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ÖZET 

 

YENİ PAZARA GİRMEK İÇİN YÖNETİCİLERİN  

KARAR VERME SÜRECİ:  

KOSOVA PAZARINA GİREN TÜRK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ 

 

MORİNA, Vedat  

Yüksek Lisans-2017 

İşletme Anabilim Dalı 

İşletme Bilim Dalı 

 

Danışman: Yrd. Doç. Dr. Umut KOÇ 

Küresel ticarete yeni pazar girme kararı yüksek risk ve fırsatlarla dolu 

stratejik bir harekettir. Çalışmanın amacı, yöneticilerin yeni dış pazara girme kararını 

nasıl aldıkları ve karar alma sürecini etkileyen faktörleri araştırmaktır. Araştırma, 

Kosova pazarına giren Türk işletmeleri üzerİnde nitel yöntemle gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmada, Kosova'da faaliyet gösteren altı işletmenin sahip ya da genel müdürleri 

ile yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi ile veri toplanmıştır. Açık uçlu soruların 

kullanıldığı görüşmeler kaydedilİp metin haline dönüştürülmüştür. Çözümleme 

sonucunda elde edilen bulgular Türk işletmelerinin Kosova'da ölçekleriyle tutarlı bir 

şekilde aracılı ihracatı tercih ettiklerini göstermiştir. Uluslararasılaşma kararında 

coğrafi, idari ve siyasal, iktisadi ve kültürel unsurların rol oynadığı; uluslararası bilgi 

kaynağı olarak müşteri, aracı ve sosyal bağların tercih edildiği; uluslararasılaşırken 

temel verimlilik artışı olarak ölçek ekonomilerinin gösterildiği ortaya çıkmıştır. 

Çalışma, Türk yöneticilerin Kosova pazarına girerlerken kültürel yakınlığa büyük 

önem verdikleri sonucunu göstermektedir. Özellikle, Kosova Türkiye Ticaret Odası 
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gibi aracı kuruluşların etkililiğinin ve sayısının artması Türk işletmelerinin 

Kosova’ya girişini daha da kolaylaştıracaktır.  

 

Anahtar Kelimeler: Karar alma, Kosova, Türkiye, Uluslararası ticaret, Yeni pazara 

girme, Stratejik kararlar 
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ABSTRACT 

 

YENİ PAZARA GİRMEK İÇİN YÖNETİCİLERİN  

KARAR VERME SÜRECİ:  

KOSOVA PAZARINA GİREN TÜRK İŞLETMELERİ ÖRNEĞİ 

 

MORİNA, Vedat  

Master Degree-2017 

Department of Business Administration 

 

Adviser: Asst. Prof. Dr. Umut KOC 

 Decision making to entry new market in global business is a strategic move with 

elevated risk and opportunities.  The aim of the study was to inquiry how managers 

make decision to entry new foreign market and what factors influence the decision-

making process. The research has qualitative approach of Turkish businesses 

entering in Kosovo’s market. In the study, data were collected through semi-

structured interviews with Turkish owners or general managers of six businesses 

operate in Kosovo.  Interviews which had open-ended questions were recorded and 

transcripted. Findings show that Turkish businesses choose intermediated export 

since they are small-and-medium sized enterprises. It is found that cultural, 

admisintrative and political, geographic and economic factors play important roles in 

internalization decission. Moreover, the source of efficiency increase during 

internalization is achieving economies of scale. Finally, prominent information 

sources of internalization are customers, intermediaries, and social bonds.   

According to research, Turkish decision makers give important weight to the cultural 

proximity during the entrance to Kosovo market. The enterance of Turkish business 

to Kosovo market will be easier by the increasing effectiveness of Kosovo Turkey 

Chamber of Comerce and opening similar organizations.  
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Key Words: Decision-Making, Kosovo, Turkey, International trade, Entering in 

foreign markets, Strategic decisions. 
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ederim.



 

 

GİRİŞ 

 

Karar alma, işletmelerde yöneticilerin her gün karşılaştıkları, işletmeye 

rekabet üstünlüğü kazandırabilen ve zaman zaman işletmenin hayatta kalmasını 

etkileyebilen oldukça karmaşık bir süreçtir. Örgüt içerisinde karar alma 

kaçınılmazdır. Karar almanın yönetimle eş anlamlı görülmektedir (March ve Simon, 

1958). Bu nedenle örgüt dinamikleri, karar almanın derinlemesine bir şekilde 

anlaşılmasını gerektirir. Stratejik karar alma, her tür örgütteki önemli veya temel 

kararları ifade etmek amacıyla kullanılmakta; örgüt tanımı ise insan çabasını içeren 

her türlü kolektif sosyal, ekonomik veya politik faaliyeti içermektedir. Stratejik 

kararlar, örgüt içerisindeki kişilerin çevresinde ve arasında gerçekleştiği için, karar 

almanın sosyal pratiğini ön plana çıkarmaktadır (Nutt ve Willson, 2010). Örgütler 

büyürken daha karmaşık hale gelirler ve karar alma, işletmenin zorlu bir faaliyeti 

haline gelir. Yöneticilerin, hem örgüt hem de temel paydaşları için faydalı olabilecek 

kararlar almaları konusunda baskı altında oldukları durumlarda, belirsiz olan 

seçenekler arasından seçim yapmaları beklenir. Bu durum karar alma sürecinin 

incelenmesi, kararların geliştirilmesi konusunda yaklaşımlar bulunmasını ve 

büyürken ya da küçülürken nasıl daha iyi karar alınabileceğinin anlaşılması 

konusunun araştırılmasının gerekli olduğunu ortaya koymaktadır. 

Günümüzde pek çok işletme, ülkeler arasında yatırım ve ticaret faaliyeti 

gerçekleştirmektedir. İşletmelerin uluslararasılaşması anlamına gelen bu süreçle, 

tedarik, üretim, pazarlama ve satış sonra hizmetlerden oluşan ana falliyetler ile 

muhasabe, finans, insan kaynakları ve ar-ge’den oluşan destek faaliyetleri başka 

ülkelere yayılabilmektedir. Faaliyetlerin yayılımının yanı sıra, ihracat, lisans 

anşlaşması ve doğrudan yabancı yatırım gibi çeşitli yöntemlerle işletmeler farklı 

ülkere giriş yapmaktadır.  
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Dünya Bankası’na (2015) göre Türkiye, dünyanın en büyük ilk yirmi 

ekonomisi arasında yer almaktadır ve üst-orta gelirli bir ülkedir. 1980’lerden itibaren, 

Türkiye büyük bir hızla kentleşmiş, uluslararası ticaret ve finansa kapılarını açmış ve 

kamu hizmetlerine erişimi yüksek düzeye çekmeyi başarmıştır.  Bu ortamda, Türk 

işletmelerinin yurt dışındaki pazarlara açılmak istemeleri doğaldır. Türkiye, Avrupa 

Birliği’yle (AB) Gümrük Birliği anlaşmasını imzalamış ve ülkedeki pek çok işletme 

Avrupa pazarına yönelmiştir. Ancak Türk işletmelerinin AB pazarına doğru olan bu 

yön değişimi 1 Ocak 1996’da AB-Türkiye Gümrük Birliği Anlaşması’nı imzaladıktan 

sonra ortaya çıkmamıştır; ticaret bu anlaşmadan öncesine dayanmaktadır (Kaminski 

ve Ng, 2006).  

Yukarıdaki bağlam dikkate alındığında, Türk işletmelerinin Kosova pazarına 

girmeleri ve yakın gelecekte yatırımlarını artırmaları beklenmektedir. Güneydoğu 

Avrupa’da bulunan ve bağımsız bir devlet olan Kosova, her ne kadar henüz AB üyesi 

olmasa da imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları dolayısıyla yatırım için avantajlı bir 

konumdadır. Buna ek olarak, Türkiye ve Kosova devletleri ülkeye girişi kolaylaştıran 

anlaşmalar imzalamıştır ve bu anlaşmalar Türk işletmeleri için kolaylık 

sağlamaktadır. Avrupa’nın en genç ülkesi olan Kosova, yabancı yatırıma ihtiyaç 

duymakta ve diğer ülkeler de Kosova ekonomisindeki bu boşluktan faydalanmak 

istemektedir. Bu tez kapsamında, Türk işletmelerinin Kosova’ya yatırım 

yapmalarının ardındaki çeşitli sebepler incelenecektir.  

Bu araştırmada, yönetsel karar alma açısından uluslararası işletmecilik 

konusuna odaklanılacak, karar almada rasyonellik varsayımı kapsamında karar alma 

sürecindeki sorunlar belirlenecek ve işletme faaliyetlerinde davranışsal faktörleri 

dikkate alan çalışmalar tartışılacaktır. İşletmede ve çevresinde meydana gelen 

değişiklikler yeni sorunlara ve fırsatlara yol açmaktadır. Uluslararasılaşma süreci 

yönetim ve örgüt açısından sadece stratejik bir karardan oluşan kolay bir süreç 

olmamasına rağmen pek çok işletme, uluslararasılaşmayı gelecek vaat eden bir 

strateji olarak görmektedir (Johanson ve Vahlne, 1977). Uluslararası faaliyetlere 

başarısızlıkla başlayan işletmelere pek çok örnek vermek mümkündür. Bu 
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işletmelerin, genellikle tecrübenin önemini göz ardı ettiklerini vurgulanmaktadır. 

Uluslararasılaşma sürecinde işletmelerin uzun vadeli kârlarını artırmaya çalıştıkları 

ve bunun da büyümeyle eş anlamlı olduğu varsayılır (Williamson, 1966). İşletmeler 

aynı zamanda risk alma seviyelerini en düşük düzeyde tutmaya çalışırlar. Johanson ve 

Vahlne (1977) bu çabaların, işletmenin her düzeyinde karar almayı karakterize 

ettiğinin varsayıldığını vurgulamışlardır. Bu varsayımlar ve kararın alındığı çerçeveyi 

oluşturan ekonomik ve işletmeye özgü faktörler dikkate alındığında model, 

uluslararasılaşma düzeyinin algılanan riski ve fırsatları, bu durumun da kararları ve 

mevcut faaliyetleri etkilediğini varsaymaktadır. Yeni ticari alanlara girmeden önce 

yöneticilerin, girmek istedikleri bu pazar hakkında bilgi sahibi olmaları, genel olarak 

ifade etmek gerekirse, “mevcut ve gelecekteki arz ve talep, rekabet yapısı, dağıtım 

kanalları, ödeme koşulları ve para transfer imkânları ile ülkeden ülkeye ve dönemsel 

olarak değişen koşullarla ilgili” bilgilere sahip olmaları gerekmektedir (Carlson, 

1974). 

Stratejik yönetim yazını, işletmelerin mevcut ve gelecekteki güçlü ve zayıf 

yanlarını, olası pazar fırsatları ve tehditleriyle dengelemek amacıyla sürekli bir 

mücadele içinde olduklarını ileri sürer (Steiner, 1975; Hofer ve Schendel, 1978; 

Schendel ve Hofer, 1978). Schendel ve Hofer (1978), rekabetçi konumun 

değerlendirilmesi için endüstrinin temel başarı faktörlerinin belirlenmesi gerektiğini 

ileri sürmüşlerdir. Yazarlara göre, “Temel başarı faktörleri, yönetimin aldığı ve bir 

endüstrideki çeşitli işletmelerin genel rekabetçi konumlarını önemli derecede 

etkileyebilecek olan kararlar vasıtasıyla etkileyebileceği değişkenlerdir. Bu faktörler 

genellikle endüstriler arasında farklılaşmaktadır (s. 77)”. Temel başarı faktörlerine 

örnek olarak pazar payı, ürün hattı genişliği, satış dağıtım etkinliği, göreli ürün 

kalitesi, üretkenlik, rekabetçi fiyatlandırma, çalışanların yetenekleri ve genel imaj 

verilebilir. 

Araştırmada, yöneticilerin yeni pazarlara girme kararlarını nasıl aldıkları, 

onları yeni pazarlara girmeye teşvik eden ya da yeni pazarlara girmekten alıkoyan 

unsurları, yeni pazarlara giriş kararı alırken ve yeni pazarlara girerken karşılaşılan 
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sorunlarla nasıl başa çıktıkları sorularını cevaplayabilmek için araştırma nitel yöntem 

benimsenmiştir. 
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1. BÖLÜM 

 

KARAR ALMA 

 

 

1.1. KARAR ALMAYA GİRİŞ 

Günlük yaşantımızda pek çok sorunla karşı karşıya kalınmaktadır ancak 

işletme çevresi açısından bakıldığında bu problemler daha karmaşıktır, pek çok 

seçenek arasından seçim yapmak daha zordur ve özellikle yöneticilerin yönettikleri 

işletmeleri için uzun vadeli, karmaşık ve önemli kararlar almaları gereken 

durumlarda, karar almak oldukça güçtür. Bu tür durumlarda alınan stratejik kararlar 

işletmenin yönünü belirlemektedir. Stratejik kararlar alırken işletmenin kendisini ve 

rakiplerini tanıması önemlidir. Kendini ve rakiplerini tanımanın önemi antik çağ 

savaş stratejilerinde dahi yer almıştır. Bu durum, 2,000 yıl öncesinde şu sözlerle 

açıklanmıştır: “Düşmanınızı ve kendinizi iyi tanıyın, böylece yüzlerce savaşa girseniz 

bile tehlikede olmazsınız. Kendinizi bilip düşmanınızı bilmezseniz kazanacağınız her 

zafere karşın yenilgiyle de karşılaşabilirsiniz. Ne kendinizi ne düşmanınızı bilirseniz 

gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır” (Tzu, 1971). Benzer şekilde işletmeler 

de kendi alanlarında başarıyı elde etmek için hem kendilerini hem de rakiplerini iyi 

tanımalıdır. 

Strateji sürecine ilişkin araştırmaların temel konusu, işletmelerin amaçları 

veya stratejileri doğrultusunda belirsizlikle yüzleştikleri ve bu durumu çözüme 

kavuşturdukları stratejik karar almayı incelemektir (Chakravarthy ve Doz, 1992; 

Eisenhardt ve Zbaracki, 1992). Stratejik karar almanın incelenmesinde pek çok 

araştırmacı, işletmelerinin çevresini anlamaya çalışırken sıklıkla belirsiz uyaranlarla 

karşılaşan yöneticileri sınırlı rasyonelliğe sahip karar vericiler olarak tanımlayan 

(March ve Simon, 1958) “bilişsel” yaklaşımı benimsemiştir (Daft ve Weick, 1984).  

