald›¤› bir tabloya verilen ad.
Biçim de¤iﬂikli¤i: Dar anlamda üretim.

lerin al›nmas› süreci.
Depolama: Bir pazarlama hizmet üretimi.
Dividant kararlar›: Elde edilen kârlar›n ne kadar›n›n ortaklara,
ne kadar›n›n iﬂletmede b›rak›laca¤› ile ilgili kararlar.
Do¤al kaynaklar: Do¤adan elde edilen, do¤rudan ya da iﬂlenerek kullan›lan maddeler.
Donan›m: Bilgi iﬂlemede kullan›lan her türlü fiziksel araç gereç
ve malzemeye verilen ad.

E
Endüstriyel mal: En son tüketiciye sat›lmay›p, üretimde kulla-

Bilgisayar bütünleﬂik üretim sistemi (CIM): Geleneksel üre-

n›lan veya al›n›p üzerinde baz› iﬂlemler yap›ld›ktan sonra

tim iﬂlevlerinin otomatik teknolojilerle yer de¤iﬂtirmiﬂ otomasyona dönüﬂmüﬂ biçimi.

sat›lan mal.
Emek (iﬂgücü): Üretimi gerçekleﬂtirenlerin fiziksel ve düﬂünsel

Bilgi iﬂleme: Verileri, bilgiye dönüﬂtüren iﬂlemler dizisi.
Bilgi sistemi: Donan›m, yaz›l›m, uzman personel ve denetle-

katk›lar›.
Ekonomiklik: Üretimin sat›ﬂ tutar›n›n, üretimin maliyet tutar›na

me ö¤eleriyle, verileri bilgiye dönüﬂtüren bir iﬂletme alt
sistemi.
Bilgi iﬂleme süreci: Kaydetme, s›nama, s›n›fland›rma, düzenle-

oranlanmas›.
Ekonomik mal: Üretimi için emek harcanan mal.
Ekonomik etkenlik: ‹ﬂletmelerin ellerinde bulunan k›t kaynak-

me, özetleme, matematiksel ya da mant›ksal hesaplama,
saklama, ço¤altma, eriﬂim ve iletme aﬂamalar›n› kapsayan

lar›n en iyi biçimde kullan›m›.
Ekonomik olmayan mal (serbest mal): Üretimi için hiçbir ça-

süreç.

ba ya da örgütlenme gerektirmeyen ve do¤ada haz›r bulu-

Biliﬂim yönetimi: Geniﬂ alan a¤lar›n›, an›nda bilgi iﬂlemeyi,
elektronik bilgi de¤iﬂimini, elektronik postay› ve yerel bilgi

nan mal.
Etik: Herhangi bir eylemin kabul edilebilir biçimde gerçekleﬂti-

a¤lar›n› kurma, izleme, yenilikleri iﬂletmeye kazand›rma ve
çal›ﬂanlar›n yeniliklerden yararlanmalar›na destek sa¤lama.

rilmesini sa¤layan temel kurallar ya da de¤iﬂkenler.
Eﬂ Zamanl› Mühendislik: Süreç tasar›m›yla ayn› zamanda yü-

Birincil piyasa: Dolaﬂ›ma ilk kez ç›kar›lan finansal varl›klar›n
al›n›p sat›ld›¤› piyasa.

rütülen ürün tasar›m› çal›ﬂmalar›.
Eylemsel plân: Stratejik plânlarda saptanan amaçlara nas›l ula-

Bütünleﬂik iﬂletme bilgi sistemi: ‹ﬂletme yönetiminin bilgi

ﬂ›laca¤›n› belirleyen plân.

gereksinmesini karﬂ›lamak için; verilerin derlenmesi, s›nf-

F

land›r›lmas›, verilerin ve bilgilerin veri tabanlar›na depo-

Factoring: K›sa vadeli kredili sat›ﬂlardan do¤an alacak haklar›-

lanmas›, verilerin de¤iﬂik amaçlar için bilgiye dönüﬂtürülmesi, bilgilerin iﬂletme organizasyonundaki de¤iﬂik birimlere iletilmesi iﬂlevlerini yerine getiren bütünleﬂik bir iﬂletme alt sistemi.
Bölümlere Ay›rma: ‹ﬂletme ile ilgili çal›ﬂmalar›n ya da faaliyetle-

n›n devredilmesi.
Faiz: Paran›n kullan›m hakk›ndan belirli bir süre için vazgeçilmesinin bedeli.
Fayda: Mal ve hizmetlerin insan gereksinmelerini karﬂ›lama
özelli¤i.

