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ÖZ 

 
Uluslararası Girişimcilik ve Stratejik Adaptasyon: 

Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Türk Đşletmelerine  

Yönelik Bir Araştırma 

Gulzhanat Tayauova 

 Bu çalışma, uluslararası girişimcilik, durumsallık ve stratejik seçim 

yaklaşımlarında ileri sürülen teorik perspektif çerçevesinde, uluslararası 

girişimcilik yönelimi, çevre koşulları ve örgütsel unsurlar ile stratejik 

adaptasyon arasındaki ilişkileri araştırmaktadır. Bu çalışma, Kırgızistan’da 

faaliyet gösteren Kırgız-Türk Đşadamları Derneği’ne (KĐTĐAD) üye         

56 Türk işletmesinden elde edilen verilere dayanmaktadır. Yapılan 

korelasyon analizi sonuçları, uluslararası girişimcilik yönelimi ve örgütsel 

unsurlar ile stratejik adaptasyon arasında pozitif bir ilişki olduğunu 

göstermiştir. Üstelik, çapraz tablo sonuçları yenilikçilik, risk alma ve 

proaktiflik açısından atılganların uluslararası girişimcilik yöneliminin daha 

yüksek olduğunu ortaya koymuştur. Ayrıca, yapılan regresyon analizi 

sonucunda, bağımsız değişkenlerden yalnızca uluslararası girişimcilik 

yöneliminin stratejik adaptasyondaki değişimi açıklayabildığı tespit 

edilmiştir.  
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ABSTRACT 

 

Drawing on theoretical perspectives from international 

entrepreneurship, contingency and strategic choice approach, this 

dissertation examines the relationships between international 

entrepereneurial orientation, environment, organizational factors, and 

strategic adaptation. This study is based on data obtained from 56 Turkish 

firms operating in Kyrgyzstan which are also members of Kyrgyz-Turkish 

Businessmen Association (KITIAD). The results of correlation analyses 

show that international entrepreneurial orientation and organizational 

factors have positive relationships with strategic adaptation. Moreover, the 

cross table analyses reveal that international entrepreneurial orientation in 

terms of innovativeness, risk taking and proactiveness is higher in 

prospector types. Also, in the regression analysis it is find out that from 

between independent variables only international entrepreneurial 

orientation can explain the variations in strategic adaptation.  
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ÖNSÖZ  

 

Uluslararası girişimcilik, durumsallık ve stratejik seçim 

yaklaşımları çerçevesinde uluslararası girişimcilik faaliyetleri, uluslararası 

girişimciliğin çevreleri, uluslararası girişimciliği etkileyen unsurlar ile 

stratejik adaptasyon tiplerinin ele alındığı bu tez çalışmasının amacı, 

uluslararası girişimciliği ve stratejik adaptasyonu oluşturan unsurları 

belirlemek, uluslararası girişimcilik yönelimi, çevre koşulları ve örgütsel 

unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, 

uluslararası girişimcilik perspektifine katkıda bulunmak ve ulusal sınırların 

dışında faaliyet gösteren işletmelerin değişen çevre koşullarına uyumu ve 

başarısı açısından bazı önerilerde bulunmaktır. Araştırmanın kapsamını 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren Kırgız-Türk Đşadamları Derneği’ne 

(KĐTĐAD) üye 105 işletmeden rastgele seçilen 56 işletme oluşturmaktadır. 

Buna göre, anketi cevaplama oranı %53,3’tür. 

 

Tez çalışmasının araştırma kısmında elde edilen veriler, 

araştırmaya katılan işletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimi ve 

örgütsel unsurları ile stratejik adaptasyon arasında istatistiksel açıdan 

anlamlı bir ilişki olduğunu, atılganların yenilikçilik, risk alma ve 

proaktiflik yönelimlerinin analizci ve savunmacı tiplere göre daha yüksek 

olduğunu, ancak çevre koşulları ile stratejik adaptasyon arasında ise 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olmadığını göstermiştir. Ev sahibi 

ülkenin çevre koşullarının analizine göre, işletmelerin çevre koşullarının 

dinamizmi ve düşmanlığına ilişkin ifadelere genelde katılmadıkları, yani 

bulundukları ülkenin çevre koşullarını dinamik ve düşmanca olarak 

görmedikleri tespit edilmiştir.  
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Ayrıca, araştırmaya katılan işletmelerden kendilerini atılgan olarak 

belirtenlerin Kırgızistan’da 15 yıldan fazla süredir faaliyet gösterdikleri ve 

dolayısıyla, pazara “ilk girenler” olduğu, girişimcilik faaliyeti açısından 

doğrudan yatırım gibi risk düzeyi yüksek faaliyeti seçtikleri ve genel 

başarı durumlarının savunmacı ve analizci işletmelere göre daha yüksek 

olduğu ortaya konmuştur. Elde edilen bu sonuçlar çeşitli açılardan önem 

taşımaktadır. Birincisi bu sonuçlar, işletmelerin uluslararası girişimcilik 

yönelimlerinin artması ile stratejik adaptasyonda “atılgan” tipe doğru 

kaymanın söz konusu olduğunu ortaya koymaktadır. Đkincisi, örgütsel 

unsurları oluşturan alt boyutların – girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin 

özellikleri, işletme kaynakları – geliştirilmesinin işletmelerin stratejik 

adaptasyonuna olumlu yansıyacağını göstermektedir.  

 

Bu tez çalışmasında yer alan uluslararası girişimcilik kavramına 

ilişkin tanımların, küresel doğanlar, küresel düşünce yapısı, uluslararası 

girişimcilik yönelimi ve yabancı olmanın mesuliyeti gibi kavramların 

uluslararası girişimcilik ile ilgili Türkçe literatüre katkı sağlayacağı ve bu 

alanda yapılacak çalışmalara ışık tutacağı inancındayım.  

 

Tez çalışmamın her aşamasında bilimsel katkı ve yardımlarını 

esirgemeyen değerli tez danışmanım Sayın Prof. Dr. Hayri ÜLGEN’e  

sonsuz teşekkürlerimi sunarım. 
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GĐRĐŞ 

 

Küreselleşme, teknolojik gelişmeler ve ülkelerearası ticaret 

engellerinin kaldırılması gibi gelişmeler sonucunda, ulusal sınırların 

ötesinde faaliyet gösteren işletmelerin sayısı hızla artmıştır. 

Uluslararasılaşan bu işletmelerin yaş ve büyüklük açısından farklı 

özelliklere sahip olması günümüzde uluslararası girişimciliğin önemli 

konulardan biri olmasına yol açmaktadır. Zira, işletmeleri uluslararası 

girişimciliğe yönelten unsurlar kadar, faaliyet gösterdikleri ülkelerde 

yaşamlarını sürdürebilmeleri ve başarılı olmaları açısından stratejik 

adaptasyonu önem kazanmaktadır.  

 

Uluslararası girişimcilik yaklaşımı, işletmeleri ulusal sınırların 

ötesine yönelten nedenlerin, uluslararası girişimciliği etkileyen unsurların, 

ve işletmelerin uluslararasılaştıktan sonraki durumlarının belirlenmesi 

gerektiğinin önemini vurgulamaktadır. Diğer taraftan, durumsallık 

yaklaşımlarına göre, işletmenin varlığını devam ettirmesi ve başarısı çeşitli 

içsel ve dışsal unsurlar tarafından etkilenmektedir. Bu durumda, ulusal 

sınırların dışında faaliyet gösteren işletmeleri etkileyebilecek örgütsel ve 

çevresel unsurların belirlenmesi gerekmektedir. Stratejik seçim yaklaşımı 

ise, işletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerde yaşamlarını 

sürdürebilmeleri ve başarılı olmaları açısından gösterdikleri stratejik 

davranışları ele almaktadır.  

 

Bu çalışmada, uluslararası girişimcilik, durumsallık ve stratejik 

seçim yaklaşımları çerçevesinde, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk 

işletmelerinin uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi ülke koşulları ve 

örgütsel unsurlar analiz edilecek, stratejik adaptasyon tipleri belirlenecek, 
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uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi ülke koşulları ve örgütsel 

unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkiler ortaya konmaya 

çalışılacaktır. Ayrıca, işletmelerin Kırgızistan’daki faaliyet süreleri, 

girişimcilik faaliyetleri ve genel başarı durumları stratejik adaptasyon 

tipleri açısından değerlendirilecektir.  

 

Bu tez çalışması dört bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde 

uluslararası girişimciliğin tanımı, uluslararası girişimciliğin gelişimine 

ilişkin yaklaşımlar ve uluslararası girişimciliği önemli kılan gelişmeler 

açıklanmış, uluslararası girişimcilik yönelimi ve boyutları ele alınmış, 

uluslararası girişimcilik faaliyetleri ve uluslararası girişimciliğin çevreleri 

ayrıntılı olarak incelenmiştir. Đkinci bölümde stratejik adaptasyon kavramı, 

stratejik adaptasyona ilişkin yaklaşımlar, Miles ve Snow’un stratejik 

adaptasyon tipleri ile bu tiplere ilişkin ampirik çalışmalara değinilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise, uluslararası girişimciliğin stratejik adaptasyon ile 

ilişkisi, uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyonu etkileyen unsurlar 

olarak uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi ülkenin çevre koşulları 

ve uluslararası girişimciliği etkleyen örgütsel unsurlar ele alınmış ve 

bunlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Dördüncü 

bölümde, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Kırgız-Türk Đşadamları 

Derneği’ne (KĐTĐAD) üye Türk işletmeleri ile gerçekleştirilen bir 

araştırma yer almaktadır. 
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1. BÖLÜM: ULUSLARARASI GĐRĐŞĐMCĐLĐK 

 

Bu bölümde, uluslararası girişimcilik başlığı altında; ilk önce 

uluslararası girişimciliğin tanımı yapılmış ve uluslararası girişimciliğin 

gelişimine ilişkin yaklaşımlar açıklanmıştır. Daha sonra, uluslararası 

girişimciliği önemli kılan gelişmeler, uluslararası girişimcilik yönelimi ve 

boyutları ele alınmıştır. Ayrıca, uluslararası girişimcilik faaliyetleri ve 

uluslararası girişimciliğin çevreleri incelenmiştir.    

 

1.1. Uluslararası Girişimciliğin Tanımı 

 
Uluslararası girişimcilik kavramı çeşitli yazarlar tarafından farklı 

şekillerde tanımlanmaktadır. Yapılan tanımların tam yerine oturmamasının 

yada ortak bir tanımın olmamasının en önemli nedeni, uluslararası 

girişimciliğin henüz yeni bir araştırma dalı olması ve araştırmacılar 

tarafından farklı açılardan ele alınmasıdır. Aşağıda uluslararası girişimcilik 

kavramının tanımının tarihsel açıdan gelişimi ele alınmış ve araştırmacılar 

tarafından geliştirilen çeşitli tanımlara dayanılarak uluslararası 

girişimciliğin bileşenleri açısından tanımı yapılmaya çalışılmıştır.    

 

1.1.1. Uluslararası Girişimcilik Tanımının Tarihsel 

Gelişimi  

 
Oldukça yeni bir kavram olarak nitelendirilebilecek “Uluslararası 

girişimcilik” kavramının ilk olarak Morrow (1988) tarafından ortaya 

atıldığı belirtilmektedir. Bu görüşü ileri süren Zahra ve George’e göre,  

uluslararası girişimciliğin faaliyet süresini konu alan Morrow, teknolojik 

gelişmeler ile yükselen kültürel bilinç sayesinde yeni girişimler ve yerleşik 
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işletmeler dahil tüm işletmelerin uzak pazarlara erişmelerine ve 

büyümelerine imkan sağlandığını belirtmiştir1.  

 

Uluslararası girişimciliğin ilk tanımı ise, McDougall’ın (1989) 

yerel ve uluslararası yeni girişimlerin karşılaştırılması üzerine yaptığı 

ampirik çalışmaya dayanmaktadır. Bu çalışmada McDougall, uluslararası 

girişimciliği “kuruluşundan itibaren uluslararası ticari faaliyetleri 

gerçekleştiren yeni girişimlerin veya uluslararası başlayanların 

geliştirilmesi” olarak tanımlamıştır2.  

 

McDougall’ın yukarıdaki tanımında yer alan “uluslararası 

başlayanların” (international start-ups) uluslararası girişimciliğin bir türü 

olduğunu belirten Zahra, giderek küçük veya büyük, yeni veya yerleşik 

tüm işletmelerin yabancı pazarlara yöneldiğini ve bu nedenle uluslararası 

girişimciliğin tanımının daha geniş tutulması gerektiğini savunmaktadır. 

Zahra’ya göre, uluslararası girişimcilik “uluslararası pazarlarda girişimde 

bulunan yeni veya yerleşik tüm işletmelerin risk alma davranışlarının 

niteliğinin ve neticelerinin incelenmesini kapsamaktaı”dır3.  

 

Giamartino, McDougall ve Bird tarafından uluslararası girişimcilik 

üzerine bilimsel konferans düzenlenmiş ve katılımcılara “Girişimciliğin 

uluslararasılaşmasından ne anlıyorsunuz?” sorusu yöneltilmiştir. Anket 

çalışmasından çıkan sonuçlara göre, katılımcıların büyük çoğunluğunun 

                                                
1 Shaker A. Zahra, Gerard George, “International Entrepreneurship: The Current Status of 
the Field and Future Research Agenda”, Ed.by Michael A. Hitt v.d., Strategic 
Entrepreneurship: Creating a New Mindset, Blackwell Publishing, 2002, pp. 255-288, 
s. 258.  
2 Patricia McDougall, “International Versus Domestic Entrepreneurship: New Venture 
Strategic Behavior and Industry Structure”, Journal of Business Venturing, 4, 6, 1989, 
s.388. 
3 Shaker S. Zahra, “A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm Behavior: A 
Critique and Extension”, Entrepreneurship Theory and Practice, 17, 4, 1993, pp. 5-21, 
s. 9. 
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ortak görüşü, uluslararası girişimciliğin dar çerçevede ele alınmasının 

doğru olmadığı, daha geniş kapsamlı tanımlara yer verilmesi gerektiği 

yönündedir4.     

 

Oviatt ve McDougall’ın araştırma vakalarında bazı genç 

girişimlerin hızlı uluslararasılaştıkları ve hatta ilk ticari faaliyetlerine 

uluslararası pazarlarda başladıkları tespit edilmiştir. Uluslararası 

girişimcilikte “küresel doğan” (born global) yeni girişimler olarak 

adlandırılan bu işletmeler, McDougall’ın (1989) tanımından yola çıkılarak 

“kuruluşundan itibaren kaynaklarını kullanarak ve çıktılarını birçok 

ülkede satarak önemli ölçüde rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışan ticari 

örgütler” olarak tanımlanmıştır5.      

 

Uluslararası girişimciliğin yeni gelişen araştırma alanı olduğunu 

vurgulayan Wright ve Ricks’e göre bu alan, ülkelerarası ve kültürler arası 

girişimcilik davranışlarının ve ulusal sınırların ötesine geçen ve 

girişimcilik özelliği taşıyan organizasyon davranışlarının 

karşılaştırılmasını kapsamaktadır. Uluslararası girişimcilik ise, “ulusal 

sınırların ötesinde işletme düzeyinde yapılan ticari bir faaliyet olup, 

işletmeler ile bu işletmelerin faaliyet gösterdikleri uluslararası çevre 

arasındaki ilişkilere odaklanma” olarak tanımlanmaktadır6. Wright ve 

Ricks’in bu tanımı, uluslararası girişimcilik tanımında bir dönüm noktası 

oluşturmuştur. Burada dikkat edilecek önemli hususlardan biri, önceki 

tanımlarda kullanılan ve tartışmalara neden olan işletme yaşı ve 

                                                
4 Gary A. Giamartino, Patricia P. McDougall, Barbara J. Bird, “International 
Entrepreneurship: The State of the Field”, Entrepreneurship Theory and Practice, 18,  
1, 1993, pp. 37-42, s. 38. 
5 Benjamin M. Oviatt, Patricia Phillips McDougall, “Toward a Theory of International 
New Ventures”, Journal of International Business Studies, 25, 1994, pp. 45-64, s. 49.  
6 Richard W. Wright, D.A. Ricks, “Trends in International Business Research: Twenty 
Five Years Later”, Journal of International Business Studies, 25, 1994, pp. 687-701, s. 
693. 



 6 

uluslararasılaşma süresi gibi kriterleri ortadan kaldırması ve hiç ayırım 

yapmaksızın yeni girişimler ile yerleşik işletmelerin her ikisini de 

uluslararası girişimciliğin bünyesine katmasıdır. Diğeri ise, girişimcilik 

faaliyetinin gerçekleştirildiği işletme düzeyi, uluslararası çevre gibi 

ilişkisel (contextual) unsurları dikkate almasıdır. Ayrıca, girişimciliğin 

karşılaştırılmalı analizini dahil ederek, yeni girişimler ile yerleşik 

işletmelerin uluslararası girişimcilik faaliyetlerini kıyaslama fırsatı 

sunmaktadır.    

 

Uluslararası girişimciliğin tanımındaki bu denli gelişme 

McDougall (1989), Oviatt ve McDougall’ın (1994) daha önce yapmış 

oldukları tanımları değiştirmelerine neden olmuştur. McDougall ve Oviatt, 

uluslararası girişimciliğin yerleşik işletmeler açısından da önemli 

olduğunun farkına varmış ve (ulus-ötesi) karşılaştırmalı analizi kapsayan 

yeni bir tanım geliştirmiştir. Bu tanımda uluslararası girişimcilik, “ulusal 

sınırları aşan ve organizasyonlarda değer yaratmayı öngören yenilikçi, 

pro-aktif  ve risk alma davranışlarının kombinasyonu” olarak 

tanımlanmıştır7. Bu tanım uluslararası girişimcilik alanında farklı yaş, 

büyüklük ve sektörleri kapsayan işletmelerin araştırılmasını mümkün 

kılmaktadır. Üstelik, yenilikçilik, proaktiflik ve risk alma özelliklerinin 

(Miller, 1983; Covin ve Slevin, 1989) araştırılması ve “değer yaratma” 

konusu uluslararası girişimcilikte stratejik yönetimin önemini ortaya 

koymaktadır8.  

 

                                                
7 Patricia Philips McDougall, Benjamin M. Oviatt, “International Entrepreneurship: The 
Intersection of Two Research Paths”, Academy of Management Journal, 43, 5, 2000, 
pp. 902-906, s. 903.  
8 Stephen Young, Pavlos Dimitratos, Leo-Paul Dana, “International Entrepreneurship 
Research: What Scope for International Business Theories?”, Journal of International 
Entrepreneurship, 1, 2003, pp. 31-42, s. 33. 
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Zahra ve George, uluslararası girişimciliğin tanımına “fırsat” 

olgusunu ekleyerek daha farklı bir boyut kazandırmıştır. Zahra ve 

George’e göre uluslararası girişimcilik, “rekabet üstünlüğü sağlamak için 

işletmenin yerel pazarlarının dışında oluşan fırsatları yaratıcılıkla 

keşfetme ve kullanma süreci” dir9. Bu tanım, girişimciliğin en çok üzerinde 

durulan fırsatları tanıma, keşfetme ve kullanma gibi özelliklerini 

kapsamaktadır. Ayrıca, “yaratıcılıkla” teriminin eklenmesi işletmenin 

fırsatları keşfederken veya kullanırken uluslararası girişimciliğin bir 

niteliği olan yenilikçi davranışın gösterilmesini gerekli kılmaktadır.  

 

Zahra ve George’in tanımına benzer bir tanım ise, Oviatt ve 

McDougall tarafından ortaya atılmıştır. Shane ve Venkataraman’ın (2000) 

girişimcilik tanımına10 dayanılarak geliştirilen bu tanımda uluslararası 

girişimcilik “olası mal ve hizmetlerin yaratılması için – ulusal sınırların 

ötesinde – fırsatların keşfedilmesi, yasalaştırılması (enactment), 

değerlendirilmesi ve kullanılması” olarak tanımlanmıştır11.  

 

Uluslararası girişimcilik tanımının tarihsel gelişimi Tablo 1’de 

özetlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
9 Zahra ve George, A.g.e., s. 261.   
10 Bkz. Scott Shane, S. Venkataraman, “The Promise of Entrepreneurship As a Field of 
Research”, Academy of Management Review, 25, 1, 2000, pp. 217-226,  s. 218.   
11 Benjamin M. Oviatt, Patricia P. McDougall, “Some Fundamental Issues in International 
Entrepreneurship”, Entrepreneurship Theory and Practice, 2003, s. 7. 



 8 

Tablo 1. Uluslararası Girişimcilik Tanımının Tarihsel Gelişimi 

1989 McDougall; “Kuruluşundan itibaren uluslararası ticari faaliyetleri gerçekleştiren yeni
girişimlerin veya uluslararası başlayanların geliştirilmesi” dir.

1993 Zahra; “Uluslararası pazarlarda girişimde bulunan yeni veya yerleşik tüm işletmelerin risk
alma davranışlarının niteliğinin ve neticelerinin incelenmesini kapsamakta" dır.

1993 Giamartino, McDougall ve Bird; Uluslararası girişimcilik üzerine bilimsel konferans
düzenlenmiş ve daha geniş kapsamlı tanımlara yer verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

1994 Oviatt ve McDougall; “Kuruluşundan itibaren kaynaklarını kullanarak ve çıktılarını birçok
ülkede satarak önemli ölçüde rekabet üstünlüğü elde etmeye çalışan ticari örgütler ”dir.

1994 Wright ve Ricks; "Ulusal sınırların ötesinde işletme düzeyinde yapılan ticari bir faaliyet olup,
işletmeler ile bu işletmelerin faalyet gösterdikleri uluslar arası çevre arasındaki ilişkilere
odaklanma" dır. 

1996 McDougall ve Oviatt; "Ulusal sınırların ötesinde organizasyonlarda değer yaratmayı ve
büyümeyi amaçlayan yeni ve yenilikçi faaliyetlerdir".

2000 McDougall ve Oviatt; “Ulusal sınırları aşan ve organizasyonlarda değer yaratmayı öngören
yenilikçi, pro-aktif  ve risk alma davranışlarının kombinasyonu ” 

2002 Zahra ve George; “Rekabet üstünlüğü sağlamak için işletmenin yerel pazarlarının dışında
oluşan fırsatları yaratıcılıkla keşfetme ve kullanma süreci ” 

2003 Oviatt ve McDougall; “Olası mal ve hizmetlerin yaratılması için – ulusal sınırların ötesinde –
fırsatların keşfedilmesi, yasalaştırılması (enactment), değerlendirilmesi ve kullanılması ” 

 
Kaynak: Zahra ve George, A.g.e., 2002, s. 259.  

 

1.1.2. Uluslararası Girişimciliğin Bileşenleri ve Tanımı 

 

Yukarıda açıklanan çeşitli tanımlardan da görüldüğü üzere, 

uluslararası girişimcilik sürekli olarak değişen ve birçok bileşeni olan bir 

olgudur. Fakat çeşitli görüşlerin toplandığı ortak nokta; uluslararası 

girişimciliğin ulusal sınırların ötesinde gerçekleşen faaliyetlerin bir bütünü 

olarak görülmesidir. Farklı tanımların sentezi yapıldığında, uluslararası 

girişimciliği şöyle özetleyebiliriz;  

 

Birincisi, uluslararası girişimcilik faaliyetleri işletmenin değer 

yaratma, kar elde etme veya büyüme gibi amaçları doğrultusunda 

gerçekleştirilmektedir. Girişimcilik, işletmeye üstün performans 

sağlamakta ve işletme sahiplerine servet  yaratmaktadır. Bu bağlamda, 
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henüz yeni ve keşfedilmemiş pazarlardaki karlılık pek çok girişimci 

işletme için çok büyük cazibe taşımaktadır.   

 

Đkincisi, uluslararası girişimcilik uluslararası pazarlarda fırsatların 

keşfedilmesi ve kullanılması ile gelişmektedir. Fırsatların kullanılması 

girişimcilik çalışmalarının merkezini oluşturmakta ve yeni pazarlara girme 

veya yeni işletme kurma vasıtasıyla sağlanmaktadır.  

 

Üçüncüsü, uluslararası girişimcilik işletmelerin yenilikçi, proaktif 

ve risk alma davranışlarını kapsamaktadır. Đşletmelerin uluslararası pazar 

fırsatlarının değerlendirilmesinde rakiplerinden önce davranması 

(proaktiflik), uluslararasılaşması veya mevcut pazarlarına yenileri 

eklemesi (yenilik) ve önceden tanımadığı pazarlarda kaybetme olasılığını 

göz önüne alması (risk alma) girişimciliğin ulusal sınırları aşmasında 

belirleyici unsurlardır.   

 

Dördüncüsü, uluslararası girişimcilik örgütün tümünü kapsayan bir 

faaliyettir. Bunun anlamı; uluslararası girişimciliğin yalnızca girişimciye 

veya işletmenin dış ülkedeki bağlı kuruluşlarına has bir olgu olmadığı, 

girişimci fikirlerin oluşturulmasında ve uluslararası fırsatların 

keşfedilmesinde girişimciler kadar, yöneticilerin ve çalışanların önemli 

etkilerinin olduğudur.  

 

Beşincisi, uluslararası girişimcilik bir süreçtir. Bu süreç, örgüt 

içinde ve dışında bir takım unsurlardan etkilenerek gelişim sağlamaktadır. 

Uluslararası girişimcilik sürecinde başarı, bu unsurlarla ilgili doğru 

kararların alınmasına ve belirli düzeyde kaynak katılımının 

gerçekleştirilmesine bağlıdır. Yerel girişimcilik süreçlerinde olduğu gibi 

uluslararası girişimcilik sürecinde de işletmeler tarafından yapılan her türlü 
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yatırımlar uzun vadede sonuç vermektedir. Sonuç olarak, yukarıda 

sıralamış olduğumuz öğeleri birleştirerek uluslararası girişimciliği şöyle 

tanımlayabiliriz;  

 

“Uluslararası girişimcilik, işletmenin (1) değer yaratma, kar elde 

etme veya büyüme gibi amaçları doğrultusunda (2) ulusal sınırların 

ötesinde oluşan fırsatları keşfederken ve kullanırken (3) yenilikçi, pro-

aktif ve risk alma davranışları sergileyerek (4) örgüt kapsamında 

gerçekleştirdiği (5) bir süreçtir”.   

 

1.2. Uluslararası Girişimciliğin Gelişimine Đlişkin 

Yaklaşımlar 

 

  Uluslararası girişimciliğin gelişimi ve uluslararasılaşan işletmelerin 

faaliyet gösterdikleri koşulları açıklayabilmek açısından araştırmacılar 

tarafından çeşitli yaklaşımlar kullanılmıştır. Bunun nedeni, daha önce de 

belirtildiği gibi uluslararasılaşan işletmelerin yaş, büyüklük ve sektör 

bakımından karmaşık yapıya sahip olmaları ve uluslararası girişimciliği 

çeşitli şekillerde gerçekleştirmeleridir.   

 

Bu çalışmada, uluslararası girişimciliğin gelişimine katkı sağlayan 

başlıca dört uluslararasılaşma yaklaşımından bahsedilecektir. Bu 

yaklaşımlar; Aşama Yaklaşımları, Ağ Yaklaşımı, Küresel Doğanlar 

Yaklaşımı ile bu üç yaklaşımın bileşiminden oluşan ve tezin konusunu 

oluşturan Uluslararası Girişimcilik Yaklaşımı’dır. Söz konusu yaklaşımlar 

ilerleyen başlıklar altında ayrıntılı olarak açıklanmıştır.   
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1.2.1. Aşama Yaklaşımları 

 

Aşama yaklaşımları
*
, işletmelerin belli aşamaları sırasıyla geçerek 

uluslararasılaştıklarını savunmaktadır. Bu görüşü savunan iki temel model 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, Johanson, Vahlne ve Wiedersheim–

Paul tarafından geliştirilen “Uppsala Modeli”, diğeri ise, Bilkey, Tesar, 

Çavuşgil, Czinkota ve Reid’ın öncülük ettiği “Yenilikçi Modeller”dir. 

    

1.2.1.1.  Uppsala Modeli 

 

Uluslararasılaşma sürecinin aşamalı olarak gerçekleştirildiği görüşü 

ilk olarak Johanson ve Wiedersheim–Paul (1975) tarafından ortaya 

atılmıştır12. Đşletmelerin önce iç pazarda geliştiğini ve daha sonra aşamalı 

olarak uluslararasılaştığını savunan bu görüşe göre, uluslararasılaşma 

önündeki en önemli engeller bilgi ve kaynak eksikliğidir. Đşletmelerin bilgi 

eksikliği ve belirsizliği azaltmak eğilimleri sebebiyle manevi mesafe 

bakımından daha yakın ve iç pazarla benzer iş özellikleri sergileyen 

ülkelere ihracat yaparak uluslararasılaşmaya başladıkları varsayılmaktadır. 

Burada, manevi mesafe derken firma ile pazar arasındaki bilgi akışının 

engellenmesine neden olan dil, eğitim, kültür, politik yapı, endüstriyel 

                                                
* Bu yaklaşım, “uluslararasılaşma yaklaşımları” olarak da anılmaktadır. Ancak 
uluslararasılaşma yaklaşımları ifadesinin uluslararası girişimciliği de içine katmasından 
ve bu iki yaklaşımın çeşitli konularda birbirine zıt görüşleri temsil etmesinden dolayı 
aşama yaklaşımları olarak kullanılması daha uygun görülmüştür. Zira, bazı Türkçe 
kaynaklarda da “aşama yaklaşımları” veya “safha teorisi” şeklinde anılmaktadır. Bkz.: 
“Küreselleşme Sürecinde Rekabet Gücünün Artırılması ve Türkiye’de KOBĐ’ler” 
Đstanbul Ticaret Odası Yayını, No: 24, 2008, s. 99, (Çevrimiçi) 
http://kutuphane.tbmm.gov.tr:8088/2008/200807001.pdf , 12 Haziran 2009.   
12 Bruce Mtigwe, “Theoretical Milestones in International Business: The Journey to 
International Entrepreneurship Theory”, Journal of International Entrepreneurship, 4, 
2006, s. 13. 
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gelişmişlik düzeyi gibi faktörler kastedilmektedir13. Ancak, iletişim 

sistemlerinin, ticaretin gelişmesi ve toplumsal değişimin sonucu olarak 

manevi mesafe de değişmektedir.   

 

Dört Đsveç firması üzerinde gerçekleştirilen bu çalışmada, işletmelerin 

uluslararasılaşırken dört farklı aşamadan geçtikleri belirtilmektedir. Bu 

aşamalar;    

1. Düzenli ihracat faaliyetinin olmadığı aşama,   

2. Bağımsız aracılar vasıtasıyla ihracatın yapıldığı aşama , 

3. Sınır ötesi satış için bir yan işletmenin (bağlı ortaklığın) 

oluşturulduğu aşama,  

4. Sınır ötesi üretim biriminin kurulduğu aşamadır. 

 

Johanson ve Wiedersheim-Paul, aşamaların bu şekilde ardı ardına 

sıralanmasını “gerçekleşme zinciri” olarak adlandırmış ve işletmelerin 

uluslararasılaşmasının bu zincire göre gelişeceğini varsaymıştır. Ancak, 

bazı pazarların kaynak gerektiren aşamalar için yeterince büyük olmadığı 

durumlarda ve bazı işletmelerin de diğer pazarlardan yoğun bir deneyim 

kazanmaları durumunda zincirde zıplamalar yapılabileceği belirtilmiştir14.  

 

Uluslararasılaşma düzeyinin artan bir seyir izlemesi Johanson ve 

Vahlne’nin (1977) daha dinamik bir model geliştirmelerine neden 

olmuştur. “Uppsala Modeli” olarak adlandırılan bu modele göre, 

uluslararasılaşma işletmenin kullanacağı kaynaklar, pazara katılım ile 

pazar ve faaliyet bilgisi arasındaki ilişkilerin bir fonksiyonudur15. Buna 

                                                
13 Jan Johanson, Finn Wiedersheim-Paul, “The Internationalization of the Firm – Four 
Swedish Cases”, Journal of Management Studies, 12, 1975, pp. 305-322, s. 308.   
14 A.e., s. 307.  
15 Jan Johanson, Jan-Eric Vahlne, “The Internationalization Process of the Firm – A 
Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments”, 
Journal of International Business Studies (Pre-1986), 8, 1, 1977, pp. 23-32, s. 26. 
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göre, işletmenin dış pazar ve faaliyetler konusunda bilgi eksikliği pazara 

katılımı engelleyen en büyük unsur olarak görülmekte ve bilginin de ancak 

bu pazarlardaki faaliyetlerden kazanılan deneyim sonucu geliştirilebileceği 

belirtilmektedir. Pazara katılım ve pazar bilgisi hem pazara katılma 

kararını hem de mevcut faaliyetlerin şeklini etkilerken, bunlar da pazar 

bilgisi ve pazara katılımı döngüsel olarak etkilemektedir.  

 

Uppsala modelinde belirtilen temel uluslararasılaşma mekanizması 

Şekil 1’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 1. Uppsala Modeli – Temel Uluslararasılaşma Mekanizması 

 

Pazar Katılım 

Bilgisi Kararı

Pazara Mevcut 

Katılım Faaliyetler

Kaynak: Jan Johanson, Jan-Eric Vahlne, "The Internationalization Process of the Firm – A Model of Knowledge Development and

Increasing Foreign Market Commitments", Journal of International Business Studies (Pre-1986), 1977, Vol. 8, Iss.1, pp.

23-32, s. 26.

 

 

Bu modelde, pazara katılımın üzerinde durulmasının nedeni pazara 

katılımın işletmenin algıladığı risk ve fırsatları etkileyeceği varsayımıdır. 

Belirli bir pazar bölgesi için oluşturulmuş kaynaklar, o pazara katılım 

olarak kabul edilmektedir. Đşletme ve çevresindeki değişimler yeni 

sorunların ve fırsatların doğmasına neden olmakta, bu sorun ve fırsatlar da 

ancak pazar bilgisi ve deneyimi olanlar tarafından farkedilebilmektedir. 

Đçinde bulunulan pazar konusunda edinilen deneyimsel bilgi ne kadar fazla 
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olursa, dış pazar hakkında algılanan risk derecesi o düzeyde az olacak ve 

pazara katılım da artacaktır. Sonuç olarak, kaynak, bilgi ve deneyim 

eksikliği uluslararasılaşmanın yavaş ve aşamalı olarak gerçekleşmesine 

neden olmaktadır. 

  

1.2.1.2. Yenilikçi Modeller 

 

Uppsala modeli temel alınarak geliştirilen Yenilikçi Modeller 

(Bilkey ve Tesar, 1977; Çavuşgil, 1980; Reid, 1981; Czinkota, 1982), 

benzer şekilde uluslararasılaşmayı aşamalı olarak gelişen bir süreç olarak 

görmektedir. Ancak, uluslararasılaşmada kaynak katılımı ve dış pazar 

bilgisine odaklanma yerine, işletmenin bir dizi öğrenme aşamaları sonucu 

aldığı uluslararasılaşma kararını firma için bir yenilik olarak kabul 

etmektedirler16. Yenilikçi modellerin temelde savundukları noktalar aynı 

olmakla beraber, aşamaların sayısı ve tanımları itibariyle farklılık 

göstermektedir. Örneğin; Bilkey ve Tesar17 ve Czinkota’nın18 6 aşamalı 

modellerinde yönetimin ihracat ile ilgilenmediğini belirten 1.aşama, 

Çavuşgil19 ve Reid’in20 5 aşamalı modellerinde işletmenin sadece iç pazara 

yöneldiği ve ihracatın farkında olunduğu şeklinde tanımlanmıştır.  

 

                                                
16 Otto Andersen, “An Internationalization Process of Firms: A Critical Analysis”, 
Journal of International Business Studies, 24, 2, 1993, s. 212. 
17 Bkz. Warren J. Bilkey, George Tesar, “The Export Behavior of Smaller-Sized 
Wisconsin Manufacturing Firms”, Journal of International Business Studies (Pre-
1986)”, 8, 1, 1977, pp. 93-98, s. 93.  
18 Bkz. M.R. Czinkota, Export Development Strategies, Praeger, NY, 1982.   
19 Bkz. S.T. Cavusgil, "On the internationalization process of firms", European 
Research, 8, 1980, pp. 273 – 280.  
20 Bkz. Stan D. Reid, “The Decision-Maker and Export Entry and Expansion”, Journal of 
International Business Studies (Pre-1986)”, 12, 2, 1981, pp. 101-112, s. 103. 
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Aşama yaklaşımları uluslararasılaşma üzerine yapılan birçok teorik 

ve ampirik çalışmada sıkça kullanılmış ve benimsenmiştir21. Hatta, 

hükümetlerin ihracat destek programları bile aşama yaklaşımlarına 

dayanılarak hazırlanmıştır22. Ancak, aşama yaklaşımlarının ortaya 

atılmasından sonra bu yaklaşımların eksik tanımlandığı yönünde birçok 

eleştiri de gelmiştir. Modeli test eden araştırmacılardan Sullivan ve 

Bauershmidt’e göre ise, araştırma bulguları modelde öne sürülen aşamalı 

uluslararasılaşma hipotezlerini desteklememektedir23. Andersen’e göre, 

aşama yaklaşımları uluslararasılaşma sürecini etkileyen ve aşamalar arası 

geçişi yönlendiren unsurlar konusunda bir açıklama getirmemiştir24.  

 

Sonuç olarak, yapılan tüm bu eleştirilere rağmen aşama 

yaklaşımları, işletmelerin nasıl uluslararasılaştığı konusunu anlamamıza 

yardımcı olmaktadır. Ayrıca, aşama yaklaşımlarının en büyük katkısı 

uluslararasılaşmada kaynakların, dış pazar bilgisinin ve uluslararası 

deneyimin önemini vurgulamasıdır.   

 

1.2.2. Küresel Doğanlar Yaklaşımı 

 

Uluslararası girişimciliğin gelişimine katkı sağlayan 

uluslararasılaşma yaklaşımlarından bir diğeri ise, Küresel Doğanlar 

Yaklaşımı’dır
∗

. Bu yaklaşım, küreselleşme, ekonomik çevredeki 

                                                
21 Mtigwe, A.g.e., s. 14. 
22 Dave Crick, “An Investigation into the Targeting of UK Export Assistance”, European 
Journal of Marketing, 29, 8, 1995, pp. 76-94, s. 81.  
23 Daniel Sullivan, Alan Bauerschmidt, “Incremental Internationalization: A Test of 
Johanson and Vahlne’s Thesis”, Management International Review, 30, 1, 1990, s. 19. 
24 Andersen, A.g.e., s. 216. 
∗ Đngilizce “Born-Globals Approach” olarak ifade edilen bu kavrama Türkçe kaynaklarda 
pek rastlanılmamakla beraber, bazı çalışmalarda “doğuştan küreseller” veya “doğuştan 
globaller” şeklinde kullanıldığı görülmüştür. Bkz.: Seyfi Ölmez, “KOBĐ’lerin 
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değişimler, siyasi ve teknolojik gelişmeler ile birlikte uluslararası pazarlara 

yönelen girişimci işletmelerin sayısının arttığı, bu  işletmelerin aşama 

yaklaşımlarında öngörülenin aksine ilk aşamaları atlayarak hızlı bir şekilde 

uluslararasılaştıkları ve aynı anda birden fazla pazarda faaliyete 

başladıkları görüşünü savunmaktadır (McDougall, 1989; Oviatt ve 

McDougall, 1994; Coviello ve Munro, 1995). 

 

Küresel doğanlar yaklaşımı, hızlı uluslararasılaşan ve çeşitli yazarlar 

tarafından farklı kavramlarla ifade edilen küresel doğanlar (born-globals), 

uluslararası yeni girişimler (international new ventures), küresel 

başlayanlar (global start-ups), uluslararası girişimler (international 

ventures) ve ani ihracatçılar (instant exporters) gibi işletmeleri 

kapsamaktadır.   

 

1993 yılında McKinsey & Company danışmanlık şirketi tarafından 

Avustralyalı ihracat işletmeleri üzerine yapılan çalışmada bu işletmelerin 

kuruldukları andan itibaren ortalama iki sene içerisinde ihracata 

başladıkları tespit edilmiştir. Bu işletmeler, geleneksel işletmeler gibi dış 

pazarları yerel pazarlara ek olarak görmeyip, işletmenin kurulduğu andan 

itibaren dünyayı bir pazar olarak kabul etmekte, yerel pazarları uluslararası 

ticaret için bir destekleyici unsur olarak görmektedir. Bu çalışmada küresel 

doğanlar olarak nitelendirilen işletmelerin kuruldukları yıldan sonraki iki 

yıl içerisinde üretimlerinin en az %25’ini ihraç ederek uluslararasılaşmaya 

başlayan, yenilikçi teknolojiler kullanan ve aktif girişimciler tarafından 

kurulan küçük ve orta ölçekli işletmeler olduğu tespit edilmiştir25.  

                                                                                                                     
Uluslararasılaşma Süreçleri: Adana Đli Üzerine Bir Uygulama”, Yüksek Lisans Tezi, 
Çukurova Üniversitesi, SBE, Đşletme, 2006, (Çevrimiçi)  
http://library.cu.edu.tr/tezler/5848.pdf , 6 Kasım 2008.    
25 Daha detaylı bilgi için bkz. McKinsey&Company, “Emerging Exporters. Australia’s 
High Value-Added Manufacturing Exporters”, Melbourne: McKinsey & Company and 
the Australian Manufacturing Council, McKinsey Quarterly, 1993.                                                                           
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Knight ve Çavuşgil küresel doğan işletmeleri, kuruldukları andan 

başlayarak uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren küçük, (genelde) 

teknolojiye yönelik işletmeler olarak tanımlamaktadır26. Benzer şekilde, 

Oviatt ve McDougall uluslararası yeni girişimleri, kuruldukları andan 

itibaren uluslararası ticari faaliyetlere başlayan, kaynaklarını kullanarak ve 

ürettikleri mal ve hizmetlerini birçok ülkede satarak önemli ölçüde rekabet 

üstünlüğü elde etmeye çalışan işletmeler olarak nitelendirmektedir27. Bu 

işletmeleri çok uluslu şirketlerden ayıran en belirleyici özellik, orijinlerinin 

uluslararası olmasıdır.  

 

Burada dikkat edilecek husus, uluslararasılaşmada işletme büyüklüğü 

değil işletme yaşının esas alınmasıdır. Öyle ki, yerel pazarlarda faaliyette 

bulunarak ve belirli aşamalardan geçerek çok uluslu şirketler haline gelen 

işletmelerin aksine, küresel doğan yeni girişimler proaktif uluslararası 

stratejilerle faaliyete başlamaktadırlar. Đşletmelerin küresel doğanlar olarak 

kabul edilebilmeleri için, genelde faaliyetlerinin ilk iki yılı içerisinde 

uluslararasılaşma sürecine başlamaları gerektiği savunulurken (McKinsey 

& Co., 1993; Oviatt ve McDougall, 1994), bazı araştırmacılar bu süreyi üç 

yıl olarak varsaymaktadır (Knight ve Çavuşgil, 1996).  

 

Küresel doğan yeni girişimlerin ortaya çıkması, aşama yaklaşımlarına 

yapılan eleştirileri önemli ölçüde artırmıştır. Çavuşgil, artık tüm dünyada 

yeni işletmelerin kuruldukları andan itibaren ihracat yapmaya 

başlayabildiklerini belirtirken, bu işletmelerin ortaya çıkmasının 90’lı 

yıllara dair iki önemli olguyu yansıttığını savunmuştur. Bunlar; (1) küçük 

                                                
26 Gary A. Knight, Tamer S. Çavuşgil, “The Born Global Firm: A Challenge to 
Traditional Internationalization Theory”, Advances in International Marketing, 8, 
1996, pp. 11-26, s. 11.  
27 Oviatt ve McDougall, A.g.e., 1994, s.49.  
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olan güzeldir ve (2) aşamalı uluslararasılaşma ölmüştür28. Çavuşgil’in 

“aşamalı uluslararasılaşma ölmüştür” olgusunu savunmasında temel etken, 

uppsala modelinin en önemli unsuru olan ve deneyim ile kazanılacağı 

öngörülen işlevsel bilgiye en küçük işletmelerin bile artık ulaşabileceği 

gerçeğidir.  

 

Oviatt ve McDougall, uluslararasılaşmada bilgi, deneyim ve 

kaynakların önemini vurgulayan aşama yaklaşımlarının aksine, 

uluslararası yeni girişimlerin genç ve küçük ölçekli işletmeler olduğunu, 

belirsizlik seviyesi yüksek pazarlarda faaliyet gösterdiklerini ve üstelik 

tanımları gereği hiçbir pazar deneyimine sahip olmadıklarını belirtmiştir. 

Bu nedenle, aşama yaklaşımları küresel doğan yeni girişimler için geçerli 

değildir29. Benzer şekilde Bell, uppsala modelinin uluslararasılaşma 

sürecini belirleyen unsurları yeterince yansıtmadığını ve küresel doğan 

işletmelerin ihracat pazarları seçiminde manevi mesafe yerine niş pazarları 

hedef aldıklarını yaptığı ampirik çalışma ile ortaya koymuştur30. 

 

Genel olarak bakıldığında, bu konuda yapılan birçok çalışmada 

küresel doğanların oluşmasında ve giderek sayılarının artmasında etkili 

olan içsel ve dışsal itici güçler incelenmiştir. Araştırmacıların özellikle şu 

dört unsur konusunda hemfikir oldukları gözlemlenmiştir. Bunlar; (1) yeni 

pazar koşulları ve tüm dünyada küçük/orta ölçekli işletmeler bakımından 

niş pazarların artan önemi, (2) üretim, taşıma ve iletişim alanlarındaki 

teknolojik gelişmeler, (3) küresel ağların ve stratejik ittifakların artan 

önemi ve (4) erken uluslararasılaşmayı başlatan kurucu/girişimci dahil 

                                                
28 Tamer Cavuşgil, “A Quiet Revolution Đn Avustralian Exporters”, Marketing News, 23, 
11, 1994, s. 18.  
29 Oviatt ve Mcdougall, A.g.e., 1994, s. 52.  
30 Jim Bell, “The Internationalization Of Small Software Computer Firms: A Further 
Callenge To “Stage” Theories”, European Journal Of Marketing, 29, 8, 1995, pp. 60-
75, s. 65. 
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olmak üzere bireylerin çok daha gelişmiş girişimcilik yeteneklerine sahip 

olmalarıdır31.     

 

Literatürdeki çalışmaların büyük bir bölümü, küresel doğan işletmeler 

konusunda daha çok ileri teknolojilere yönelik sektörlerde faaliyet 

gösteren işletmelere yoğunlaşmaktadır (Coviello ve Munro, 1995). Buna 

karşın, bazı araştırmacılar tarafından teknolojik kısıtlama yapılmadan 

geleneksel işletmeler de dahil edilerek daha geniş bir yaklaşım 

benimsenmektedir (Servais and Rasmussen, 2000). Madsen ve Servais bu 

işletmelerin çeşitli ürün ve hizmetlerle farklı sektör ve pazarlardan 

çıkabileceği ve hatta homojen niş pazarlara yönelik düşük teknoloji 

ürünleri sunan ticari işletmelerin bile doğuştan küresel olabileceği 

görüşünü savunmaktadır32.   

 

Sonuç olarak, küresel doğan işletmelerin veya uluslararası yeni 

girişimlerin en önemli özelliği genç ve girişimci işletmeler olmasıdır. Bu 

işletmeler, uluslararası girişimciliğin gelişimine büyük katkı sağlamasının 

yanında, uluslararası girişimciliğin en önemli olgusu olarak kabul 

edilmektedir.  

 

1.2.3. Ağ Yaklaşımı  

 
Uluslararası girişimciliğin gelişiminde önemi gittikçe vurgulanan 

Ağ Yaklaşımı, uluslararasılaşmayı farklı açıdan ele almaktadır. Ağ 

yaklaşımı, pazardaki değişimleri o pazarda yer alan aktörler arası 

                                                
31 Alex Rialp v.d., “The Born-Global Phenomenon: A Comparative Case Study 
Research”, Journal of International Entrepreneurship, 3, 2005, pp. 133-171, s. 136. 
32 Tage Koed Madsen, Per Servais, “The Internationalization of Born Globals: An 
Evolutionary Process”, International Business Review, 6, 6, 1997, pp. 561-583, s. 580. 



 20 

sağduyulu değişim ilişkilerindeki etkileşimin sonucu olarak görmektedir33. 

Örgütler arası bağlantıları temel alan bu yaklaşımın ticari faaliyetlerde çok 

yaygın olarak kullanılmasına karşın, uluslararasılaşmayı ve uluslararası 

girişimciliği tanımlamada oldukça yeni bir konu sayılmaktadır.  

 

Ağ yaklaşımını işletmelerin uluslararasılaşması üzerine uygulayan 

Johanson ve Mattson’a göre ilişki ağı, bir ağda aktör olarak isimlendirilen 

müşteriler, dağıtıcılar, tedarikçiler, rakipler ve hükümet ile olan ilişkiler 

olarak tanımlanmaktadır. Ağ yaklaşımının temel unsurları pazarda etkin 

birim ve/veya kişiler, faaliyetler ve kaynaklardan oluşmaktadır. Buna göre, 

ilişki ağındaki faaliyetler işletmenin kaynaklara erişmesini ve pazarlara 

ulaşmasını destekleyecek ilişkileri kurmasını sağlayacaktır34.  

 

Johanson ve Mattson, uluslararasılaşmayı işletmenin yabancı ağ 

partnerleri vasıtasıyla dış pazardaki konumunu belirleme ve geliştirme 

süreci olarak görmektedir. Bu yaklaşımda, firma uluslararasılaştıkça ilişki 

ağlarının ve iş bağlantılarının sayısı ve gücünün artacağı varsayılmaktadır. 

Firma girmeyi düşündüğü ülke pazarındaki rakipleri ile bağlantı 

oluşturarak (uluslararası genişleme), önceden varolan yabancı ağlara 

katılımını yükselterek (nüfuz etme) ve çeşitli ülkelerdeki ağ faaliyetlerini 

koordine ederek (uluslararası entegrasyon) uluslararası bağlantılarını 

geliştirecektir35. 

 

                                                
33 Henrikki Tikkanen, “The Network Approach in Analyzing International Marketing and 
Purchasing Operations; A Case Study of a European SME’s Focal Net 1992-95”, The 
Journal of Business and Industrial Marketing, 13, 2, 1998, pp. 1-23, s. 2. 
34 J. Johanson, L. G. Mattson, “Internationalisation in Industrial Systems: a Network 
Approach”, Ed.by N. Hood, J. E. Vahlne , Strategies in Global Competition, NY, 
Croom Helm., 1988, pp. 287-314, Aktaran Sylvie Chetty, Desiree Blankenburg Holm, 
“Internationalisation of Small to Medium-Sized Manufacturing Firms: A Network 
Approach”, International Business Review, 9, 2000, s. 80. 
35 A.e., s. 81. 
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Ağlar veya iş bağlantıları, elde edilmesi uzun zaman alabilecek ve 

işletmeye pahalıya mal olabilecek pazar bilgisinin de önemli kaynağını 

oluşturmaktadır36. Đş bağlantıları, özellikle orta ve küçük ölçekli 

işletmelerin yabancı pazarlarda oluşan fırsatlar hakkında bilgi kaynağını 

oluştururken, aynı zamanda da, bu işletmelerin dış pazar seçiminde ve 

pazara giriş stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynamaktadır. Bu 

bağlamda, ağların uluslararasılaşmada bir köprü niteliği taşıdığı 

söylenebilir.   

 

Ağ yaklaşımının en önemli özelliği uluslararasılaşmada çevresel 

unsurları dikkate almasıdır. Ağlarla işbirliği oluşturmak, küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerini hızlandırmakta ve faaliyet 

gösterdikleri ülkelerdeki ekonomik, politik, yasal ve kültürel engellerin 

üstesinden gelebilmelerini mümkün kılmaktadır. Ayrıca, ağlardan sağlanan 

bilgi sayesinde uluslararası faaliyetlerde çevresel risk ve belirsizlikler 

azaltılabilmektedir37. 

 

Ağ yaklaşımının en büyük katkısı, uluslararasılaşmanın işletmenin 

tek taraflı çabasıyla gerçekleşen bir süreç olmadığını ortaya koymasıdır. 

Uluslararasılaşma, hükümet teşvikleri, yabancı dağıtıcı ve pazarlama 

aracıları, yerel ve yabancı partnerler gibi işletmenin biçimsel ve biçimsel 

olmayan ilişki ağlarının bir ürünüdür. Bu nedenle, işletmeler uluslararası 

faaliyetlerinde ilişki ağlarını ve iş bağlantılarını çok iyi bir şekilde 

organize etmesi gerekmektedir. 

 

                                                
36 Sylvie Chetty, Colin Campbell-Hunt, “Explosive International Growth and Problems of 
Success Amongst Small to Medium-Sized Firms”, International Small Business 
Journal, 21, 1, 2003, s. 8.  
37 Peter W. Liesch v.d., “Evolving Strands of Research on Firm Internationalization: An 
Australian-Nordic Perspective”, International Studies of Management and 
Organization, 32, 1, 2002, pp. 16-35, s. 21.   
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1.2.4. Uluslararası Girişimcilik Yaklaşımı  

 

Uluslararası girişimciliğin gelişimine katkı sağlayan ve bu 

çalışmanın konusunu oluşturan yaklaşım ise, Uluslararası Girişimcilik 

Yaklaşımıdır. Uluslararası girişimcilik yaklaşımı, uluslararasılaşmanın 

yavaş gelişen bir süreç olduğunu savunan ve genelde çok uluslu 

işletmelere odaklanan “aşama yaklaşımları” ile hızlı uluslararasılaşan fakat 

bağımlı küçük ölçekli işletmelere odaklanan “ağ yaklaşımı”nın uçdeğerleri 

arasında bir uzlaşmayı temsil etmektedir38. Uluslararası girişimcilik 

yaklaşımı, aynı zamanda, kuruldukları andan itibaren uluslararası ticari 

faaliyetlere başlayan küresel doğan işletmelerin, uluslararası yeni 

girişimlerin ve buna benzer özellikte diğer hızlı uluslararasılaşan 

işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerini de kapsamaktadır.      

 

Uluslararası girişimcilik yaklaşımı, uluslararasılaşmada aşama 

yaklaşımlarının göz ardı ettikleri girişimcilik olgusunu kapsamakta ve 

bireylerin yada işletmelerin girişimcilik davranışlarını uluslararasılaşmanın 

temeli olarak görmektedir. Bu yaklaşımı, aşama yaklaşımlarından veya 

uluslararası işletmecilik yaklaşımlarından ayıran en önemli özellik, 

uluslararası alanda faaliyet gösteren işletmelerin yaşı ve büyüklüğü 

konusunda bir kısıtlamaya girmemesidir. Bu yaklaşıma göre, uluslararası 

girişimcilik küçük, orta ve büyük ölçekli işletmelerin uluslararası ticari 

faaliyetlerinin ortak adıdır. Etemad ve Wright, büyük işletmelerin girişimci 

davranışlar sergileyebileceği gibi, küçük işletmelerin de uluslararası 

pazarlarda büyük işletmelerin yakaladıkları fırsatlardan yararlanabileceğini 

belirtmektedir39.        

 
                                                
38 Mtigwe, A.g.e., s. 16. 
39 Hamid Etemad, Richard W. Wright, “Internationalization of SMEs: Toward a New 
Paradigm”, Small Business Economics, 20, 2003, s. 1.  
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Bazı araştırmacılar  küçük ve orta ölçekli işletmelerin uluslararası 

girişimciliğinin büyük işletmelere nazaran daha farklı özellik taşıdığını 

ileri sürmektedirler (Bkz. McDougall, Shane ve Oviatt, 1994; Mtigwe, 

2006). Söz konusu farklılıklar işletme yaşı ve dış pazara giriş hızı gibi 

unsurlardan kaynaklanmaktadır. Buna göre, uluslararası yeni girişimler 

daha çok yenilikçi, fırsat arayışı içinde olan ve işletme sahipliği gibi 

özellikler taşımaktadır40. Fillis, uluslararası alanda faaliyet gösteren küçük 

ölçekli  işletmelerin belirli niş pazarlarda büyük işletmelere ciddi rakip 

olduklarını belirtmektedir41. Bu işletmeler yerli ve yabancı bağlantılarla 

işbirliği kurarak dış pazar bilgisine ve kaynaklara erişebilmelerinin 

yanında rekabet üstünlüğü de elde etmektedirler.  

 

Uluslararası girişimciliği ulusal sınırların ötesinde işletme 

düzeyinde yapılan ticari bir faaliyet olarak tanımlayan Wright ve Rikcs’in 

aksine, Oviatt ve McDougall olası mal ve hizmetlerin yaratılması için 

fırsatları keşfeden, yasalaştıran, değerlendiren veya kullananların ve bu 

faaliyetleri ulusal sınırların ötesine taşıyanların organizasyonlar, gruplar 

veya bireyler olabileceğini belirtmektedir. Ayrıca, uluslararası girişimcilik 

ile ilgili gerçekleştirilen tüm akademik çalışmalarda odaklanılan konuları 

iki bölüm altında özetlemektedir. Bunlardan birincisi, girişimcilik 

faaliyetinde bulunanların ulusal–sınır–ötesi davranışlarını, diğeri de 

girişimcilerin, girişimci davranışlarının ve içinde bulundukları çevre 

koşullarının ulusal–sınır–ötesi karşılaştırılmasını kapsamaktadır. 

 

McDougall ve Oviatt (2000), yerleşik işletmeler açısından da 

uluslararası girişimciliğin önemini benimsemiş ve uluslararası girişimciliği 

                                                
40 Necmi Karagözoğlu, Martin Lindell, “Internationalization of Small and Medium-Sized 
Technology-Based Firms: An Exploratory Approach”, Journal of Small Business 
Management, 36, 1, 1998, s. 45.  
41 Ian Fillis, “Small Firm Internationalization: An Investigative Survey and Future 
Research Directions”, Management Decision, 39, 9, 2001, pp. 767-783, s. 777. 
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işletme düzeyinde gerçekleştirilen yenilikçi, risk alma ve proaktif 

davranışlara odaklanan bir süreç olarak tanımlamıştır. Küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin yanında yerleşik ve büyük işletmelerin de uluslararası 

girişimciliğin kapsamına dahil edilmesi önemli bir gelişmedir. Çünkü 

birçok yerleşik işletmeler yeniliği teşvik etmekte, girişimi desteklemekte 

ve risk almayı cesaretlendirmektedir.   

 

Oviatt ve McDougall uluslararası girişimcilik alanında yapılan 

çalışmaların kapsamlı listesini sunmuştur42. Buna göre, uluslararası 

girişimcilik konusu çeşitli araştırmacılar tarafından farklı açılardan ele 

alınmıştır. Örneğin, değişen ulusal girişimci kültürle, ittifaklar ve işbirlikçi 

stratejiler, küçük-orta ölçekli işletmelerin uluslararasılaşması, üst yönetim 

takımlar, kurumsal girişimcilik, ihracat faaliyetleri, bilgi yönetimi, 

girişimin finansmanı ve teknolojik öğrenme gibi konular uluslararası 

girişimcilik başlığı altında incelenmiştir. Bu çalışmalar uluslararası 

girişimciliğin gelişimine büyük katkı sağlamıştır.  

 

Görüldüğü üzere, uluslararası girişimcilik kapsam bakımından çok 

geniş alana yayılmış olarak karşımıza çıkmaktadır. Uluslararası 

girişimcilik, özellikle Girişimcilik ve Uluslararası Đşletmecilik gibi çok 

disiplinli iki bilim dalının bileşiminden oluşmaktadır. Bunlardan 

uluslararası işletmecilik genellikle uluslararası alanda faaliyet gösteren 

büyük ölçekli veya çok uluslu şirketlerin kurulması ve yönetilmeleri 

konularına ağırlık verirken, uluslararası girişimcilik uluslararası pazarlarla 

ilgili yeni iş fikirlerinin yaratılması ve çevresel fırsatların 

değerlendirilmesinde gösterilen girişimcilik davranışları konularına 

odaklanmaktadır.  

                                                
42 Bkz. Benjamin M. Oviatt, Patricia P. McDougall, “Defining International 
Entrepreneurship and Modeling the Speed of Internationalization”, Entrepreneurship 
Theory and Practice, 29, 5, 2005, pp. 537-554, 538.  
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Disiplinler arası bir konu olan uluslararası girişimciliğin 

incelenmesinde uluslararası işletmecilik, girişimcilik, stratejik yönetim, 

ekonomi, psikoloji, finans, pazarlama ve sosyoloji teorileri ve 

yaklaşımlarından yararlanılmaya çalışılmıştır. Ayrıca, birçok bilimsel 

dergide∗ özel sayı ve forumların düzenlenmesi ve 2003 yılında Journal of 

International Entrepreneurship dergisinin yayınlanması uluslararası 

girişimciliğin akademik alanda ilgi odağı haline gelmesine neden 

olmuştur. 

 

Görüldüğü üzere, uluslararası girişimcilik konusu çeşitli 

yaklaşımlar tarafından ele alınmaktadır. Bunlardan, aşama yaklaşımları 

işletmelerin uluslararasılaşırken belirli aşamalardan geçtiğini, küresel 

doğanlar yaklaşımı bu görüşün aksine, işletmelerin ilk faaliyetlerine 

uluslararası pazarlarda başladıklarını ve ağ yaklaşımı da 

uluslararasılaşmanın işletmenin sahip olduğu ilişki ağlarının ve 

bağlantılarının bir ürünü olduğunu savunmaktadır. Uluslararası 

girişimcilik yaklaşımı ise, bu üç yaklaşımı birarada sentezleyerek, 

uluslararasılaşmayı, ulusal sınırların ötesine geçen faaliyetlerin tümü 

olarak görmekte ve diğer üç yaklaşımın gözardı ettikleri girişimcilik 

olgusunu kapsamaktadır.  

 

Uluslararası girişimciliğin gelişimine katkı sağlayan yaklaşımları 

ortaya koyduğumuza göre, uluslararası girişimciliği önemli kılan 

gelişmeleri de gözden geçirmemizde yarar vardır. Bu gelişmeler bir 

sonraki başlık altında açıklanmıştır.   

                                                
∗ Bu dergiler; Entrepreneurship Theory & Practice (1996), Academy of Management 
Journal (2000), Journal of Business Venturing ve Journal of International Business 
Studies.  
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1.3. Uluslararası Girişimciliği Önemli Kılan 

Gelişmeler  

 

Uluslararası girişimciliği önemli kılan gelişmeleri dört ana başlık 

altında toplamak mümkündür. Bunlar: küreselleşme, teknolojik gelişmeler, 

uluslararası ticaret engellerinin kaldırılması ve ülkelerarası entegrasyonlar 

ve işbirlikleridir. Söz konusu gelişmeler aynı zamanda uluslararası 

girişimciliği etkileyen uluslararası çevre unsurları olarak da 

nitelendirilmektedir.   

 

1.3.1. Küreselleşme 

 

Uluslararası girişimcilik kavramı ile hemen hemen aynı tarihsel 

geçmişe dayanan ve uluslararası girişimciliği son derece önemli kılan 

gelişmelerin başında küreselleşme gelmektedir. Küreselleşme “malların, 

hizmetlerin, paranın, insanların, bilginin ve kültürün milli sınırları aşarak 

dünya çapında yayılması” anlamına gelmektedir43. Bir başka tanıma göre 

küreselleşme, “dünyadaki örgüt ve insanların birbirine bağlanması” 

olarak ifade edilmektedir44. Küreselleşme kısaca, ulusal boyutta 

yapılanların bütün dünya küresine taşınabilmesidir.  

 

Küreselleşme ve uluslararasılaşma kavramları bazı araştırmacılar 

tarafından zaman zaman birbirinin yerine kullanılmalarına karşın, iki farklı 

                                                
43 Thomas Borghoff, Evolutionary Theory of the Globalization of Firms, Management 
International Review Edition, Gabler-Verlag Pub., 2005, s. 13. 
44 Enver Özalp, Örgütsel Davranış, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını, No:1468, 
Eskişehir, 2004, s. 14.  
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olguyu ortaya koymaktadır. Küreselleşme, gelişmiş teknoloji sayesinde 

dünya üzerinde ticaret engellerinin ortadan kalkmasına ve iletişimin 

artmasına bağlı olarak ortaya çıkan makroekonomik bir olguyu ifade 

etmektedir.  Uluslararasılaşma ise, işletmenin yabancı pazarlara katılımını 

arttıran örgütsel seviyedeki faaliyeti olarak nitelendirilmektedir45. Bu 

bağlamda, uluslararasılaşma ülke sınırlarını aşan faaliyetlerin 

yaygınlaşmasını belirtirken, küreselleşme uluslararasılaşmanın çok ileri ve 

karmaşık durumunu yani bir işletmenin dünya üzerine yayılmış ve dağınık 

faaliyetlerinin entegrasyonunu ifade etmektedir46. Uluslararası girişimcilik, 

bir bağlamda küreselleşme ile birlikte girişimciliğin evrimi sonucu oluşan 

bir olgu olarak nitelendirilebilir47.  

 

Küreselleşme, hangi büyüklükte olursa olsun tüm işletmelere yeni 

fırsatların yaratılmasına ve girişimciliğin ulusal düzeyden uluslararası 

alana taşınmasına neden olmuştur. Küreselleşmenin küçük ölçekli 

işletmeler için çok olumsuz çevresel koşul yaratacağını savunan görüşlerin 

aksine, iş dünyasında yenilik ve yaratıcılık olgularının artan önemi büyük 

ölçekli üretim yerine girişimcilik faaliyetlerinin artmasını sağlamıştır48. 

Günümüzün iş dünyasında başarılı olabilmek için işletmeler yabancı 

pazarlarda doğrudan faaliyet göstermeseler bile küresel koşullarda rekabet 

etmek ve küresel pazara dahil olmak durumundadır. 

  

                                                
45 Niina Nummela, “Is the Globe Becoming Small or is the Small Becoming Global? 
Globalization and Internationalizing SMEs”, Ed. by Marian V. Jones, Pavlos Dimitratos, 
Emerging Paradigms in International Entrepreneurship, The McGill International 
Entrepreneurship Series, Edward Elgar Pub., 2004, s. 130. 
46 Necdet Timur, Stratejik Yönetim, 3. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 1491, 
Eskişehir, 2006, s. 257.  
47 Hamid Etemad, Richard Wright, Globalization and Entrepreneurship: Policy and 
Strategy Perspectives, The McGill International Entrepreneurship Series, Edward Elgar 
Publishing, 2003, s. 11.  
48 David B. Audretsch, Heike Grimm, Charles W. Wessner, Local Heroes in the Global 
Village: Globalization and the New Entrepreneurship Policies, Springer-Verlag LLC., 
NY, 2004, s. 26. 
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1.3.2. Teknolojik gelişmeler 

 

Uluslararası girişimciliği önemli kılan gelişmelerden bir diğeri, 

teknolojik gelişmelerdir. Teknolojik gelişmeler, yolcu ve yük 

taşımacılığını önemli ölçüde geliştirmiştir. Uluslararası havayolu ulaşımı 

gün geçtikçe daha hızlı, daha ucuz ve her yerde bulunur hale gelmiştir. 

Mal sevkiyatında konteynır kullanımı uluslararası nakliye maliyetlerinin 

ve dolayısıyla da ürün maliyetlerinin geçmişe nazaran daha ucuz olmasına 

neden olmuştur49.  