Bilişsel yaklaşıma göre, yöneticilerin bilgiyi arama ve analiz etme dereceleri, 

karar alma davranışlarının önemli bir parçasını oluşturmaktadır (Fredrickson, 1984; 
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Miller, 1987). Bilişsel önyargı, belirli bir biçimde düşünme eğilimidir. Bu yaklaşımın 

çıkarımlarından biri, yöneticilerin karar alma davranışlarının önyargıları ve inançları 

gibi bilişsel faktörlerden etkilenebileceği şeklindedir (Krueger ve Dickson, 1994).  

Yeni girişimlerdeki karar alma otoritesi genellikle yoğunlaşmıştır: Pek çok 

yeni girişimin özünde bir veya birkaç anahtar yönetici ve az sayıda kurum içi 

hiyerarşi basamağı bulunmaktadır (Mintzberg ve Waters, 1982). Diğer taraftan, 

büyük işletmelerde, üst düzey yöneticilerin grup dinamikleri, örgütsel karar almada 

bireysel bilişsel faktörlerin etkisini azaltabilir (Mintzberg, Raisinghani, ve Theoret, 

1976). Son 30 yılda stratejik yönetim alanındaki araştırmacılar, yöneticilerin bilişsel 

süreçlerinin stratejik karar alma üzerindeki potansiyel etkisinin giderek daha fazla 

farkına varmışlardır.   

Farklı geçmişlere sahip kişiler orta veya yüksek derecede zorluğa sahip 

sorunlarla ilgilenirken kendilerine çok fazla güvenmektedir (Fischhoff, Slovic, ve 

Lichtenstein, 1977). Bazı araştırmalar, yönetsel süreçlerde kendine aşırı güvenin 

tahmin ve planlama (Hogarth ve Makridakis, 1981) ve uzlaşma (Bazerman ve Neale, 

1982) gibi konuları etkileyebildiğini göstermiştir. 

Pek çok kuramcı, stratejik karar alma davranışlarının belirleyicisi olarak 

yöneticilerin, çevresel faktörlere olan duyarlılıklarına odaklanmıştır. Bu kuramcılar, 

çevresel tarama, yorumlama, nitelik atfetme ve kategorize etme konularını ön plana 

çıkarmışlardır. Yönetsel kararlar, yöneticilerin, karşılaştıkları stratejik konuları 

“tehdit” veya “fırsat” olarak sınıflandırmalarından etkilenmektedir (Dutton ve 

Jackson, 1987). Bilgilerin nereden, hangi kaynaktan edinildiği ve hangi bilgilerin 

onlar için önemli olup hangilerinin önemli olmadığı çok önemlidir. Benzer şekilde 

Starbuck ve Milliken (1988) stratejik karar almanın, sadece yöneticilerin bilgiyi 

işleme biçiminden değil aynı zamanda hangi verileri fark edip hangilerini dikkate 

almadıklarından da etkilendiğini iddia etmişlerdir. Diğer araştırmacılar, yöneticileri 

karar alma sürecinde etkileyen faktörün hem başarı hem de başarısızlık durumunda 

önceki stratejilerini sürdürmeleri olduğunu ifade etmişlerdir. Lant ve Batra (1992) ise 
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çevresel farkındalıkları yüksek olan yöneticilerin stratejik yönelimlerini yeniden 

şekillendirme olasılıklarının daha yüksek olduğunu ifade etmişlerdir.      

 

1.2. KARAR ALMAYI ETKİLEYEN FAKTÖRLER 

Günlük hayatta bireyler önemli veya önemsiz pek çok problemle 

karşılaşmaktadır. Kişilerin seçimlerini nasıl yaptıklarını anlamak, oldukça fazla ilgi 

duyulan bir alan olan bilişsel psikolojinin konusudur. Karar almayı etkileyen çeşitli 

faktörler bulunmaktadır. Kişilerin bulundukları çevrede aldıkları kararları etkileyen 

faktörler içerisinde geçmiş deneyimler (Juliosson, Karlsson ve Garling, 2005), bilişsel 

önyargılar (Stanovich ve West, 2008),  yaş ve bireysel farklılıklar (de Bruin, Parker, 

ve Fischhoff, 2007), kişinin kendine olan inancı (Acevedo ve Krueger, 2004) ve 

bağlılığın artması yer almaktadır. Bu faktörler, karar alma sürecini ve alınan kararı 

etkilemektedir. Bazı seçimler, tıpkı yeni bir pazara girme örneğimizde olduğu gibi, 

karmaşıktır ve karar alma sürecinde çok adımlı bir yaklaşım gerektirir.  

Geçmiş deneyimler gelecekteki karar alma yaklaşımını etkileyebilir ve 

geçmişteki kararlar, yöneticilerin gelecekteki kararlarını şekillendirebilir (Juliosson, 

Karlsson, ve Garling, 2005). Bireyler aldıkları herhangi bir karara bağlı olarak olumlu 

sonuçlar elde ettiklerinde, benzer durumlarda benzer şekilde karar verme eğiliminde 

olurken; diğer taraftan, geçmişteki hatalarını tekrarlamamaya çalışırlar (Sagi ve 

Friedland, 2007). Ancak şunu önemle belirtmek gerekir ki, geçmişteki deneyimler 

doğrultusunda gelecekte alınacak kararlar her zaman en iyi kararlar değildir. Finansal 

alanda aldıkları kararlarla başarılı olmuş kişiler yatırım kararlarını, beklenenin aksine, 

geçmişteki kazançlarına bakarak değil, geçmişi dikkate almadan seçeneklerini 

değerlendirerek alırlar (Juliosson, Karlsson, ve Garling, 2005).  

Karar almayı etkileyen çeşitli bilişsel önyargılar bulunmaktadır. Bilişsel 

önyargılar; hatalı kanılara, hafızada yanılmalara ve yanlış mantık yürütmelere neden 

olabilecek, gözlem ve genellemeye dayalı düşünme şablonlarıdır (West ve Toplak, 

2008). Bilişsel önyargılar kişilerin, beklenen gözlemlere ve önceki bilgilere daha 
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fazla inanıp güvenerek, belirsiz veya riskli görülen bilgileri veya gözlemleri büyük 

resme bakmadan dikkate almamalarına neden olabilir. Bu etki, alınacak kararın zayıf 

olmasına neden olabileceği gibi diğer taraftan bilişsel önyargılar, kişilerin sezgilerini 

kullanarak etkili kararlar almalarına imkân verebilir (Shah ve Oppenheimer, 2008). 

Karar alma sürecinde bireysel farklılıklar da etkili olabilir. Araştırmalar 

sosyo-ekonomik durum, yaş ve bilişsel yeteneklerin karar almayı etkilediğini 

göstermiştir (de Bruin, Parker, ve Fischhoff, 2007). İleri yaşta olan bireyler, karar 

alma yeteneklerine normalden daha fazla güvenebilir ve bu güven de, stratejileri 

uygulama yeteneklerini engelleyebilir (de Bruin vd., 2007). İleri yaştaki yetişkinlerin, 

daha genç yaştaki yetişkinlere göre karar alırken daha az seçenek tercih ettikleri ve 

daha az bilgi arayışında oldukları araştırma bulgularıyla da desteklenmiştir (Reed, 

Mikels, ve Simon, 2008).  

Yaş ise, karar almayı etkileyen bireysel faktörlerden sadece birisidir. de Bruin 

vd. (2007)’ne göre düşük sosyo-ekonomik seviyedeki kişilerin kaynaklara ve eğitim 

imkânlarına erişimi daha az olabilir ve bu durum onları olumsuz tecrübeler karşısında 

daha hassas hale getirebilir. Bu nedenle kendi kontrolleri dışında olan olayları 

genellikle olumsuz bir bakış açısıyla değerlendirmeye daha eğilimlidirler ve bunun 

sonucunda da geçmiş kararlarından yola çıkarak yanlış kararlar alabilirler. 

Karar almayı etkileyen bir diğer faktör ise kişisel becerilere olan inançtır. 

Kişiler, karar alacakları konuya inandıkları zaman karar alma konusunda daha umutlu 

olurlar. Acevedo ve Krueger (2004)’a göre kişiler, sonuçlar veya durum üzerinde 

etkili olacaklarına inandıklarında katılımcı olmaya daha fazla eğilimli olacaklardır. 

Örneğin oylarının sayılacağına ve sonuçlar üzerinde etkili olacaklarına inandıklarında 

bireyler oy kullanırlar.  
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1.3. KARAR ALMA HIZI 

Karar alma hızı kavramı, örgütün karar alma sürecinin tüm aşamalarını, bir 

kararla ilgili girişilen ilk eylemden kesin karar alınıncaya kadar geçen sürenin 

tamamını kapsayacak şekilde, ne kadar hızlı yerine getirebildiğini ifade eder 

(Eisenhardt, 1989). Rekabetin çok yoğun olduğu günümüz koşullarında, yeni bir 

pazara girme veya sektörde yeni bir ürün ya da hizmet yapma kararını ilk kimin aldığı 

oldukça önemlidir. Bazı durumlarda, karar alma hızı alandaki başarının bir göstergesi 

olabilir. Geleneksel karar alma görüşlerini sorgulayan Eisenhardt (1989), hızlı karar 

alanların, yavaş karar alanlara göre daha fazla bilgi kullandıklarını iddia etmiştir. 

Hızlı karar alanlar ayrıca, yavaş karar alanlara göre daha fazla seçenek geliştirmekte 

ve iki kademeli öneri sürecini kullanmaktadırlar. Yazar nihai olarak da, bu şablon 

doğrultusundaki hızlı karar alma davranışının daha üstün bir performansa yol açtığını 

iddia etmiştir.  

Donaldson ve Lorsch (1983), karar alma gruplarını incelediklerinde herhangi 

bir karar alma durumunda risk algısının karar sürecini yavaşlattığı bulgusunu elde 

etmişlerdir. Ancak, Wally ve Baum (1994) yöneticilerin riske karşı tolerans 

derecelerinin farklı olabileceğini ileri sürmüşler ve riske tolerans derecesinin, karar 

hızını olumlu etkilediği sonucunu elde etmişlerdir. Bu duruma, risk toleransı yüksek 

yöneticilerin, karşılaştıkları durumları riskli olarak kategorize etme ve buna bağlı 

olarak da karar alma sürecini uzatacak düşünme ve analiz etme faaliyetlerine girme 

olasılıklarının daha düşük olmasının yol açtığı söylenebilir. Eisenhardt (1989) bilişsel 

işlemenin hızlanması ve güvenin karar alma hızını artırdığını ifade etmiştir. Benzer 

şekilde Wally ve Baum (1994), sezgilerine güvenen yöneticilerin daha hızlı karar 

verdiklerini iddia etmiştir.   
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1.4. KENDİNE AŞIRI GÜVENME VE KARAR ALMA 

Kendine aşırı güven ile hızlı karar alma arasında pozitif bir ilişki vardır. Bu 

duruma yol açan çeşitli nedenler bulunmaktadır. İlk olarak, aşırı güven, yöneticinin 

risk algısını düşürmektedir. Herhangi bir durumun algılanan risk düzeyiyle karar alma 

hızı arasındaki negatif yönde ilişkiye (Donaldson ve Lorsch, 1983), kaybetme 

olasılığının yöneticilerin karar alma sürecinde çok daha dikkatli ve titiz olmalarının 

neden olduğu düşünülmektedir.   

İkinci olarak, kendine aşırı güven, yöneticilerin kendilerine sunulan bilgileri 

kendi güven hislerini pekiştirecek şekilde işlemelerine neden olmaktadır (Starbuck ve 

Milliken, 1988). Örneğin, yöneticiler yalnızca kendi güvenlerini doğrulayan veya 

fikirlerini destekleyen bilgileri dikkate alabilir, inançlarını sorgulayan bilgileri ya da 

beğenmedikleri veya kendi istek veya ilgilerinin aksine olan bilgileri dikkate 

almayabilir veya önemsiz olarak gösterebilirler.  

Kendine aşırı güven üçüncü olarak dış çevrenin kişinin kararlarından 

etkilenebileceği inancına yol açabilir (Dutton ve Jackson, 1987). Bu inanç 

yöneticilerin motivasyonunu ve oportünist eylemlere olan bağlılığını artırabilir ve 

karar alma durumunda, bir an önce sonuca ulaşarak çevreleriyle doğrudan etkileşime 

geçmek istemelerine yol açabilir (Daft ve Weick, 1984). Bu eğilim, yöneticilerin 

karar durumlarını algılama biçimlerini sadeleştirecektir. Olayları daha sade biçimde 

ele almak, yöneticilerin karar hızını artırarak daha güçlü ve etkili hareket etmelerine 

imkân verecektir. Kendine aşırı güvenli olan bireyler, kendi bilgi düzeylerinin ve 

yeteneklerinin akıllıca karar vermek için yeterli olduğunu düşünürler ve detaylı 

inceleme, analiz veya planlama sonucunda elde edilecek bilgilerin, yalnızca aldıkları 

kararı doğrulayacağına ya da bu kararda küçük iyileşmelere yol açacağına inanırlar. 
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1.5. ÖZYETERLİLİK VE KARAR ALMA 

Öz yeterlilik beklentileri, bireyin, arzu ettiği sonuçlara yol açacak davranışı 

gerçekleştirme konusunda kendi yeteneklerine olan inancıdır. Bunun için hem bilişsel 

hem de duygusal nedenler bulunmaktadır. Bandura (1977) bilişsel açıdan ele 

alındığında öz yeterliliğin, daha yüksek düzeyde konsantrasyon ve bilişsel 

kaynakların daha etkin kullanımıyla ilişkilendirilebileceğini ifade etmiştir. Yazar aynı 

zamanda, kendilerini yetkin olarak tanımlayan bireylerin çeşitli görev veya eylemler 

için çaba sarf ederek başarılı bir şekilde tamamladıklarını ileri sürmüştür. Öz 

yeterlilik, bireylerin mevcut bilişsel, davranışsal ve sosyal becerilerini bir göreve 

yönelik olarak birleştirdikleri ve uyguladıkları üretken bir mekanizma olarak görev 

yapmakta; karar durumlarında yöneticilerin bilgiyi hızlı işlemelerine, amaç ve 

hedeflere odaklanmalarına yardımcı olmaktadır. Bunun aksine öz yeterliliği düşük 

olan bireyler, kararlarının sonuçları konusunda kararsız oldukları için karar alma 

sürecini uzatacak; önemsiz ama problemli konularda karmaşa yaşayacaklardır.  