rin grupland›r›lmas› yolu ile bölümlerin oluﬂturulmas› ve bu

Finans: Para, fon ya da sermayenin ifadesi.

bölümler aras›ndaki çal›ﬂma iliﬂkilerinin belirlenmesi iﬂlemi.

Finansman: Para, fon ya da sermayenin sa¤lanmas›.
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Sözlük

Finansal analiz: Finansal tablolarda yeralan kalemler aras›nda-

Hesap: Finansal iﬂlemlerin bütün iﬂletmelerde hep ayn› adla
kayd›na yarayan kavram.

ki iliﬂkilerin kurulmas›n›, ölçülmesini ve yorumlanmas›n›
kapsayan bir süreç.

Hesap Kalan›: Bir hesab›n borç taraf› toplam› ile alacak taraf›
toplam› aras›ndaki fark.

Finansal sistem: Bir ekonomide fonlar› arz ve talep edenlerin,
fon ak›m›n› sa¤layan araç gereçlerin ve bunlar› düzenleyen

Hisse senedi: Anonim ﬂirketlerin sermaye paylar›n› temsil eden
k›ymetli evraklar.

hukuki ve idari kurallar›n bütünü.
Finansal yönetim: Fonlar›n belirlenmesi, uygun alanlara yönlendirilip yönetilmesi.

Hizmet: Sat›ﬂa sunulan faaliyet, fayda ya da doyum.
Hizmet üretimi: Üretici ile tüketici aras›nda birebir dolays›z
iliﬂki kurmay› sa¤layan sosyal eylem.

Finansal planlama süreci: Finansal ihtiyaçlar›n tahmini, bu ihtiyaçlar›n karﬂ›lanmas› için bütçelerin geliﬂtirilmesi ve fi-

I-‹

nansal kontrolun yap›lmas›.

‹htiyaç: Tüketicilerin içinde bulunduklar› koﬂullar ile içinde bu-

Fiyat: Pazarlama karmas›n›n gelir getiren tek eleman›.
Fizibilite (Yap›labilirlik): Karmaﬂ›k, büyük projelerin gerçekleﬂtirilmesinden önce, uzun ve kapsaml› araﬂt›rma ve plânlama çal›ﬂmalar›.
Fiziksel da¤›t›m: Endüstri ve tüketim mallar›n›n pazarlama politikas›na uygun olarak üreticiden veya depodan al›c›ya hareket ettirilmesini sa¤layan sipariﬂi yorumlama süreci.

lunmay› arzu ettikleri koﬂullar aras›ndaki farkl›l›k.
‹kincil piyasa: Daha önce al›m ve sat›ma konu olmuﬂ finansal
varl›klar›n al›n›p sat›ld›¤› piyasa.
‹letiﬂim: Bilgi, duygu, düﬂünce ve anlay›ﬂ›n bir taraftan di¤er tarafa aktar›lmas› süreci.
‹nsan Kaynaklar› Yönetimi (‹KY): ‹ﬂletmelerde insan kayna¤›n›n etkin yönetilmesini sa¤layan iﬂlev ve çal›ﬂmalar›n tümü.

Franchising: Bir iﬂletmenin, imtiyaz, maliyet, sat›ﬂ ve da¤›t›m

‹nsan Kaynaklar› Plânlamas›: Gereken say›da ve nitelikte

haklar›n›n, isim ve marka kullan›m› ile birlikte bir baﬂka iﬂ-

iﬂgücünü, istenen zamanda ve yerde haz›r bulundurma

letmeye verilmesi.