 

Dijital teknolojilerdeki gelişmeler ve Internet sayesinde 

işletmelerin yabancı ülkelerle ilgili her türlü bilgiye anında erişimi 

mümkündür. Ayrıca, değişik ülkelerde yaşayan insanların birbiriyle 

iletişimi yaygınlık kazanmıştır. Tüm bu gelişmeler uluslararası 

faaliyetlerde en çok üzerinde durulan maliyet ve bilgi unsurlarına olumlu 

bir şekilde yansıyarak girişimciliğin ulusal sınırları aşmasında etkili 

olmaktadır. 

 

Oviatt ve McDougall, uluslararası haberleşme ve ulaştırma hızında, 

kalitesinde ve verimliliğinde oluşan akıl almaz gelişmelerin ülkelerarası 

mübadelenin işlem maliyetlerini azalttığı ileri sürmüştür. Ayrıca, 

birbirinden uzak pazarların gittikçe homojenleşmesi uluslararası 

faaliyetlerin daha kolay anlaşılmasını sağlamaktadır50.  

 

                                                
49 Jifeng Yu, Alice de Koning, Benjamin M. Oviatt, “Institutional and Economic 
Influences on Internet Adoption and Accelerated Firm Internationalization”, Ed. by Dean 
Shepherd, Jerome A. Katz, International Entrepreneurship, Advances in 
Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, 8, 2005, s. 89.   
50 Oviatt ve McDougall, A.g.e., 1994, s. 52.  
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Bu arada, teknolojik gelişmelerle birlikte, aşama yaklaşımlarının 

öne sürdüğü mesafe kavramı önemini yitirmiştir. Artık dünyanın bir 

ucundan diğerine hem iletişim hem de ulaşım daha kolay sağlanmakta, 

işletmeler dış pazar bilgisine en kısa zamanda erişerek, daha hızlı 

uluslararasılaşmaktadır. Böylece, uluslararası faaliyetlerde karşılaşılan 

risklerin bir kısmı azalmış ve sonuçta girişimciler dışa açılarak 

kazançlarını ve karlarını arttırma yoluna gitmektedirler.     

                 

1.3.3. Uluslararası Ticaret Engellerinin Kaldırılması 

 

Uluslararası girişimciliği önemli kılan gelişmelerden bir diğeri ise, 

uluslararası ticaret engellerinin kaldırılmasıdır. Hükümetler ülkenin bir 

takım ekonomik, siyasi ve toplumsal hedefleri doğrultusunda ticarete 

müdahale etmektedirler. Genel olarak, ticaret engelleri uluslararası 

ticaretin yapılmasını güçleştiren veya aksatan ulusal yasalar, düzenlemeler 

ve diğer önleyici tedbirleri kapsamaktadır51. Örneğin, gümrük tarifeleri ve 

ihracat kısıtlamaları uluslararası ticaretteki en yaygın engellerdir.  

 

Küreselleşme ve teknolojik gelişmeler sonucunda küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin uluslararasılaşmasını engelleyen önlemler büyük 

ölçüde azalmıştır. Günümüzde artık birçok ülke sahip oldukları mal ve 

hizmet pazarlarını yabancıların katılımına açmada olumlu aşama 

kaydetmektedirler. Özellikle, gelişmekte olan veya pazar ekonomisine 

geçiş döneminde olan ülkelerin hükümetleri yabancı işletmelerin ülkeye 

yatırım yapmalarını cazip hale getirebilecek birtakım düzenlemeler 

yapmaktadırlar.  

 
                                                
51 Robert Macdonald Maclean, EU Trade Barrier Regulation: Tackling Unfair 
Foreign Trade Practices, 2nd Edition, Sweet & Maxwell, 2006, s. 1. 
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Uluslararası ticaret engellerinin kaldırılmasında uluslararası 

niteliğe sahip bazı kuruluşların ve anlaşmaların etkili olduğu söylenebilir. 

Örneğin, Dünya Ticaret Örgütünün (WTO) amacı, üye ülkeler arasında 

çok taraflı müzakereler yoluyla varolan ticaret engellerini azaltmaktır52. 

Benzer şekilde, Genel Gümrük Tarifeler ve Ticaret Anlaşması (GATT), 

Ortak Pazar (AET) ve Avrupa Serbest Bölge Anlaşması (EFTA) gibi 

uluslararası ticaret anlaşmaları ticaret engellerinin kaldırılmasında önemli 

rol oynamışlardır. Ayrıca, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu gibi 

organizasyonlar işletmelerin uluslararası pazarlara açılmalarında etkili 

olmaktadır53. 

 

1.3.4. Ülkelerarası Entegrasyonlar ve Đşbirlikleri   

 

Uluslararası girişimciliği önemli kılan önemli gelişmelerden bir 

diğeri, ülkelerarası entegrasyonlar ve işbirlikleridir. Uluslararası 

girişimcilik faaliyetlerindeki hızlı artışa cevap olarak farklı ülkeler 

arasında ortak amaca yönelik entegrasyon ve işbirliği yaratma girişimleri 

anlamlı bir şekilde artmıştır. Ekonomik entegrasyon ülkelerarası ticaret ve 

işbirliğini geliştirmeye yönelik kural ve düzenlemelerin oluşturulmasıdır54. 

Ekonomik entegrasyon ülkelerin daha yüksek bir ulusal refah düzeyine 

ulaşma amaçları doğrultusunda daha geniş pazarlara erişmelerini sağlayan 

ve büyümelerini destekleyen bir araç olarak görülmektedir55. Bu nedenle, 

dünyadaki birçok ülke ekonomik entegrasyon ve işbirliği anlaşmalarına 

girmiş veya girme çabası içindedirler. 

                                                
52 Richard M. Steers, Luciara Nardon, Managing in the Global Economy, M. E. Sharp, 
2005, s. 44.  
53 Esin Can Mutlu, Uluslararası Đşletmecilik, 1. Bası, Beta, Đstanbul, 1999, s. 92.  
54 Alan M. Rugman, Richard M. Hodgetts, International Business A Strategic 
Management Approach, Pearson Education, Second Edition, 2000, s. 105.  
55 Miroslav N. Jovanovic, International Economic Integration: Critical Perspectives, 
Taylor&Francis Pub., 1998, s. xvii.  
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Entegrasyon ülkelerarası ticareti engelleyen unsurların ortadan 

kalkması, üretim faktörleri ve sermaye hareketlerine serbestlik tanınması 

gibi amaçları kapsamaktadır. Bu amaçlar doğrultusunda oluşturulan 

Gümrük Birliği, Ortak Pazar ve Ekonomik Birlikler ülkelerarası ekonomik 

bütünleşmeyi mümkün kılmaya yönelik anlaşmalardır. Burada, Gümrük 

Birliği dış ticarete uygulanan tarife ve kotaların kaldırılması ve 

ülkelerarası ortak dış tarife oluşturulması gibi amaçları kapsarken, Ortak 

Pazar anlaşmaları ülkeler arasında mal, hizmet, işgücü ve sermayenin 

serbest dolaşımını öngörmektedir. Buna ek olarak, ekonomik birlikler 

kaynakların tahsisinde verimliliğin artmasını sağlamaktadır56.  

 

Görüldüğü üzere, küreselleşme, teknolojik gelişmeler, uluslararası 

ticaret engellerinin kaldırılması ve ülkelerarası entegrasyonlar ve 

işbirlikleri günümüzde uluslararası girişimciliği önemli kılan 

gelişmelerdir. Öyle ki, ülkelerarası ticari engellerin kaldırılması veya 

azaltılmasına yönelik olarak yapılan her türlü girişim, entegrasyona ve 

işbirliğine üye ülkelerin girişimcileri için büyük fırsatlar anlamına 

gelmektedir. Çünkü, bu fırsatlar sayesinde girişimci işletmeler yeni 

pazarlara yönelerek, büyüme imkanı elde etmektedir.  

 

Peki, işletmelerin uluslararasılaşmasına engel olan unsurların 

ortadan kalktığına göre, neden ulusal pazarda faaliyet gösteren tüm 

işletmeler uluslararasılaşmıyor yada uluslararasılaşamıyor? Bunun nedeni, 

işletmeleri uluslararası girişimciliğe yönelten unsurların başında 

girişimcilik yönelimlerinin gelmesidir. Uluslararası girişimcilik yönelimi 

ve bu yönelimin boyutları bir sonraki başlık altında ele alınmıştır.     

                                                
56 Miroslav N. Jovanovic, The Economics of International Integration, Edward Elgar, 
2006, s. 318. 
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1.4. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi ve Boyutları 

 

Uluslararası girişimcilik yöneliminin ne olduğunu ortaya 

koymadan önce, genel olarak girişimcilik ile girişimcilik yönelimi 

arasındaki farkı açıklamamızda yarar vardır.  

 

Lumpkin ve Dess’e göre, girişimcilik yeni girişimlerin nelerden 

ibaret olduğunu belirtirken, girişimcilik yönelimi yeni girişimlerdeki 

yöntemler, uygulamalar ve karar alma tarzları gibi süreçlerin nasıl 

gerçekleştirildiğini ifade etmektedir. Buna göre, girişimcilik yeni işlere 

girmeyi ve yeni işletme kurmayı, girişimcilik yönelimi ise çevrede oluşan 

fırsatların değerlendirilmesi, yeni teknolojilerin denenmesi ve riskli 

girişimleri üstlenmeye yatkın olma gibi örgütsel düzeyde gerçekleştirilen 

süreçleri kapsamaktadır57. 

 

Girişimcilik yöneliminin çeşitli araştırmacılar tarafından geliştirilen 

farklı tanımları bulunmaktadır. Örneğin, Rauch ve diğerleri, girişimcilik 

yönelimini işletmenin örgütsel amaçlarını gerçekleştirmek, vizyonunu 

geliştirmek ve rekabet üstünlüğü elde etmek için yararlandığı örgütsel 

düzeydeki strateji geliştirme süreci olarak tanımlamışlardır58.  

 

                                                
57 G. T. Lumpkin, Gregory G. Dess, “Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct 
and Linking it to Performance”, Academy of Management Review, 21, 1, 1996, pp.135-
172, s.136. 
58 Andreas Rauch, v.d., “Entrepreneurial Orientation and Business Performance: 
Cumulative Empirical Evidence”, Paper Presented at the Babson Kauffman 
Entrepreneurship Research Conference, Babson College, Babson Park, MA, 2004, s.1. 
(Çevrimiçi) http://www.babson.edu/entrep/fer/fer_2004/web-content/Section%20VI/P1/ , 
20 Nisan 2008.    
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Wiklund ve Shepherd’e göre, girişimcilik yönelimi bir işletmenin 

karar alma yöntemlerinin ve uygulamalarının belirgin girişimsel yönlerini 

kapsayan stratejik eğilimi ifade etmektedir59. Knight ise, girişimcilik 

yönelimini işletmenin karşılaştığı tehditleri bertaraf etmeye yönelik ürün 

ve hizmetlerin oldugu kadar yeni yönetim teknikleri ve teknolojilerin 

geliştirilmesi veya iyileştirilmesini kapsayan yaratıcı çözüm önerileri 

olarak ele almaktadır60.  

 

Bazı araştırmacılar girişimcilik yönelimi yerine, girişimcilik duruşu 

veya stratejik duruş kavramlarını kullanmışlardır. Girişimcilik duruşu, 

işletmenin faaliyet gösterdiği sektördeki rakipleri ile saldırgan ve proaktif 

biçimde rekabet etme eğilimi olarak tanımlanmaktadır61. Stratejik duruş 

ise, üst yönetimin sürekli ve kapsamlı teknolojik ve ürün yeniliği, 

saldırgan rekabetçi yönelimi ve güçlü bir risk alma eğilimini ifade 

etmektedir62. Bu kavramlar aslında aynı olguları ortaya koymakta ve 

girişimciliği başarıya götüren unsurlar olarak nitelendirilmektedir. 

 

Knight, girişimcilik yönelimini uluslararası çerçevede ele almış ve 

uluslararası girişimcilik yönelimi kavramını ortaya koymuştur. Knight,  

                                                
59 Johan Wiklund, Dean Shepherd, “Research Notes and Commentaries: Knowledge-
Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small and 
Medium-Sized Businesses”, Strategic Management Journal, 24, 2003, pp.1307-1314, 
s.75  
60 Gary A. Knight, “Cross Cultural Reliability and Validity of a Scale to Measure Firm 
Entrepreneurial Orientation”, Journal of Business Venturing, 12, 3, 1997, pp. 213-225, 
s.213.   
61 Jeffrey G. Covin, Dennis P. Slevin, “A Conceptual Model of Entrepreneurship as Firm 
Behavior”,  Entrepreneurship: Theory and Practice, 16, 1, 1991, p. 10.  
62 Jeffrey G. Covin, Dennis P. Slevin, “Strategic Management of Small Firms in Hostile 
and Benign Environments”, Strategic Management Journal (1986-1998), 10, 1, 1989, 
p. 79.  
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uluslararası girişimcilik yönelimini işletmelerin “yenilikçi, risk alma ve dış 

pazar faaliyetlerine yönelik proaktif yaklaşımları” olarak tanımlamıştır63.  

 

Burada dikkat edilmesi gerek önemli bir husus, girişimcilik 

yöneliminin çeşitli tanımlarında görüldüğü gibi, araştırmacıların 

girişimcilik yönelimini örgütsel düzeyde ele almalarıdır. Bunun en önemli 

nedeni, girişimcilik sürecinde örgütsel sistemin çeşitli unsurları tarafından 

etkilenmesi nedeniyle işletmelerin gerçek davranışlarını ortaya koymada 

daha uygun olmasıdır64. Bu bağlamda, birçok araştırmacı çalışmalarında 

işletme düzeyindeki girişimcilik yönelimine odaklanmıştır (Miller, 1983; 

Covin ve Slevin, 1991; Lumpkin ve Dess, 1996).  

 

Girişimcilik yönelimi iç girişimcilik (intrapreneurship), kurumsal 

girişimcilik (corporate entrepreneurship), şirket girişimciliği (corporate 

venturing) ve kurum içi girişimcilik (internal corporate entrepreneurship) 

çalışmalarında girişimciliği belirleyen etmenlerin geliştirilmesine katkı 

sağlamıştır. Söz konusu terimler, kavramın değişik türevleri olarak farklı 

noktalara vurgu yapmalarına rağmen sık sık birbirinin yerine 

kullanılmıştır65. Aralarındaki farkı anlamak açısından, iç girişimcilik ve 

kurumsal girişimcilik terimlerinin girişimcilik yönelimi ile ilişkisini 

açıklamakta yarar vardır.  

 

Đç girişimcilik, “örgüt içinde yeni ürünler veya hizmetlere yönelik 

yeni fikirlerin ortaya çıkarılması ve uygulanması” olarak 

                                                
63 Gary A. Knight, “Entrepreneurship and Strategy in the International SME”, Journal of 
International Management, 7, 2001, pp.155-171, s. 159.  
64 Covin ve Slevin, A.g.e. , 1989, s. 8.  
65 Jeffrey S. Hornsby, Donald S. Kuratko, Shaker A. Zahra, “Middle Managers’ 
Perception of the Internal Environment For Corporate Entrepreneurship: Assessing a 
Measurement Scale”, Journal of Business Venturing, 17, 2002, pp. 253-273, s. 254.  
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tanımlanmaktadır66. Bir diğer tanıma göre iç girişimcilik, “yeni iş 

girişimlerinin yanında yeni hizmetler, teknolojiler, yönetim teknikleri, 

stratejiler ve rekabetçi duruş gibi yenilikleri ve yönelimleri” ifade 

etmektedir67. Đç girişimciliğin en belirleyici özelliği mevcut işletme 

içindeki girişimciliğe odaklanılmasıdır.  

 

Kurumsal veya kurum içi girişimcilik ise, girişimcilik yöneliminin 

eyleme dönüşmüş hali olup, bir kurumun tüm yenilikçilik, stratejik 

yenilenme ve yeni iş kurma faaliyetlerinin bütünü olarak kabul 

edilmektedir68. Zahra kurumsal girişimciliği “işletme içindeki yeni ürün, 

süreç ve pazar geliştirmeye ve yeni bir iş alanı yaratmaya yönelik tüm 

resmi olan veya olmayan faaliyetler” olarak tanımlamıştır69.  

 

Ancak, bazı araştırmacılar kurumsal girişimciliğin genellikle büyük 

işletmelerle ilgili olduğunu belirtmişlerdir (Bkz. Stevenson ve Jarillo, 

1990:23; Antoncic ve Hisrich, 2001:496). Buna karşın, girişimcilik 

yönelimi işletmelerin ölçeği konusunda bir ayırım yapılmaksızın, yeni 

başlayanlar, büyük işletmeler veya küresel ortak girişimler gibi her 

büyüklükte işletmelerin yenilikçi ve proaktif davranışlarla ürün ve pazar 

fırsatlarından yararlanma çabalarını kapsamaktadır.   

 

Miller, girişimci firmayı “ürün-pazar yeniliklerini gerçekleştiren, 

belirli düzeyde risk üstlenen ve proaktif yeniliklerle rakiplerinden önce 

davranan işletmeler” olarak tanımlamış ve bu tanımda yer alan 
                                                
66 Todd J. Hostager v.d., “Seeing EnvironmentaL Opportunities: Effects of Intrapreneurial 
Ability, Efficacy, Motivation and Desirability”, Journal of Organizational Change 
Manageent, 11, 1, 1998, s. 11. 
67 Bostjan Antoncic, Robert D. Hisrich, “Clarifying the Intrapreneurship Concept”, 
Journal of Small Business and Enterprise Development, 10, 1, 2003, pp. 7-24, s. 9. 
68 William D. Guth, Ari Ginsberg, “Guest Editors’ Introduction: Corporate 
Entrepreneurship”, Strategic Management Journal (1986-1998), 11, 1990, pp. 5-15, s.5.  
69 Shaker A. Zahra, “Predictors and Financial Outcomes of Corporate Entrepreneurship: 
An Exploratory Study”, Journal of Business Venturing, 6, 1991, s. 259. 
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girişimciliğin yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutlarını işletmelerin 

girişimciliğini belirleyen en önemli etmenler olarak kabul etmiştir70. Sözü 

edilen bu boyutlar, Miller ve Friesen tarafından (1978) geliştirilmiş 11 

strateji geliştirme boyutundan∗ alınmıştır.  

 

Girişimcilik yönelimi bazı araştırmacılar tarafından farklı boyutlar 

eklenerek geliştirilmiştir. Örneğin, Lumpkin ve Dess, girişimcilik 

yöneliminin çok boyutlu nitelik taşıdığını ileri sürerek Miller’in 

yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutlarına ek olarak özerklik ve 

rekabetçi saldırganlık boyutlarına yer vermiştir. Lumpkin ve Dess’e göre 

özerklik, “bir fikir veya vizyonun oluşturulmasında ve hayata 

geçirilmesinde bireyin veya takımın bağımsız hareketi” olarak 

tanımlanmaktadır71. Rekabetçi saldırganlık ise, “pazara girişi 

gerçekleştirmek veya pozisyon geliştirmek için işletmenin rakipleriyle 

doğrudan ve yoğun bir şekilde mücadele etme eğilimini” belirtmektedir72.  

 

Bazı araştırmacılar rekabetçi saldırganlık ile proaktiflik 

boyutlarının benzer anlam ifade ettiğini belirtmelerine rağmen (Guth ve 

Ginsberg, 1990; Zahra, 1991), Lumpkin ve Dess bu iki boyutun 

birbirinden tamamen farklı olduğunu savunmaktadır. Lumpkin ve Dess’e 

göre proaktiflik, pazar fırsatlarının kullanılmasında öncü davranmayı, 

rekabetçi saldırganlık ise rakiplerine karşı saldırgan örgütsel ilişkiyi ifade 

etmektedir. Bu durumda, proaktiflik “fırsatlara yanıt, rekabetçi 

saldırganlık ise “tehditlere yanıt”tır73.  

                                                
70 Danny Miller, “The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms”, 
Management Science (Pre-1986), 29, 7, 1983, pp. 770-791, s. 771.  
∗ Daha detaylı bilgi için bakınız: Danny Miller, Peter H. Friesen, “Archetypes of  Strategy 
Formulation, Management Science (Pre-1986), 24, 9, 1978, pp. 922-923.    
71 Lumpkin ve Dess, A.g.e., s. 140.  
72 A.e., s. 148.  
73 G. T. Lumpkin, Gregory Dess, “Proactiveness Versus Competitive Aggressiveness: 
Teasing Apart Key Dimensions of Entrepreneurial Orientation”, Ed.by P. Reynolds et al., 
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Girişimcilik yönelimi alanında yapılan çalışmalarda proaktiflik ve 

rekabetçi saldırganlık boyutları arasında bir ayırım yapılmamış (Miller ve 

Friesen, 1983; Miller, 1983; Covin ve Slevin, 1986, 1991; Knight, 1997, 

2001) ve birçok araştırmacı tarafından Miller’in yenilikçilik, risk alma ve 

proaktiflik boyutları esas alınmıştır (Covin ve Slevin, 1989, 1991; Morris 

ve Sexton, 1996; Covin ve Miles, 1999; Wiklund ve Shepherd, 2003 vs.).  

 

Girişimcilik yönelimi kavramını uluslararası açıdan ele alan 

Knight’in daha önce yapılan uluslararası girişimcilik yönelimine ilişkin 

tanımında da yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutları yer almaktadır.  

 

Uluslararası girişimcilik yöneliminin boyutları Şekil 2’de 

görülmektedir: 

 

Şekil 2. Uluslararası Girişimcilik Yöneliminin Boyutları 

ULUSLARARASI

YENĐLĐKÇĐLĐK RĐSK ALMA PROAKTĐFLĐK

GĐRĐŞĐMCĐLĐK YÖNELĐMĐ

  

 

 Uluslararası girişimcilik yönelimini oluşturan yenilikçilik, risk 

alma ve proaktiflik boyutları ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.  

 

                                                                                                                     
Frontiers of Entrepreneurship Research, Babson Park, MA, Babson College, 1997, 
pp.47-58, s.49.   
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1.4.1. Yenilikçilik 

 

Uluslararası girişimcilik yöneliminin boyutlarından biri 

yenilikçiliktir. Birçok araştırmacı girişimcilik yöneliminin yenilikçilik 

boyutunu girişimciliğin odak noktası olarak görmektedir. Örneğin, 

Stevenson ve Gumpert’e göre yenilikçilik, “girişimciliğin kalbi” dir74.  

 

Knight, yeniliği “örgütsel fonksiyonları yerine getirmek için 

ürünleri, hizmetleri, yeni yönetim tekniklerini ve teknolojileri yenilemeyi ve 

geliştirmeyi kapsayan yaratıcı veya benzersiz çözümlerin üretilmesi” 

olarak tanımlamaktadır75. Örneğin, yeni ürünlerin piyasaya sürülmesi, yeni 

pazarların açılması, yeni üretim yöntemlerinin bulunması, yeni 

organizasyon türlerinin yaratılması birer “yenilik” olarak 

nitelendirilmektedir.  

 

Yenilik kavram olarak, hem bir süreci (yenileme/yenilenme) hem 

de bir sonucu (yenilik) ifade etmektedir76. Bir süreç olarak yenilik, bir fikri 

pazarlanabilir bir ekonomik değere (ürüne), yeni yada geliştirilmiş bir 

üretim veya dağıtım sistemine veya yeni bir sosyal hizmet biçimine 

dönüştürmeyi ifade ederken, bir sonuç olarak yenilik bu dönüştürme süreci 

sonunda ortaya çıkan pazarlanabilir yeni veya geliştirilen bir mal, hizmet 

veya metodu belirtmektedir. Kapsamlı bir süreç olarak yenilik,  yeni iş 

girişimi, yeni pazarlar arama, aynı sektörde iş alanlarını genişletme, şu 

                                                
74 Howard H. Stevenson, David E. Gumpert, “The Heart of Entrepreneurship”, Harvard 
Business Review, 1985, s. 85.  
75 Knight, A.g.e., 2001, s.214 
76 M. Sabih Aksoy, “Firma Düzeyinde Yenilik ve Bilgi Yönetimi”, KalDer Forum, 3, 12, 
2003, s. 17.  
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anki iş alanlarında yeni sektörlere yeni ürünlerle girme, tamamen yeni 

ürünle yeni pazarlara açılma öğelerini kapsamaktadır77.  

 

Nitekim, bazı araştırmacılar yeniliği ürün-pazar yeniliği ve 

teknolojik  yenilikler olarak ayırıma tabi tutmaktadır. Ürün-pazar yeniliği, 

ürün dizaynı, pazar araştırması, reklam ve promosyon boyutlarını 

kapsarken, teknolojik yenilik ürün ve süreç geliştirme, mühendislik, 

araştırma-geliştirme, teknik uzmanlık ve sektör bilgisine 

yoğunlaşmaktadır. Yenilikçi işletmeler, yeni mamuller, üretim süreçleri ve 

hizmetler üretme ile ilgili hedefleri yüksek olan, yeniliği başarabilmek için 

fırsatları kollayan, girişimci liderlik tipine sahip, keşfedici veya yaratıcı 

özelliğe sahip işletmelerdir.  

 

Hatırlanacağı üzere, yenilikçi yaklaşımlara göre, yerel pazarda 

faaliyet gösteren bir işletmenin uluslararasılaşma kararı yenilik olarak 

kabul edilmektedir. Aynı zamanda, ihracatla başlayıp ev sahibi ülkede 

doğrudan yatırımla sonuçlanan aşamalı uluslararasılaşma sürecinde bir 

aşamadan diğerine geçiş de firma için bir yenilik sayılmaktadır.  

 

Görüldüğü üzere, yenilikçilik hangi alanda olursa olsun işletmenin 

daha önce alışık olmadığı, yeni ve benzersiz şeyler yaratmasıdır. Bunun 

yanı sıra, işletmelerin gelecekteki pazarlara veya müşteri tercihlerindeki 

değişime bağlı olarak mevcut ürünlerinde bir takım değişiklikler yapması 

da yenilik olarak değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, işletmelerin yeni 

fırsatları elde etmesinde önemli rol oynaması nedeniyle yenilikçilik 

uluslararası girişimcilik yöneliminin önemli bir unsurudur. 

                                                
77 Bostjan Antoncic, Robert D. Hisrich, “Intrapreneurship: Construct Refinement and 
Cross-Cultural Validation”, Journal of Business Venturing, 16, 2001, pp. 495-527, 
s.498.  
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1.4.2. Risk Alma  

 

Uluslararası girişimcilik yöneliminin boyutlarından bir diğeri, risk 

almadır. Risk, işletmelerin bir girişimde bulunurken “kaybetme olasılığı” 

anlamına gelmektedir78. Bir diğer tanıma göre risk, girişimci işletmelerin 

rekabet avantajı elde etmek için fırsatları değerlendirme arzularının 

sonucunda kaybedebileceği kaynakların toplamıdır. Bu bağlamda risk 

alma, farkında olunan riske rağmen girişimden geri durmamak, belli 

oranda riski üstlenebilmektir.   

 

Risk, işletmenin ürünlerinin, hizmetlerinin ve pazarlarının 

belirlenmesinde ve çeşitli kaynakların tahsisinde önemli rol oynamaktadır. 

Riski stratejik açıdan ele alan Baird ve Thomas, stratejik riski 

“bilinmeyene girişimde bulunma, nispeten büyük oranda kaynak katılımı 

ve yüklü bir borçlanma” olarak üçe ayırmıştır79. Bunlardan “bilinmeyene 

girişimde bulunma” tanımı ile belirtilen risk, belirsizlik unsuru 

içerdiğinden girişimciliğe özgü bir risktir.  

 

Lumpkin ve Dess’e göre risk, “Belirsizlik hissi, kaybetme veya 

negatif sonuç olasılığı ve kaynakların borçlanılmasından veya çok 

miktarda kullanma taahhüdünden oluşan büyük baskı” olarak ifade 

edilmekte, risk alma ise mevcut işletmelerin yenilikçilik, yeni iş alanı 

yaratma faaliyetleri ile agresif veya proaktif hareketlerinin temel özelliği 

olarak görülmektedir80.  

                                                
78 Antoncic ve Hisrich, A.g.e., 2003, s. 17. 
79 Igna Skromme Baird, Howard Thomas, “Toward a Contingency Model of Strategic 
Risk Taking”, Academy of Management Review (Pre-1986), 10, 2, 1985, s. 231.  
80 Lumpkin ve Dess, 1996, s. 144.  



 41 

 

Bazı araştırmacılar risk alma eğilimini işletmenin gerçekleştirmek 

istediği projelerle, girişimcilik faaliyetleri ile ve kararları ile ilişkili olarak 

görmektedir. Örneğin, Dimitratos ve Plakoyiannaki, risk almanın 

işletmenin düşük riskli projeler yerine yüksek risk içeren projeleri tercih 

etme, aşamalı yerine geniş kapsamlı adımlar atma ve yüksek belirsizlik 

içeren karar verme durumlarında sakıngan kararlar yerine cüretkar kararlar 

alma eğilimi olarak ifade etmişlerdir81.  

 

Risk alma eğilimine ilişkin çeşitli yaklaşımların savunduğu 

görüşler farklılık göstermektedir. Hatırlanacağı üzere, aşama 

yaklaşımlarında uluslararası riskten kaçınan işletmeler aşamalı olarak 

uluslararasılaşmayı tercih eden işletmeler olarak kabul edilir. Bu 

işletmeler, önce yerel pazarda faaliyet göstererek, deneyimsel bilgiler 

edindikçe aşamalı olarak dış pazarlara katılımını artırmaktadır (Johanson 

ve Wiedersheim-Paul, 1975; Johanson ve Vahlne, 1977; 1990). 

 

 Buna karşın uluslararası girişimcilikte, risk alma eğilimi yüksek 

işletmeler kuruldukları andan itibaren uluslararası faaliyetlere yönelen 

işletmeler olarak kabul edilmektedir. Daha önce “küresel doğanlar” olarak 

açıklanmış olan bu işletmeler manevi ve coğrafik mesafe bakımından daha 

uzak ülkelere yönelmektedir (McDougall, 1989; Oviatt ve McDougall, 

1994, 1997). 

 

Uluslararası pazarlardaki belirsizlik durumu riskin kaynağını 

oluşturmaktadır. Özellikle, coğrafik veya kültürel mesafe açısından uzak 

                                                
81 Pavlos Dimitratos, Emanuella Plakoyiannaki, “Theoretical Foundations of an 
International Entrepreneurial Culture”, Journal of International Entrepreneurship, 1, 
2003, pp. 187-215, s. 201.  
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pazarlar işletmenin faaliyet gösterdiği yerel pazara nazaran daha yüksek 

seviyede belirsizlik içermektedir. Girişimcilik yönelimi yüksek 

işletmelerin riskli kararlar alma eğiliminin daha fazla olduğunu 

düşünürsek, o halde bu işletmelerin uluslararası faaliyetlerdeki belirsizliği 

de kabullenme ihtimalleri daha yüksek olacaktır.  

 

Đşletmeler büyümek ve başarılı olmak için stratejik planlar 

yapması, mevcut durumlarını korumak yerine yenilikçiliğe yönelik 

girişimci bir örgüt yapısı oluşturması diğer bir ifadeyle, risk almayı 

öğrenmesi gerekmektedir. Ulusal sınırların dışında faaliyet gösteren 

işletmelerin, daha önceden alışık olmadığı ve belirsizlik taşıyan yabancı 

topraklarda hayatta kalarak faaliyetlerini sürdürebilmeleri için makul 

derecede risk almaları kaçınılmazdır. 

 

1.4.3. Proaktiflik   

 

Uluslararası girişimcilik yöneliminin boyutlarından bir diğeri ise, 

proaktifliktir. Proaktiflik, işletmenin mevcut faaliyetleri ile ilgili olmayan 

benzersiz fırsatları sürekli arama eğilimini ifade etmektedir. Proaktifliğe 

ilişkin çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Örneğin, Miller ve Friesen 

proaktifliği “Rakipleri takip etmekten ziyade onların önünde olma 

teşebbüsü” olarak tanımlamıştır82. Covin ve Slevin’e göre proaktiflik 

işletmenin faaliyet alanındaki rakipleriyle agresif bir şekilde rekabet etme 

eğilimini ifade etmektedir83.  

 

                                                
82 Danny Miller, Peter H. Friesen, “Strategy Making and Environment”, Strategic 
Management Journal, 4, 1983, pp. 221-235, s. 222. 
83 Covin ve Slevin, A.g.e., 1991, s. 10.  
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Lumpkin ve Dess proaktifliği “Yeni fırsatların gerçekleşebileceğini 

kestirmek, yeni fırsatları kovalamak ve gelişmekte olan pazarlara girmek 

suretiyle inisiyatif alma” olarak tanımlamaktadır84. Knight’a göre ise, 

proaktiflik reaktifliğin tersi bir durum olup, işletmenin rakiplerine göre 

agresif bir duruş içinde olmasıdır85. Buna ek olarak, stratejik girişimcilik 

davranışlarıyla ilgili çalışmalarda bu kavramın, değişen çevresel trendlere 

cevap vermeyle birlikte pazar fırsatları ve deneyimlerine yönelik sürekli 

bir arayışı ifade etmek için kullanıldığı görülmektedir (Miles ve Snow, 

1978; Hitt vd., 2002).  

 

Görüldüğü üzere, proaktiflik, öncülük etmeyi (Covin ve Slevin, 

1991), yeni fırsatları değerlendirmede veya yeni pazarlara girmede 

inisiyatif  kullanmayı (Lumpkin ve Dess, 1996) ve risk almayı (Antoncic 

ve Hisrich, 2001) gerektirmektedir. Burada inisiyatif, işletmenin 

kaynaklarını kullanma veya kaynaklarının kapsamını genişletmesi için 

yeni çözümlerin geliştirilmesine yönelik benzersiz, proaktif girişimi ifade 

etmektedir86. Fırsatları araştırmak, rekabet düzenini ve çevresini 

şekillendirmek, değişim sürecinde ve sonucunda oluşacak talepleri 

karşılamak amacıyla, uygun stratejileri geliştirebilme, pazar değişimi 

sürecinde aktif rol oynayabilme ve yeni ürün/hizmetleri pazara ilk 

sunabilme, işletmenin proaktif eğilimini betimlemektedir.   

 

Proaktiflik, uluslararasılaşmada öncü davranmayı veya hedef ülke 

pazarına rakiplerinden önce girmeyi ifade etmektedir. Proaktiflik, 

işletmelerin uluslararası pazarlara yönelik yeni ürünler veya hizmetlerin, 

yeni teknolojilerin ve yönetim tekniklerinin ortaya çıkarılması gibi temel 

                                                
84 Lumpkin ve Dess, A.g.e., 1996, s. 146.  
85 Knight, A.g.e., 1997, s. 214. 
86 Julian Birkinshaw, “Entrepreneurship in Multinational Corporations: The 
Characteristics of  Subsidiary Initiatives”, Strategic Management Journal, 18, 3, 1997, 
pp. 207-229, s. 207. 
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ticari faaliyet alanlarında rakiplerini izleme yerine onlardan önde olma 

çabalarıdır.  

 

Sonuç olarak, uluslararası girişimcilik işletmelerin yenilikçi, risk 

alma ve proaktif eğilimlerinin bir ürünüdür. Bu üç unsuru biraraya getiren 

uluslararası girişimcilik yöneliminin, faaliyetlerini ulusal sınırların dışına 

taşıyan her işletmede var olduğu söylenebilir. Bu bağlamda, Morris ve 

Kuratko uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmeleri uluslararası 

girişimcilik yönelimine sahip olanlar veya olmayanlar diye 

sınıflandırmanın, bir düşünce yanlışlığının sonucu olarak 

değerlendirmektedir87. Ancak, bu eğilimin derecesi bazı işletmelerde 

oldukça yüksek iken bazı işletmelerde daha düşük olabilmektedir. 

Örneğin, bir işletme daha az risk üstlenerek ihracat yoluyla 

uluslarasılaşırken, bir diğeri de daha yüksek risk alarak yabancı bir ülkede 

yatırım yapmaktadır. Bir sonraki başlıkta, uluslararası girişimcilik 

faaliyetleri ele alınacaktır.  

 

1.5. Uluslararası Girişimcilik Faaliyetleri 

 

Uluslararası girişimcilik yaklaşımı, girişimcilerin uluslararası 

faaliyetlerinde ihracattan başlayıp doğrudan yatırımlara kadar uzanan 

geniş bir uluslararasılaşma görüşünü savunmaktadır88. Đhracat ve yatırım 

alternatiflerinin yanı sıra, uluslararası girişimcilik faaliyetinin diğer 

alternatifi ortaklıklardır. Bu bölümde, uluslararası girişimcilik faaliyetleri 

                                                
87 Michael H. Morris, Donald F. Kuratko, Corporate Entrepreneurship: 
Entrepreneurial Development within Organizations, Harcourt College Publishers, 
Orlando, Florida, 2002, s. 39.  
88 Tatiana S. Manalova, “Small Multinationals in Global Competition: an Industry 
Perspective”, Ed. by Hamid Etemad, Richard Wright, Globalization and 
Entrepreneurship: Policy and Strategy Perspectives, Edwar Elgar Pub., 2003, s.62.  
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dört ana başlık altında ele alınmıştır. Bunlar; ihracat, uluslararası stratejik 

ortaklıklar, uluslararası ortak girişimler ve doğrudan yatırım faaliyetleridir.    

  

1.5.1. Đhracat  

 

Đhracat, ulusal sınırlar içinde üretilen malların yabancı pazarlarda 

satılmasıdır. Başka bir ifade ile, bir ülkede üretilen mal ve hizmetlerin 

yabancılara satılarak başka ülkelere gönderilmesine ilişkin bir dış ticaret 

işlemidir89. Kaynak katılımı ve risk alma açısından ihracat, ortak girişimler 

ve direkt yabancı yatırımlar gibi diğer uluslararası girişimcilik 

faaliyetlerine kıyasla işletmeler tarafından daha çok başvurulan bir 

uluslararası girişimcilik türüdür90. Bu bağlamda, dış pazar tecrübesi az 

olan, finansal gücü çok fazla olmayan ve risk alma eğilimi düşük olan 

işletmelerin genellikle ihracat yolunu tercih ettikleri görülmektedir. 

Örneğin, Laleli ve Osmanbey  piyasalarında faaliyet gösteren işletmelerin 

büyük çoğunluğu genelde Rusya, Orta Asya ve Balkanlar’a ihracat 

yaparak uluslararasılaşmaktadır. Đhracat faaliyetleri dolaylı ve dolaysız 

olarak yapılabilmektedir.  

 

1.5.1.1. Dolaylı Đhracat  

 

Dolaylı ihracat, işletmenin kendisinden bağımsız bir aracı kurumla 

ihracatıdır. Burada üretici ve tüketici arasında çok sayıda aracı vardır. 

Dolaylı ihracatta üretici açısından aracılardan dolayı kontrol büyük ölçüde 

                                                
89 Hüseyin Özgen, Selen Doğan, Küçük ve Orta Ölçekli Đşletmelerin Uluslararası 
Pazarlara Açılmada Karşılaştıkları Yönetim Sorunları ve Çözüm Önerileri, 
KOSGEB, Ankara, 1997, s.29.   
90 Bostjan Antoncic, Robert D. Hisrich, “An Integrative Conceptual Model”, Ed.by Leo 
Paul Dana, Global Marketing, Co-operation and Networks, Haworth Press Inc., U.S., 
2001, s.23.  
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kaybedilir. Ancak, üretici işletmenin ihracat bilgisi ve deneyimi olmasa 

bile ihracat faaliyetini gerçekleştirebilmesi bir avantajdır. Ayrıca, üretici 

firma pazar ve politik riske girmez.  

 

1.5.1.2. Dolaysız Đhracat  

 

Đhracat hacmi arttıkça, yönelim dolaylı ihracattan dolaysız ihracata 

doğru kaymaktadır. Dolaysız ihracat veya doğrudan ihracat, ürünlerin 

herhangi bir aracı kullanmadan hedef pazara sunulmasıdır. Doğrudan 

ihracat, üretici firmaya bağlı yurt dışı satış büroları, temsilcilikleri, yabancı 

aracılar veya doğrudan müşteriye yapılan ihracat yolu ile 

gerçekleştirilmektedir. Doğrudan ihracat yapan bir girişimcinin hedef ülke 

pazarını kontrol etmesi ve yüksek getiri elde etmesi gibi avantajları vardır. 

Ancak bu yöntemi uygulayacak olan işletmelerin yeterli kaynağa ve pazar 

bilgisine sahip olması gerekmektedir91. 

 

1.5.2. Uluslararası Stratejik Ortaklıklar  

 

Uluslararası girişimcilik faaliyetlerinden bir diğeri, uluslararası 

stratejik ortaklıklardır. Uluslararası stratejik ortaklık, iki veya daha fazla 

bağımsız işletme arasında, yeni bir işletme kurmadan oluşturulan, biçimsel 

veya biçimsel olmayan bir anlaşmaya dayalı her türlü işbirliği ifade 

etmektedir. Bu işbirliği müşterek amaçlar, müşterek stratejiler, müşterek 

risk ve müşterek ödül üzerine kurulmaktadır92. Uluslararası stratejik 

                                                
91 C. Walvoord, Foreign Market Entry Strategies, “Advanced Management Journal”, 
2001, pp. 14-26. s. 18.    
92 Andrew J. Sherman, Franchising & Licensing: The Powerful Ways to Grow Your 
Business in Any Economy, 3rd Edition, American Management Association 
(AMACOM), 2003, s. 385.  
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ortaklıklar, çeşitli ülkelerden çeşitli büyüklükte işletmelerin kaynakları ve 

riskleri paylaşma uğruna varlık ve yeteneklerini birleştirmesidir93. 

 

Stratejik ortaklıklar, doğal olarak girişimcilerin karşılıklı yarar 

sağlamaya yönelik çabalarıdır. Ancak, stratejik ortaklığın ulusal sınırlar 

dışındaki yabancı bir ortakla yapılması durumunda karşılaşılabilecek 

birtakım sorunları vardır. Özellikle, dil ve kültürel engeller, karşılıklı 

iletişim, güven ve koordinasyon maliyetleri stratejik ortaklıklarda sorun 

yaratan en önemli unsurların başında gelmektedir94. Dolayısıyla, 

girişimcilerin uluslararası stratejik ortaklığa girmeden önce bu sorunları 

göz önünde bulundurmaları ve gerekli önlemleri almaları gerekmektedir. 

Uluslararası stratejik ortaklıklar genel olarak uluslararası bağlı ortaklıklar, 

uluslararası lisans anlaşmaları, uluslararası franchising ve uluslararası 

taşeronluk anlaşmaları gibi çeşitli işbirliklerini kapsamaktadır.    

 

1.5.2.1.  Uluslararası Bağlı Ortaklıklar  

 

Çok yaygın olarak kullanılan uluslararası stratejik ortaklıklardan 

biri, bağlı ortaklıklar veya yan kuruluşlardır. Bir işletmenin ana merkezine 

bağlı olarak yabancı bir ülkede veya değişik ülkelerde faaliyet gösteren 

işletmeler uluslararası bağlı ortaklıklar (subsidiary), şubeler veya yavru 

işletmeler olarak adlandırılmaktadır95. Özellikle ihracat yapan işletmeler 

ürün ve hizmetlerinin hedef ülke pazarında pazarlama ve dağıtım 

fonksiyonlarını yerine getirmesi için deneyimli yabancı toptancılarla 

                                                
93 Justin G. Longenecker v.d., Small Business Management: An Entrepreneurial 
Emphasis, 13th Edition, Thompson South-Western Pub., 2006, s. 385. 
94 Arthur A. Thompson, Jr., John E. Gamble, A. J. Strickland III, Strategy: Winning in 
the Marketplace (Core Concepts, Analytical Tools, Cases), Originally Pub. by 
McGraw-Hill, Reprint by Tsinghua University Press, China, 2004, s. 179.   
95 Seyidoğlu, A.g.e., s. 598. 
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kontrat yaparak veya ev sahibi ülkede kendine ait satış ve dağıtım 

işletmeleri kurarak uluslararasılaşmada bir adım öne geçmektedir96.      

 

Bu kuruluşlar kendi adına ana işletmeden ithalat yaparlar ve ev 

sahibi ülkenin para birimlerine göre faturalandırırlar. Satışlardan elde 

edilecek kâr ve zararlar bağlı oldukları ana işletmeyi etkiler. Özellikle, 

bankacılık sektöründe uluslararasılaşma yurt dışında şube açma yoluyla 

gerçekleştirilmektedir97. Şubeler ana işletmeye esnek ve düşük maliyetli 

faaliyet avantajı ile birlikte etkin ve uluslararası pazarlarda yaygın bir 

faaliyet olanağı da sağlar. Bağlı ve yan kuruluşlar, yabancı ülkede 

potansiyel yeni işler sağlama ve verimli ilişkiler kurmada daha avantajlı 

olmaktadır.            

 

1.5.2.2.  Uluslararası Lisans Anlaşmaları  

 

Uluslararası stratejik ortaklıklardan bir diğeri ise, uluslararası lisans 

anlaşmalarıdır. Uluslararası lisans anlaşmaları, dış pazarlara girmenin 

nispeten kolay ve az risk içeren yollarından birisidir. Bu yöntemde işletme, 

kendi sahip olduğu ürünü, bilgiyi, patenti, markayı, know-how, teknolojiyi 

veya buna benzer varlık ve kaynaklarını belirli bir bedel karşılığında 

yurtdışındaki bir işletmeye satarak değerlendirmektedir98. Bu durumda, 

uluslararası lisans anlaşmaları bir işletmenin sahibi bulunduğu maddi 

                                                
96 Arthur A. Thompson, A. J. Stricland III, Strategic Management: Concepts and 
Cases, International Edition, 13th Edition, McGraw-Hill / Irwin, N.Y., 2003, s. 205. 
97 Mehmet Başar, Metin Çoşkun, Bankacılık Uygulamaları, Haz. Nurhan AYDIN, 
1.Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2006, s. 201.  
98 Michael R. Czinkota, Ilkka A. Ronkainen, John J. Tarrant, The Global Marketing 
Imperative: Positioning Your Company for the New World of Business, NTC 
Business Books, McGraw-Hill Professional, 1996, s. 90. 
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olmayan varlıklarını ihraç etmesidir. Lisans sözleşmeleriyle işletmeler 

teknoloji transfer edebilmektedir.  

 

Birçok işletme için, lisans anlaşması uluslararası pazarlarda faaliyet 

göstermenin en uygun ilk adımıdır. Lisans veren ana işletme (lisansör-

“licensor”) yerel bir işletmeye (lisansiye–“licensee”) varlık ve 

kaynaklarının kullanım hakkını vererek dış yatırım yapmakta, bunun için 

sermaye ve yönetim katılımı gerçekleştirmemekte ve riske girmemektedir. 

Örneğin, sınırlı kaynaklara sahip bir Türk işletmesi tüm üretimini Avrupa 

pazarına (Almanya veya Fransa) yoğunlaştırırken aynı zamanda da Orta 

Asya pazarında varlığını sürdürmek için Kazakistan veya Kırgızistan’daki 

yerel ortakla lisans anlaşmasına girebilir.  

 

Uluslararası lisans anlaşmaları genellikle hükümet müdahalelerinin 

yoğun olduğu pazarlara doğrudan mevcut bilgi ile yatırım yapmanın 

rasyonel olmadığı durumlarda girişimcinin uluslararasılaşma kapsamını 

genişletme amacıyla gerçekleştirdiği bir yöntemdir. Anlaşmanın koşulları, 

lisans alan ülkenin teknolojik düzeyine göre değişmektedir.  

 

Uluslararası lisans anlaşmalarının bazı olumsuz yanları mevcuttur. 

Örneğin, üretim ve pazarlama kararlarının tamamı lisansiyeye ait olmasına 

karşın, faaliyet sonucu elde edeceği geliri lisansör ile paylaşmak 

zorundadır. Bu durum, lisansı alan yerel işletmenin belirli bir deneyim 

kazandıktan sonra lisans anlaşmasını iptal ederek ve kendi işletmesini 

kurarak lisansöre rakip olabileceği anlamına gelmektedir99. Yine de, lisan 

anlaşmaları uluslararası girişimcilik faaliyetleri içinde işletmelerin en az 

maliyetle uluslararasılaşmasını sağlayan yöntemlerden biridir.    

 

                                                
99 A.e., s. 91.   
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1.5.2.3.  Uluslararası Franchising  

 

Uluslararası stratejik ortaklıklardan biri, uluslararası 

franchising’dir. Uluslararası franchising, işletmenin sahibi olduğu 

ürünlerin, sistemlerin, ve yönetim hizmetlerinin yabancı ülkedeki bir 

firmaya satılmasıdır100. Uluslararası franchising, ana işletme (franchisor) 

ile yabancı ülkedeki bir diğer bağımsız işletme (franchisee) arasında ana 

işletmenin marka adını taşıyan ürün ve hizmetlerin satılmasına dair yapılan 

bir sözleşmeye dayanır101. Bu uygulamada, üretim ekipmanı, yönetim 

sistemleri, faaliyet prosedürleri, reklam ve promosyon malzemelerine 

erişim, kredi ve finansman gibi unsurların hepsi franchisingin bir parçası 

olabilmektedir102.  

 

Franchising genellikle oteller, perakende outletler, hızlı servis 

restoranları gibi hizmet sektöründe görülen bir uygulamadır. Aynı lisans 

anlaşmalarında olduğu gibi, uluslararası franchisingde ana işletme maliyet 

ve riski karşı tarafa yükleyerek dış pazarda faaliyette bulunmaktadır. 

Ancak, lisans anlaşmalarının aksine uluslararası franchising, ana 

işletmenin dış pazara daha fazla kaynak ve varlıkla daha uzun süreli 

katılımını ifade etmektedir. Örneğin, McDonald’s hızlı biçimde, düşük 

maliyetle ve az riskle franchisingi kullanarak küresel pazarda faaliyet 

göstermektedir.  

 

Uluslararası franchising, maliyet, kaynak ve risk unsurları 

açısından daha uygun bir uluslararasılaşma yöntemi olmasına rağmen bazı 

                                                
100 Longenecker v.d., A.g.e., s.385. 
101 Yair Aharoni, Lilach Nachum, Globalization of Services: Some Implications for 
Theory and Practice, Routledge Studies in International Business and the World 
Economy, Routledge, U.S., 2000, s. 198. 
102 Yadong Luo, Entry and Cooperative Strategies in International Business 
Expansion, Quorum Books, Greenwood Publishing Group, 1999, s. 153.    
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dezavantajları mevcuttur. Franchising hakkını veren ana işletmenin yerel 

işletmeyi kontrol etmesi ve koordinasyonunu sağlaması zordur. Bazı 

durumlarda franchisee markanın gerektirdiği sorumluluğu taşıyamamakta 

veya kaliteli hizmet sunamamaktadır103. Ayrıca, yerel işletme kendisinin 

daha fazla çaba sarf ettiği, başarının da kendine ait olduğu düşüncesine 

kapılarak franchisingden çekilmeye veya kendi işini kurmaya karar 

verebilmektedir104. Bu durumlar franchisorun o ülkedeki itibarını 

kaybetmesine neden olabilmektedir.       

 

1.5.2.4. Uluslararası Taşeronluk 

 

Uluslararası stratejik ortaklıklardan bir diğeri de, uluslararası 

taşeronluktur. Uluslararası taşeronluk, bir işletmenin yabancı bir ülkedeki 

ana işletme adına işin bir bölümünü veya tamamını gerçekleştirdiği bir 

kontrata dayalı bir anlaşmadır105. Burada ana işletme yerel bir işletme 

olabileceği gibi, aynı zamanda da o ülke pazarında faaliyet göstermekte 

olan çok uluslu şirket de olabilmektedir. Örneğin, bir Türk firmasının 

(taşeron) Kırgızistan’da çok uluslu bir Amerikan işletmesinin inşaat 

işlerini yapması gibi.  

 

Đki çeşit uluslararası taşeronluk vardır; endüstriyel taşeronluk ve 

ticari taşeronluk. Endüstriyel taşeronluk, işi veren işletmenin fabrikasında 

montajı yapılmak üzere birleşenleri yapmaktır. Ticari taşeronluk ise, işi 

                                                
103 Henry Mintzberg, James Brian Quinn, John Voyer, The Strategy Process, Collegiate 
Edition, Prentice Hall, N.J., 1995, s. 354.  
104 Martin Mendelsohn, The Guide to Franchising, 7th Edition, Cengage Delmar 
Learning EMEA, 2004,  s. 43 
105 Alfred M. Jaeger, Rabindra Nath Kanungo, Management in Developing Countries, 
Routledge, Taylor & Francis Inc., N.Y., 1990, s. 56.  
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veren işletmenin markası ile satılmak üzere ürünün tümünü yapmaktır106. 

Sanayileşmiş ülkelerdeki işletmeler, emek yoğun işleri emeğin bol 

ücretlerin düşük olduğu ülkelere yaptırmak suretiyle üretim maliyetlerini 

düşürmeye çalışmaktadır. Günümüzde iletişim ve taşımacılık alanındaki 

teknolojik gelişmeler uluslararası taşeronluk faaliyetlerinin gelişmesine 

katkıda bulunmuştur. Özellikle küçük ölçekli ve yenilikçi işletmeler 

taşeronluk anlaşmaları sayesinde uluslararası pazarlarda faaliyet 

göstermektedir.    

 

1.5.3. Uluslararası Ortak Girişimler  

 

Uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren pek çok işletme tarafından 

tercih edilen uluslararası girişimcilik faaliyetlerinden bir diğeri, 

uluslararası ortak girişimlerdir. Uluslararası ortak girişimler, farklı ülkelere 

mensup iki veya daha fazla işletmenin kaynak ve yetenekleri paylaşma 

yoluyla karşılıklı çıkar sağlamaya yönelik sınır ötesi ortaklıklardır107. 

Uluslararası ortak girişimler dış ülkede yerel bir işletme ile ortak olma, 

yerel işletmenin hisse senetlerinin bir kısmını alma veya yeni bir işletme 

kurma şeklinde gerçekleşebilir108.  

 

Uluslararası ortak girişimler iki temel yapıda ele alınmaktadır; 

sermaye katılımlı ortak girişimler (equity joint ventures) ve sözleşmeli 

ortak girişimler (contractual joint ventures). Sermaye katılımlı ortak 

girişimler, belirli amaç doğrultusunda işbirliği yapan iki veya daha fazla 

ana işletmeler tarafından ayrı bir ad ve kimlik altında kurulan, yasal ve 

                                                
106 A.e., s. 58.  
107 Yadong Luo, Multinational Enterprises in Emerging Markets, Copenhagen 
Business School Press, 2002, s. 215. 
108 B. Tuğberk Tosunoğlu, “Uluslararası Girişimcilik”, Haz. Yavuz Odabaşı, 
Girişimcilik, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 1567, Eskişehir, 2004, s. 220.    
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ekonomik olarak bağımsız bir işletmedir109. Sermaye katılımlı ortak 

girişimlerde, her ortağın bağlı işletmede sahip olduğu pay ile orantılı 

olarak kar ve zararı paylaştığı hisse senedi bulunmaktadır. Sözleşmeli 

ortak girişimler ise, yeni bir işletme kurulmasını gerektirmeyen, hak ve 

sorumlulukların kontratta belirtilen düzene göre paylaşıldığı bir ortaklık 

türüdür110. Özellikle, kısa vadeli iş fırsatlarından yararlanmada taraflar 

arasında sözleşmeli ortak girişim geliştirilebilmekte ve işbirliğini geliştiren 

taraflar iş veya proje bitiminde ortaklığa da son verebilmektedir.  

 

Uluslararası ortak girişimler, sadece uluslararası pazarlara girmek 

için kullanılan bir fırsat olmayıp aynı zamanda yabancı faaliyetler ile ilgili 

bazı ekonomik ve politik risklerin de azaltılmasında etkili olabilmektedir. 

Bununla birlikte, uluslararası ortak girişimin yabancı girişimci firma 

açısından en önemli yararları, ev sahibi ülkenin ticari engellerinden 

korunma, sermaye esnekliği, sermaye getirisi, faiz indirimleri ve vergi 

istisnalarından yararlanma, doğal kaynaklara erişebilme, kültürel uyum 

kazanma ve ortaklıktan kolayca çekilebilme şeklinde sıralanabilir111: 

 

Đşletmelerin uluslararası faaliyetlerinde yaygın olarak bu yöntemi 

seçmelerinin nedeni, özellikle az gelişmiş ülkeler başta olmak üzere pek 

çok ülkede yüzde yüz yabancı işletme yatırımına izin verilmemesidir. Bu 

durumda iş ortaklığı biçiminde faaliyet göstererek dış pazara girmek 

uluslararasılaşma açısından uygun bir yol olabilmektedir. 

  

                                                
109 Yadong Luo, A.g.e., s. 216.  
110 Stephen I. Glover, Craig M. Wasserman, Partnerships, Joint Ventures & Strategic 
Alliances, Revised Edition, Law Journal Pres, NY, 2003, § 6.02.   
111 Ronald Charles Wolf, Effective International Joint Venture Management: 
Practical Legal Đnsights for Successful Organization and Implementation, M.E. 
Sharpe, August 2000, s. 26.   
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1.5.4. Doğrudan Yabancı Yatırım  

 

Uluslararası girişimcilik faaliyetlerinden bir diğeri, doğrudan 

yatırım veya doğrudan yabancı yatırımdır. Doğrudan yatırım, yabancı bir 

ülkeye yatırılan sermayedir112. Bir diğer ifade ile, bir işletmenin üretimini 

ana merkezinin bulunduğu ülke sınırları dışına yayarak yabancı ülkelerde 

üretim tesisi kurması veya mevcut tesisleri satın alması bir doğrudan 

yabancı yatırım olarak tanımlanır. Đşletmelerin yabancı bir ülkede 

doğrudan yatırım yapma nedenleri, uluslararası pazarlardaki düşük işgücü 

ücretlerinden yararlanmak, pazarda hakimiyet sağlamak veya ev sahibi 

ülkede prestij elde etmek olarak sıralanabilir.       

 

Uluslararası işletmecilik yaklaşımları genelde büyük ölçekli 

işletmelerin yatırımlarını konu alırken, uluslararası girişimcilik yaklaşımı 

uluslararasılaşmada işletmelerin büyüklük ölçütlerini değil, yaş (yeni 

işletme veya önceden faaliyet halinde olan işletme) ölçütünü esas 

almaktadır. Şöyle ki, işletmeler uluslararası pazarlarda (uluslararası 

pazarlara açılma, varolan pazara yenisini ekleme) yeni olmaları açısından 

ele alınmaktadır113.  

 

Dünya ekonomisinin küreselleşmesi ile, artık küçük ve orta ölçekli 

işletmeler da uluslararası pazarlarda aktif rol oynamakta ve ihracat 

faaliyetlerinin yanı sıra yabancı ülkelerde doğrudan yatırımlar 

gerçekleştirmektedirler. Küçük ölçekli yabancı yatırımcılar üretim, satış, 

servis, araştırma ve geliştirme gibi faaliyetleri dış pazarlarda kurarak 

“küçük çok uluslu işletmeler” olarak küresel rekabete katılmaktadır114.  

                                                
112 Alan M.Rugman, Richard M. Hodgetts, International Business: A Strategic 
Management Approach, 2nd Edition, Pearson Education Limited, 2000, s. 9.  
113 Etemad ve Wright, A.g.e, 2003, s. 62.  
114 T. Manalova, A.g.e., s. 59.  
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Ölçek ekonomileri küçük işletmelerin doğrudan yabancı yatırımda 

bulunmalarına kaynak gereksinimi, yatırım maliyeti gibi unsurlar 

açısından önemli engel teşkil etse de, küçük ve orta ölçekli işletmeler 

yabancı ülkelerdeki niş pazarlara yatırım yapmaktadır. Bu nişler genelde 

küçük firma sektöründe veya büyük firma sektöründeki yan pazarlar 

niteliğinde olmaktadır115. Ayrıca, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

doğrudan yatırımları yerel firma ile ortak girişim, sanayi bölgesi veya 

şirket devralmaları yoluyla gerçekleşmektedir116.  

 

Doğrudan yabancı yatırımlar ev sahibi ülkenin üretim kapasitesine 

katkıda bulunması, yeni teknoloji ve işletmecilik bilgisi getirmesi, döviz 

girişi sağlaması, rekabet nedeniyle ekonomiye hareketlilik kazandırması, 

işsizliği azaltması ve hazine için vergi geliri sağlaması gibi olumlu 

sebeplerden dolayı ülke hükümetleri  tarafından tercih edilmektedir. 

 

Đşletmenin uluslararasılaşmada hangi yöntemi seçeceği birtakım 

değişkenlere bağlıdır. Bunlar; işletmenin hedefleri, büyüklüğü, kapasitesi, 

ürünlerinin özellikleri, kullandığı teknoloji, rekabet gücü, hedef pazarın 

büyüklüğü ve uluslararası çevresel koşulların özellikleri gibi değişkenler 

olarak sıralanabilmektedir117.  

 

Shrader, Oviatt ve McDougall ise, işletmenin yabancı ülke pazarına 

girerken hangi yöntemi seçeceğini, esneklik ve işbirliğine 

                                                
115 Peter J. Buckley, “International Expansion by Small and Medium-Sized Enterprises”, 
Ed. by Mark Casson et al., The Oxford Handbook of Entreprenership, Oxford 
University Pres, USA, 2006, s. 674. 
116 Paul Westhead, Mike Wright, Deniz Ucbaşaran, “Issues Surrounding the 
Internationalization of SMEs: Implications for Policy Makers and Researchers”, Ed.by 
Gerald I. Susman, Small and Medium-Sized Enterprises and the Global Economy, 
Edward Elgar Pub., 2007, s. 287.  
117 Mutlu, A.g.e., s. 97. 
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bağlamaktadır118. Agarwal ve Ramaswami, uluslararası girişimcilik 

faaliyetlerinin işletmenin girilecek uluslararası pazarı ne ölçüde kontrol 

etmek istediğine, pazar için ayrılan kaynakların büyüklüğüne ve risk 

derecesine göre belirlendiğini ortaya koymaktadır119.  

 

Kaynak katılımı ve risk alma açısından ihracat, ortak girişimler ve 

direkt yabancı yatırımlar gibi diğer uluslararası girişimcilik faaliyetlerine 

kıyasla işletmeler tarafından daha çok başvurulan bir uluslararası 

girişimcilik türüdür120. Örneğin, dış pazar tecrübesi ve kaynakları az, risk 

alma eğilimi düşük olan işletmelerin genellikle ihracat yolunu tercih 

ettikleri görülmektedir. Lisans anlaşmalarında ise, lisansı alan işletme 

pazarda iş kurma ve hizmet sağlama maliyetlerinin çoğuna katlanmaktadır.  

 

Đşletmelerin dış pazara kaynak katılımı arttıkça, risk düzeyleri de 

artmaktadır. Luo, büyük işletmelerin doğrudan yabancı yatırım gibi risk-

getiri seviyesi yüksek giriş yöntemi seçmesi beklenirken,  kaynak, risk ve 

maliyetleri paylaşarak uluslararasılaşmayi hedefleyen işletmelerin 

franchising ve ortak girişimler gibi yöntemleri tercih edeceğini 

belirtmektedir121. 

 

Miller ve Dess ise, işletmelerin dış pazarlardaki faaliyetlerinde 

daha fazla kontrole elveren faaliyet yöntemlerine (Örn., ortaklık veya 

yatırım) yönelme eğilimi içinde olduklarını belirtmektedir. Fakat daha 

fazla kontrol, uluslararası faaliyetlerde daha fazla kaynak katılımı ve daha 

                                                
118 Shrader, Oviatt ve McDougall, A.g.e., s. 1231.  
119 Sanjeev Agarwalwal, Sridhar N. Ramaswami, “Choice of Foreign Market Entry Mode: 
Impact of Ownership, Location and Internationalization Factors”, Journal of 
International Business Studies, 23, 1, 1992, s. 1.  
120 Antoncic ve Hisrich, A.g.e., 2001, s.23.  
121 Yadong Luo, Entry and Cooperative Strategies in International Business 
Expansion, Quorum Books, Greenwood Publishing Group, 1999, s. 139-140. 
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fazla risk yüklenme anlamına gelmektedir122. Ayrıca, faaliyet yöntemlerine 

göre uluslararası pazarlarda alınacak işlevsel ve stratejik kararlar 

üzerindeki kontrol düzeyleri de farklı olacaktır. Uluslararası lisans 

anlaşmalarında, faaliyetler ile stratejilerin kontrolü lisansı alana aittir. 

Diğer taraftan, doğrudan yatırımlarda kontrol yatırım yapan girişimciye 

aittir. Ortak girişimlerde ise, kontrol düzeyi girişimcilerin mülkiyet 

karışımına ve pazarlık gücüne bağlı olarak değişmektedir.  

 

Görüldüğü üzere, uluslararası girişimcilik faaliyetleri ihracattan 

başlayıp doğrudan yatırıma kadar uzanan çeşitli yöntemleri kapsamaktadır. 

Đşletmelerin uluslararasılaşmada hangi yöntemi seçeceği sahip oldukları 

kaynaklar, risk alma eğilimleri, kontrol etme arzuları vs. gibi unsurlara 

göre belirlenmektedir.   

  

1.6. Uluslararası Girişimciliğin Çevreleri  

 

Ulusal sınırların ötesine geçen bir faaliyet söz konusu olduğunda 

ilk akla gelen engellerden biri işletmeyi etkileyebilecek çevrelerdir. Bu 

başlık altında önce çevrenin genel tanımı yapılmış ve daha sonra 

işletmenin uluslararası girişimcilik faaliyetlerini etkileyen politik çevre, 

yasal çevre, ekonomik çevre, sosyo-kültürel çevre, teknolojik çevre ve bu 

çevrelerin çeşitli unsurları ile pazar durumu ve rekabet koşulları 

açıklanmıştır.  

 

                                                
122 Erol Eren, Stratejik Yönetim, 3. Baskı, Haz. Necdet Timur, Anadolu Üniversitesi 
Yayınları, 2006, s. 266.  
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1.6.1. Çevrenin Genel Tanımı 

 

Çevre, “örgütün sınırları dışında kalan her şey”dir123. Bir başka 

tanıma göre ise çevre; “işletmenin hayatını ve gelişimini etkileyen ve saran 

bütün güçler” olarak ifade edilmiştir124. Bu tanımlara göre, işletmenin 

sınırları dışında kalan her türlü fiziksel ve sosyal unsur işletmenin dış 

çevresini oluşturan birer etmendir. Young, uluslararasılaşan işletmelerin 

faaliyet gösterdikleri çevreye çok dikkatli odaklanması gerektiğini 

vurgulamaktadır125.  

 

Uluslararası girişimcilikte etkili olan çevreler yerel, yabancı ve 

uluslararası olmak üzere üç farklı açıdan ele alınabilmektedir. Bunlardan 

yerel çevre girişimciliğin menşeinin bulunduğu ülke sınırları içinde yer 

alan çevresel unsurlardan oluşmaktadır. Yabancı çevre (veya ev sahibi ülke 

çevresi) ise, girişimcinin kendi ülkesinin sınırları dışında faaliyet 

gösterdiği ülkelerin çevre unsurlarından oluşmaktadır. Örneğin, bir Türk 

işletmesi için Türkiye’deki politik, ekonomik, kültürel, vb. unsurlar yerel 

çevre unsurları; Kırgızistan’daki faaliyetleri esnasında dikkate alması 

gereken ekonomik, politik, kültürel, vb. çevre unsurları ise yabancı çevre 

unsurlarıdır. Örnekten de anlaşılacağı üzere, her iki çevre boyutundaki 

unsurlar değişmemektedir. Değişen, bu unsurların işletmeye olan 

etkilerinin ve yabancı çevredeki unsurların taşıdığı risk boyutlarının farklı 

olmasıdır. Örneğin; Kırgızistan hükümetinin yabancı sermayeyi kısıtlama 

veya millileştirme kararı yerel işletme için bir avantaj sayılırken, aynı 

koşul o ülkede yatırım yapan bir Türk girişimcisi için büyük bir risktir.   