Bunun yanı sıra, belirli bir konuda güçlü öz yeterliliğe sahip olan bireyler, bu 

alandaki zor problemlere kararlılıkla yaklaşacak; karmaşık yada zor durumlar onları 

engellemeyecektir (Gist ve Mitchell, 1992). Aksine, öz yeterliliği düşük olan bireyler 

karşılaştıkları güçlüklerin büyüklüğü karşısında yenik düşecek ve karar alma 

süreçlerini yavaşlatan kendinden şüphe etme ve duraksamayı yaşayacaktır.  

 

1.6. PROBLEM ÇÖZME BİÇİMİ VE KARAR ALMA 

Yeni girişimlerin yöneticilerinin problem çözme biçimleri, örgütlerinin kara 

süreçlerini etkileyebilir. Kirton (1976) bireylerin problem çözme biçimlerinin, 

“uyarlanabilir (adaptive)” veya “yenilikçi (innovative)” olarak sınıflandırılabileceğini 

ileri sürmüştür. Pek çok araştırmacı, problem çözme türlerinin Kirton’un ileri sürdüğü 

gibi tek boyutlu olmadığını iddia etmişlerdir. Jabri (1991), bireyin problem çözme 

biçiminin birbirinden kavramsal olarak ayrı ve bağımsız iki boyutu olarak “analitik 

(analytical)” ve “sezgisel (intuitive)” biçimlerini tanımlamıştır. Analitik model, 
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bireylerin problem çözme derecelerini kelimeler veya sembollerle ifade edilebilen 

belirli rutinlere bağlı olarak açıklarken; sezgisel model, yalnızca düşünceler, kararlar 

veya eylemlerle anlaşılabilecek ayırt edici, alışılagelmemiş düşüncelerle açıklanan 

problem çözme biçimini ifade etmektedir. Analitik sorun çözme mevcut biçim veya 

formüllerin uygulanmasını içerirken; sezgisel problem çözme, mevcut yaklaşımlardan 

uzaklaşarak veya onları sorgulayarak farklı veri kümelerinin öğeleri arasında yeni 

ilişkiler belirlemeyi içermektedir (Jabri, 1991).   

Herhangi bir bireyin problem çözme biçimi bu iki yaklaşımdan birini veya 

ikisini birlikte içerebilir. Ayrıca, boyutlar birbirinden bağımsız olduğu için, bireyin 

problem çözme biçimi analitik ve sezgisel stratejilerin her ikisinden de faydalanabilir. 

Hangi tip yöneticilerin daha hızlı karar aldıkları sorusuna Wally ve Baum (1994), 

sezgisel yaklaşımı kullanan yöneticilerin analitik yaklaşımı kullanan yöneticilere göre 

daha hızlı karar aldıkları yanıtını vermişlerdir.  

Her ne kadar kararın özelliklerine bağlı olsa da problem çözme sürecinde 

analitik ve sezgisel yaklaşımların birlikte kullanılmasının daha etkili olacağı 

düşünülmektedir. Örneğin, işletmenin geleceğine yönelik çok önemli bir karar 

verilmesi gereken durumda analitik yaklaşımı kullanmak daha uygunken; rutin 

konularda, daha hızlı karar verilmesi gerektiği için, sezgisel yaklaşımı kullanmak 

daha faydalı olacaktır. Ancak genel olarak her iki yaklaşımı bir arada kullanarak, bazı 

durumlarda analitik yaklaşıma bazı durumlarda sezgisel yaklaşıma ağırlık vermek 

olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

 

 

1.7. KARAR ALMA VE İŞLETME PERFORMANSI 

Karar alma hızlı işletmelerin performansı için, özellikle de “fırsat 

penceresinin” çok kısa süre açık kaldığı dinamik çevrelerde oldukça önemlidir 

(Eisenhardt K., 1989). Dinamik bir çevrede yeni girişim söz konusu olduğunda karar 

alma hızı, işletmelerin, fırsatları kaybolmadan önce veya rakiplerinden önce 
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yakalamalarına imkân verdiği için, performans üzerinde önemli etkiye sahiptir 

(Stevenson ve Gumpert, 1983). Karar alma hızı girişimciler için de kritik öneme 

sahiptir çünkü hızlı hareket etme yeteneği küçük işletmelerin büyük işletmelerle etkili 

bir şekilde rekabet edebilmelerini sağlar. Eisenhardt K. (1989) vaka çalışmasında, 

dinamik mikro bilgisayar endüstrisinde karar alma hızının işletme performansını 

artırdığını ortaya koymuştur. Judge ve Miller (1991) ise bir başka sektörde, biyo-

teknoloji işletmeleri örnekleminde, performans ile karar alma hızı arasındaki pozitif 

ilişkiyi göstermişlerdir.     

Ancak, her ne kadar üstün bir performans için hızlı karar almak gerekli olsa 

da, bu bağlamda yetersiz olacaktır. Kararlar aynı zamanda kapsamlı olmalıdır, aksi 

takdirde işletmelerin “içgüdüsel olarak yok olmalarına” neden olabilirler (Langley, 

1995). Örneğin, stratejik işbirliği için seçilen işletme düşük kalitede hizmet sunuyorsa 

bu işbirliği zararlı olacaktır. Aksine,  bu tür faktörlerin önceden bilinerek dikkate 

alınması, yöneticilerin söz konusu pazara girmeden önce tahmin ettiklerinden çok 

daha az çaba harcamalarına neden olacaktır. Brown ve Eisenhardt (1998), 

Nautilus’un karşılaştığı problemlerin hızlı, kapsamlı olmayan kararlar veren 

işletmelerin karşılaştıkları tipik sorunlar olduğunu iddia etmişlerdir. Yazarlar 

özellikle bu tür işletmelerin, kendilerini dürtüsel ve reaktif bir strateji uygularken 

bulduklarını belirtmişler; hızlı ve fazla düşünülmeyen bir karar alma sürecinde sahip 

olan ve endüstrilerinin hızına ayak uydurmaya çalışan işletmelerin ironik bir biçimde, 

kısa vadeli taktik eylemlerden ötesini düşünmedikleri ve uzun vadeli stratejik bir 

vizyon oluşturmadıkları için endüstrilerinde izleyici durumuna düştüklerini 

gözlemlemişlerdir.  

Daft, Sormunen, ve Parks (1988) detaylı incelemenin stratejik karar almanın 

kalitesini artırabileceğini, yeni girişimlerin daha iyi anlaşılmasına imkân verdiğini ve 

müşteri ihtiyaçlarını anlayarak inovasyonu tetikleyebileceğini göstermişlerdir 

(Hartman, Tower, ve Sebora, 1994). Yapılan analizler, yeni girişimde bulunan 

yöneticiye, çevresini detaylı bir şekilde tanımlama ve miyopluktan veya 

dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar yapma olasılığinı azaltacak şekilde detaylı 
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düşünme imkânı verir (Langley, 1995). Tarama ve analiz, rekabet dinamikleri 

açısından da değerlidir. Kapsamlı karar alma genellikle daha fazla seçenekin dikkate 

alınmasını, seçeneklerin daha dikkatli değerlendirilmesini gerektirir ve bu süreçlerin, 

belirsizlik ortamlarında stratejik karar almanın kalitesine katkıda bulunduğu ortaya 

konmuştur (Eisenhardt, Kahwajy, ve Bourgeois, 1997).  

Planlama süreci, yeni bir girişimde bulunan yöneticinin belirsizliği tahmin 

etmesine ve bununla baş etmesine yardımcı olur. Schoemaker (1993) tarafından 

savunulan “çoklu senaryo planlama” yaklaşımı yöneticilerin geleceği tahmin 

etmekten çok “sınırlandırmasını” teşvik eder ve onlara, geleceği tarama, kodlama, 

güncelleme ve anlamalarına yardımcı olacak kavramsal bir yapı sunar. Son olarak, 

Eisenhardt K. (1989) ve Judge ve Miller (1991) karar alma hızı ile performans 

arasında pozitif bir ilişki olduğuna dair kanıtlar ortaya koyarken; Brown ve 

Eisenhardt (1998) hızlı karar almayla ilişkilendirilen potansiyel risklerin üstünde 

durmuşlardır.  
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2. BÖLÜM 

YABANCI PAZARLARA GİRİŞ 

 

2.1. YABANCI PAZAR BİLGİSİ 

Yabancı pazar bilgisi, birimlerin yeni uluslararası (dış) pazarlarda başarılı 

stratejiler oluşturmaları ve uygulamaları için gereken bilgidir. Dış pazara yönelik 

bilgi işletme için oldukça önemli bir kaynaktır ve performans üzerindeki nihai etkisi 

bu bilginin, işletmenin farklı bölümleri arasında nasıl uygulanıldığına bağlıdır. 

İşletmelerin, yeni uluslararası (yerel olmayan) pazarlara girişleri sırasında 

karşılaştıkları en önemli bariyer, yeni pazar çevresine ilişkin derinlemesine bilgi 

sahibi olmamaktır ve bu eksiklik, yeni pazarlardaki başarısızlığın nedenleri arasında 

gösterilebilir.     

Ancak bu bilgi eksikliği yeni pazarlar ile örgütün hâlihazırda faaliyet 

gösterdiği pazarlar arasındaki ekonomik, kültürel, politik ve tarihi faktörler de dâhil 

olmak üzere, çeşitli faktörler açısından yaşanan farklılıktan kaynaklanmaktadır 

(Kogut ve Singh, 1988). Uluslararası yönetim yazını, işletmelerin belirsizliği 

azaltmaları, karar alma sürecini geliştirmeleri ve yeni uluslararası girişimlerin başarılı 

bir şekilde uygulanmasını tetiklemek için söz konusu yeni uluslararası pazar hakkında 

derinlemesine bilgi sahibi olmaları gerektiğini vurgulamaktadır (Li, 1995; Barkema, 

Bell, ve Pennings, 1996). Dış pazara ilişkin bilgi, işletmelerin söz konusu pazarda 

potansiyel riskleri ve gelirleri değerlendirmelerine imkân verdiği için (Schwens, 

Eiche, ve Kabst, 2011) işletmelerin, dış pazarda yatırım yapmadan önce ilgili ülke 

hakkındaki gerekli bilgileri nasıl öğrendiklerinin ve edindiklerinin anlaşılması çok 

önemlidir. 

Araştırmacılar, işletmenin yeni bir pazardaki deneyiminin, bir başka ifadeyle 

yaparak öğrenmenin, bu örtük bilgiye ulaşma konusunda kullandığı en önemli araç 

olduğunu iddia etmektedir (Barkema vd., 1996; Johanson ve Vahlne, 1977). Örneğin, 

çeşitlendirme stratejisini uygulayan bir kurumda, yeni bir pazara veya ülkeye göreli 
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olarak daha önce giren işletmeler, işletme bünyesindeki diğer iş birimlerinin daha 

sonraki girişimlerinde kullanabilecekleri bilgiyi edinirler ve böylece, bu işletmelerin 

söz konusu ülkeye veya pazara girişlerini kolaylaştırarak başarı şanslarını artırırlar 

(Li, 1995; Barkema, Bell, ve Pennings, 1996).  

 

2.2. YABANCI PAZARLARA GİRİŞ 

İşletmeler farklı gerekçelerle uluslararası pazarlara girerler ve pazara girişteki 

bu farklı amaçlar farklı stratejilere, performans hedeflerine ve pazara giriş biçimlerine 

neden olur. Dış pazara giriş yolunun seçimi, işletmenin uluslararası operasyonlarının 

başarısını önemli derecede etkilemektedir. İşletmeler, dış pazara giriş amacıyla 

kullanılabilecek farklı yaklaşımlar arasında seçim yapabilirler. Bu yaklaşımlar 

arasında ihracat, sözleşmeye dayalı giriş yolları (örn. lisans verme, franchising), ortak 

girişim, mevcut bir işletmeyi satın alma ve sıfırdan, sahipliği tamamen işletmeye ait 

olan bir yatırım yapmak yer almaktadır (Pan ve Tse, 2000). Dış pazara girişte doğru 

stratejinin seçimi önemli bir stratejik karardır (Lu, 2002). Pazara giriş yolları işletme 

kaynaklarının sınırlılığı (finansal ve insan kaynağı dâhil), teknoloji, ana ve ev sahibi 

ülke, fiziki uzaklık, endüstri, işletmenin yaşı ve diğer dışsal faktörler gibi pek çok 

nedenden dolayı farklılaşabilir. Başlangıçta benimsenen pazara giriş yolunun 

değiştirilmesi zaman alıcı ve maliyetli olduğu için (Kumar ve Subramaniam, 1997) 

hatalı giriş yolu seçimi işletme performansını olumsuz etkileyecektir (Lu ve Beamish, 

2001; Nako ve Brouthers, 2002). Bu nedenle yeni bir pazara girmeden önce doğru 

kararın alınması oldukça önemlidir.  

İşletmelerin yabancı pazarlara giriş zamanı konusunda farklı görüşler söz 

konusudur. Yabancı pazara ilk giren işletme, geç girenlerin sahip olamayacağı bir 

takım üstünlüklere sahip olabilir. Tescilli teknoloji aracılığıyla pazarda erken 

egemenlik kurma; yabancı pazardaki kıt kaynaklara öncelikli erişim; erken marka 

sadakati oluştururken müşterilerin işletme değiştirme maliyetini yükseltme gibi pazar 

giriş engelleri oluşturma; ana ülkedeki baskın rakiplerle mücadeleden kaçınma ve 

yabancı pazardaki müşteriler ve hükümetler gibi önemli paydaşlarla değerli ilişkiler 
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kurma önde gelen ilk giren üstünlükleridir. Bunların yanı sıra, yabancı pazara geç 

giren işletme de bazı üstünlüklere kavuşabilir. Geç giren işletme, yabancı pazara ilk 

giren işletmenin daha önce yaptığı yatırımlarından bedava faydalanma; ilk giren 

tarafından ortadan kaldırılmış teknolojik ve pazar belirsizleriyle karşılaşmama ve ilk 

girenin bazı sabit varlıklara kilitlenme ya da yeni ürünler için var olan ürün hattını 

feda edememe gibi nedenlerle pazardaki değişimlere uyum güçlüğüyle karşılaşması 

durumunda geç giren işletmenin önüne geçmesi gibi üstünlüklere kavuşabilir (Delios, 

Gaur ve Makino, 2008).  