çabalar›.
‹ntranet: ‹nternet teknolojisinin iﬂletme içi iletiﬂimde kullan›l-

G
Gelir tablosu: Dönem Kâr› veya Zarar› Hesab›’ndan yararlan›larak düzenlenen tablo.
Genel muhasebe: ‹ﬂletme yöneticisi ile iﬂletme d›ﬂ› bilgi kullan›c›lar›na iﬂletmenin mali durumu ve faaliyet sonuçlar› hakk›nda bilgilendirme.
Geribildirim: Sistemdeki hatalar›n an›nda görüntülenmesi ve
düzeltici eylemlerde bulunulmas› biçimindeki iﬂleyiﬂe verilen ad.
Giriﬂim: Baﬂkalar›n›n gereksinmelerini karﬂ›lamak üzere, pazar›
olan ve pazarda fiyat› oluﬂan ekonomik mal ve hizmetleri
ortaya koymak ve sahibine kâr sa¤lamak amac›n› güden
bir iﬂletme.
Giriﬂimci: Gereksinmeleri karﬂ›lamak üzere mal ve hizmet üretiminin gerçekleﬂtirilmesi için üretim faktörlerinin biraraya
getirilmesini sa¤layan kiﬂi.
Grup teknolojisi: Üretimle ilgili benzerliklerin, belirli kalite
çemberinde bir araya getirilerek grup oluﬂturulmas›; böylece zaman, çaba ve malzeme tasarrufu sa¤lanmas›.
Güç: Bireyin, baﬂkalar›n› istedi¤i yönde davran›ﬂa yönlendirebilme yetene¤i.
Güdüleme: ‹nsanlar›n faaliyetlerinin ve çabalar›n›n devam›n›
sa¤layan ve onlar› harekete geçiren uygulamalar›n toplam›.

H

mas›.
‹nternet: Tüm dünyada, milyonlarca bilgisayar› birbirine ba¤layan uluslararas› a¤.
‹stekler: ‹nsanlar›n ihtiyaçlar›n› karﬂ›layan (ürün tipi, ürün markas› vb.) konulardaki özel seçimleri.
‹ﬂgücü Envanteri: ‹ﬂletmenin personel arz›n› (mevcudunu) nitelik olarak irdeleyen çal›ﬂma.
‹ﬂletme: ‹nsan gereksinimlerinin karﬂ›lanmas› için mal ve/veya
hizmet üretiminin gerçekleﬂtirildi¤i iktisadi birim.
‹ﬂletme biliminde etkenlik: Belirli bir girdi ile en yüksek ç›kt›n›n elde edilmesi, belirli bir ç›kt› düzeyinin en düﬂük girdiyle sa¤lanabilmesi.
‹ﬂletme bilimi: ‹ﬂletmelerin kuruluﬂu, finansman›, üretim araçlar›n›n sa¤lanmas›, üretilen mal ve hizmetlerin pazarlanmas›, örgütlenip, yönetilmeleri ve parasal olaylar›n izlenmesi
konular›n› ele al›p inceleyen bilim dal›.
‹ﬂletme bilgi sistemi: Girdi, süreçleme, ç›kt›, geribildirim, kontrol ve çevre ögelerinden oluﬂan sistem.
‹ﬂletme iﬂlevleri bilgi sistemi: Pazarlama, üretim, personel, finans gibi iﬂlevleri destekleyen sistem.
‹ﬂletme sermayesi yönetimi: ‹ﬂletmenin sahip olaca¤› çal›ﬂma
sermayesi düzeyi ile çal›ﬂma sermayesi kalemlerinin bileﬂimi yan›nda, bunun nas›l finanse edilece¤ini de içeren
yönetim.

Halkla iliﬂkiler: Bir kurumun mallar› ve hizmetleri hakk›nda
topluma iletiler sunulmas›.
Hat›rlat›c› reklam: Bilinen bir ürünün kullan›m›na, özelliklerine ve yararlar›na iliﬂkin olarak, tüketicilerin ürünü hat›rlamalar› için tekrarlanan reklam.

‹ﬂ analizi: ‹ﬂletmede yap›lan bir birinden farkl› iﬂlere yönelik bilgilerin tek tek toplanmas›, de¤erlenmesi ve yorumlanmas›.
‹ﬂ gerekleri: ‹ﬂi yapacak personelde olmas› gereken nitelikler.
‹ﬂ tan›mlar›: ‹ﬂle ilgili bilgileri belirli bir sistematik alt›nda, tek
bir sayfada veren iﬂ formlar›.