                                                
123 Tamer Koçel, Đşletme Yöneticiliği, 8.Baskı, Beta, N: 405, Đstanbul, 2001, s.192. 
124 Donald A. Ball, Wendell H. McCulloch, Jr, International Business: The Challenge 
of Global Competition, 6. Baskı, Irwin, USA, 1996, s. 15. 
125 Stephen Young, Pavlos Dimitratos, Leo-Paul Dana, “International Entrepreneurship 
Research: What Scope for International Business Theories?”, Journal of International 
Entrepreneurship, 1, 2003, pp. 31-42, s. 35.  
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Uluslararası çevre, yerel çevre ile yabancı çevre arasında karşılıklı 

etkileşim sonucu oluşan çevre olarak tanımlanmaktadır126. Uluslararası 

çevrede iki ülke arasındaki ilişkiler, uluslararası hukuk kuralları, 

uluslararası mali kuruluşlar ve ülkelerarası  anlaşmalar, entegrasyonlar ve 

işbirlikleri yer almaktadır. Söz konusu unsurlardan bazıları işletmelerin 

uluslararası girişimcilik faaliyetleri üzerinde etkili olabilmektedir. 

Örneğin, anlaşmaya üye olan ülkeler arasındaki ilişkilerin kararlılığı 

uluslararası girişimciliği etkileyen önemli bir unsurdur. Çünkü bu 

ilişkilerin bozulması ve çıkabilecek anlaşmazlık yatırımların riskini artırıcı 

bir unsur olmaktadır127.   

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen çevreler politik çevre, yasal 

çevre, ekonomik çevre, sosyo-kültürel çevre, teknolojik çevre ve bu 

çevrelerin çeşitli unsurları ile pazar durumu ve rekabet koşullarıdır. Bu 

çevreler aşağıda ayrı başlıklar altında açıklanmıştır.  

 

1.6.2. Politik Çevre  

 

Politik çevre, işletmenin faaliyette bulunduğu ülkede merkezi ve 

yerel resmi makamların ve bunlara bağlı kuruluşların siyasi otoritesini 

sağladığı ve kullandığı ortam olarak tanımlanabilir128. Politik çevre siyasi 

ideolojiler, uygulanan yönetim şekli, hükümetin istikrarlılığı, ülkelerin dış 

politikaları vs. gibi unsurları içermektedir129.  

                                                
126 T. R. Jain, Mukesh Trehan, Ranju Trehan, Business Environment, VK Publications, 
New Delhi, India, t.y., s. 270-271.  
127 Ilkka A. Ronkainen, International Marketing, The Dryden Pres, USA, 1990, s. 128.  
128 Hayri Ülgen, S. Kadri Mirze, Đşletmelerde Stratejik Yönetim, Birinci Basım, 
Literatür Yayınları, Đstanbul, 2004, s.82. 
129 Mutlu, A.g.e., s.328. 
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Çeşitli ideolojiler sonucu oluşan politikalar ülkelerin ekonomik 

faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Benimsenen ideoloji ise ulusal 

politikaların şekillenmesini ve devamlılığını etkileyen bir unsurdur. 

Örneğin, tüm üretim faktörlerinin devletin elinde bulunduğu ve 

girişimciliğin kısıtlandığı Komünizm ideolojisini uzun yıllar boyunca 

uygulayan Sovyetler Birliği’nin dağılması ile bu düzeni barındıran hiçbir 

ülke kalmamıştır. Bağımsızlıklarını kazanan Orta Asya ülkeleri liberal 

piyasa koşullarına uyma yönünde çabalamakta ve bu ülkelerin hükümetleri 

de girişimciliği ve yabancı sermayeyi destekleyici düzenlemeler 

yapmaktadırlar. Politik çevredeki bu denli büyük bir değişim yabancı 

ülkelerin girişimcileri için cazip koşullar oluşturmaktadır.  

 

Ev sahibi ülkede benimsenen yönetim şekli o ülkedeki tüm politik, 

yasal ve ekonomik faktörlerin oluşmasında en önemli unsurdur. Örneğin, 

işletmeler üzerinde yaptırım gücü yüksek olan yönetim şekilleri ve güçlü 

ideolojiler uluslararası girişimcilik açısından engelleyici bir unsur olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  

 

Uluslararası girişimciliği önemli ölçüde etkileyen politik çevre 

unsurlarından bir diğeri, ev sahibi ülkedeki siyasi istikrardır. Gündelik 

kararlarla ülke ekonomisine yön verilmeye çalışılan, yasaları sürekli 

değiştiren, kısa aralıklarla seçim ortamına giren ülkelerde faaliyet 

göstermek çok büyük risk içerdiğinden, girişimciler böyle bir ülkeye 

yatırım yapmak istemeyecektir.  
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1.6.3. Yasal Çevre  

 

Yasal çevre ve unsurlarını “politik çevre unsurlarının somut 

kurallar haline dönüşmüş şekli” olarak tanımlamak mümkündür130. Yasal 

çevre, girişimcinin faaliyette bulunduğu ülkede uymak zorunda olduğu 

hukuki kurallardır.  

 

Her ülke kendine özgü ulusal bir hukuki sistem oluşturmuştur. Bu 

sistem içinde işletmelerin faaliyetlerini etkileyen bazı yasal sınırlamalar 

mevcuttur. Bu sınırlamalar; asgari ücretler, teşvik politikaları, ithal 

yasakları, gümrük vergileri, ülkede elde edilen karın bloke edilmesi, kar 

transferlerinin önlenmesi, sağlık, güvenlik ve ürün kalitesi ile ilgili 

standartların konulması olarak sıralanabilir131. Düzenleyici yasalar ile 

kurallar, anti damping uygulamaları, fiyat düzenlemeleri, patent, marka 

hakları vs. gibi konuları kapsamaktadır132. Örneğin birçok ülkede özellikle 

gıda maddeleri gibi çeşitli malların ithalatında katı sağlık kuralları 

uygulanmaktadır. Hükümetlerin korumacılık politikaları sonucunda 

oluşturulan bu tip sınırlamalar uluslararası girişimcilerin o ülkeye yapacağı 

yatırımları kısıtlayıcı unsurlardır.  

 

Uluslararası girişimcilik faaliyetleri açısından yasal çevre ile ilgili 

önemli düzenlemelerden biri de vergi oranlarıdır. Her ülke hükümeti 

gelirleri yükseltmek amacıyla çeşitli vergi politikaları oluşturmaktadır. 

Özellikle gelişmekte olan ülkelerde vergi oranları çok daha yüksek ve 

vergi kanunları da karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle, uluslararası 

                                                
130 Ülgen ve Mirze, A.g.e., s. 83. 
131 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve Đşletme Politikası, Beta Yayınları, Đstanbul, 
1988, s.111-112.  
132 Birol Tenekecioğlu, Pazarlama Yönetimi, 2. Baskı, Anadolu Üniversitesi Yayını, No: 
1478, Eskişehir, 2004, s. 273. 
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girişimciler ev sahibi ülkenin vergi sistemlerindeki farklılıkları göz önünde 

bulundurmalıdır.   

  

Uluslararası faaliyetlerde bulunan işletmeler hiçbir ayrıcalıklı 

durum olmadan, ev sahibi ülkelerin yasal koşullarına uymak zorundadırlar. 

Bundan dolayı, girişimcilerin ev sahibi ülkenin yasal çevre koşullarını 

önceden bilmeleri ve işletmelerindeki birçok faaliyeti buna göre 

düzenlemeleri gerekmektedir.   

        

1.6.4. Ekonomik Çevre  

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen çevrelerden belki de en önemlisi 

işletmenin faaliyet gösterdiği ülkenin ekonomik çevresi ve ilgili 

unsurlarıdır. Ekonomik çevre, toplumun gereksinimlerini karşılayacak mal 

ve hizmetlerin üretildiği ve tüketildiği ortamdır. 

 

Ekonomik çevrenin incelemesinde ilk akla gelen husus ev sahibi 

ülke ekonomisinin hangi sistemi temsil ettiğidir. Ekonominin temel 

koordinasyonun merkezi yönetim tarafından yerine getirildiği Merkezi 

planlama ekonomisi ile ekonomide kaynak dağılımları ve fiyatların 

piyasalar tarafından belirlendiği Pazar ekonomisi iki ana ekonomik sistemi 

temsil etmektedir133. Sovyetler Birliğinin dağılmasından sonra, birçok ülke 

tarafından söz konusu iki ekonomik sistemin bileşkesi olan Karma 

ekonomi benimsenmekte, girişimcilik teşvik edilmekte ve özel mülkiyet 

yaygınlaştırılmaktadır. Bu durum hem ülke içinde girişimciliğin gelişmesi, 

hem de yabancı ülke girişimcileri açısından büyük fırsatların yaratılmasına 

neden olmaktadır.  

                                                
133 Rugman ve Hodgetts, A.g.e., s. 98.  



 63 

 

Ekonomik çevre unsurları ülkede yaşayan insanların satın alma 

güçlerinin göstergesidir ve işletme faaliyetlerini doğrudan 

etkilemektedir134. Bu unsurlardan bazılarına ilişkin açıklama yapmamızda 

yarar vardır. Örneğin, Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) ülkenin gelişme 

düzeyini yansıtır. Bu göstergenin toplam nüfusa bölünmesi ile ortaya çıkan 

Kişi Başına Gayri Safi Milli Hasıla (KBGSMH) ise ülkenin satın alma 

gücünü gösterir135. Bu göstergelerdeki artış ülkenin büyüme seviyesini ve 

pazardaki hareketliliği gösterir. Büyüme hızı yüksek ve gelişmekte olan 

ülkeler girişimciler için  yatırım kaynağı oluşturabilir ve büyük fırsatlar 

yaratabilir. Ancak bu göstergelerin zayıf yönlerinden biri, ülkenin gerçek 

yaşam standardını göstermemesidir. Örneğin, az nüfusa sahip petrol üreten 

ülkelerde (Örn., Kazakistan, Azerbaycan vs.) bu oranın yüksek çıkması, 

gerçek gelişme seviyesini vermemektedir. Öte yandan, gelir dağılımındaki 

eşitsizlikler tüketicilerin satın alma gücünü sınırlayacağından ülkeye 

yapılacak yatırımları  olumsuz olarak etkileyecektir.  

 

Ülkenin ekonomik durumunu göstermede kullanılan öğelerden 

enflasyon, vergi sistemleri, ödemeler dengesi ve ev sahibi ülke devletinin 

uyguladığı mali ve para politikaları girişimcilerin dikkatle incelemesi 

gereken konulardandır. Enflasyon, fiyatların artması, GSMH düşmesi ve 

bunun sonucu olarak halkın alım gücünün azalması anlamına gelir ki, bu 

da satışlar açısından olumsuz etki yaratır. Buna ek olarak, devletin 

ödemeler dengesinde sıkıntı çekmesi durumunda yabancı girişimcilerin kar 

transferlerini engelleme yoluna gitmesi veya fonlarını bloke etmesi, sıkı 

                                                
134 Barry M. Richman, Melvyn Copan, International Management and Economic 
Development: With Particular Reference to India and Other Developing Countries, 
McGraw-Hill, New York, 1972, s. 44.   
135 Donald A. Ball, Wendell H. McCulloch, Jr, International Business: Introduction 
and Essentials, 3rd Edition, Business Publications Inc., USA, 1988, s. 285.  
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bir para politikası izleyerek sürekli fiyatlara müdahale etmesi yabancı 

girişimciler açısından oldukça istenmeyen bir durumdur.  

 

Ayrıca, pazar olarak hedeflenen ülkenin uygulamakta olduğu vergi 

sistemleri de alınacak kararları büyük oranda etkiler. Uluslararası 

girişimcilik açısından en uygun ülkeler işletmelerden alınan vergi 

oranlarının düşük olduğu ve devletin teşviki olan ülkelerdir. Buna ek 

olarak, ev sahibi ülkedeki hammadde ve işçi ücretlerinin seviyesi de 

girişimcinin karını etkileyebilecektir136.  

 

Sonuç olarak, tüm işletmeler faaliyette bulunduğu ülkelerin 

ekonomik çevresinin etkisi altında kalırlar. Ekonomik çevrede meydana 

gelebilecek olan en ufak bir değişim işletmeleri önemli ölçüde 

etkilemektedir. Bu nedenle, ülkenin hangi ekonomik değişimlerinin 

işletmelerin ürünleri ve sağlayacağı karlar üzerinde etkili olacağı 

girişimciler tarafından dikkatlice değerlendirilmedir. Ekonomik gidişle 

ilgili olarak ortaya çıkan hususlar işletme için fırsat veya tehlikelerin 

kaynağını oluşturacaktır.        

 

1.6.5. Sosyo – Kültürel Çevre   

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen çevrelerden biri de, sosyo-

kültürel çevredir. Sosyo-kültürel çevre işletmeyi etkileyen toplumsal ve 

kültürel etkenleri ifade etmektedir. Kültür, “bir toplumun davranışını 

şekillendiren, her topluma ayrı bir çevre olma özelliğini kazandıran kural 

ve sorumlulukların meydana getirdiği bir bütün” dür137. Đşletmenin 

                                                
136 Eren, A.g.e., s. 114.  
137 Ball ve McCulloch, A.g.e., s. 26. 
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faaliyetlerini hangi alanda ve nasıl gerçekleştireceği, ilişkilerini nasıl 

yönlendireceği gibi konularda kültür ve toplumun etkisi önemsenecek 

derecede büyüktür.  

 

Hükümet tarafından uygulanan programlar ve politikalar bile 

ülkenin sosyo-kültürel çevre unsurlarından etkilenmektedir. Sosyo-kültürel 

çevre din, dil, eğitim, alışkanlıklar, tutumlar ve inançlar v.s. gibi unsurları 

kapsamaktadır. Ülkelerarası sosyo-kültürel farklılıklar, özellikle insanların 

zevkleri, tüketim alışkanlıkları ve önceliklere verdikleri önem bakımından 

oldukça büyük değişim göstermektedir. Tüketiciler tarafından ne tür ürün 

ve hizmetlerin talep edileceği de tutum ve inançlara göre belirlenmektedir.  

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen sosyo-kültürel çevre 

unsurlarından belki de en önemlisi rüşvet ve mülkiyet haklarının ihlalidir. 

Bu iki unsur hem politik hem de toplumsal nitelik taşımaktadır. Öyle ki, 

günümüzde rüşvet ve mülkiyet haklarının ihlali yerel mesele olmaktan 

çıkmış uluslararası bir mesele haline gelmiştir. Bu konuda bazı ülkeler 

ortak standartlar yaratma amacıyla yeni uluslararası anlaşmalar 

geliştirmektedir. Mülkiyet haklarının ağır şekilde ihlal edilmesi 

hükümetlerin bazı ülkelere ambargo uygulamasına yol açmaktadır138.  

 

Tüm bu unsurlar dikkate alındığında, sosyo-kültürel çevre 

girişimcilik fırsatlarının elde edilmesini sağlayan en önemli çevreyi teşkil 

etmektedir139. Girişimciliğin ulusal sınırları aşması durumunda faaliyet 

                                                
138 David W. Conklin, Cases in the Environment of Business: International 
Perspectives, 1st Edition, Sage Publications, Ivey Casebook Series, July 2005, s. 390.   
139 Paul D. Reynolds, Michael Hay, S. Michael Camp, Global Entrepreneurship 
Monitor, 1999 Executive Report, Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership, 
Kansas City, 1999, s. 43, (Çevrimiçi) 
http://www.gemconsortium.org/download/1209983125983/ , 6 Mayıs 2008.  
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gösterilen ortamın sosyal ve kültürel özelliklerini tanıması ve hatta uyum 

içinde hareket etmesi işletmeye pek çok avantaj getirecektir.  

 

1.6.6. Teknolojik Çevre   

 

Uluslararası girişimcilikte etkili çevrelerden biri işletmenin faaliyet 

gösterdiği ülkenin teknolojik çevresi ile ilgilidir. Teknolojik çevrenin 

önemi işletmenin faaliyetini doğrudan etkilemesinden kaynaklanmaktadır. 

Teknolojik çevre, araçlar, üretim  yöntemleri, kaynak işletimi, haberleşme 

ve bilgi üretimi ve bunların kullanımı gibi unsurları kapsamaktadır140.  

 

Dicken’in (1992) “etkinleştiren teknolojiler” olarak adlandırdığı 

ulaştırma ve haberleşme teknolojileri teknolojik çevrenin iki ana unsurunu 

oluşturmaktadır141. Dicken’e göre, ulaştırma ve haberleşme teknolojileri 

birbirinden ayrı fakat tamamlayıcı özelliğe sahiptirler. Ulaştırma 

sistemleri, malzeme, ürün ve (insan dahil) diğer tüm maddi varlıkları bir 

yerden başka bir yere aktaran araçlardır. Haberleşme sistemleri ise, bilgiyi 

bir yerden başka bir yere bir fikir, yönerge veya imge vs. şeklinde ileten 

araçlardır. Bir ülkede söz konusu teknolojilerin yaygın olması, işletmelerin 

faaliyet ve süreçlerini kolaylaştırmakta, her türlü bilgi ve kaynağa hızlı 

erişmelerini sağlamaktadır.  

 

Girişimciliğin ulusal sınırları aşması durumunda girişimciler ev 

sahibi ülkenin yerel üretiminin durumu ve yoğunluk derecesi, üretimin 

teknolojik düzeyi, ikame teknolojilerin varlığı, uzmanlaşma düzeyi, 

                                                
140 Steven L. Wartick, Donna J. Wood, International Business and Society, Wiley - 
John & Sons, Inc., November 1997, s. 12.  
141 Peter Dicken, Global Shift: the Internationalization of Economic Activity, 2nd 
Edition, Guilford Press, NY, 1992, s. 103.  
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teknolojik standartlar ve normları dikkate almalıdır. Ev sahibi ülkenin 

teknoloji potansiyeli ve kaynaklarının ne olduğu iyice araştırılmalıdır. 

Teknoloji düzeyi düşük ülkeler gelişmiş ülkelerden daha çok teknoloji 

transferi yaparak teknoloji ağırlıklı ürünler satın almaktadır. Ayrıca bu 

ülkeler gelişmiş ülkelere basit teknolojilere dayalı emek-yoğun ürünlerini 

pazarlayabilmektedir142.   

 

Teknolojik çevrede yaşanan hızlı değişimler, uluslararası 

faaliyetlerde yeni fırsatlar yaratmaktadır. Özellikle, haberleşme ve 

ulaştırma teknolojilerindeki gelişmeler maliyetlerin azalmasına ve ürün ve 

hizmetlerin müşterilere hızlı ulaşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu 

olarak, uluslararası pazarlara açılan işletmelerin sayısında artış 

yaşanmaktadır. Diğer taraftan, uluslararasılaşan girişimci işletmelerin 

gittikleri ülke pazarlarında yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve başarılı 

olmaları için teknolojik çevrede yaşanan gelişmeleri sürekli izlemeleri, 

yenilik ve yaratıcılığa önem vermeleri ve araştırma-geliştirme 

faaliyetlerini geliştirmeleri gerekmektedir.        

 

1.6.7. Dış Pazar Durumu ve Rekabet Koşulları 

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen yabancı çevre faktörlerinden bir 

diğeri, dış pazar durumu ve rekabet koşullarıdır. Girişimciler açısından 

uluslararası alanda fırsatlar taşıyan yeni pazarların değerlendirilmesi, hedef 

ülke pazarındaki rekabet koşullarının ve hangi ürün/hizmete ihtiyaç 

olduğunun açık bir şekilde belirlenmesi son derece önemlidir. Bu 

bağlamda, hedef ülke pazarının durumunu ortaya koyan en önemli 

                                                
142 Tenekecioğlu, A.g.e., s. 274.  
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değişkenler pazarın çekiciliği, pazarın büyüklüğü, pazarın büyüme 

oranlarıdır.   

 

Pazarın çekiciliğini belirleyen birçok unsur olmasına rağmen, her 

birinin etkisi pazarda rekabet eden girişimcinin hedefine (karlılık, pazar 

payı, rekabet üstünlüğü v.s.) göre değişmektedir. Genel olarak, 

girişimcinin amacının kar elde etmek olduğu görüşünden yola çıkarsak, 

pazarın çekiciliğini belirleyen en önemli boyut karlılıktır143. Karlılık 

sektörden sektöre değişim gösteren bir olgudur. Tablo 2’de pazarın 

çekiciliğini belirleyen faktörler verilmiştir.  

 

Tablo 2. Pazarın Çekiciliğini Belirleyen Unsurlar 

▪ Pazarın Büyüklüğü ▪ Pazara Giriş ve Çıkış Engelleri
▪ Büyüme Oranları ▪ Kapasite Kullanımı
▪ Konjötürel ve Mevsimsel Dalgalanmalar ▪ Teknoloji, Hayat Evreleri, Tehditler
▪ Rakiplerin Durumu ve Sayıları ▪ Düzenlemeler ve Vergilendirmeler
▪ Rekabet Yapısı ▪ Đşgücü Tedariki ve Sendikalaşma
▪ Karlılık ve Marjlar ▪ Enerji ve Enflasyon Etkisi
▪ Hammade Tedariki ▪ Toplumsal ve Demografik Trendler 

Kaynak:  John L. COLLEY, Robert D. HARDIE, Jacqueline L. DOYLE, Principles of General Management: The Art and Science 
of Getting Results Across Organizational Boundaries, Yale University Press, May 2007, s. 70. 

 

Pazarın büyüklüğü sunulacak ürün ve hizmetlere ilişkin tüketici 

talebini belirleyen en önemli unsurlardan biridir. Pazarın büyüklüğü 

işletmelerin ürettiği ürünleri alabilecek olan potansiyel müşteri kitlesi 

olarak tanımlanabilir. Bu kavram genellikle Gayri Safi Milli Hasıla 

(GSMH) ile ölçülür ve ülke içinde bir yıl süresince yapılan toplam üretim 

değerini gösterir144. Hedef pazarın büyüklüğü yatırım yapma fırsatını daha 

                                                
143 John L. Colley, Robert D. Hardie, Jacqueline L. Doyle, Principles of General 
Management: The Art and Science of Getting Results Across Organizational 
Boundaries, Yale University Press, May 2007, s. 69.  
144 Mutlu, A.g.e., s. 383.  
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çekici hale getirir145. Ev sahibi ülke pazarı ne denli büyükse yatırım fırsatı 

da o denli büyük olacaktır.   

 

Pazar durumunu belirleyen unsurlardan bir diğeri ise, pazarın 

büyüme oranıdır. Erken büyüme aşamasında olan pazarlar çok çekici 

pazarlar olarak kabul edilmektedir. Buna rağmen, olgun, düşüş aşamasında 

olan pazarlar da işletmenin çıkmasını gerektiren pazarlardır146. Buna ek 

olarak, işletmeler yurt dışında yapacakları yatırımların veya satacakları 

malların kararlarını alırken pazarın potansiyel gelişme oranını dikkate 

almak durumundadır. Bu nedenle, ev sahibi ülke nüfusunun yoğunluğu, 

eğitim düzeyi, harcama zevkleri, yaş ortalamaları vs. gibi etmenleri de göz 

önünde bulundurmaları gerekmektedir.  

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen önemli unsurlardan bir diğeri ev 

sahibi ülkedeki rekabet yapısı ve koşullarıdır. Uluslararası pazarlara giren 

bir işletmenin seçmiş olduğu hedef pazarda malını satabilmek için kendi 

ile aynı malı üreten veya pazara sunan yerli ve yabancı rakipleri ile sürekli 

rekabet etmesi ve stratejiler geliştirerek davranışlarını belirlemesi 

gerekmektedir. Bunun için işletmeler kendi rakiplerini, stratejilerini ve 

atacakları adımları önceden kestirmeli ve analiz etmelidir.  

 

Özellikle, işletmelerin ev sahibi ülkede aynı pazarda rekabet 

ettikleri yerel işletmelere de dikkat etmeleri gerekir. Yerel işletmeler 

devletten aldıkları destekle yabancı işletmelere büyük bir engel teşkil 

ederler. Ayrıca, devletin pazar fiyatlarına müdahale girişimleri, yasal 

düzenlemeler ve yaptırımlar da rekabeti etkileyen önemli unsurlardır. Bu 

nedenle, girişimci işletmeyi kurup faaliyet göstereceği dış pazarı 

                                                
145 Manalova, A.g.e., s. 70.  
146 John C. Camillus, Management:  Systems for Survival and Success, Lexington 
Boks, 1992, s. 200.  
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belirlemeden önce, pazarı ve rakiplerini iyice araştırmalı, sahip olduğu 

kaynaklarını da göz önünde bulundurarak, rakiplerine olan üstün ve zayıf 

yönlerini ortaya koymalıdır. 

 

Görüldüğü üzere, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren 

işletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrelere çok dikkatli bir şekilde 

odaklanması gerekmektedir. Zira, yerel işletmelerin kendi ülkelerinde 

faaliyet gösterirken bile kontrol edebilmeleri güç olan bu çevreler, 

girişimciliğin ulusal sınırları aşması durumunda çevrelerin değişmesi ve 

yabancılaşması ile, başa çıkılması zor bir durum haline gelecektir. Söz 

konusu çevreler uluslararası girişimcinin ev sahibi ülkede karşılaşabileceği 

tehditler ile fırsatları ortaya koyacaktır.  

 

Sonuç olarak, bu bölümde uluslararası girişimciliğin tanımı ve ilgili 

yaklaşımlarla birlikte, işletmeleri uluslararasılaşmaya yönelten uluslararası 

girişimcilik yönelimi, uluslararası girişimcilik faaliyetleri ve uluslararası 

girişimciliği etkileyen çevreler gibi konulara değinilmiştir. Görüldüğü gibi, 

buraya kadar ele alınmış olan konular genelde uluslararası girişimciliği 

sağlayan ve engelleyen unsurları kapsamaktadır.  

 

Öte yandan, uluslararası girişimcilik faaliyetlerine yönelen 

işletmelerin değişen çevre koşulları karşısında yaşamlarını devam ettirmek 

için gösterdikleri stratejik davranışları da ayrı bir önem arzetmektedir. 

Uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyon olarak ele alınacak bu 

konuya geçmeden önce stratejik adaptasyonun tanımının yapılması, ilgili 

kavramların ve yaklaşımların açıklanması gerekmektedir. Bu konular bir 

sonraki bölümde ayrıntılı olarak ele alınacaktır.  
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2. BÖLÜM: STRATEJĐK ADAPTASYON  

 

Bu bölümde, stratejik adaptasyon başlığı altında; ilk önce stratejik 

adaptasyon kavramının tanımı yapılmıştır. Daha sonra, stratejik 

adaptasyona ilişkin çeşitli yaklaşımlar ele alınmıştır. Buna ek olarak, bu 

çalışmanın konusunu oluşturan Miles ve Snow’un (1978) savunmacı, 

atılgan, analizci ve tepkici olarak sınıflandırdıkları stratejik adaptasyon 

tipleri ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Ayrıca, stratejik adaptasyon 

tiplerine ilişkin ampirik çalışmalara değinilmiştir.  

 

2.1. Stratejik Adaptasyon Kavramının Tanımı 

 

Stratejik adaptasyon kavramına geçmeden önce, genel olarak 

adaptasyon kavramının ne ifade ettiğini açıklamamızda yarar vardır. 

Adaptasyon kavramı, biyoloji kökenli bir kavram olup, bir canlının hayatta 

kalma durumunu, “yaşayan sistemler arasındaki uyumu” ifade etmektedir1. 

Đşletmeler açısından ise adaptasyon, içinde bulunduğu çevresel koşullarda 

işletmelerin varlığını sürdürmesidir.  

 

Adaptasyon işletmelerin bir vakumda yaşayan bağımsız ve kendi-

kendilerine yeterli varlıklar olmadıkları görüşünü ortaya koymaktadır2. 

Đşletmeler faaliyetlerini gerçekleştirmek için gerekli kaynakları 

çevrelerinden temin etmektedir. Ayrıca, işletmelerin karar vermelerini, 

strateji oluşturmalarını ve başarılarını etkileyen unsurlar da işletmelerin 

sınırları dışında yer almaktadır. Stratejik adaptasyon, bu işletmelerin içinde 
                                                
1 Lars Hallen, Jan Johanson, Nazeem Seyed-Mohamed, “Interfirm Adaptation in Business 
Relationships”, Journal of Marketing, 55, 2, 1991, pp. 29-37, s. 29.  
2 Peter L. Jennings, “Strategic Adaptation: A Uni or Multi Dimensional Concept?”, 
Strategic Change, 13, 1, 2004, pp. 1-10, s. 1. 
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bulundukları çevresel koşullarla uyumlu stratejiler, örgüt yapıları ve 

süreçler geliştirerek başarılı olmalarını ve yaşamlarını devam ettirmelerini 

sağlayan bir süreçtir. 

 

Stratejik adaptasyon kavramı çeşitli araştırmacılar tarafından farklı 

şekillerde tanımlanmaktadır. Selznick (1957), Chandler (1962), 

Andrews’in (1965) öncülüğünü yaptığı “Tasarım Okulu”, stratejik 

adaptasyonu işletmenin güçlü ve zayıf yönleri ile çevresel  tehdit ve 

fırsatlar arasında gerekli uyumu sağlamak olarak görmektedir3. Stratejik 

adaptasyon sürecinde, dış fırsatların işletmenin güçlü yönleri tarafından 

değerlendirilmesi, tehditlerden kaçınılması ve zayıf yönlerin telafi edilmesi 

söz konusudur. Tasarım okulunun stratejik adaptasyon açısından en büyük 

katkısı, çevre analizini dahil etmesi, dış fırsat ve iç yetenek uyumu 

görüşünü ortaya atmış olmasıdır. 

 

Ansoff (1965; 1971), Steiner (1979), Argenti (1974) gibi 

araştırmacıların fikirlerine dayanan “Planlama Okulu” ise,  stratejik 

adaptasyonu uzun dönemli biçimsel bir planlama süreci olarak 

görmektedir4. Bu süreç amaçların belirlenmesi, stratejilere karar verilmesi, 

işletmenin iç ve dış çevresinin analizinin yapılması, belirsizlik ve risk 

durumlarının hesaplanması, bütçe ve prosedürlerin oluşturulması gibi 

aşamalardan oluşmaktadır. Her aşama bir takım tekniklerle desteklenmekte 

ve buna göre stratejiler oluşturulmaktadır*.  

 

                                                
3 Ömer Dinçer, Stratejik Yönetim ve Đşletme Politikası, Beta Basım, Đstanbul, 1998, 
s.63. 
4 Alfred M. Jaeger, B. R. Baliga, “Control Systems and Strategic Adaptation: Lessons 
from the Japanese Experience”, Strategic Management Journal (pre-1986), 6, 2, 1985, 
pp. 115-134, s. 121.  
* Detaylı bilgi için bkz.: Erol Eren, Stratejik Yönetim, 3. Baskı, Haz. Necdet Timur, 
Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2006, s. 266.   
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Planlama okulu teorisiyenlerine göre, stratejik adaptasyon – 

kontrollü, bilinçli, uzun ve biçimsel – bir planlama süreci ile daha iyi 

sağlanmaktadır. Ancak, Quinn planlama sistemlerini uygulayan 

işletmelerde stratejik adaptasyon ve yenilikçi davranışların biçimsel 

planlama sisteminin dışından kaynaklandığını ileri sürmüştür. Quinn’e 

göre, işletmelerin stratejik adaptasyonda başarısızlığı yalnızca planlama 

sürecine bağlanmamalı, daha çok planlama süreci ile çevresel unsurların 

karşılıklı etkileşiminin sonucu olarak görülmelidir5. 

 

Stratejik adaptasyon konusunda önemli bir çalışma gerçekleştiren 

Miles ve Snow’a göre stratejik adaptasyon, “çevresel değişim ve belirsizlik 

karşısında hem dış çevreyle etkili uyumu hem de içsel karşılıklı 

bağımlılıkların verimli şekilde yönetilmesini öngören dinamik bir süreci” 

ifade etmektedir6.   

 

Bazı araştırmacılar stratejik adaptasyonu, stratejik yönetimin en 

temel ilkesi olarak görmektedir. Stratejik adaptasyonu stratejik yönetimin 

ümit vadeden metaforu olarak nitelendiren Chakravarthy, stratejik 

yönetimi işletmenin çevresindeki değişime devamlı olarak adaptasyon 

sağlama süreci olarak tanımlamaktadır7.  

 

Jaeger ve Baliga, stratejik adaptasyonu “stratejilerin başarılı bir 

şekilde oluşturulması ve uygulanması” olarak tanımlamaktadır. Bu 

yazarlara göre, stratejik adaptasyon işletmeyi oluşturan tüm öğelerin 

                                                
5 Jaeger ve Baliga, A.g.e., s. 121. 
6 Raymond E. Miles, Charles C. Snow, Alan D. Meyer, Henry J. Coleman, Jr., 
Organizational Strategy, Structure, and Process, McGraw-Hill, 1978, s. 3   
7 Balaji S. Chakravarthy, “Adaptation: a Promising Metaphor for Strategic Management”, 
The Academy of Management Review (pre-1986), 7, 1, 1982, s. 35.  
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devamlı olarak çevredeki değişime uyumlu bir şekilde hazırlanmasını ve 

yeniden düzenlenmesini öngören bir süreçtir8.  

 

Day ise, adaptasyonun tanımını yaparken işletme içi unsurları da 

dikkate almaktadır. Ona göre, bir organizmanın davranışı herhangi bir 

dışsal dürtü olmadan, içsel koşullarla da değişebilmektedir. Dolayısıyla, 

adaptasyon işletmenin “dış çevresine ve aynı zamanda da içsel koşullarla 

etkileşim ve uyum süreci”ni ifade etmektedir9. 

  

Görüldüğü üzere, stratejik adaptasyonun tanımı konusunda tam bir 

görüş birliğine varılamamıştır. Schindehutte ve Morris’e göre bunun 

nedeni, araştırmacılar tarafından stratejik adaptasyonun tanımı yapılırken 

bunun bir örgütsel yeteneği mi, stratejiyi mi, yoksa davranışsal bir sonucu 

mu ifade ettiği konusunda açıkça belirtilmemiş olmasıdır. Schindehutte ve 

Morris, stratejik adaptasyonu işletmenin yeteneğini, adaptasyon stratejisi 

veya yaklaşımını ve gerçek adaptasyon seviyesini kapsayan çok yönlü bir 

kavram olarak nitelendirmektedir10. 

 

Sonuç olarak, stratejik adaptasyon kavramı değişen çevresel 

koşullar karşısında “neden bazı işletmeler başarısız olurken diğerleri 

varlıklarını sürdürmekte” veya “neden bazı işletmeler çevreye 

diğerlerinden daha iyi uyum sağlamakta” sorularının en iyi yanıtını 

oluşturan bir kavram olarak nitelendirilebilir. Diğer bir deyim ile, değişen 

iç ve dış çevre koşullarına karşı bir işletmenin çevreye uyum göstererek 

varlığını sürdürmesi ve başarılı olmasıdır.   

                                                
8 Jaeger ve Baliga, A.g.e., s. 116.  
9 Richard H. Day, “Adapting, Learning, Economizing and Economic Evolution”, in Mie 
Augier, James C. March, The Economics of Choice, Change and Organization. Essays 
in Memory of Richard M. Cyert, Edward Elgar Pub., 2002, s. 220. 
10 Minet Schindehutte, Michael Morris, “Adaptation as a Core Entrepreneurial 
Competency: Components, Antecedents, and Outcomes”, American Marketing 
Association, Conference Proceedings, 11, 2000, s. 210.   



 75 

 

2.2. Stratejik Adaptasyona Đlişkin Yaklaşımlar 

 

Đşletmelerin çevresel değişim karşısında varlıklarını nasıl 

korudukları ve başarı sağladıkları görüşü, bu konuda çeşitli bakış açılarının 

gelişmesine neden olmuştur. Özellikle, işletmelerin yaşamlarını devam 

ettirmelerinde “çevrenin seçiciliği”ne odaklanan Ekolojik Yaklaşım ile 

işletmelerin yöneticiler tarafından alınan stratejik kararlarla ve 

uyguladıkları stratejilerle hayatta kaldıklarını ve başarılı olduklarını 

savunan Stratejik Seçim Yaklaşımı birbirine zıt iki görüşü temsil 

etmektedir.  

 

Bunların dışında, işletmelerin çevreye uyumu konusunda gerek 

amaçları gerekse temel kavramları açısından birbirinden farklı birçok bakış 

açısı mevcuttur. Söz konusu görüşlerden bazıları ve bu görüşlerin 

gelişmesine katkı sağlayan araştırmacılar aşağıda sıralanmıştır: 

- Durumsallık Yaklaşımı (Burns ve Stalker, 1961; Lawrence ve 

Lorsh, 1967; Emery ve Tryst, 1965; Thompson, 1967; Khandwalla, 

1977; Donaldson, 1995), 

- Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı (Pfeffer, 1972; Pfeffer vd., 1978), 

- Kurumsallaşma Yaklaşımı (Selznick, 1948; Meyer ve Rowan, 

1977; DiMaggio ve Powell, 1983; Tolbert ve Zucker, 1983), 

- Örgütsel Öğrenme Yaklaşımı (Cyert ve March, 1963; Argyris, 

1977; Senge, 1990; Huber, 1991).  

 

Tüm bu görüşler, ekolojik yaklaşımdan farklı olarak, çevreye 

uyumu esas almakta ve işletmelerin sahip oldukları benzersiz kaynakları 

ve yetenekleri, kaynak tahsisinde izledikleri stratejik davranışları vs. gibi 
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rekabet üstünlüğü sağlayan unsurları sayesinde yaşamlarını devam 

ettirebildikleri görüşünü ortaya koymaktadır.  

 

Bu çalışmada stratejik adaptasyona ilişkin olarak ele alınan başlıca 

yaklaşımlar şunlardır; Ekolojik Yaklaşım, Stratejik Seçim Yaklaşımı, 

Durumsallık Yaklaşımı, Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı, Kurumsallaşma 

Yaklaşımı ve Örgütsel Öğrenme Yaklaşımı’dır. Bu yaklaşımlar ilerleyen 

başlıklarda ayrıntılı olarak açıklanmıştır.   

    

2.2.1. Ekolojik Yaklaşım       

 

Ekolojik Yaklaşım
∗

, işletme-çevre ilişkisinde bir uç görüşü temsil 

etmektedir. Ekolojik yaklaşımın savunduğu temel tez, çevredeki yeni 

koşullara uyumlu özellikler gösteren işletmelerin yaşamını devam 

ettirmesi, değişen çevreye uyum sağlayamayan işletmelerin ise yok olması 

şeklinde açıklanabilir. Çalışma birimi olarak “benzer faaliyetlerde bulunan 

ve benzer kaynakları kullanan örgütler topluluğu”nu (popülasyonlar) esas 

alan bu yaklaşımda “örgütler neden bu kadar çeşitlidir?” sorusuna cevap 

bulmaya çalışılmaktadır11. 

 

Ekolojik yaklaşım, işletmelerin adaptasyon sağlamada kısıtlı 

olduğu görüşünü savunmaktadır. Buna göre, işletmelerin başarı ve 

başarısızlıkları daima yöneticiler veya girişimciler tarafından alınan 

                                                
∗ Ekolojik Yaklaşım, Michael Hannan ve John Freeman’ın 1977 yılında yayımladıkları 
“Organizasyonların Popülasyon Ekolojisi” adlı çalışmalarında ortaya atılmıştır. “Ekoloji” 
bilim dalını esas alarak geliştirilen bu yaklaşım, organizasyon teorisinde “Örgütsel 
Ekoloji”, “Popülasyon Ekolojisi”, “Tabii Seleksiyon” veya “Örgütsel Nüfus-Çevrebilim 
Modeli” gibi farklı adlarla da anılmaktadır.    
11 Michael T. Hannan, John  Freeman, The Population Ecology of Organizations, The 
American Journal of  Sociology, 82, 5, 1977, pp. 929-964, s. 933. 
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kararlara bağlı değildir. Đşletmelerin adaptasyon yetenekleri bazı içsel ve 

dışsal baskılar tarafından engellenmektedir. Hannan ve Freeman’ın 

“katılık” veya “yapısal katılık” kavramıyla açıkladıkları bu olay, 

işletmelerin çeşitli nedenlerle hareket yeteneklerini kaybettiklerini ve 

çevresel değişimlere cevap veremediklerini ifade etmektedir. Katılığa 

neden olan içsel kısıtlamalar sabit yatırımlar, uzman personel ve bilgi 

eksiklikleri, işletme içinde oluşan güç dengeleri, örgütsel standartlar ve 

prosedürler olarak sıralanabilir. Đşletmelerin bina, donanım ve uzman 

personele yapacağı yatırımlar kolaylıkla transfer edilecek kaynaklar 

değildir. Dışsal nedenler ise, pazara giriş ve çıkışta karşılaşılan parasal ve 

yasal zorluklar, her türlü data ve bilgi yetersizliği ve toplumsal 

yükümlülüklerdir. Bununla ilgili olarak yazarlar şöyle devam 

etmektedirler: 

 

    “… Belirli bir örgüt için adaptasyon sağlayabilecek gibi görünen bir hareket 

kombinasyonunun rekabet içinde olan ve benzer stratejileri uygulayan birçok 

organizasyon için de geçerli olabileceğini varsayamayız. Dolayısıyla, katılığa neden olan 

bu kısıtlamaları ortadan kaldırmak için adaptasyon yaklaşımı çevrenin “seçiciliği” ile 

desteklenmelidir”12.  

 

Ekolojik yaklaşıma göre, işletmelerde başarı veya başarısızlıklar 

evrimsel seçim süreci ile gerçekleşmektedir. Buna göre, işletmeler kendi 

kaderlerini kendileri belirleme yeteneğine sahip değildir ve işletmelerin 

uzun vadede yaşamlarını devam ettirmeleri yönetimsel kararlarla mümkün 

olmamaktadır. Đşletmelerin adaptasyon yeteneği evrimsel bir olaydır 

(sistematik seçim). Adaptasyon sağlamış olan işletmelerin bile yaşamlarını 

devam ettirip ettiremeyeceği içinde bulundukları çevrenin ve rekabet 

koşullarının özelliklerine bağlıdır13. Çevre, örgütler arasında bir eleme 

                                                
12 A.e., s.933. 
13 A.e., s.937. 
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yaparak, kendi amaç ve özelliklerine uygun olanları seçmekte ve 

diğerlerini elimine ederek gerekli “optimizasyonu” sağlamaktadır14.       

 

Ekolojik yaklaşımın ortaya koyduğu diğer bir önemli kavram 

“izomorfizm” kuralıdır. “Eş şekillilik” veya “eş biçimlilik” anlamına gelen 

bu kurala göre, çevre kendi koşulları ve özellikleri ile eş biçimli örgütleri 

seçerek, diğerlerini elimine eder. Böylece, çevre tarafından seçilerek 

yaşamlarını devam ettirebilen örgütler de birbirleri ile eş biçimli 

örgütlerdir15.  

                

Hannan ve Freeman, işletmelerin çevreye uyumunu Rekabet 

Yaklaşımı ve Niş Yaklaşımı vasıtasıyla açıklamaktadır. Rekabet 

yaklaşımına göre, çevrenin belirlediği rekabet koşulları ve özelliklerine 

uyan işletmeler çevre tarafından seçilmekte, uymayanlar ise elimine 

edilmektedir. Ayrıca, yeni işletmelerin seçilmesi çevre tarafından sağlanan 

kaynakları nasıl kullandığına bağlıdır. Benzer çevresel kaynaklara sahip 

iki işletme biriminden çevresel koşullara daha az uyum göstereni elenmeye 

tabi olacaktır. 

 

Ekolojik yaklaşımın çevreye uyum  konusunda ileri sürdüğü ikinci 

bir açıklama tarzı, niş yaklaşımıdır. Hannan ve Freeman’a göre, niş 

kavramı “belirli bir örgütler topluluğunun diğer tüm yerel örgütlerr 

topluluğu karşısında üstün rekabet sağladığı sınırlı bir faaliyet alanı” 

olarak tanımlanmaktadır16. Niş, işletmenin yaşamını devam ettirebilmesi 

ve kendisini yenilemesine imkan sağlayabilecek kaynakları barındıran bir 

alandır. Çevre tarafından seçilen işletmeler, bu alanın öngördüğü 

özelliklere uyan ve bu alandaki boşluğu doldurabilen işletmelerdir. 

                                                
14 A.e., s.939. 
15 A.e., s.939. 
16 A.e., s.946. 
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Ekolojik yaklaşıma yapılan eleştiriler; bu yaklaşımın işletme-çevre 

ilişkisinde ağırlıklı olarak çevreye önem verdiği ve adaptasyon 

mekanizmalarını göz ardı ettiği yönündedir. Ayrıca, bu yaklaşım 

işletmelerin yaşamlarını devam ettirmelerinde yöneticilerin ve işletmenin 

rolünü göz ardı etmektedir.  

 

Sonuç olarak, ekolojik yaklaşım bir işletmenin çevreye 

adaptasyonu değil işletmelerin çevre tarafından “seçilme sürecini” ortaya 

koymaktadır. Bu seçilme sürecinde çevre ile benzer özelliklere sahip ve 

kaynaklarını da çevrenin öngördüğü biçimde kullanabilen işletmelerin 

yaşamlarını devam ettirebilme veya çevre tarafından seçilme şansları daha 

yüksek olacaktır. 

 

2.2.2. Stratejik Seçim Yaklaşımı  

 

Stratejik adaptasyon konusunda en çok üzerinde durulan ve bu 

çalışmanın da dayandığı görüşlerden biri, Stratejik Seçim Yaklaşımı’dır. 

John Child (1972) tarafından ortaya atılan ve daha sonra da Hrebeniak ve 

Joyce (1985) tarafından geliştirilen stratejik seçim yaklaşımına göre çevre, 

işletmelerin bazı davranışlarını kısıtlarken diğer taraftan da fırsatlar ve 

stratejik seçenekler sunmaktadır. Đşletmelerin üst yöneticileri çevresel 

değişimleri inceleyerek, fırsatları değerlendirecek ve belirli alternatifler 

arasından seçim yapacaklardır. Dolayısıyla, işletmenin yaşamını devam 

ettirmesi, diğer bir ifade ile kaderi yöneticilerin seçmiş oldukları 

stratejilere bağlıdır.  
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Stratejik seçim yaklaşımına göre, yönetimin stratejik seçim düzeyi 

seçimin özelliğine, bilgi işleme kapasitesine yapılan kısıtlamalara, bilgi ve 

karar süreçlerindeki belirsizliklere, teknolojik kısıtlara, işletme 

büyüklüğüne ve çevre koşullarına göre değişim gösterecektir. Ancak, tüm 

bu kısıtlayıcı unsurlara rağmen, üst yönetim işletmenin rekabet çevresini 

seçmek ve yeniden biçimlendirmek için çeşitli seçeneklere ve olanaklara 

sahiptir. Çevre işletmenin bazı davranışlarını kısıtlarken aynı zamanda 

fırsatlar ve stratejik alternatifler sunmaktadır. Bu nedenle, stratejik seçim 

üstün yönetimsel stratejik kararlarla oluşan dinamik bir adaptasyon 

sürecini temsil etmektedir17. 

 

Stratejik seçim yaklaşımının savunduğu temel varsayımlardan biri, 

işletmelerin hem çevresi tarafından etkilendikleri, hem de çevrelerini 

şekillendirmek için önlem alabilecekleridir. Child’a göre, işletmenin 

stratejik seçimi faaliyet alanlarına, başarı kriterlerine ve örgüt yapılarına 

göre belirlenmektedir18. Ancak, işletmeler çevre koşullarındaki 

değişimlere farklı şekillerde uyum sağlamakta ve adaptasyonda 

heterojenlik söz konusu olmaktadır. Bunun nedeni, işletmelerin 

yeteneklerinin farklı olması ve yöneticilerin çevresel değişimleri farklı 

şekillerde yorumlamasıdır.  

 

Hrebeniak ve Joyce, stratejik seçim ile çevrenin determinizmini 

ilişkilendirdiği çalışmalarında dört çevre türünü öne sürmektedir. Bunlar; 

stratejik seçim çevresi (strategic choice environment), farklılaşmış veya 

                                                
17 Arie Y. Lewin, Carmen B. Weigelt, James D. Emery, “Adaptation and Selection in 
Strategy and Change: Perspectives on Strategic Change in Organizations”, Ed.by 
Marshall Scott Pool, Andrew H. Van de Ven, Handbook of Organizational Change and 
Innovation, Oxford University Press, USA, 2004, s. 119. 
18 John Child, “Strategic Choice in the Analysis of Action, Structure, Organizations and 
Environment: Retrospect and Prospect, Organization Studies, 18, 1, 1997, pp. 43-76, 
s.45.  
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odaklanmış çevre (differentiation or focus environment), farklılaşmamış 

seçim çevresi (undifferentiated environment) ve tabii seleksiyon çevresi 

(natural selection environment) olarak sınıflandırılmaktadır. Hrebeniak ve 

Joyce’a göre, çevresel değişim hem stratejik seçimi (yüksek veya düşük) 

hem de  çevresel determinizmi (yüksek veya düşük) kapsayan çok boyutlu 

bir yapıya sahiptir19. Yöneticiler bazen çevresel koşullardaki değişimler 

karşısında seçim yapmakta zorlanmaktadır. Bunun nedeni, yöneticilerin 

işletme faaliyetlerini değerlendirememesidir. Dolayısıyla, sınırlı seçim 

durumu ekolojik yaklaşımın öngördüğü “örgütsel katılığa” neden 

olacaktır20.  

 

Hrebeniak ve Joyce’in çevre tipleri bazı araştırmacılar tarafından 

test edilmiştir. Örneğin, Lawless ve Finch, özellikle tek sektörde faaliyet 

gösteren işletmelerin stratejilerinin Hrebeniak ve Joyce’in çevre tiplerine 

bağlı olduğunu ve strateji ile performans arasındaki ilişkinin de çevrenin 

fonksiyonuna göre değiştiğini saptamıştır21. Benzer şekilde, Marlin, 

Lamont ve Hoffman ise, örgütsel ve çevresel faktörlerin işletmelerin 

stratejik seçimleri ile determinizm alanlarını belirlediğini öne sürmüştür22.  

 

Sonuç olarak, işletmelerin yaşamlarını devam ettirmede çevrenin 

belirleyici rol oynadığını savunan ekolojik yaklaşımın aksine, stratejik 

seçim yaklaşımı işletmelerin rekabet çevrelerini, amaçlarını ve örgüt 

yapılarını kendileri seçerek çevreye uyum sağladıkları görüşünü ortaya 

                                                
19 L. Hrebeniak, W. Joyce, “Organizational Adaptation: Strategic Choice and 
Environmental Determinism”, Administrative Science Quarterly, 30, 1985, pp. 336-
349, s. 337. 
20 James M. Bloodgood, “Strategic Organizational Change within an Institutional 
Framework”, Journal of Management Issues, July 2000, p. 12.  
21 Bkz.: M. Lawless, Tegarden L. Finch, “Choice and Determinism: A Test of Hrebiniak 
and Joyce’s Framework of Strategy-Environment Fit”, Strategic Management Journal, 
10, 4, 1989, pp. 351-366.  
22 Bkz.: D. Marlin, B. Lamont, J. Hoffman, “Choice Situation, Strategy, and Performance: 
A Re-Examination”, Strategic Management Journal, 15, 1994, pp. 229-239. 
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koymaktadır. Ekolojik yaklaşımda çevrenin seçimi önemli iken, stratejik 

seçim yaklaşımı yöneticilerin işletmenin uzun vadeli başarısını 

belirlemede merkezi role sahip olduğu görüşünü savunmaktadır.    

 

2.2.3. Durumsallık Yaklaşımı 

 

Stratejik adaptasyon konusunda üzerinde durulan yaklaşımlardan 

bir diğeri, Durumsallık Yaklaşımıdır. Durumsallık yaklaşımı, işletmelerin 

yaşamlarını devam ettirmeleri ve başarılı olmalarını sağlayan örgütsel yapı 

ve süreçlerinin çeşitli içsel ve dışsal koşullara bağlı olduğu görüşünü 

savunmaktadır.  

 

Durumsallık yaklaşımı, özellikle çevrenin işletme üzerindeki 

etkisini vurgulamaktadır. Durumsallık yaklaşımında, çevre koşulları 

belirsizlik, değişirlilik, kestirilebilirlik, dengelilik vs. gibi boyutlar 

açısından incelenmiş ve bu boyutlara uygun yapı, süreç ve stratejiler 

ortaya konmuştur. Örneğin, çevre koşullarının durgun olduğu durumlarda 

mekanik örgüt yapısı, sürekli ve hızlı değişen çevre koşullarında ise 

organik örgüt yapısı en uygun yapı olmaktadır. Bu iki örgüt yapısı 

arasındaki en önemli fark, mekanik yapının katı ve merkeziyetçi eğilimine 

karşın, organik örgüt yapısının esnekliği esas almasıdır23.  

 

Durumsallık yaklaşımlarında, başarılı işletmelerin çevre 

koşullarının özellikleri ile uyumlu farklılaşma (differentiation) ve 

bütünleşme (integration) yapısına sahip oldukları tespit edilmiştir. Burada 

farklılaşma, işletme birimleri arasındaki formal yapı farklılıklarını ve bu 

birimlerde çalışan yöneticilerin zihni (cognitive) ve hissel (emotional) 
                                                
23 Richard L. Daft, Essentials of Organization Theory & Design, 2nd Edition, South-
Western College Publishing, USA, 2001, s. 63 
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yönelimlerindeki farklılıkları ifade etmektedir24. Bütünleşme ise, işletme 

birimleri arasındaki işbirliğinin niteliğini belirtmektedir25. Buna göre, 

dinamik ve değişken çevre koşullarında işletmenin farklılaşma ve 

bütünleşme düzeyinin daha yüksek olması gerekmektedir. 

 

Emery ve Tryst’in (1965) çalışmalarında, işletmelerin ilişkili 

oldukları çevreler sınıflandırılmış ve izlenmesi gereken stratejiler 

belirlenmiştir. Özellikle, yazarlar tarafından çalkantılı (turbulent) olarak 

ifade edilen – değişim hızının çok yüksek ve işletmeler arası ilişki 

kurmanın zor olduğu – çevre koşullarında işletmenin varlığını 

koruyabilmesi ve başarılı olabilmesi için çok taraflı anlaşmalar en uygun 

yol olarak görülmektedir. 

 

Thompson (1967) ise, çevresel belirsizliğin üstesinden gelmeyi 

adaptasyon sürecinin temeli olarak görmektedir. Çevresel unsurları durgun 

– değişken ve basit (homojen) – karmaşık (heterojen) olarak sınıflandıran 

Thompson, bu unsurların örgütsel yapı ve işleyişini olumsuz yönde 

etkilememesi için çeşitli stratejiler önermektedir. Söz konusu stratejiler 

organizasyon içi, çalışma alanı seçimi ve örgütler arası  stratejiler olmak 

üzere üç ayrı grupta toplanmıştır.  

 

Thompson’un “örgüt içi stratejiler” adı altında ele aldığı; (1) 

koruma (buffering) stratejileri dış etkilerin azaltılmasını, (2) dengeleme, 

kolaylaştırma (leveling, smoothing) stratejileri dış çevredeki değişmelerin 

azaltılmasını, (3) kestirme (forecasting) stratejileri çevresel değişmelerin 

tahmin edilerek önlemler alınmasını ve (4) kemersıkma (rationing) 

stratejileri gereksiz faaliyetlerin elenmesini öngörmektedir. “Çalışma alanı 

                                                
24 A.e., s. 61. 
25 A.e., s. 62.  
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seçimi stratejileri”nden çeşitlendirme (diversification) stratejileri ise, 

işletmenin başka faaliyet alanlarına girmesini ifade etmektedir. Son olarak, 

“örgütler arası stratejiler” adı altında ele alınan (1) dayanışmaya dayanan 

stratejilerden (a) anlaşma yapma (contracting) işletmenin ilişkili olduğu 

diğer işletmelerle yazılı veya sözlü işbirliğine girmesini, (b) içeriden ilişki 

kurma (cooptation) işletmelerin yaşamlarını olumsuz yönde 

etkileyebilecek çevrede yer alan kişilerin karar mekanizmasına dahil 

edilmesini ve (c) ortak teşebbüs (joint venture) işletmenin başka işletme ile 

kaynaklarını birleştirerek yardımlaşmasını ifade ederken, (2) rekabete 

dayanan stratejilerden (a) rekabeti esas alma ve (b) alternatifleri açık 

tutma dayanışma yerine rekabeti ön planda tutmaktadır26.  

 

Sonuç olarak, durumsallık yaklaşımları örgütsel adaptasyon 

açısından çok büyük önem arz etmektedir. Bu yaklaşım sayesinde, stratejik 

adaptasyon sürecinde önemli bazı faktörler ortaya konmuş ve işletme-

çevre ilişkisini dengeleyici unsurlar geliştirilmiştir. Ayrıca, stratejik 

adaptasyonda başarılı olabilmek için, işletme yöneticilerinin işletmeyi 

etkileyen durumsallık faktörlerini doğru şekilde tespit etmeleri ve bu 

faktörlere uygun stratejik davranışları geliştirmeleri gerekmektedir.    

      

2.2.4. Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı  

 

Stratejik adaptasyon konusunda üzerinde durulan yaklaşımlardan 

bir diğeri, Kaynak Bağımlılığı Yaklaşımı’dır. Bu yaklaşım, 1967 yılında 

James Thompson tarafından ortaya atılmış ve daha sonrasında Aldrich, 

Pfeffer ve Salancik’in (1978) çalışmalarıyla geliştirilmiştir. Kaynak 

bağımlılığı yaklaşımı, çevre ile işletme kaynaklarına ilişkin ilişkiyi ele 
                                                
26 Daha fazla bilgi için bkz.: Tamer Koçel, Đşletme Yöneticiliği, 8.Baskı, Beta, N: 405, 
Đstanbul, 2001, s. 241-250.  
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almakta ve hiçbir işletmenin kendi kendine yeterli olmadığı, varlıklarını 

devam ettirebilmeleri için ihtiyaç duydukları kaynakları çevresindeki diğer 

aktörlerden (bunlar müşteri, tedarikçi, rakipler vs.) sağlamak zorunda 

olduğu ve dolayısıyla da bu kaynak ihtiyacının işletmeleri çevrelerine 

bağımlı hale getirdiği görüşünü ortaya koymaktadır. 

 

Kaynak bağımlılığı yaklaşımı, işletmelerin kaynak belirsizliğinin 

azaltılması, örgütler arası karşılıklı bağımlılık ilişkisinin ve güç 

dengelerinin yönetilmesi konularına odaklanmaktadır. Buna göre, 

işletmeler belirsiz, değişiklik gösteren ve karmaşık bir çevrede faaliyet 

göstermekte ve üstünlük sağlamaya çalışmaktadır. Ancak, burada dikkat 

edilmesi gereken iki önemli nokta vardır. Birincisi, işletmenin kaynak 

temin edebilmek için çevre tarafından oluşturulan kısıt ve baskılara 

bağımlı olduğu, ikincisi ise, işletmelerin kendi bünyesinde de gücün 

önemli rol oynadığı ve karar alma süreçlerinin siyasi bir nitelik 

taşıdığıdır27. Đşletmenin ihtiyaç duyduğu kaynakların önemi ve kıtlık 

derecesi, o işletmenin çevresine bağımlılığının nitelik ve kapsamını 

belirlemektedir. Çevre bir “pazarlık çevresi” olarak görülmekte ve 

işletmelerin kritik nitelik taşıyan veya temininde belirsizlik olan kaynakları 

sağlayabilmek için diğer örgütlerle çeşitli işbirliğine girecekleri 

öngörülmektedir.  

 

Kaynak bağımlılığı yaklaşımında, çevresel belirsizlik “dünyanın 

gelecek durumunun tam olarak tahmin edilemediği düzey” şeklinde 

tanımlanmaktadır28. Örgütlerin birbiriyle çelişen talepleri ve çıkarları 

nedeniyle çevresel belirsizlik yükselmektedir. Dolayısıyla, işletmenin 

                                                
27 Jeffrey Pfeffer, Gerald R. Salancik, The External Control of Organizations: A 
Resource Dependence Perspective, Harper & Row, New York, 1978, s. 24.  
28 A.e., s. 67.  
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başarısı, amaçlara göre değil, dışsal bir ölçütle, bağımlı oldukları diğer 

grup veya örgütlerin taleplerine karşılık verebilmesi ile belirlenmektedir29.      

 

Kaynak bağımlılığı yaklaşımı, işletme üzerindeki dış baskıların, 

belirsizliğin ve bağımlılığın azaltılması için çeşitli stratejiler 

öngörmektedir. Bunlar; (1) bağımlılığın azaltılması (resource reduction) ve 

(2) bağımlılığın yeniden yapılandırılması (resource restructuring) 

stratejileridir30. Pfeffer ve Salancik’in “koruyucu stratejiler” olarak 

adlandırdığı bağımlılığın azaltılmasına ilişkin stratejilerde, işletme bağımlı 

olduğu unsurlardan sağladığı kaynakların miktarını azaltmak için 

amaçlarını yeniden gözden geçirir ve daha az kaynak kullanarak varlığını 

sürdürür. Bağımlılığın yeniden yapılandırılmasında veya diğer bir ifadeyle 

“köprü kurma” stratejilerinde ise, işletme iş çevresindeki diğer işletmelerle 

işbirlikleri ve resmi bağlantılar oluşturur. Bu stratejiler, gücü elinde 

bulunduran grupların temsilcilerini örgüt yapısına dahil etmeyi öngören 

içeriden ilişki kurma (cooptation) stratejisi, kritik sayılabilecek ilişkileri 

dengede tutmak için uzun vadeli kontratlar yapma ve işletmenin başka 

şekilde ulaşması mümkün olmayan kaynakları sağlayabilmesi için başka 

işletmelerle ortak girişimler oluşturması veya birleşmelerdir.  

 

Sonuç olarak, işletmelerin çevresel değişime cevap veremediği 

görüşünü savunan ekolojik yaklaşımın aksine, kaynak bağımlığı yaklaşımı 

aktif yönetimsel seçim sürecini ortaya koymaktadır31. Buna göre, 

işletmeler faaliyetlerini etkileyen çevresel koşullar ve baskılar karşısında 

karar alma kapasitesine ve güç/bağımlılık ilişkilerini kendi çıkarları 

                                                
29 A.e., s. 11 ve s. 43-52.  
30 Stephen G. Green, M. Ann Welsh, “Cybernetics and Dependence: Reframing the 
Control Concept”, The Academy of Management Review, 13, 2, 1988, pp. 287-301, s. 
293.  
31 Howard E. Aldrich, Jeffrey Pfeffer, “Environments of Organizations”, Annual Review 
of Sociology, 2, 1976, pp. 79-105, s. 84.  
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doğrultusunda yönetme yeteneğine sahiptirler. Đşletmelerin çevreye uyum 

sağlayabilmesi ve varlıklarını sürdürebilmesi için kendi yapı ve 

davranışlarını, diğer örgütlerle ilişkilerini dikkatlice incelemeleri ve 

kaynak akışlarını kontrol etmeleri gerekir.      

 

2.2.5. Kurumsallaşma Yaklaşımı 

 

Adaptasyon konusunda üzerinde durulan yaklaşımlardan bir diğeri, 

Kurumsallaşma Yaklaşımı’dır. Bu yaklaşım, işletmelerin çevreye 

uyumunu ve yaşamlarını devam ettirmelerini makro çevreden kaynaklanan 

unsurlara bağlamaktadır. Kurumsallaşma, işletmelerin faaliyet 

gösterdikleri çevreleriyle olan adaptasyon sürecini ve bu işletmelerde 

zamanla oluşan bir ilerlemeyi ifade etmektedir32. Bir başka tanıma göre 

kurumsallaşma, formal yapı unsurlarının çevre tarafından uyumlu olarak 

kabul edilmesini ve işletmelerin meşrulaşmasını sağlayan bir süreçtir33. 

Kurumsal çevre ise, politik, yasal, ekonomik ve sosyo-kültürel çevre 

unsurlarının bileşiminden oluşmaktadır. 

 

Birçok araştırmacıya göre, kurumsallık yaklaşımının temeli Philip 

Selznick’in (1948) çalışmasına dayanmaktadır. Philip Selznick “Örgüt 

Kuramının Temelleri” isimli yazısında “Ticari birlikler, hükümetler, ticari 

kurumlar, siyasi partiler ve benzerlerinin örgütlerin belirli amaçlarını 

yerine getirmek için düzenlenmiş olan rasyonel yapılar” olduğunu 

                                                
32 Philip Selznick, “Institutionalism: Old and New”, Administrative Science Quarterly,. 
41, 2, 1996, pp.270-277, s. 271. 
33 Pamela S. Tolbert, Lynne G. Zucker, “Institutional Sources of Change in the Formal 
Structure of Organizations: the Diffusion of Civil Service Reform, 1880-1935”, 
Administrative Science Quarterly, 28, 1, 1983, pp. 22-39, s. 25.    
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belirtmiştir34. Đşletmelerin karşılaştıkları yeni değerler, çıkarlar ve 

anlaşmalar karşısında sürekli olarak adaptasyon sağladıkları ve değiştikleri 

ileri sürülmektedir. Kurumsallaşma ise, işletmelere değer katan bir süreç 

olarak görülmektedir.  

 

Ancak, DiMaggio ve Powell tarafından geliştirilen “Yeni 

Kurumsallaşma Yaklaşımı” organizasyon teorisinde ele alınan çevre-

işletme ilişkisine, işletmelerin çevreye adaptasyonu ve yaşamlarını devam 

ettirmeleri konusuna yeni bir bakış açısı getirmiştir. Ayrıca, Meyer ve 

Rowan, Tolbert ve Zucker gibi araştırmacıların kurumsallaşma 

yaklaşımına büyük katkıları olmuştur.  

 

Meyer ve Rowan (1977) “Kurumsallaşmış örgütler: bir mit ve 

merasim olarak biçimsel yapı” başlıklı makalelerinde modern 

toplumlardaki kurumlar ve kurumsallaşmayı ele almaktadır. Meyer ve 

Rowan’a göre, birçok biçimsel örgüt yapıları rasyonel kurumsallaşmış 

kuralların yansıması olarak ortaya çıkmaktadır. Rasyonelleşmiş kurumsal 

mitler işletmelerin verimliliğini artırarak, hayatta kalma ve başarı 

sağlamalarına neden olmaktadır. Konuya ilişkin olarak yazarlar şöyle 

görüş bildirmektedir:  

 

“… Bunlar birer mittir çünkü objektif olarak test edilemeyen inançlardır. 

Rasyoneldir çünkü amacı başarmak için gerekli kuralları ve prosedürleri içermektedir. 

Kurumsal kurallar organizasyonların meşruiyet, kaynaklar ve istikrar kazanmaları ve 

hayatta kalabilmeleri için oluşturdukları mitler gibi işlev görmektedir”
35.  

  

                                                
34 Philip Selznick, “Foundations of the Theory of Organizations”, American Sociological 
Review, 13, 1, 1948, pp. 25-35, s. 25. 
35 John W. Meyer, Brian Rowan, “Institutionalized Organizations: Formal Structure as 
Myth and Ceremony”, The American Journal of Sociology, 83, 2, 1977, pp. 340-363, 
s.340.  
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Kurumsallaşma yaklaşımları, işletmelerin faaliyet gösterdikleri 

çevrelerinden gelen baskılar tarafından çok etkilendiği görüşünü 

savunmaktadır. Kurumsal nitelikteki bu baskılar sonucu stratejileri, 

yapıları ve faaliyetleri açısından birbirine benzer işletmeler ortaya 

çıkmaktadır. Kurumsallaşma süreci ise, çevresel normlara uyan 

işletmelerin toplumsal destek kazanmalarını ve hayatta kalmalarını 

sağlayan rasyonel bir davranıştır.   