İşletmelerin neden uluslararasılaştığı akademik araştırmalara konu olmuştur. 

Chandler (1990), ABD, Birleşik Krallık ve Almanya bağlamında gerçekleştirdiği 

araştırmalarıyla ölçek ve kapsam ekonomilerine erişim ile düşük maliyetli kaynaklara 

ulaşmanın uluslararasılaşmasının ardındaki temel güdüler olduğunu göstermiştir. 

Ölçek ekonomilerine ulaşmanın etkisi, sermaye yoğun endüstrilerde emek yoğun 

endüstrilere göre çok daha fazladır. Pek çok işletmenin ürünlerini pazarlayan ticaret 

işletmeleri dünya çağındaki iletişim ve taşıma ağları araçlığıyla ulaştıkları kapsam 

ekonomileriyle daha yüksek satış hacimlerine ve daha düşük maliyetlere 

erişmektedir. Farklı ülkelerdeki düşük maliyetli üretim faktörlerine erişim ile 

işletmeler verimliliklerini artırabilmektedir.    

Yazında, işletmelerin doğrudan yabancı yatırım yoluyla uluslararasılaşma 

nedenleriyle ilgili en çok benimsenen görüşlerden biri; işletmelerin “sahiplik” (O), 

“konum” (L) ve “içselleştirme” (I) üstünlüklerini (topluca, OLI üstünlüklerini) 

değerlendirme arayışlarıdır (Dunning, 1988). Sahiplik, uluslararsılaşan işletmenin 

değerli, nadir, taklit edilmesi güç ve örgütsel olarak yerleşik durumdaki varlıklara 

sahip olması ve bu varlıkların kaldıraç etkisinden yurtdışında yararlanmasına karşılık 

gelmektedir. Konum üstünlükleri, belli bir yerde iş yapma nedeniyle işletmelerde elde 

edilir. Düşük maliyetli ve/veya nitelikli doğal kaynaklara ve emeğe sahip olan; büyük 

ve/veya güçlü pazarlara yakın olan; hükümet sübvansiyonlarının ya da vergi 

indirimlerinin olduğu yerler ya da belirli iktisadi faaliyetlerin kümelendiği yerler, bu 

konumlarda iş yapan işletmelere özel üstünlükler sağlar. İçselleştirme, iki ya da daha 
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fazla ülkede bulunan ve faaliyet gösteren işletmenin ihracat ve ithalat gibi sınırlar 

arası pazarların yerine geçmesidir. Uluslararası işlem maliyetleri, kanun ve 

düzenlemeler genel olarak ulus devlet temelinde mecbur tutulduğu için yerel işlem 

maliyetlerinden daha yüksek olma eğilimindedir (örn. ihracatta aracılarla ya da lisans 

anlaşmasında yerel aktörlerle çalışırken ortaya çıkan fırsatçılık kaynaklı maliyetler). 

İçselleştirmeyle bu risk, ortadan kaldırılmış olur.  

OLI çerçevesi, genel merkezleri gelişmiş ülkelerde olan ve bu yüzden yüksek 

düzeyde teknolojik kaynaklara ve yönetim bilgisine sahip olan işletmelerin doğrudan 

yabancı yatırımlarını açıklamaktadır. Ancak, 1980’lerden itibaren şiddetlenen 

küreselleşme sürecinin önemli aktörleri arasında gelişmekte olan ülkelerdeki 

uluslararası işletmeler de yer almaktadır. Bu işletmelerin doğrudan yabancı 

yatırımlarını açıklayan ve yazında ilgi gören bir yaklaşım “bağlantı” (L), “kaldıraç” 

(L) ve “öğrenme” (L) (topluca, LLL) çerçevesidir (Mathews, 2006). Bağlantı, 

işletmeye özgü zayıf yönleri giderecek; yerel pazarın belirsizliklerini ortadan 

kaldıracak ve/veya küresel fırsatları değerlendirmeye katkı sağlayacak kaynaklara 

ulaşmaya karşılık gelmektedir. Kaldıraç, müşteri ihtiyaç ve isteklerini tam olarak 

anlamaya dayanan işletmeye özgü kaynak ve yetenekler aracılığıyla yerleşik 

uluslararası işletmeler tarafından konulmuş “yayılım engelleri”nin üstesinden 

gelmeye odaklanmadır. Öğrenme, bağlantı ve kaldıraç süreçlerinin tekrarlı 

uygulanması aracılığıyla gittikçe artan örgütsel öğrenmedir. 

OLI ve LLL çerçeveleri, büyük işletmelerin uluslararasılaşmasını açıklamak 

için geliştirilmiştir. Hâlbuki dünyadaki işletmelerin % 95’inden fazlası küçük ve orta 

boy işletmedir (KOBİ)
1
. Dünyadaki toplam katma değerin yaklaşık yarısını ve toplam 

istihdamın, ülkeye göre değişmekle beraber, % 60-90 arasına katkıda bulunmaktadır 

(Acs ve Armington, 2006). Türkiye’deki KOBİ’ler 2014 yılında toplam girişim 

sayısının %99,8’ini, katma değerin %53,5’ini ve istihdamın %73,5’ini oluşturmuştur. 

Türk KOBİ’leri, 2015 yılında ihracatın % 55,1’ini ve ithalatın % 37.7’sini 

                                                           
1
 ABD düzenlemelerine göre KOBİ, 500’den az çalışan istihdam eden işletmeyken (SBA, 

2016); Avrupa Birliği  (EC, 2015) ve Türkiye (KOSGEB, 2012) düzenlemelerine göre KOBİ, 
250’den az çalışan istihdam etmeyen işletmedir.  
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gerçekleştirmiştir. Türkiye’deki KOBİ’ler, 2015 yılındaki ihracatlarının % 49’u 

Avrupa Birliği (AB-28) ülkelerine, %34,5’i Asya ülkelerine gerçekleştirirken; 

ihracatların %92,3’ünü imalat sanayi ürünleri oluşturmuştur (TÜİK, 2016).   

Pek çoğu aile işletmesi olan ve/veya sahibi tarafından yönetilen KOBİ’ler, 

sahiplik yapıları ve yönetim özellikleri açısından çok uluslu işletmelerden 

farklılaşırlar (Cheng, 2008). Bu nedenle pazara giriş için seçtikleri yaklaşım da çok 

uluslu işletmelerden farklı olabilir. Örneğin, aile işletmeleri, sermaye katılımlı ortak 

yatırım gibi bir yöntemi, kontrolü bir ortakla paylaşma konusunda istekli olmadıkları 

için tercih etmeyebilirler (Fernández ve Nieto, 2006). Her ne kadar KOBİ’lerin dış 

pazara giriş için tercih ettikleri yöntemleri açıklamak için kavramsal çerçevelerden 

faydalanan çalışmalar sınırlı olsa da, yapılan çalışmalarda büyük çok uluslu 

işletmelerin pazara giriş yöntemini açıklamak için kullanılan kuramlardan 

faydalanılmaktadır. Kuramların genellenebilirliği önemli olmakla birlikte KOBİ’lerin 

yapıları (örn. kaynak sınırlılığı, dışsal etkilere karşı hassasiyet) dikkate alındığında, 

potansiyel farklılıkların kaynağı olarak, mevcut kuramların daha az ele alınmış 

boyutlarına ilişkin varsayımlarının ele alınması önemlidir (Maekelburger, Schwens, 

ve Kabst, 2012).  

Bu çalışmanın ortaya çıkmasına, çalışmadaki kavramsal boyutlara yönelik 

mevcut bilginin eksikliği neden olmuştur. Araştırmalar çeşitli ana ülke ve ev sahibi 

ülkelerle pazarlara odaklanmış, fiziki mesafenin farklı boyutlarını incelemiş ve farklı 

yaşlardaki işletmelere yoğunlaşmıştır. Ancak, KOBİ’lere özgü özelliklerin 

derinlemesine incelendiği araştırmalara yönelik fazla bilgi bulunmamaktadır. Dış 

pazara giriş için seçilen yöntem işletmenin dış pazardaki faaliyetleri için üstlendiği 

kaynak yönetimi biçimi, risk ve kontrolü belirler (Anderson ve Gatignon, 1986). Bir 

başka ifadeyle, bazı pazara giriş yöntemleri ev sahibi ülkenin kaynakları yönetmesini 

gerektirirken, diğerleri kaynak yönetiminin ortaklar arasında paylaşılmasına imkân 

vermektedir. 

Kuramsal olarak KOBİ’lerin, farklı düzenlemeler gerektiren dört ana 

uluslararasılaşma biçimi arasından tercihte bulunmaları beklenmektedir. Birincisi, 



 
 

20 
 

genellikle KOBİ’lerin evsahibi ülkedeki yerel aracılılarla çalıştıkları ve nadiren, 

doğrudan kendilerinin gerçekleştirdikleri ihracattır. Genel olarak ihracat, diğer 

uluslararasılaşma türlerine göre daha düşük mali risk taşımaktadır. Ancak yalnızca 

ihracatı tercih etmek, yeni pazar fırsatlarını tam olarak değerlendirememe riskini 

taşıyabilir. İkincisi, işletmeler arası ittifaklara ve diğer işbirliği düzenlemelerine 

dayanan işbirlikçi uluslararasılaşmadır. Bu tür uluslararasılaşmada KOBİ kısmen 

yönetsel kontrole sahip olsa da işbirliği yaptığı ortak ya da ortaklarına bağımlıdır ve 

işbirliğine adadığı kaynaklar açısından daha yüksek düzeyde mali risk 

üstlenmektedir. Ortaklar arasında yüksek düzeyde güven yaratma işbirlikçi 

uluslararasılaşmada çok önemlidir çünkü KOBİ’ler doğru kontrol için gereken ne 

yeterli oy güce sahip olurlar ne de yeterli yönetsel varlığa sahiplerdir. Üçüncüsü, daha 

büyük işletmelerin değer zincirlerinde bir konumu sürdürmeye ve bu işletmeleri yeni 

pazarlarda izlemeye dayanan ağ tipi uluslararasılaşmadır. Değer zinciri ağlarındaki 

KOBİ’lerin üstlenmek zorunda kaldıkları yarı yan-kuruluş rolü, büyük işletmelere 

yüksek düzeyde bağımlılık anlamına gelirken; en azından kısa vadede 

uluslararasılaşmanın mali risklerini görece düşük düzeylere indirir. Sonuncu 

uluslararasılaşma türü, işletmelerin yeni bir yabancı pazara tam olarak ve bağımsız 

biçimde girdikleri özerk uluslararasılaşmadır. Bu tür uluslararasılaşmada, KOBİ’ler 

mali ve yönetim sorumluluğu tamamen kendilerinde olarak doğrudan yabancı yatırım 

yoluyla yabancı pazarlara girerler. Kaynak kısıtları, yerel koşullarla ilgili sahip 

olunan düşük düzeyde bilgi ve yerel kurumlarla düşük pazarlık gücü özerk 

uluslararasılaşma, KOBİ’lerce seyrek tercih edilen bir uluslararasılaşma türüdür. 

Ancak eğer başarılırsa, özerk uluslararasulaşma KOBİ’lerin diğer işletmelere daha 

düşük düzeylerde bağımlı olmaları sonucunu doğuracağından, küçük işletme olan 

verdiği esnek olma üstünlüğünden görece daha fazla faydalanılır (Child, 2015).            

Pazara giriş yöntemi aynı zamanda dış pazar faaliyetleri üzerinde, işletmenin 

dış pazardaki operasyonel ve stratejik karar almadaki sorumluluk düzeyi tarafından 

belirlenen farklı düzeylerde kontrol içerir (Hill, Hwang, ve Kim, 1990). Rasheed 

(2005), pazara giriş yöntemleri arasında performans açısından iç ve dış çevre 

faktörlerinin etkilerine bağlı olarak oluşan farklılıkları incelemiş; dış pazara girişte 
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büyüyen iç pazar söz konusu olduğunda ihracat ve sözleşmeye dayalı giriş 

yöntemlerinin kullanılması durumunda uluslararası gelir artışı daha yüksek 

olacakken, dış pazar riskinin yüksek olduğu durumlarda yatırıma dayalı yöntemler 

kullanılması durumunda uluslararası gelir artışının daha yüksek olacağı sonucunu 

elde etmiştir. Bir başka araştırmada, Lu ve Beamish (2006), iki uluslararasılaşma 

stratejisinin, ihracat ve doğrudan yabancı yatırımın, KOBİ’lerin performansı (aktif 

kârlılık) üzerindeki etkisini incelemişlerdir. KOBİ yaşının düzenleyici olarak 

kullanıldığı çalışma sonucunda ihracat faaliyetinin büyüme üzerinde pozitif, ancak 

kârlılık üzerinde negatif etkiye sahip olduğu sonucu elde edilmiştir. Doğrudan 

yabancı yatırım faaliyetinin büyüme ile pozitif bir ilişkisi ancak kârlılıkla u-eğrisi 

şeklinde bir ilişkisi bulunmaktadır. Dış pazara giriş için kullanılan yöntemin 

seçiminin ağırlıklı olarak, işletmenin dış pazardaki kaynak yönetim düzeyine bağlı 

olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. 