Sözlük

‹ﬂe al›ﬂt›rma program›: Yeni iﬂgöreni iﬂletmenin bir parças›

Marka: Bir ürünü di¤erlerinden ay›rmak için bir isim, bir sözcük, bir tasar›m, bir sembol ya da bunlar›n bileﬂimi.

durumuna getirmeyi amaçlayan süreç.

J
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Miktar esnekli¤i: Üretilen ürün ya da verilen hizmet miktar›n›
h›zla artt›rabilme yetene¤i.

Joint venture: ‹ki veya daha çok orta¤›n kendi faaliyetlerini
sürdürürken, belli bir iﬂi görmek üzere sürekli veya geçici

Muhasebe: ‹ﬂletmenin gerçekleﬂen faaliyetlerinin para cinsinden izlenmesi ve ilgililere iletilmesi çabas›.

olarak bir ﬂirket kurup, bu ﬂirketin faaliyetleri için kendi iﬂletmelerinden teknik, mali ve ticari destek sa¤lamak üzere

Muhasebe bilgi sistemi: Çift tarafl› kay›t esas›na göre iﬂleyen,

anlaﬂmalar›.

her türlü muhasebe raporlar›n› haz›rlayabilecek ﬂekilde ta-

Just In Time (JIT): Üretim için gereken malzemenin ihtiyaç duyuldu¤u anda temin edilmesi.

sarlanan bilgi sistemi.
Muhasebe bilgi sistemi: Personel, belgeler, donan›m ve rapor-

K

lardan oluﬂan sistem.

Kalite: Günümüz üretiminde birici önceli¤i alan bir tüketici

Mülkiyet Faydas›: Tüketicilerin bir ürüne sahip olmas› ve kul-

be¤enisi.

lan›m› üzerinde kontrol yetkisini kullanmas›yla yarat›lan

Kârl›l›k: Belirli bir zaman kesiti içinde, iﬂletme faaliyetleri sonu-

de¤er.

cunda elde olunan toplam net kâr›n, o zaman kesitinde

N

kullan›lan kapitale oran›.

Nakit bütçesi: K›sa dönemli nakit gereksinmesinin belirlenme-

Kampanya: Belirli bir amaca ulaﬂmak için ve bir konu ya da

sinde kullan›lan bir plânlama arac›.

düﬂünce çevresinde oluﬂturulan, planlanm›ﬂ ve düzenleﬂti-

Nominal de¤er: Finansal varl›klar›n üzerinde yaz›l› olan de¤er.

rilmiﬂ bir dizi sat›ﬂ çabas›.

O-Ö

Kavramsal yetenek: ‹ﬂletmenin bütününe yönelik politika ve

Ofis otomasyonu: Geleneksel ofis ortamlar›nda yap›lan her

stratejiler geliﬂtirme.
K›sa süreli planlama: Bir y›ldan daha k›sa süreli olarak yap›-

türlü iﬂin, elektronik araçlarla yap›lmas›.
Organize piyasa: Resmi bir piyasa yerinin oldu¤u, devletin gö-

lan planlama.
Kitle üretimi: Tek üretim, parti üretimi veya ak›c› üretim türle-

zetimi ve denetimi alt›nda olan piyasa.
Organize olmam›ﬂ piyasa: Finansal varl›klar›n al›m ve sat›m›-

rinden herhangi biriyle yap›lan çok büyük ölçekli üretim.
Kiﬂisel sat›ﬂ: Al›c› ile iﬂletmenin bir eleman›n›n birebir ve ço-

n›n yap›laca¤› belirli bir mekan›n bulunmad›¤› piyasa.
Örgütleme: Plânlarda belirtilen hedeflere ve bunlara ulaﬂmak

¤unlukla yüz yüze yapt›klar› iletiﬂim süreci.
Kurumsal reklam: Örgütsel imaj›n, düﬂüncelerin ve politik ko-

için kararlaﬂt›r›lan yollara uygun bir örgüt oluﬂturma süreci.
Öncü reklam: Potansiyel müﬂterilere ürün hakk›nda bilgi vere-

nular›n sunumu.