 

Kurumsallaşma yaklaşımına göre, belli bir çevrede faaliyet 

göstermekte olan işletmelerin yapı ve işleyiş özellikleri ile çevrenin 

özellikleri arasında paralellik ve örgütsel yapılarda zamanla bir benzeşme 

oluşmaktadır. Eş biçimlilik veya eş şekillilik  (izomorfizm-isomorphism) 

olarak adlandırılan bu benzeşme “aynı çevre koşulları içinde bir örgütün 

diğer örgütlere benzemesi konusundaki baskı” olarak tanımlanmakta ve 

işletme ile çevresi arasındaki ilişkiyi kuran en önemli faktör olarak 

nitelendirilmektedir36. DiMaggio ve Powell’e göre, söz konusu 

eşbiçimliliği rekabet izomorfizmi ve kurumsal izomorfizm olmak üzere iki 

şekilde açıklamak mümkündür. Rekabet izomorfizmi serbest ve açık 

rekabetin olduğu, başarılı veya yenilikçi uygulamaların taklit edilebildiği 

durumlarda sözkonusu iken, kurumsal izomorfizm, işletmelerin 

“…yalnızca kaynaklar ve müşteriler için değil,  aynı zamanda politik güç 

ve kurumsal meşruiyet, sosyal ve ekonomik uyum için rekabet ettiği” 

durumlarda geçerlidir37. 

 

DiMaggio ve Powel’e göre, kurumsal izomorfik değişimi sağlayan, 

diğer bir ifadeyle, işletmelerin yapı ve işleyişlerini etkileyen üç tür 

                                                
36 Paul J. DiMaggio, Walter W. Powell, “The Iron Cage Revisited: Institutional 
Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields”, American 
Sociological Review, 48, 2, 1983, pp. 147-160, s. 149.  
37 A.e., s. 150.  
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mekanizma (zorlayıcı, taklitçi ve normatif) vardır. Her bir mekanizmaya 

farklı koşullar neden olmaktadır. Zorlayıcı izomorfizm, işletmelerin 

bağımlı oldukları diğer işletmeler ile faaliyet gösterdikleri toplumun 

beklentilerinin neden olduğu biçimsel ve biçimsel olmayan baskılar 

sonucu oluşmaktadır. Diğer bir deyişle, zorlayıcı izomorfizme ağırlıklı 

olarak işletmelerin dış kurumsal çevrelerinin oluşturduğu siyasi baskılar 

neden olmaktadır. Hükümet veya ticari kurumlar tarafından çıkarılan 

kanun ve düzenlemeler zorlayıcı baskılara örnek olarak verilebilir38. 

Bunun yanında, belirli kaynaklara veya pazar payına sahip büyük ölçekli 

işletmeler de zorlayıcı izomorfik baskılar olarak nitelendirilmektedir. 

Çünkü, bu işletmeler büyüklükleri sayesinde pazarda rekabeti 

belirleyebilmekte ve “avantajlı konumlarını sürdürmek” için siyasileri 

etkilemektedir39. Üstelik, bir işletmenin bir başka işletmenin kaynaklarına 

bağımlı olması onunla benzer yapı ve stratejileri benimsemesini 

gerektirmektedir (Pfeffer ve Salancik, 1978). Bu açıdan bakıldığında, 

zorlayıcı izomorfizmin kaynak bağımlılığı yaklaşımı ile örtüştüğü 

söylenebilir. 

 

Taklitçi izomorfizm, işletmelerin başkalarını taklit etmelerini, 

başarılı rakiplerini kendilerine model olarak belirlemelerini veya yeni 

işletmelerin eskilerin yapı ve işleyişlerini benimsemelerini ifade 

etmektedir. Taklitçi izomorfizme göre, teknolojinin yeterince 

anlaşılamadığı, hedeflerin belirsiz olduğu, ekonomik ve politik 

belirsizliğin yoğun yaşandığı durumlarda işletmeler faaliyet gösterdikleri 

çevrede daha başarılı veya daha meşru olarak algıladıkları işletmeleri 

örnek alırlar. Özellikle yeni işletmeler, belirsiz çevrede, hayatta 

                                                
38 A.e., s. 151. 
39 Neil Fligstein, “Markets as Politics: A Political-Cultural Approach to Market 
Institutions”, American Sociological Review, 61, 4, 1996, pp. 656-673, s. 663.  
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kalabilmelerini sağlayacak teknoloji, kültür, strateji ve yapıları bulmaya 

çalışırken, başarılı örgütlerin süreçlerini ve yapılarını taklit etme eğilimi 

taşırlar. 

 

Normatif veya kuralcı izomorfizm ise, profesyonelleşmenin sonucu 

olarak ortaya çıkmaktadır. Örneğin, üye olduğu meslek kurumları 

tarafından getirilen normlar ve düzenlemeleri benimseyen işletmeler eş 

biçimli olacaktır. Benzer şekilde, çalışanların aldıkları biçimsel eğitim de 

işletmelerin izomorf  hale gelmesinde rol oynamaktadır. Đşletmeler 

yukarıda dile getirilen çevresel baskılara gerektiğinde faaliyetlerini 

değiştirerek veya stratejiler geliştirerek cevap vermektedirler. Bunun için 

işletmeler, etkin bir iletişim ağı oluşturarak, çevrelerindeki yerleşmiş ve 

rasyonelleşmiş örgütsel iş kavramlarını, kendi uygulama ve prosedürleriyle 

bir araya getirmeye ve buna göre kurallar geliştirmeye yönelmektedirler. 

Đşletmelerin zamanla değişen yapısal özellikleri, bir süre sonra 

sabitleşerek, çevreleri tarafından kabul görmekte ve süreklilik 

kazanmaktadır40. 

 

Sonuç olarak, kurumsallaşma yaklaşımı işletmelerin 

adaptasyonunun sadece pazar koşulları tarafından değil, fakat kurumsal 

nitelikteki baskılar, bekleyişler ve inançlar tarafından da etkilendiği 

görüşünü ortaya koymaktadır. Đşletmeler faaliyet gösterdikleri çevrenin 

desteğini almak için çevrelerinden gelen bu baskılara uyum sağlamak ve 

çevresel unsurları yapılarında taklit ederek benzerlik göstermek 

zorundadır. Buna göre, örgütsel eşbiçimlilik sağlayan ve çevre ile uyumlu 

işletmeler başarı sağlamakta ve yaşamlarını devam ettirebilmektedir.  

 

                                                
40 M. Ruef, W. R. Scott, “A Multidimentional Model of Organizational Legitimacy: 
Hospital Survival in Changing Institutional Environments”, Administrative Science 
Quarterly, 23, 1998, pp. 877-904, s. 882 
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2.2.6. Örgütsel Öğrenme Yaklaşımı 

 

Stratejik adaptasyona ilişkin yaklaşımlardan bir diğeri, Örgütsel 

Öğrenme Yaklaşımı’dır. Bu yaklaşım kişilerin, grupların ve işletmelerin 

değerler, normlar, bilgi ve becerileri öğrenme süreçlerini inceleyen bir 

yaklaşımdır. Bu yaklaşım, günümüzde önemli bir üretim girdisi olarak 

kabul edilen “bilgi”yi işletmelerin hızlı değişen çevre koşulları karşısında 

hayatta kalmalarını sağlayan en önemli unsur olarak görmektedir. 

“Örgütsel öğrenme” kavramı, ilk olarak Cyert ve March (1963) tarafından 

ortaya atılmış daha sonra Argyris ve Schoen (1978; 1996), Huber (1991) 

gibi araştırmacılar tarafından geliştirilmiştir. 

  

Örgütsel öğrenme yaklaşımları, öğrenmenin (1) çeşitli düzeylerde 

(bireysel, takım bazında, örgütsel ve popülasyonlar bazında öğrenme) 

gerçekleştiği, (2) çeşitli mekanizmaların katılımını gerektirdiği, (3) 

işletmenin adaptasyon sürecinde önemli rol oynadığı ve başarıya katkıda 

bulunduğu ve (4) öğrenme oranının organizasyonlara hem olumlu hem de 

olumsuz etki yarattığı varsayımlarından yola çıkmaktadır41.     

 

Cyert ve March örgütleri “uyumlu öğrenme sistemleri” (adaptive 

learning systems) olarak tanımlamış ve çalışma standartlarını, prosedürleri 

ve aşamalı öğrenmeyi işletme davranışlarını belirleyen unsurlar olarak 

kabul etmiştir42. Argyris örgütsel öğrenmeyi “hataları araştırma ve 

düzeltme” süreci olarak ifade etmiştir. Ona göre işletmeler, kendi adına 

hareket eden bireyler aracılığıyla öğrenirler. Bireylerin öğrenme 

                                                
41 Arie Y. Lewin, Carmen B. Weigelt, James D. Emery, “Adaptation and Selection in 
Strategy and Change: Perspectives on Strategic Change in Organizations”, Ed.by 
Marshall Scott Pool, Andrew H. Van de Ven, Handbook of Organizational Change and 
Innovation, Oxford University Press, USA, 2004, s. 115. 
42 Bkz.: R. M. Cyert, J. G. March, A Behavioral Theory of the Firm, 2nd ed., Prentice 
Hall, Englewood Cliffs, NJ., 1963. 
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faaliyetleri sonucunda çevrenin değişmesi ile örgütsel öğrenme 

gerçekleşir43.   

 

Huber örgütsel öğrenmenin, işletmelerin bilgi işlemesi ve bu bilgiyi 

değerlendirmesi sonucunda oluştuğunu ve birbirine kenetlenmiş dört 

öğeden meydana geldiğini belirtmektedir. Bilgiyi oluşturan bu öğeler 

sırasıyla, (a) bilgi edinme, (b) bilginin dağıtılması ve yaygınlaştırılması, 

(c) bilginin yorumlanması ve (ç) bilginin uygulanmasıdır44. Bu bakış 

açısında öğrenme, bilgi edinmenin örgütsel çevrede ne gibi değişiklik ve 

gelişmelere yol açacağını ortaya koyan bir süreçtir. 

 

Örgütsel öğrenme kavramına benzer bir kavram da Peter M. Senge 

(1990) tarafından ortaya atılan “öğrenen örgütler” kavramıdır. Senge, 

öğrenen örgütlerin özelliklerini tanımlarken kişisel gelişim, düşünce modelleri, 

takım çalışması, ortak vizyon, sistem düşüncesi gibi kavramları 

vurgulamaktadır. Senge’e göre:  

 

“...Öğrenen bir örgüt, insanların gerçekten başarmak istedikleri sonuçlara 

ulaşmak için sürekli olarak yeteneklerini geliştirdiği, yeni ve geliştirici düşünce 

yöntemlerinin teşvik edildiği, ortak hedeflerin serbest bırakıldığı, insanların sürekli 

birlikte öğrenme yöntemlerini öğrendiği bir örgüttür. Kısaca öğrenen bir örgüt, geleceğini 

yaratmak için durmaksızın kendini geliştiren bir örgüttür”45.  

 

Örgütsel öğrenme yaklaşımında işletmelerin öğrenme biçimleri 

farklı şekillerde sınıflandırılmaktadır. Argyris ve Schön (1978) üç tip 

öğrenme biçimi öngörmektedir; (a) “Tek döngü öğrenme” (single loop 

                                                
43 Chris Argyris, “Double Loop Learning in Organizations”, Harvard Business Review, 
55, 5, 1977, pp. 115-126, s. 117.  
44 Bkz.: G.P. Huber, “Organizational Learning: The Contributing Processes and The 
Literatures”, Organization Science, 2, 1, 1991, pp. 88-116. 
45 Bkz.: Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning 
Organization, New York, Doubleday Currency, 1990, s. 78.   
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learning), işletmenin hatalarını araştırıp düzeltmesini ve mevcut bilgi 

birikimlerine yeni bilgiler katmasını, (b) “çift döngü öğrenme” (double-

loop learning) hataların araştırılıp düzeltilmesinin yanında işletmenin 

mevcut çalışma standartlarını, prosedürlerini, politika ve amaçlarını 

gözden geçirerek değiştirmesini ve son olarak (c) “öğrenmeyi öğrenme” 

(learning to learn), tek devir ve çift devir öğrenme süreçlerinin nasıl 

işletildiğinin ve nasıl çalıştırılacağının öğrenilmesini ifade etmektedir46.  

 

Stratejik adaptasyon açısından bakıldığında, örgütsel öğrenme 

yaklaşımlarını veya öğrenen örgütleri temel alan çalışmaların ortak görüşü, 

öğrenmenin örgütsel adaptasyona olumlu etki yarattığı yönündedir. March, 

işletmelerin çevreye uyum sağlaması ve hayatta kalmaları bakımından, 

bilginin edinilmesi ile bu bilginin kullanılması arasında denge kurmanın 

önemini vurgulamaktadır. Üstelik, işletmenin bir bilgiyi öğrenme hızının 

da, adaptasyon ve başarıyı etkileyebileceği varsayılmaktadır. 

  

Morris, Altman ve Pitt bir işletmenin adaptasyon yeteneğinin 

çevresel unsurları öğrenme becerisine bağlı olduğu görüşünü 

savunmaktadır. Başka bir değişle, adaptasyon öğrenmenin neticesidir47. 

Sonuç olarak, işletmelerin başarılı ve uzun vadeli adaptasyon sağlamak 

için, “eski bilgiler” üzerine kurulu iş ve prosedürlerini süzgeçten 

geçirmeleri, öğrendikleri yeni yaklaşımları uygulayarak bilgi ve 

becerilerini sürekli geliştirmeleri gerekmektedir.  

 

                                                
46 Bkz.: Chris Argyris, D. Schon,  Organisational Learning: A Theory of Action 
Perspective, Reading, Mass: Addison Wesley, 1978.  
47 Michael H. Morris, John W. Altman, Leyland F. Pitt, “The Need for Adaptation in 
Successful Business Concepts: Strategies for Entrepreneurs”, United States Association 
for Small Business and Entrepreneurship (USASBE), Researh Paper, 1999, s. 4, 
Çevrimiçi www.sbaer.uca.edu/Research/usasbe/1999/35.pdf 5 Mayıs 2008 , 7 Haziran 
2008.    
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Sonuç olarak, stratejik adaptasyon ile ilgili olarak incelemiş 

olduğumuz yaklaşımlar, değişen çevre koşulları karşısında işletmelerin 

yaşamlarını sürdürmelerini ve başarılı olmalarını sağlayan çeşitli unsurları 

ortaya koymaktadır. Yaklaşım ne olursa olsun, işletmelerin değişen çevre 

koşulları karşısında hayatta kalabilmesi için, çevresel koşul ve baskıları 

iyice analiz etmeleri, bu koşullarla uyumlu stratejilerik davranışlar 

göstermeleri ve çevreye uyumu etkileyen örgütsel faktörleri geliştirmeleri 

gerekmektedir.  

 

Bir sonraki başlıkta, stratejik adaptasyona ilişkin olarak yukarıda 

açıklanmış olan yaklaşımlardan stratejik seçim yaklaşımına dayanarak  

Miles ve Snow tarafından geliştirilen stratejik adaptasyon tipleri ele 

alınmıştır.  

 

2.3. Miles ve Snow’un Stratejik Adaptasyon Tipleri 

 

Stratejik adaptasyon konusunda önemli çalışmalardan biri Miles ve 

Snow (1978) tarafından gerçekleştirilmiştir. Miles ve Snow’un “örgütsel 

adaptasyon tipleri” araştırmacılar tarafından en çok kullanılan stratejik 

tiplerden biridir. Bunlar, ayrıca, stratejik yönetim literatüründe stratejik 

tiplemeler (Hambrick, 1983; Shortell ve Zajac, 1990), rekabet stratejileri 

(Ülgen ve Mirze, 2004) veya stratejik adaptasyon tipleri (Rumelt, 1979:9; 

Chaffee, 1985:91; Drejer, 2002:87) olarak da  anılmaktadır.    

 

Stratejik seçim yaklaşımına dayanılarak geliştirilen stratejik 

adaptasyon modelinde, strateji stratejik seçimin bir ürünü olarak 

görülmektedir. Diğer bir ifade ile, işletme ile çevresi arasındaki ilişkide üst 

yönetim tarafından alınan kararlar önemli rol oynamaktadır. Dolayısıyla, 
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örgütsel adaptasyonda etkililik veya başarı, üst yöneticilerin çevresel 

koşulları nasıl algıladıklarına ve bu çevresel koşulların üstesinden 

gelebilmek için doğru kararları almalarına bağlıdır48.  

 

Miles ve Snow dört farklı sektörden (kolej kitapları matbaacılığı, 

elektronik, gıda işleme, hastaneler) 84 firma üzerine uyguladıkları alan 

çalışmasına dayanarak, çevre koşullarındaki değişimlere uyum sağlamak 

için gösterilen işletme davranışlarını dört ana kategori içinde 

sınıflandırmıştır. Savunmacılar (defenders), atılganlar (prospectors), 

analizciler (analyzers) ve tepkiciler (reactors) olarak adlandırılan∗ bu 

tiplerden her birinin kendi seçilmiş pazarlarıyla baş etmek için 

geliştirdikleri kendilerine özgü stratejileri ve teknoloji, yapı ve süreçle 

ilgili belli biçimleşmeleri vardır49.  

 

Miles ve Snow’a göre, savunmacı, atılgan ve analizci stratejik 

tiplerin üçü de istikrarlı örgüt biçimleridir. Đşletmenin seçmiş olduğu 

strateji, örgüt yapısı ve süreçleri arasında uyum olduğunda, bu üç 

stratejiden her biri işletmenin kendi pazarında etkin bir rakip olmasını 

sağlamaktadır. Diğer taraftan, strateji ve yapı arasında uyumsuzluk 

olduğunda, Miles ve Snow’un tepkiciler olarak adlandırdığı istikrarsız 

                                                
48 Anders Drejer, Strategic Management and Core Competencies: Theory and 
Application”, Greenwood Publishing Group, 2002, s. 87.   
∗ Bu tipler, Türkçe literatürde farklı adlarla anılmaktadır. Örneğin, Üsdiken ve Sözen  
“korumacı–atılgan–inceleyici–tepkici” terimlerini kullanmışlardır (Bkz.: Behlül Üsdiken, 
Zeynep Sözen, “Örgütlerin Sınırları: Đnşaat Firmalarında Alt Yüklenici Kullanımı, 
Araştırma Raporu, Boğaziçi Üniversitesi, Đstanbul, 1989). Ülgen ve Mirze ise,  
rekabetçi stratejiler kapsamında ele aldıkları bu tiplemeleri “öncü–savunmacı–analizci” 
olarak ifade etmektedir (Bkz.: Ülgen ve Mirze, A.g.e., s. 277).    
49 Miles ve Snow, A.g.e., s. 29. 
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örgüt biçimi söz konusudur ve bu durum işletmenin pazarda etkisiz bir 

rakip olmasına neden olmaktadır50. 

 

Yukarıdaki sınıflandırmaya ek olarak, Miles ve Snow üst 

yöneticilerin stratejik adaptasyon sürecinde devamlı olarak baş etmeleri 

gereken problemleri üç ana kategori altında sınıflandırmıştır. Yazarların 

“adaptasyon döngüsü” olarak adlandırdıkları bu modelde yer alan söz 

konusu problemler; girişimcilik, mühendislik ve idari problemlerdir. 

Stratejik adaptasyon tipleri de adaptasyon döngüsünde yer alan bu üç 

probleme göre farklılık gösterecektir.  

 

Miles ve Snow’un adaptasyon döngüsü modeli aşağıda Şekil 3’te 

gösterilmiştir.  

 

Şekil 3. Adaptasyon Döngüsü 

Kaynak: Miles ve Snow, 1978, s. 24.

Girişimcilik
Problemi

Ürün-Pazar Alanının 
Seçimi

Mühendislik 
Problemi

Üretim ve Dağıtım 
Teknolojilerinin 

Seçimi

Đdari 
Problem

Yapı ve Süreçlerin 
Rasyonelleştirilmesi

 

 

                                                
50 Fernando A. P. Gimenez, “Miles and Snow’s Strategy Model in the Context of Small 
Firms, International Council for Small Business Naples Conference Proceedings, 1999, 
s.5, (Çevrimiçi) http://www.sbaer.uca.edu/research/icsb/1999/19.pdf, 10 Aralık 2008.  
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Burada, girişimcilik problemi, üst yönetim tarafından işletmenin 

faaliyet göstereceği ürün-pazar alanının seçimi ve işletmeyi hedeflerine 

ulaştıracak kaynakların belirlenmesi ile ilgilidir. Mühendislik problemi ise, 

üst yönetim tarafından belirlenen ürün ve hizmetlerin üretimine ve 

dağıtımına uygun teknolojilerin seçimini kapsamaktadır. Son olarak, idari 

problem “girişimcilik ve mühendislik aşamalarında karşılaşılan 

problemlere çözüm getiren faaliyetlerin rasyonelleştirilmesi ve 

sabitleştirilmesi” ile ilgili olup, işletme içi belirsizliğin azaltılmasını, 

işletmenin gelişmesini sağlayan süreçlerin formüle edilmesi ve 

uygulanmasını kapsamaktadır51. Adaptasyon döngüsünü oluşturan bu 

boyutlardan girişimcilik boyutu Miles ve Snow’un stratejik adaptasyon 

tiplerinin temelini teşkil eden boyut olarak kabul edilmekte (Hambrick, 

1983; Zahra ve Pearce, 1990)  ve çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.  

 

Miles ve Snow’un stratejik adaptasyon tipleri ve bu tiplerin 

girişimcilik probleminin çözümü aşağıda ayrı başlıklar altında 

açıklanmıştır.         

 

2.3.1. Savunmacılar  

 

Miles ve Snow’un ortaya koyduğu stratejik tiplerden biri,  

Savunmacılar’dır (Miles ve Snow, 1978, s. 31-48). Savunmacılar 

(Defenders) dar ürün-pazar alanına yönelen, bu alan dışında yeni fırsatlar 

aramak istemeyen ve yalnızca mevcut faaliyetlerinin verimliliğini 

artırmaya önem veren işletmelerdir.  

 

                                                
51 Miles ve Snow, A.g.e., s. 22.  
 



 99 

Savunmacıların özelliği, dar kapsamlı ve sabit ürün-pazar alanına 

sahip olmalarıdır. Tipik olarak, bu işletmeler ürün veya hizmetlerini 

mevcut pazarın belirli ve en güvenli bir kısmına sunar. Hedef pazardaki 

müşteri veya tüketicilerin istedikleri ürün ve hizmetleri tam takım (full 

range) sağlamaya çalışır. Böylece, müşteri memnuniyeti sağlayarak, 

devamlı alış veriş içinde olduğu müşteri veya müşteri grubu ile olan 

ilişkilerini istikrarlı bir biçimde sürdürebilir. 

 

Savunmacıların başarısı, seçmiş olduğu pazar alanında (segment) 

konumunu agresif bir biçimde koruyabilme yeteneğine bağlıdır. Burada 

agresiflik, savunmacının teknolojik açıdan daha verimli olabilmek için 

sürekli ve yoğun biçimde çaba göstermesinden kaynaklanmaktadır. 

Üstelik, sabit ürün ve pazar alanına sahip olması, işletmenin tüm 

dikkatinin üretim ve dağıtım maliyetlerinin azaltılması ve aynı zamanda 

da, ürün kalitesinin korunması ve geliştirilmesi üzerinde yoğunlaşmasına 

neden olabilir. Böylece, savunmacılar düşük fiyat veya yüksek kalitede 

ürün sunarak kendi pazar alanını korumaya çalışır.  

 

Savunmacıların diğer bir özelliği, mevcut ürün-pazar alanının 

dışında yer alan gelişmeleri önemsememe eğilimidir. Savunmacı 

işletmelerin yöneticileri, genelde, işletmeyi etkilemesi beklenen dışsal 

uyaranlara (stimuli) ilişkin algılarını kısıtlarlar ve diğer işletmeleri, 

olayları ve gelişmeleri gözlemlemeye daha az zaman ve personel ayırırlar. 

Ayrıca, çevresel veya endüstriyel değişimlerin incelenmesi birkaç üst 

yönetici tarafından yapılmaktadır.  

 

Özetlemek gerekirse, savunmacının temel stratejisi dar kapsamlı 

ürün-pazar alanının yaratılması ve bu alanın mümkün olduğunca sabit bir 

şekilde korunmasıdır. Bunun çözümü ise, sınırlı ürün ve müşteri 
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karışımıyla, mevcut ürün-pazar alanını rakiplerden korumak için yapılan 

agresif çabalarla, bu alanın dışındaki gelişmeleri önemsememe eğilimiyle, 

az ürün geliştirmeyle ve pazara nüfuz ederek (penetration) büyüme yoluyla 

sağlanır. Ancak, Miles ve Snow girişimcilik problemine ilişkin bu 

çözümlerin de bazı avantaj ve dezavantajları olduğu görüşünü 

savunmaktadır. Yazarlara göre: 

 

“Kendi ürün-pazar alanını her ayrıntısına kadar iyi bilen savunmacının 

sektördeki konumunun rakipleri tarafından değiştirilmesi oldukça zordur. Diğer yandan 

da, sınırlı ve belirli ürün-pazara bağlı olarak yaşamını sürdürmesi, savunmacının büyük 

pazarsal değişim ile karşılaşması durumunda oldukça hızlı bir şekilde yok olma riski 

taşımasına neden olacaktır”52.   

 

Tüm bu özellikler incelendikten sonra denilebilir ki, savunmacı 

adaptasyon stratejileri, başta düzenli, sürekliliği olan sektörlerde olmak 

üzere tüm sektörlerde tercih edilebilir. Savunmacı işletmelerin pazarlarının 

radikal bir şekilde değişmediği ve faaliyet gösterdikleri sektörlerin hızlı 

teknolojik değişimlerden geçmediği varsayılırsa, bu işletmeler var olan 

talebi başarıyla karşılayabilir ve çevrelerine iyi bir şekilde uyum 

sağlayabilirler. 

 

2.3.2. Atılganlar 

 

Miles ve Snow’un ortaya koyduğu stratejik adaptasyon tiplerinden 

diğeri, Atılganlar’dır (Miles ve Snow, 1978, s. 49-67). Miles ve Snow 

atılganları şöyle tanımlamaktadır:   

 

“Atılganlar sürekli olarak pazar fırsatları arayışı içinde olan işletmelerdir ve 

bunlar gelişen çevresel gelişmeler karşısında düzenli olarak önlemler alırlar. Böylece, bu 

                                                
52 A.e., s. 39.  
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işletmeler kendi rakiplerinin üstesinden gelmeleri gereken değişimin ve belirsizliğin 

yaratıcılarıdır. Ancak, ürün ve pazar yeniliğine olan güçlü ilgilerinden dolayı bu 

işletmeler her zaman tamamen verimli değillerdir”53.  

 

Miles ve Snow, atılganların çevresel koşullara savunmacıların tam 

tersi bir şekilde karşılık verdikleri görüşünü savunmaktadır54. Sabit ürün-

pazar alanında verimliliği esas alarak başarılı olan savunmacının aksine, 

atılgan işletmenin esas amacı, yeni ürün ve pazar fırsatlarının bulunması 

ve kullanılmasıdır. Atılgan bir işletme için, ürün ve pazar geliştirmede 

yenilikçi işletme (innovator) ünvanını korumak ve pazara ilk giren işletme 

olmak, yüksek karlılığa erişmekten daha önemlidir. 

 

Atılganlar, dar ve sabit ürün-pazar alanına odaklanan savunmacı 

işletmelerin aksine, çok daha kapsamlı ve sürekli gelişme içindeki ürün-

pazar alanlarına yönelirler. Yeni ürün veya pazarların sistematik olarak 

eklenmesi, mevcut ürün-pazar alanının diğer kısımlarında da genişlemeye 

neden olur. Yeni fırsat alanlarının yaratılması için, atılganların çevresel 

koşulları, eğilimleri ve olayları izleme yeteneğini koruması ve geliştirmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, atılganlar ağırlıklı olarak potansiyel fırsatlar 

için çevreyi gözlemleyen kişilere veya gruplara yatırım yaparlar.  

 

Miles ve Snow’a göre, fırsatları görebilmenin ve kullanmanın bir 

yolu, çevresel koşulları inceleme faaliyetlerini işletmenin alt birimlerine 

yayarak ayrıntılı gözetim yeteneğini geliştirmektir. Örneğin, mevcut ürün 

hattının gelişmiş versiyonu veya yeni pazara girmeyi sağlayacak ürün, 

pazar ve teknolojik gelişmeleri takip etmek için işletmenin çeşitli alt 

departmanlarının yetkilendirilmesi gibi. Yeni fırsat alanlarına hızlı 

geçmenin diğer yolu ise, önceden geliştirilmiş deneyimi satın almaktır. 

                                                
53 A.e., s. 29. 
54 A.e., s. 55. 
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Örneğin, sektörde faaliyet göstermekte olan küçük işletmeleri satın alarak 

yeni pazarlara girmek vs.  

 

Mevcut ürün-pazar alanları ile sınırlı kalmayan atılganlar, faaliyet 

gösterdikleri sektörlerde değişimin yaratıcılarıdır55. Değişim atılganlar’ın 

rakiplerinden üstün olabilmek için kullandığı önemli araçlardan biridir. 

Atılganlar yeni ürünler geliştirdikçe ve yeni pazarları ortaya koydukça, 

rakip işletmelerin kendi çevrelerinde yükselen değişim ve belirsizlikle 

karşı karşıya kalmakta ve bu koşulların üstesinden gelebilmek için çeşitli 

hamleleri geliştirmeleri gerekmektedir. Hatırlanacağı üzere, savunmacı 

işletmeler bu değişimleri önemsemeden yalnızca mevcut faaliyet alanlarını 

olumsuz yönde etkileyen değişimlere karşılık vermekte idi. Atılganlar ise, 

bunun tersine, aktif olarak fırsat arayışı içinde olup, savunmacılara göre 

çok daha fazla çevresel değişim ve belirsizliği üstlenen işletmelerdir.  

 

Toparlamak gerekirse, atılganların çevresel koşullara uyum 

sağlamada başarısı yeni ürün ve pazar fırsatlarının bulunmasına ve 

kullanılmasına dayanmaktadır. Bu nedenle, atılganların girişimcilik 

problemi, alan seçimini geliştirecek dikkatli ve ayrıntılı çevresel gözetimi 

sağlamaktır. Miles ve Snow, atılganları alan “koruyucu”nun (defender) 

aksine, alan “tanımlayıcı” (definer) olarak ifade etmiştir56. Diğer bir ifade 

ile, çevresel değişimi önemsemeyen savunmacıların aksine, atılganlar 

rekabet çevresini kendi çıkarlarına göre manipule etmek için sürekli bir 

yeni girişim arayışı içinde hareket etmektedir. 

 

Miles ve Snow’a göre, atılganların girişimcilik probleminin 

çözümünün iki önemli dezavantajı vardır. Atılganlar ürün-pazar alanını 

                                                
55 A.e., s. 56. 
56 A.e., s. 57. 
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sürekli değiştirdiğinden, genelde sabit teknoloji ve örgüt yapısı 

oluşturamamaktadır. Üstelik, ürünlerin ve pazarların karışıklığı atılganların 

kendilerini aşırı zorlamasına neden olabilir. Öyle ki, beklenen talep belirli 

sayıda yeni girişimleri gerçekleştiremediği durumda “pazara ilk girme” 

anlamsız olacaktır57. Bu nedenle, atılganların faaliyete girdiği tüm 

alanlarda pazar gücünü koruması beklenmemelidir.    

 

2.3.3. Analizciler 

 

Miles ve Snow’un stratejik tiplerinden bir diğeri, Analizciler’dir 

(Miles ve Snow, 1978, s. 68-80). Atılgan ve savunmacı tiplerin 

bileşiminden oluşan analizciler, bu stratejilere alternatif olarak 

geliştirilmiştir. Miles ve Snow’a göre, gerçek ve deneyimli bir analizci, 

riski minimize ve kar fırsatlarını da maksimize etmeye odaklanan, atılgan 

ve savunmacının her ikisinin güçlü yönlerini tek bir sistem içinde 

birleştiren örgütlerdir58. 

 

Analizciler, biri değişen, diğeri göreceli olarak sabit olmak üzere, 

iki farklı pazar-ürün alanında faaliyet gösteren işletmelerdir. Etki 

alanlarının sabit kısımlarında biçimsel yapı ve süreçler uygulayarak 

verimliliği korurken, değişen kısımlarda esneklik yaratmaya çalıştıkları 

için uyum sağlama süreçlerinde hem savunmacı hem atılgan stratejilere 

rastlanabilir. Değişen faaliyet alanlarında, üst yöneticiler yeni fikirler 

edinmek için rakiplerini yakından izleyerek, bunun sonucunda en parlak 

fikri hızlı bir şekilde uygularlar59. 

 

                                                
57 A.e., s. 58. 
58 A.e., s. 68.  
59 A.e., s. 29. 
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Analizcinin girişimcilik problemi, yeni ürün–pazar fırsatlarının 

konumlandırılması ve kullanılmasının yanında sabit ürün ve müşteri 

grubunun korunması ile ilgilidir. Analizcinin ürün-pazar alanı, hem sabit, 

hem de değişen ürün ve pazarların karışımından oluşmaktadır. Analizciler, 

bir taraftan, mevcut denge durumunu ve sınırlı ürün-pazar hattını 

korumaya çalışırken, diğer taraftan da, sektördeki değişimleri dikkatli bir 

şekilde takip etmektedir.  

 

Nispeten iyi korunmuş sabit ürün-pazar alanının bir kısmına sahip 

analizciler, aynı zamanda da atılganlar tarafından geliştirilen ürün ve 

pazarları taklit ederler. Taklitte başarı ise, kapsamlı pazarlama 

mekanizmalarıyla sağlanır. Đyi bir analizci, yeni bir alana giren rakibini 

dikkatlice inceler ve pazarda yerini garanti ederse, yeni pazar ve yeni 

ürünlere yönelir.  

 

Miles ve Snow’a göre, atılganlar sektördeki değişimin yaratıcıları 

iken, analizciler değişimin hevesli izleyicileridir60. Analizcilerin amacı, 

fazla bir araştırma ve geliştirme maliyetine katlanmadan, atılganlar 

tarafından geliştirilen ve pazarda tutulan bir ürünün taklidini yapmaktır. 

Analizcinin gelirinin büyük bir bölümü oldukça sabit ürün ve müşteri 

grubundan sağlanmaktadır.  

 

Sonuç olarak, örgütsel adaptasyonda analizcinin girişimcilik 

problemine ilişkin çözümlerin ortak özelliği dengenin korunmasıdır. Buna 

yönelik olarak analizciler hem pazardaki yeni fırsatları takip eder, hem de 

var olan ürün-müşteri alanlarını korumaya çalışırlar. Ancak, stratejilerdeki 

ikililik, analizcilerin bir yöne odaklanmalarını sınırlandırarak, verimsizlik 

ve etkisizlik riskini de beraberinde getirmektedir.   

                                                
60 A.e., s. 73. 
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2.3.4. Tepkiciler  

 

Miles ve Snow tarafından geliştirilen stratejik adaptasyon 

tiplerinden sonuncusu Tepkiciler’dir (Miles ve Snow, 1978, s. 81-93). 

Miles ve Snow’a göre: 

 

“Tepkici işletmeler, üst yöneticilerin çevresel değişim ve belirsizliği sık sık 

algıladıkları ancak etkili olarak karşılık veremedikleri işletmeleri ifade etmektedir. Bunlar 

tutarlı bir strateji-yapı ilişkisine sahip olmadıkları için çevresel baskılar tarafından 

yapmaya zorlanmadıkça çevresel değişime çok nadir olarak uyum sağlarlar”61. 

 

Miles ve Snow’a göre tepkiciler, çevreye uyum konusunda tutarsız 

ve kararsız işletmelerdir. Bunun nedeni, çevresel değişim karşısında 

tepkicilerin gösterebileceği tutarlı bir yanıt mekanizmalarına sahip 

olmamalarıdır. Yazarlara göre, işletmelerin tutarsızlığı şu üç unsurdan 

kaynaklanmaktadır: (1) yöneticilerin uygulanabilir bir örgütsel strateji 

geliştirememesi, (2) strateji açık seçik ifade edilse bile, teknoloji, yapı ve 

sürecin doğru bir şekilde stratejiye bağlanmaması veya (3) yöneticilerin 

çevresel koşullara artık uymayan belirli bir strateji-yapı ilişkisine bağlı 

kalması gibi62. 

 

Miles ve Snow, tepkicileri “kalıntı” (residual) bir davranış tipi 

olarak ifade etmiştir. Bunun nedeni, savunmacı, analizci veya atılgan 

stratejilerden birini izlemesi mümkün olmadığı durumda işletmelerin 

tepkici stratejik davranışı seçmeye mecbur kalmalarıdır63. Genelde, 

tepkicilerin çevresel değişim ve belirsizliğe yanlış bir şekilde karşılık 

                                                
61 A.e., s. 29.  
62 A.e., s. 82. 
63 A.e., s. 93. 
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vermesi olumsuz sonuçlar elde etmesine ve dolayısıyla da geleceğe ilişkin 

isteksiz davranmasına neden olur. Tepkicilerin mevcut ürün ve pazarlarını 

korumaya çalışmaması ve risk almak istememesi de, kararsız ve tutarsız 

yapılarının bir sonucudur 

 

Miles ve Snow’un stratejik adaptasyon tiplerinin girişimcilik 

problemi ve çözümüne ilişkin özellikleri Tablo 3’te özetlenmiştir. 

   

Tablo 3. Miles ve Snow Stratejik Adaptasyon Tiplerinin Özellikleri 

Girişimcilik problemi Girişimcilik problemi Girişimcilik problemi Girişimcilik problemi

Çözümler: Çözümler: Çözümler: Çözümler:

1. Dar ve sabit ürün-pazar alanı 1. Kapsamlı ve sürekli gelişen 
ürün-pazar alanı

1. Hem sabit, hem değişen ürün-
pazar alanları

1. Tutarlı bir ürün-pazar bileşimi 
yoktur. 

2. Seçilen alanın agresif biçimde 
korunması (örn., rekabetçi 
fiyatlandırma ve üstün müşteri 
hizmeti).

2. Çevresel koşulları ve 
gelişmeleri dikkatli olarak 
izlerler. 

2. Sektördeki değişimleri ve 
rakiplerini dikkatli bir şekilde 
takip ederler. 

2. Üst yöneticiler çevresel 
değişim ve belirsizliği sık sık 
algılarlar, ancak etkili olarak 
karşılık veremezler

3. Alanın dışındaki gelişmeleri 
önemsememe eğilimi.

3. Sektörde değişim yaratır. 3. Fazla bir araştırma ve 
geliştirme maliyetine 
katlanmaz, Atılganlar 
tarafından geliştirilen ürün ve 
pazarları taklit ederler

3. Mevcut ürün ve pazarını 
korumaya çalışmazlar.

4. Pazara nüfuz etme yoluyla 
dikkatli ve aşamalı büyüme 
sağlar.

4. Ürün ve pazar geliştirme 
yoluyla büyüme sağlar.

4. Gelirinin büyük bir bölümü 
oldukça sabit ürün ve müşteri 
grubundan sağlanmaktadır.

4. Çevre şarlarına göre belirlenen 
kısa vadeli stratejilerle 
sağlanmaktadır. Uzun vadede 
yaşamını sürdürmesi mümkün 
değildir. 

5. Mevcut ürün veya hizmetlerle 
alakalı bazı ürünlerin 
geliştirilmesi. 

5. Büyüme sıçramalı olarak 
gerçekleşebilir.

5. Riski minimize ederek ve 
maliyeti azaltarak büyüme 
sağlamaya çalışır. 

5. Risk almak istemezler.

Avantaj ve Dezavantajları: Avantaj ve Dezavantajları: Avantaj ve Dezavantajları: Avantaj ve Dezavantajları:

Kaynak: Miles ve Snow, 1978. 

Savunmacı ve Atılganlar için 
belirtilen avantaj ve 
dezavantajlar geçerlidir. 

Çevresel değişim ve belirsizliğe 
yanlış karşılık vermesi olumsuz 
sonuçlar elde etmesine ve 
geleceğe ilişkin isteksiz 
davranmasına neden olur. 

Rakipleri bu işletmenin 
sektördeki konumunu 
değiştirmekte zorlanır, ancak 
büyük pazarsal değişim yaşamını 
tehlikeye sokabilir.

Sabit ürün ve müşteri grubu 
yaratmak için pazarın belirli bir 
kısmını korumak.

SAVUNMACILAR ATILGANLAR

Ürün ve pazar yeniliği işletmeyi 
değişen çevre karşısında korur, 
ancak kaynaklarında aşırı 
genişleme ve düşük karlılık elde 
etme riski taşır.   

TEPKĐCĐLER

Yeni ürün ve pazar fırsatlarının 
yaratılması ve kullanılmasıdır. 

Yeni ürün–pazar fırsatlarının 
konumlandırılması ve 
kullanılmasının yanında sabit 
ürün ve müşteri grubunun 
korunmasıdır.

Çevresel değişime karşılık 
verebileceği tutarlı ve kararlı 
herhangi bir stratejisi yoktur. 

ANALĐZCĐLER
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2.4. Miles ve Snow’un Stratejik Adaptasyon Tiplerine 

Đlişkin Ampirik Çalışmalar  

 

Miles ve Snow’un stratejik tipleri yaygın kabul görmüş ve bu 

tiplerin görgül araştırmalarına yönelen birçok çalışma gerçekleştirilmiştir 

Örneğin, Snow ve Hrebeniak (1980), atılgan, analizci ve savunmacıların 

özellikle rekabetçi sektörlerde tepkicilere nazaran daha başarılı olduklarını, 

tepkicilerin ise herhangi bir ayırt edici yetenekleri olmamasına rağmen, 

aktif rekabete karşı herhangi bir şekilde korunan çevrelerde yaşamlarını 

sürdürebildiklerini tespit etmiştir64.  

 

Hambrick (1983), Miles ve Snow stratejilerinin etkililiğinin 

sektörel çevre tarafından nasıl etkilendiğini araştırmış ve farklı bulgular 

elde etmiştir. Bu çalışmada yalnızca savunmacı ve atılgan tiplere 

odaklanan Hambrick, Miles ve Snow’un öngördüğünün aksine, 

savunmacıların istikrarlı, olgun ve yenilikçi olmayan pazarlara yönelerek, 

karlılık ve nakit akışı açısından atılganlara göre daha üstün olduklarını, 

atılganların ise yenilikçi ve dinamik çevrelere yöneldiklerini ve pazar payı 

açısından savunmacılardan daha başarılı olduklarını ortaya koymuştur65. 

 

Smith, Gurthie ve Chen (1986), çok boyutlu (kümeleme analizi) 

yaklaşıma dayanarak, işletme performans ile Miles ve Snow’un stratejik 

tipleri arasındaki ilişkiyi ve bu iki değişkenin de örgütsel büyüklükle 

ilişkisini test etmiştir. Araştırma sonuçları stratejik tipleri önemli ölçüde 

desteklemektedir. Buna göre, atılgan strateji izledikleri düşünülen 

                                                
64 Bkz.: C. C. Snow, L.G. Hrebeniak, “Strategy, Distinctive Competence and 
Organizational Performance”, Administrative Science Quarterly, 31, 1980, pp. 171–
193.  
65 Bkz.: Donald C. Hambrick, “Some Tests of the Effectiveness and Functional Attributes 
of Miles and Snow’s Strategic Types”, Academy of Management Journal, 56, 1, March 
1983, pp.5-26.   
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işletmeler “istikrarsız müşteri temeli, değişen ürün karışımı, yenilikte 

rekabetçi köşe edinme, “değişim yaratma” yaklaşımı ve büyümeye ilişkin 

agresif tutum” gibi özellikleri temsil etmektedir. Bu çalışmada, analizci, 

atılgan ve savunmacı tiplerin tepkicilerden daha başarılı oldukları tespit 

edilmiştir. Strateji, işletme büyüklüğü ve performans arasındaki ilişkide, 

küçük ölçekli savunmacı işletmelerin analizci ve atılganlardan daha 

başarılı oldukları, atılganların orta ve büyük ölçekli işletmeler olarak ve 

analizciler de büyük işletmeler olarak daha başarılı oldukları 

saptanmıştır66.  

 

Chakravarthy (1982) stratejik adaptasyona ilişkin çalışmalarda ele 

alınan adaptasyon durumu, adaptasyon süreci ve adaptasyon yeteneği 

kavramlarını ele alarak, kavramsal bir çerçevede adaptasyon modeli 

oluşturmuş ve örgütsel strateji, yapı ve süreçler ile Miles ve Snow’un 

stratejik adaptasyon tipleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymuştur. Bu 

doğrultuda Chakravarthy, farklı adaptasyon seviyesine sahip işletmelerin 

kendi örgüt yapılarına uygun olarak uygulayacakları stratejilerin de farklı 

olacağı görüşünü ileri sürmektedir. Buna göre, adaptasyon seviyesi düşük 

işletmelerin savunmacı strateji ve mekanik örgüt yapısı, orta-seviyeli 

olanların tepkici veya analizci strateji ile bürokratik örgüt yapısı ve son 

olarak, yüksek-seviyeli adaptasyon gösterenlerin de atılgan strateji ve 

organik örgüt yapısı sergilemesi gerekmektedir. Burada sözü edilen 

adaptasyon durumlarının üçü de bir şekilde çevre koşullarının üstesinden 

gelmeyi sağlamaktadır. Ancak, uzun vadede yaşamını devam ettirmek 

                                                
66 K. G. Smith, J. P. Guthrie, M. J. Chen, “Miles and Snow’s Typology of Strategy, 
Organizational Size, and Organizational Performance”, Academy of Management 
Proceedings, 1986, pp. 45-49.  
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isteyen organizasyonlar nötr adaptasyon durumuna, veya diğer bir ifade ile 

atılgan stratejik davranışlara odaklanması gerektiği öngörülmektedir67.  

  

Stratejik yönetim alanında yapılan çeşitli çalışmalarda, Miles ve 

Snow’un stratejik adaptasyon tipleri çeşitli diğer stratejik tiplerle 

karşılaştırılmaktadır. Örneğin, Segev (1987) perakende sektöründe faaliyet 

gösteren işletmelerin Miles ve Snow ile Mintzberg’in strateji geliştirme 

tiplerine68 göre karşılaştırmalı analizini yapmıştır. Bu çalışma sonucunda, 

strateji geliştirmede “girişimcilik tarzı”nın (entrepreneurial mode) 

atılganlarda, girişimcilik ve “planlama tarzı”nın (planning mode) 

analizcilerde daha baskın olduğu tespit edilmiştir. Mintzberg’in “uyumlu 

tarz”ı (adaptive mode) dahil üç strateji geliştirme tipleri ile savunmacı 

tipleme arasında herhangi bir ilişki saptanmamıştır. Bu çalışmaya 

dayanarak Segev, Miles ve Snow’un stratejik tiplerinin Mintzberg’in 

tiplerine göre daha iyi uyum sağladığı görüşünü ortaya koymuştur69.  

 

Porter (1980) ise, Miles ve Snow’un adaptasyon döngüsünde yer 

alan girişimcilik problemini, işletmenin değerini nasıl yarattığı (örn., 

farklılaştırma veya maliyet liderliği) ve pazar alanını nasıl tanımladığı 
                                                
67 Daha fazla bilgi için bkz.: Balaji S. Chakravarthy, “Adaptation: a Promising Metaphor 
for Strategic Management”, The Academy of Management Review (pre-1986), 7, 1, 
1982.  
68 Henry Mintzberg’in “Üç Tarzda Strateji Geliştirme” (Strategy Making in Three Modes) 
isimli makalesinde ileri sürülen strateji geliştirme tipleri: (1) girişimcilik tarzı, (2) 
uyumcul tarz ve (3) planlama tarzıdır. Girişimcilik tarzı, aktif olarak yeni fırsatların 
araştırıldığı ve belirsizliğe rağmen önemli sıçramaların gerçekleştirildiği strateji 
geliştirme sürecidir. Burada girişimci işletmenin en büyük hedefi büyümedir. Uyumcul 
tarzda strateji geliştirme ise, işletmenin amaçlarının açıkça belirtilmediği, karar almanın 
birçok baskı tarafından etkilendiği, yeni fırsatların araştırılmasında atılgan yerine tepkici 
özelliğin bulunduğu bir süreçtir. Uyumcul işletmelerde aşamalı karar alma süreci söz 
konusudur. Son olarak, planlama tarzında strateji geliştirme avantaj ve dezavantajların 
dikkate alındığı düzenli analiz sürecine odaklanır ve bu süreçte analizci önemli rol oynar. 
Planlama tarzında hedef, karar ve stratejilerin birleştirilmesidir. Daha detaylı bilgi için 
bkz.: Henry Mintzberg, “Strategy Making in Three Modes”, California Management 
Review (pre-1986), 16, 2, 1973, pp. 44-53. 
69 Daha fazla bilgi için bkz.: Eli Segev, “Strategy, Strategy Making, and Performance-an 
Empirical Investigation”, Management Science, 33, 1987, pp. 258-269. 
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(örn., odaklanmış veya pazara yayılmış) ile ilgili olarak görmektedir70. Bu 

doğrultuda, bazı araştırmacılar Miles ve Snow’un adaptasyon tipleri ile 

Porter’in strateji tiplerini karşılaştırmışlardır. Yapılan çalışmalar Miles ve 

Snow’un sınıflandırması ile Porter’in maliyet liderliği ve farklılaştırma 

sınıflandırmasının birbiri ile uyumlu olduğunu ortaya koymuştur. Örneğin, 

Govindarajan, farklılaşmanın atılgan, maliyet liderinin ise savunmacı 

olduğunu öne sürmektedir71. Hambrick (1983b) atılganları farklılaşmanın 

belirli bir türü, savunmacıları atılganların veya maliyet liderliğinin veya 

her ikisinin bir türü ve tepkicileri de Porter’in deyimiyle “arada sıkışan” 

(stuck in the middle) bir tipleme olarak görmektedir72.  

 

Benzer şekilde, Segev bu tiplere yönelik yaptığı karşılaştırmalı 

matriks analizi sonucunda, savunmacıların maliyet odaklı ile, atılganların 

farklılaşmış tiplerle, analizcilerin farklılaşmış ve maliyet odaklı ile ve son 

                                                
70 Porter’e göre, işletmelerin rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü (endüstri 
ortalamasının üzerinde karlılık göstermesi) sağlayabilmesi için, maliyet üstünlüğüne 
(düşük maliyet) veya farklılaştırma üstünlüğüne sahip olması gerekir. Jenerik rekabet 
stratejileri olarak adlandırılan bu stratejiler: maliyete dayalı liderlik, farklılaştırma ve 
odaklaşmış stratejiler olup, işletmenin kendi pazar alanında rakiplerinden daha iyi 
olmasını sağlayacak genel rekabet özelliklerini tanımlamaktadır. Burada, maliyet liderliği 
stratejisi, işletmenin tüm faaliyetlerinde maliyetleri düşürerek, bilinen mal veya hizmeti 
müşteriye en düşük fiyattan satmasını öngörmektedir. Farklılaştırma stratejileri ise, 
işletmenin değer yaratan tüm faaliyetlerinde farklılaştırma yaparak mal ve hizmetlerini 
rakiplerinden daha farklı bir şekilde ve daha yüksek fiyattan satmasına yöneliktir. Son 
olarak, odaklanmış stratejiler maliyet liderliği veya farklılaştırma stratejilerinin dar bir 
pazara veya müşteri grubuna, diğer bir ifade ile, sınırlı bir alana uygulanmasını ifade 
etmektedir. Daha detaylı bilgi için bkz.: Michael L. Porter, Competitive Strategy: 
Techniques for Analyzing Industries and Competitors, New York: The Free Press, 
1980.            
71 Bkz.: V. Govindarajan, “Decentralization, Strategy and Effectiveness of Strategic 
Business Units in Multibusiness Organization”, Academy of Management Review, 11, 
1986, pp. 844-856. 
72 Bkz.: Donald C. Hambrick, "An Empirical Typology of Mature Industrial-Product 
Environments," Academy of Management Journal, June 1983. 
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olarak da, tepkicilerin arada sıkışan tiplerle göreceli olarak benzerlik 

gösterdiğini tespit etmiştir73.   

 

Walker ve Ruekert (1987) ise, Porter’in stratejik tipleri ile Miles ve 

Snow’un tiplerini sentezleyerek atılganlar, analizciler, düşük maliyetli 

savunmacılar (low cost defenders) ve farklılaşmış savunmacılar 

(differentiated defenders) olmak üzere dört proaktif strateji tipi ile strateji 

oluşturma sürecinin işletme performansına etkisini araştırmıştır. Burada, 

düşük maliyetli savunmacılar, ürün ve hizmetleri verimli bir şekilde 

üreterek ve düşük fiyatta satarak nispeten sabit alanı korumaya çalışırken, 

farklılaşmış savunmacılar da, benzer alanı üstün hizmet ve kaliteli ürünü 

endüstri ortalamasının üzerinde bir fiyattan satarak korumaya 

çalışmaktadır74. Bu stratejik tipler, Slater ve diğerleri tarafından test 

edilmiş ve bu tiplerin strateji oluşturmanın çeşitli unsurları ile performans 

arasındaki ilişkiyi kolaylaştırdığı sonucuna varılmıştır75.  

 

Burada şunu belirtmekte yarar vardır; Porter’in çalışması stratejik 

adaptasyon açısından önemlidir. Çünkü, işletmeler faaliyet gösterdikleri 

pazarın özellikleri ile rekabet koşullarını dikkate alarak, ürününü en düşük 

fiyattan satacak veya ürününe farklılık kazandırarak daha yüksek fiyattan 

pazara sunacaktır. Böylece işletmeler tehdit eden unsurlara karşı 

savunmada kalarak, endüstrinin zayıf olduğu alanlarda fırsatları 

                                                
73 Bkz.: Eli Segev, “A Systematic Comparative Analysis and Synthesis of Two Business-
Level Strategic Typologies”, Strategic Management Journal, 10, 1989, pp. 487-505, s. 
490. 
74 Bkz.: O. C. Walker, Jr., R. W. Ruekert, “Marketing’s Role in the Implementation of 
Business Strategies: A Critical Review and Conceptual Framework”, Journal of 
Marketing, 51, 3, 1987, pp. 15-33. 
75 Stanley F. Slater, Eric M. Olsen, G. Tomas M. Hult, “Research Notes and 
Commentaries: The Moderating Influence of Strategic Orientation on the Strategy 
Formation Capability-Performance Relationship”, Strategic Management Journal, 
2006, pp. 1221-1231, s. 1225. 
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değerlendirerek stratejik adaptasyonunu başarılı bir şekilde korumuş 

olacaktır. 

 

Zahra ve Pearce (1990), Miles ve Snow modelinin geçerliliğini test 

etmek amacıyla, daha önce yapılmış 17 ampirik çalışmanın analizine 

dayanarak kapsamlı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Zahra ve Pearce’e göre, 

Miles ve Snow’un farklı çevrelerde dört farklı strateji tipinin bulunmasına 

ilişkin tezi pek çok çalışma tarafından kuvvetli bir şekilde 

desteklenmektedir76. Benzer şekilde, bu tipleri bankacılık sektöründe 

deneyen çalışmalarda da, bankaların farklı stratejiler ve farklı adaptasyon 

modelleri uygulayarak çevrelerine uyum sağladıkları tespit edilmiştir77.  

 

Shortell ve Zajac (1990), Miles ve Snow’un stratejik tiplerine 

ilişkin sınıflandırmanın geçerlilik ve güvenilirliğini hem işletme kayıtlarını 

hem de üst düzey yöneticilerin doldurmuş oldukları anketleri kullanarak 

ıspatlamıştır. Shortell ve Zajac, araştırmacıların “işletmeler ve stratejilere 

ilişkin yapacakları çalışmalarda bu tipleri yüksek güven içinde 

kullanabilecekleri” görüşünü bildirmişlerdir78.   

 

Miles ve Snow’un stratejik adaptasyon tiplerine ilişkin olarak 

yapılan eleştiriler ise, genelde, araştırmacıların tiplerin dördünü birden test 

etmedikleri, yalnızca ikisini veya üçünü test etmeye çalıştıkları 

yönündedir. Yukarıda da görüldüğü üzere, yapılan pek çok çalışmada 

tepkiciler göz ardı edilmiştir.  
                                                
76 Bkz.: S. Zahra, J. Pearce, “Research Evidence On The Miles-Snow Typology”, 
Journal of Management, 16, 4, 1990, pp. 751 - 768. 
77 Bkz.: Susan J. Fox-Wolfgramm, Kimberly B. Boal, James G. Hunt, “Organizational 
Adaptation to Institutional Change: A Comparative Study of First-order Change in 
Prospector and Defender Banks”, Administrative Science Quarterly, 43, 1, 1998, 87-
126.  
78 Stephen M. Shortell, Edward J. Zajac, “Perceptual and Archival Measures of Miles and 
Snow’s Strategic Types: A Comprehensive Assessment of Reliability and Validity”, 
Academy of Management Journal, 33, 4, 1990, pp. 817-832, s. 829.  
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Sonuç olarak, Miles ve Snow’un stratejik adaptasyon tipleri, 

değişen çevresel koşullar karşısında neden bazı işletmelerin diğerlerine 

göre daha iyi uyum gösterdiği ve başarılı olduğu sorusunun en iyi yanıtını 

oluşturduğundan stratejik adaptasyonun temelini teşkil etmektedir. 

Dolayısıyla, stratejik adaptasyonu ortaya koymak için Miles ve Snow’un 

stratejik adaptasyon tiplerinin seçilmesi, çalışmanın amacını destekler 

niteliktedir.  

 

Bir sonraki bölümde, buraya kadar açıklanmış olan bilgiler 

doğrultusunda uluslararası girişimcilik ile stratejik adaptasyon arasındaki 

ilişki ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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3. BÖLÜM: ULUSLARARASI GĐRĐŞĐMCĐLĐK VE 

STRATEJĐK ADAPTASYON               

 

 Bu bölümde uluslararası girişimcilik ve stratejik adaptasyon başlığı 

altında; uluslararası girişimciliğin stratejik adaptasyon ile ilişkisi, 

uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyonu etkileyen unsurlar olarak 

uluslararası girişimcilik yönelimi, çevresel koşullar ve örgütsel unsurlar 

ele alınmış ve bunlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişki 

incelenmiştir.  

        

3.1. Uluslararası Girişimciliğin Stratejik Adaptasyon 

ile Đlişkisi  

 

Uluslararası girişimcilik ile stratejik adaptasyon ilişkisini ortaya 

koymadan önce şu hususu belirtmemizde yarar vardır; Uluslararası 

girişimcilik perspektifi altında ulusal sınırların ötesine geçen girişimcilik 

faaliyetlerinde işletmelerin gittikleri ülkelerin çevresel koşulları karşısında 

yaşamlarını nasıl devam ettirdikleri ve başarı sağladıkları konusunu 

araştıran akademik çalışmaların yetersiz olduğu gözlenmiştir. Bunun 

nedeni, daha önce de belirtildiği gibi, uluslararası girişimciliğin henüz yeni 

gelişen bir bilim dalı olmasından kaynaklanmaktadır. Bu nedenle, 

uluslararası girişimcilik ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişki ve 

uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyonu belirleyen unsurlar 

girişimcilik, uluslararası işletmecilik, yönetim ve stratejik yönetim 

perspektiflerinde konu ile ilgili olarak ileri sürülen görüşler ışığında 

açıklanmaya çalışılmıştır.  
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Uluslararası girişimcilik ve stratejik adaptasyon kavramları 

girişimcilik ve stratejik yönetim gibi bir birinden bağımsız iki temel 

disiplinin uluslararası çerçevede ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Bu 

kavramlar bir birinden farklı gibi gözükmesine rağmen, aslında her ikisi de 

işletmelerin çevresel değişime nasıl uyum sağladıklarına ve fırsatları nasıl 

kullandıklarına odaklanmaktadır.  

 

Uluslararası girişimcilik, ulusal sınırları aşan işletme düzeyindeki 

yenilikçi, risk alma ve proaktif davranışları kapsamaktadır. Girişimciye 

özgü ve stratejik nitelik taşıyan bu davranışların stratejik yönetim 

uygulamalarını kolaylaştırdığına inanılmaktadır1. Uluslararası 

girişimcilikte stratejik adaptasyon, bir bağlamda, ulusal sınırların ötesine 

geçen girişimcilik faaliyetlerinde işletmelerin gittikleri ülkelerin çevre 

koşullarına uyum açısından gösterdikleri stratejik davranışları 

kapsamaktadır.   

 

Şunu belirtmeliyiz ki, uluslararası girişimcilik açısından stratejik 

adaptasyon  oldukça önemli bir konudur. Öyle ki, yerel pazarda faaliyet 

gösteren işletmeler bile daha önceden alışık olduğu çevresel koşullar 

karşısında yaşamlarını sürdürmekte zorlanırken, uluslararası girişimcilik 

faaliyetinde bulunanların yabancılaşan ve farklı çevre koşullarında hayatta 

kalabilmesi hiç kolay olmayacaktır.  

 

Belirtildiği üzere, kurumsallaşma yaklaşımı, işletmelerin çevreye 

uyumunu meşruiyet sağlamalarına ve diğer organizasyonlarla eşbiçimli 

olmalarına bağlı olarak görmektedir (DiMaggio ve Powell, 1983; 1991). 

                                                
1 Bruce R. Barringer, Allen C. Bluedorn, “The Relationship Between Corporate 
Entrepreneurship and Strategic Management”, Strategic Management Journal, 20, 
1999, pp. 421-444, s. 421.  
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Uluslararası girişimcilik açısından, uluslararası pazarlarda faaliyet 

gösteren işletmelerin, meşruiyet sağlayabilmeleri için öncelikle, ev sahibi 

ülkede “yabancı olmanın mesuliyeti”nin* (liability of foreignness) 

üstesinden gelmeleri gerekmektedir2. Kısaca, yurt dışında iş yapmanın 

maliyeti olarak nitelendirilen bu mesuliyetin işletmelerin çevreye 

uyumunu zorlaştırdığı düşünülmektedir. Örneğin, Zaheer ve Mosakowski, 

dış ticaret odalarının bulundukları yerlerde kalma süresi arttıkça, yabancı 

olma mesuliyetinin dış ticaret odalarının hayatta kalma oranına etkisinin 

azaldığını tespit etmiştir3. Bu nedenle, uluslararası girişimcilik faaliyetinde 

bulunan işletmeler faaliyetlerinden dolayı ev sahibi ülkede öncelikle, 

yabancı olmaları nedeniyle karşılaşabilecekleri maliyetleri çok iyi analiz 

etmeleri, bu kısıtlamalara uygun şekilde karşılık vermeleri ve iş 

fırsatlarında kritik sayılabilecek varsayımları sürekli olarak gözden 

geçirmeleri gerekmektedir. 

 

                                                
* Yabancı olmanın mesuliyeti kavramı ilk olarak Stephen Hymer (1976) tarafından ortaya 
atılmıştır. Hymer, doğrudan yabancı yatırımlar üzerine yaptığı çalışmada, yerli 
işletmelerin yabancı işletmelerden daha avantajlı oldukları, yurt dışında faaliyet gösteren 
işletmelerin yerli işletmelere göre kaçınılmaz bazı maliyetlerle karşı karşıya kaldıklarını 
öngörmüştür. Zaheer (1995) ise, yabancı olmanın mesuliyetini “rekabet dezavantajına 
neden olan yurt dışında iş yapmanın maliyetleri” olarak tanımlamış ve bu maliyetleri dört 
grup altında sınıflandırmıştır. Bunlar; yolculuk, ulaşım ve koordinasyon gibi unsurlarla 
ilgili mekansal mesafeden kaynaklanan maliyetler, yerel çevre hakkında bilgisizlik ve 
temelsizlikten kaynaklanan işletmeye özgü maliyetler, yabancı işletmelerin 
meşruiyetsizliği ve ekonomik milliyetçilik gibi ev sahibi ülkeden kaynaklanan maliyetler 
ve son olarak, uluslararası anlaşmazlıklar neticesinde bazı ülkelere mal satışlarının 
kısıtlanması gibi işletmenin mensubu olduğu ülkeden kaynaklanan maliyetlerdir. Daha 
detaylı bilgi için bkz.: Srilata Zaheer, “Overcoming the Liability of Foreignness”, 
Academy of Management Journal, 38, 2, 1995, pp. 341-363. 
2 Stephanie A. Fernhaber, Patricia P. McDougall, “New Venture Growth in International 
Markets: the Role of Strategic Adaptation and Networking Capabilities”, Ed. by Dean  
A.Shepherd, Jerome A. Katz, International Entrepreneurship; Advances in 
Entrepreneurship, Firm Emergence and Growth, 8, 2005, pp. 111-136, s. 120. 
3 Srilata Zaheer, E. Mosakowski, “The Dynamics of The Liability of Foreignness: A 
Global Study of Survival in Financial Services”, Strategic Management Journal, 18, 
1997, pp. 439 – 464, s. 453. 
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Özellikle, yoğun rekabet ortamının, küreselleşmenin, hızlı 

teknolojik değişimin ve ürün ve hizmetlerle ilgili sürekli değişen müşteri 

tercihlerinin yaşandığı günümüz ortamında işletmelerin faaliyet 

gösterdikleri çevrelerde uyum sağlayarak yaşamlarını devam 

ettirebilmeleri stratejik bir zorunluluktur. Üstelik, girişimciliği ulusal 

sınırların ötesine taşıyan işletmeler yeni işlerle, yeni pazarlarla, yeni 

müşteri ve yeni rakiplerle, farklı kültürlerle ve alışkanlıklarla karşı karşıya 

kalmaktadır. 

 

Ev sahibi ülkenin çeşitli çevresel unsurları girişimcinin o ülkede 

karşılaşabileceği fırsat ve tehditlerin kaynağını oluşturmaktadır. Stratejik 

adaptasyon sürecinde, dış fırsatların işletmenin güçlü yönleri tarafından 

değerlendirilmesi, tehditlerden kaçınılması ve zayıf yönlerin telafi edilmesi 

söz konusudur. Dolayısıyla, işletmenin varlığını sürdürebilmesi için ev 

sahibi ülkenin çevresel koşullarını iyi analiz etmesi, çevresel farkları 

gözden geçirmesi, talep edilebilir mal ve hizmetleri istikrarlı bir biçimde 

sağlaması ve bunlara uygun stratejiyi seçmesi gereklidir. 

 

Bu çalışmada, uluslararası girişimcilik ile stratejik adaptasyon 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için uluslararası girişimcilik, stratejik 

seçim ve durumsallık yaklaşımları temel alınmıştır. Ayrıca, uluslararası 

girişimcilikte stratejik adaptasyonu etkileyen örgütsel unsurlar açısından 

ağ yaklaşımı ile örgütsel öğrenme yaklaşımına başvurulmuştur.   

 

Hatırlanacağı üzere, durumsallık yaklaşımına göre, işletmelerin 

yaşamlarını devam ettirmesinde çeşitli içsel ve dışsal unsurların etkili 

olduğu ileri sürülmüştür. Bu durumda, ulusal sınırların dışında faaliyet 

gösteren işletmeleri etkileyebilecek örgütsel ve çevresel unsurların 

belirlenmesi gerekmektedir.  
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Stratejik seçim yaklaşımı ise, uluslararası girişimcilikte stratejik 

adaptasyonun fırsatları keşfeden, stratejiler geliştiren, kaynak tahsisi yapan 

ve inisiyatif göstererek rakiplerinden önce davranan girişimcilerin aldıkları 

kararlara bağlı olduğunu öne sürmektedir (Child, 1972; Miles ve Snow, 

1978). Buna göre, uluslararası çevre, işletmelerin bazı davranışlarını 

kısıtlarken diğer taraftan da fırsatlar ve stratejik seçenekler sunmaktadır. 