İşletmelerin nereye uluslararasılaşması gerektiğine dair sunulan yaygın kabul 

gören bir yaklaşım ülkeler arasındaki kültürel (C), idari ve siyasal (A), coğrafi (G) ve 

iktisadi (E) uzaklığı (topluca CAGE) dikkate alan çerçevedir. CAGE çerçevesine 

göre, ülkelerde farklı lisanlar, etnik topluluklar, sosyal normlar ve eğilimler varsa ve 

ülkeler arasında birbiriyle bağlantılı etnik ya da sosyal ağlar, güven ve karşılıklı saygı 

yoksa ülkeler arasındaki kültürel uzaklık artmaktadır. Ülkeler aynı ticaret bloğunda, 

parasal ya da siyasal birlikte değillerse; ortak para birimi kullanmıyorlarsa; ülkeler 

arasında sömürge bağları bulunmuyorsa, siyasal düşmanlıklar varsa; ülkelerde zayıf 

yasal ve mali kurumlar varsa ülkeler arasındaki idari ve siyasal uzaklık artmaktadır. 

Ülkeler arasında ortak sınırlar, su yoluyla erişim, yeterli taşımacılık ya da iletişim 

bağları yoksa farklı iklimler ve zaman dilimleri varsa ve fiziksel uzaklık arttıkça 

coğrafi uzaklık artmaktadır. Son olarak, ülkelerdeki tüketici gelirleri; maliyetler; 

doğal, finansal ve insan kaynaklarındaki nitelik düzeyi ve enformasyon farklılaştıkça 

ülkeler arasındaki iktisadi uzaklık artmaktadır (Ghemawat, 2001; 2011).  

CAGE çerçevesi, yabancı pazarlardaki işletmelerle ilgili algıları anlamada da 

katkı sağlamaktadır. Özellikle idari ve siyasal uzaklık ile kültürel uzaklığın artması ya 
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da azalması nedeniyle belirli bir ülke kökenli işletme ve ürünlerin olumsuz ya da 

olumlu algılanmasına “ülke menşei etkisi” denmektedir (Bilkey ve Nes, 1982). 

“Yabancılık sıkıntısı”, evsahibi ülkedeki yabancı işletmelerin yerli olmamaları 

nedeniyle karşılaştıkları sorundur (Zaheer, 1995). Ancak işletme açısından ana ülke 

ile evsahibi ülke arasındaki idari ve siyasal uzaklık ve/veya kültürel uzaklık düşük 

düzeydeyse kaynak ülke etkisi “yabancılık üstünlüğü”ne dönüşebilir. Ayrıca, yabancı 

işletmenin evsahibi ülkeden stratejik ittifak kurduğu ortakları varsa ve bu ortakların 

ürün sunumunu tamamlama potansiyeli varsa, yine yabancılık bir üstünlük olabilir 

(Li, 2003). 

 

2.3. YABANCI PAZARLARA GİRİŞTE KÜLTÜRÜN ÖNEMİ 

Birden fazla ülkede faaliyet gösterirken başarılı olmak kültürlerarası bilgi 

sahibi olmayı gerektirir. Kültürlerarası bilgiyle kastedilen, farklı uluslar arasında ve 

bir ulus içerisindeki kültürel farklılıkların işletme faaliyetlerini nasıl etkilediğinin 

anlaşılmasıdır. İlk defa yurt dışına açılan bir işletmenin karşılaşacağı en büyük tehlike 

eksik bilgiye sahip olmaktır. Başka bir kültürdeki uygulamalar hakkında eksik bilgiye 

sahip uluslararası işletmelerin başarısız olma ihtimali yüksektir. Farklı kültürlerde iş 

yapmak, o kültürün değer sistemlerine ve normlarına uyum sağlamayı gerektirir. Bu 

adaptasyon, uluslararası bir işletmenin yabancı bir ülkedeki tüm faaliyetlerini 

kapsamaktadır. Anlaşmaların yapılma biçimi, satış personeli için teşvik edici ödeme 

sistemleri, örgütün yapısı, bir ürünün adı, yönetim ve çalışanlar arasındaki ilişkinin 

yapısı, ürünün tutundurulma yöntemi ve benzeri pek çok faaliyet kültürel farklılıklara 

karşı duyarlıdır (Hill, 2013). 

Farklı uluslardan kişilerle etkili bir şekilde iletişim kurmak iki temel koşulun 

yerine getirilmesini gerektirir. Bunlar ortak bir dili konuşmak ve ortak kurallarla 

standartlara göre hareket etmektir. Kesin olarak bilinmesi gereken, herkesin belirli bir 

aksanla konuştuğu ve hareket ettiğidir. Herhangi bir dili konuşurken doğduğumuz 

zamana ve yere özgü yerel aksanımızla konuşuruz. Aynı şekilde doğru olan ancak 

daha az bilinen bir diğer gerçek ise, ulusal kültürümüze bağlı olan “yerel 
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aksanımızın” düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı etkilediğidir. 

Uluslararası bakış açısına sahip olmak için, farklı kültürlerden kişilerin ait olduğu 

kültürel çeşitlilik içerisinde kendi kültürümüzün bilincinde olmamız gerekmektedir. 

Ulusal kültürlerin farklılıklarıyla ilgili bilgi edinmenin mümkün olduğu günümüz 

koşullarında kişisel uluslararası deneyimin yerini hiçbir şey tutamaz. 

Bir anlamda yeniden çocuk olduğumuz başka bir kültürde çalışırken, kültürler 

arasında geçiş yapabilme yeteneğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Geert Hofstede 

kültür boyutları hakkında en fazla atıf yapılan araştırmacıdır. Hofstede, dünyadaki 

tüm ülkelerin aynı temel problemlere sahip olduğunu ancak zaman içinde her 

toplumun kendi cevabını geliştirdiğini belirtmiş ve araştırmaları sonucunda, 

dünyadaki tüm ülkelerin paylaştığı, aşağıda yer verdiğimiz altı sorunu belirlemiştir. 

 

2.3.1. Kültürün Tanımı 

Çok farklı şekillerde açıklanan kültür için bulunan çok sayıdaki tanımdan 

bazılarına bu bölümde yer verilecektir. Inglehart (1990) kültürü “toplum içerisinde 

büyük bir çoğunluğun paylaştığı ve nesilden nesile aktarılan tutumlar, değerler ve 

bilgi sistemi” olarak tanımlamıştır. Chen ve Starosta (1998) ise kültürün “algılarımızı 

ve davranışlarımızı şekillendiren ve etkileyen; paylaşılan, öğrenilmiş ve sembolik 

değerler, inançlar, fikirler ve tutumlar sistemi” olduğunu ifade etmişlerdir. 

Kültürlerarası farklılıklar ve yönetim uzmanı olan Geert Hofstede ise kültürü; “bir 

gruba veya sınıfa üye olan kişilerin diğerlerinden ayırt edilmelerini sağlayan zihnin 

kolektif programlanması” olarak tanımlamıştır (Hofstede, 1980). Kültür bu açıdan ele 

alındığında bir değerler sistemi içermektedir ve değerler de kültürün yapı taşlarını 

oluşturmaktadır. Kültür genellikle çekirdek değerler, belirli inançlar, sosyal örgütler, 

sosyal eylemler ve bir yaşam tarzıyla ilişkilendirilmektedir.   
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2.3.2. Kültür ve Yabancı Pazara Giriş Yöntemleri Arasındaki İlişki 

Uluslararası işletmecilik konusunda çalışan bilim adamları, işletmelerin yurt 

dışındaki pazarlarda başarılı olmalarında kültürel farklılıkların önemli rolü olduğu 

konusunda hemfikirdirler. Kültür; “uygun” örgüt yapısı, yöneticilerin rolü, karar 

alıcıların problemlere yönelik yaklaşımı ve işletmelerin başarılarındaki anahtar 

faktörlerin neler olduğuna yönelik algıları etkilemektedir.  

Hofstede’in ve çalışma arkadaşlarının kültürel boyutlar yaklaşımı 

kültürlerarası iletişim için bir çerçeve oluşturmaktadır ve pek çok bilim adamı 

tarafından farklı bir ülkede yaşayan yöneticiler, uluslararası iş arkadaşlığı, örgüt 

yapısı tasarımı ve pazara giriş yöntemleri gibi çeşitli konuları incelemek amacıyla 

sıklıkla kullanılmaktadır (Drogendijk ve Slangen, 2006). Hofstede’in kültür kuramı, 

kültürün çeşitli boyutlarını ele almakta ve farklı milletlere ait kültürlerin, yurt 

dışındaki pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin yönetimini nasıl etkilediğini 

incelemektedir. 

Hofstede ve arkadaşlarının yaklaşımı, tüm dünyada kabul edilen altı temel 

problemi ortaya koymuştur (Hofstede, 1980; Hofstede ve Bond, 1988; Hofstede ve 

Minkov, 2010) . Bunlar şu soruların yanıtlarıyla araştırılmaktadır: aramızda ne derece 

eşitsizlik olmalıdır; bilmediğimiz fikir ve nesnelerden ne kadar korkarız; çekirdek 

aile, geniş aile veya daha geniş bir gruptan oluşan ailemize ne kadar bağlıyız; bir 

erkek nasıl hissetmeli, bir kadın nasıl hissetmelidir; gelecek, geçmiş veya bugüne 

odaklı olmak; yaşamak ciddi bir iş midir yoksa eğlenceli midir. Bu soruların 

yanıtlarında çözüm aranan problemler ulusal kültürlerin altı farklı ve birbirinden ayrı 

boyutunu oluşturmaktadır. Hofstede bu boyutları sırasıyla güç mesafesi, belirsizlikten 

kaçınma, bireysellik-kollektivizm, eril kültür-dişil kültür, uzun ve kısa dönem 

odaklılık ile müsamaha ve kısıtlama olarak adlandırmıştır. Ancak ulusal kültüre 

ilişkin beşinci ve altıncı boyutlar daha sonra eklenmiştir. Sonrasında yapılan pek çok 

çalışma ile bu boyutlar desteklenmiştir (Hoppe, 1990; Merritt, 1998; Hofstede ve 

Hofstede, 2001; Hofstede, Hofstede, Minkov, 2010). Hofstede’in boyutlarının 

mükemmel olmadığı ve çeşitli eleştirilere de maruz kaldığı göz önünde 
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bulundurulmalıdır (Fang, 2003; House, Hanges, Javidan, Dorfman, ve Gupta, 2004). 

Ancak, bu boyutların, küresel stratejide kültürün rolünü belirlememiz için bir 

başlangıç noktası oluşturduğunu kabul etmek gereklidir. Hofstede’in kültürel 

boyutları pek çok ülkede araştırılmış ancak araştırmanın yapıldığı dönemde Sırbistan 

bünyesinde bulunan Kosova’da bu çalışma gerçekleştirilmemiştir. Bu nedenle bu 

çalışmada, nüfusu ulusal yapı (her iki ülkede de nüfusun büyük çoğunluğu 

Arnavutlardan oluşmaktadır), kültür ve diğer pek çok açıdan Kosova ile benzerlik 

gösteren Arnavutluk’un bulguları kullanılacaktır. 

 

    2.3.2.1. Güç Mesafesi 

Bu boyut toplumdaki tüm bireylerin eşit olup olmadığıyla ilgilidir. Kültürün, 

bireyler arasındaki eşitsizliğe yönelik tutumunu ifade eder. Güç mesafesi, bir 

ülkedeki kurumların ve örgütlerin daha az güçlü olan üyelerinin gücün eşit bir şekilde 

dağıtılmadığı yönündeki beklentilerini ve bunu kabul etme derecelerini 

göstermektedir. Güç mesafesine göre bireyler, güç ve statünün eşit bir şekilde 

dağıtılmadığına inanırlar ve bu durumu kabullenirler (Hofstede, 1980).  

Türkiye’nin bu boyutta yüksek olan puanı Türk kültürünün bağımlı, 

hiyerarşik, üstlere ulaşmanın her zaman mümkün olmadığı ve ideal patronun baba 

figüründe olduğu şeklinde tanımlanabileceğini göstermektedir. Merkezi bir güç yapısı 

bulunmaktadır ve yöneticiler, patronlarına ve kurallara bağlıdır. Çalışanlar, yapmaları 

gereken şeyin kendilerine söylenmesini beklerler. Kontrol beklenen bir durumdur ve 

yöneticilere karşı olan tutum formeldir. İletişim dolaylıdır ve bilgi akışı seçicidir. 

Arnavutluk’ta bu boyutun aldığı değer Türkiye’den daha yüksektir. Bu durum da 

Arnavutların, herkesin belirli bir yere sahip olduğu ve doğrulamaya ihtiyaç 

duyulmayan hiyerarşik düzeni daha fazla kabullendiğini göstermektedir. Örgütte 

hiyerarşinin varlığı eşitsizliğin varlığını, merkezileşmenin olduğunu, astların 

yapmaları gereken işler konusunda bilgilendirilmeyi beklediğini ve iyi niyetli bir 

otokratın ideal patronun olduğunu işaret etmektedir. Bu boyut açısından 
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değerlendirildiğinde, Kosova, Türk işletmelerinin iş yapması açısından oldukça 

uygundur (Hofstede ve Hofstede, 2001). 

 

2.3.2.2. Belirsizlikten Kaçınma 

Bu boyut, bir toplumun üyelerinin belirsizlik ve müphemlik durumunda ne 

derece rahatsız hissettikleriyle ilişkilidir. Bu rahatsızlık ise, kesinlik vaat eden 

inançları desteklemelerine ve benzerliği koruyan kurumları sürdürmelerine neden 

olur. Belirsizlikten kaçınma boyutu kişilerin belirsiz, bilinmeyen veya yapısal 

olmayan durumlar karşısında kendilerini tehdit altında hissetme derecelerini ifade 

etmektedir (Hofstede, 1980). Hem Türkiye hem de Arnavutluk’un belirsizlikten 

kaçınma dereceleri yüksektir. Kararlar, mevcut tüm bilgiler dikkatli bir şekilde 

incelendikten sonra verilir (Hofstede vd. 2010). 

 

2.3.2.2. Bireycilik ve Toplulukçuluk 

Bireycilik, gevşek bir şekilde örülmüş sosyal bir çevrenin ve birinci derece 

aile bireylerinin tercih edilmesi anlamına gelirken; toplulukçuluk, sıkı bir şekilde 

oluşturulmuş sosyal ağların ve bu ağlarda akrabalar veya diğer grup-içi üyelerin 

sorgusuz bir sadakatle bireyle ilgilenmesi anlamına gelmektedir (Hofstede, 1980).  