rek, belirli bir ürün markas›ndan ziyade bir ürün grubu

Kodlama: Bir iﬂletmenin fiziksel ve fiziksel olmayan varl›k ve
eylemlerinin de¤iﬂik ölçüleme göre s›n›fland›r›larak harf,

için talep yaratmaya yönelik reklam.
Özel Giriﬂim: Bireylerin devlet müdahalesi olmaks›z›n, kendi

rakam ve sembollerle ifade edilmesi.
Kolayda mal: Tüketicilerin s›k s›k ve ilk görüﬂte sat›n ald›klar›

ekonomik ç›karlar› do¤rultusunda davrand›¤› bir sistem.
Özelli¤i olan mal: Kendine özgü nitelikleri ya da markalar› ne-

mal.

deniyle, tüketicilerin sat›n almak için özel çaba harcamaya

Komisyoncu ve acenta: Mallar›n al›m ve sat›m›nda sat›c›y› ya
da al›c›y› temsil eden ve komisyon karﬂ›l›¤›nda çal›ﬂan ba-

istekli olduklar› mal.
Öz kaynak: Ortaklar›n, iﬂletmenin varl›klar› üzerindeki hak

¤›ms›z arac›ya verilen ad.

L

sahipli¤i.

P

Leasing ﬂirketi: Bir mal›n kullan›m hakk›n›, belirli bir kira karﬂ›l›¤›nda, belirli bir süre için kiralayan kurum.
Liderlik: Amaçlara ulaﬂmak için baﬂkalar›n›n davran›ﬂlar›n› yönlendirme ve di¤erlerini etkileme süreci.
Likidite: ‹ﬂletme varl›klar›n›n paraya dönüﬂtürülme yetene¤i.
Lisans anlaﬂmas›: Bir iﬂletmenin, mallar›n›n ve isminin yabanc› bir ülkede üretilip sat›lmas› konusunda izin vermesi.

M

Plân: Bütçeye oranla daha genel kapsaml›, çok defa bir y›ldan daha uzun bir döneme iliﬂkin ve say›sal aç›dan s›n›rl› çal›ﬂma.
Plânlama: Amaçlar›n ve bu amaçlara ulaﬂmak için uygun yöntemlerin belirlendi¤i süreç.
Parti üretim sistemi: Belirli bir mamül türünden bir parti veya
bir seri üretim yap›ld›ktan sonra, üretim program›n›n de¤iﬂtirilerek, baﬂka bir mamül türünden baﬂka bir partinin

Mal: ‹nsan gereksinmelerini ve isteklerini gidermeye yarayan
somut araç.
Maliyet muhasebesi: ‹ﬂletme yöneticisine üretimle ilgili maliyet

üretimine geçildi¤i sistem.
Para Piyasas›: Bir y›l ya da daha k›sa süreli fon arz ve talebinin
karﬂ›laﬂt›¤› piyasalar.

giderlerinin türleri ile bunlar›n gider yerleri olarak iﬂletme

Pazar bölümleme: Rakiplere karﬂ› iﬂletmenin güçlü yönlerini

bölümlerine göre ve çeﬂitleri yönünden mamullere göre

ortaya koyan ve iﬂletmenin kaynaklar›n› verimli kullanma-

da¤›l›m› hakk›nda bilgilendirme.

y› hedefleyen analitik süreç.
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Sözlük

Pazarlama bilgi sistemi: Pazarlama karar vericileri için gerekli

Tan›t›m: Bir mal, hizmet, yer, fikir, kiﬂi, ya da kurum hakk›n-

olan bilgilerin toplanmas›, analiz edilmesi, de¤erlendiril-

da herhangi bir bedel ödemeksizin yay›nlanan haberlerin

mesi ve ilgili taraflara ulaﬂt›r›lmas›nda insanlardan, araçlardan ve süreçlerden yararlan›lmas›.
Perakendeci: Nihai al›c›lara satmak için sat›n alma iﬂlevini yapan, üretici ya da toptanc›lardan sat›n ald›¤› mallar› tüketicilere satan pazarlama arac›l›k edeni.
Performans de¤erleme: Personelin iﬂinde gösterdi¤i baﬂar› derecesinin saptanmas›.
Personel dönüﬂüm oran›: Belli bir dönemde çeﬂitli nedenlerle iﬂletmeden ayr›lan personel say›s›n›n yüzdesi.
Proforma tablo: Tahmini finansal tablo.