Dolayısıyla, işletmelerin uluslararası faaliyetlerinde adaptasyonu, doğru 

zamanda doğru yerde olma gibi bir şansın eseri değildir4. Stratejik 

adaptasyon, girişimcinin veya üst yöneticilerin uluslararası çevredeki 

değişimleri ve ev sahibi ülke koşullarını inceleyerek, fırsatları 

değerlendirmesi ve belirli alternatifler arasından seçim yapmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

Bu çalışmada, uluslararası girişimcilik faaliyetlerinde bulunan 

işletmelerin değişen çevre koşullarına stratejik adaptasyonu, Miles ve 

Snow’un stratejik adaptasyon tipleri kullanılarak açıklanmaya çalışılmıştır. 

Bu tipleri seçmemin iki önemli nedeni vardır. Bunlardan birincisi, Miles 

ve Snow’un stratejik adaptasyon tiplerinin (bundan sonra stratejik 

adaptasyon olarak anılacaktır) işletmenin seçebileceği çeşitli stratejik 

seçenekleri birarada barındırması ve diğer strateji tiplerine (Porter’in, 

Mintzberg’in strateji tipleri) göre daha kapsamlı teorik ve ampirik 

çalışmalarla desteklenmesi, ikincisi ise, işletme yaşı, büyüklüğü ve sektör 

farkı gözetmeksizin ulusal ve uluslararası alanlarda uygulanabilmesidir.   

 

                                                
4 Minet Schindehutte, Michael H. Morris, “Understanding Strategic Adaptation in Small 
Firms”, International Journal of Entrepreneurial Behaviour and Research, 7, 3, 
2001, pp. 84-107, s.86.   
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Özetle, ortaya koymuş olduğumuz uluslararası girişimcilik ve  

stratejik adaptasyona ilişkin yapılan teorik ve ampirik çalışmalar ışığında, 

uluslararası girişimcilik faaliyetlerinde stratejik adaptasyonu belirleyen 

etmenler üç grup altında toplanmıştır. Bunlar; uluslararası girişimcilik 

yönelimi, ev sahibi ülkenin çevre koşulları ve örgütsel unsurlardır. 

Bunlardan uluslararası girişimcilik yönelimi tez çalışmasının birinci 

bölümünde ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır. Bu bölümde ise, uluslararası 

girişimcilik yöneliminin yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutları ile 

stratejik adaptasyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Çevresel koşullara 

ilişkin olarak, ev sahibi ülkenin çevre koşulları çevrenin düşmanlığı ve 

çevrenin dinamizmi açısından ele alınmış ve bu çevresel özellikler ile 

stratejik adaptasyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Örgütsel unsurlar ile 

ilgili olarak ise, özellikle uluslararası alana hitap eden unsurlar olmasına 

dikkat edilmiştir.  

 

Bu doğrultuda, girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin uluslararası 

iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve küresel düşünce yapısı gibi özellikleri, 

işletmenin dış pazar bilgisi ve iş bağlantıları gibi kaynakları ele alınmıştır. 

Ayrıca, işletme büyüklüğü de örgütsel unsurlar kapsamında 

değerlendirilerek, söz konusu örgütsel unsurların stratejik adaptasyon ile 

ilişkisi incelenmiştir.   

 

3.2. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi ve Stratejik 

Adaptasyon  

 

Uluslararası girişimcilik faaliyetlerinde stratejik adaptasyonu 

etkileyen unsurlardan biri uluslararası girişimcilik yönelimidir. 

Uluslararası girişimcilik yönelimi, daha önce de belirtildiği üzere, 
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işletmelerin yenilikçilik, risk alma ve dış pazar faaliyetlerine yönelik 

proaktif yaklaşımlarını ifade etmektedir. Burada söz konusu yenilikçilik, 

risk alma ve proaktiflik, uluslararası çevre ile ilgili belirsizliğe rağmen risk 

alarak yeni dış pazarlara girmeyi ve yeni ürün/hizmet sunmayı, uluslararası 

pazarlarda oluşabilecek talepleri rakiplerden önce öngörmeyi, fırsatlardan 

yararlanmada öncü davranmayı belirtmektedir.  

 

Bazı araştırmacılar uluslararası girişimcilik yöneliminin 

işletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki başarılarını olumlu yönde 

etkilediği görüşünü savunmaktadırlar (Zahra ve Covin, 1995; Zahra ve 

George, 2002; Wiklund ve Shepherd, 2005). Jantunen ve arkadaşlarına 

göre, uluslararası girişimcilik yönelimi dış pazarlarda oluşan fırsatları 

başkalarından önce fark edebilme yeteneğidir. Üstelik, bu fırsatlar 

uluslararası girişimcilik yönelimi yüksek işletmeler tarafından 

yaratılmaktadır5. Miles ve Arnold (1991), pazar yönelimi ile girişimcilik 

yönelimi arasında olumlu ilişki olduğunu saptamıştır6. 

 

Uluslararası girişimcilik yönelimi ile stratejik adaptasyon 

arasındaki ilişkiyi ortaya koyabilmek için, uluslararası girişimcilik 

yöneliminin yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutları ile stratejik 

adaptasyon arasındaki ilişkilerin ayrı ayrı incelenmesinde yarar vardır. 

Đlerleyen başlıklarda bu ilişkiler ele alınmıştır.  

 

                                                
5 Ari Jantunen, Kaisu Puumalainen, Sami Saarenketo, Kalevi Kylaheiko, “Entrepreneurial 
Orientation, Dynamic Capabilities and International Performance”, Journal of 
International Entrepreneurship, 3, 2005, pp. 223-243, s. 227. 
6 Bkz.: M. Miles, D. Arnold, "The Relationship Between Marketing Orientation and 
Entrepreneurial Orientation", Entrepreneurship Theory and Practice, 15, 1991, pp.49-
65.  
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3.2.1. Yenilikçilik ve Stratejik Adaptasyon   

 

Uluslararası girişimcilik yöneliminin birinci boyutu yenilikçiliktir. 

Uluslararası girişimcilikte yenilikçilik, işletmelerin uluslararası pazarlarda 

yaşamlarını sürdürmesi ve kar elde etmesi için rakiplerinden farklı ve yeni 

ürün, süreç, örgütsel sistemler ve yeni stratejiler geliştirmesidir7. 

Yenilikçilik, işletmelerin uluslararası pazarlarda rakipleri ile etkili şekilde 

rekabet edebilmesini sağlayan en önemli stratejik davranışlardan biridir8.  

 

Zahra ve George, faaliyetlerinde yenilikçilik ve yaratıcılığı esas 

alarak uluslararasılaşan işletmelerin üstün başarı sağlayacağını öne 

sürmektedir9. Hitt, Hoskisson ve Ireland uluslararasılaşan işletmelerin 

yenilik yaparak daha fazla getiri elde ettiklerini ve böylece başarısız olma 

riskini azalttıklarını savunmaktadır. Bu yazarlara göre, uluslararası 

işletmelerin ürün ve süreç yeniliği gerçekleştirmesi, optimal performansı 

sağlayan stratejik seçimlerin en ideal kombinasyonunu oluşturmaktadır10. 

  

Miller, girişimci işletmeleri “ürün–pazar yeniliğine odaklanan, 

belirli riskli girişimleri  üstlenen ve proaktif yeniliklerle birinci olanlar” 

                                                
7 Michael A. Hitt, R .E. Hoskisson, H. Kim, “International Diversification: Effects on 
Innovation and Firm Performans in Product-Diversified Firms”, Academy of 
Management Journal, 40, 4, 1997, pp. 767-798 
8 Michael A. Hitt v.d., “Guest Editors’ Introduction to the Special Issue. Strategic 
Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies for Wealth Creation”, Strategic 
Management Journal, 22, 2001, pp. 479-491, s. 484. 
9 Shaker A. Zahra, Gerard George, “International Entrepreneurship: The Current Status of 
the Field and Future Research Agenda”, Ed. by Michael A. Hitt et al., Strategic 
Entrepreneurship: Creating a New Mindset, Blackwell Pub., 2002, pp. 255-288, s. 
262.  
10 Michael A. Hitt, R. E. Hoskisson, R. D. Ireland, “A Mid-Range Theory of the 
Interactive Effects of  International and Product Diversification on Innovation and 
Performance”, Journal of Management, 20, 2, 1994, pp. 297-326. 
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olarak tanımlamıştır11. Görüldüğü gibi, girimciliğe ilişkin bu tanım Miles 

ve Snow’un atılgan stratejik adaptasyon tipine benzemektedir.  

 

Daha önce belirtildiği üzere, stratejik adaptasyonda atılgan strateji 

izleyen işletmeler, ürün ve hizmetlerini sürekli değiştirerek ya da yeni bir 

ürün yaratarak pazarda ilk olmaya çalışan işletmedir. Bu tür işletmeler 

değişen pazar koşullarına hızlı bir şekilde cevap verebilmek için yeniliğe, 

yaratıcılığa ve esnekliğe vurgu yapmaktadırlar. Analizci işletmeler ise, 

yeni ürünleri ve farklı endüstrilerdeki pazar gelişmelerini dikkatli bir 

şekilde izleyen işletmelerdir. Savunmacı işletmeler ise, farklı alanlardaki 

yeni fırsatlara yönelmek yerine kendi alanları içinde uzmanlaşma ve en 

iyisi olma eğiliminde olanlardır (Bkz. Miles ve Snow, 1978).  

 

Miller ve Friesen, girişimcilik yönelimin yenilikçilik boyutunu ele 

aldığı çalışmasında yenilikçiliğin tutucu ve girişimci modelini ortaya 

koymuştur. Buna göre, yenilikçiliğin tutucu modeli (veya tutucu işletmeler) 

çok az yenilik yapan ve çok az risk alan işletmeleri ifade etmektedir. Diğer 

taraftan yenilikçiliğin girişimci modeli (veya girişimci işletmeler) cüretkar 

davranarak yenilik yapan ve ürün-pazar stratejilerinde daima büyük risk 

alan işletmelerdir. Bu doğrultuda, Miller ve Friesen tutucu işletmeleri 

Miles ve Snow’un tepkicilerine ve Mintzberg’in (1973) “uyumcul” tarzına 

ve girişimci işletmeleri ise atılganlara ve “girişimcilik” tarzına 

benzetmiştir12.     

 

 

                                                
11 Danny Miller, “The Correlates of Entrepreneurship in Three Types of Firms”, 
Management Science (Pre-1986), 29, 7, 1983, pp. 770-791, s. 771.   
12 Danny Miller, Peter H. Friesen, “Innovation in Conservative and Entrepreneurial 
Firms: Two Models of Strategic Momentum”, Strategic Management Journal (Pre-
1986), 3, 1, 1982, s. 3 ve s. 5. 
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Stratejik adaptasyon tiplerinin bu özelliklerinden hareketle, birçok 

araştırmacı yenilikçiliğin stratejik adaptasyonu olumlu yönde etkilediği 

görüşünü savunmaktadır. Örneğin, Özsömer ve diğerleri (1997) 

yenilikçiliğin saldırgan, rekabetçi ve risk alma düzeyi yüksek atılgan 

stratejik duruş ile ilişkili olduğunu belirtmiştir. Buna göre, atılgan 

işletmelerin rakiplerinden en önemli farkı, üretim yöntemleri ile ürünlerini 

sürekli değiştirmesi, diğer bir ifade ile yeniliğe önem vermesidir13. Buna 

benzer olarak, Slater ve diğerlerine (2006) göre, atılganların temel 

yetenekleri yeni ürün ve pazar fırsatlarını bulabilmeleri ve 

kullanabilmeleridir14.  

 

Shortell ve Zajac (1990) hastane işletmeleri üzerinde 

gerçekleştirdikleri çalışmada, atılgan ve analizci hastanelerin hızlı değişim 

gösteren sağlık hizmeti sektöründe savunmacılardan daha başarılı 

olduklarını ortaya koymuştur. Shortell ve Zajac’a göre, yeniliğin 

planlanmasında atılgan > analizci > savunmacı sıralaması söz konusudur15. 

Buna benzer olarak, Veliyath ve Shortell (1993) atılganların pazar 

araştırma yeteneğinin, kilit personel katılımı derecesinin ve strateji 

yeniliğinin savunmacılara göre daha yüksek olduğu sonucuna 

varmışlardır16.  

 

                                                
13 Bkz.: Ayşegül Özsömer, Roger J. Calantone, Anthony Di Bonetto “What Makes Firms 
More Innovative? A Look at Organizational and Environmental Factors”, Journal of 
Business and Industrial Marketing, 12, 6, 1997, pp. 400-416.  
14 Bkz.: Stanley F. Slater, Eric M. Olsen, G. Tomas M. Hult, “Research Notes and 
Commentaries: The Moderating Influence of Strategic Orientation on the Strategy 
Formation Capability-Performance Relationship”, Strategic Management Journal, 
2006, pp. 1221-1231, s. 1225. 
15 Bkz.: Stephen M. Shortell, Edward J. Zajac, “Perceptual and Archival Measures of 
Miles and Snow’s Strategic Tyoes: A Comprehensive Assessment of Reliability and 
Validity”, Academy of Management Journal, 33, 4, 1990, pp. 817-832. 
16 Bkz.: R. Veliyath, S. M. Shortell, “Strategic Orientation, Strategic Planning Systems, 
Characteristics and Performance", Journal of Management Studies, 30, 1993, pp.359-
81. 
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3.2.2. Risk Alma ve Stratejik Adaptasyon 

   

Uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyonu etkileyen 

uluslararası girişimcilik yöneliminin ikinci boyutu risk almadır. Ulusal 

sınırların ötesine geçmek, çevresel farklılıklardan kaynaklanan pek çok 

bilinmeyeni beraberinde getirmekte ve girişimcinin dış pazarda kaybetme 

olasılığı taşımasına neden olmaktadır. Dolayısıyla, işletmenin başarısı risk 

unsurlarının üstesinden gelmeyi sağlayacak stratejileri geliştirmelerine 

bağlıdır.  

 

Brockhaus risk alma davranışını girişimcilik faaliyetleri ile ilgili 

kararlar veya işletme başarısı ile ilişkilendirmek gerekmediğini öne 

sürmüştür17. Ancak, yabancı bir ülkede faaliyet göstermenin pekçok 

bilinmeyeni teşkil ettiğini ve uluslararası girişimciliğin işletmelerin risk 

alma davranışlarının neticesi olduğunu daha önce belirtmiştik.  

 

Risk alma eğilimi, işletmenin uluslararası faaliyetlerin riskli 

olduğunun farkında olmasına rağmen bu riski üstlenebilmesidir. Örneğin, 

işletmelerin uluslararası pazarlarda oluşan fırsatlardan yararlanma ve 

büyüme uğruna borçlanarak veya çok büyük kaynaklar tahsis ederek riskli 

davranışlar sergilemeleri, risk alma eğilimlerinin bir göstergesi olarak 

değerlendirilmektedir. Örneğin, Ansoff (1965) yeni ürün ve teknolojik 

süreçlerin geliştirilmesine ve yeni gereksinim ve pazarların karşılanmasına 

yönelik stratejilerin diğerlerine göre daha fazla risk almayı gerektirdiğini 

belirtmiştir18.  

                                                
17 R. Brochhaus, “The Psychology of the Entrepreneur”, Ed. by Calvin A. Kent, Donald 
L. Sexton, Karl H. Vesper, Encyclopedia of Entrepreneurship, Englewood Cliffs, NJ: 
Prentice-Hall, 1982, s.78.   
18 Bkz.: H. Igor Ansoff, Corporate Strategy: An Analytic Approach to Business Policy 
for Growth and Expansion, McGraw-Hill, NY, 1965.   
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Risk almaktan tamamen kaçınmak ise, orta ve özellikle uzun 

vadede pazar koşullarına da bağlı olarak işletmenin rekabet üstünlüğünü 

kaybetmesine hatta pazardan çekilmesiyle bile sonuçlanabilmektedir. Zira, 

bir çok kez, işletme açısından yalnızca mevcut müşteri ve rakiplerine 

odaklanarak, mevcut ve potansiyel müşterilerin gelecekteki beklenti ve 

ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeni girişimlerin göz ardı edilmesinin 

olumsuz sonuçlarına tanık olunmuştur19. 

 

Bazı araştırmacılar risk alma ile yenilik boyutları arasında doğrusal 

bir ilişki olduğunu belirtmişlerdir. Örneğin, Morris (1998), yeniliği yüksek 

şeyler yapmanın daha fazla risk alma ve yüksek risk almanın da daha fazla 

yenilik yapma anlamına geldiğini, fakat gerçekte bu ikisi arasındaki 

ilişkinin daha karmaşık olduğunu ileri sürmektedir20. Antoncic ve Hisrich 

(2003) ise riski, yenilikçiliğe, yeni iş veya işletme kurmaya ve mevcut 

işletmelerin saldırgan veya proaktif davranışlarına özgü bir nitelik olarak 

görmektedirler21. 

  

Risk alma ile stratejik adaptasyon tipleri arasındaki ilişkiye yönelik 

olarak araştırmacılar tarafından savunulan ortak görüş, stratejik 

adaptasyonda atılgan strateji izleyen işletmelerin risk alma eğilimlerinin 

daha yüksek olduğu yönündedir. Örneğin, Hambrick (1983) atılgan 

işletmelerin yeni pazarlar ve yeni ürünlerin geliştirilmesine önem 

                                                
19 Bkz.: Stanley F. Slater, John Narver, “Market Orientation and Learnıng Organization”, 
Journal of Marketing, 59, 3, 1995, pp. 63-74.  
20 Michael H. Morris, Entrepreneurial Intensity: Sustainable Advantages for 
Individuals, Organizations and Societies, Westport, Conn: Quorum, 1998, s. 39.  
21 Bostjan Antoncic, Robert D. Hisrich, “Clarifying the Intrapreneurship Concept”, 
Journal of Small Business and Enterprise Development, 10, 1, 2003, pp. 7-24, s. 17. 
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vermelerinin yanında, analizci ve savunmacı tiplere nazaran daha fazla risk 

odaklı olduklarını belirtmiştir22.  

 

3.2.3. Proaktiflik ve Stratejik Adaptasyon   

 

Uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyonu etkileyen 

uluslararası girişimcilik yöneliminin üçüncü boyutu proaktifliktir. 

Proaktiflik, daha önce de belirtildiği gibi, uluslararasılaşmada öncü 

davranmayı veya hedef ülke pazarına rakiplerinden önce girmeyi ifade 

etmektedir.  

 

Zahra ve Garvis, “ilk girenler” (first mover) olarak adlandırılan bu 

işletmelerin girdikleri pazarlarda ürün ve teknoloji standartlarını 

belirleyerek, dağıtım kanallarının kurulması ve denetlenmesi için yatırım 

yaparak ve rakip markalara geçişi önlemek için çeşitli tutundurma 

yöntemleri uygulayarak pazarda proaktif biçimde rekabet kuralları 

koyduklarını belirtmektedir23. 

 

Mascarenhas farklı zamanlarda gerçekleştirdiği çalışmalarında, ilk 

girenler’in uluslararası pazarlarda hayatta kalma oranının daha yüksek 

olduğunu saptamıştır. Örneğin, işletmenin pazara giriş zamanlaması ile 

pazar payı arasında olumlu ilişki bulunmuştur24.  

 

                                                
22 Hambrick, A.g.e., 1983, s. 5-26.  
23 Shaker S. Zahra, Dennis M. Garvis, “International Corporate Entrepreneurship and 
Firm Performance: The Moderating Effect of International Environmental Hostility”, 
Journal of Business Venturing, 15, 5-6, 2000, pp. 469-492, s. 474.   
24 Briance Mascarenhas, “Order of Entry and Performance in International Markets”, 
Strategic Management Journal (1986-1998), 13, 7, 1992, pp. 499-510, s. 501. 
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Benzer şekilde, Kimura (1989) uluslararası pazarlara ilk giren 

işletmelerin önemli stratejik üstünlükler sağladığı sonucuna varmıştır25. Bu 

nedenle, faaliyet gösterdikleri uluslararası çevre koşullarına uyumlu yeni 

stratejiler, yöntemler ve süreçlerin uygulanmasında aktif davranan 

işletmelerin pasif davrananlara göre uluslararası girişimcilikte daha 

başarılı olmaları beklenmektedir.    

 

Diğer taraftan, uluslararası pazarlara geç girenlerin de bazı 

avantajlara sahip oldukları ve bu avantajları sayesinde yaşamlarını devam 

ettirdikleri söylenebilir. Geç girenler veya taklitçiler kendilerinden önce 

faaliyete başlayanların uygulamalarının olumlu ve olumsuz yönlerini göz 

önünde bulundurarak onlardan daha farklı yetenek ve kaynaklar kullanarak 

faaliyet göstermektedirler. Schnaars (1994), taklitçi işletmelerin pazara ilk 

girenler veya öncüler tarafından pazara sunulan ve iyi tutulan ürünlerin 

jenerik versiyonunu daha düşük fiyattan satarak veya taklit ettikleri 

ürünleri geliştirerek başarılı olduklarını belirtmiştir. Ayrıca, taklit etmenin 

de aynı zamanda yenilikçi bir strateji olarak değerlendirilmesi gerektiğini 

savunmaktadır26. 

 

Görüldüğü üzere proaktiflik işletmenin pazardaki fırsatları takip 

etmesi yanında ürün, hizmet, teknoloji, yönetim stratejileri, yeniden 

yapılanma gibi konularda sektöründe öncü rolü üstlenerek çevresini 

şekillendirme yeteneğini kapsamaktadır. Miles ve Snow’un stratejik 

adaptasyon tipleri arasında, gelecekteki çevre taleplerini sezerek söz 

konusu potansiyel taleplere cevap verebilecek ve çevreyi 

                                                
25 Bkz.: Y. Kimura, “Firm Specific Strategic Advantages and Foreign Direct Đnvestment 
Behavior of Firms: The Case of Japanese Semi-Conductor Firms", Journal Of 
International Business Studies, 20, 1989, pp. 296-314.  
26 Bkz.: S. Schnaars, Managing Imitation Strategies, New York, Free Press, 1994.  
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şekillendirebilecek nitelikte proaktif davranışlar sergileyenler atılgan 

işletmeler olarak nitelendirilmektedir (Bkz. Miles ve Snow, 1978).  

 

Bu bağlamda, proaktif davranışlar her türlü yenilik ile mevcut ve 

yeni pazarlarda ilk olmayı ve dolayısıyla rekabet alanında ilk pozisyonu 

alma fırsatını da sağlamaktadır.  

 

3.2.4. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi ve Stratejik 

Adaptasyon Arasındaki Đlişki  

 

Morris ve Kuratko, uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren 

işletmeleri uluslararası girişimcilik yönelimine sahip olanlar veya 

olmayanlar diye sınıflandırmanın, bir düşünce yanlışlığının sonucu  olarak 

değerlendirmektedir. Buna göre, girişimcilik yönelimi uluslararasılaşan her 

işletmede mevcut olan bir durumdur. Ancak, bu eğilimin derecesi bazı 

işletmelerda oldukça yüksekken bazı işletmelerde daha düşük 

olabilmektedir27.  

 

Stevenson ve Jarillo (1990), girişimcilik yönelimi daha fazla olan 

işletmelerin büyüme odaklı stratejiler izlediklerini, girişimcilik yönelimi 

düşük olanların ise faaliyetlerinde verimliliğin maksimize edilmesine 

odaklandıklarını öne sürmüştür28. Lumpkin ve Dess (1996), girişimcilik 

                                                
27 Michael H. Morris, Donald F. Kuratko, Corporate Entrepreneurship: 
Entrepreneurial Development within Organizations, Harcourt College Publishers, 
Orlando, Florida, 2002, s. 39.  
28 H. H. Stevenson, J. C. Jarillo, “A Paradigm of Entrepreneurship: Entrepreneurial 
Management”, Strategic Management Journal, 11, 1990, pp. 17-27.   
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yönelimi yüksek işletmelerin teknolojik gelişmelerden kaynaklanan 

fırsatları hızlı fark edebildiklerini belirtmektedir29.  

 

Tüm bu unsurlar dikkate alındığında, uluslararası girişimcilik 

faaliyetlerinde stratejik adaptasyonun işletmelerin girişimcilik yönelimleri 

açısından farklılık gösterdiğini söylemek mümkündür. Diğer bir ifade ile, 

stratejik adaptasyonda atılgan özellik sergileyen işletmeler dış pazarlardaki 

fırsatlardan yararlanmada diğerlerine nazaran daha proaktif, daha yenilikçi 

ve risk alma eğilimi daha yüksektir. Diğer taraftan, analizci ve savunmacı 

stratejik adaptasyon tiplerinin daha tutucu, daha az risk üstlenen ve daha az 

yenilikçi oldukları düşünülmektedir.  

 

Sonuç olarak, uluslararası girişimcilik yönelimi ve uluslararası 

girişimcilik yöneliminin yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutları ile 

stratejik adaptasyon arasındaki ilişki konusunda ayrıntılı olarak ortaya 

konulan bilgiler doğrultusunda oluşturulan araştırma önerisi şu şekildedir; 

 

Araştırma Önerisi  1: Uluslararası girişimcilik yönelimi ile 

stratejik adaptasyon arasında ilişki vardır. 

 

 

 

 

                                                
29 G. T. Lumpkin, Gregory G. Dess, “Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct 
and Linking it to Performance”, Academy of Management Review, 21, 1, 1996, pp. 
135-172, s. 138.  
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3.3. Ev Sahibi Ülkenin Çevre Koşulları ve Stratejik 

Adaptasyon 

 

Uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyonu etkileyen 

unsurlardan biri, işletmelerin faaliyet gösterdikleri çevrenin özellikleridir. 

Durumsallık yaklaşımı teorisiyenleri tarafından öne sürülen çeşitli çevresel 

koşullar arasından özellikle girişimcilik alanında en çok kullanılanı 

çevrenin düşmanlığı ve çevrenin dinamizmi koşullarıdır. Aşağıda bu 

ikisine ilişkin açıklama verilmiştir.    

 

3.3.1. Çevrenin Düşmanlığı 

 
Çevrenin düşmanlığı

*
 kavramının ilk defa Khandwalla (1977) 

tarafından ortaya atıldığı ileri sürülmektedir. Khandwalla, durumsallık 

yaklaşımları çerçevesinde işletmelerin çevresel değişime adaptasyon 

yeteneğini etkileyen ve stratejik davranışlarını belirleyen örgütsel ve 

bağlamsal unsurları saptamaya yönelik bir çalışma gerçekleştirmiştir. 

Örgüt yapısı, çevre ve performans arasındaki ilişkiyi araştıran bu 

çalışmada, çevre koşulları düşmanca (hostile) ve olumlu (benign) olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu çalışma sonucunda, düşmanca çevredeki başarılı 

işletmelerin organik örgüt yapısı, olumlu çevredeki başarılı işletmelerin ise 

mekanik örgüt yapısını benimsedikleri tespit edilmiştir30. 

                                                
* Bu kavram Đngilizce “environmental hostility” kavramının Türkçe karşılığı olarak 
tercüme edilmiştir. Bu kavramla ilgili olarak, Türkçe kaynaklarda “çevrenin 
olumsuzluğu”, “çevrenin rekabet anlamında olumsuzluğu” veya “rekabetin şiddeti” gibi 
farklı ifadeler kullanılmaktadır. Ancak, bazı araştırmacıların bu kavramı yalnızca rekabet 
anlamında değil, daha geniş bir anlamda ele aldığı görülmüştür (Bkz.: Luthans  ve 
Ibrayeva, 2006).  
30 Jeffrey G. Covin, Dennis P. Slevin, “Strategic Management of Small Firms in Hostile 
and Benign Environments”, Strategic Management Journal (1986-1998), 10, 1, 1989, 
pp. 75-87, s. 76.  
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Khandwalla çevrenin düşmanlığını “riskli, stresli ve hükmedici bir 

ortam” olarak tanımlamıştır. Diğer taraftan, düşman olmayan veya olumlu 

gelişme gösteren çevreler ise, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için 

güvenli bir iş ortamı sağlayan, rekabetçi baskıların düşük olduğu ortamı 

ifade etmektedir31.  

 

Bazı araştırmacılar çevrenin düşmanlığını rekabet anlamında bir 

düşmanlık olarak ele almışlar ve bu doğrultuda tanımlamışlardır. Örneğin, 

Zahra ve Covin tarafından geliştirilen bir tanımda, çevrenin düşmanlığı 

“yüksek düzeyli rekabet yoğunluğunun, kullanılabilir pazar fırsatlarının 

kıtlığının, rekabet, pazar ve/veya ürüne ilişkin yüksek belirsizliğin ve 

işletmenin çevresi dışında yer alan birtakım güçlere ve etmenlere karşı 

genel savunmasızlığın yaşandığı ortam” olarak ifade edilmiştir32.  

 

Luthans ve Đbrayeva ise çevrenin düşmanlığını daha geniş bir 

anlamda ele almışlardır. Bu araştırmacılara göre, çevrenin düşmanlığı 

“çevrenin işletmeye doğrudan tehdit olarak görüldüğü çevresel koşulu” 

ifade etmektedir33. Örneğin, mülkiyet haklarının korunmasına ilişkin yasal 

altyapı yetersizliği, yabancı sermayeye karşı düşmanlık, politik kargaşadan 

kaynaklanan yağmacılık vs. olarak sıralanabilir.  

 

Sürekli değişimin ve rekabetin hakim olduğu iş dünyasında 

işletmelerin faaliyet gösterdikleri ülkelerin çevre koşullarında yaşanan 

                                                
31 Ayrıntılı bilgi için bkz.: Pradip N. Khandwalla, The Design of Organizastions, 
Harcourt Brace Jovanovich, 1977. 
32 Shaker S. Zahra, J. G. Covin, “Contextual Influences on the Corporate 
Entrepreneurship-Performance Relationship: A Longitudinal Analysis”, Journal of 
Business Venturing, 10, 1, 1995, pp. 43-58, s. 48.   
33 Fred Luthans, Elina S. Ibrayeva, “Entrepreneurial Self-Efficacy in Central Asian 
Transition Economies: Quantitative and Qualitative Analyses”, Journal of International 
Business Studies, 37, 2006, pp. 92-110, s. 99. 



 132 

gelişmeler, söz konusu çevrelerin karmaşıklığı ve belirsizliği işletmelerin 

çalışmalarını zorlaştırmaktadır. Üstelik, uluslararası pazarlar düşmanca 

özelliğe sahip pazarlar olarak nitelendirilmektedir. Bunun nedeni, 

uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin dış çevrelerinin farklı 

olmasıdır. Girişimcilerin gittikleri ülkelerde karşılaştıkları yasal, kültürel 

ve sektör farklılıkları ve yerel şartları anlamaları uzun zaman almaktadır.  

 

Daha önce de belirtildiği üzere, özellikle milliyetçi ideolojilerin 

hakim olduğu ülkelerde çevrenin düşmanlığı daha belirgin olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, ulusal önceliklerin belirlenmesi, 

hükümetlerin yerel girişimcileri teşvik etmek ve yerli üreticinin pazar 

payını arttırmak adına fiyatlara müdahale etmesi, rüşvet ve yabancıların 

mülkiyet haklarının ihlali v.s. gibi pek çok unsur çevresel düşmanlığı 

artıran unsurlardır.    

 

Zahra ve Garvis’e (2000) göre, uluslararası girişimcilik faaliyetleri 

yabancı pazarlarda karşılaşılan çevresel düşmanlığın asıl kaynağını teşkil 

etmektedir. Buna göre, pazar payı veya kar elde etmek için gerçekleştirilen 

yenilik ve öncülük faaliyetleri önceleri olumlu olan çevrelerin rekabet 

yoğunluğunu daha fazla yükseltmektedir34. Bu nedenle yabancı pazarlarda, 

özellikle de düşmanlık derecesi yüksek çevrelerde faaliyet gösteren 

işletmelerin ev sahibi ülke koşullarına uyumu uzun zaman alacaktır.   

 

Tüm bu unsurlar dikkate alındığında, uluslararası pazarlara giren 

işletmelerin seçmiş oldukları hedef pazarda yaşamlarını devam 

ettirebilmeleri ve çevresel düşmanlığın üstesinden gelebilmeleri için 

                                                
34 Shaker S. Zahra, Dennis M. Garvis, “International Corporate Entrepreneurship and 
Firm Performance: The Moderating Effect of International Environmental Hostility”, 
Journal of Business Venturing, 15, 5-6, 2000, pp. 469-492, s. 472.  
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rakiplerini, stratejilerini ve atacakları adımları önceden kestirmeleri ve 

analiz etmeleri gerekmektedir.  

 

3.3.2. Çevrenin Dinamizmi 

 

Uluslararası girişimcilik ile stratejik adaptasyon açısından etkili 

olduğu düşünülen çevresel koşullardan bir diğeri ise, çevrenin 

dinamizmidir. Miller ve Friesen’e göre, dinamizm çevresel değişimin 

derecesini ifade etmektedir35. Bir diğer tanıma göre, çevrenin dinamizmi 

pazar ve sektör koşullarında ve genel olarak teknolojik, ekonomik, sosyal 

ve politik çevrelerde görülen istikrarsızlık veya karmaşıklık (turbulence) 

derecesi olarak da tanımlanmaktadır36. Örneğin, parasal ve mali 

istikrarsızlık, her çeşit kaynak kıtlığı, enflasyon, verimsiz bankacılık v.s. 

gibi girişimcinin doğrudan etkileyemediği çevresel unsurları 

kapsamaktadır.  

 

Teknolojik çevrede yaşanan hızlı değişimler, uluslararası 

faaliyetlerde yeni fırsatlar yaratmaktadır. Özellikle, haberleşme ve 

ulaştırma teknolojilerindeki gelişmeler maliyetlerin azalmasına ve ürün ve 

hizmetlerin müşterilere hızlı ulaşmasına neden olmaktadır. Bunun sonucu 

olarak, uluslararası pazarlara açılan işletmelerin sayısında artış 

yaşanmaktadır. Diğer taraftan, uluslararasılaşan girişimci işletmelerin 

gittikleri ülke pazarlarında yaşamlarını devam ettirebilmeleri ve başarılı 

olmaları için teknolojik çevrede yaşanan gelişmeleri sürekli izlemeleri, 

                                                
35 Danny Miller, Peter H. Friesen, “Strategy Making and Environment”, Strategic 
Management Journal, 4, 1983, pp. 221-235, s. 223. 
36 Gregory G. Dess, D. W. Beard, “Dimentions of Organizational Task Environments”, 
Administrative Science Quarterly, 29, 1, 1983, pp. 52-73, s. 58.  
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yenilik ve yaratıcılığa önem vermeleri ve araştırma-geliştirme 

faaliyetlerini geliştirmeleri gerekmektedir.        

 

Görüldüğü üzere, ev sahibi ülke çevresinin düşmanlığı ve 

dinamizmi işletmelerin o ülkeye yönelik yoğun çevre taraması yapmasını 

gerekli kılmaktadır. Ev sahibi ülkenin politik, yasal, ekonomik, sosyo-

kültürel, teknolojik çevre ve bu çevrelerin çeşitli unsurları ile pazar 

durumu ve rekabet koşullarının yaratacağı  çeşitli fırsat ve tehditler 

işletmelerin gelecekteki konumlarını etkileyecektir.  

 

Luthans ve Ibrayeva’ya göre, düşmanca ve dinamik çevre 

koşullarında faaliyet gösteren işletmelerin başarılarının en azından bir 

bölümü girişimcinin doğrudan etkileyemediği dışsal faktörlere bağlıdır 

Örneğin, parasal ve mali istikrarsızlık, her türlü kaynak kıtlığı, enflasyon, 

yetersiz bankacılık uygulamaları, özellikle mülkiyet hakları konusunda 

yasal altyapı yetersizliği gibi37.  

 

3.3.3. Ev Sahibi Ülkenin Çevre Koşulları ile Stratejik 

Adaptasyon Arasındaki Đlişki 

 

Ekolojik yaklaşıma göre, hangi işletmelerin hayatta kalacağını ve 

başarı sağlayacağını çevrenin özellikleri belirlemektedir. Bu doğrultuda 

Hannan ve Freeman (1977), hızlı büyüyen yeni pazarlara giren işletmelerin 

başarılı olma ihtimallerinin daha yüksek olduğunu belirtmişlerdir.  

  

                                                
37 Luthans ve Ibrayeva, A.g.e., s. 97. 
 



 135 

Girişimcilik-çevre ilişkisine dair yapılan çalışmalarda, işletmelerin 

çevreye adaptasyonunun tutucu ve girişimci özelliklerine göre farklılık 

gösterdiği ileri sürülmüştür. Çalışma sonucunda oluşan tespitler, çevrenin 

dinamizmi ve çevrenin düşmanlığının fazla olduğu çevrelerin işletme 

seviyesindeki girişimcilik davranışlarını cesaretlendirdiği, işletmelerin 

daha yenilikçi, daha fazla risk içeren ve proaktif stratejiler izledikleri 

yönündedir. Ayrıca, girişimci yönetim tarzının düşmanca çevrelerde, 

tutucu yönetim tarzının da olumlu çevrelerde daha etkili olduğu tespit 

edilmiştir.  

 

Birçok araştırmacı çevrenin dinamizmi ve çevrenin düşmanlığının 

girişimcilik faaliyetlerini olumlu yönde etkilediği görüşünü 

savunmaktadır38. Örneğin, Zeithaml ve Zeithaml (1984) işletmelerin 

makro çevresi ve iş çevresi ile ilgili olarak proaktif “girişimcilik felsefesi” 

izlemeleri gerektiğini belirtmiştir39. Zahra ve Garvis ise, uluslararası 

kurumsal girişimciliği yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutları ile 

ölçtükleri çalışmada, düşmanlık derecesi yüksek uluslararası çevrelerde 

uluslararası kurumsal girişimciliği uygulayan işletmelerin daha iyi 

performans gösterdiklerini öne sürmüştür40. Benzer şekilde, Miller ve 

Friesen’in (1983) ABD ve Kanada’daki işletmeler üzerinde yaptıkları 

araştırmada, çevrenin dinamizmi ve düşmanlığı arttıkça, işletmelerin 

yenilikçi faaliyetlere yönelme eğilimlerinin arttığı görülmüştür41.  

 

                                                
38 Bkz.: Gregory G. Dess, G. T. Lumpkin, J. G. Covin, “Entrepreneurial Strategy Making 
and Firm Performance: Tests of Contingency and Configurational Models”, Strategic 
Management Journal, 18, 9, 1997, pp. 677-695, s. 680. 
39 Bkz.: C .P. Zeitnaml, V. A. Zeitnaml, “Environmental Management: Revising the 
Marketing Perspective”, Journal of Marketing, 48, 2, 1984, pp. 46-53.   
40 Zahra ve Garvis, A.g.e., s. 470.  
41 Bkz.: Danny Miller, Peter H. Friesen “Strategy-Making and Environment: The Third 
Link”, Strategic Management Journal, 4, 3, 1983, pp. 221-235. 
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Çevrenin dinamizmi ve değişimi işletmeyi fırsat yaratmak için 

dinamik ve değişken olmaya zorladığından, bu olumsuzluklar fırsatların 

açıklanması için bir araç olabilmektedir. Naktiyok, pazarların istikrarsızlık 

ve belirsizlik gibi kavramlarla tanımlandığı durumlarda ortaya çıkacak 

yeni talepleri karşılamak için işletmelerin yenilikçi ürün ve süreçler 

yaratmaya yöneldiklerini belirtmiştir. Buna göre, işletmeler hızla gelişen 

bir çevrede güçlü bir pozisyon kazanmak için ürün ve/veya pazar 

fırsatlarını kullanmaya çalışacaktır42.  

 

Çevrenin dinamizmi ve çevrenin düşmanlığı ile strateji arasındaki 

ilişkiler de araştırmacılar tarafından incelenen konular arasındadır. Birçok 

çalışmada, dinamizm ve düşmanca özelliğin hakim olduğu yüksek çevresel 

belirsizlik ile proaktif strateji arasında olumlu ilişki olduğu tespit 

edilmiştir. Örneğin, Miles ve Snow’un stratejik adaptasyon tipleri ile 

çevresel koşullar arasındaki ilişkiyi ele alan McKee, Vadarajan ve Pride 

(1989), çok hızlı değişen (strongly positive volatile) pazarlarda atılgan 

stratejilerin, orta hızda değişen (moderately volatile)  pazarlarda analizci 

ve düşük hızda değişen (negatively volatile) pazarlarda savunmacı 

stratejilerin daha etkili olduğunu ortaya koymuştur43. Lou ve Park ise, 

algılanan çevresel düşmanlık ile analizci stratejiler arasında güçlü bir ilişki 

olduğunu belirlemiştir44.  

 

Buna benzer diğer çalışmalarda da, çevresel farklılıkların fazla 

olmadığı, dolayısıyla da yüksek değişimi gerektirmeyen çevrelerde faaliyet 
                                                
42 Atılhan Naktiyok, “Entelektüel Sermaye: Yöneticilerin Entelektüel Sermaye 
Göstergelerinin Faydasına Đlişkin Algıları”, Atatürk Üniversitesi ĐĐBF Dergisi, Cilt 18, 
Sayı: 1-2, 2004, s. 389-441.   
43 Daryl O. McKee, P. Rajan Vadarajan, William M. Pride, “Strategic Adaptability and 
Firm Performance: A Market – Contingent Perspective”, Journal of Marketing, 53, 3, 
1989, pp. 21-35, s. 24.   
44 Yadong Lou, Seung Ho Park, “Strategic Alignment and Performance of Market-
Seeking MNC’s in China”, Strategic Management Journal, 22, 2001, pp. 141-155, 
s.105.  
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gösteren bir işletmelerin tepkici veya analizci (Miles ve Snow, 1975) veya 

“planlama tarzı” (Mintzberg, 1973) stratejileri uygulaması sözkonusudur. 

Diğer yandan, çevresel farklılıkların fazla olduğu, değişimin hızlı 

yaşandığı çevrelerde atılgan (Miles ve Snow, 1975; Chakravarthy, 1982) 

veya “girişimcilik tarzı” (Mintzberg, 1973) stratejiler öngörülmektedir. Bu 

bilgiler doğrultusunda oluşturulan araştırma önerisi şu şekildedir: 

 

Araştırma Önerisi 2: Ev sahibi ülkenin çevre koşulları ile stratejik 

adaptasyon arasında ilişki vardır.  

 

3.4. Uluslararası Girişimcilikte Etkili Örgütsel 

Unsurlar ve Stratejik Adaptasyon  

 

Durumsallık yaklaşımı, işletmelerin yaşamlarını devam 

ettirmelerinde çevrenin özelliklerinin yanında örgütsel unsurların da etkili 

olduğunu öne sürmektedir. Buna göre, stratejik yönetim ve girişimcilik 

çalışmalarında ele alınan örgütsel unsurların başında girişimcinin ve üst 

düzey yöneticilerin özellikleri, işletme kaynakları ve işletme büyüklüğü 

gibi unsurlar gelmektedir. Ancak, bu unsurlar çok çeşitli özellikleri 

kapsamaktadır. Bu çalışmada söz konusu unsurlar seçilirken özellikle 

uluslararası alana hitap eden unsurlar olmasına dikkat edilmiştir.  

 

Belirtildiği üzere, aşama yaklaşımlarını savunan teorisiyenler 

uluslararası faaliyetlerde işletme kaynaklarının, dış pazar bilgisinin ve 

uluslararası deneyimin önemini vurgulamışlardır. Ağ yaklaşımı ise, 

uluslararasılaşmayı ve uluslararası alanda sağlanan başarıları işletmenin 

sahip olduğu ilişki ağlarının veya iş bağlantılarının bir ürünü olarak 

görmekte ve ağların işletme için kritik bir kaynak sayılan bilgiye 
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ulaşmasında önemli olduklarını savunmaktadır. Örgütsel öğrenme 

yaklaşımı da buna benzer olarak, stratejik adaptasyonu bilgi ve 

öğrenmenin neticesi olarak görmektedir. Bu yaklaşımlar doğrultusunda, 

uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyonu etkileyebilecek örgütsel 

unsurlar şu şekilde belirlenmiştir; Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin 

özellikleri, işletme kaynakları ve işletme büyüklüğüdür. Bunlardan 

girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin özellikleri ile ilgili olarak 

uluslararası iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve küresel düşünce yapısı, 

işletme kaynakları ile ilgili olarak dış pazar bilgisi ve iş bağlantıları 

açıklanmış ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişki ele 

alınmıştır.      

  

3.4.1. Girişimcinin ve Üst Düzey Yöneticilerin 

Özellikleri 

 

Uluslararası girişimcilikte etkili örgütsel unsurların başında 

girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin özellikleri gelmektedir. Burada, 

girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin tanımlarına ilişkin ayrıntılı bir 

açıklamaya girilmeyecektir. Ancak, kısaca şunu belirtmekte yarar vardır; 

Uluslararası girişimcilik çerçevesinde ele alınan girişimci, inisiyatif 

göstererek ve risk alarak yabancı pazarlarda girişimi gerçekleştiren kişidir. 

Üst düzey yöneticiler ise, uluslararası girişimcilik faaliyetlerinde bulunan 

bir işletmede etkili ve yönlendirici konumda olan yöneticileri 

kapsamaktadır.  

 

Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin özelliklerine ilişkin, 

araştırmacılar tarafından farklı unsurlar ele alınmıştır. Örneğin, bu 

özellikler uluslararası iş deneyimi, yabancı dil bilgisi, yöneticinin veya 
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girişimcinin yaşı, cinsiyeti, eğitim durumu, uluslararasılaşmaya ilişkin 

tutumları, küresel düşünce yapısı vs. olarak sıralanabilir. Ancak, yapılan 

ampirik çalışmalarda yaş, cinsiyet ve eğitim durumu gibi demografik 

özellikler ile uluslararası girişimcilik faaliyetleri arasında olumlu bir ilişki 

bulunmamıştır. 

 

Diğer taraftan, girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin uluslararası 

iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve küresel düşünce yapısının uluslararası 

girişimciliği en çok etkileyen özellikler olduğu düşünülmektedir. Söz 

konusu özellikler aşağıda ayrı başlıklar altında tanımlanmıştır.    

 

3.4.1.1. Uluslararası Đş Deneyimi 

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen girişimcinin ve üst düzey 

yöneticilerin özelliklerinden biri, uluslararası iş deneyimidir. Uluslararası 

iş deneyimi, yurt dışında çalışılan süreyi veya eğitim görmeyi ifade 

etmektedir.  

 

Jayawardena’nın (2000) uluslararası otel yöneticiliği üzerine 

yaptığı çalışmada, uluslararası iş deneyimi olan girişimcilerin ve 

yöneticilerin dünyaya tek bir “küresel köy” olarak baktığı ve dünyanın 

değişik yerlerinde rahatlıkla görev alabildikleri belirtilmiştir. Ayrıca, bu 

kişilerin birbirine zıt kültürlerden gelen farklı kişilerle çalışmaya, farklı 

ülkelerde farklı deneyimler elde etmeye ve meydan okumalara açık 

oldukları belirtilmiştir. Yazara göre, bu tür yöneticilerde uluslararası 

deneyim çoğunlukla ulusal hislerin son bulmasına neden olmaktadır45.  

 
                                                
45 C. Jayawardena, “International Hotel Manager”, International Journal of 
Contemporary Hospitality Management, 12, 1, 2000, s. 68.  
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3.4.1.2. Yabancı Dil Bilgisi 

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen girişimcinin ve üst düzey 

yöneticilerin özelliklerinden bir diğeri, yabancı dil bilgisidir. Bilindiği 

üzere, dil insanlar arası iletişimi sağlayan en temel araçtır. Đşletmelerin 

uluslararası pazarlara açılmasında karşılaştıkları en önemli sorunlardan biri 

dil sorunudur46.  

 

Girilen her yabancı pazarda girişimcilerin ve işletme yöneticilerinin 

karşılaştığı müşteriler, tedarikçiler, işçiler ve hükümet yetkilileri farklı 

dillere sahip olmaktadır. Bu nedenle, girişimcinin faaliyet gösterdiği 

ülkenin dilini bilmesi, işletmenin ev sahibi ülkedeki başarısını ve 

adaptasyonunu kolaylaştırdığı düşünülmektedir.   

 

Günümüzde Amerika ve Avrupa kıtaları başta olmak üzere birçok 

ülkede konuşulan Đngilizce dili iş dünyasının ortak dili haline gelmiştir47. 

Bunun yanında, geniş coğrafik alanı kapsayan ve girişimciler için yeni 

fırsatlar sağlayan Rusya, Baltık ülkeleri ve Orta Asya ülkelerinde genel 

olarak Rusça konuşulmaktadır. Buna benzer olarak, Çince, Fransızca, 

Đspanyolca en çok kullanılan dillerdir. Özellikle, uluslararası ilişkilerde 

bulunulan ülkelerin dilini bilmenin ayrı bir avantajı olmaktadır.      

 

 

 

 

                                                
46 Özgen ve Doğan, A.g.e., s. 41.  
47 Mutlu, A.g.e., s. 295.  
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3.4.1.3.  Küresel Düşünce Yapısı 

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen girişimcinin ve üst düzey 

yöneticilerin özelliklerinden bir diğeri ise, küresel düşünce yapısıdır*.  

Küresel düşünce yapısı (global mindset), girişimcinin ve yöneticinin 

“uluslararası deneyimlerinde belirli tutum sergilemeye yatkınlığı” olarak 

tanımlanmaktadır48. Küresel düşünce yapısı, girişimcinin ve yöneticinin 

kültürel ve pazarsal farklılıklara karşı duyarlılığını, farklılıkları sentezleyip 

birleştirebilme kabiliyetini ve tutumunu ifade etmektedir49.  

 

Bazı araştırmacılar küresel düşünce yapısı yerine küresel yönelim 

(global orientation) veya uluslararası yönelim (international orientation) 

kavramlarını kullanmışlardır. Küresel yönelim, yöneticinin uluslararası 

olgulara karşı olumlu tutumunu, çevresel ve kültürel farklıkları görebilme 

yeteneğini belirtmektedir.  

 

Küresel düşünce yapısı ile ilgili ilk çalışma Perlmutter (1969) 

tarafından gerçekleştirilmiştir. Perlmutter uluslararası işletmelerin üst 

yöneticilerinin üç temel yönelimden birini temsil ettiğini belirtmiş ve bu 

yönelimleri etnosentrik, polisentrik ve jeosentrik olarak üç “zihinsel 

model” (EPJ Modeli) altında sınıflandırmıştır50. Sullivan ise, Perlmutter’in 

modelini temel alarak, söz konusu yönelimlerin işletmelerin uluslararası 

faaliyetlerine etkisini araştırmış ve her bir yönelimin avantaj ve 

                                                
* Bu kavram Đngilizce kaynaklarda “global mindset” olarak ifade edilmektedir. Anlam 
itibariyle, kişinin dünya görüşünü veya dünyaya bakış açısını yansıtan bir kavram olarak 
nitelendirildiği için bu çalışmada “küresel düşünce yapısı” olarak kullanılmıştır.  
48 Gregory R. Guy, Karen V. Beaman, “Global Orientation and Sociolinguistic 
Accommodation as Factors in Cultural Assimilation”, Interantional Journal of the 
Humanities, 1, 2003, pp. 993-1009, s. 994.  
49 Anil K. Gupta, Vijay Govindarajan, “Cultivating a Global Mindset”, Academy of 
Management Executive”, 16, 1, 2002, pp. 116-126, s. 117.  
50 Howard V. Perlmutter, “The Tortuous Evolution of the Multinational Corporation”, 
Columbia Journal of World Business, 4, 1969, pp. 9-18.  
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dezavantajlarını ortaya koymuştur51. Küresel düşünce yapısınının 

etnosentrik, polisentrik ve jeosentrik boyutları ilerleyen başlıklar altında 

açıklanmıştır.  

 

3.4.1.3.1.  Etnosentrik Düşünce Yapısı  

 

Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin küresel düşünce yapısının 

birinci boyutu, etnosentrik düşünce yapısıdır. Etnosentrik düşünce yapısı, 

(ethnocentric mindset) kendi uluslarının üstünlüğüne inanan ve referans 

olarak yalnızca kendi ülkelerini baz alan işletmelerin veya girişimcilerin 

tutumlarını ifade etmektedir52. Örneğin, bir işletmenin hedef ülke 

pazarındaki tüketicilerin tercihlerini ve zevklerini göz önünde 

bulundurmadan tamamen kendi alışık olduğu tarz ve özellikte ürün veya 

hizmet ihraç etmesi. Buna benzer olarak, bir işletmenin ev sahibi ülkede 

Amerikan alışkanlığını yaratmaya çalışması gibi. Bunun en iyi örneği 

McDonald’s restoranlarıdır. Ayrıca, bir Türk’ün Kırgızistan’da bir 

kebapçı/dönerci lokantası açması da etnosentrik yönelime örnek 

oluşturabilir.  

 

3.4.1.3.2.  Polisentrik Düşünce Yapısı 

 

Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin küresel düşünce yapısının 

ikinci boyutu, polisentrik düşünce yapısıdır. Polisentrik düşünce yapısı 

                                                
51 Daniel Sullivan, “Managers, Mindsets, and Globalization”, Ed.by Karen V. Beaman, 
Boundaryless HR: Human Capital Management in the Global Economy, Austin, 
TX:IHRIM Press, 2002, pp. 145-158, s. 150-155.  
52 Shaker A. Zahra, Juha Santeri Korri, JiFeng Yu, “Cognition and International 
Entreprenurship: Implications for Research on International Opportunity Recognition and 
Exploitation”, International Business Review, 14, 2005, pp. 129-146, s. 134.  
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(polycentric mindset), referans noktası olarak ev sahibi ülkeyi temel 

almayı ifade etmektedir. Guy ve Beaman (2003) polisentrik tutumu 

“Roma’da Romalılar gibi davran” deyimi ile açıklamıştır53.  

 

Polisentrik girişimciler faaliyet gösterdikleri ülke pazarında 

ihtiyaçların saptanması ve karşılanmasına önem verenlerdir. Örneğin, 

McDonalds’ın menülerine McTurco’yu dahil etmesi ve ayran vermesi 

veya Laleli piyasasının tamamen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) 

ülkelerine yönelik tarzda giyim üretmesi gibi.     

 

3.4.1.3.3.  Jeosentrik Düşünce Yapısı  

 

Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin küresel düşünce yapısının 

üçüncü boyutu jeosentrik düşünce yapısıdır. Jeosentrik düşünce yapısı 

(geocentric mindset), ulusal ve kültürel farklılıkları önemsemeden insanlar 

arası etkileşimde evrensel değerlere inanmayı ifade etmektedir. Jeosentrik 

görüşlü yöneticiler için, küresel ilişki ağlarını geliştirme öncelikli hedefler 

arasındadır. Örneğin, küresel girişimcilik faaliyetleri veya ulus-ötesi 

işletmeler gibi.  

 

Jeosentrik düşünce yapısının, küresel standarların yaratılması, 

sürekli olarak yeni fırsatların araştırılması, küresel tehdit ve fırsatların 

tanınması gibi avantajları vardır. Ancak, Sullivan jeosentrik yönelimi 

oluşturmanın zor olduğunu ve bazı yöneticilerin her şey hakkında biraz 

bilmesinin aslında bir şeyi tam bilmemesi ile sonuçlanabileceğini 

belirtmektedir54.    

 
                                                
53 Guy ve Beaman, A.g.e., s.995.  
54 Sullivan, A.g.e, s. 154.  
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Günümüzde hakim olan “global düşün, yerel davran” felsefesi55 

göz önüne alındığında, bunu gerçekleştirmek ve başarılı olabilmek için 

girişimcilerin ve yöneticilerin farklı kültürleri öğrenme ve kültürel 

duyarlılık özeliklerini geliştirmeleri gerekmektedir.  

 

Buraya kadar, uluslararası girişimciliği etkileyen örgütsel unsurlar 

olarak girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin uluslararası iş deneyimi, 

yabancı dil bilgisi ve küresel düşünce yapısı gibi özellikleri tanımlanmıştır. 

Bir sonraki başlık altında ise, bu özellikler ile stratejik adaptasyon 

arasındaki ilişki ele alınacaktır.   

 

3.4.1.4. Girişimcinin ve Üst Düzey Yöneticilerin 

Özellikleri ile Stratejik Adaptasyon Arasındaki Đlişki  

 

Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin uluslararası girişimcilik 

faaliyetlerine ve bu faaliyetlerdeki başarıya etkisi bir çok araştırmacı 

tarafından ele alınmış olmasına rağmen, bu unsurların doğrudan stratejik 

adaptasyona etkisini araştıran çalışmaların yetersiz olduğu gözlenmiştir. 

Dolayısıyla, bu çalışmada girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin 

özellikleri ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişki konu ile ilgili mevcut 

çalışmalar çerçevesinde değerlendirilmiştir.  

 

Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin uluslararası iş deneyiminin 

uluslararası girişimcilik faaliyetlerine etkisi birçok araştırmacı tarafından 

ele alınmıştır.  Bu çalışmalara göre, uluslararası iş deneyimi fazla olan 

girişimcilerin ve yöneticilerin uluslararası iş geliştirme ve uluslararası 

fırsatları görebilme yeteneklerinin daha yüksek olduğu görüşü 

                                                
55 Mutlu, A.g.e., s. 270.  
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benimsenmektedir. Örneğin, McDougal, Oviatt ve Shrader’in (2003) 

ulusal ve uluslararası yeni girişimlere ilişkin karşılaştırmasında, 

uluslararası yeni girişimlerin, yerel pazarda faaliyet gösteren işletmelere 

kıyasla daha fazla uluslararası iş deneyimine sahip üst düzey yöneticiler 

tarafından yönetildiği belirtilmiştir56.  

 

Benzer şekilde, Ibeh (2004) girişimcilerin önceden kazanmış 

oldukları iş deneyimleri sayesinde, iş riskine karşı olumlu tavır 

sergileyerek uluslararası girişimciliğe yöneldiklerini ileri sürmüştür57. 

Reuber ve Fischer (1997), dış pazarlarda satış deneyimi olan yöneticilerin 

yabancılarla stratejik ortaklığa girmeye ve uluslararasılaşma sürecini 

hızlandırmaya daha yatkın oldukları görüşünü savunmaktadır58. 

Bloodgood, Sapienza ve Almeida (1996), uluslararası deneyimi olan 

girişimcilerin dış pazar unsurlarını ve olası kâr fırsatlarını daha iyi 

tanıdıklarını ileri sürmektedir59. Üstelik, uluslararası pazarlarda daha 

önceden deneyimi olan girişimcilerin veya yöneticilerin dış pazara “giriş 

sonrası şok”a60 karşı daha dayanıklı olmaları beklenmektedir. 

 

                                                
56 Patricia McDougall, Benjamin M. Oviatt, Rodney C. Shrader, “A Comparison of 
International and Domestic New Ventures”, Journal of International 
Entrepreneurship, 1, 2003, pp. 59-82, s. 75. 
57 Kevin I.N. Ibeh, “Furthering Export Participation in Less Performing Developing 
Countries: The Effects of Entrepreneurial Orientation and Managerial Capacity Factors”, 
International Journal of Social Economics, 3, 2004 s. 98.    
58 A. Rebecca Reuber, Eileen Fisher, “The Influence of the Management Teams 
International Experienceon the Internationalization Behaviors of SMEs”, Journal of 
International Business Studies, 28, 4, 1997, pp. 807-825, s. 809.  
59 James M. Bloogood, Harry J. Sapienza, James G. Almeida, “The Internationalization of 
New High-Potential U.S. Ventures: Antecedents and Outcomes”, Entrepreneurship 
Theory and Practice, 20, 4, 1996, pp. 61-76, s. 64. 
60 Giriş sonrası şok, girişimci ve yöneticilerin yabancı pazarlar ile ilgili beklentilerinin 
yerel çevre koşullarından oldukça farklı olması durumunda yaşanmaktadır. Detaylı bilgi 
için bkz.: T. Pedersen, B. Petersen , “Learning about Foreign Markets – Are Entrant 
Firms Exposed to a ‘Shock Effect’?”, Journal of International Marketing, 12, 1, 2004, 
pp. 103-124.    
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Görüldüğü üzere, uluslararası iş deneyimi işletmenin uluslararası iş 

deneyimi olmayan rakiplerine göre ulusal sınırların dışında oluşan 

fırsatları daha iyi tanımasını, dış pazar bilgisine daha kolay erişmesini ve 

dış pazardaki iş bağlantılarını geliştirmesini sağlamaktadır. Bu nedenle, 

uluslararası pazarlarda karşılaşılan engeller konusunda daha bilgili 

olmasından dolayı uluslararası deneyimi olan işletmelerin deneyimi 

olmayanlara kıyasla daha iyi adaptasyon sağlayabileceği düşünülmektedir. 

 

Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin özelliklerinden yabancı dil 

bilgisinin ise, işletmeye pek çok avantaj sağladığı görüşü 

benimsenmektedir. Swift, yöneticilerin yabancı dil bilme yeteneğinin  

yabancı müşterilerle iletişim engelinin ortadan kaldırılmasına ve dış 

pazarların daha güvenli şekilde yönetilmesine neden olduğunu 

belirtmiştir61.  

 

Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin yabancı dil bilgisi 

uluslararası girişimcilik faaliyetlerini de etkilemektedir. Örneğin, Lautanen 

(2000) yabancı dil bilgisi olan yöneticilere sahip işletmelerin çok kısa 

sürede ihracat faaliyetlerine yöneldiklerini tespit etmiştir62. Williams ve 

Chaston ise, yabancı dil bilgisini işletmelerin uluslararasılaşmasını artıran 

bir unsur olarak görmektedir63. 

 

Ancak, şunu da belirtmek gerekir ki, bulunduğu ülkenin dilini 

bilmeden de uluslararası girişimcilik faaliyetinde bulunan ve başarılı olan 

işletmeler mevcuttur. O halde, uluslararası faaliyetlerde girişimcinin ve üst 

                                                
61 Jonathan S. Swift, “Foreign Language Ability and International Marketing”, European 
Journal of Marketing, 25, 1991, pp. 36-49, s. 38.  
62 Bkz.: T. Lautanen, “Modeling Small Firms’ Decisions to Export—Evidence from 
Manufacturing Firms in Finland”, Small Business Economics, 14, 2000, 107-124. 
63 Jasmine E. M. Williams, Ian Chaston, “Links Between the Linguistic Ability and 
International Experience of Export Managers and Their Export Marketing Intelligence 
Behavior”, International Small Business Journal, 22, 2004, pp. 463-486, s. 464. 
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yöneticilerin yabancı dil bilmesi işletmenin bulunduğu ülkeye 

adaptasyonunu kolaylaştıran bir özellik olarak kabul edilebilir.  

 

Uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyonu etkileyebileceği 

düşünülen girişimci ve yönetici özelliklerinden belki de en önemlisi, 

küresel düşünce yapısıdır. Bu konuda yapılan çalışmalar, girişimcilerin 

küresel düşünce yapısı ile uluslararası faaliyetlerdeki başarı arasında 

olumlu ilişki öngörmektedir. Örneğin, Kobrin’e göre yöneticilerin görüş ve 

tutumları işletmelerin uluslararası faaliyetlerinin coğrafik kapsamını 

etkilemektedir64. Maisonrouge ise, yöneticilerin uluslararası 

yönelimlerinin işletmelerin stratejik kararlarını belirlediğini ifade 

etmiştir65.  

 

Nummela, Saarenketo ve Puumalainen (2004), düşünce yapısı ile 

KOBĐ’lerin uluslararası performansı arasında olumlu ilişki saptamıştır. Bu 

araştırmacılar çalışmalarında, küresel düşünce yapısına sahip işletmelerin 

daha fazla yabancı ortakla çalıştıklarını, daha fazla müşteriye sahip 

olduklarını ve bu işletmelerin toplam gelirlerinin büyük kısmını dış 

pazarlardan elde ettiklerini ortaya koymuştur66.  

 

Sullivan (2002), girişimcinin ve üst yöneticilerin küresel düşünce 

yapısının başarıyı etkilediğini savunmaktadır. Sullivan’a göre, etnosentrik 

girişimciler teknolojik ve uygulama standartizasyonu gerektiren 

(teknolojik yeniliğin söz konusu olduğu) çevrelerde veya güçlü bir amacı 

                                                
64 Stephen J. Kobrin, “Is there a Relationship between a Geocentric Mind-Set and 
Multinational Strategy?”, Journal of International Business Studies, 25, 3, 1994, pp. 
493-520, s. 496. 
65 Jacques G. Maisonrouge, “The Education of a Modern International Manager”, 
Journal of International Business Studies, 14, 1, 1983, pp. 141-146, s. 142.  
66 Bkz.: Niina Nummela, Sami Saarenketo, Kaisu Puumalainen, “Global Mindset – A 
Prerequisite for Successful Internationalization?”, Canadian Journal of Administrative 
Sciences, 21, 1, 2004, pp. 51-64. 
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ve yeteneği tek bir yaklaşım altında temsil etmeleri gereken durumlarda 

başarılı olmaktadırlar67. Örneğin, pek çok Japon işletmeleri, kendi 

anlayışlarını başarının temeli olarak görmekte ve yönetim uygulamalarını 

(örn., kaizen gibi) uluslararası faaliyetlerine transfer etmeye çalışmaktadır.  

 

Diğer taraftan girişimcilerin etnosentrik yönelime sahip olması ev 

sahibi ülkede adaptasyonu zorlaştırmaktadır. Öyle ki, etnosentrik 

girişimciler kendi düşünce yapılarına göre hareket ederek belirli 

yöntemlere göre iş yapmaya devam etmesi durumunda, ev sahibi ülkede 

direnişe yol açabildiği gibi bazı fırsatların da kaçırılmasına neden 

olacaktır.  

 

Polisentrik girişimciler ise, etnosentrik girişimcilerin aksine, ev 

sahibi ülkeye adaptasyonu ön planda tutmaktadır. Sullivan’a göre, 

insanların bir araya getirilmesi ve kültürel farklılıklara karşı hassasiyet ve 

esneklik göstermesinden dolayı polisentrik yönelim, özellikle uluslararası 

işbirlikleri ve ortak girişimlerde başarılı sonuçlara yol açmaktadır68. 

Örneğin, yerel şartları, kültürel değerleri, işlerin nasıl yürüdüğünü iyi bilen 

yerel yöneticilerin işe alınması işletmenin o ülkedeki başarısını olumlu 

etkileyebilir. Polisentrik düşünce yapısının en önemli riski ise, yöneticinin 

belirli ülke ve pazardaki deneyim ve bilgisini temel alarak bunu 

genelleştirmeye çalışması ve dolayısıyla da karşılaştırma yapmayı göz ardı 

etmesidir69. 

 

Jeosentrik düşünce yapısına ilişkin olarak, Oviatt ve McDougall 

(1995) küresel görüşlü yöneticiler tarafından yönetilen yeni girişimlerin 

daha hızlı ve daha başarılı bir şekilde uluslararasılaştıkları sonucuna 

                                                
67 Sullivan, A.g.e., s. 151. 
68 A.e., s. 152. 
69 A.e., s. 153. 
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varmıştır70. Benzer olarak, Knight (2001) hızlı uluslararasılaşan işletmeleri 

küresel yönelimi daha yüksek işletmeler olarak görmektedir71.  