Bireycilik puanı yüksek olan ülkeler genellikle kuralcı kültüre sahipken (örn. 

ABD), toplulukçuluk puanı yüksek olan ülkeler genellikle ilişki temelli kültürlerdir 

(örn. Çin). Bu durum ise, ilişki temelli bir kültürden gelen işletmelerin, kuralcı bir 

kültürde başarılı olamayacağı anlamına gelmektedir. Ancak Kosova ile Türkiye 

arasındaki bu çalışmada böyle bir sorun bulunmamaktadır çünkü Arnavutların ve 

Türklerin bu boyuttaki puanları yaklaşık olarak aynıdır. Her iki toplumda da 

bireycilik puanı düşük, toplulukçuluk puanı yüksektir. Bir başka ifadeyle, her iki 

toplum da ilişki temelli kültüre sahiptir. Bu açıdan ele alındığına Türk işletmelerinin 

Kosova pazarına girmeleri veya tam tersi bir durumun gerçekleşmesi herhangi bir 

sorun teşkil etmeyecektir (Hofstede ve Hofstede, 2001).  
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2.3.2.4. Eril ve Dişil Kültür 

Eril kültürde başarı, kahramanlık, kararlılık ve maddi başarı önemliyken; dişil 

kültürde ilişkiler, alçakgönüllülük, güçsüz olanla ilgilenme ve yaşam kalitesine önem 

verilmektedir. Eril bir toplumda kadınlar bile kararlılığı tercih ederken (en azından 

erkekler açısından değerlendirdiklerinde); dişil toplumda erkekler bile 

alçakgönüllülüğü tercih etmektedir. Eril kültür ve onun karşıtı olan dişil kültür 

toplumun rekabet, kararlılık, başarı, hırs ve yüksek kazanç gibi geleneksel eril 

değerleri veya bakım, başkalarına yardım etme, insanlarla ilişkilere paradan daha çok 

önem verme, gösterişten uzak durma ve yaşam kalitesine önem verme gibi dişil 

değerleri ön plana çıkarma derecesini ifade etmektedir (Hofstede, 1980). 

Araştırmada yer alan iki ülke bu boyut açısından önemli bir farklılık 

göstermektedir. Türkiye, ölçekte dişil değerlerin vurgulandığı kısımda yer almaktadır. 

Bu nedenle, başkalarına karşı dürüst olma, uzlaşma, zor durumda olana anlayış 

gösterme gibi kültürün daha yumuşak olan öğelerine değer verilmekte ve bunların 

varlığı teşvik edilmektedir. Özel yaşamda ve iş yaşamında çatışmadan kaçınılmakta 

ve uzlaşma sağlanmasına önem verilmektedir. Türkler için tüm ailenin, akrabaların ve 

arkadaşların bir araya gelerek hayattan keyif aldıkları boş zamanlar önemlidir. Diğer 

taraftan Arnavutların bu boyuttaki puanları oldukça yüksektir ve Arnavutların “eril” 

bir toplum olarak değerlendirilebileceği açıkça görülmektedir. Okulda, iş yerinde ve 

oyunlarda paylaşılan ortak değerler “yapabileceğinin en iyisini yapmalısın” ve 

“kazanan hepsini alır” gibi ifadelerde görülmektedir. Hayattaki başarılarından ve 

kazanımlarından gurur duyarlar ve bu yaklaşım, işe alma veya terfi durumu söz 

konusu olduğunda değerlendirme için temel oluşturur. Türk yöneticiler, bu ülkede 

faaliyet göstermeden önce bu konuda detaylı bilgi edinmelidir (Hofstede vd. 2010). 
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2.3.2.5. Uzun ve Kısa Dönem Odaklılık 

Uzun dönem odaklılık, gelecekte daha iyi durumda olmak için sebat ve 

tasarrufu vurgulamaktadır. Yaklaşık 5,000 yıl ile dünyanın en uzun yazılı tarihine ve 

en yüksek birikimine sahip olan Çin bu konuda ilk sırada yer almaktadır. Diğer 

taraftan, kısa dönem odaklı toplumların üyeleri (bu boyutta ilk sırada yer alan ülke 

Pakistan’dır) hızlı sonuçları ve anında ödüllendirilmeyi tercih ederler (Hofstede ve 

Bond, 1988). 

Türkiye’nin bu boyuttaki puanı ölçeğin orta bölümünde yer almaktadır ve bu 

nedenle baskın bir kültürel tercih söz konusu değildir. Türkiye’den daha yüksek 

puana sahip Arnavutluk ise pragmatiktir. Pragmatik yönelimli toplumlarda insanlar, 

gerçeğin duruma, bağlama ve zamana bağlı olduğuna inanırlar. Geleneklerini değişen 

koşullara hızlı bir şekilde adapte edebilme, tasarruf etme ve yatırım yapma, 

tutumluluk ve sonuç elde etmede sebat yeteneğine sahiplerdir. Bu açıdan 

değerlendirildiğin, Türk işletmeleri için oldukça uygun bir yatırım çevresi olduğunu 

söylemek mümkündür (Hofstede, 2016). 

 

2.3.2.6. Hoşgörü ve Kısıtlama  

İnsanlığın bugün ve geçmişte karşılaştığı önemli sorunlardan biri küçük 

çocukların sosyalleşmesidir. Sosyalleşme olmadan “insan” olmamız mümkün 

olamaz. Bu boyut bireylerin yetiştirilme şekillerine bağlı olarak isteklerini ve 

heveslerini kontrol etmeye çalışma derecelerine göre tanımlanmaktadır. Göreli olarak 

daha zayıf kontrol “hoşgörü” olarak tanımlanırken güçlü kontrol “kısıtlama” olarak 

ifade edilmektedir. Kültürler bu açıdan höşgörü gösterilen ve kısıtlanan şeklinde 

sınıflandırılabilir (Hofstede vd. 2010). 

Ortalama bir değere sahip olan Türkiye için bu boyuta özgü bir özellik 

belirlenememiştir. Oldukça düşük bir puanı olan Arnavutluk’ta ise kısıtlılığın söz 

konusu olduğu görülmektedir. Ayrıca, hoşgörü gösterilen toplumların aksine 

kısıtlanan toplumlar boş zamanlara fazla önem vermezler ve isteklerinin tatmin 
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edilme hevesini kontrol ederler. Bu yönelime sahip toplumlarda bireyler, belirli 

kalıplar doğrultusunda davranmaları gerektiği yönünde bir algıya sahiptir (Hofstede, 

2016).  
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3. BÖLÜM 

KOSOVA İŞLETME ÇEVRESİ VE TÜRK İŞLETMELERİNİN DURUMU 

 

3.1. Kosova’daki İş Ortamı ve Yatırım 

Kosova Cumhuriyeti, 2017 temel alınındığında, dünyadaki en genç devlettir 

ve hükümet, güçlü ve rekabetçi bir serbest piyasa oluşturulmasına yardım edecek 

yabancı ve ulusal yatırımları tamamen desteklemekte ve teşvik etmektedir. Kosova, 

Balkanların ortasında, stratejik bir konumdadır ve Avrupa Birliği ile tercihli ticaret 

tarifeleri (ATP) rejimine geçiş ve Orta Avrupa Serbest Ticaret Anlaşması (CEFTA) 

gibi 500 milyondan fazla müşteriye ulaşmasına imkân verecek çeşitli anlaşmalar 

imzalamıştır. Kosova’nın aynı zamanda ABD, Japonya ve Norveç’le tercihli ticaret 

uygulaması bulunmaktadır. Nüfusunun %70’i 35 yaşın altında olan Kosova, 

Avrupa’nın en genç nüfusuna sahiptir. Resmi dilleri Arnavutça, Sırpça, İngilizce ve 

bazı ilçelerde Türkçedir. 50,000’den fazla öğrencinin olduğu ülkede genç ve dinamik 

nüfus, oldukça bilgili bir toplum olarak yetişmektedir. Yurt dışında yaşayan ve 

çalışan pek çok Arnavut, batı ile çoğunluğu Türkiye’den olan doğu kültürleri arasında 

köprü görevi yaparak Kosova’daki yabancıların faaliyetlerinde başarılı olmalarına 

yardımcı olmaktadır. Ülkede yetenekli ve etkin iş gücü oldukça fazladır ancak belirli 

işlerde yeterince uzmanlaşılmamıştır. Vergilerin düşük olduğu, uluslararası 

standartların geçerli olduğu Kosova’da sade ve basit bir vergi sistemi bulunmaktadır. 

Ülkede vergi yükü oldukça düşüktür: artan oranlı gelir vergisi en fazla %10 

olmaktadır, standart KDV oranı %18’dir, temel ihtiyaç malzemelerinde KDV %8, 

temel hizmetler ve sağlık, eğitim gibi diğer hizmetlerde KDV %0’dır. Kurumlar 

vergisi ise %10’dur (Dünya Bankası, 2016).  

Kosova’nın AB ile uyumlu bir hukuk sistemi bulunmaktadır ve yabancı 

yatırımcılar kamulaştırma ve millileştirmeye karşı ulusal işlem ilkesinden 

faydalanmaktadır. Kârın ve yatırılan sermayenin transferi serbesttir ve herhangi bir 

sınırlama bulunmamaktadır. Tüm kanun ve yönetmeliklere İngilizce olarak elektronik 
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ortamda erişmek mümkündür ve bu durum, Kosova hukuk sistemini, bölgedeki en 

şeffaf sistem haline getirmektedir. Güvenli bir bankacılık sistemine sahip olan 

Kosova’da geçerli para birimi Euro’dur. Kosova hükümeti iş çevresini geliştirmek, 

özel sektörü güçlendirmek ve aynı zamanda sürdürülebilir bir ekonomik büyüme 

sağlamak amacıyla bir dizi önlem almıştır. Dünya Bankası Raporu’na (Doing 

Business, 2015) göre Kosova 189 ekonomi arasında 66. sırada yer almakta ve her yıl 

gelişme kaydetmektedir. 

Kosova, doğal kaynaklara ve tarım arazilerine sahiptir. Tarım, gıda ve ağaç 

işleme, tekstil, bilgi teknolojileri, otomotive parçaları, enerji ve madencilik yabancı 

yatırımcılar için en fazla fırsat sunan sektörlerdir. Ancak ülkede ciddi bir dış ticaret 

açığı bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere ihracatla kıyaslandığında 

ülkenin ithalat düzeyi oldukça yüksektir. 

Tablo 1. Kosova Dış Ticaret Dengesi (Milyon Euro) 

 2009 2010 2011 2012 2013 

İhracat 165 296 319 276 294 

İthalat 1,936 2,158 2,492 2,508 2,450 

Dış ticaret 

dengesi 

(1,770) (1,862) (2,173) (2,232) (2,156) 

Karşılama 

oranı 

%9 %14 %13 %11 %12 

Kaynak: Kosova İstatistik Kurumu, 2016. 

Not: karşılama oranı ihracatın ithalata oranına göre hesaplanmıştır. 

Bu tablodan yola çıkarak, dış ticaret açığını azaltmak için Kosova’da daha 

fazla sayıda üretim tesisinin açılmasına imkân verecek olumlu koşullar yaratılması 

gerektiğini söylemek mümkündür. 
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3.2. Türk İşletmelerinin Kosova Pazarına Girişi 

2014 yılına ait İşletme Kayıtları bazında ele alındığına, Kosova’da yatırım 

yapma fırsatını değerlendiren 5,000’den fazla yabancı veya karma sermayeli işletme 

bulunduğu görülmektedir (Kosova Ticaret Odası, 2016). Kosova’da faaliyet gösteren 

yabancı işletmelerin sayısı, ülkenin sunduğu fırsatların ve faydaların birer örneği 

olmasının yanı sıra, ürün kalitesi ve başarılı hizmet sunma açısından temel 

oluşturmaktadır. 

Son yıllarda Kosova’ya en fazla yatırım yapan ülke Türkiye olmuştur. Kosova 

Merkez Bankası’nın (2016) verilerine göre yalnızca 2013 yılında Türkiye 86.8 

milyon Euro yatırım yapmıştır. Kosova ve Türkiye bugüne kadar 40’dan fazla 

anlaşma ve uzlaşı belgesi imzalamıştır. Kosova’da bulunan Türkiye Ticaret Odası’na 

göre, Kosova’da 50’den fazla orta ölçekli Türk işletmesi olduğu tahmin edilmektedir. 

Kosova’da faaliyet gösteren veya işbirliği yapan Türk işletmelerinin toplam sayısının 

ise yaklaşık olarak 150-180 olduğu düşünülmektedir. Kosova gümrüksüz alanına 

500’ü tarımsal ürün olan 2,300 Türk menşeli ürün girmektedir. Son yıllarda yabancı 

yatırımda düşüş meydana gelmiştir ancak aşağıdaki tabloda da görüldüğü üzere, 

Türkiye’den gelen yatırımla bu oran artmaktadır 

 

Tablo 2. Kosova’ya Gelen Yabancı Yatırımlar 

Ülkeler 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Toplam 

Almanya 48.14 43.97 75.15 91.54 66.64 49.51 21.67 29.4 45.3 471.32 

İsviçre 9.7 32.1 22.7 35.1 30.9 43.8 41.7 38.2 72.9 327.0 

Türkiye 5.4 23.8 14.5 4.9 34.7 65.6 88.6 20.0 57.8 315.2 

Britanya 116.2 36.6 6.2 38.9 80.1 14.3 10.7 -39.5 26.6 290.1 

Avusturya 35.4 51.3 15.5 21.1 19.6 0.4 10.7 30.3 33.5 217.7 

Slovenya 56.2 44.3 50.8 34.0 16.2 9.3 7.0 -9.4 5.6 214.0 

Arnavutluk 3.4 21.9 23.3 20.3 11.2 4.7 19.3 20.4 40.7 165.2 

ABD 8.8 4.8 11.8 12.6 14.3 10.8 12.7 14.7 24.9 115.4 

Hollanda 41.2 25.9 23.1 17.2 4.7 -25.6 -0.1 -7.8 -24.1 54.5 

Kaynak: Kosova Merkez Bankası (2016) 
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2007 yılındaki özelleştirmelerin sonucu olarak 440 Milyon Euro ile doğrudan 

yabancı yatırımda görülen tepe değerinde 2008 ve 2009 yıllarında hafif düşüş 

gözlenmektedir. Bu düşüşte, küresel finansal krizin etkisi olmuştur. 2010 yılında 

Kosova’da doğrudan yabancı yatırım 311.2 milyon Euro girişi ile olumlu yönde 

büyüme sergilemiştir.  