R

tümü.
Taﬂ›ma: Bir pazarlama hizmet üretimi.
Tek üretim sistemi: Bir tek üretim biriminin belirli bir yerde
yap›lmas›.
Tek kullan›ml› plân: Bir defal›k kullan›lmak üzere oluﬂturulan
plân.
Teknoloji: Mal ve hizmet üretimi için kullan›lan yöntemler.
Teknik etkenlik: (1) ‹ﬂletme faaliyetlerinin belirlenen niceliksel
standartlara ulaﬂabilme derecesi, (2) belirli bir iﬂi en ucuz
yoldan yerine getirmek ya da belirli bir ç›kt›y› elden gelen
en düﬂük girdi ile sa¤layabilmek.

Reel faiz oran›: Ödünç verilebilir fonlar›n arz ve talebine ba¤l›
olarak belirlenmesi.
Rekabetçi reklam: Rakip ürünlere göre ürünün belirli özellik
ve üstünlüklerini gösteren reklam.
Reklam kampanyas›: Hedef kitleye yönelik bir dizi reklam›n
yarat›lmas› ve sunulmas›.

S-ﬁ
Sat›ﬂ geliﬂtirme: Tüketicileri sat›n almaya özendirmek ve arac›lar›n iﬂlevlerini daha etkin k›lmak için yap›lan her türlü çaba.
Standartlaﬂt›rma: Bir ürünün veya onu oluﬂturan parçalar›n,
önceden saptanm›ﬂ de¤erlere uygun üretilmesine iliﬂkin
çabalar.
Seçimli da¤›t›m: Bir ürünün da¤›t›m› için mevcut baz› sat›ﬂ
noktalar›n›n kullan›lmas›.
Sermaye: Üretimde yararlan›lan, para ve parasal de¤eri olan
her tür donan›m.
Sermaye bütçelemesi: Uygun ve verimli yat›r›m alanlar›n›n
araﬂt›r›lmas› ve sermaye harcama önerilerinin de¤erlendirilmesi süreci.
Sermaye piyasas›: Vadesi bir y›l› aﬂan orta ve uzun süreli fon
arz ve talebinin karﬂ›laﬂt›¤› piyasaya verilen ad.
Süreç tasar›m›: Bir mal›n üretimindeki özel aﬂamalar›n tan›mlanmas› ve bu aﬂamalar›n özelliklerinin öngörülmesi.
Sürekli üretim sistemi: Üretimin, tam gün, vardiyal› ve devaml› olarak yap›ld›¤› sistem.
Sürekli plân: ‹ﬂletme faaliyetlerinde süreklilik ve düzen sa¤lanmas›yla ilgili olan plân.
Sipariﬂ üretim sistemi: Sipariﬂi verenin isteklerine göre özel
olarak tasarlanan üretim.
S›n›rl› veya tekelci da¤›t›m: Ürünün, da¤›t›m s›ras›nda sadece
belirli sat›ﬂ noktalar›n›n kullan›lmas›.
Stratejik plân: Örgütün zaman içindeki büyüme ve geliﬂimini
etkileyen sorunlarla ilgili olan plân.

T

Teknik yetenek: Teknikleri, yöntemleri, donat›mlar› ve süreçleri kullanma ve anlama yetene¤i.
Tutundurma: Tüketicilerin sat›nalma kararlar›n› etkilemek için
onlar› bilgilendirmeyi ve ikna etmeyi amaçlayan eylemler.
Tüketici: Gereksinme ve isteklerini karﬂ›lamak amac›yla mal ya
da hizmetleri sat›n alan ve kullanan bireyler ya da örgütler.
Tüketim: ‹nsan gereksinimlerini ve isteklerini karﬂ›lamak amac›yla üretilen mal ve hizmetlerin kullan›m›.
Tüm mal kavram›: Bir maldan beklenen faydalar› kapsayacak
fiziksel, ekonomik ve psikolojik unsurlar›n bütünü.
Toptanc›l›k: Yeniden satmak ya da iﬂletmede kullanmak amac›yla mallar›n sat›m› ve sat›mla ilgili tüm faaliyetler.
Toplumsal sorumluluk: Toplumla iﬂletmeler aras›ndaki bir
toplumsal anlaﬂma.