 

Özetlemek gerekirse, girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin çeşitli 

özellikleri işletmenin uluslararası faaliyetlerini etkileyen unsurlar olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Örneğin, uluslararası iş deneyimi fazla olan 

girişimcilerin ve yöneticilerin uluslararası iş geliştirme ve uluslararası 

fırsatları görebilme yeteneklerinin daha yüksek olduğu ilgili çalışmalarda 

belirtilmiştir. Ayrıca, girişimcinin faaliyet gösterdiği ülkenin dilini bilmesi 

de, çevreye uyumunu kolaylaştıran unsurlardan biridir. Küresel düşünce 

yapısı açısından ise, özellikle polisentrik yönelimli girişimcilerin ve 

yöneticilerin uluslararası olgulara karşı olumlu tutuma, çevresel ve kültürel 

farklıkları görebilme yeteneğine sahip olmasından dolayı, stratejik 

adaptasyon ile ilişkiisi olduğu düşünülmektedir.  

 

Bir sonraki başlık altında, uluslararası girişimcilikte etkili işletme 

kaynakları tanımlanmış ve bu kaynakların stratejik adaptasyon ile ilişkisi 

incelenmiştir.  

 

3.4.2. Đşletme Kaynakları  

 

Đşletme kaynakları değişik şekillerde tanımlanabilmektedir. 

Kaynaklar, bir işletmenin güçlü ve zayıf tarafı olarak düşünülebilecek her 

şeydir veya işletmeye kısmen bağlı olan somut ve soyut varlıklardır72. Bir 

                                                
70 Bkz.: B. M. Oviatt, P.P. McDougall, “Global Start-Ups: Entrepreneurs on a Worldwide 
Stage”, Academy of Management Executive, 9, 1995, pp. 30 - 44. 
71 Gary A. Knight, “Entrepreneurship and Strategy in the International SME”, Journal of 
International Management, 7, 2001, pp.155-171, s. 159.  
72 Birger Wernerfelt, “A Resouce-Based View of the Firm”, Strategic Management 
Journal, 5, 2, 1984, pp. 171-180, s. 172. 
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diğer tanıma göre kaynaklar, işletmenin sahip olduğu varlıklar, yetenekler, 

örgütsel süreçler, haberleşme ve bilgi vs. gibi işletme tarafından kontrol 

edilebilen unsurları kapsamaktadır73.  

 

Burada, varlıklar “işletmenin mal ve hizmet üretiminde 

yararlandıkları maddi veya maddi olmayan tüm unsurları” ifade 

etmektedir74. Örneğin; sermaye, işgücü, teknoloji, hammadde, üretim 

araçları v.s. maddi veya somut kaynaklardır. Maddi olmayan veya somut 

kaynaklar ise, bilgi, ilişki ağları, örgüt kültürü v.s. gibi elle tutulamayan 

varlıkları ifade etmektedir. 

 

Đşletme kaynaklarının uluslararası girişimcilik açısından etkisi 

birçok araştırmacı tarafınan ele alınmıştır. Örneğin, Zahra ve George 

işletmelerin araştırma-geliştirme, yenilikçilik ve toplumsal imaj gibi 

özelliklerini uluslararasılaşma hızı ve uluslararasılaşma derecelerini 

etkileyen önemli kaynaklar olarak görmektedir75. Hitt ve diğerlerine göre, 

toplumsal imajdan kastedilen şudur; mal ve hizmetlerin kalitesinin 

önceden tahmin edilmesi oldukça zordur, bu durumda müşteriler 

işletmenin olumlu imajına dayanarak o mal ve hizmete ilişkin seçimlerini 

belirlemektedir76. Özellikle, işletmenin stratejik açıdan değerli, nadir ve 

rakipler tarafından taklit edilmesi zor olan kaynaklara ve yeteneklere sahip 

olması rekabet üstünlüğü elde etmesine neden olmaktadır.  

 

                                                
73 Jay Barney, “Firm Resources and Sustained Competitive Advantage”, Journal of 
Management, 17, 1, 1991, pp. 99-120, s. 101.  
74 Ülgen ve Mirze, A.g.e., s.117.  
75 Zahra ve George, A.g.e., s. 265.  
76 Michael A. Hitt, Duane Ireland, Michael Camp, Donald I. Sexton, “Guest Editors’ 
Introduction to the Special Issue Strategic Entrepreneurship: Entrepreneurial Strategies 
for Wealth Creation”, Strategic Management Journal, 22, 2002, pp. 479-491, s. 483. 
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Uluslararası faaliyetler söz konusu olduğunda üzerinde en çok 

durulan ve işletmelerin yabancı çevresel koşullar karşısında başarılı 

olmalarını sağlayan örgütsel kaynaklardan biri işletmenin dış pazar bilgisi 

ve diğeri ise, iş bağlantılarıdır. Aşağıda bu iki unsura ilişkin açıklama 

verilmiştir.  

 

3.4.2.1. Dış Pazar Bilgisi  

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen işletme kaynaklarından biri 

işletmenin dış pazar bilgisidir. Bilgi, günümüzde önemli bir üretim girdisi 

olarak kabul edilmektedir. Genel bir ifade ile bilgi, “belli bir yapıya bağlı 

olarak işlenmiş, kullanıcıları için anlamlı olan, mevcut ve gelecekteki 

kararlar için anlam ifade eden, algılanan veya gerçek değeri olan veriler” 

olarak tanımlanmaktadır77. Dış pazar bilgisi, daha önce belirtmiş olduğum 

uluslararası girişimciliğin çevreleri ile ilgili olarak girişimcinin sahip 

olduğu tüm bilgileri kapsamaktadır.  

 

Ulusal sınırların dışında faaliyet gösteren işletmelerin ev sahibi 

ülke kültürünü, sosyal yapısını, pazar ihtiyaçlarını, rekabet koşullarını, 

yerel şartları vs. bilme ve anlamaları son derece önemlidir. Girişimcilerin 

ve yöneticilerin dış pazar bilgisi, bu pazarlarda oluşan fırsat ve tehditleri 

görebilmelerini ve bunlar karşısında izleyecekleri stratejileri 

belirlemelerini sağlayan önemli bir işletme kaynağıdır.  

 

Đşletmelerin yabancı pazarları iyi tanıması, mevcut dış pazarlarına 

yenilerini ekleyerek uluslararası faaliyetlerinin kapsamını genişletmelerine 

neden olabilmektedir. Örneğin, Knight ve Liesch, yabancı pazarlara ilişkin 
                                                
77 Hasan Çoban, Bilgi Toplumuna Planlı Geçiş Đçin Stratejik Planlama ve Yönetim 
Bilgi Sistemi Uygulaması, Đnkılap Kitabevi, Đstanbul, 1997, s. 155.  
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bilgiyi küçük ve orta ölçekli işletmelerin en önemli kaynağı olarak 

görmektedir78. Preece, Miles ve Baetz, girişimcilerin kaynaklara 

erişebilirliği ile işletmenin uluslararasılaşma derecesi ve uluslararasılaşma 

kapsamı arasında olumlu ilişki saptamıştır79.  

 

3.4.2.2.  Đş Bağlantıları  

 

Uluslararası girişimciliği etkileyen işletme kaynaklarından bir 

diğeri ise, iş bağlantılarıdır. Uluslararası faaliyetlerde ilişki ağlarının veya 

iş bağlantılarının önemini savunanlara göre, işletmeler dış pazarda ağlar 

sayesinde çevresel engellerin üstesinden gelmektedir. Đşletmelerin yerel ve 

yabancı ülkelerdeki iş bağlantıları yeni kaynaklara, yeni bilgilere 

erişmesini ve mevcut pazarlara yenilerini eklemesini sağlayan en önemli 

kaynak olarak kabul edilmektedir80.  

 

Daha önce ele almış olduğum ağ yaklaşımında da belirtildiği gibi, 

işletmenin iş bağlantıları müşteriler, dağıtıcılar, tedarikçiler, rakipler ve 

hükümet gibi pazarda etkin birim veya kişilerden oluşmaktadır. Söz 

konusu birim veya kişiler işletmenin kaynaklara erişmesini ve pazarlara 

ulaşmasını destekleyecek ilişkileri kurmasını sağlamaktadır81.   

 

                                                
78 Gary A. Knight, Peter W. Liesch, “Information Internationalisation in 
Internationalising the Firm”, Journal of Business Research, 55, 2002, pp. 981-995, s. 
982. 
79 Stephen B. Preece, Grant Miles, Mark C. Baetz, “Explaining the International Intensity 
and Global Diversity of Early-Stage Technology-Based Firms”, Journal of Business 
Venturing, 14, 1998, pp 259-281, s. 265. 
80 Zahra, v.d., “Fostering Entrepreneurship During International Expansion: Managing 
Key Challenges”, European Management Journal, 19, 4, 2001, pp. 359-369, s. 361. 
81 Sylvie Chetty, Desiree Blankenburg Holm, “Internationalisation of Small to Medium-
Sized Manufacturing Firms: A Network Approach”, International Business Review, 9, 
2000, s. 80. 
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Đş bağlantıları, işletmelerin uluslararasılaşma süreçlerini 

hızlandıran ve ev sahibi ülkelerdeki ekonomik, politik, yasal ve kültürel 

engellerin üstesinden gelebilmelerini mümkün kılan unsurlardır. Ayrıca, iş 

bağlantılarından sağlanan bilgi sayesinde uluslararası faaliyetlerde çevresel 

risk ve belirsizlikler azaltılabilmektedir82.  

 

Dış pazarda faaliyet gösteren bir işletmenin ağ ve iş bağlantıları ne 

kadar çok olursa, kendine yararlı bilgileri elde etme şansı daha fazla 

olacaktır. Örneğin, Burt (1992), çok sayıda bağlantıya sahip olan 

girişimcilerin uluslararası iş fırsatları ve pazar trendleri ile ilgili değerli 

bilgilere daha kolay ulaştıkları görüşünü bildirmektedir83. Benzer olarak, 

Yli-Renko, Autio ve Tontti (2002) girişimci ve yöneticilerin sahip 

oldukları uluslararası bağlantıları sayesinde yabancı rakipler, potansiyel 

müşteriler, işbirliği yapacak ortaklar ve dağıtım kanallarını öğrendiklerini 

yaptığı çalışmalarla tespit etmiştir84.  

 

Buraya kadar, uluslararası girişimciliği etkileyen örgütsel unsurlar 

olarak işletmenin dış pazar bilgisi ve iş bağlantıları gibi kaynakları 

tanımlanmıştır. Bir sonraki başlık altında ise, bu kaynaklar ile stratejik 

adaptasyon arasındaki ilişki ele alınacaktır.   

 

 

 

                                                
82 Peter W. Liesch, v.d., “Evolving Strands of Research on Firm Internationalization: An 
Australian-Nordic Perspective”, International Studies of Management and 
Organization, 32, 1, 2002, pp. 16-35, s. 21.   
83 Detaylı bilgi için bkz.: Ronald S. Burt, Structural Holes, Cambridge, MA, Harvard 
University Press, 1992.  
84 Bkz.: H. Yli-Renko, E. Autio, V. Tontti, “Social Capital, Knowledge and the 
International Growth of Technology-Based New Firms”, International Business 
Review, 11, 2002, pp. 279–304.  
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3.4.2.3. Đşletme Kaynakları ile Stratejik Adaptasyon 

Arasındaki Đlişki 

 

Hatırlanacağı üzere, örgütsel öğrenme yaklaşımı bilgiyi 

işletmelerin hızlı değişen çevre koşulları karşısında hayatta kalmalarını 

sağlayan en önemli unsur olarak görmektedir. Uppsala modeli de, dış 

pazar bilgisizliğini uluslararasılaşmaya bir engel olarak görmekte ve 

işletmelerin dış pazar bilgisi arttıkça uluslararasılaşmada bir sonraki 

aşamaya geçildiğini savunmaktadır. Dolayısıyla, uluslararası çevreye 

adaptasyonda bilginin önemi ortaya konmaktadır.  

 

Bazı araştırmacıların ampirik çalışmaları bu görüşü destekler 

niteliktedir. Örneğin, Morris, Altman ve Pitt, bir işletmenin adaptasyon 

yeteneğinin çevresel unsurları öğrenme becerisine bağlı olduğunu 

saptamıştır. Yazarlara göre, stratejik adaptasyon öğrenmenin neticesi 

olarak kabul edilmektedir85. Üstelik, işletmenin bir bilgiyi öğrenme hızının 

da, adaptasyon ve başarıyı etkileyebileceği varsayılmaktadır86.   

 

Camelo-Ordaz ve diğerleri (2003) işletmelerin kaynakları ve 

yetenekleri ile izledikleri stratejiler arasındaki ilişkiyi araştırmışlardır. Bu 

çalışma neticesinde, atılgan strateji izleyen işletmelerin yenilik yapmaya 

yönelik kaynaklara, analizci işletmelerin ise verimlilik ve ürün/pazar 

geliştirmeye yönelik kaynaklara ve savunmacı işletmelerin ise, 

                                                
85 Michael H. Morris, John W. Altman, Leyland F. Pitt, “The Need for Adaptation in 
Successful Business Concepts: Strategies for Entrepreneurs”, United States Association 
for Small Business and Entrepreneurship (USASBE), Researh Paper, 1999, s. 4, 
(Çevrimiçi) www.sbaer.uca.edu/Research/usasbe/1999/35.pdf , 5 Mayıs 2008.     
86 Bkz.: James G. March, “Exploration and Exploitation in Organizational Learning”, 
Organization Science, 2, 1, 1991, pp. 71-87.  
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uzmanlaşma ve verimliliği saplamaya yönelik kaynaklara değer verdikleri 

tespit edilmiştir87.  

 

Yeniyurt, Çavuşgil ve Hult’in küresel pazar bilgisini araştırdıkları 

çalışmada, işletmenin pazar bilgisi ile izledikleri strateji arasında ilişki 

olduğu öngörülmüştür. Bu yazarlara göre, atılgan işletmelerin savunmacı 

ve analizci işletmelerle kıyaslandığında, daha fazla dış pazar bilgisine 

sahip oldukları belirtilmiştir88. Morgan ve diğerleri (2003) dış pazar 

bilgisine sahip işletmelerin faaliyetlerini daha iyi planladıkları ve 

uyguladıklarını ve böylece yeni ürünlerini daha kısa sürede ihraç ettiklerini 

ve getiri sağladıklarını tespit etmiştir89.  

 

Đşletme yöneticilerinin veya girişimcilerin dış pazar ile ilgili 

yeterince bilgiye sahip olmaması, daha önce de belirtmiş olduğum, giriş 

sonrası şok yaşamasına neden olabilmektedir. Üstelik, dış pazarın 

beklentilere uymaması durumunda pazardan çekilme de işletmeye artı bir 

maliyet doğuracaktır. Bu nedenle, girişimcilerin dış çevresel faktörlere 

duyarlı ve faaliyetlerini etkileyebilecek tüm unsurlar hakkında bilgili 

olması, dış pazardaki çevresel belirsizliği azaltarak daha doğru kararların 

alınmasına neden olacak ve başarı şansını artıracaktır. Ayrıca, bilgili 

olmanın yanında, doğru zamanda doğru bilgiye ulaşmak son derece 

önemlidir. Özellikle, daha önce uluslararası pazarlarda iş yapmış veya 

                                                
87 C. Camelo-Ordaz, F. Martin-Alcazar, R. Valle-Cabrera, “Intangible Resources and 
Strategic Orientation of Companies: an Analysis in the Spanish Context”, Journal of 
Business Research, 56, 2003, pp. 95-103. 
88 Şengün Yeniyurt, S. Tamer Çavuşgil, G. Tomas M. Hult, “A Global Market Advantage 
Framework: the Role of Global Market Knowledge Competencies”, International 
Business Review, 14, 1, 2005, pp. 1-19, s. 15.  
89 Neil A. Morgan, Shaoming Zou, Douglas W. Vorhies, Constantine S. Katsikeas, 
“Experiencial and Informational Knowledge, Architectural Marketing Capabilities, and 
the Adaptive Performance of Export Ventures: A Cross National Study”, Decision 
Sciences, 34, 2, 2003, pp. 287-321.  
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tercih edilen evsahibi ülkede yaşamış bağlantılardan elde edilen bilgiler 

karar verme ve strateji geliştirmede yol gösterici olacaktır.  

 

Đşletmenin iş bağlantılarına ilişkin olarak ise, bu bağlantıların 

uluslararası girişimciliği olumlu yönde etkilediği görüşü hakimdir. 

Örneğin, Coviello ve Munro iş bağlantılarının KOBĐ’lerin yabancı 

pazarlarda oluşan fırsatlar hakkında bilgi kaynağını oluşturduğunu ve aynı 

zamanda da, bu işletmelerin dış pazar seçiminde ve pazara giriş 

stratejilerinin belirlenmesinde önemli rol oynadığını saptamıştır90.  

 

Özellikle, merkezi planlamaya dayalı veya geçiş dönemindeki 

çevrelerde faaliyet gösteren işletmeler için iş bağlantıları büyük önem 

kazanmaktadır. Genelde bu tür çevrelerde kişisel ve gayri resmi bağlantılar 

ön plana çıkmaktadır. Örneğin, Peng ve Luo (2000) yöneticilerin hükümet 

çalışanları ve diğer işletmelerin yöneticileri ile olan kişisel bağlarının 

örgütsel başarı açısından önemli olduğunu savunmaktadır91. Geçiş 

çevrelerinde faaliyet gösteren işletmelerin de yaşamlarını devam 

ettirebilmeleri ve başarılı olmaları, güvenli, uzun vadeli ve istikrarlı 

bağlantılara sahip olmalarına bağlıdır.  

 

Görüldüğü üzere, işletmelerin uluslararası pazarlarda varlığını 

devam ettirebilmeleri ve başarılı olmaları, sahip oldukları kaynaklara göre 

belirlenmektedir. Bu bağlamda, büyük işletmelerin daha avantajlı 

oldukları, KOBĐ’lerin ise kaynak yetersizliğinden dolayı yabancı 

pazarlarda karşılaşılan engellerle başa çıkmada zorlandıkları görüşü 

                                                
90 Bkz.: N. E. Coviello, H. J. Munro, “Network Relationships and the Internationalisation 
Process of the Small Software Firm”, International Business Review, 6, 4, 1997, pp. 
361-386.  
91 Bkz.: Mike W. Peng, Yadong Luo, “Managerial Ties and Firm Performance in a 
Transition Economy: The Nature of a Micro-Macro Link”, Academy of Management 
Journal, 43, 3, 2000, pp. 486-501. 
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benimsenmektedir. Ancak, ulusal sınırların dışında ağlarla işbirliği kurarak 

iş bağlantılarını genişleten ve kaynaklarını birleştirme suretiyle başarılı 

olan KOBĐ’lerin sayısı gün geçtikçe artmaktadır.  

 

Ölçek ne olursa olsun, işletmelerin değerli kaynaklara sahip olması 

ve bu kaynakları doğru kullanabilmesi ev sahibi ülke koşulları karşısında 

hayatta kalma olasılığını artırdığını ve yeni fırsatların değerlendirilmesini 

sağladığını belirtebiliriz. Buna göre, girişimci ve yöneticilerin, işletmenin 

dış pazarda faaliyetlerinin devamını sağlayacak ve başarıya ulaştıracak, 

stratejik açıdan değerli kaynakları belirlemesi, geliştirmesi ve iş 

bağlantılarını çok iyi bir şekilde organize etmesi gerekmektedir. 

 

Bir sonraki başlık altında, örgütsel unsur olarak işletme 

büyüklüğüne değinilmiş ve işletme büyüklüğünün stratejik adaptasyon ile 

ilişkisi incelenmiştir.  

 

3.4.3.  Đşletme Büyüklüğü ile Stratejik Adaptasyon 

Arasındaki Đlişki   

 

Uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyonu etkileyen örgütsel 

unsurlardan bir diğeri, işletme büyüklüğüdür. Acedo ve Florin, örgütsel 

büyüklüğü işletmenin üstün kaynaklara ve teknik bilgiye (know-how) 

erişebilme özelliği olarak  ifade etmektedir92. Örgütsel büyüklük, aynı 

zamanda, işletmenin çalışan sayısı veya toplam satışları ile ölçülmektedir.     

 

                                                
92 Francisco Jose Acedo, Juan Florin, “An Entrepreurial Cognition Perspective on the 
Internationalization of SMEs”, Journal of International Entrepreneurship, 4, 2006, pp. 
49-67, s. 51.  
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Đşletme büyüklüğü uluslararası girişimciliğin kapsamının 

genişlemesine, örneğin işletmelerin birden fazla ülke pazarında faaliyet 

göstermelerine neden olmaktadır. Örneğin; Preece, Miles ve Baetz (1998), 

işletme büyüklüğü ile uluslararasılaşma kapsamı (ülke sayısı) arasında 

olumlu ilişki saptamıştır93. Bloodgood ve diğerleri (1996) ise, işletme 

büyüklüğü ile uluslararası başarı arasında olumlu ilişki elde etmişlerdir94.   

 

Đşletmeler büyüdükçe, örgütsel amaç ve hedeflere ulaştıracak 

stratejilerin formüle edilmesini sağlayan biçimsel süreç ve uygulamaların 

daha yaygın hale geleceği ve işletmelerin hayati önem taşıyan kaynaklara 

erişiminin, elinde bulundurma gücünün ve kapasitesinin artacağı 

varsayılmaktadır. Dolayısıyla, büyük ölçekli işletmelerin küçük ölçekli 

işletmelere nazaran uluslararası pazarlarda daha iyi konumlandıkları ve 

başarılı oldukları düşünülmektedir.  

 

Ancak, işletme büyüklüğüne ilişkin yapılan bu görüşlerin aksine, 

küçük ölçekli işletmelerin oldukça informel örgüt yapısına sahip 

olmalarına rağmen, büyüklere nazaran daha esnek olabildikleri ve bu 

nedenle çevreye daha kolay ve daha hızlı adaptasyon sağladıkları ileri 

sürülmektedir. Örneğin, Fillis uluslararası alanda faaliyet gösteren küçük 

ölçekli işletmelerin belirli niş pazarlarda büyük işletmelere ciddi rakip 

olduklarını belirtmiştir95.  

 

                                                
93 Bkz.: S. Preece, G. Miles, M. Baetz, "Explaining the Đnternational Đntensity and Global 
Diversity of Early-Stage Technology-Based Firms", Journal of Business Venturing, 14, 
1998, pp. 259 - 281.  
94 Bkz.: J. M. Bloodgood, H. J. Sapienza, J. G. Almeida, “The Internationalization of New 
High Potential U.S. Ventures: Antecedents and Outcomes”, Entrepreneurship Theory 
and Practice, 1996, pp. 61-76.  
95 Ian Fillis, “Small Firm Internationalization: An Investigative Survey and Future 
Research Directions”, Management Decision, 39, 9, 2001, pp. 767-783, s. 777. 
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Đşletme büyüklüğü ile başarı arasındaki tutarsızlık işletmelerin 

uluslararasılaşmada uyguladıkları stratejilerden kaynaklanmaktadır. Wolff 

ve Pett’e (2000) göre, küçük işletmeler dar kapsamlı niş pazarlara 

odaklanarak kaynak ihtiyaçlarının üstesinden gelebilmekte iken, büyük 

işletmeler de daha geniş kapsamlı stratejiler izlemektedir96.  

 

Đşletme büyüklüğü ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişki çeşitli 

çalışmalarda araştırılmış ve işletme büyüklüğünün strateji tiplerine göre 

farklılaştığı görüşü benimsenmiştir. Örneğin, Kanter (1983), stratejik 

tiplerin özelliklerini dikkate alarak, işletme büyüklüğünü 

analizci>savunmacı>atılgan>tepkici olarak sıralamıştır. Buna göre, hem 

atılgan hem de savunmacı faaliyetler için gerekli kaynakları 

barındırmasından dolayı analizcilerin büyük işletmeler (örn., matriks yapı) 

olması beklenmektedir. Aksine, tutarlı bir stratejileri olmadığı için genelde 

kaybetmesi ve büyüyememesinden dolayı, tepkiciler en küçük 

işletmelerdir. Savunmacı ve atılganlara gelince, bu ikisinin analizci ile 

tepkici arasında bir yerde yer alması beklenmektedir. Bu doğrultuda, 

düşük maliyet ve ölçek ekonomisine odaklandıkları için savunmacıların 

atılganlardan daha büyük işletmeler olduğu ve atılganların ise, yenilikçilik 

ve esnekliğe odaklanmalarından dolayı savunmacılara göre daha küçük 

işletmeler oldukları belirtilmiştir97.  

 

Özetle, örgütsel unsurların uluslararası girişimcilikte stratejik 

adaptasyonu etkileyen önemli unsurlar olduğu düşünülmektedir. Zira, 

uluslararası iş deneyimine, yabancı dil bilgisine, polisentrik küresel 

                                                
96 Bkz.: J. Wolff, T.L. Pett, “Internationalization of Small Firms: An Examination of 
Export-Strategy Approach, Firm Size, and Export Performance”, Journal of Small 
Business Management, 38, 2, 2000, pp. 34-47. 
97 Rosabeth Moss Kanter, The Change Masters: Innovation for Productivity in the 
American Corporation", Simon & Schuster, New York, 1983, Aktaran Ken G. Smith, 
Jame P. Guthrie, Ming-Jer Chen, “Strategy, Size and Performance”, Organization 
Studies, 10, 1, 1989, pp. 63-81, s. 66. 
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düşünce yapısına sahip girişimcilerin ve üst düzey yöneticilerin 

uluslararası fırsatların keşfedilmesinde ve kullanılmasında daha atılgan 

davrandıkları bir gerçektir. Ayrıca dış pazar konusunda bilgili olması ve iş 

bağlantılarına sahip olması bu işletmelerin daha geniş ürün ve pazar 

alanına hitap etmesini sağlayabilmektedir. Örgütsel unsurlarla ilgili ortaya 

konan bilgiler doğrultusunda oluşturulan araştırma önerisi şu şekildedir: 

 

Araştırma Önerisi 3: Örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon 

arasında ilişki vardır. 

 

Sonuç olarak, uluslararası girişimcilikte stratejik adaptasyon, ulusal 

sınırların dışında girişimcilik faaliyetlerine yönelen işletmelerin ev sahibi 

ülke koşulları karşısında yaşamlarını devam ettirmelerini sağlayacak 

stratejilerin geliştirilmesini gerektirmektedir. Bu çalışmada, söz konusu 

stratejileri belirli tipler altında toplayan Miles ve Snow’un stratejik 

adaptasyon tipleri temel alınarak, uluslararası girişimcilik ile stratejik 

adaptasyon arasındaki ilişki incelenmiştir. Ayrıca, çevre koşulları ile 

örgütsel unsurların uluslararası girişimciliğe ve stratejik adaptasyona 

etkileri değerlendirilmiştir. 

 

Yapılan literatür taraması ışığında, bu tez çalışmasının araştırma 

kısmında ana yaklaşımlar olarak uluslararası girişimcilik, durumsallık ve 

stratejik seçim yaklaşımları çerçevesinde, Kırgızistan’da faaliyet gösteren 

Türk işletmelerinin uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi ülkenin 

çevre koşulları ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki 

ilişki ortaya konulmaya çalışılacaktır. 
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4. BÖLÜM: KIRGIZĐSTAN’DA FAALĐYET 

GÖSTEREN TÜRK ĐŞLETMELERĐNE YÖNELĐK BĐR 

ARAŞTIRMA  

 

Bu bölümde, Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan’da faaliyet 

gösteren Türk işletmelerine yönelik bir araştırma kapsamında; öncelikle 

Türkiye – Kırgızistan ticari ilişkileri ve Kırgızistan’da faaliyet gösteren 

Türk işletmelerine ilişkin genel bilgi verilmiştir. Daha sonra, araştırmanın 

önemi ve amacı ortaya konulmuştur. Buna ek olarak, araştırmanın 

metodolojisi başlığı altında; araştırmanın kapsamı ve kısıtları, yöntemi, 

değişkenleri, modeli, hipotezleri ve araştırmada uygulanan istatistiksel 

yöntemler ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Ayrıca, araştırmanın bulguları 

açıklanmış ve bu bulgulara ilişkin değerlendirme yapılmıştır.  

 

4.1. Türkiye–Kırgızistan Ticari Đlişkileri ve 

Kırgızistanda Faaliyet Gösteren Türk Đşletmeleri    

 
Sovyetler Birliğinin dağılması ile bağımsızlıklarını kazanan Orta 

Asya ülkeleri uluslararası iş dünyasında yeni fırsatların doğmasına neden 

olmuştur. Sahip oldukları zengin yeraltı kaynaklarının yanı sıra ticaret için 

yeni pazarlar oluşturmaları nedeni ile yabancı yatırımların ve uluslararası 

girişimlerin bu ülkelere yönelmelerine olanak tanımıştır. Aradan geçen on 

sekiz senelik süre içerisinde Orta Asya ülkelerinde faaliyette bulunan 

yabancı işletmelerin büyük çoğunluğunu Türk işletmeleri temsil 

etmektedir.  
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Kırgızistan, Orta Asya ülkeleri arasında piyasa ekonomisine geçiş 

açısından en liberal ekonomik reformları uygulayan ülke olmuştur. Bu 

reformlar bir çok olumsuz koşul altında yapılmasına rağmen, ekonomide 

istikrarın sağlanmasında önemli olmuştur. 20 Aralık 1998'de Dünya 

Ticaret Örgütü üyeliğine kabul edilen Kırgızistan, o zaman için Bağımsız 

Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri arasında bir ilki gerçekleştirmiştir. 

 

Tüm bunlarla birlikte, geçiş sürecini yaşayan diğer tüm ekonomiler 

gibi Kırgızistan ekonomisi de ciddi zorluklardan geçmektedir. 2008 yılı, 

BDT ülkelerindeki enflasyon oranları açıklandıktan sonra, Kırgızistan’ın 

yüzde 25,2'lik enflasyon oranıyla BDT ülkeleri arasında ilk sırada yer 

aldığı görülmüştür. Kırgızistan’a ilişkin temel makroekonomik göstergeler 

aşağıda Tablo 4’te sunulmuştur.  

 

Tablo 4. Temel Makroekonomik Göstergeler 

Başlıca Ekonomik Göstergeler (2008)

GSYĐH (milyon $) 5059,2
GSYĐH artış oranı (%) 7,6
Kişi başına  GSYĐH ($) 959,0
Enflasyon oranı (%) 20,0
GSYĐH'nın Yapısı 
Mal (%) 42,9
Hizmet (%) 43,9
Net vergiler (%) 13,2
Kaynak: K.C. Milli Đstatistik Komitesi  

 

Yukarıdaki verilerden de görüldüğü üzere, Kırgızistan ekonomisi 

henüz istikrarlı ve uzun vadeli bir toparlanmayı gerçekleştirebilecek 

ekonomik çeşitliliğe  ulaşamamıştır.  
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Türkiye, 1991 yılında bağımsızlığını ilan eden Kırgızistan’ı tanıyan 

ve büyükelçilik açan ilk ülke olarak bilinmektedir. Türkiye ve Kırgızistan 

arasında o dönemden bu yana ticari ve ekonomik ilişkilerin temelini 

oluşturan birçok anlaşma imzalanmıştır.  

 

Tablo 5’te Türkiye ve Kırgızistan arasında ticari ilişkilere yönelik 

yapılan anlaşmalar ile imza tarihleri görülmektedir.  

 

Tablo 5. Türkiye – Kırgızistan Arasında Đmzalanan Ticari ve 

Ekonomik Nitelikli Anlaşmalar 

Anlaşma Đmza Tarihi

Ekonomik ve Ticari Đşbirliğine Dair Protokol 23 Aralık 1991

Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına Đlişkin Anlaşma 28 Nisan 1992

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) I. Dönem 
Toplantısı Protokolü 14 Ekim 1997

Ticaret ve Ekonomik Đşbirliği Anlaşması 24 Ekim 1997

Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması 2 Temmuz 1999

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem 
Toplantısı Protokolü 13 Nisan 2001
Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik Đşbirliği Programı 20 Şubat 2002

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) III. Dönem 
Toplantısı Protokolü 14 Mayıs 2003

Türkiye-Kırgızistan Karma Ekonomik  Komisyonu (KEK)V. Dönem 
Protokolü 5 Eylül 2008

Uzun Vadeli Ticari ve Ekonomik Đşbirliği Programı Đcra Planı 31 Ekim 2008
 

 

Bağımsızlığından bu yana Kırgızistan’da gerçekleştirilen yabancı 

yatırımların miktarı 2,2 milyar dolara ulaşmıştır. Türk işletmelerinin 

Kırgızistan’da yaklaşık 209 milyon dolarlık doğrudan yatırımı bulunmakta 

olup, 1995 yılından bu yana, Kırgizistan’da halen aktif olarak faaliyet 

gösteren Türk işletmelerinin toplam 400 milyon doları aşan yatırımı 

mevcuttur (DEĐK, 2008).  
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Tablo 6’da yıllar itibariyle Türkiye-Kırgızistan dış ticaretine ilişkin 

veriler bulunmaktadır.   

 

Tablo 6. Yıllar Đtibariyle Türkiye – Kırgızistan Dış Ticareti    

(,000 dolar) 

Yıllar Đhracat (X) Đthalat (M) X/M Denge Hacim

1997 49,580 7,556 6.56 42,024 57,136
1998 41,514 6,771 6.13 34,743 48,289
1999 23,198 2,779 8.35 20,419 25,977
2000 20,572 2,349 8.76 18,223 22,921
2001 17,350 6,307 2.75 11,043 23,657
2002 23,685 15,749 1.5 7,936 39,434
2003 40,158 10,578 3.79 29,580 50,736
2004 72,754 13,097 5.56 59,657 85,851
2005 88,851 13,630 6.52 75,221 102,481
2006 130,445 27,386 4.76 103,059 157,830
2007 180,935 45,019 4.01 135,916 225,954
2008 191,350 47,974 3,98 143,376 239,324

2009/Ocak-
Şubat

21,270 4,857 4.37 16,413 26,127

Kaynak: Türkiye Đstatistik Kurumu  

 

Kırgızistan’daki Türk yatırımları, bisküvi, şekerleme, çikolata gibi 

çeşitli gıda ürünleri ile birlikte mobilya, temizlik maddeleri, bankacılık, 

çay paketleme, plastik, eğitim ve inşaat malzemeleri üretimi, marketçilik, 

tekstil üretimi, turizm acenteliği, eğitim işletmeciliği gibi çok çeşitli 

alanlarda yer almaktadır1.  

                                                
1 Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmeleri ile ilgili daha detaylı bilgi için bkz: Dış 
Ekonomik Đlişkiler Kurulu (DEĐK), Kırgızistan Bülteni, Mayıs 2009, (Çevrimiçi) 
http://www.deik.org.tr/Lists/Bulten/Attachments/147/Kirgizistan-bulten-
Mayis%202009_TR.doc , 4 Mayıs 2009. 
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4.2. Araştırmanın Önemi ve Amacı   

 
Son yıllarda uluslararası girişimcilik konusundaki araştırmalar 

belirgin bir şekilde artmaktadır. Bunun nedeni, küreselleşme, hızlı 

teknolojik gelişmeler, uluslararası ticaret engellerinin kaldırılması ve 

ülkelerarası işbirliklerinin artması gibi pek çok etken sonucunda işletme 

büyüklüğüne bakılmaksızın girişimciliği ulusal sınırların ötesine taşıyan 

işletmelerin yaygınlaşmasıdır. Ulusal sınırların ötesine geçen bir 

girişimcilik faaliyeti söz konusu olduğunda, işletmelerin değişen çevre 

koşullarına stratejik adaptasyonu önem kazanmaktadır.  

 

Uluslararası girişimcilik ve stratejik adaptasyon arasındaki ilişkiyi 

ortaya koyabilmek için, işletmeleri uluslararası girişimciliğe yönelten 

girişimcilik yöneliminin ele alınması, hem uluslararası girişimciliği hem 

de stratejik adaptasyonu etkileyen çeşitli örgütsel ve çevresel unsurların 

incelenmesi, stratejik adaptasyonu oluşturan unsurların belirlenmesi, 

uluslararası girişimciliği etkileyen unsurlar ile stratejik adaptasyon 

arasındaki ilişkinin ortaya konması gerekmektedir.  

 

Araştırmanın temel amacı; Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk 

işletmelerinin uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi ülkenin çevre 

koşulları ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkiyi 

ortaya koymak olarak belirlenmiştir. 

 

Bu temel amaca bağlı olarak oluşturulan alt amaçlar ise şu 

şekildedir: 
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- Đşletmelerin bulunduğu ülkeye yönelik girişimcilik faaliyetini, 

faaliyet süresini, işletme büyüklüğünü ve genel başarı 

durumlarını analiz etmek,  

 

- Đşletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimlerini yenilikçilik, 

risk alma ve proaktiflik boyutları açısından analiz etmek, 

  

- Đşletmelerin örgütsel unsurlarını girişimcinin ve üst düzey 

yöneticilerin uluslararası iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve 

küresel düşünce yapısı açısından, işletme kaynaklarını dış pazar 

bilgisi ve iş bağlantıları açısından analiz etmek, 

 

- Đşletmelerin içinde bulundukları çevre koşullarını çevrenin 

düşmanlığı ve dinamizmi açısından analiz etmek,  

 

- Đşletmelerinin stratejik adaptasyon tiplerini belirlemek, 

 

- Đşletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimi ile stratejik 

adaptasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, 

 

- Đşletmelerin içinde bulundukları çevre koşulları ile stratejik 

adaptasyon arasındaki ilişkiyi ortaya koymak, 

 

- Đşletmelerin örgütsel unsurları ile stratejik adaptasyon 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymak,  

 

- Đşletmelerin Kırgızistan’daki faaliyet süresi, girişimcilik 

faaliyet ve genel başarı durumunu stratejik adaptasyon tipleri 

ile karşılaştırmaktır. 
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4.3. Araştırmanın Metodolojisi 

 
Bu bölümde Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin 

uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi ülkenin çevre koşulları ve 

örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkinin ortaya 

konulmasına yönelik uygulama çalışmasının araştırma planı ve süreci 

açıklanmıştır. Araştırmanın kapsamı ve kısıtları, araştırmanın yöntemi, 

araştırmanın değişkenleri ve modeli, araştırmanın hipotezleri ile veri 

derlemek üzere gerçekleştirilen araştırma uygulamasına ilişkin bilgiler 

sunularak, çalışmada takip edilen metodoloji tanıtılmıştır. 

 

4.3.1. Araştırmanın Kapsamı ve Kısıtları 

 
Araştırma, Kırgızistan’da faaliyet gösteren ve Kırgız-Türk 

Đşadamları Derneği’ne (KĐTĐAD) üye 105 firmadan rastgele seçilen 56 

firmayı kapsamaktadır. Bu durumda cevaplama oranı %53,3’tür.  

 

Bu araştırma, ana kütle olarak yukarıda belirtilen 105 işletme 

üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda elde edilecek sonuçlar 

ile, KĐTĐAD’a üye Türk işletmeleri hakkında yorum yapılabilecektir. 

Araştırma sonuçları ile bundan öteye bir genelleme yapılamaz. 

Araştırmanın sadece KĐTĐAD’a üye 105 işletme ile sınırlı kalmasının bir 

takım nedenleri vardır. Birincisi, Kırgızistan’da faaliyet gösterip de 

KĐTĐAD’a üye olmayan diğer Türk işletmeleri ile irtibata geçmek için 

gerekli sağlıklı bilgilere (işletme adı, adresi, telefonu, elektronik adresi vs.) 

ulaşmanın mümkün olmamasıdır. Đkincisi, KĐTĐAD’ın Kırgızistan’daki 

Türk girişimcilerini bir araya getirebilen ve üye işletmelere kolayca 

ulaşabilen tek kurum olmasıdır. Üçüncüsü, KĐTĐAD’a üye işletmelerin 

yaş, büyüklük ve sektör bakımından farklı özelliklere sahip olmasıdır.     
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Araştırmanın en büyük kısıtı Türkiye dışında yer alan işletmelerle 

gerçekleştirilmiş olmasından kaynaklanmaktadır. Başlangıçta araştırmanın, 

Kazakistan’da faaliyet gösteren ve Kazak-Türk Đşadamları Derneği’ne 

(KATĐAD) üye 182 firma ile Kırgızistan’da faaliyet gösteren ve 

KĐTĐAD’a üye 105 firma üzerinde uygulanması planlanmıştır. Bu amaç 

doğrultusunda, 2008 yılının Ağustos ayında Kazakistan’ın Almatı şehrinde 

bulunan KATĐAD’a ve Kırgızistan’ın Bişkek şehrinde bulunan KĐTĐAD’a 

ziyaret gerçekleştirilmiş, sözkonusu derneklerin genel sekreterleri ile 

görüşülerek araştırma hakkında bilgi verilerek olumlu yanıtlar alınmıştır.  

 

Şubat 2009’da araştırma aşamasına gelindiğinde, KATĐAD genel 

sekreteri ile  telefonla görüşülmüş ve KATĐAD tarafından üst yazı 

yazılarak üyelere gönderilmesi için KATĐAD’ın e-mail adresine anket 

formu gönderilmiştir. Anketin gönderilmesinden sonra yaklaşık 1 ay 

geçmesine rağmen cevap alınamamıştır. Genel sekreter, telefon ve e-mail 

ile yaptığım görüşmelerde araştırma konusunda dernek başkanlarından izin 

alması gerektiğini beyan etmiş ve konuyu sürekli ertelemiştir. Bunun 

üzerine KATĐAD’ın web sitesinden üye işletmelerin listesi ve e-mail 

adresleri elde edilerek, toplam 182 firmaya anket gönderilmiştir. 55 

firmadan mail adreslerinin hatalı veya dolu olabileceğine dair “Hata 

Uyarısı” gelmiştir. 1 aylık süre içerisinde yalnızca 3 firmadan cevap 

alınabilmiştir. Şunu da belirtmek gerekir ki, Kazakistan’ın Almatı şehrinde 

bulunan Türk işletmelerinın büyük çoğunluğu KATĐAD’a üye 

işletmelerdir. Bu işletmelerle görüşmeye gidildiğinde, anketi yalnızca 

KATĐAD tarafından gönderilmesi halinde cevaplayabileceklerini beyan 

etmişlerdir.  
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Geçen zaman bir kısıt olarak alındığında, KATĐAD’a üye 

işletmelerden geri dönüş beklemek önemini yitirmiştir. Dolayısıyla, 

Kazakistan’ın Atırau, Astana, Aktobe illerinde bulunan Türk işletmelerine 

çeşitli kişiler vasıtasıyla anket gönderilmiş ve mülakat yapılmıştır. Sonuç 

olarak, 4 aylık süre içerisinde KATĐAD’a üye 182 firmadan e-mail ve 

mülakat yoluyla anketi cevaplayan firma sayısı 29, KATĐAD’a üye 

olmayan işletmelerden gelen cevap sayısı ise 12 olmak üzere, 

Kazakistan’daki Türk işletmelerinden alınan toplam cevap sayısı 41’dir. 

Yalnızca KATĐAD üyeleri dikkate alındığında, ankete katılım oranı 

%15,9’dur. Bu sayı araştırma için yeterli görülmemiş ve Kazakistan’da 

faaliyet gösteren Türk işletmeleri araştırmadan çıkartılmıştır. Bunun 

üzerine çalışma başlığı “Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk 

işletmeleri…” olarak değiştirilmiştir.   

 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmeleri ile ilgili en büyük 

kısıt ise, üye işletmelerin e-mail adreslerinin KĐTĐAD tarafından 

verilmemesidir. Bunun üzerine bu işletmelere ulaşmada 2 seçenekle karşı 

karşıya kalınmıştır. Birincisi, anketin KĐTĐAD vasıtasıyla üye işletmelerin 

e-mail adreslerine ulaştırılması, ikincisi işletmeleri telefonla arayarak 

adreslerinin alınması ve mülakat yapılmasıdır ki, her iki yola da 

başvurulmuştur.  

 

2009 yılının Şubat ayında Kırgızistan’a gerçekleştirilen ziyaret 

esnasında KĐTĐAD’a üye işletmelerden görüşme talebini kabul eden 19 

işletmenin yöneticileri ile yüz yüze görüşülmüş ve anket bu kişilere elden 

dağıtılarak doldurulması sağlanmıştır. Ayrıca, Nisan ayında 9, Mayıs 

ayında ise 7 işletme ile mülakat yapılmıştır. Ayrıca, Mayıs ayında 

Kırgızistan’a tekrar gidilmiş ve KĐTĐAD’ın üyelerine e-mail ile 

cevaplandırmış olduğu 21 anket formu teslim alınmıştır. Böylece, 
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Kırgızistan’da faaliyet gösteren ve KĐTĐAD’a üye 105 işletmeden alınan 

toplam cevap sayısı 56’ya ulaşmıştır. Anketi cevaplama oranı %53,3 

(56/105) olduğundan, çalışmanın ilerleyen kısmına bu 56 işletme ile 

devam edilmiştir.      

 

Araştırmanın kısıtlarından bir diğeri ise, çalışmanın stratejik içeriğe 

sahip olmasından dolayı araştırma örneklemini oluşturan bireylerin 

katılımcı bir tavır içine girmekten kaçınması olmuştur. Özellikle, yabancı 

bir ülkede faaliyet gösteriyor olmalarından dolayı ev sahibi ülkenin çevre 

koşullarına ilişkin soruların cevaplanmasında katılımcıların çekimser 

davrandıkları görülmüştür.  

 

4.3.2. Araştırmanın Yöntemi 

 
Çalışma çerçevesinde ele alınan kuramsal bilgilere dayanılarak 

uluslararası girişimciliğe ve uluslararası girişimcilik faaliyetlerinde 

stratejik adaptasyona ilişkin çeşitli unsurlar belirlenmiş ve bunları tespit 

etmeye yönelik Ek-1’deki anket formu geliştirilmiştir. Daha sonra bu 

form, bu alanda uzman olan öğretim görevlilerinden araştırma yöntem 

bilimi açısından değerlendirmeleri istenmiştir. Bu kişilerin verdikleri 

öneriler doğrultusunda anket sorularında değişiklikler yapılmıştır. 

 

Araştırmada kullanılan anket formu cevaplayacak kişilere hitaben 

yazılmış bir ön bilgi yazısı ile başlamakta ve yedi ana bölümden 

oluşmaktadır. Birinci bölümde, işletmenin ünvanı, bulunduğu ülkedeki 

faaliyet süresi, girişimcilik faaliyeti, genel başarı durumu ve çalışan 

sayısına ilişkin ifadeler bulunmaktadır. 
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Birinci bölümdeki ifadelerin değerlendirilmesinde; faaliyet 

süresine ilişkin olarak “1-5 yıl (1), 6-10 yıl (2), 11-15 yıl (3), 15 yıldan 

fazla (4)”,  girişimcilik faaliyetine ilişkin olarak “Đhracat (1), Uluslararası 

stratejik ortaklık (2), Uluslararası ortak girişim (3), Doğrudan yatırım (4)” 

ve işletmede çalışan sayısına ilişkin olarak “1-50 kişi (1), 51-250 kişi (2), 

251-500 kişi (3), 500 kişiden fazla (4)” şeklinde belirtilen dörder şıktan 

birini seçmesi istenmiştir. Genel başarı durumunun değerlendirilmesinde 

ise, “Yetersiz (1), Ortalamanın altı (2), Ortalama (3), Ortalamanın üstü (4), 

Yüksek (5)” şeklinde 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır.  

 

Anket formunun ikinci bölümünde, işletmelerin uluslararası 

girişimcilik yöneliminin yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutları ile 

ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik ifadeler yer almaktadır. Bu 

bölümdeki ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li Likert tipi ölçek 

kullanılmıştır. Likert tipi ölçek 3 boyutu (yenilikçilik, risk alma ve 

proaktiflik) temsil eden ifadeler için “Kesinlikle Katılmıyorum (1), 

Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum 

(5)” şeklinde sıralanmıştır.  

 

Anket formunun üçüncü bölümünde, Türk işletmelerinin stratejik 

adaptasyon tiplerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Miles ve Snow (1978), 

çevre koşullarındaki değişimlere uyum sağlamak için işletmelerin 

izleyebilecekleri stratejileri atılgan, analizci, savunmacı ve tepkici olarak 

adlandırdığı tipler altında sınıflandırmış ve her bir tiplemenin stratejik 

özelliklerini belirtmişlerdir. Bu bölümde stratejik adaptasyon tiplerinin 

özellikleri ayrı ayrı açıklanmış ve katılımcılardan kendilerine uyan 

stratejik tipi belirtmeleri istenmiştir. Bunun yanı sıra, cevaplayıcıları 

yönlendirmemek için, tepkici “Tip 1”, savunmacı “Tip 2”, analizci “Tip 3” 

ve atılgan “Tip 4” şeklinde isimlendirilmiştir.   
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Anket formunun dördüncü bölümünde, Türk işletmelerinin 

bulundukları ülkede faaliyete başlamadan önceki uluslararası iş deneyimi, 

bulunduğu ülkenin dilini bilme derecesi (yabancı dil bilgisi), bulundukları 

ülkede faaliyete başlamadan önce ve sonra bu ülkede karşılaşabilieceği 

fırsatlar ve tehditler konusunda sahip olduğu bilgi (dış pazar bilgisi), 

bulundukları ülkede iş yapmasını sağlayan resmi ve gayri resmi iş 

bağlantıların sayısını belirtmesi istenmiştir. Bu ifadelerin 

değerlendirilmesinde ise, “Hiç (1), Az (2), Orta (3), Oldukça iyi (4), Çok 

(5)” şeklinde 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır.  

 

Yine, anket formunun dördüncü bölümünde işletmenin sahip 

olduğu uluslararası iş deneyiminin, bulunduğu ülkenin dilini bilmesinin, 

dış pazar bilgisinin, iş bağlantılarının bu ülke koşullarına uyumu ve 

başarısı açısından ne derece etkili olduğunu belirtmesi istenmiştir. Bu 

ifadelerin değerlendirilmesinde, “Etkili değildir (1), Az etkilidir (2), 

Etkilidir (3), Oldukça etkilidir (4), Çok etkilidir (5)” şeklinde 5’li Likert 

tipi ölçek kullanılmıştır.  

 

Anket formunun beşinci bölümünde, girişimcinin ve üst düzey 

yöneticilerin küresel düşünce yapısının etnosentrik, polisentrik ve 

jeosentrik boyutları ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik ifadeler yer 

almaktadır. Bu bölümdeki ifadelerin değerlendirilmesinde 5’li Likert tipi 

ölçek kullanılmıştır. Likert tipi ölçek 3 boyutu temsil eden ifadeler için 

“Kesinlikle Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), 

Katılıyorum (4), Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde sıralanmıştır. 

 

Anket formunun altıncı bölümünde, ev sahibi ülkenin çevre 

koşulları ile ilgili görüşlerini belirlemeye yönelik ifadeler bulunmaktadır. 
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Bu ifadelerin değerlendirilmesinde de 5’li Likert tipi ölçek kullanılmıştır. 

Likert tipi ölçek 2 boyutu temsil eden ifadeler için “Kesinlikle 

Katılmıyorum (1), Katılmıyorum (2), Kararsızım (3), Katılıyorum (4), 

Kesinlikle Katılıyorum (5)” şeklinde sıralanmıştır. 

 

Anket formunun son bölümünde, katılımcının adı, soyadı, görevi 

gibi kişisel bilgileri ve çalışmanın sonucundan haberdar olmak istemesi 

durumunda irtibat adresini (e-mail) belirtmesi istenmiştir.  

 

Çalışmanın amacına uygun olarak, anketlerin girişimci, firma 

ortağı, genel müdür ve genel müdür yardımcısı gibi üst düzey yöneticiler 

tarafından cevaplanmasına özen gösterilmiştir. Anket formundaki tüm 

sorulara ilişkin olarak, katılımcılardan bulundukları ülkeyi (Kırgızistan) 

dikkate alarak anketi cevaplandırmaları istenmiştir. 

 

4.3.3. Araştırmanın Değişkenleri  

 
Đşletmenin genel özellikleri ile ilgili ifadelerin yanında, araştırma 

kapsamında ele alınan değişkenler aşağıda belirtildiği şekildedir:  

 

- Uluslararası girişimcilik yönelimi değişkeni ve boyutları,  

- Ev sahibi ülkenin çevre koşulları değişkeni ve boyutları,  

- Örgütsel unsurlar değişkeni ve boyutları,  

- Stratejik adaptasyon değişkeni ile ilgili boyutlardır.    

 

Araştırma, uluslararası girişimcilik yöneliminin, ev sahibi ülkenin 

çevre koşullarının ve örgütsel unsurların stratejik adaptasyon üzerinde 

etkisini ele almaktadır. Bunun yanı sıra, işletmelerin bulundukları ülkedeki 
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faaliyet süresi, girişimcilik faaliyeti ve  genel başarı durumu ile stratejik 

adaptasyon arasında ilişki olabileceği üzerinde durulmaktadır.  

 

Bu başlık altında; ilk önce işletmenin genel özellikleri ile ilgili 

ifadeler açıklanacaktır. Daha sonra, uluslararası girişimcilik yönelimi, ev 

sahibi ülkenin çevre koşulları, örgütsel unsurlar ve stratejik adaptasyon 

değişkenleri ile boyutları tanıtılacak ve daha önce bu boyutları kullanan 

araştırmaların geçerlilik ve güvenilirlik bakımından ulaştıkları sonuçlar 

aktarılacaktır.  

 

Đşletmenin genel özellikleri, işletmenin bulunduğu ülkedeki faaliyet 

süresi, girişimcilik faaliyeti ve genel başarı durumunu belirlemeye yönelik 

ifadelerden oluşmaktadır (Şekil 4).  

 

Şekil 4. Đşletmenin Genel Özellikleri ile Đlgili Đfadeler 

Bulunduğu ülkedeki genel başarı durumu 

Đşletmenin Genel Özellikleri

Bulunduğu ülkedeki faaliyet süresi

Bulunduğu ülkeye yönelik girişimcilik faaliyeti

 

4.3.3.1. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi Değişkeni 

ve Boyutları  

 

Yapılan literatür araştırması sonucu, uluslararası girişimcilik 

yöneliminin analiz edilmesinde kullanılan boyutlar ile ilgili çeşitli 

araştırmalar incelenerek bilgiler toplanmış ve çalışmanın teorik bölümünde 

bunlardan söz edilmiştir.    
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Bu çalışmada uluslararası girişimcilik yönelimi ölçeği, Miller’ce 

(1983) önerilen üç boyut ile Miller ve Friesen (1982), Covin ve Slevin’ce 

(1989) geliştirilen dokuz ifadenin yanında diğer araştırmacıların 

çalışmalarında kullanılan ifadeler eklenerek analiz edilmiştir. Uluslararası 

girişimcilik yönelimi ölçeğine ilişkin toplam 15 ifadenin belirlenmesinde 

yararlanılan kaynaklar aşağıda belirtilmiştir: 

 

- Yenilikçilik (6 ifade): Miller ve Friesen, 1982; Covin ve Slevin, 

1989;  Antoncic ve Hisrich, 2001. 

- Risk alma (3 ifade): Miller ve Friesen, 1982; Covin ve Slevin, 

1989. 

- Proaktiflik (6 ifade): Covin ve Slevin, 1989; Barringer ve 

Bluedorn, 1999.  

  

 Uluslararası girişimcilik yönelimi ölçeğinin boyutları ve bu 

boyutlara ilişkin ifadeler aşağıda yer alan şekillerde görülmektedir: 

 

Şekil 5. Uluslararası Girişimcilik Yöneliminin Yenilikçilik  

Boyutu ile Đlgili Đfadeler 

Firmamız son 5 yıl içerisinde yeni pazarlara girdi.

Firmamız son 5 yıl içerisinde pazara yeni ürün/hizmet sundu. 

Firmamız sıklıkla yeni fikirleri hayata geçirmeye çalışır.

Yenilikçilik  boyutu

Firmamız işlerin yürütülmesinde sürekli olarak yeni yöntemler arayışındadır.

Yeni ürün ve hizmet geliştirme konusuna firmamız çok önem verir. 

Yeni ürün ve hizmet geliştirebilmek için yeterli ölçüde harcama yapılır.
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Şekil 6. Uluslararası Girişimcilik Yöneliminin Risk Alma  

Boyutu ile Đlgili Đfadeler 

Risk alma  boyutu

Firmamız, getiri şansı fazla ama risk oranı yüksek projeleri uygulama 
eğilimindedir.

Firmamızda risk alma olumlu bir girişim ve davranış olarak görülür.

Firmamızın rakiplerine kıyasla risk alma eğilimi daha yüksektir.
 

 

Şekil 7. Uluslararası Girişimcilik Yöneliminin Proaktiflik  

Boyutu ile Đlgili Đfadeler 

Rakiplerimizle kıyaslandığında, biz yeni ürün ve hizmetlerin 
sunulmasında ilkler arasında yer almaktayız.

Rakiplerimizle kıyaslandığında, biz yeni teknolojilerin getirilmesinde 
ilkler arasında yer almaktayız.

Rakiplerimizle kıyaslandığında, biz yeni yönetim tekniklerinin 
uygulanmasında ilkler arasında yer almaktayız.

Proaktiflik  boyutu

Firmamız rakiplerin hamlelerini bekleyip onlara cevap vermeye değil, ilk 
hamleyi kendisi yapmaya çalışır.

Rakiplerimiz bizim önderlik etmemizi beklerler. 

Firmamız her konuda rakiplerinden önce davranmaya çaba sarf eder.

 

 

Uluslararası girişimcilik yönelimine ilişkin yenilikçilik, risk alma 

ve proaktiflik boyutlarının girişimcilik ile ilgili yapılan çalışmalarda 

yaygın olarak kullanıldığı görülmüştür (Covin ve Slevin, 1989, 1990, 

1991; Antoncic ve Hisrich, 2001; Zahra ve Covin, 1995; Zahra ve George, 

2002; Miles ve Arnold, 1991; Barrinder ve Bluedorn, 1999). Bunun 

nedeni, Miller’in (1983) ölçeğinin geçerliliği ve güvenilirliği kanıtlanmış 

ve halihazırda firma düzeyinde girişimciliği ölçmek için kullanılan başlıca 
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ölçek olarak kabul edilmesidir1. Örneğin, Barringer ve Bluedorn (1999), 

Covin ve Slevin’ce (1989) geliştirilen 9 ifadeyi kullanarak 

gerçekleştirdikleri araştırmada ölçeğin güvenilirliğini (Cronbach Alfa 

değeri) 0,87 olarak hesaplamıştır2. Ripolles-Melia vd.’nin (2007) 155 

Đspanya firması üzerinde yaptıkları araştırmada, ölçeğe ilişkin α değeri 

0,70’in üzerinde çıkmıştır3. Benzer şekilde, Jantunen vd.’nin (2005) 

araştırmalarında bu değer α=0,74 olarak4, Wiklund ve Shepherd’de (2005) 

ise α=0,75 olarak bulunmuştur5.  

 

Uluslararası girişimcilik ölçeğinde yer alan boyutlar ve ifadelere 

Türkçe kaynaklarda da rastlanılmaktadır. Örneğin, Fiş ve Çetindamar 

ölçeğin Türkçe’de geçerlenmesi ve Türkiye ortamındaki açıklayıcılığını 

incelemişlerdir. Ölçeğin güvenilirliği ile ilgili alarak, üç boyutun Cronbach 

alfa değerleri şu şekildedir: yenilikçilik α=0,924, risk alma α=0,741 ve 

proaktiflik α=0,800’dir6. Tüm bu çalışmalardan çıkan sonuç, ölçeği 

kullanan araştırmaların genellikle tutarlılık ve güvenilirlik değerlerine 

ulaştıklarıdır. 

                                                
1 Detaylı bilgi için bkz.: Shaker A. Zahra, Daniel F. Jennings, Donald F. Kuratko, “The 
Antecedents and Consequences of Firm-Level Entrepreneurship: The State of the Field”, 
Entrepreneurship Theory and Practice, 1999, s. 46-49. 
2 Bruce R. Barringer, Allen C. Bluedorn, “The Relationship Between Corporate 
Entrepreneurship and Strategic Management”, Strategic Management Journal, 20, 
1999, pp. 421-444, s. 428.  
3 Maria Ripolles-Melia, Martina Menguzzato-Boulard, Luz Sanchez-Peinado, 
“Entrepreneurial Orientation and International Commitment”, Journal of International 
Entrepreneurship, Springer, 2007, s. 8.   
4  Ari Jantunen, Kaisu Puumalainen, Sami Saarenketo, Kalevi Kylaheiko, 
“Entrepreneurial Orientation, Dynamic Capabilities and International Performance”, 
Journal of International Entrepreneurship, 3, 2005, pp. 223-243, s. 232.  
5 Johan Wiklund, Dean Shepherd, “Research Notes and Commentaries: Knowledge-
Based Resources, Entrepreneurial Orientation, and the Performance of Small and 
Medium-Sized Businesses”, Strategic Management Journal, 24, 2003, pp. 1307-1314, 
s. 1311. 
6 Ahmet Murat Fiş, Dilek Çetindamar, “Girişimcilik Oryantasyonu, Kurum Đçi 
Girişimcilik ve Bağlı Ölçeklerin Türkçe’de Geçerlenmesi”, XV. Ulusal Yönetim ve 
Organizasyon Kongresi Bildiriler Kitabı, Sakarya Üniversitesi, 25-27 Mayıs 2007, 
s.132.  
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4.3.3.2. Ev Sahibi Ülkenin Çevre Koşulları Değişkeni 

ve Boyutları 

 

Araştırmada kullanılan değişkenlerden bir diğeri, ev sahibi ülkenin 

çevre koşullari ile ilgilidir. Çevre koşullarına ilişkin olarak araştırmacılar 

tarafından farklı sınıflandırmalar yapıldığı ve buna göre farklı boyutların 

ele alındığı konusunda tezin teorik kısmında açıklanmıştır.  

 

Bu araştırmada Khandwalla (1976/1977) tarafından temeli atılan 

çevrenin dinamizmi ve çevrenin düşmanlığı boyutları ele alınmıştır. 

Çevrenin dinamizmi boyutunun ölçülmesinde Miller ve Friesen (1982) 

tarafından geliştirilen ifadeler ve çevrenin düşmanlığının ölçülmesinde ise 

Khandwalla (1977) tarafından geliştirilen ifadeler kullanılmıştır. Buna 

göre, çevresel dinamizm boyutu 5 ifadeden ve çevrenin düşmanlığı boyutu 

3 ifadeden oluşmaktadır.  

 

Ev sahibi ülkenin çevre koşullarının boyutları ve bu boyutlara 

ilişkin ifadeler aşağıdaki şekillerde görülmektedir:  

 

Şekil 8. Çevrenin Dinamizmi Boyutu ile Đlgili Đfadeler 

Çevrenin  dinamizmi

Firmamız, pazara ve rakiplere ayak uydurabilmek için pazarlama 
faaliyetlerini sık sık (örn., altı ayda bir) değiştirmesi gerekmektedir.

Pazarda ürün ve hizmetler çok çabuk demode olmaktadır (eskimektedir).

Rakiplerin hamlelerini tahmin etmek zordur.

Tüketici taleplerini/zevklerini tahmin etmek zordur.

Üretim/hizmet teknolojileri sık sık ve önemli ölçüde değişmektedir.  
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 Şekil 9. Çevrenin Düşmanlığı Boyutu ile Đlgili Đfadeler 

Çok stresli, yorucu ve düşmanca özellik taşıyan bir ortamdır. 

Büyük rekabetçi, politik veya teknolojik güçler karşısında firmamızın fazla 
önemsenmediği hükmeden çevre söz konusudur.  

Çevrenin  düşmanlığı

Firmamın yaşamını sürdürmesi ve faaliyetlerini sağlıklı biçimde yürütmesi 
için çok riskli bir ortamdır. 

 

 Çevrenin dinamizmi ve düşmanlıgı ölçeğinde yer alan ifadeleri 

kullanan araştırmacıların genellikle güvenilir değerlere ulaştıkları 

gözlenmiştir. Örneğin, Luthans ve Đbrayeva’nın Kazak ve Kırgız 

girişimcileri üzerinde yaptıkları ve çevresel dinamizm ve düşmanlığı geçiş 

ekonomilerine özgü bir özellik olarak gösterdikleri araştırmada bu ölçeğin 

her birinin Cronbach α değerleri 0,70’tir7.  

 

Bu ölçeklerin Türkçe’de geçerlenmesi ve Türkiye ortamındaki 

açıklayıcılığını inceleyen Fiş ve Çetindamar, ölçeğin güvenilirliği ile ilgili 

olarak dinamizm boyutu için α=0,736 ve düşmanlık boyutu için α=0,737 

değerlerini elde etmiştir8. Benzer şekilde, Covin ve Slevin çevresel 

düşmanlık boyutunun α değerini 0,73 olarak bulmuştur9. 

 

4.3.3.3.  Örgütsel Unsurlar Değişkeni ve Boyutları     

 

Araştırma kapsamında kullanılan değişkenlerden bir diğeri, 

örgütsel unsurlarla ilgilidir. Örgütsel unsurlarla ilgili olarak tezin teorik 

                                                
7 Luthans ve Ibrayeva, A.g.e., s. 98.  
8 Fiş ve Çetindamar, A.g.e., s. 131.  
9 Covin ve Slevin, A.g.e., 1989, s. 78.  
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kısmında açıklanmıştır. Örgütsel unsurlar değişkeninin alt boyutları 

aşağıdaki şekilde görülmektedir:  

 

Şekil 10. Örgütsel Unsurlar Değişkeninin Alt Boyutları 

Etnosentrik düşünce yapısı

Polisentrik düşünce yapısı 

Jeosentrik düşünce yapısı

Girişimcinin ve üst düzey 
yöneticilerin özellikleri 

Uluslararası iş deneyimi 

Yabancı dil bilgisi

Küresel düşünce yapısı

Đşletme büyüklüğü

Dış pazar bilgisi

Đş bağlantıları

Đşletme kaynakları

 

 

Şekilde görüldüğü üzere, araştırmada kullanılacak örgütsel 

unsurlar; girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin özellikleri, işletme 

kaynakları ve işletme büyüklüğü olarak belirlenmiştir.  

 

Bu unsurlardan uluslararası iş deneyimi, yabancı dil bilgisi, dış 

pazar bilgisi, iş bağlantıları ve işletme büyüklüğüne ilişkin ifadeler Şekil 

11’de tanıtılmıştır.  
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Şekil 11. Örgütsel Unsurlarla Đlgili Alt Boyutlar ve Đfadeleri 

Đş  bağlantıları

Bulunduğu ülkede iş yapmasını sağlayan resmi ve gayri resmi iş 
bağlantılarının sayısı

Sahip olduğu bu bağlantıların işletmenin adaptasyonuna etkisi

Đşletme Büyüklüğü

Bulunduğu ülkede faaliyete başladıktan sonraki pazar bilgisi

Dış pazar bilgisinin işletmenin adaptasyonuna etkisi

Đşletmede çalışan sayısı

Bulunduğu ülkenin dilini bilme derecesi

Bulunduğu ülkenin dilini bilmenin işletmenin adaptasyonuna etkisi

Dış  pazar  bilgisi

Bulunduğu ülkede faaliyete başlamadan önceki pazar bilgisi

Yabancı  dil  bilgisi

Uluslararası  iş  deneyimi 

Bulunduğu ülkede faaliyete başlamadan önceki uluslararası iş deneyimi

Uluslararası iş deneyiminin işletmenin adaptasyonuna etkisi

 

 

Örgütsel unsurlardan girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin 

küresel düşünce yapısına ilişkin olarak, Perlmutter’in  (1969) etnosentrik, 

polisentrik ve jeosentrik boyutları temel alınmış ve Guy ve Beaman’ın 

(2003) geliştirdikleri küresel düşünce yapısı ölçeğinden hareketle 

Tanvisuth’ın tez çalışmasında ortaya koyduğu ifadeler kullanılmıştır. Bu 

doğrultuda oluşturulan küresel düşünce yapısı ölçeği; etnosentrik 5 ifade, 

polisentrik 5 ifade ve jeosentrik 5 ifade olmak üzere toplam 15 ifadeyi 

kapsamaktadır.  