2014 yılında Kosova’ya yapılan doğrudan yabancı yatırımın büyük bir kısmı 

38.2 milyon Euro ile İsviçre’ye aitken; 2013 yılında en fazla miktarda yatırım yapan 

ülke 82.8 milyon Euro ile Türkiye olmuştur. 2014 yılında doğrudan yabancı yatırımın 

%14’ünü İsviçre menşeli yatırımlar oluşturmuştur. 2012-2013 yılları 

değerlendirildiğinde ise, Kosova’ya en fazla yatırım yapan ülkenin Türkiye olduğu 

görülmektedir. 2012 yılında bu ülkeden gelen doğrudan yatırım 65.55 milyon Euro 

iken, bir yıl sonra bu miktar 82.73 milyon Euro’ya yükselmiştir.  

Genel olarak ele alındığında Kosova’ya en fazla doğrudan yabancı yatırımda 

bulunan ilk üç ülke sırasıyla Almanya, ardından İsviçre ve Türkiye olmuştur. Yatırım 

yapılan sektörler bazında değerlendirildiğinde ise en yüksek oranda doğrudan yabancı 

yatırımın %26.47 ile emlak sektörüne, %17.03 ile finansal hizmetlere, %13.45 ile 

endüstri yatırımlarına, %11.48 ile ulaşıma yapıldığı ve diğer sektörlerin bunları takip 

ettiği görülmektedir (Kosova Merkez Bankası, 2016). 

Altıntaş ve Özdemir (2006), 137 ihracatçı KOBİ üzerinde bir araştırma 

gerçekleştirmişlerdir. Bu araştırmaya göre, işletmelerin % 89’u sürekli ihracat 

yapmakta; % 11’i ise, ihracat faaliyetini sürekli olmayan bir tarzda yapmaktadırlar. 

İşletmelerin uluslararasılaşma nedeni olarak pazar potansiyelini görme ve yakalama, 

müsteri talebi, malların özelliği, hedef pazarı stratejik bir pazar olarak görme ve 

iletme sahip ve/veya yöneticileriyle ilgili kişisel arzuları gösterilmiştir. İşletmelerin 

yaklaşık 4/5’i doğrudan ihracat yaparken; 1/5’i aracılı ihracatı tercih etmektedir. 

İşletmelerin yalnızca % 15’inin ev sahibi ülkede temsilciliği olduğu ortaya çıkmıştır.  

Ev sahibi ülkede ev sahibi ülkede kullanılan ilişki ağında yer alan aktörler ise 

müşteriler (% 43), ticaret odaları ve ticari birlikleri (%10), aracılar (% 8), yakın 

arkadaşlar (%6), ve akrabalardır (%1). İşletmenin ilk kuruluş tarihi ile ilk defa 
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ihracata baslama arasındaki yıl farkı olarak hesaplanan ortalama uluslararasılaşma 

hızı 6,76 yıldır.   

Yapılan yazın taramasında, Kosova pazarına giren Türk işletmeleriyle ilgili iki 

araştırmaya rastlanmıştır. Sümer ve Üner (2012), şekerli ve çikolatalı mamuller 

alanında ihracat yapmakta olan işletmeler üzerinde yaptıkları araştırmada, Türkiye ile 

evsahibi ülke arasındaki psikolojik mesafenin işletmelerin ürün stratejileriyle 

ilişkisini incelemişlerdir. Çalışmada, Dow ve Karunaratna (2006) tarafından 

geliştirilen ülkeler arasındaki fiili ve algılanan psikolojik mesafe ayrımına gidilmiştir. 

Ülkeler arasındaki fiili psikolojik mesafenin ortaya çıkartılmasında dil, kültür, eğitim, 

endüstriyel gelişmişlik seviyesi, politik sistem, saat dilimi, din ve tarihsel 

boyutlarından yararlanılmıştır. Algılanan psikolojik mesafe, yöneticilerin ana ülkeyi 

“yakın” ya da “uzak” olarak nitelendirmeyle ilgili bireysel algıları olarak 

değerlendirilmiştir. Yapılan inceleme sonucunda, fiili psikolojik mesafe ile algılanan 

psikolojik mesafe arasında farklılık bulunmuş ve ürün stratejilerinin algılanan 

psikolojik mesafeyle yakın ilişkide olduğu saptanmıştır. Bu araştırmada kullanılan 

endekse göre Kosava, fiili psikolojik mesafe açısından 59 ülke arasında 19. 

sıradayken; algılanan psikolojik mesafe açısından Pakistan, Arnavutluk ve Fas’ın 

ardındadn 4. sıradadır.  

Yarımoğlu ve Gür (2016) Türkiye ve Batı Balkanlar arasındaki ticaret 

ilişkilerini analiz etmek için Türkiye’den, Arnavutluk’tan ve Kosova’dan birer firma 

üzerinde bir araştırma gerçekleştirmiştir. Her firmadan iki çalışan yapılan online 

görüşmeler sonucunda yapılmıştır. Türkiye, Arnavutluk ve Kosova arasında en çok 

tercih edilen giriş şekli ihracattır. İhracat dışında çoğunlukla ortak girişim, 

franchising ve lisans anlaşmaları tercih edilmektedir. 
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4. BÖLÜM 

ARAŞTIRMA 

 

4.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 

Araştırma kapsamında, Türk işletmelerinin Kosova’ya yatırım yapmalarının 

ardındaki çeşitli sebepler incelenmiştir. Araştırmada, yöneticilerin yeni pazarlara 

girme kararlarını nasıl aldıkları, onları yeni pazarlara girmeye teşvik eden ya da yeni 

pazarlara girmekten alıkoyan unsurları, yeni pazarlara giriş kararı alırken ve yeni 

pazarlara girerken karşılaşılan sorunlarla nasıl başa çıktıkları sorularını cevap 

aranmıştır. 

 

4.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 

Araştırmanın amacı, yeni pazarlara girecek olan yöneticilerin karar alma 

yaklaşımları ve daha önce herhangi bir araştırma kapsamında incelendiğine 

rastlanılmamış bir alan olarak bu kararların alınmasında yöneticileri etkileyen 

faktörler detaylı bir şekilde incelemektir. Bulguların, uluslararasılaşmak isteyen 

işletmeler, özellikle başka bir ülkeye, bu araştırma kapsamında Kosova’ya, girmek 

veya burada yatırım yapmak isteyen Türk işletmeleri ve onların yöneticileri için 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

4.3. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ 

Araştırmda, sosyal ve beşeri sorunlar üzerinde çalışmada ve bir sorununla 

ilgili ayrıntılı bir anlayış kazanmada kullanılan nitel yöntem benimsenmiştir 

(Creswell, 2013). Nitel araştırma, bireylerin çevreleriyle nasıl etkileşim halinde 

bulunduklarını, dillerini ve eylemlerini sosyal gerçekliği oluşturmada nasıl 

kullandıklarını anlamada yardımcı olmaktadır  (Swanson ve Holton, 2005). 
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Araştırmayla hedeflenen, yöneticilerin Kosova pazarına girme kararlarındaki 

deneyimlerinin anlaşılmasıdır. Deneyim ve algıların araştırılmasına olanak tanıdğı ve 

konuyla ilgili yeterli araştırma olmadığı için keşifsel bir yaklaşım tercih edilmiştir.    

 

4.3.1. Nitel Araştırma Yöntemi 

Nitel araştırma yöntemi, istatistiksel genelleme yapmayı amaçlayan nicel 

araştırma yönteminden farklı olarak, olguları doğal ortamında anlamayı amaçlayan 

yorumlayıcı bir yöntemdir. Nitel yöntemi benimseyen araştırmacılar, araştıırlan 

konuyu bizzat deneyimleyen katılımcıların bulunduğu ortamda verileri derleme 

eğilimindedirler (Creswell, 2009).  

Araştırmada örnek olay deseni benimsenmiştir. Örnek olay, herhangi bir 

sürecin, olayın, konunun ve veya kişinin kendi bağlamında ayrıntılı bir şekilde 

incelendiği ve açıklandığı bir nitel araştırma desenidir (Yin, 2003). Örnek olay 

deseni, yöneticilerin bakış açılarını görüşmeler aracılığıyla doğrudan değerlendirme 

olanağı sağladığı için bu çalışma için uygun bir seçim olarak değerlendirilmiştir.  

 

4.3.2. Araştırmanın Örneklemi 

Arştırmanın başlangıcında, kolayda ve sonraki aşamalarında kartopu 

örnekleme yönetemi benimsenmiştir. Araştırmada Kosova’da uluslararası işletmecilik 

faaliyetinde bulunan altı Türk işletmesinin sahip ve/veya yöneticileriyle 

görüşülmüştür. Katılımcılardan gelen veriler, Kosova pazarına giriş kararıyla ilişkili 

unsurları anlamaya katkı sağlayan çeşitli bakış açılarını ortaya koymuştur.  

Görüşmeler, Şubat-Mayıs 2016 tarihleri arasında İstanbul, Bursa, Eskişehir ve 

Priştina’da gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda araştırmada yer alan işletmeler ve 

katılımcılarla ilgili özellikler yer almaktadır.  
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Tablo 3. Örneklemde Yer Alan İşletmeler 

 İşletme Endüstri 
Yaş 

(Yıl) 

Yıllık Satış 

(ABD Doları) 
Katılımcı 

İşletmenin Kosova 

deneyimi (yıl) 

1 A 
Tente 

imalatı 
39 25 milyon 

Sahip ve 

genel müdür 
16 

2 B Gıda 28 10 milyon Sahip-genel müdür 10 

3 C Tarım 6 500 bin Sahip-genel müdür 2 

4 D 
Filitre bez 

ve torbası 
22 Bilgi verilmedi. 

İnsan kaynakları 

yöneticisi 
Bilgi verilmedi. 

5 E Çelik 20 2.5 milyon En büyük ortak 8 

6 F Tekstil 38 10 milyon 
İnsan kaynakları 

 yöneticisi 
Bilgi verilmedi. 

 

4.3.3. Araştırmanın Veri Toplama Yöntemi 

Araştırmada, görüşme sorularının önceden belirlendiği ancak görüşme 

sırasında ek sorularıların da kullanıldığı yarı yapılandırılmış görüşme yöntemi tercih 

edilmiştir. Açık uçlu soruların sorulduğu görüşmeIer, ses kayıt cihazı aracılığıyla 

saklanmış, kayıtlar metin haline dönüştürülmüş ve düzeltmek ya da eklemek 

istedikleri konular olabileceği düşünülerek metinler katılımcılara gönderilmiştir.   

Veri toplamada kullanılan sorular, ilgili yazın temel alınarak; araştırmacı ve 

danışman tarafından oluşturulmuştur. Aşağıda görüşmede kullanılan sorular yer 

almaktadır: 

 

1. İşletmenizin kuruluş yılı nedir? İşletmeniz Kosova’da ne zaman faaliyet 

göstermeye başladı? 

2. Türkiye ve Kosova’da kaçar çalışanınız var? 

3. Türkiye dışında kaç ülkede faaliyetiniz var? 

4. İşletmenizin yıllık toplam cirosu ne kadar? Kosova cironuz ne kadar? 



 
 

38 
 

5. İşletmeniz Borsa İstanbul’da işlem görüyor mu? 

6. İşletmenizin ortaklık yapısı nasıl? 

7. Kaç yıllık yöneticilik deneyimiz var? Kaç yıldır Kosova’da yöneticisiniz? 

8. Kosova’dan önce, uluslararası yöneticilik deneyiminiz var mıydı? Varsa 

toplam kaç yıl? 

9. Yönetici olmadan önce yurtdışında çalıştınız mı? Çalıştıysanız kaç yıl? 

10. İşletmenizin yeni uluslararası pazarlara girme nedenleri nelerdir? 

11. Yeni uluslararası pazarlara girme kararlarınızı nasıl alırsınız? 

12. Bu kararlarınıza hangi varlıklarınız katkı sağlar? 

13. Bu kararlara hangi dış faktörler etki eder? 

14. Yeni bir uluslararası pazara girmede verimliliği arttırmak (kaynakları 

daha iyi kullanmak) için neler yapılabilir? 

15. Kosova pazarına girerken maliyetleri düşürmek için neler yaptınız? 

16. Yeni bir pazara girmeden neler yaparsınız? 

17. Uluslararası pazarlara girmede en çok tercih ettiğiniz yol hangisidir? 

(ihracat, lisans anlaşması, franchise anlaşması, azınlık ortaklığı, ortak girişim-joint 

venture, doğrudan yabancı yatırım) Kosova pazarına girerken hangi yol ya da yolları 

tercih ettiniz? Neden? 

18. Kosova pazarına girerken yeterince bilginiz var mıydı? Bu bilgiyi nasıl 

topladınız? 

A işletmesindeki görüşme 22 dakika sürmüş ve kayıt altına alınmıştır. 

İşletmeninin sahibi ve yöneticisiyle ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirilmiş ve cevaplar 

karşılaştırılmıştır. Görüşmeler işletme sahibinin Silivri’deki ofisinde 

gerçekleştirilmiştir. Görüşmeye uygun bir ortamda gerçekleştirilen veri toplam süreci 

sonunda, işletme sahibinin Kosova’yla ailevei bağları olduğu ve bu yüzden 

Kosova’yla duygusal bağlara sahip olduğu anlaşılmıştır.  
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B işletmesinin sahibi aynı zamanda işletmenin yöneticisidir. Görüşme 25 

dakika sürmüş ve Sancaktepe’teki yönetici ofisinde görüşmeye uygun bir ortamda 

gerçekleştirilmiştir. 

C işletmesinin sahibi ve yöneticisi olan kişiyle görüşme 28 dakika sürmüştür. 

Görüşme Bursa’da gerçekleştirilmiştir.  

D işletmesinin insan kaynakları yöneticisiyle 22 dakikalık bir görüşme 

İstanbul’daki ofiste gerçekleştirilmiştir.   