U-Ü
Uzun süreli plân: Bir y›l› aﬂan süreler için yap›lan plân.
Üretim ögeleri: Mal ve hizmet üretiminde yararlan›lan, bir ülkenin sahip oldu¤u temel kaynaklar.
Üretim: Hammaddeleri ve di¤er maddeleri ürüne dönüﬂtürme
ya da k›saca, fayda yaratma süreci.
Üretim planlamas›: Günlük, haftal›k, ayl›k ve y›ll›k üretim düzeylerinin önceden belirlenerek, buna uygun düzeyli üretim yap›lmas›.
Üretim yönetimi: Üretim sistemlerinin tasar›m›, kurulmas› ve
iﬂletilmesi.
Ürün: Dokunulur ve dokunulmaz niteliklerin oluﬂturdu¤u
bütün.
Ürün esnekli¤i: Bir ürünün üretiminden di¤er bir ürünün üretimine, h›zla geçebilme yetene¤i.
Üretim esnekli¤i: Üretim sürecinin, tüketici gereksinmelerine
h›zl› yan›t verebilme yetene¤i.
Ürün dizisi: Birbiriyle yak›n iliﬂkisi olan bir grup mal.
Ürün karmas›: Belirli bir sat›c› taraf›ndan sat›ﬂa sunulan ürün
dizileri.

Talep: Sat›n alma gücü olan bireylerin ekonomik mal ve hizmetlere karﬂ› gösterdikleri istekler.
Taktik plân: Haz›rlanan stratejik plânlar›n uygulamaya konmas› için gerekli olan plân.

Ürün reklam›: Ürünlerin kullan›m›na, özelliklerine ve yararlar›na iliﬂkin yap›lan reklam.
Üst yönetim bilgi sistemi: Yönetim kurulu üyelerinin bilgi gereksinmelerini karﬂ›layan bilgi sistemi.

Sözlük

V
Verimlilik: Üretimden elde edilen ç›kt›lar›n fiziksel niceliklerinin, üretimde harcanan girdilerin fiziksel niceliklerine
oran›.
Veri taban›: Veri, bilgi model ve bilim belleklerine verilen ortak isim.

Y
Yabanc› kaynak: Üçüncü ﬂah›slar›n iﬂletmenin varl›klar› üzerindeki hak sahipli¤i.
Yal›nlaﬂt›rma: Üretim süreçlerinin daha verimli ve daha üretken duruma getirilmesi çabas›.
Yatay birleﬂme: Birbirinin ayn›s› olan mallar› üreten ve pazarlayan iﬂletmelerin birleﬂmesi.
Yayg›n (Yo¤un) Da¤›t›m: Bir ürünün da¤›t›m› için mevcut tüm
sat›ﬂ noktalar›n›n kullan›lmas›.
Yaz›l›m: Çeﬂitli bilgi iﬂlem programlar›, prosedürleri ve yönergelerine verilen isim.
Yer Faydas›: Tüketicilerin ürünleri istedikleri yerlerden sa¤lanmas›yla elde edilen de¤er.
Yöneltme: Yöneticinin astlar›n›n faaliyetlerini yönlendirmesi ve
onlara ne yapmalar› gerekti¤ini bildirmesiyle ilgili yönetsel
süreç.
Yönetim: Baﬂkalar› arac›l›¤›yla amaçlara ulaﬂma süreci.
Yönetim piramidi: Bir iﬂletmedeki yönetim basamaklar›n›
gösterme.
Yönetsel yetenek: Kavramsal, beﬂeri ve teknik yetenek.

Z
Zaman Faydas›: Tüketicilerin ürünleri istedikleri an elde etmeleri ile yarat›lan de¤er.
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