 

Küresel düşünce yapısı ölçeğinin boyutları ve bu boyutlara ilişkin 

ifadelerin topluca gösterimleri şu şekildedir:  
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Şekil 12. Küresel Düşünce Yapısının Etnosentrik  

Boyutu ve Đfadeleri 

Uluslararası müşterilerimizin kültürlerini anlamaya çalışmak için fazla zaman
harcamayız. 

Türk kültürü uluslararası müşterilerimizin kültürlerinden her açıdan daha
üstündür. 

Etnosentrik  düşünce  yapısı

Ürün veya hizmetlerimizin özelliklerini uluslararası müşterilerimiz için asla
değiştirmeyiz. 

Uluslararası iş ilişkilerimizde, "Türk Usulünün" en iyi yol olduğuna inanırız.

Uluslararası faaliyetler için herhangi bir yabancı dil öğrenmeye gerek yoktur. 

 

 

Şekil 13. Küresel Düşünce Yapısının Polisentrik  

Boyutu ve Đfadeleri  

Yabancı müşterilerimizin usul ve yöntemleri (alışkanlıkları) Türk usulü kadar iyidir. 

Firmamızın tüm ürünleri dış pazarlara göre adapte edilmelidir. 

Polisentrik  düşünce  yapısı

Biz her zaman uluslararası müşterilerimizin özel isteklerine yer vermeye çalışırız.

Bizim müşterilerimizin benzersiz davranışlarına ve uygulamalarına uyum sağlamak 
kolaydır. 

Çeşitli ülkelerdeki müşterilerin özel gereksinimlerine uyum sağlayabiliriz.

 

 

Şekil 14. Küresel Düşünce Yapısının Jeosentrik  

Boyutu ve Đfadeleri 

Đnsanlar, dünyanın her tarafında aynıdır. 

Biz küresel pazarı karşılayabilecek ürün ve hizmetler sunmalıyız. 

Jeosentrik  düşünce  yapısı 

Biz kendimizi yalnızca bir Türk firması olarak düşünmemeliyiz, "küresel 
topluluğun" bir parçası olarak görmeliyiz. 

Kültürel değerler dünyanın her tarafında oldukça benzer niteliktedir. 

Uluslararası bir iş evrensel standartlara göre yapılmalıdır. 
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 Tanvisuth’un (2007), 177 Tayland’lı işletme üzerinde yaptığı 

çalışmada küresel düşünce yapısı ölçeğine ilişkin üç faktörün Cronbach α 

değerleri; etnosentrik boyutu için 0,60; polisentrik boyutu için 0,72 ve 

jeosentrik boyutu için 0,61 olarak bulunmuştur10.  

 

4.3.3.4. Stratejik Adaptasyon Değişkeni ile Đlgili 

Boyutlar 

 

Bu araştırmada, stratejik adaptasyon değişkeni ile ilgili boyutlar 

açısından Miles ve Snow’un (1978) stratejik adaptasyon tipleri 

kullanılmıştır. Bu tiplerle ilgili olarak tezin teorik bölümünde ayrıntılı 

olarak açıklanmıştır. Stratejik adaptasyonu oluşturan boyutlar Atılgan, 

Analizci, Savunmacı ve Tepkici olarak sıralanmıştır.   

 

Shortell ve Zajac (1990), Miles ve Snow’un stratejik tiplerine 

ilişkin sınıflandırmanın geçerlilik ve güvenilirliğini hem işletme kayıtlarını 

hem de üst düzey yöneticilerin doldurmuş oldukları anketleri kullanarak 

ıspatlamıştır. Shortell ve Zajac, araştırmacıların “organizasyonlar ve 

stratejilere ilişkin yapacakları çalışmalarda bu tipleri yüksek güven içinde 

kullanabilecekleri” sonucuna varmıştır11.   

 

Bu çalışmada, Snow ve Hambrick (1980) tarafından geliştirilen 

“öz-tipleme yaklaşımı”12 (self-typing approach) benimsenmiş, stratejik 

                                                
10 Arunee Tanvisuth, International Entrepreneurship Activities Among Thai SMEs, Ph.D 
Thesis, Leeds School of Business,  2007, s. 88. 
11 Stephen M. Shortell, Edward J. Zajac, “Perceptual and Archival Measures of Miles and 
Snow’s Strategic Types: A Comprehensive Assessment of Reliability and Validity”, 
Academy of Management Journal, 33, 4, 1990, pp. 817-832, s. 829.  
12 Bu çalışmada kullanılan öz-tipleme yöntemi birçok araştırmacı tarafından uygulanmış 
ve kabul edilmiştir (Snow ve Hrebeniak, 1980; Shortell ve Zajac,  McDaniel ve Kolari, 
1987; McKee vd., 1989). Fahy’e göre, bu yöntemin en önemli avantajı, üst düzey 
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adaptasyon tiplerinin özellikleri anket formunda ayrı ayrı açıklanmış ve 

katılımcılardan bu tiplerden kendilerine en çok uyan birini belirtmeleri 

istenmiştir. Stratejik adaptasyon ile ilgili boyutlar ve özellikleri Tablo 7’de 

gösterilmiştir:  

 

Tablo 7. Stratejik Adaptasyon Đle Đlgili Boyutlar ve Özellikleri  

Atılgan � Geniş ürün ve pazar alanında faaliyet gösterir. 
� Yeni ürün ve pazar alanlarına “ilk girenlerden” olmayı 

hedefler. 
� Fırsatlar için daima hazırlıklıdır, yeni arayışlar içindedir. 
� Faaliyete girdiği tüm alanlarda pazar gücünü koruması 

beklenmez.  
Analizci � Mevcut denge durumunu ve sınırlı ürün veya hizmet hattını 

korumaya çalışır. 
� Sektördeki değişimleri mümkün olduğu kadar dikkatli bir 
şekilde takip eder. 

� Pazara yeni ürün veya hizmet sunmada “ilk olma” yerine, 
denenmiş iş kollarında pazara girmeyi tercih eder. 

� Yeni bir alana giren rakibini dikkatlice inceler ve pazarda 
yerini garanti ederse, yeni pazar ve yeni ürünlere yönelir. 

� Amaç, riskin minimize edilmesi, karın arttırılması ve 
maliyetin azaltılmasıdır.  

Savunmacı � Nispeten sabit ürün veya hizmet alanlarında güvenli bir alan 
oluşturmaya ve bunu korumaya çalışır. 

� Rakiplerine oranla daha sınırlı sayıda ürün ve hizmet sunar. 
� Yüksek kalite, üstün hizmet, düşük fiyat vs. sunarak kendi 

pazar alanını korumaya çalışır. 
� Endüstrideki gelişmelerin önünde gitmezler ve mevcut 

faaliyet alanlarında kendilerini doğrudan etkilemeyen 
endüstriyel değişimleri pek önemsemezler. 

� Güvenli pazar, düşük risk ve en az maliyeti hedefler. 
Tepkici  � Tutarlı bir ürün ve pazar bileşimi yoktur. 

� Kararsız yapıdadır. 
� Mevcut ürün ve pazarlarını korumaya çalışmazlar 
� Çevre şartlarına göre kısa vadeli stratejiler belirler. 
� Rakipleri kadar risk almak istemezler  

                                                                                                                     
yöneticilerin görüşleri doğrultusunda işletmenin stratejik yöneliminin kolayca 
saptanabilmesidir. Bkz.: John Fahy, The Role of Resources in Global Competition, 
Routledge Studies in International Business and the World Economy, Routledge, 2001, s. 
156.  
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4.3.4. Araştırmanın Modeli  

 

Araştırmada kullanılan model, çalışma içinde yapılan kuramsal 

tartışmalara dayanmaktadır. Belirlenen değişkenler ve alt boyutları 

doğrultusunda oluşturulan model Şekil 15’te verilmiştir:  

 

Şekil 15. Araştırmanın Modeli 

 

ÇEVRE KOŞULLARI

 - Çevrenin  Dinamizmi

 - Çevrenin  Düşmanlığı

ULUSLARARASI
GĐRĐŞĐMCĐLĐK YÖNELĐMĐ

 - Yenilikçilik 

 - Risk alma 

 - Proaktiflik

ÖRGÜTSEL UNSURLAR

Girişimcinin ve Üst Düzey 
Yöneticilerin Özellikleri

 - Uluslararası Đş Deneyimi

 - Yabancı Dil Bilgisi

 - Küresel Düşünce Yapısı

Đşletme Kaynakları

 - Dış Pazar Bilgisi

 - Đş Bağlantıları

Đşletme Büyüklüğü 

STRATEJĐK

ADAPTASYON 
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Şekil 15’teki modelde, stratejik adaptasyon bağımlı değişken, 

uluslararası girişimcilik yönelimi, çevre koşulları ve örgütsel faktörler ise, 

bağımsız değişkenler olarak tanımlanmaktadır. Araştırma modeli test edici 

nitelikte olup, bağımlı ve bağımsız değişkenlerin birbirleri ile ilişkisini 

ortaya koymak üzere geliştirilmiştir. 

 

4.3.5. Araştırmanın Hipotezleri 

 

Araştırmada, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin 

uluslararası girişimcilik yönelimleri ile stratejik adaptasyon arasında, ev 

sahibi ülkenin çevre koşulları ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon 

arasında ilişki olduğu düşünülmektedir.  

 

Bu doğrultuda araştırmanın hipotezleri şu şekilde oluşturulmuştur: 

 

1. H1: Uluslararası girişimcilik yönelimi ile stratejik adaptasyon 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.  

 

2. H1: Çevre koşulları ile stratejik adaptasyon arasında istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki vardır.  

 

3. H1: Örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.  
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4.3.6. Araştırmada Uygulanan Đstatistiksel Analizler  

 

Anket uygulaması sonucunda elde edilen verilerin analizi “SPSS 

16.0 for Windows” programı kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Anket ile 

toplanan verilerin gözden geçirilmesi, analiz çalışması için 

uygunluklarının değerlendirilmesi varsa eksik değişkenlerin saptanması, 

verilerin analiz yapmaya imkan verecek biçimde işlenmesi şeklinde bir 

süreç takip edilmiştir. Bu programa yüklenen veriler, araştırma 

gereksinimlerine göre düzenlenmiş ve araştırma değişkenleri kodlanmıştır. 

Daha sonra uygun istatistiksel analizler yapılmıştır. 

 

Araştırmanın amacına ve kullanılan verilerin özelliklerine yönelik 

olarak, farklı istatistiksel tekniklerden yararlanılmaktadır. Öncelikle, 

araştırmada kullanılan ölçeklerin yapı geçerliliğini test etmek için faktör 

analizi (factor analysis), güvenilirliklerini ölçmek için ise Alfa Analizi 

yapılmış ve Cronbach α değeri incelenmiştir. Uygulanan faktör analizi ile 

anketin yapı geçerliliğinin test edilmesi amaçlanırken birbirlerine yakın 

ifadelerin daha az sayıda faktör altında toplanması sağlanmaya 

çalışılmıştır. 

 

Araştırmanın diğer aşamalarında ise, Kırgızistan’da faaliyet 

gösteren Türk işletmelerinin uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi 

ülkenin çevre koşulları ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon 

arasındaki ilişkiyi ortaya koymaya yönelik korelasyon analizi 

uygulanmıştır.  

 

Araştırmalarda iki veya daha fazla değişkenler arasında ilişki olup 

olmadığını, eğer ilişki varsa bu ilişkinin şiddeti ve şeklini belirlemek için 

belirli istatistik tekniklerinden yararlanılmaktadır. Đki değişken arasında 
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ilişkinin olup olmadığının araştırılmasında kullanılan istatistiksel yöntem, 

verinin en azından aralık veya rasyo seviyesinde olması kaydıyla, 

Korelasyon analizidir13.  

 

Buna ek olarak, Regresyon analizi ve ANOVA testleri 

kullanılmaktadır. Regresyon analizi, bir bağımlı değişken ile bir veya daha 

fazla sayıda bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi incelemek için 

kullanılan bir istatistik yöntemidir. Regresyon modelinin anlamlı olup 

olmadığını ve gruplar arasında bir farkın olup olmadığını incelemek için 

ANOVA (Analysis of Variance) testi uygulanmaktadır (Altunışık vd., 

2002). Bu araştırmada, ortaya konmak istenen ilişkilerin analiz 

edilmesinde, Korelasyon, Regresyon, Çapraz Tablolama ve ANOVA 

testleri uygulanmıştır.        

 

4.4. Araştırmada Kullanılan Ölçeklere Yönelik 

Geçerlilik ve  Güvenilirlik Analizleri  

 

Araştırmanın daha önceki başlıkları altında uluslararası girişimcilik 

yönelimi, çevre koşulları ve girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin küresel 

düşünce yapısı ve stratejik adaptasyon ile ilgili boyutlar anlatılmıştır.  

 

Bu başlık altında, öncelikle bu boyutlar altında yer alan ifadelerin 

içerik geçerliliklerini sağlamak amacıyla yapılan içerik analizi ile ilgili 

bilgi verilmiştir. Daha sonra, araştırmanın amacına yönelik olarak 

oluşturulan anket formunda yer alan ifadelerden oluşan yapıların 

geçerliliğini test etmek için faktör analizi (factor analysis), yapıların 

                                                
13 Remzi Altunışık, Recai Coşkun, Engin Yıldırım, Serkan Bayraktaroğlu, Sosyal 
Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Đkinci Baskı, Sakarya Kitabevi, 
Adapazarı, 2002, s. 267.  
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güvenilirliklerini ölçmek için ise Alfa Analizi yapılmış ve Cronbach α 

değeri incelenmiştir.  

 

4.4.1. Đçerik Analizi  

 

Đçerik analizi, dökümanların veya mülakat dökümlerinin 

hazırlanması, tanımlanması, sınıflandırılması ve gereksiz görülen 

materyallerin çıkartılması veya düzeltilmesi gibi aşamalardan oluşan ve 

araştırma dökümanının uygulanabilir hale gelmesini sağlayan bir tekniktir. 

Bu araştırmada, içerik geçerliliği açısından şu yöntemler izlenmiştir:  

 

- Uluslararası girişimcilik yönelimi, çevre koşulları, girişimcinin 

ve üst düzey yöneticilerin küresel düşünce yapısı ve stratejik 

adaptasyon tiplerinin özelliklerine ilişkin ifadeler Đngilizce’den 

Türkçe’ye ve ardından da yine Đngilizce’ye tercüme edilmiştir. 

Böylece diller arası geçişte hangi ifadelerde ne gibi farklılıklar 

olabileceği tespit edilmiş ve buna göre Türkçe karşılıklarında 

düzeltmeler yapılmıştır. 

 

- Uluslararası girişimcilik yönelimi, çevre koşulları ve stratejik 

adaptasyon tiplerinin özelliklerine ilişkin ifadelere Türkçe 

kaynaklarda (daha önce yapılmış araştırmalarda) rastlanıldığı 

için bu ifadelerle de karşılaştırma yapılmıştır. 

 

- Tüm ifadeler hazırlandıktan sonra Ek-1’de yer alan anket formu 

oluşturulmuş ve bu anket formu cevaplayacak kişilere hitaben 

yazılmış bir ön bilgi yazısı ile başlanmıştır. 
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- Anket formunu bu alanda uzman olan öğretim görevlilerinden 

araştırma yöntem bilimi açısından değerlendirmeleri 

istenmiştir. Bu kişilerin verdikleri öneriler doğrultusunda anket 

sorularında değişiklikler yapılmıştır. Örneğin, içinde farklı 

cevaplanması mümkün iki alt soruyu bulunduran sorular iki 

ayrı soru haline getirilmiş, araştırmanın amacı dışında kalan 

sorular anket formundan çıkartılmıştır. 

 

- Anket formunda yer alan uluslararası girişimcilik yönelimi ve 

girişimcinin veya üst düzey yöneticilerin küresel düşünce 

yapısı gibi bazı kavramların tanımları verilmiştir.   

 

4.4.2. Geçerlilik Analizi   

 

Faktör analizi ile, anketteki soru ve ifadelerin ölçülmek istenen 

konular ile ne kadar ilgili oldukları değerlendirilmektedir. Faktör 

analizinde dikkat edilmesi gereken kriterler şunlardır:  

 

- Korelasyon katsayıları 0,9 ve fazla olan ifadeler, çoklu 

doğrusallık (multicollinearity) ve tekillik (singularity) 

problemine yol açıp analizi zayıflatabileceğinden analizden 

atılmalıdır. 

 

- Çoklu doğrusallık bakımından genel durumu gösteren ve 

korelasyon matrisinin altında bulunan determinant değeri 

0,00001’den büyük olmalıdır. 
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- Katılımcılardan edilen verilerin faktör çözümlemesine uygun 

olup olmadığının belirlemesinde uygulanan Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) değerinin 0,5 veya üzeri, Bartlett testinin ise 

0,05’lik düzeyde anlamlı olması gerekmektedir. 

 

- Ölçeğin kaç faktörden oluştuğunun belirlenmesinde, özdeğer 

(Eigenvalue) istatistiğinden yararlanılmaktadır. Özdeğer 

istatistiği 1’den büyük olan faktörler anlamlı olarak kabul 

edilmektedir. Özdeğer istatistiği 1’den küçük olan faktörler 

dikkate alınmamaktadır14. 

 

- Faktörün tanımladığı maddeyi ölçmesi için o faktörle olan 

ilişkisini gösteren faktör yük değerinin 0.40 ve daha yüksek 

olması gerekmektedir.  

 

Anket formunun birinci bölümünde yer alan “Türk işletmelerinin 

Kırgızistan’daki faaliyet süresi, girişimcilik faaliyeti, çalışan sayısı, genel 

başarı durumu” ve anket formunun dördüncü bölümünde yer alan 

“işletmelerin uluslararası iş deneyimi, yabancı dil bilgisi, dış pazar bilgisi, 

iş bağlantıları” ile bu unsurların “etkisine” ilişkin ifadeler ölçek olarak 

alınmadığı için faktör analizi yapılmamıştır.  

 

Đşletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimi, çevre koşulları ile 

girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin küresel düşünce yapısı ile ilgili 

ölçeklerin yapı geçerliliği ve güvenilirliğini ortaya koymak açısından, 

faktör analizi yapılmış ve araştırmada kullanılan ölçeklerden çıkarılması 

gereken ifadeler olup olmadığı araştırılmıştır.  

                                                
14 Şeref Kalaycı v.d., SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli Đstatistik Teknikleri, 2. Baskı, 
Asil Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Ankara, 2006, s. 321-322. 
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4.4.2.1. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi Ölçeğinin 

Geçerlilik Analizi  

 

Faktör analizi ile ilgili olarak yukarıda sıralamış olduğum kriterler 

dikkate  alınmış ve uluslararası girişimcilik yönelimine ilişkin 15 ifade 

faktör analizine tabi tutulmuştur. “Varimax” dönüşüm (rotation) yöntemi 

ve “temel bileşenler” (principal components) çıkarım (extraction) yöntemi 

uygulanmıştır. Faktör analizinde aynı yapıyı ölçmeyen ifadelerin 

ayıklanmasına ve ölçekte yer alacak faktör sayısına karar verilmeye 

çalışılmıştır.  

 

Uluslararası girişimcilik yönelimi ölçeğinin temel bileşenler faktör 

analizinde determinant değeri 0,010 ve KMO değeri 0,797 çıkmıştır. 

Bartlett testi ise 0,05’lik seviyede anlamlıdır. Bu iki test sonuçundan elde 

edilen bulgular faktör analizi yapabilmek için üzerinde çalışılan örneklem 

büyüklüğünün yeterli ve verilerin ise faktör analizi yapabilmek için uygun 

olduğunu göstermektedir. Ölçekte yer alan tüm ifadelerin madde yükü 

0,60’ın üzerindedir.  

 

Özdeğerlerin 1’in üzerinde olması kriterine göre çıkarım 

yapıldığında, 15 ifade toplam beş alt faktörlü yapı oluşturmuştur. Ancak, 

4. faktör altında sadece 1 ifade (YENI1) ve 5. faktör altında da 2 ifade 

(YENI5, YENI6)  yer almaktadır. Faktör oluşturmak için en az 3 ifade 

olması gerektiğinden15, bu 3 ifade ölçekten çıkartılmış ve 4. ve 5. faktör 

dikkate alınmamıştır.  

                                                
15 Hüner Şencan, Sosyal ve Davranışsal Ölçümlerde Güvenilirlik ve Geçerlilik, Seçkin 
Yayıncılık, Ankara, 2005, s.1-867.  
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Araştırmada 3 faktör ve 12 ifade ile devam edilmiştir. Bu üç alt 

faktör ve 12 ifadeden oluşan ölçeğin determinant değeri ,017’ye çıkmıştır. 

KMO değeri ,844 ve Bartlett testi 0,05’lik seviyede anlamlıdır. Bu üç alt 

faktör toplam varyansın %75,679’unu açıklamaktadır. Analiz dahilinde 

“yeniden oluşturulan korelasyon” (reproduced correlation) tablosunun 

altındaki artık değerler (residuals) de incelenmiştir. Buna göre, toplam 

artık değerlerin %50’lik kısmı 0,05’ten büyüktür. Đlgili analizler 

sonucunda ifadeler atıldıktan sonra oluşan üç faktöre verilen adlar, 

faktörler altındaki ifadeler ve faktör yükleri Tablo 8’de görülmektedir.  

 

Tablo 8. Uluslararası Girişimcilik Yönelimini Ölçmeye Yönelik 

Oluşturulmuş Đfadelerin Faktör Analizi Sonuçları 

Đfadeler Proaktiflik Yenilikçilik Risk Alma
YENĐ2 ,839
YENĐ3 ,786
YENĐ4 ,770
RĐSK1 ,879
RĐSK2 ,632
RĐSK3 ,813
PRO1 ,685
PRO2 ,735
PRO3 ,668
PRO4 ,818
PRO5 ,867
PRO6 ,882

Özdeğerler 4,343 2,161 2,289
Açıklanan Varyans (%) 72,380 72,028 76,290
Toplam Açıklanan Varyans (%) 75,679

Faktörler

 

 

Tablo 8 incelendiğinde uluslararası girişimcilik yönelimini 

ölçmeye yönelik proaktiflik faktörünün 6 ifadeden (PRO1, PRO2, PRO3, 

PRO4, PRO5, PRO6), yenilikçilik faktörünün 3 ifadeden (YENĐ2, YENĐ3, 
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YENĐ4) ve risk alma faktörünün 3 ifadeden (RĐSK1, RĐSK2, RĐSK3) 

oluştuğu görülmektedir.    

 

Proaktiflik faktörüne ait özdeğer 4,343 olarak bulunmuştur. Bu 

faktörün içerdiği ifadelerin madde yükleri incelendiğinde faktör yüklerinin 

,668 ile ,882 arasında olduğu görülmektedir. Tek başına bu alt faktörün 

açıkladığı varyans ise, %72,380’dir. Tablo 9 proaktiflik faktörünü 

oluşturan ifadelere yönelik elde edilen öz değerler ve toplam açıklanan 

varyansları göstermektedir. 

 

Tablo 9. Proaktiflik Faktörü Đçin Toplam Açıklanan Varyans 

Bileşenler Toplam Varyans % Kümülatif % Toplam Varyans % Kümülatif %

PRO1 4,343 72,380 72,380 4,343 72,380 72,380

PRO2 ,540 8,992 81,372

PRO3 ,435 7,245 88,617

PRO4 ,315 5,257 93,874

PRO5 ,220 3,663 97,537

PRO6 ,148 2,463 100,000

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 

Başlangıç Özdeğerler
Faktör Yüklerinin Karelerinin 

Toplamının Çıkarımı 

 

 

Yenilikçilik faktörüne ait özdeğer ise 2,161 olarak bulunmuştur. Bu 

faktörün içerdiği ifadelerin madde yükleri incelendiğinde faktör yüklerinin 

,770 ile ,839 arasında olduğu görülmektedir. Tek başına bu alt faktörün 

açıkladığı varyans ise, %72,028’dir. Yenilikçilik faktörünü oluşturan 

ifadelere yönelik elde edilen öz değerler ve toplam açıklanan varyanslar 

aşağıda Tablo 10’da görülmektedir.  
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Tablo 10. Yenilikçilik Faktörü Đçin Toplam Açıklanan Varyans 

Bileşenler Toplam Varyans % Kümülatif % Toplam Varyans % Kümülatif %

YENĐ2 2,161 72,028 72,028 2,161 72,028 72,028

YENĐ3 ,461 15,376 87,404

YENĐ4 ,378 12,596 100,000

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 

Başlangıç Özdeğerler
Faktör Yüklerinin Karelerinin 

Toplamının Çıkarımı 

 

    

Risk alma faktörüne ait özdeğer de 2,289 olarak bulunmuştur. Bu 

faktörün içerdiği ifadelerin madde yükleri incelendiğinde faktör yüklerinin 

,632 ile ,879 arasında olduğu görülmektedir. Tek başına bu alt faktörün 

açıkladığı varyans ise, %76,290’dir. Risk alma faktörünü oluşturan 

ifadelere yönelik elde edilen öz değerler ve toplam açıklanan varyanslar 

aşağıda Tablo 11’de görülmektedir.  

 

Tablo 11. Risk Alma Faktörü Đçin Toplam Açıklanan Varyans 

Bileşenler Toplam Varyans % Kümülatif % Toplam Varyans % Kümülatif %

RĐSK1 2,289 76,290 76,290 2,289 76,290 76,290

RĐSK2 ,372 12,387 88,676

RĐSK3 ,340 11,324 100,000

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 

Başlangıç Özdeğerler
Faktör Yüklerinin Karelerinin 

Toplamının Çıkarımı 

 

 

Sonuç olarak, yapılan faktör analizinin ardından ölçeğin son hali 12 

ifadeden oluşan 3 faktörlü bir yapı göstermektedir.  

 

 

 



 196 

4.4.2.2. Çevre Koşulları Ölçeğinin Geçerlilik Analizi  

 

Ev sahibi ülkenin çevre koşullarını ölçmeye yönelik olarak 

kullanılan ölçeğin yapı geçerliliğini ve ölçeğin faktör yapısını test etmek 

amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Çıkarım (extraction) yöntemi olarak 

“temel bileşenler” (principal components), dönüşüm (rotation) yöntemi 

olarak da “varimax” kullanılmıştır.  

 

Analiz sonucunda, uluslararası çevre unsurları ölçeğinin temel 

bileşenler faktör analizinde determinant değeri ,090 ve KMO değeri 0,642 

çıkmıştır. Bartlett testi ise 0,05 seviyesinde anlamlıdır. Bu iki test 

sonuçundan elde edilen bulgular faktör analizi yapabilmek için üzerinde 

çalışılan örneklem büyüklüğünün yeterli ve verilerin ise faktör analizi 

yapabilmek için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçekte yer alan tüm 

ifadelerin faktör yükü 0,60’ın üzerindedir.  

 

Özdeğerlerin 1’in üzerinde olması kriterine göre çıkarım 

yapıldığında, 8 değişken toplam üç alt faktörlü yapı oluşturmuştur. Ancak, 

3. faktör altında sadece 2 ifade (DĐNA1, DĐNA5) yer almaktadır. Faktör 

oluşturmak için en az 3 ifade olması gerektiğinden (Şencan, 2005), bu 2 

ifade atılmış ve 3. faktör dikkate alınmamıştır. Araştırmada 2 faktör ve 6 

ifade ile devam edilmiştir.  

 

Analiz tekrarlandığında, bu iki alt faktör ve 6 ifadeden oluşan 

ölçeğin determinant değeri ,161’e çıkmıştır. KMO değeri ,694 ve Bartlett 

testi 0,05’lik seviyede anlamlıdır. Bu iki alt faktör toplam varyansın 

%67,387’sini açıklamaktadır. Analiz dahilinde “yeniden oluşturulan 

korelasyon” (reproduced correlation) tablosunun altındaki artık değerler 

(residuals) de incelenmiştir. Buna göre, toplam artık değerlerin %66’lık 
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kısmı 0,05’ten büyüktür. Đlgili analizler sonucunda ifadeler atıldıktan sonra 

oluşan faktörlere verilen adlar, faktörler altındaki ifadeler ve ifadelerin 

madde yükleri Tablo 12’de görülmektedir. 

 

Tablo 12. Çevre Koşullarını Ölçmeye Yönelik Oluşturulmuş 

Đfadelerin Faktör Analizi Sonuçları 

Đfadeler
Çevrenin 

Düşmanlığı
Çevrenin 

Dinamizmi
DĐNA2 ,762
DĐNA3 ,721
DĐNA4 ,869
DUSM1 ,803
DUSM2 ,874
DUSM3 ,702

Özdeğerler 1,986 1,969
Açıklanan Varyans (%) 66,189 65,649
Toplam Açıklanan Varyans (%)

Faktörler

67,387  

 

Tablo 12 incelendiğinde çevre koşullarını ölçmeye yönelik 

çevrenin düşmanlığı faktörünün 3 ifadeden (DUSM1, DUSM2, DUSM3) 

ve çevrenin dinamizmi faktörünün 3 ifadeden (DĐNA2, DĐNA3, DĐNA4) 

oluştuğu görülmektedir.  

 

Çevrenin düşmanlığı faktörüne ait özdeğer 1,986 olarak 

bulunmuştur. Bu faktörün içerdiği ifadelerin madde yükleri incelendiğinde 

,702 ile ,874 arasında olduğu görülmektedir. Tek başına bu alt faktörün 

açıkladığı varyans ise, %66,189’dur. Tablo 13 çevrenin düşmanlığı 

faktörünü oluşturan ifadelere yönelik elde edilen öz değerler ve toplam 

açıklanan varyansları göstermektedir. 

 



 198 

Tablo 13. Çevrenin Düşmanlığı Faktörü Đçin  

Toplam Açıklanan Varyans 

Bileşenler Toplam Varyans % Kümülatif % Toplam Varyans % Kümülatif %

DUSM1 1,986 66,189 66,189 1,986 66,189 66,189

DUSM2 ,672 22,414 88,603

DUSM3 ,342 11,397 100,000

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 

Başlangıç Özdeğerler
Faktör Yüklerinin Karelerinin 

Toplamının Çıkarımı 

 

Çevrenin dinamizmi faktörüne ait özdeğer ise, 1,969 olarak 

bulunmuştur. Bu faktörün içerdiği ifadelerin madde yükleri incelendiğinde  

,721 ile ,869 arasında olduğu görülmektedir. Tek başına bu alt faktörün 

açıkladığı varyans ise, %65,649’dur. Tablo 14 çevrenin dinamizmi 

faktörünü oluşturan ifadelere yönelik elde edilen öz değerler ve toplam 

açıklanan varyansları göstermektedir. 

 

Tablo 14. Çevrenin Dinamizmi Faktörü Đçin  

Toplam Açıklanan Varyans 

Bileşenler Toplam Varyans % Kümülatif % Toplam Varyans % Kümülatif %

DĐNA2 1,969 65,649 65,649 1,969 65,649 65,649

DĐNA3 ,568 18,931 84,579

DĐNA4 ,463 15,421 100,000

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 

Başlangıç Özdeğerler
Faktör Yüklerinin Karelerinin 

Toplamının Çıkarımı 

 

 

Sonuç olarak, yapılan faktör analizinin ardından çevre koşulları  

ölçeğinin son hali 6 ifadeden oluşan 2 faktörlü bir yapı oluşturmuştur.   
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4.4.2.3. Küresel Düşünce Yapısı Ölçeğinin Geçerlilik 

Analizi 

 

Küresel düşünce yapısı ölçeğinin yapı geçerliliğini ve ölçeğin 

faktör yapısını test etmek amacıyla faktör analizi yapılmıştır. Faktör 

analizi ile ilgili genel kriterler göz önüne alınmış ve küresel düşünce 

yapısına ilişkin 15 ifade faktör analizine tabi tutulmuştur. Değişkenlere 

çıkarım (extraction) yöntemi olarak “temel bileşenler” (principal 

components), dönüşüm (rotation) yöntemi olarak da “varimax” 

kullanılmıştır.  

 

Analiz sonucunda, küresel düşünce yapısı ölçeğinin temel 

bileşenler faktör analizinde determinant değeri ,001 ve KMO değeri 0,611 

çıkmıştır. Bartlett testi 0,05’lik seviyede anlamlıdır. Bu iki test sonuçundan 

elde edilen bulgular faktör analizi yapabilmek için üzerinde çalışılan 

örneklem büyüklüğünün yeterli ve verilerin ise faktör analizi yapabilmek 

için uygun olduğunu göstermektedir. Ölçekte yer alan tüm ifadelerin 

madde yükü 0,50’ın üzerindedir.  

 

Özdeğerlerin 1’in üzerinde olması kriterine göre çıkarım 

yapıldığında, 15 ifade toplam beş alt faktörlü yapı oluşturmuştur. Ancak, 

1. faktör altında sadece 2 ifade (ETNO3, ETNO4) ve 2. faktör altında da 2 

ifade (JEO3, JEO5) yer almaktadır. Faktör oluşturmak için en az 3 ifade 

olması gerektiğinden (Şencan, 2005), bu 4 ifade ölçekten çıkartılmış ve    

1. ve 2. faktör dikkate alınmamıştır. Araştırmada 3 faktör ve 11 ifade ile 

devam edilmiştir.  

 

Bu üç alt faktör ve 11 ifadeden oluşan ölçeğin determinant değeri 

,020’ye çıkmıştır. KMO değeri ,627 ve Bartlett testi 0,05’lik seviyede 
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anlamlıdır. Bu üç alt faktör toplam varyansın %70,462’sini açıklamaktadır. 

Analiz dahilinde “yeniden oluşturulan korelasyon” (reproduced 

correlation) tablosunun altındaki artık değerler (residuals) de incelenmiştir. 

Buna göre, toplam artık değerlerin %58’lik kısmı 0,05’ten büyüktür. Đlgili 

analizler sonucunda ifadeler atıldıktan sonra oluşan üç faktöre verilen 

adlar, faktörler altındaki ifadeler ve madde yükleri Tablo 15’te 

görülmektedir. 

 

Tablo 15. Küresel Düşünce Yapısını Ölçmeye Yönelik Oluşturulmuş 

Đfadelerin Faktör Analizi Sonuçları 

Đfadeler Etnosentrik Jeosentrik Polisentrik
ETNO1 ,832
ETNO2 ,540
ETNO5 ,816
POLĐ1 ,515
POLĐ3 ,785
POLĐ4 ,759
POLĐ5 ,822
POLĐ2 ,771
JEO1 ,787
JEO2 ,785
JEO4 ,700

Özdeğerler 1,856 2,220 2,023
Açıklanan Varyans (%) 61,854 55,512 50,565
Toplam Açıklanan Varyans (%)

Faktörler

70,462  

 

Tablo 15 incelendiğinde, küresel düşünce yapısını ölçmeye yönelik 

etnosentrik faktörünün 3 ifadeden (ETNO1, ETNO2, ETNO5), jeosentrik 

faktörünün 4 ifadeden (POLĐ2, JEO1, JEO2, JEO4) ve polisentrik  

faktörünün 4 ifadeden (POLĐ1, POLĐ3, POLĐ4, POLĐ5) oluştuğu 

görülmektedir. 

 

Etnosentrik faktörüne ait özdeğer 1,856  olarak bulunmuştur. Bu 

faktörün içerdiği ifadelerin madde yükleri incelendiğinde ,540 ile ,832 
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arasında olduğu görülmektedir. Tek başına bu alt faktörün açıkladığı 

varyans ise, %61,854’tür. Tablo 16 etnosentrik faktörünü oluşturan 

ifadeler yönelik elde edilen öz değerler ve toplam açıklanan varyansları 

göstermektedir: 

 

Tablo 16. Etnosentrik Düşünce Yapısı Faktörü Đçin  

Toplam Açıklanan Varyans 

Bileşenler Toplam Varyans % Kümülatif % Toplam Varyans % Kümülatif %

ETNO1 1,856 61,854 61,854 1,856 61,854 61,854

ETNO2 ,640 21,344 83,198

ETNO5 ,504 16,802 100,000

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 

Başlangıç Özdeğerler
Faktör Yüklerinin Karelerinin 

Toplamının Çıkarımı 

 

 

Jeosentrik faktörüne ait özdeğer 2,220 olarak bulunmuştur. Bu 

faktörün içerdiği ifadelerin madde yüklerinin ,700 ile ,787 arasında olduğu 

görülmektedir. Tek başına bu alt faktörün açıkladığı varyans ise, 

%55,512’dir. Tablo 17 jeosentrik faktörünü oluşturan ifadelere yönelik 

elde edilen öz değerler ve toplam açıklanan varyansları göstermektedir.  

 

Tablo 17. Jeosentrik Düşünce Yapısı Faktörü Đçin 

Toplam Açıklanan Varyans 

Bileşenler Toplam Varyans % Kümülatif % Toplam Varyans % Kümülatif %

POLĐ2 2,220 55,512 55,512 2,220 55,512 55,512

JEO1 ,765 19,120 74,632

JEO2 ,604 15,090 89,722

JEO4 ,411 10,278 100,000

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 

Başlangıç Özdeğerler
Faktör Yüklerinin Karelerinin 

Toplamının Çıkarımı 
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Polisentrik faktörüne ait özdeğer 2,023  olarak bulunmuştur. Bu 

faktörün içerdiği ifadelerin madde yüklerinin ,515 ile ,822 arasında olduğu 

görülmektedir. Tek başına bu alt faktörün açıkladığı varyans ise, 

%50,565’tir. Tablo 18 polisentrik faktörünü oluşturan ifadelere yönelik 

elde edilen öz değerler ve toplam açıklanan varyansları göstermektedir.  

 

Tablo 18. Polisentrik Faktörü Đçin Toplam Açıklanan Varyans 

Bileşenler Toplam Varyans % Kümülatif % Toplam Varyans % Kümülatif %

POLĐ1 2,023 50,565 50,565 2,023 50,565 50,565

POLĐ3 ,901 22,513 73,078

POLĐ4 ,672 16,803 89,881

POLĐ5 ,405 10,119 100,000

Çıkarım yöntemi: Temel Bileşenler Analizi 

Başlangıç Özdeğerler
Faktör Yüklerinin Karelerinin 

Toplamının Çıkarımı 

 

 

Sonuç olarak, yapılan faktör analizinin ardından küresel düşünce 

yapısı ölçeğinin son hali 11 ifadeden oluşan 3 faktörlü bir yapı 

göstermektedir.  

 

4.4.3. Güvenilirlik Analizi   

 

Ölçeklerin güvenilirliğini ölçmek için kullanılan yöntemlerden biri 

Alfa analizidir (cronbach alfa katsayısı). Ölçekte yer alan k sorunun 

varyansları toplamının genel varyansa oranlaması ile bulunan ve 0 ile 1 

arasında değerler alan Alfa katsayısı, bir ağırlıklı standart değişim 

ortalamasıdır. Cronbach alfa katsayısı, ölçekte yer alan k sorunun homojen 
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bir yapıyı açıklamak üzere bir bütün oluşturup oluşturmadıklarını 

araştırır16.  

 

Alfa katsayısının bulunabileceği aralıklar ve buna bağlı olarak da 

ölçeğin güvenilirlik durumu aşağıda verilmiştir: 

 

 0,00 ≤ α ≤ 0,40 ise, ölçek güvenilir değildir 

 0,40 ≤ α ≤ 0,60 ise, ölçek düşük güvenilirliktedir 

0,60 ≤ α ≤ 0,80 ise, ölçek oldukça güvenilirdir 

0,80 ≤ α ≤ 1,00 ise, ölçek yüksek derecede güvenilirdir. 

 

4.4.3.1. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi Ölçeğinin 

Güvenilirlik Analizi  

 
Uluslararası girişimcilik ölçeğine ilişkin güvenilirlik analizlerinin 

sonuçları Tablo 19’da bulunmaktadır.  

 

Tablo 19. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi Ölçeğinin  

Güvenilirlik Analizi Sonuçları 

FAKTÖR

Cronbach 
Alfa Değeri

Toplam Ölçek 
Đçin Cronbach 

Alfa Değeri
Cronbach Alfa 

Değeri

Toplam Ölçek 
Đçin Cronbach 

Alfa Değeri
Proaktiflik ,922 ,922
Yenilikçilik ,692 ,804
Risk Alma ,836 ,836

,919,903

Faktör Analizinden Önce Faktör Analizinden Sonra

 

 

                                                
16 Aziz Akgül, Osman Çevik, Đstatistiksel Analiz Teknikleri, Mustafa Kitabevi, 2005, s. 
434-435.  
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Tablo 19’dan görüldüğü üzere, faktör analizi yapılmadan önce 

yenilikçilik faktörünün Cronbach α katsayısı ,692 iken, faktör analizi ile 

bu faktöre ait üç ifadenin (YENĐ1, YENĐ5, YENĐ6) çıkartılması 

sonucunda faktörün Cronbach α katsayısı ,804’e çıkmıştır.  

 

Ölçeğin tümüne ilişkin güvenilirlik analizi uygulandığında, 

uluslararası girişimcilik yönelimi ölçeğinin Cronbach α güvenilirlik 

katsayısı ,919 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin faktör analizi 

uygulanmadan önceki güvenilirlik katsayısı ise ,903’tür. Bu durumda, 

yapılan analizler sonucunda ölçeğin güvenilirliğinin arttığı ve ölçeğin 

oldukça yüksek bir güvenilirliğe sahip olduğu ifade edilebilir. 

 

4.4.3.2. Çevre Koşulları Ölçeğinin Güvenilirlik Analizi 

 
Çevre koşulları ölçeğine ilişkin güvenilirlik analizlerinin sonuçları 

Tablo 20’de bulunmaktadır.  

 

Tablo 20. Çevre Koşulları Ölçeğinin Güvenilirlik   

Analizi Sonuçları 

FAKTÖR

Cronbach Alfa 
Değeri

Toplam Ölçek 
Đçin Cronbach 

Alfa Değeri
Cronbach 

Alfa Değeri

Toplam Ölçek 
Đçin Cronbach 

Alfa Değeri

Çevrenin Düşmanlığı ,737 ,737

Çevrenin Dinamizmi ,675 ,738
,760

Faktör Analizinden Önce Faktör Analizinden Sonra

,744

 

 

Tablo 20’den görüldüğü üzere, faktör analizi yapılmadan önce 

dinamizm faktörünün Cronbach α =,675 olmuştur. Faktör analizi ile bu 
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faktöre ilişkin iki ifadenin (DĐNA1, DĐNA5) çıkartılması sonucunda 

dinamizm faktörünün Cronbach α =,760’a çıkmıştır.   

 

Ölçeğin tümüne ilişkin güvenilirlik analizi uygulandığında, 

uluslararası çevre unsurları ölçeğinin Cronbach α güvenilirlik 

katsayısı ,760 olarak belirlenmiştir. Ölçeğin faktör analizi 

uygulanmadan önceki güvenilirlik katsayısı ise ,744’tür. Bu durumda, 

yapılan analizler sonucunda ölçeğin güvenilirliğinin arttığı ve ölçeğin 

oldukça güvenilir olduğu söylenebilir.  

 

4.4.3.3. Küresel Düşünce Yapısı Ölçeğinin 

Güvenilirlik Analizi 

 
Küresel düşünce yapısı ölçeğine ilişkin güvenilirlik analizlerinin 

sonuçları Tablo 21’de bulunmaktadır.  

 

Tablo 21. Küresel Düşünce Yapısı Ölçeğinin Güvenilirlik   

Analizi Sonuçları 

FAKTÖR

Cronbach 
Alfa Değeri

Toplam Ölçek 
Đçin Cronbach 

Alfa Değeri
Cronbach 

Alfa Değeri

Toplam Ölçek 
Đçin Cronbach 

Alfa Değeri
Etnosentrik ,658 ,690
Jeosentrik ,727 731
Polisentrik ,760 ,784

Faktör Analizinden Önce Faktör Analizinden Sonra

,630 ,701

 

 

Tablo 21’den görüldüğü üzere, faktör analizi yapılmadan önce 

etnosentrik faktörünün Cronbach α =,658, jeosentrik faktörünün α =,727 

ve polisentrik faktörünün α =,760 olmuştur. Faktör analizi ile bu ölçeğe 

ilişkin dört ifadenin (ETNO3, ETNO4, JEO3, JEO5) çıkartılması 
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sonucunda etnosentrik faktörünün Cronbach α =,690’a, jeosentrik 

faktörünün α =,731’e ve polisentrik faktörünün α=,784’e çıkmıştır.  

 

Ölçeğin tümüne ilişkin güvenilirlik analizi uygulandığında, küresel 

düşünce yapısı ölçeğinin Cronbach α güvenilirlik katsayısı ,701 olarak 

belirlenmiştir. Ölçeğin faktör analizi uygulanmadan önceki güvenilirlik 

katsayısı ise ,630’dur. Bu durumda, yapılan analizler sonucunda ölçeğin 

güvenilirliğinin arttığı ve ölçeğin oldukça güvenilir olduğu ifade edilebilir. 

 

4.5. Araştırmanın Bulguları  

 

Bu başlık altında; araştırmaya katılan işletmelerin genel özellikleri, 

uluslararası girişimcilik yöneliminin analizi, ev sahibi ülkenin çevre 

koşullarının analizi, örgütsel unsurların analizi ve stratejik adaptasyon 

analizi bulunmaktadır. Ayrıca, uluslararası girişimcilik yönelimi, çevre 

koşulları ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkilere 

yönelik korelasyon ve regresyon analizi ile araştırmaya katılan işletmelerin 

ev sahibi ülkedeki faaliyet süreleri, girişimcilik faaliyetleri ve genel başarı 

durumları ile stratejik adaptasyon tiplerinin karşılaştırılmasına yönelik 

analiz yer almaktadır.    

 

4.5.1. Araştırmaya Katılan Türk Đşletmelerinin Genel 

Özellikleri 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin genel özelliklerine ilişkin frekans 

ve yüzde dağılımları Tablo 22’de görülmektedir. 
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Tablo 22. Araştırmaya Katılan Đşletmelerin Genel Özellikleri 

20 %35,7 20 %35,7 12 %21,4 4 %7,1

8 %14,3 10 %17,9 5 %8,9 33 %58,9

0 %0,0 0 %0,0 15 %26,8 24 %42,9 17 %30,4

Faaliyet Süresi

YüksekYetersiz Ort.Altı Ortalama Ort.Üstü

Girişimcilik Faaliyeti

Genel Başarı Durumu

Đhracat Str. Ortaklık Ort. Girişim D. Yatırım

1-5 yıl 6-10 yıl 11-15 yıl 15 yıl. fazla

 

 

 Tablo 22’de görüldüğü üzere, araştırmaya katılan işletmelerin 

Kırgızistan’daki faaliyet süreleri, girişimcilik faaliyetleri ve genel başarı 

durumları ile ilgili veriler elde edilmiştir. Bunlardan faaliyet sürelerine 

ilişkin olarak, işletmelerin 20’si (%35,7) 1-5 yıl, 20’si (%35,7)  6-10 yıl, 

12’si (%21,4) 11-15 yıl ve kalan 4’ü (%7,1) ise 15 yıldan fazla süre ile 

Kırgızistan’da faaliyet göstermektedir.  

 

Đşletmelerin Kırgızistan’a yönelik girişimcilik faaliyetleri ile ilgili 

olarak, işletmelerin 8’i (%14,3) ihracat, 10’u (%17,9) stratejik ortaklık, 5’i 

(%8,9) ortak girişim ve 33’ü (%58,9) doğrudan yatırım faaliyetinde 

bulunmaktadır.  

 

Đşletmelerin Kırgızistan’daki genel başarı durumuna ilişkin veriler 

incelendiğinde, bu işletmelerin 15’i (%26,8) genel başarı durumunu 

ortalama, 24’ü (%42,9) ortalamanın üstü ve 17’si (%30,4) yüksek olarak 

belirtmiştir. Araştırmaya katılan işletmelerden Kırgızistan’ki genel başarı 

durumunu yetersiz ve ortalamanın altı olarak belirten olmamıştır.    
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4.5.2. Uluslararası Girişimcilik Yöneliminin Analizi 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimi 

yapılan literatür çalışması ve ölçekte yer alacak değişkenleri belirlemeye 

yönelik analizler sonucunda elde edilen 12 değişken ile Likert tipi ölçekle 

(1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) ölçülmüştür.  

 

Yapılan analizler sonucunda Türk işletmelerinin uluslararası 

girişimcilik yönelimini ölçmeye yönelik oluşan üç faktör (Yenilikçilik, 

Risk alma ve Proaktiflik) ve bu faktörlerin altında yer alan ifadelere ilişkin 

sonuçlar, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 23’te görülmektedir. 

 

Tablo 23. Uluslararası Girişimcilik Yönelimine Đlişkin  

Temel Göstergeler 

N Ortalama Standart 
Sapma

YENI2 Yeni ürün ve hizmet geliştirme konusuna firmamız çok önem 
verir. 

56 4.4643 0.6314

YENI3 Yeni ürün ve hizmet geliştirebilmek için yeterli ölçüde harcama 
yapılır.

56 4.2321 0.6873

YENI4 Firmamız son 5 yıl içerisinde yeni pazarlara girdi.
56 4.2679 0.7505

4.3214 0.5859

YENĐLĐKÇĐLĐK

ORTALAMA  

RISK1 Firmamız, getiri şansı fazla ama risk oranı yüksek projeleri 
uygulama eğilimindedir. 56 3.9107 1.1643

RISK2 Firmamızda risk alma olumlu bir girişim ve davranış olarak 
görülür. 56 4.0893 0.8372

RISK3 Firmamızın rakiplerine kıyasla risk alma eğilimi daha 
yüksektir. 56 4.1250 1.0102

4.0417 0.8786

RĐSK ALMA 

ORTALAMA  
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PRO1 Firmamız rakiplerin hamlelerini bekleyip onlara cevap vermeye 
değil, ilk hamleyi kendisi yapmaya çalışır.

56 4.2143 0.8886

PRO2 Rakiplerimiz bizim önderlik etmemizi beklerler. 
56 4.0357 0.8731

PRO3 Firmamız her konuda rakiplerinden önce davranmaya çaba sarf 
eder.

56 4.2857 0.7796

PRO4 Rakiplerimizle kıyaslandığında, biz yeni ürün ve hizmetlerin 
sunulmasında ilkler arasında yer almaktayız.

56 4.2857 0.7796

PRO5 Rakiplerimizle kıyaslandığında, biz yeni teknolojilerin 
getirilmesinde ilkler arasında yer almaktayız.

56 4.1964 0.8617

PRO6 Rakiplerimizle kıyaslandığında, biz yeni yönetim tekniklerinin 
uygulanmasında ilkler arasında yer almaktayız.

56 4.1071 0.9850

4.1875 0.7331

56 4.1835 0.6190

PROAKTĐFLĐK

ORTALAMA
GENEL ORTALAMA  

 
Tablo 23’te görüldüğü gibi, araştırmaya katılan işletmelerin 

uluslararası girişimcilik yönelimine ait puanlar genel olarak 4,18’dir. Bu 

puan işletmelerin uluslararası girişimcilik yöneliminin genel olarak iyi 

olduğunu göstermektedir. 

 

Faktörler açısından incelendiğinde ise, “Yenilikçilik” başlığı 

altındaki ifadelere verilen cevapların ortalamasının 4,23 ile 4,46 arasında, 

“Risk alma”nın cevaplarının ortalaması 3,91 ile 4.12 arasında ve 

“Proaktiflik” başlığı altındaki ifadelere verilen cevapların ortalamasının ise 

4.03 ile 4,28 arasında olduğu görülmektedir. Yenilikçiliğe ilişkin bulgular, 

işletmelerin genelde yeni ürün ve hizmet geliştirme konusuna önem 

verdiklerine (4,46), bunun için yeterince harcama yaptıklarına (4,23) ve 

son 5 yıl içerisinde yeni pazarlara girdiklerine(4,32) işaret etmektedir.  

 

Risk alma açısından ise, bu işletmelerin genelde getiri şansı fazla 

ama risk oranı yüksek projeleri uygulama eğiliminde oldukları (3,91), risk 

almayı olumlu bir davranış olarak benimsedikleri (4,08) ve rakiplerine 

kıyasla risk alma eğilimlerinin daha yüksek olduğu (4,12) görülmektedir.  
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Proaktiflik açısından da benzer durum sözkonusudur. Bu 

işletmeler, rakiplerin hamlelerini bekleyip onlara cevap vermeye değil, ilk 

hamleyi kendileri yapmaya çalıştıklarını (4,21), her zaman rakiplerinden 

önce davranmaya çaba sarf ettiklerini (4,28), rakipleri ile kıyaslandığında 

yeni ürün ve hizmet sunmada (4,28), yeni teknolojilerin getirilmesinde 

(4,19) ve yeni yönetim tekniklerinin uygulanmasında (4,10) ilkler arasında 

yer aldıklarını belirtmişlerdir. Bu sonuç, Kırgızistan’da faaliyet gösteren 

Türk işletmelerinin uluslararası girişimcilik yöneliminin iyi olduğunu 

göstermektedir. 

 

4.5.3. Ev Sahibi Ülkenin Çevre Koşullarının Analizi 

 

Araştırmada ölçülen değişkenlerden birisi de, ev sahibi ülkenin 

çevre koşullarıdır. Çevre koşulları yapılan literatür çalışması ve ölçekte yer 

alacak ifadeleri belirlemeye yönelik analizler sonucunda elde edilen 6 

ifade Likert tipi ölçekle (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle 

Katılıyorum) ölçülmüştür. Yapılan analizler sonucunda ev sahibi ülkenin 

çevre koşullarını ölçmeye yönelik oluşan iki faktör (Çevrenin dinamizmi 

ve Çevrenin düşmanlığı) ve bu faktörlerin altında yer alan ifadelere ilişkin 

sonuçlar, ortalama ve standart sapma değerleri Tablo 24’te görülmektedir. 

 

Tablo 24. Ev Sahibi Ülkenin Çevre Koşullarına Đlişkin  

Temel Göstergeler 

N Ortalama Standart 
Sapma

DĐNA2 Pazarda ürün ve hizmetler çok çabuk demode olmaktadır 
(eskimektedir).

56 2.8214 0.9555

DĐNA3 Rakiplerin hamlelerini tahmin etmek zordur.
56 2.6429 1.0344

DĐNA4 Tüketici taleplerini/zevklerini tahmin etmek zordur.
56 2.4107 1.0229

56 2.6250 0.8142

ÇEVRENĐN DĐNAMĐZMĐ

ORTALAMA  
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DUSM1 Firmamın yaşamını sürdürmesi ve faaliyetlerini sağlıklı biçimde 
yürütmesi için çok riskli bir ortamdır. 

56 2.9107 1.1164

DUSM2 Çok stresli, yorucu ve düşmanca özellik taşıyan bir ortamdır. 
56 2.4286 0.9882

DUSM3 Büyük rekabetçi, politik veya teknolojik güçler karşısında 
firmamızın fazla önemsenmediği hükmeden çevre söz 
konusudur.  

56 2.5179 0.8736

56 2.6190 0.8076

56 2.6220 0.6753GENEL ORTALAMA

ÇEVRENĐN DÜŞMANLIĞI

ORTALAMA

 

 

Tablo 24’te görüldüğü gibi, ev sahibi ülkenin (Kırgızistan) çevre 

koşullarına ilişkin verilen cevapların ortalamasının olumsuz yönde olduğu 

görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ise, ortalamalar 2,41 ile 2,91 

arasında değişmektedir. Bu sonuçlar ev sahibi ülkenin çevre koşullarının 

tam olarak dinamik ve düşmanca özellik taşımadığına işaret etmektedir.  

 

“Çevrenin dinamizmi” başlığı altındaki ifadelere ilişkin cevaplar 

değerlendirildiğinde, işletmelerin rakiplerin hamlelerini (2,41),   

tüketicilerin taleplerini tahmin etmekte zorlanmadıkları (2,41) ve pazarda 

ürün ve hizmetlerin çok çabuk demode olmadığı (2,82) sonucu 

çıkmaktadır.  

 

“Çevrenin düşmanlığı” başlığı altındaki “Çok stresli, yorucu ve 

düşmanca özellik taşıyan bir ortamdır” (2,42) ve “Büyük rekabetçi 

güçlerin, politik ve teknolojik güçler karşısında firmamızın fazla 

önemsenmediği hükmeden çevre söz konusudur” (2,51) ifadelerine verilen 

cevaplar genel ortalamanın altındadır. Ancak, işletmelerin “Firmamın 

yaşamını sürdürmesi ve faaliyetlerini sağlıklı biçimde yürütmesi için çok 

stresli bir ortamdır” (2,91) ifadesine verdikleri yanıtların kararsızlığa yakın 

olduğu görülmektedir. Buna göre, ev sahibi ülke çevresinin stresli, yorucu 

ve düşmanca özellik taşımadığı, işletmelerin büyük rekabetçi, politik ve 

teknolojik güçler karşısında benimsendikleri, işletmelerin yaşamlarını ve 
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faaliyetlerini sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmeleri için çok riskli bir 

ortamın söz konusu olmadığı sonucu çıkmaktadır.          

 

4.5.4. Örgütsel Unsurların Analizi 

 

Örgütsel unsurlara ilişkin ifadeler, girişimcinin ve üst düzey 

yöneticilerin özellikleri, işletme kaynakları ve işletme büyüklüğü ile ilgili 

ifadelerden oluşmaktadır. Bunlardan, girişimcinin ve üst düzey 

yöneticilerin özellikleri ile ilgili olarak, uluslararası iş deneyimi, yabancı 

dil bilgisi ve küresel düşünce yapısı ve işletme kaynakları ile ilgili olarak 

dış pazar bilgisi ve iş bağlantılarına ait ifadeler yer almaktadır.  

 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk girişimcilerinin ve üst düzey 

yöneticilerin uluslararası iş deneyimini ve yabancı dil bilgisi ile 

işletmelerin dış pazar bilgisini ve iş bağlantılarını belirlemeye yönelik 

toplam 4 ifadenin ölçülmesinde Likert tipi (1=Hiç, 5=Çok) ölçek 

kullanılmıştır. Ayrıca, girişimcilerinin ve üst düzey yöneticilerin 

uluslararası iş deneyimi ve yabancı dil bilgisi ile işletmenin dış pazar 

bilgisi ve iş bağlantılarının bulundukları ülke koşullarına uyumu ve 

başarısı açısından etkisini belirlemeye yönelik toplam 5 ifadenin 

ölçülmesinde Likert tipi (1=Etkili değildir, 5=Çok etkilidir) ölçek 

kullanılmıştır. Girişimcilerin ve üst düzey yöneticilerin küresel düşünce 

yapısı ise, faktör analizi sonucunda elde edilen 11 ifade ile Likert tipi 

ölçekle (1=Kesinlikle Katılmıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum) 

ölçülmüştür. Đşletme büyüklüğü ise, çalışan sayısı ile ölçülmüş ve (1-50 

kişi=1, 51-250 kişi=2, 251-500 kişi=3, 500 kişiden fazla=4” şeklinde 

sıralama ölçeği kullanılmıştır. 
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Örgütsel unsurlar girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin 

özellikleri, işletme kaynakları ve işletme büyüklüğü açısından ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Tablo 25’te Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk 

girişimcilerinin ve üst düzey yöneticilerin uluslararası iş deneyimleri ve 

yabancı dil bilgisi ile ilgili ifadeleri, ortalama ve standart sapma değerleri 

görülmektedir. 

 

Tablo 25.  Girişimcilerin ve Üst Düzey Yöneticilerin Uluslararası Đş 

Deneyimleri ve Yabancı Dil Bilgisine Đlişkin Temel Göstergeler  

N Ortalama Standart 
Sapma

DENE1 Bulunduğu ülkede faaliyete başlamadan önceki uluslararası iş 
deneyimi

56 3.1786 1.1136

DENE2 Uluslararası iş deneyiminin işletmenin ülke koşullarına uyumu 
ve başarısı açısından etkisi 56 3.9286 0.8497

DĐLBĐL1 Bulunduğu ülkenin dilini bilme derecesi
56 3.3036 1.1106

DĐLBĐL2 Bulunduğu ülkenin dilini bilmenin işletmenin ülke koşullarına 
uyumu ve başarısı açısından etkisi 56 3.9821 0.9627

 

 

 Tablo 25’ten görüldüğü üzere, Kırgızistan’da faaliyet gösteren 

Türk girişimcilerinin ve üst düzey yöneticilerin Kırgızistan’da faaliyete 

başlamadan önceki uluslararası iş deneyimlerinin (3,17) ve Kırgızca’yı 

bilme derecesinin (3,30) orta olduğu görülmektedir. Bu iki unsurun 

bulundukları ülke koşullarına uyumu ve başarıları açısından etkisine 

yönelik olarak, ortalamalar uluslararası iş deneyiminin etkisi için 3,92 ve 

yabancı dil bilgisinin etkisi için 3,98 şeklindedir. Bu sonuç, girişimcilerin 

ve üst düzey yöneticilerin uluslararası iş deneyiminin ve yabancı dil 

bilgisinin işletmenin bulunduğu ülke koşullarına uyumu ve başarısı 

açısından oldukça etkili olduğuna işaret etmektedir.  
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Tablo 26 ise, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk girişimcilerinin 

ve üst düzey yöneticilerin küresel düşünce yapısı ile ilgili ifadeleri, 

ortalama ve standart sapma değerlerini göstermektedir. 

 

Tablo 26.  Girişimcilerin ve Üst Düzey Yöneticilerin Küresel Düşünce 

Yapısına Đlişkin Temel Göstergeler  

N Ortalama Standart 
Sapma

ETNO1 Ürün veya hizmetlerimizin özelliklerini uluslararası 
müşterilerimiz için asla değiştirmeyiz. 

56 2.6071 1.1229

ETNO2 Uluslararası iş ilişkilerimizde, "Türk Usulünün" en iyi yol 
olduğuna inanırız.

56 2.8036 1.1665

ETNO5 Türk kültürü uluslararası müşterilerimizin kültürlerinden her 
açıdan daha üstündür. 

56 2.4821 1.0953

56 2.6310 0.8868

ETNOSENTRĐK DÜŞÜNCE YAPISI

ORTALAMA  

POLĐ1 Biz her zaman uluslararası müşterilerimizin özel isteklerine yer 
vermeye çalışırız.

56 3.9286 0.7350

POLĐ3 Çeşitli ülkelerdeki müşterilerin özel gereksinimlerine uyum 
sağlayabiliriz.

56 3.9107 0.7693

POLĐ4 Yabancı müşterilerimizin usul ve yöntemleri (alışkanlıkları) 
Türk usulü kadar iyidir.

56 3.3036 0.9129

POLĐ5 Firmamızın tüm ürünleri dış pazarlara göre adapte edilmelidir. 
56 3.6786 0.9743

56 3.7054 0.6032

POLĐSENTRĐK DÜŞÜNCE YAPISI

ORTALAMA  

POLĐ2 Bizim müşterilerimizin benzersiz davranışlarına ve 
uygulamalarına uyum sağlamak kolaydır. 

56 3.5000 0.9908

JEO1 Kültürel değerler dünyanın her tarafında oldukça benzer 
niteliktedir. 

56 4.2143 0.7559

JEO2 Biz kendimizi yalnızca bir Türk firması olarak düşünmemeliyiz, 
"küresel topluluğun" bir parçası olarak görmeliyiz. 

56 3.5357 0.9335

JEO4 Đnsanlar, dünyanın her tarafında aynıdır. 
56 3.0179 0.9998

56 3.5670 0.6850

56 3.3011 0.4497GENEL ORTALAMA

JEOSENTRĐK DÜŞÜNCE YAPISI

ORTALAMA

 

 

Tablo 26’da görüldüğü gibi, araştırmaya katılan girişimcilerin ve 

üst düzey yöneticilerin küresel düşünce yapısına ait puanlar genel olarak 

3,30’dur. Faktörler açısından incelendiğinde, “Etnosentrik düşünce yapısı” 

başlığı altındaki ifadelere verilen cevapların ortalamasının 2,48 ile 2,80 
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arasında olduğu görülmektedir. Etnosentrik düşünce yapısı, kendi 

uluslarının üstünlüğüne inanan ve referans olarak yalnızca kendi ülkelerini 

baz alan bir tutumu ifade etmektedir. Etnosentrik düşünce yapısına ilişkin 

ifadeler incelendiğinde, girişimci ve yöneticilerin “Ürün veya 

hizmetlerimizin özelliklerini uluslararası müşterilerimiz için asla 

değiştirmeyiz” (2,60), “Uluslararası iş ilişkilerimizde, "Türk Usulünün" en 

iyi yol olduğuna inanırız” (2,80) ve “Türk kültürü uluslararası 

müşterilerimizin kültürlerinden her açıdan daha üstündür” (2,48) 

ifadelerine katılmadıkları görülmektedir. Demek ki, genel olarak bu kişiler 

etnosentrik düşünce yapısını benimsememektedir. 

 

Polisentrik düşünce yapısına ilişkin ise, ilgili ifadelere verilen 

cevapların ortalamasının 3,30 ile 3,92 arasında değiştiği görülmektedir. 

Hatırlanacağı üzere, polisentrik düşünce yapısı referans noktası olarak ev 

sahibi ülkeyi temel almayı ifade etmektedir. Polisentrik düşünce yapısına 

ilişkin ifadeler incelendiğinde, girişimci ve yöneticilerin “Biz her zaman 

uluslararası müşterilerimizin özel isteklerine yer vermeye çalışırız” (3,92) 

ve “Çeşitli ülkelerdeki müşterilerin özel gereksinimlerine uyum 

sağlayabiliriz” (3,91) ifadelerine katıldıkları, “Yabancı müşterilerimizin 

usul ve yöntemleri (alışkanlıkları) Türk usulü kadar iyidir” (3,30)  ve 

“Firmamızın tüm ürünleri dış pazarlara göre adapte edilmelidir” (3,67) 

ifadelerine ilişkin ise kararsız oldukları görülmektedir.  

 

Jeosentrik düşünce yapısına ilişkin ortalama değerler 

incelendiğinde, ifadelere verilen cevapların ortalamasının 3,01 ile 4,21 

arasında değiştiği görülmektedir. Girişimciler kültürel değerlerin dünyanın 

her tarafında oldukça benzer nitelikte olduğunu (4,21) ifade etmişlerdir. 

“Müşterilerimizin benzersiz davranışlarına ve uygulamalarına uyum 

sağlamak kolaydır” (3,53), “Biz kendimizi yalnızca bir Türk firması olarak 
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düşünmemeliyiz, "küresel topluluğun" bir parçası olarak görmeliyiz” ve  

“Đnsanlar, dünyanın her tarafında aynıdır” (3,01) ifadelerine ilişkin ise 

kararsız oldukları görülmektedir.  

 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin sahip oldukları 

kaynaklara ilişkin analiz sonucunda elde edilen ortalama ve standart sapma 

değerleri Tablo 27’de görülmektedir. 