E işletmesindeki görüşme en büyük hissedarla gerçekleşitirlmiştir. 18 dakika 

süren görüşme bu kişinin Eskişehir’deki ofisinde gerçekleştirilmiştir.  

F işletmesindeki görüşme, insan kaynakları yöneticisiyle yapılmış ve 23 

dakika sürmüştür. İşletmede uzun yıllar boyunca çalışan bu kişiyle İstanbul’daki 

ofiste görüşülmüştür. Ofis kalabalık olmasına rağmen, görüşme için uygundur.   

 

    4.3.4. Araştırmanın Geçerliliği ve Güvenilirliği 

Tüm araştırma yöntemlerinde olduğu gibi, nitel araştırmada da geçerlilik ve 

güveilirlik temel meseleler arasındadır. Nitel araştırmanın inanılırlılığını ve 

saygınlığını etkeileyen üç ana unsur araştırmanın sınırları belirli ve net yöntemlerle 

gerçekleştirilmesi; verilerin deneyim ve uzmanlığa dayanması ve nitel araştırma 

felsefesinin benimsenmiş olmasıdır (Patton, 2002). 

Nitel geçerlilik, araştırmacının özel bazı prosedürleri kullanarak bulugların 

doğruluğunu kontrol etmesiyken; nitel güvenilirlik, araştırmacının yaklaşımının 

değişik araştırmacılar ve farklı projelerle uyum halinde olması anlamına gelmektedir 

(Gibbs, 2007). Gibbs’in önerdiği gibi, görüşmeler metin haline getirilirken hata 

yapmamaya hassasiyet gösterilmiş ve kodların tanımlarında hata yapmamaya dikkat 

edilmiştir. Ayrıca, görüşmelerin yorumlanmasında danışman hakem vazifesine 

üstlenmiş ve yorumların yenilenmesi, düzeltilmesi ya da vurgulanmasına katkı 

sağlamıştır. Diğer taraftan, nitel araştırmada geçerlilik bulguların araştırmacının, 

katılımcıların ve okuyucuların bakış açıları açısından doğru olması anlamına 
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gelmektedir. Katılımcı teyidi aracılığıyla olası yanlış anlamalar ve önyargılardan 

sakınmaya çalışılmıştır. Çalışmada çoklu veri toplama yöntemi kullanılamamış olsa 

da birden çok kişiyle görüşülerek kaynak çeşitliliği sağlanmaya çalışılmıştır 

(Maxwell, 2013).    

 

    4.3.5. Araştırmanın Çözümlenmesi ve Bulguları 

Görüşme metinlerinin çözümlenmesi sonucunda kategoriler elde edilmiştir. 

İşletmenin uluslararasılaşma nedeni ile ilgili soruda büyüme kategorisinin ön plana 

çıktığı gözlemlenmiştir. Bu kategoriyi müşteri talebi ve ülkeye döviz kazandırma 

kategorileri izlemiştir. Son olarak iç pazardaki büyük rakiplerden kaçma kategorisi de 

ortaya çıkmıştır. Örneğin A işletmesi verisi şu şekildedir: 

“Kaliteli çalıştıgimiz için ihracat var. Gelir artırma, ülkemize döviz 

kazandırma. Arz talep meselesi…” 

Uluslarararası pazarlara girme kararının alınma şeklinde ise fuarlar kategorisi 

baskındır. İkinci olarak tamamlayıcı endüstrilerin varlığından söz edilebilir. İlaveten 

müşteri ve alıcıların talepleri vurgulanarken; bir işletmeden elde edilen veriler 

pazarlama araştırmasını öne çıkarmaktadır. Örnek olarak B işletmesi verisi 

sunulmuştur: 

“Kendi sektörümüz ile ilgili fuarları araştırırız. O bölgede gıda gibi şekerleme 

ile ilgili fuar var mı onu araştırırız. Fuarlara devletin teşviki oluyor, fuarların 

masraflarını bir kısmını devlet karşılıyor, biz o fuarlara katılırız. O ülkenin ana dilin 

bilen tercüman veya çalışanları kullanırız, O ülkeye seyahatler yapar o ülkedeki 

marketlerindeki raflardan ürünler toplarız, hangi ürünleri daha iyi gittiğini kendimize 

analiz ederiz, fiyatlar kontrol ederiz, böyle çalışırız.” 

Uluslararası pazarlara girme kararına katkı sağlayan varlıklar kategorisinde 

deneyim, ürünlerin kalitesi, insan kaynakları, doğal kaynaklar ve teknolojik altyapı 

ortaya çıkmıştır. D işletmesi verisi bu noktada örnek olarak gösterilebilir: 
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“Bizim çok uzun yıllar bir tecrübemiz var ve makina alt yapımız var. Çünkü 

bize gelen en basit hammadde buradan elde edilir çünkü başka yerde bu kalitede 

yok.” 

Uluslararasılaşma kararını en fazla etkileyen dış faktörlerde sırasıyla gümrük 

vergisinden kaçınma, dış pazarın ekonomik ve siyasal istikrara sahip olması, coğrafi 

ve kültürel yakınlık kategorileri tespit edilmiştir.  

Yeni uluslararası pazarlara girmede verimliliği arttırma için kaliteden taviz 

vermeme, teknolojik altyapı, kalifiye işçilik, hedef pazara özgü ürün üretme, dijital 

pazarlama ve lojistiğe odaklanma kategorileri bulunmuştur. Benzer cevaplar Kosova 

pazarı için de verilmiştir. Bu noktada, F işletmesi verisi örnek olarak gösterilebilir: 

“Üretim verimliliği artırabilirsiniz. Teknoloji kullanarak üretim verimliliğini 

artırabiliriz, o yeni gideceğimiz pazarda, bize rekabet şansı verir maliyet açısından. 

Ondan sonra diyelim kaynaklarımızı daha iyi kullanmak adına ortamızı seçeriz. 

Özelikle dijital pazarlama ve elektronik araştırma yaparız, Bunlar daha düşük 

kaynakları daha iyi kullanarak bir pazara görmemizi sağlar…Lojistik kaynakları 

değerlendiriz.” 

Yeni bir pazara girerken yapılanlar kategorinde ilk sırada doğru aracıyı bulma 

gelmektedir. C işletmesi verisi bu durumu “Bağlantı kuracağımız firmanın 

sağlamlığına bakarız” cümlesiyle vurgulamıştır. Ayrıca hedef pazaraın ekonomik ve 

teknolojik altyapısının değerlendirilmesi, devlet deştiğinin olamsı ve ulaşım kolaylığı 

da ortaya çıkan kategoriler arasındadır.  

İşletmelerin uluslararasılaşmada ihracatı tercih etmelerinde öne çıkan 

kategorilerin ihraçtın görece risksiz olması ve işletme kaynaklarının uygunluğudur. 

Yalnız, C işletmesi verisi bazı pazarlardaki rüşvet olgusunun ve siyasal 

istikrarsızlığın daha ileri düzey uluslarararasılaşma yöntemlerini engellediğine dair 

ipucu sunmaktadır: 

“Kosova’da başka şirket kurmak istedim ama kaçtım. Kosova’dan tek kaçma 

sebebim devlet yönetimindeki istikrarsızlık bizi orda zorluyor. Mesela Azerbaycan’da 
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da aynı sıkıntı var orada da çok rüşvet dünüyor, Somali’de de aynı sıkıntı çok rüşvet 

veriliyor. O yüzden rüşvet verilen yerlerde biz çalışmayiz, niye çünkü biz düzgün iş 

yapıyoruz, rüşvet verdiğimiz zaman bizim maliyetimiz artar ve haramdır 

zaten…Kosova’nın ihracatının ve ithalatının artması için Kosova’daki rüşvet 

sisteminin kalkması lazım…Biz 2003’te gittiğimizde orada bir fabrika kurmayı 

düşünüyorduk arkadaşlarla ortak ama bu rüşvet olayları işte hükümetteki istikrarsızlık 

bize korkuttuğu için kuramadık.”   

Kosova pazarına girerken kullanılan bilgi kaynakları olarak müşteriler, 

aracılar, Kosova-Türkiye Ticaret Odası ve soyal çevre kategorileri ortaya çıkmıştır. 

Yine C işletmesinden elde veriler örnek olarak verilebilir: 

“Benim orda bir sürü arkadaşlarım ve akrabalarım var. Onlarla hem telefonla 

hem de Kosova’yı bizzat ziyaret ederek ve toplantılar yaparak görüştük. Ordaki iş 

adamlarıyla ve Kosova Türkiye Ticaret Odası’yla görüşmeler yaptık.” 

Bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, uluslararasılaşmada işletmelerin 

sahiplik avantajlarını daha büyük pazarlarada değerlendirme isteklerinin temel 

uluslararasılaşma motivasyonu olduğu söylenebilir. Uluslararası pazarlara girme 

kararında ise rutinleşmiş ussal bir sürecin izlenmesinden çok fuarlar ve müşteri 

istekleri gibi talep yönlü etkiler ön plana çıkmaktadır. Uluslararası pazarlara girme 

kararına katkı sağlayan varlıklar olarak yeterli sermaye, doğal ve beşeri kaynağa 

sahip olma gösterilirken maddi olmayan kaynaklardan deneyimden söz edilmiştir. 

Uluslararasılaşma kararına en fazlda etkide bulunan unsurlar ise yazınla uyumlu bir 

şekilde coğrafi, idari ve siyasi, kültürel ve ekonomik unsurla olarak gösterilmiştir. 

Yeni ulslararası pazarlara girişte verimliliği arttırmanın temel aracı ölçek 

ekonomilerine ulaşma olarak gösterimiştir ve bu bulgu da önceki araştırmaların 

bulgularıyla uyumludur.  

Araştırmaya dâhil olan işletmelerin küçük ve orta boy ölçeğe sahip oldukları 

göz önüne alındığında, baskın uluslararasılaşma yönetmi olarak beklendiği üzere 

aracılı ihracat ortaya çıkmıştır. Bu noktada, özelde Kosova ve genelde tüm dış 

pazarlar için siyasal istikrarsızlık ve rüşvet olgusunun daha üst düzey 
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uluslararasılaşma yöntemlerini engelleyen ana unusrlar olduğu ortaya çıkmıştır. 

Genel olarak, müşteriler ve aracılar bilgi kaynağı olarak kullanılırken; Kosova ile 

Türkiye arasındaki kültürel mesafenin düşük olması nedeniyle sosyal bağların da 

önemli bilgi kaynağı görevi görmesi öne çıkmıştır.  
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SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bileşenlerinin birbirleriyle daha fazla bütünleştiği bir dünya ekonomisine 

yönelim anlamına gelen küreselleşme, gümrük vergilerinin hızla düştüğü ve üretim, 

ulaşım ve ileitşim teknolojilerinde büyük ilerlemelerin yaşandığı geride bıraktığımız 

otuz beş yılda büyük bir hız kazanmıştır. Özellikle, endüstriyel ve standart ürünler 

için pazarlar büyük ölçüde küreselleşmiş; işletmelerin içerisindeki değer zincirleri, 

verimlilik artışını azamileştirmek için dünyaya dağılmaya başlamıştır.   

Uluslararası ticaret teorilerinden, Adam Smith’in uzmanlaşma ve David 

Ricardo’nun karşılaştırmalı üstünlükler yaklaşımları iki yüz yıldan fazla süre 

geçmesine rağmen gerek bilimsel çalışmalarla ispat açısından gerekse ussal açıdan 

çok güçlü açıklamalardır. 2023 hedefi olarak kendisine 500 milyar ABD Dolar’lık bir 

eknomi olma hedefi biçen Türkiye’nin bu hedefe ulaşmasında Türk işletmelerinin 

uluslararasılaşması önemli katkı sağlayacaktır.   

Kosova pazarına giren Türk işletmelerinin ulsulararasılaşma süreçlerinin 

incelndiği bu araştırmada elde edilen bulgular, karar alıcılara mütevazı katkılar sunma 

potansiyeli taşımaktadır. KOBİ statüsündeki işletmeler, çalışmada da değinildiği gibi 

kaynak kısıtlarına uygun bir şekilde aracılı ihracatı tercih etmektedir. Özellikle sahip 

oldukları maddi kaynaklar ve deneyim düzeyi uluslararsılaşma kararında önemli rol 

oynamaktadır. Uluslararasılaşırken en büyük verimlilik artışının ölçek ekonomisinden 

geleceği ortaya çıkarken; kültürel, idari ve siayasi, coğrafi ve ekonomik unsurların 

önemli değerlendirme ölçütleri olduğu belirlenmiştir.  

Kosova özelinde yaklaşıldığında, Türkiye ile Kosova arasındaki tarihi ve 

kültürel bağların pazar bilgisine ulaşmada çok önemli rol oynadıkları ortaya çıkmıştır. 

Ancak, görece çok genç bir ülke olan Kosova’da ortaya çıkabilen siyasal istikrarsızlık 

ve pazarda önemli sorunlara yola açabilen rüşvet olgusu, ihracattan daha ileri düzey 
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uluslararasılaşma yöntemlerine (lisans anlaşması, ortak girişim, doğrudan yabancı 

yatırım vb.) girmeyi girişimciler gözünde güçleştirmektedir. Ancak Kosova özelinde 

başarılı bir örnekten de söz etmek yerinde olacaktır: Kosova Türkiye Ticaret Odası. 

Bu örgüt, özellikle Kosva’ya gelen Türk girişimciler için önemli bir kolaylaştırıcı 

görevi görmekte ve onlara pek çok konuda destek sağlamaktadır.  

Bu araştırmanın önemli bir kısıdı genellemeye olanak vermemesidir. Ancak 

nitel araştırmanın doğası düşünüldüğünde bu durum ne nderece kıst olduğu da 

tartışmalıdır. İleriki araştırmalarda gerek nicel gerekse karma yöntemler benimserek 

Türk işletmelerinin uluslararsılaşmasıyla ilgili farklı açılardan değerlendirmelere 

girişilebilir. Kosova özelinde ise Türkiye ile arasında yakın tarihi ve kültürel bağlar 

bulunan bu ülkenin Türk iş dünyasınca daha yakından tanınması önem arz 

etmektedir. Burada Kosova Türkiye Ticaret Odası örneğinde olduğu gibi başarılı 

aracılara daha çok ihtiyaç vardır.    
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