 

Tablo 27. Đşletme Kaynaklarına Đlişkin Temel Göstergeler  

N Ortalama Standart 
Sapma

PAZBIL1 Bulunduğu ülkede faaliyete başlamadan önce bu ülkede 
karşılaşabileceğiniz fırsatlar ve tehditler konusunda sahip 
olduğu bilgi

56 3.1250 0.7876

PAZBIL2 Bulunduğu ülkedeki çevresel fırsatlar ve tehditler konusunda 
şu an sahip olduğu bilgi 56 4.3036 0.7365

PAZBIL3 Dış pazar bilgisine sahip olmanın işletmenin ülke koşullarına 
uyumu ve başarısı açısından etkisi 56 4.0536 0.8184

BAG1 Bulunduğu ülkede iş yapmasını sağlayan resmi ve gayri resmi 
bağlantıların sayısı 56 3.7321 0.8200

BAG2 Sahip olduğu bu bağlantıların işletmenin ülke koşullarına 
uyumu ve başarısı açısından etkisi 56 3.8214 0.8335

56 3.3071 0.4957GENEL ORTALAMA  

 

 Tablo 27’den görüldüğü üzere, araştırmaya katılan girişimcilerin ve 

üst düzey yöneticilerin Kırgızistan’da karşılaşabileceği fırsatlar ve 

tehditler konusunda bu ülkede faaliyete başlamadan önceki bilgisi (3,12) 

ile bu ülkede iş yapmasını sağlayan resmi ve gayri resmi bağlantıların 

sayısının (3,73) fazla olduğu ve bu ülkede faaliyete başladıktan sonra ise 

(4,30), pazar hakkında oldukça bilgili olduğu görülmektedir. Bu iki 

unsurun bulundukları ülke koşullarına uyumu ve başarıları açısından 

etkisine yönelik olarak, ortalamalar pazar bilgisinin etkisi için 4,05 ve iş 

bağlantılarının etkisi için 3,82 şeklindedir. Bu sonuç, işletmelerin faaliyet 

gösterdiği ülkeye yönelik pazar bilgisi ile bu ülkede iş yapmasını sağlayan 
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resmi ve gayri resmi bağlantılarının ülke koşullarına uyumu ve başarısı 

açısından oldukça etkili olduğuna işaret etmektedir. 

 

Örgütsel unsurlar kapsamında ele alınan öğelerden bir diğeri 

işletme büyüklüğüdür. Bununla ilgili yapılan analiz sonucunda, 

araştırmaya katılan Türk işletmelerinin %57’si (32) küçük, %30,4’ü 

(17)orta, %8,9’u (5) büyük ve kalan %3,6’sı (2) ise çok büyük işletmeler 

olduğu tespit edilmiştir.  

 

4.5.5. Stratejik Adaptasyon Tipleri  

 

Araştırmada ölçülen değişkenlerden birisi de, işletmelerin stratejik 

adaptasyon tipleridir. Bu tipler tezin teorik kısmında açıklandığı üzere 

“atılgan”, “analizci”, “savunmacı” ve “tepkici” tiplerdir. Bu tiplerin 

özellikleri ayrı ayrı açıklanmış ve katılımcılardan kendilerine uyan 

stratejik tipi belirtmeleri istenmiştir. Cevaplayıcıları yönlendirmemek için, 

tepkici “Tip 1”, savunmacı “Tip 2”, analizci “Tip 3” ve atılgan “Tip 4” 

şeklinde isimlendirilmiştir. 

 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin stratejik 

adaptasyon tiplerine ilişkin frekans ve yüzde değerleri Tablo 28’de 

görülmektedir.  

 

 

 

 

 

 



 218 

Tablo 28. Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Türk Đşletmelerinin  

Stratejik Adaptasyon Tipleri 

Stratejik Adaptasyon Tipi Frekans Yüzde

Atılgan 29 51,8

Analizci 14 25,0

Savunmacı 13 23,2

Tepkici 0 0,0

Toplam 56 100  

 

Buna göre, araştırmaya katılan 56 işletmeden 29’u (%51,8) atılgan, 

14’ü (%25) analizci ve 13’ü (%23,2) savunmacı olduklarını belirtmiştir. 

Kendini tepkici olarak belirten olmadığından bu tip analizden 

çıkartılmıştır.  

 

4.5.6. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi ile Stratejik 

Adaptasyon Arasındaki Đlişkinin Araştırılması 

 

Tezin teorik kısmından elde edilen bilgiler ışığında, Kırgızistan’da 

faaliyet gösteren Türk işletmelerinin uluslararası girişimcilik yönelimi, ev 

sahibi ülke koşulları ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasında 

bir ilişki olduğu düşünülmektedir. Bu değişkenler arasındaki ilişkinin 

ortaya konması ve oluşturulan hipotezlerin test edilmesine yönelik olarak, 

korelasyon analizi yapılmıştır.  

 

Korelasyon analizi, iki değişken arasındaki ilişkilerin 

incelenmesinde kullanılan bir analiz türüdür. Ancak, değişkenlerden 

birinin sıralama ve diğerinin de aralık seviyesinde olmasından dolayı 

Spearman Korelasyonu kullanılmıştır. Spearman sıra farkları korelasyon 
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katsayısı (Spearman’s rho correlation coefficient), dağılım normal 

olmadığında iki sürekli değişken arasındaki ilişkinin belirlenmesinde 

kullanılır. Đki değişken arasındaki korelasyon katsayısı, ρ ile gösterilir. Bu 

katsayı, -1 ile +1 arasında herhangi bir değer alabilir. Spearman’ın sıra 

farkları korelasyon katsayısının gücü ile ilgili olarak, 0.00-0.25 arasındaki 

bir ilişki çok zayıf, 0.26-0.49 arasındaki bir ilişki zayıf, 0.50-0.69 

arasındaki bir ilişki orta, 0.70-0.89 arasındaki bir ilişki yüksek ve 0.90-

1.00 arasındaki ilişki de çok yüksek olarak yorumlanır. 

 

Hipotez testinde, eşitlik hipotezi (H0) ile alternatif hipotezin (H1) 

test edilmesi esastır. H0 korelasyon katsayısının sıfıra eşit olduğunu, yani 

değişkenler arasında ilişkinin anlamsız olduğunu, alternatif hipotez H1 ise, 

tam tersi olarak değişkenler arasındaki ilişkinin anlamlı olduğunu ifade 

eder. p değeri ise anlamlılık düzeylerini gösterir. P değerinin 1’e 

yaklaşması H0 hipotezinin kabulünü, sıfıra yaklaşması ise H1 hipotezinin 

kabulüne olan yatkınlığı gösterir.  

 

Araştırmada korelasyon katsayıları hesaplanırken, değişkenlere 

yönelik olarak toplam puan hesaplanmış ve ortalamaları alınarak analize 

dahil edilmiştir. 

 
Tezin teorik kısmından elde edilen bilgiler  ışığında, uluslararası 

girişimcilik yönelimi ile stratejik adaptasyon arasında bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan hipotez şu şekildedir:  

 

1. H1: Uluslararası girişimcilik yönelimi ile stratejik 

adaptasyon arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.  

 

Kurulan hipotezde belirtilen ilişki Korelasyon analizi ile test 

edilmiş ve ilişkilerin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı ortaya 
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konulmaya çalışılmıştır. Tablo 29 Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk 

işletmelerinin uluslararası girişimcilik yönelimi ile stratejik adaptasyon 

arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon analizine ait sonuçları 

göstermektedir. 

 

Tablo 29. Araştırmaya Katılan Đşletmelerin Uluslararası Girişimcilik 

Yönelimi Đle Stratejik Adaptasyon Arasındaki Đlişkiye Yönelik 

Korelasyon Analizi 

Stratejik Adaptasyon 

Spearman Korelasyonu ,544**

Anlamlılık Düzeyi (p) ,000

N 56

** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlı (2-uçlu).

Uluslararası 
Girişimcilik 

Yönelimi

 

 

Tablo 29’da görüldüğü üzere, araştırmaya katılan işletmelerin 

uluslararası girişimcilik yönelimi ile stratejik adaptasyon arasında pozitif 

(,544) ve istatistiksel olarak anlamlı (p=,000 < 0,05) bir ilişki vardır. 

Hesaplanan korelasyon katsayısına göre (Spearman’s rho 0.50-0.69) bu 

ilişki orta seviyede bir ilişkidir. Bu durumda;  

  

1. H1 hipotezi 0,01 anlamlılık seviyesinde kabul edilmiştir.  

1. H0 hipotezi reddedilmiştir. 

 

Bu da, uluslararası girişimcilik yönelimi ile stratejik adaptasyon 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişkinin olduğunu, işletmelerin 

uluslararası girişimcilik yönelimi arttıkça stratejik adaptasyonun 

artabileceğini ortaya koymaktadır.   
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Đşletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimini oluşturan 

yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutlarının ayrı ayrı stratejik 

adaptasyon ile ilişkisi araştırılmıştır. Bu analizden elde edilen sonuçlar 

Tablo 30’da görülmektedir.  

 

Tablo 30. Yenilikçilik, Risk Alma ve Proaktiflik ile Stratejik 

Adaptasyon Arasındaki Đlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

Stratejik Adaptasyon 

Spearman Korelasyonu ,301*
Anlamlılık Düzeyi (p) ,024
N 56

Spearman Korelasyonu ,536**
Anlamlılık Düzeyi (p) ,000
N 56

Spearman Korelasyonu ,525**
Anlamlılık Düzeyi (p) ,000
N 56

* Korelasyon 0.05 seviyesinde anlamlı (2-uçlu).

** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlı (2-uçlu).

Yenilikçilik

Risk Alma

Proaktiflik

 

 

Tablo 30’dan görüldüğü üzere, işletmelerin yenilikçilik yönelimi 

ile stratejik adaptasyon arasında pozitif (,301) ve istatistiksel olarak 

anlamlı (p=,024<0,05) bir ilişki vardır. Hesaplanan Spearman korelasyon 

katsayısına göre (Spearman’s rho <0.40) bu ilişki zayıf bir ilişkidir. Buna 

göre, işletmelerin yenilikçilik yönelimleri arttıkça stratejik adaptasyonu 

düşük düzeyde de olsa artmaktadır.  

 

Đşletmelerin risk alma yönelimi ile stratejik adaptasyon arasında 

pozitif (,536) ve istatistiksel olarak anlamlı (p=,000<0,01) bir ilişki vardır. 

Hesaplanan Spearman korelasyon katsayısına göre (Spearman’s rho <0.69) 

bu ilişki orta seviyede bir ilişkidir. Benzer şekilde, işletmelerin proaktiflik 

yönelimi ile stratejik adaptasyon arasında pozitif (,525) ve istatistiksel 
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olarak anlamlı (p=,000<0,01) bir ilişki vardır. Hesaplanan Spearman 

korelasyon katsayısına göre (Spearman’s rho <0.69) bu ilişki orta seviyede 

bir ilişkidir. Bu iki boyutla ilgili olarak çıkan sonuç, işletmelerin risk alma 

ve proaktiflik yönelimleri arttıkça stratejik adaptasyonun artabileceğini 

ortaya koymaktadır. 

 

Uluslararası girişimcilik yönelimi ile stratejik adaptasyon arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki olduğunu ortaya koyduktan sonra, 

uluslararası girişimcilik yönelimini oluşturan yenilikçilik, risk alma ve 

proaktiflik boyutları açısından stratejik adaptasyon tiplerinin nasıl 

farklılaştığı araştırılmıştır. Tezin teorik kısmından elde edilen bilgiler  

ışığında, uluslararası girişimcilik yönelimini oluşturan yenilikçilik, risk 

alma ve proaktiflik, analizci ve savunmacıya göre atılganlarda daha 

yüksektir. Belirtilen sıralamanın ortaya konabilmesi açısından Çapraz 

Tablo’dan yararlanılmış ve uluslararası girişimcilik yöneliminin 

yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutlarının ortalamaları ile stratejik 

adaptasyon tipleri karşılaştırılmıştır. Tablo 31 araştırmaya katılan 

işletmelerin uluslararası girişimcilik yöneliminin yenilikçilik, risk alma ve 

proaktiflik boyutlarının ortalamaları ile stratejik adaptasyon tiplerine 

yönelik capraz tabloyu göstermektedir. 

 

Tablo 31.  Yenilikçilik, Risk Alma ve Proaktifliğin Ortalama Değerleri 

ile Đle Stratejik Adaptasyon Tiplerine Yönelik Çapraz Tablo 

Uluslararası Girişimcilik 
Yönelimi

SAVUNMACI ANALĐZCĐ ATILGAN

N=13 N=14 N=29

YENĐLĐKÇĐLĐK 3.95 4.33 4.48

RĐSK ALMA 3.28 3.86 4.47

PROAKTĐFLĐK 3.67 3.92 4.55

Genel Ortalama
3.63 4.04 4.50
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Tablo 13’den görüldüğü üzere, yenilikçiliğe ait ortalamalar 

savunmacılarda 3.95, analizcilerde 4.33 ve atılganlarda 4.48; risk alma 

yönelmin ortalamaları ise, savunmacılarda 3.28, analizcilerde 3.86 ve 

atılganlarda 4.48; proaktiflik ortalamaları savunmacılarda 3.67, 

analizcilerde 3.92 ve atılganlarda 4.55’tir.  

 

Uluslararası girişimcilik yöneliminin genel ortalamalarına 

bakıldığında, savunmacıların 3.63, analizcilerin 3.92 ve atılganların 4.55 

ortalama değerlerine sahip olduğu görülmektedir. Buna göre, atılganların 

yenilikçilik, risk alma ve proaktiklik yönelimlerinin analizci ve 

savunmacıya göre daha yüksek olduğu ortaya konmaktadır.  

 

4.5.7. Çevre Koşulları ile Stratejik Adaptasyon 

Arasındaki Đlişkinin Araştırılması 

 

Tezin teorik kısmından elde edilen bilgiler ışığında, ev sahibi 

ülkenin çevre koşulları ile stratejik adaptasyon arasında bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan hipotez şu şekildedir:  

 

2. H1: Ev sahibi ülkenin çevre koşulları ile stratejik adaptasyon 

arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.  

 

Kurulan hipotezde belirtilen ilişki Korelasyon analizi ile test 

edilmiş ve ilişkilerin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Tablo 32’de ev sahibi ülkenin çevre koşulları ile 

stratejik adaptasyon arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon analizi 

görülmektedir. 
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Tablo 32. Ev Sahibi Ülkenin Çevre Koşulları ile Stratejik Adaptasyon 

Arasındaki Đlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

Stratejik Adaptasyon 

Spearman Korelasyonu -0.102

Anlamlılık Düzeyi (p) 0.453

N 56

Çevre Koşulları

 

 

Tablo 32’de görüldüğü üzere, ev sahibi ülkenin çevre koşulları ile 

stratejik adaptasyon arasındaki ilişkiye yönelik Spearman korelasyon 

katsayısı -,102, anlamlılık düzeyi p=0.453 (>0,05) olduğundan  istatistiksel 

açıdan anlamlı bir ilişki yoktur. Bu durumda;  

 

2. H0 hipotezi kabul edilmiştir. 

2. H1 hipotezi reddedilmiştir. 

 

Çevre koşullarını oluşturan çevrenin dinamizmi ve çevrenin 

düşmanlığı boyutlarının ayrı ayrı stratejik adaptasyon ile ilişkisi 

araştırılmıştır. Bu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 33’te 

görülmektedir.  

 

Tablo 33. Çevrenin Dinamizmi ve Çevrenin Düşmanlığı ile Stratejik 

Adaptasyon Arasındaki Đlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

Stratejik Adaptasyon 

Spearman Korelasyonu -0.124
Anlamlılık Düzeyi (p) 0.363

N 56

Spearman Korelasyonu -0.091
Anlamlılık Düzeyi (p) 0.505
N 56

Çevrenin 
Dinamizmi

Çevrenin 
Düşmanlığı
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Tablo 33’ten görüldüğü üzere, ev sahibi ülkenin çevre koşullarını 

oluşturan çevrenin dinamizmi (Spearman korelasyonu -,124, Anl.düzeyi ve 

,363>0,05) ve çevrenin düşmanlığı (Spearman korelasyonu -,091 ve 

Anl.düzeyi ,505>0,05) boyutları açısından istatistiksel açıdan anlamlı bir 

ilişkinin olmadığı görülmektedir.   

 

4.5.8. Örgütsel Unsurlar ile Stratejik Adaptasyon 

Arasındaki Đlişkinin Araştırılması   

 

Tezin teorik kısmından elde edilen bilgiler ışığında, örgütsel 

unsurlar ile stratejik adaptasyon arasında bir ilişki olduğu 

düşünülmektedir. Bu doğrultuda oluşturulan hipotez şu şekildedir:  

 

3. H1: Örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasında 

istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki vardır.  

 

Kurulan hipotezde belirtilen ilişki Korelasyon analizi ile test 

edilmiş ve ilişkilerin istatistiksel açıdan anlamlı olup olmadığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır.  

 

Tablo 34’te Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin 

örgütsel unsurları ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkiye yönelik 

korelasyon analizine ait sonuçlar görülmektedir. 
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Tablo 34. Örgütsel Unsurlar Đle Stratejik Adaptasyon Arasındaki 

Đlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

Stratejik Adaptasyon 

Spearman Korelasyonu ,359**

Anlamlılık Düzeyi (p) ,007

N 56
** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlı (2-uçlu).

Örgütsel Unsurlar

 

 

Tablo 34’te görüldüğü üzere, araştırmaya katılan işletmelerin 

örgütsel unsurları ile stratejik adaptasyon arasında pozitif (,359) ve 

istatistiksel olarak anlamlı (p=,007 < 0,01) bir ilişki vardır. Hesaplanan 

korelasyon katsayısına göre (Spearman’s rho >0.40), bu ilişki zayıf bir 

ilişkidir. Bu durumda;  

 

3. H1 hipotezi 0,01 anlamlılık seviyesinde kabul edilmiştir.  

3. H0 hipotezi reddedilmiştir.  

 

Örgütsel unsurları oluşturan girişiminin ve üst düzey yöneticilerin 

özellikleri, işletme kaynakları ve işletme büyüklüğü boyutlarının ayrı ayrı 

stratejik adaptasyon ile ilişkisi araştırılmıştır. 

 

Bu analizden elde edilen sonuçlar Tablo 35’de görülmektedir. 
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 Tablo 35. Girişimcinin ve Üst Düzey Yöneticilerin Özellikleri, Đşletme 

Kaynakları ve Đşletme Büyüklüğü ile Stratejik Adaptasyon Arasındaki 

Đlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

Stratejik Adaptasyon 

Spearman Korelasyonu ,345**
Anlamlılık Düzeyi (p) ,009
N 56

Spearman Korelasyonu ,173
Anlamlılık Düzeyi (p) ,203
N 56

Spearman Korelasyonu ,271*
Anlamlılık Düzeyi (p) ,043
N 56

* Korelasyon 0.05 seviyesinde anlamlı (2-uçlu).

** Korelasyon 0.01 seviyesinde anlamlı (2-uçlu).

Girişimcinin ve Üst 
Düzey Yöneticilerin 

Özellikleri

Đşletme Kaynakları

Đşletme Büyüklüğü

 

 

Tablo 35’te görüldüğü üzere, girişimcinin ve üst düzey 

yöneticilerin özellikleri ile stratejik adaptasyon arasında pozitif (,345) ve 

istatistiksel olarak anlamlı (p=,009<0,01) bir ilişki vardır. Hesaplanan 

Spearman korelasyon katsayısına göre (Spearman’s rho >0.40) bu ilişki 

zayıf bir ilişkidir. Benzer şekilde, işletme büyüklüğü ile stratejik 

adaptasyon arasında pozitif (,271) ve istatistiksel olarak anlamlı 

(p=,043<0,05) bir ilişki vardır. Hesaplanan Spearman korelasyon 

katsayısına göre (Spearman’s rho <0.40) bu ilişki zayıf bir ilişkidir. Bu 

boyutlarla ilgili olarak çıkan sonuç, girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin 

özellikleri ve işletme büyüklüğü değiştikçe stratejik adaptasyonun düşük 

düzeyde de olsa değişecebileceği söylenebilir. Öte yandan, işletme 

kaynakları (,173) ile stratejik adaptasyon arasında istatistiksel olarak 

anlamlı (p=,203) bir ilişki bulunmamıştır. 

 

Đşletme kaynakları ile stratejik adaptasyon arasında ilişki 

çıkmamasının nedenini ortaya koymak amacıyla işletme kaynaklarının alt 
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boyutları olan dış pazar bilgisi ve iş bağlantılarının stratejik adaptasyon ile 

ayrı ayrı korelasyonuna bakılmıştır. Tablo 36’da pazar bilgisi ve iş 

bağlantıları ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkiye yönelik korelasyon 

analizinin sonuçları yer almaktadır. 

 

Tablo 36. Dış Pazar Bilgisi ve Đş Bağlantıları ile Stratejik Adaptasyon 

Arasındaki Đlişkiye Yönelik Korelasyon Analizi 

Stratejik Adaptasyon 

Spearman Korelasyonu ,010
Anlamlılık Düzeyi (p) ,945
N 56

Spearman Korelasyonu ,318*
Anlamlılık Düzeyi (p) ,017
N 56

* Korelasyon 0.05 seviyesinde anlamlı (2-uçlu).

Đş Bağlantıları

Dış Pazar Bilgisi

 

 

Tablo 36’da görüldüğü üzere, işletme kaynaklarından dış pazar 

bilgisi ile stratejik adaptasyon arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Đş bağlantıları ile stratejik adaptasyon arasında ise, pozitif 

(,318) ve istatistiksel olarak anlamlı (p=,017<0,05) bir ilişki vardır. 

Hesaplanan Spearman korelasyon katsayısına göre (Spearman’s rho >0.40) 

bu zayıf bir ilişkidir. 

 

4.5.9. Değişkenler Arası Regresyon Analizine Đlişkin 

Bulgular 

 

Korelasyon analizi ile değişkenler arasındaki ilişki belirlendikten 

sonra, bağımsız değişkenler yardımıyla bağımlı değişkendeki değişimlerin 

açıklanması gerekmektedir. Bunu test edebilmek için Regresyon Analizi 

kullanılır.   
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Regresyon analizi, bağımlı değişken ile bir veya daha fazla sayıda 

bağımsız değişken arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla kullanılan bir 

istatistiksel yöntemdir. Tek bir bağımsız değişkenin kullanıldığı 

regresyona tek değişkenli regresyon analizi, diğer taraftan birden fazla 

bağımsız değişkenin kullanıldığı regresyon analizine ise çok değişkenli 

regresyon analizi denir17.  

 

Regresyon analizinde kullanılan R değeri bağımlı değişkenle 

bağımsız değişken arasındaki korelasyonu temsil etmektedir. Bu değerin 

yüksek olması bağımsız değişkenle bağımlı değişken arasında sıkı bir 

ilişkinin olduğunu veya bağımsız değişkenin bağımlı değişkendeki 

değişimin önemli bir kısmını açıkladığını gösterir. Belirlilik katsayısı (R²) 

bağımlı değişkenin yüzde kaçının modele dahil edilen bağımsız 

değişkenler tarafından açıklandığını gösterir. Yalnız çok değişkenli 

regresyon modelinde dikkat edilmesi gereken nokta; belirlilik katsayısı 

modele dahil edilen değişken sayısı arttıkça artar. Böyle durumlarda, 

düzeltilmiş belirlilik katsayısına (Adjusted R²) bakılmalıdır. Regresyon 

modelinin anlamlı olup olmadığını incelemek için ANOVA (Analysis of 

Variance) Testi uygulanmaktadır. ANOVA testi sonucunda F değerine 

karşılık gelen anlamlılık seviyesi, oluşturulan modelin uygun olup 

olmadığının kararında yardımcı olmaktadır.  F testinin % 5 seviyesinde 

0,05’ten küçük olması durumunda söz konusu modelin bağımlı değişkeni 

açıklamada önemli katkı sağladığı yorumu yapılmaktadır18. 

 

Araştırmada, işletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimi ve 

örgütsel unsurları ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişki çok değişkenli 

                                                
17 Altunışık, s.186.  
18 A.e., s. 190.  
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regresyon analizi ile ölçülmüştür. Bağımlı değişken stratejik adaptasyon, 

bağımsız değişkenler ise, uluslararası girişimcilik yönelimi ve örgütsel 

unsurlardır. Çevresel koşullar ile stratejik adaptasyon arasında korelasyon 

analizinde bir ilişki olmadığı için regresyon analizine dahil edilmemiştir. 

Bu analizde, yalnızca bağımlı değişken üzerinde önemli etkilere sahip 

değişkenleri işleme alan aşamalı regresyon  (stepwise regression) analizi 

kullanılmıştır. 

 

Araştırmada gerçekleştirilen aşamalı regresyon analizi sonucunda, 

yalnızca bir değişkenin modele girdiği görülmüştür. Söz konusu değişken 

uluslararası girişimcilik yönelimidir. Yapılan aşamalı regresyon analizi 

sonucunda elde edilen sonuçlar Tablo 37, Tablo 38 ve Tablo 39’da 

görülmektedir.  

 

Tablo 37. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi ve Stratejik  

Adaptasyon Model Özeti 

Model R R² Düzeltilmiş R² Standart Hata 

1 ,582 (a) ,339 ,327 ,67678

(a). Tahmin değişkeni: (Sabit), Uluslararası Girişimcilik Yönelimi
 

Tablo 37 incelendiğinde, uluslararası girişimcilik yönelimi 

değişkeninin tek başına stratejik adaptasyondaki değişimin %32,7’sini 

(Düzeltilmiş R2) açıkladığı görülmektedir. 

 

Çoklu regresyon analizi ile elde edilen ANOVA tablosu ise, 

modelin bir bütün olarak anlamlı olup olmadığını test etmemize yardımcı 

olmaktadır. Tablo 38 uluslararası girişimcilik yönelimi ve stratejik 

adaptasyona ilişkin ANOVA testinin sonuçlarını göstermektedir. 
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Tablo 38. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi ve Stratejik  

Adaptasyona Đlişkin ANOVA Testi 

Model
Karelerin 

Özeti
df

Ortalama 
Kare

F
Anlamlılık 
Düzeyi (p)

1 Regresyon 12,695 1 12,695 27,716 ,000 (a)

Artık 24,734 54 ,458

Toplam 37,429 55

(a). Tahmin değişkeni: (Sabit), Uluslararası Girişimcilik Yönelimi

(b). Bağımlı değişken: Stratejik Adaptasyon
 

 
Tablo 38 incelendiğinde, F değerine (27,716) karşılık gelen 

anlamlılık seviyesinin p =,000(a) (p < 0,01) olması oluşturulan modelin 

0,01 seviyesinde istatistiksel açıdan anlamlı olduğuna işaret etmektedir. 

Tablodaki ilişki formüle edilecek olursa;  

 

F (1,54) = 27,716; p < 0,01 denklemi oluşturulabilir.  

 

Tablo 39 ise, bağımsız değişkendeki bir birim artışın bağımlı 

değişkeni nasıl etkileyeceğini göstermektedir. 

 

Tablo 39. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi ve Stratejik  

Adaptasyon Katsayıları 

Standardise 
Edilmiş 

Katsayılar

Anlamlılık 
Düzeyi (p)

B St.Hata Beta

1 ,092 ,613 ,149 ,882

,064 ,012 ,582 5,265 ,000
(a). Bağımlı değişken: Stratejik Adaptasyon

Model t
Standardize Edilmemiş 

Katsayılar
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Tablo 39’daki sonuçlara göre, uluslararası girişimcilik 

yönelimindeki bir birimlik artışın stratejik adaptasyonda 0,582 (beta) kadar 

artışa yol açacağını söylemek mümkündür. Elde edilen bu değer 

uluslararası girişimcilik yönelimi değişkeninin stratejik adaptasyon 

değişkenini belirli ölçüde açıklama gücü olduğuna işaret etmektedir. Buna 

göre regresyon denklemi aşağıdaki gibi olmaktadır: 

 

Stratejik Adaptasyon=0,092 + 0,064(Uluslararası Girişimcilik 

Yönelimi). 

 

4.5.10. Faaliyet Süresi, Girişimcilik Faaliyeti ve Genel 

Başarı Durumu ile Stratejik Adaptasyon Tiplerinin 

Karşılaştırılması 

 

Araştırmanın bu bölümünde, araştırmaya katılan işletmelerin 

Kırgızistan’daki faaliyet süreleri, girişimcilik faaliyetleri ve genel başarı 

durumları ile stratejik adaptasyon tiplerine yönelik değerlerin 

karşılaştırılması yapılmıştır.  

 

Karşılaştırmanın yapılmasında çapraz tablolama analizinden 

yararlanılmıştır. Çapraz tablolama iki veya daha fazla değişkene ait 

cevapların aynı tablo üzerinde gösterilmesi işlemidir.  

 

Đşletmelerin Kırgızistan’daki faaliyet süreleri ile stratejik 

adaptasyon tiplerine yönelik çapraz tablo Tablo 40’ta görülmektedir. 
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Tablo 40. Faaliyet Süresi ve Stratejik Adaptasyon Tiplerine       

Yönelik Çapraz Tablo 

Faaliyet Süresi
Toplam

Savunmacı 
N=13

Analizci 
N=14

Atılgan 
N=29

N=56

1-5 yıl Frekans 9 9 2 20

% 69.2 64.3 6.9 35.7

6-10 yıl Frekans 3 2 16 21

% 23.1 14.3 55.2 37.5

11-15 yıl Frekans 1 3 7 11

% 7.7 21.4 24.1 19.6

15 yıldan fazla Frekans 0 0 4 4

% 0.0 0.0 13.8 7.1

Strateik Adaptasyon Tipleri

 

 

Tablo 40’tan görüldüğü üzere, işletmelerin Kırgızistan’daki faaliyet 

sürelerine göre stratejik adaptasyon tiplerinin değişimi şu şekildedir; 

faaliyet süresi 1-5 yıl arası olan toplam 20 işletmeden 9’u savunmacı, 9’u 

analizci ve 2’si atılgan; faaliyet süresi 6-10 yıl arası olan toplam 21 

işletmeden 3’ü savunmacı, 2’si analizci ve 16’sı atılgan; faaliyet süresi 11-

15 yıl arası olan toplam 11 işletmeden 1’i savunmacı, 3’ü analizci ve 7’si 

atılgan ve son olarak faaliyet süresi 15 yıldan fazla olan toplam 4 

işletmenin 4’ü de atılgandır.  

 

Araştırmaya katılan atılgan stratejik adaptasyon tipini temsil eden 

işletmelerin 15 yıldan fazla süre ile Kırgızistan’da faaliyet gösterdiği 

görülmektedir. Kırgızistan’ın (Sovyetler Birliği’nden ayrılalı yaklaşık 18 

yıl geçmiş) 15 yıl önce yeni bir pazar olduğunu gözönüne alırsak, bu 

işletmelerin proaktif oldukları ve Kırgızistan’a “ilk girenler” arasında yer 

aldıkları sonucu çıkmaktadır. 

 

Tablo 41 iletmelerin Kırgızistan’daki girişimcilik faaliyetleri ile 

stratejik adaptasyon tiplerine yönelik çapraz tablo sonuçlarını 

göstermektedir. 
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Tablo 41. Girişimcilik Faaliyetleri ve Stratejik Adaptasyon Tiplerine 

Yönelik Çapraz Tablo 

Girişimcilik Faaliyeti
Toplam

Savunmacı 
N=13

Analizci 
N=14

Atılgan 
N=29

N=56

Đhracat Frekans 4 4 0 8

% 30.8 28.6 0.0 14.3

Stratejik Đşbirligi Frekans 3 3 4 10

% 23.1 21.4 13.8 17.9

Ortak Girişim Frekans 1 0 4 5

% 7.7 0.0 13.8 8.9

Doğrudan Yatırım Frekans 5 7 21 33

% 38.5 50.0 72.4 58.9

Strateik Adaptasyon Tipleri

 
 

Tablo 41’den görüldüğü üzere, Kırgızistan’da ihracat faaliyetini 

gerçekleştiren toplam 8 işletmeden 4’ü savunmacı, 4’ü analizci olup, 

atılganlardan ihracat yapan çıkmamıştır. Stratejik işbirliği açısından ise, 3 

savunmacı, 3 analizci ve 4 atilgan; ortak girişim açısından 1 savunmacı ve 

4 atılgan ve son olarak doğrudan yatırım faaliyeti açısından 5 savunmacı, 7 

analizci ve 21 (%72,4) atılgan işletme olduğu görülmektedir.  

 

Analizden elde edilen verilere göre, araştırmaya katılan 

işletmelerden atılgan stratejik adaptasyon tipini temsil edenlerin büyük 

çoğunluğunun doğrudan yatırım gibi risk oranı yüksek girişimcilik 

faaliyetinde bulundukları sonucu çıkmaktadır. 

 

Tablo 42 ise, işletmelerin Kırgızistan’daki genel başarı durumları 

ile stratejik adaptasyon tiplerine yönelik çapraz tablo sonuçlarını ortaya 

koymaktadır. 
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Tablo 42. Genel Başarı Durumu ve Stratejik Adaptasyon Tiplerine 

Yönelik Çapraz Tablo 

Genel Başarı Durumu Toplam
Savunmacı 

N=13
Analizci 

N=14
Atılgan 
N=29

N=56

Ortalama Frekans 7 4 4 15

% 53.8 28.6 13.8 26.8

Ortalama Üstü Frekans 3 8 13 24

% 23.1 57.1 44.8 42.9

Yüksek Frekans 3 2 12 17

% 23.1 14.3 41.4 30.4

Strateik Adaptasyon Tipleri

 

Toplam

Savunmacı 
N=13

Analizci 
N=14

Atılgan 
N=29

N=56

Genel Başarı Durumu Genel Ortalama 3.69 3.86 4.28 3.94

Strateik Adaptasyon Tipleri

 

 

Tablo 42 incelendiğinde, araştırmaya katılan işletmelerin 

Kırgızistan’daki genel başarı durumunu “ortalama” olarak belirten toplam 

15 işletmeden 7’si savunmacı, 4’ü analizci ve 4’ü atılgan; genel başarı 

durumunu “ortalama üstü” olarak belirten toplam 24 işletmenin 3’ü 

savunmacı, 8’i analizci ve 13’ü atılgan; genel başarı durumunu “yüksek” 

olarak belirten toplam 17 işletmenin 3’ü savunmacı, 2’si analizci ve 12’si 

atılgandır. Araştırmaya katılan Türk işletmelerinden Kırgızistan’ki genel 

başarı durumunu yetersiz ve ortalamanın altı olarak belirten olmamıştır.  

 

Genel ortalamalar açısından ise, savunmacıların genel başarı 

durumlarının ortalaması 3,69, analizcilerin genel ortalaması 3,86 ve 

atılganların genel başarı ortalaması ise 4,28’dir. Buna göre, araştırmaya 

katılan işletmelerden atılgan stratejik adaptasyon tpini temsil eden toplam 

29 işletmenin Kırgızistan’daki genel başarı durumları araştırmaya katılan 

13 analizci ve 14 savunmacı işletmeden daha yüksek olduğu sonucu 

çıkmaktadır.    
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4.6. Araştırma Sonuçları 

 

Uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi ülkenin çevre koşulları 

ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkinin ortaya 

konması amacıyla Kırgızistan’da faaliyet gösteren ve Kırgız-Türk 

Đşadamları Derneği’ne (KĐTĐAD) üye 56 Türk işletmesi ile yapılan 

araştırmadan elde edilen sonuçlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

Araştırma kapsamına dahil olan işletmelerin genel özellikleri şu 

şekilde özetlenebilir; Đşletmelerin 20’si (%35,7) 1-5 yıl, 20’si (%35,7)  6-

10 yıl, 12’si (%21,4) 11-15 yıl ve kalan 4’ü (%7,1) ise 15 yıldan fazla süre 

ile Kırgızistan’da faaliyet göstermektedir. Kırgızistan’a yönelik 

girişimcilik faaliyetleri ile ilgili olarak, işletmelerin 8’i (%14,3) ihracat, 

10’u (%17,9) stratejik ortaklık, 5’i (%8,9) ortak girişim ve 33’ü (%58,9) 

doğrudan yatırım faaliyetinde bulunmaktadır. Kırgızistan’daki genel başarı 

durumlarına ilişkin olarak, bu işletmelerin 15’i (%26,8) genel başarı 

durumunu ortalama, 24’ü (%42,9) ortalamanın üstü ve 17’si (%30,4) 

yüksek olarak belirtmişlerdir. Araştırmaya katılan Türk işletmelerinden 

Kırgızistan’ki genel başarı durumunu yetersiz ve ortalamanın altı olarak 

belirten olmamıştır.  

 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinden uluslararası 

girişimcilik yöneliminin analizi sonucunda,  uluslararası girişimcilik 

yönelimine ait puanların genel olarak 4,18 olduğu görülmüştür. Bu sonuç, 

Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin uluslararası 

girişimcilik yöneliminin iyi olduğunu göstermektedir. Uluslararası 

girişimcilik yönelimini oluşturan boyutlar açısından bakıldığında, 

yenilikçilik (4,32), risk alma (4,04) ve proaktiflik (4,18) konularında 

olumlu görüş bildirdikleri tespit edilmiştir. 
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Araştırmada ele alınan değişkenlerden diğeri ise, ev sahibi ülkenin 

çevre koşullarıdır. Çevre koşullarını oluşturan çevrenin dinamizmi ve 

çevrenin düşmanlığı boyutlarına göre yapılan analizler sonucunda ev 

sahibi ülkenin çevre koşullarına ilişkin verilen cevapların ortalamasının 

olumsuz yönde olduğu görülmüştür. Genel olarak bakıldığında ise, 

ortalamalar 2,41 ile 2,91 arasında değişmektedir. Bu sonuçlar ev sahibi 

ülkenin çevre koşullarının tam olarak dinamik ve düşmanca özellik 

taşımadığına işaret etmektedir.  

 

Araştırmaya katılan işletmelerin örgütsel unsurları ile ilgili olarak 

yapılan analizde, örgütsel unsurlar girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin 

özellikleri, işletme kaynakları ve işletme büyüklüğü açısından ayrı ayrı 

değerlendirilmiştir. Girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin özellikleri ile 

ilgili olarak, uluslararası iş deneyimi, yabancı dil bilgisi ve küresel 

düşünce yapısına ilişkin yapılan analiz sonucunda, girişimcilerinin ve üst 

düzey yöneticilerin Kırgızistan’da faaliyete başlamadan önceki uluslararası 

iş deneyimlerinin (3,17) ve Kırgızca’yı bilme derecesinin (3,30) orta 

olduğu görülmektedir. Bu iki unsurun bulundukları ülke koşullarına 

uyumu ve başarıları açısından etkisine yönelik olarak, ortalamalar 

uluslararası iş deneyiminin etkisi için 3,92 ve yabancı dil bilgisinin etkisi 

için 3,98 şeklindedir. Bu sonuç, girişimcilerin ve üst düzey yöneticilerin 

uluslararası iş deneyiminin ve yabancı dil bilgisinin işletmenin bulunduğu 

ülke koşullarına uyumu ve başarısı açısından oldukça etkili olduğuna işaret 

etmektedir. Kırgızistan’daki Türk girişimcilerinin küresel düşünce 

yapısına ilişkin olarak, kişilerin etnosentrik düşünce yapısını tam olarak 

benimsemedikleri (2,63), polisentrik (3,70) ve jeosentrik (3,56) düşünce 

yapısına biraz daha yakın oldukları söylenebilir. 
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Örgütsel unsurlardan işletme kaynakları ise, dış pazar bilgisi ve iş 

bağlantıları açısından analiz edilmiştir. Buna göre, işletmelerin dış pazar 

bilgisinin bu ülkede faaliyete başlamadan önce (3,12) orta olduğu, bu 

ülkede iş yapmalarını sağlayan resmi ve gayri resmi bağlantıların sayısının 

(3,73) fazla olduğu ve bu iki unsurun (sırasıyla 4,05; 3,82) bulundukları 

ülke koşullarına uyumu ve başarıları açısından oldukça etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Ayrıca, örgütsel unsurlar kapsamında ele alınan işletme 

büyüklüğüne ilişkin analiz sonucunda, araştırmaya katılan Türk 

işletmelerinin %57’si (32) küçük, %30,4’ü (17)orta, %8,9’u (5) büyük ve 

kalan %3,6’sı (2) ise çok büyük işletmeler olduğu tespit edilmiştir.  

 

  Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinden araştırmaya 

katılan 56 işletmenin hangi stratejik adaptasyon tipini temsil ettiğini 

belirlemeye yönelik analiz sonucunda, bu işletmelerin 29’u (%51,8) 

atılgan, 14’ü (%25) analizci ve 13’ü (%23,2) savunmacı olduklarını 

belirtmiştir. Kendini tepkici olarak belirten olmadığından bu tip analizden 

çıkartılmıştır. 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimi 

ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkinin araştırılmasına yönelik yapılan 

Korelasyon analizi sonucunda,  pozitif (,544) orta seviyede (0.50-0.69) ve 

istatistiksel olarak anlamlı (p=,000 < 0,05) bir ilişki bulunmuştur. Đlişkileri 

temsil eden her bir boyut ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişki 

araştırıldığında, araştırmaya katılan işletmelerin yenilikçilik yönelimleri ile 

stratejik adaptason arasında pozitif (,301) zayıf (<0.40) ve istatistiksel 

olarak anlamlı (p=,000<0,05),  risk alma ile stratejik adaptasyon arasında 

pozitif (,536) orta seviyede (<0.69) ve istatistiksel olarak anlamlı 

(p=,000<0,05) ve proaktiflik yönelimi ile stratejik adaptasyon arasında 

pozitif (,525) orta seviyede (<0.69) ve istatistiksel olarak anlamlı 
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(p=,000<0,05) bir ilişki çıkmıştır. Bu sonuçlar, işletmelerin yenilikçilik, 

risk alma ve proaktiflik yönelimleri arttıkça stratejik adaptasyonun 

artabileceğini ortaya koymaktadır.  

 

Ayrıca, uluslararası girişimcilik yönelimini oluşturan yenilikçilik, 

risk alma ve proaktiflik boyutları açısından stratejik adaptasyon tiplerinin 

nasıl farklılaştığı araştırılmıştır. Uluslararası girişimcilik yöneliminin 

yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik boyutlarının ortalamaları ile stratejik 

adaptasyon tipleri karşılaştırılmıştır. Yapılan analize göre, yenilikçiliğe ait 

ortalamalar savunmacılarda 3.95, analizcilerde 4.33 ve atılganlarda 4.48; 

risk almanın ortalamaları savunmacılarda 3.28, analizcilerde 3.86 ve 

atılganlarda 4.48; proaktifliğin ortalamaları savunmacılarda 3.67, 

analizcilerde 3.92 ve atılganlarda 4.55 olarak hesaplanmıştır. Uluslararası 

girişimcilik yöneliminin genel ortalamalarına bakıldığında, savunmacıların 

3.63, analizcilerin 3.92 ve atılganların 4.55 ortalama değerlerine sahip 

olduğu görülmektedir. Bu verilerden, atılganların yenilikçilik, risk alma ve 

proaktiklik yönelimlerinin analizci ve savunmacıya göre daha yüksek 

olduğu sonucu çıkmaktadır.  

 

Ev sahibi ülkenin çevre koşulları ile stratejik adaptasyon arasındaki 

ilişkinin araştırılmasına yönelik Korelasyon analizi yapılmıştır. Bu analiz 

sonucunda, çevrenin dinamizmi ve çevrenin düşmanlığı boyutları 

tarafından oluşturulan ev sahibi ülkenin çevre koşulları ile stratejik 

adaptasyon arasında istatistiksel anlamda bir ilişki saptanmamıştır.  

 

Örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyonu arasındaki ilişkinin 

araştırılmasına yönelik yapılan Korelasyon analizi sonucunda, örgütsel 

unsurlar ile stratejik adaptasyon arasında pozitif (,359) zayıf (>0.40)ve 

istatistiksel olarak anlamlı (p=,007 < 0,01) bir ilişki bulunmuştur.  
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Örgütsel unsurları oluşturan girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin 

özellikleri, işletme kaynakları ve işletme büyüklüğü boyutlarının ayrı ayrı 

stratejik adaptasyon ile ilişkisi araştırılmıştır. Buna göre, girişimcinin ve 

üst düzey yöneticilerin özellikleri ile stratejik adaptasyon arasında pozitif 

(,345) zayıf (>0.40) ve istatistiksel olarak anlamlı (p=,009<0,01), işletme 

büyüklüğü ile stratejik adaptasyon arasında pozitif (,271) zayıf (>0.40) ve 

istatistiksel olarak anlamlı (p=,043<0,05) bir ilişki bulunmuştur. Bu 

sonuçlar, girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin özellikleri ve işletme 

büyüklüğü değiştikçe stratejik adaptasyonun düşük düzeyde de olsa 

değişecebileceğini ortaya koymaktadır. Öte yandan, işletme kaynakları ile 

stratejik adaptasyon arasında ise, istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki 

bulunmamıştır. Đşletme kaynaklarını oluşturan dış pazar bilgisi ve iş 

bağlantılarının stratejik adaptasyonile ayrı ayrı ilişkisine bakıldığında, dış 

pazar bilgisi ile stratejik adaptasyon arasında istatistiksel açıdan anlamlı 

bir ilişki bulunmamıştır. Đş bağlantıları ile stratejik adaptasyon arasında 

ise, pozitif (,318) zayıf  (>0.40) ve istatistiksel olarak anlamlı 

(p=,017<0,05) bir ilişki bulunmuştur. 

 

Korelasyon analizinde arasında ilişki olduğu tespit edilen 

uluslararası girişimcilik yönelimi ile örgütsel unsurlardan hangisinin 

stratejik adaptasyon üzerinde daha etkili olduğunu görebilmek için yapılan 

regresyon analizi sonucunda, modelin 0,01 seviyesinde istatistiksel açıdan 

anlamlı olduğu tespit edilmiştir. Aşamalı regresyon analizi sonucu, modeli 

en iyi açıklayan (%32,7) uluslararası girişimcilik yönelimi değişkenindeki 

bir birimlik artışın stratejik adaptasyonda 0,582 (beta) kadar artışa yol 

açacağını ortaya koymuştur. 
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Araştırmanın son bölümünde, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk 

işletmelerinin Kırgızistan’daki faaliyet süreleri, girişimcilik faaliyetleri ve 

genel başarı durumları ile stratejik adaptasyon tiplerine yönelik değerlerin 

karşılaştırılması yapılmıştır. Karşılaştırmanın yapılmasında çapraz 

tablolama analizinden yararlanılmıştır. Analiz sonucunda, faaliyet süresi 

15 yıldan fazla olan toplam 4 işletmenin 4’ünün de atılgan stratejik 

adaptasyon tipini temsil eden işletmeler olduğu görülmüştür. Kırgızistan’ın 

15 yıl önce yeni bir pazar olduğunu gözönüne alırsak, bu işletmelerin 

proaktif oldukları ve Kırgızistan’a “ilk girenler” arasında yer aldıkları 

sonucu çıkmaktadır. 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin Kırgızistan’a yönelik girişimcilik 

faaliyeti ile stratejik adaptasyon tiplerine yönelik karşılaştırmada ise, 

araştırmaya katılan işletmelerden atılgan stratejik adaptasyon tipini temsil 

edenlerin büyük çoğunluğunun (%72,4) doğrudan yatırım gibi risk oranı 

yüksek girişimcilik faaliyetinde bulundukları ortaya konmuştur. 

 

Araştırmaya katılan işletmelerin Kırgızistan’daki genel başarı 

durumu açısından ise, savunmacıların genel başarı durumlarının ortalaması 

3,69, analizcilerin genel ortalaması 3,86 ve atılganların genel başarı 

ortalaması ise 4,28 olarak hesaplanmıştır. Buna göre, toplam 29 atılgan 

işletmenin Kırgızistan’daki genel başarı durumunun, araştırmaya katılan 

13 analizci ve 14 savunmacı işletmeden daha yüksek olduğu ortaya 

konmuştur.     
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SONUÇ VE ÖNERĐLER 

 
Küreselleşme ile birlikte ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösteren 

işletmelerin hızla artması uluslararası girişimciliğin son yıllarda üzerinde 

önemle durulan kavramlardan biri olmasına yol açmaktadır. Bu kavramla 

ilgili farklı tanımlar yapılmakla beraber genelde ulusal sınırların dışına 

geçen girişimcilik faaliyetleri olarak ifade edilmektedir. Uluslararası 

girişimciliğin giderek önem kazanması, uluslararası girişimciliğin 

tanımlanması, işletmeleri ulusal sınırların dışında faaliyet göstermeye 

yönelten ve etkileyen unsurların belirlenmesi ve işletmelerin faaliyet 

gösterdikleri ülke koşulları karşısında varlıklarını devam ettirmek ve 

başarılı olmak açısından gösterdikleri stratejik davranışların daha iyi 

araştırılması konularını gündeme getirmiştir. Uluslararası girişimcilik 

yaklaşımına göre, uluslararası girişimcilik işletmelerin yenilikçi, risk alma 

ve dış pazar faaliyetlerine yönelik proaktif yaklaşımlarının bir sonucudur. 

Demek ki, işletmeleri ulusal sınırların dışına yönelten unsurların 

yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik unsurları olduğu ortaya çıkmaktadır. 

Bu üç unsur işletmelerin uluslararası girişimcilik yönelimi olarak 

adlandırılmaktadır. Diğer taraftan, durumsallık yaklaşımına göre, 

işletmenin varlığını devam ettirmesi ve başarısı çeşitli içsel ve dışsal 

unsurlar tarafından etkilenmektedir. Bu durumda, ulusal sınırların dışında 

faaliyet gösteren işletmeleri etkileyebilecek örgütsel ve çevresel unsurların 

belirlenmesi gerekmektedir. Uluslararası alana hitap eden unsurlar olması 

açısından girişimcinin ve üst düzey yöneticilerin uluslararası iş deneyimi, 

yabancı dil bilgisi ve küresel düşünce yapısı, örgütsel kaynaklar açısından 

işletmenin dış pazar bilgisi ve ev sahibi ülkedeki iş bağlantıları ve örgütsel 

büyüklük gibi örgütsel unsurlar ön plana çıkmaktadır. Çevresel koşullar 

açısından, son yıllardaki hızlı gelişmeler dikkate alındığında çevrenin 

dinamizmi ve işletmelerin ev sahibi ülkede yabancı olmaları açısından 
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çevrenin düşmanlığı koşulları önem kazanmaktadır. Bunlar da 

belirlendikten sonra, stratejik seçim yaklaşımı çerçevesinde işletmelerin 

stratejik adaptasyonunu sağlayan stratejilerin belirlenmesi gerekmektedir. 

Miles ve Snow, işletmelerin değişen çevre koşulları karşısında yaşamlarını 

devam ettirmelerini sağlayan stratejileri atılgan, analizci, savunmacı ve 

tepkici olarak belirli tiplemeler altında sınıflandırmıştır. 

 

Ana yaklaşımlar olarak uluslarararası girişimcilik, durumsallık ve 

stratejik seçim yaklaşımları çerçevesinde ele alınan bu çalışmanın 

araştırma bölümünde uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi ülke 

koşulları ve örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkileri 

ortaya koymak için Kırgızistan’da faaliyet gösteren Kırgız-Türk 

Đşadamları Derneği’ne (KĐTĐAD) üye Türk işletmeleri ile bir uygulama 

gerçekleştirilmiştir.  

 

Araştırma sonucunda, uluslararası girişimcilik yönelimi ile stratejik 

adaptasyon arasında ilişki olduğu, atılgan stratejik adaptasyon tipine sahip 

işletmelerin yenilikçilik, risk alma ve proaktiflik yönelimlerinin analizci ve 

savunmacılara göre daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu sonuç, konu 

ile ilgili olarak tezin teorik kısmında ileri sürülen görüşleri kanıtlar 

niteliktedir. Ev sahibi ülkenin çevre koşulları ile stratejik adaptasyon 

arasında ise, istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki elde edilmemiştir. Bu 

beklenmedik bir durum olmakla beraber, çevre ile ilgili görüşün kişinin 

algısına bağlı olduğunu ortaya koymaktadır. Zira, araştırmaya katılan 

işletmelerin içinde bulundukları çevre koşullarını ölçmede kullandığım 

çevrenin dinamizmi ve çevrenin düşmanlığı ile ilgili ifadelere genel olarak 

katılmadıkları görülmüştür. Bu durum ölçeğin Kırgızistan gibi yeni 

gelişmekte olan ve aynı zamanda da yabancı yatırımları destekleyen 

ülkeler açısından uygulanıp uygulanmadığının araştırılmasına ışık 
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tutacaktır. Örgütsel unsurlar ile stratejik adaptasyon arasındaki ilişkide, 

özellikle iş bağlantılarına ve polisentrik düşünce yapısına sahip olmanın, 

adaptasyona olumlu yönde yansıyacağı ortaya konmuştur. Ayrıca, 

işletmelerin girişimcilik faaliyetleri, faaliyet süresi ve genel başarı 

durumları açısından, doğrudan yatırım gibi daha riskli girişimcilik faaliyeti 

seçenlerin, ev sahibi ülkeye rakiplerinden önce ilk girenleri ve genel başarı 

durumları diğerlerine göre yüksek olanların atılgan stratejik adaptasyon 

tipini temsil eden işletmeler olduğu sonucu çıkmaktadır.  

 

  Bu araştırmanın sonuçları taşıdığı sınırlılıklar çerçevesinde 

değerlendirilmelidir. Araştırma örneğinin büyüklüğü başlıca sınırlılıktır. 

Ayrıca, araştırma Türkiye dışında yer alan işletmelerle gerçekleştirilmiştir 

ve stratejik nitelik taşımaktadır. Bu durum anketlerin geri dönüş oranını 

olumsuz yönde etkilemiştir. Söz konusu sınırlılıklardan hareketle, konuyla 

ilgilenen araştırmacılara daha büyük örnek kitle üzerinde araştırma 

yapmaları önerilmektedir. Ayrıca, bu çalışmanın örneklemindeki 

işletmelerin yaşı dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla, işletmelerin hızlı 

uluslararasılaşan küresel doğanlar veya önceden faaliyet halinde olan 

işletmeler olup olmadığını ve uluslararası girişimcilikte stratejik 

adaptasyonun bu unsurlara göre farklılık gösterip göstermediğini ortaya 

koymak açısından, gelecekteki araştırmalarda işletme yaşının da dikkate 

alınması yararlı olabilir.  

 

Sonuç olarak, bu çalışma ulusal sınırların ötesinde faaliyet gösteren 

bazı işletmelerin diğerlerine göre değişen çevre koşullarına daha iyi uyum 

sağlaması ve başarılı olmasında etkili unsurları ortaya koymuştur. 

Uluslararası girişimcilik yönelimlerini ve kaynaklarını geliştirmeleri, 

yenilikçiliğe önem vermeleri, risk alma ve proaktif davranışları 

cesaretlendirmeleri, kendi ülkesini üstün gören etnosentrik tutum yerine 
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faaliyet gösterdiği ülke koşullarına uyuma önem veren polisentrik görüşü 

benimsemelerinin, girişimciliği ulusal sınırların ötesine taşıyan ve 

Kırgızistan gibi yeni gelişen pazarlara yönelen işletmelerin stratejik açıdan 

daha iyi adaptasyon sağlamalarına neden olacağı inancındayım.  
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EK – ANKET FORMU 

 
 

Sayın Yetkili, 
 

Bu araştırma Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne sunulmak 
üzere hazırlanmakta olan “Uluslararası Girişimcilik ve Stratejik 
Adaptasyon; Kırgızistan’da Faaliyet Gösteren Türk Đşletmelerine Yönelik 
Bir Araştırma” isimli doktora tezinin bir bölümü olarak sürdürülmektedir.  
 
Araştırmanın amacı, Kırgızistan’da faaliyet gösteren Türk işletmelerinin 
uluslararası girişimcilik yönelimi, ev sahibi ülke koşulları ve örgütsel 
faktörleri ile stratejik adaptasyon arasında ilişki olup olmadığını ortaya 
koymaktır.  
 
Bu araştırmada vereceğiniz tüm cevaplar yalnızca bilimsel amaçla 
kullanılacak ve tamamen gizli tutulacaktır. 
 
Saygılarımla,  
 
Gulzhanat Tayauova  
Doktora Öğrencisi 
Đ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü  
Đşletme Anabilim Dalı  
Đşletme Yönetimi ve Organizasyon Bilim Dalı  
 
 
A. Firma Bilgisi  

 
1. Đşletmenizin Ünvanı: _________________________________________  
 
2. Bulunduğunuz ülkede ne zamandır faaliyet gösteriyorsunuz?  
(1 – 5 yıl) ___    (6 – 10 yıl) ___        (11 – 15 yıl) ___        (15 yıldan fazla) ___ 
  
3. Bulunduğunuz ülkeye yönelik girişimcilik faaliyetiniz aşağıdakilerden 

hangisidir? 
( ____ )  Đhracat (Örn., dolaylı veya dolaysız ihracat)    

( ____ )  Uluslararası Stratejik Ortaklık (Örn. Bağlı ortaklık, Lisans 
anlaşması, Franchising, Taşeronluk)    

( ____ )      Uluslararası Ortak Girişim (Joint Venture)     

( ____ )     Doğrudan Yatırım      
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4. Đşletmenizde çalışan sayısı aşağıdaki gruplardan hangisine girmektedir?    
(1 – 50 kişi) ___ (51 – 250 kişi) ___(251 – 500 kişi) ___  (500 kişiden fazla)__ 
 
5. Bulunduğunuz ülkedeki genel başarı durumunuzu nasıl değerlendirirsiniz? 
Yetersiz____ Ortalama altı___ Ortalama___ Ortalama üstü___Yüksek___ 
 

 

 
B. Uluslararası Girişimcilik Yönelimi   

 
Uluslararası Girişimcilik Yönelimi, işletmelerin yenilikçi, risk alma ve dış pazar 
faaliyetlerine yönelik proaktif yaklaşımlarını ifade etmektedir. Dış pazarlarda 
faaliyet gösteren tüm işletmelerde bu yönelim mevcuttur, ancak farklı 
düzeylerdedir.  
 
Lütfen, aşağıda belirtilen ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtirken 
bulunduğunuz ülkede gösterdiğiniz stratejik davranışları dikkate alarak 
cevaplayınız. Ölçek; 1=Kesinlikle katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 
3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. 
 

 SORULAR 1 2 3 4 5 

  
Yenilikçilik Eğilimi 

     

1 Firmamız işlerin yürütülmesinde sürekli olarak 
yeni yöntemler (usuller) arayışındadır.  

     

2 Yeni ürün ve hizmet geliştirme konusuna 
firmamız çok önem verir.  

     

3 Yeni ürün ve hizmet geliştirebilmek için yeterli 
ölçüde harcama yapılır. 

     

4 Firmamız sıklıkla yeni fikirleri hayata 
geçirmeye çalışır.  

     

5 Firmamız son 5 yıl içerisinde yeni pazarlara 
girdi. 

     

6 Firmamız son 5 yıl içerisinde pazara yeni 
ürün/hizmet sundu. 

     

  
Risk Alma Eğilimi 

1 2 3 4 5 

1 Firmamız, getiri şansı fazla ama risk oranı 
yüksek projeleri uygulama eğilimindedir. 

     

2 Firmamızda risk alma olumlu bir girişim ve 
davranış olarak görülür. 

     

3 Firmamızın rakiplerine kıyasla risk alma 
eğilimi daha yüksektir. 
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Proaktiflik 

1 2 3 4 5 

1 Firmamız rakiplerin hamlelerini bekleyip 
onlara cevap vermeye değil, ilk hamleyi kendisi 
yapmaya çalışır. 

     

2 Rakiplerimiz bizim önderlik etmemizi 
beklerler. 
 

     

3 Firmamız her konuda rakiplerinden önce 
davranmaya çaba sarf eder. 
 

     

4 Rakiplerimizle kıyaslandığında, biz yeni ürün 
ve hizmetlerin sunulmasında ilkler arasında yer 
almaktayız. 

     

5 Rakiplerimizle kıyaslandığında, biz yeni 
teknolojilerin getirilmesinde ilkler arasında yer 
almaktayız. 

     

6 Rakiplerimizle kıyaslandığında, biz yeni 
yönetim tekniklerinin uygulanmasında ilkler 
arasında yer almaktayız. 

     

 
 
 

C. Stratejik Adaptasyon Tiplemeleri     

 
Aşağıda Tip1, Tip 2, Tip 3 ve Tip 4 olmak üzere dört stratejik adaptasyon 
tiplemesinin özellikleri tanımlanmıştır. Lütfen, sektörde bulunan diğer 
işletmelerle kıyaslandığında, aşağıdaki stratejik tiplemelerden hangisinin Sizin 
işletmenize uyduğunu (X) işareti koyarak belirtiniz.  
 

Tip 1 ____ Tip 2 ____ Tip 3 ____  Tip 4 ____ 
 
1 � Tutarlı bir ürün ve pazar bileşimi yoktur. 
� Kararsız yapıdadır. 
� Mevcut ürün ve pazarlarını korumaya çalışmazlar 
� Çevre şartlarına göre kısa vadeli stratejiler belirler. 
� Rakipleri kadar risk almak istemezler  

2 � Nispeten sabit ürün veya hizmet alanlarında güvenli bir köşe oluşturmaya 
ve bunu korumaya çalışır. 

� Rakiplerine oranla daha sınırlı sayıda ürün ve hizmet sunar. 
� Yüksek kalite, üstün hizmet, düşük fiyat vs. sunarak kendi pazar alanını 

korumaya çalışır. 
� Endüstrideki gelişmelerin önünde gitmezler ve mevcut faaliyet 

alanlarında kendilerini doğrudan etkilemeyen endüstriyel değişimleri pek 
önemsemezler. 

� Güvenli pazar, düşük risk ve en az maliyeti hedefler. 
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3 � Mevcut denge durumunu ve sınırlı ürün veya hizmet hattını korumaya 
çalışır. 

� Sektördeki değişimleri mümkün olduğu kadar dikkatli bir şekilde takip 
eder. 

� Pazara yeni ürün veya hizmet sunmada “ilk olma” yerine, denenmiş iş 
kollarında pazara girmeyi tercih eder. 

� Yeni bir alana giren rakibini dikkatlice inceler ve pazarda yerini garanti 
ederse, yeni pazar ve yeni ürünlere yönelir. 

� Amaç, riskin minimize edilmesi, karın arttırılması ve maliyetin 
azaltılmasıdır.  

4 � Geniş ürün ve pazar alanında faaliyet gösterir. 
� Yeni ürün ve pazar alanlarına “ilk girenlerden” olmayı hedefler. 
� Fırsatlar için daima hazırlıklıdır, yeni arayışlar içindedir. 
� Faaliyete girdiği tüm alanlarda pazar gücünü koruması beklenmez.   

 
 
 

D. Örgütsel Faktörlerin Etkisi    

 
Aşağıda uluslararası pazarlarda faaliyet gösteren işletmelerin içinde bulundukları 
çevresel koşullara adaptasyonu açısından etkili olduğunu düşündüğümüz örgütsel 
faktörler belirtilmiştir. Lütfen bulunduğunuz ülkeyi dikkate alarak aşağıda yer 
alan her bir ifade için düşüncenizi (X) işareti ile belirtiniz. 
 
1. Bulunduğunuz ülkede faaliyete başlamadan önce uluslararası iş deneyiminizi 

nasıl değerlendirirsiniz?  
Hiç___ Az ___   Orta___  Oldukça iyi___  Çok ___ 

 
2. Uluslararası iş deneyiminizin işletmenizin bulunduğu ülke koşullarına uyumu 

ve başarısı açısından ne derece etkili olduğunu belirtiniz.   
Etkili değil___  Az etkilidir___  Etkili___  Oldukça etkili___  Çok etkili____ 

 
3. Faaliyet göstermekte olduğunuz ülkenin dilini bilme derecenizi nasıl 

değerlendirirsiniz?   
Hiç___ Az ___   Orta___  Oldukça iyi___  Çok ___ 

 
4. Bulunduğunuz ülkenin dilini bilmenin işletmenizin bulunduğu ülke 

koşullarına uyumu ve başarısı açısından ne derece etkili olduğunu belirtiniz.  
Etkili değil___  Az etkilidir___  Etkili___  Oldukça etkili___  Çok etkili____ 

 
5. Bulunduğunuz ülkede faaliyete başlamadan önce bu ülkede 

karşılaşabileceğiniz fırsatlar ve tehditler konusunda sahip olduğunuz bilgiyi 
nasıl değerlendirirsiniz?  

Hiç___ Az ___   Orta___  Oldukça iyi___  Çok ___ 
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6. Bulunduğunuz ülkedeki çevresel fırsatlar ve tehditler konusunda şu an sahip 
olduğunuz bilgiyi nasıl değerlendirirsiniz?  

Hiç___ Az ___   Orta___  Oldukça iyi___  Çok ___ 
 
7. Dış pazar bilgisine sahip olmanın işletmenizin bulunduğu ülke koşullarına 

uyumu ve başarısı açısından ne derece etkili olduğunu belirtiniz.   
Etkili değil___  Az etkilidir___  Etkili___  Oldukça etkili___  Çok etkili____ 

 
8. Bulunduğunuz ülkede iş yapmanızı sağlayan resmi ve gayri resmi 

bağlantılarınızın sayısını nasıl değerlendirirsiniz?  
Hiç___ Az ___   Orta___  Oldukça fazla___  Çok ___ 

 
9. Sahip olduğunuz bu bağlantıların işletmenizin bulunduğu ülke koşullarına 

uyumu ve başarısı açısından ne derece etkili olduğunu belirtiniz.   
Etkili değil___  Az etkilidir___  Etkili___  Oldukça etkili___  Çok etkili____ 

 
 
Aşağıda yer alan ifadeler girişimcinin veya üst yönetim kadrosunun küresel 
görüşlülüğünü belirlemek üzere geliştirilmiş ifadelerdir. Lütfen her bir ifade için 
düşüncenizi belirtiniz. Ölçek, 1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 
3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 5=Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. 
 
 SORULAR 1 2 3 4 5 

1 Ürün veya hizmetlerimizin özelliklerini 
uluslararası müşterilerimiz için asla değiştirmeyiz.  
 

     

2 Uluslararası iş ilişkilerimizde, "Türk Usulünün" 
en iyi yol olduğuna inanırız.  
 

     

3 Uluslararası faaliyetler için herhangi bir yabancı 
dil öğrenmeye gerek yoktur.  
 

     

4 Uluslararası müşterilerimizin kültürlerini 
anlamaya çalışmak için fazla zaman harcamayız.  
 

     

5 Türk kültürü uluslararası müşterilerimizin 
kültürlerinden her açıdan daha üstündür.  
 

     

6 Biz her zaman uluslararası müşterilerimizin özel 
isteklerine yer vermeye çalışırız.  
 

     

7 Bizim müşterilerimizin benzersiz davranışlarına 
ve uygulamalarına uyum sağlamak kolaydır.  
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8 Çeşitli ülkelerdeki müşterilerin özel 
gereksinimlerine uyum sağlayabiliriz.  
 

     

9 Yabancı müşterilerimizin usul ve yöntemleri 
(alışkanlıkları) Türk usulü kadar iyi, hatta daha 
iyidir.  
  

     

10 Firmamızın tüm ürünleri dış pazarlara göre adapte 
edilmelidir.  
 

     

11 Biz kendimizi yalnızca bir Türk firması olarak 
düşünmemeliyiz, "küresel topluluğun" bir parçası 
olarak görmeliyiz.  
 

     

12 Kültürel değerler dünyanın her tarafında oldukça 
benzer niteliktedir.  
 

     

13 Uluslararası bir iş evrensel standartlara göre 
yapılmalıdır.   
 

     

 
14 Đnsanlar, dünyanın her tarafında aynıdır.  

 

     

15 Biz küresel pazarı karşılayabilecek ürün ve 
hizmetler sunmalıyız.  
 

     

 
 

E. Çevresel Koşullar   
 
Aşağıdaki ifadelere ne ölçüde katıldığınızı belirtirken içinde bulunduğunuz ve 
faaliyet gösterdiğiniz çevre koşullarını dikkate alarak cevaplayınız. Ölçek, 
1=Kesinlikle Katılmıyorum, 2=Katılmıyorum, 3=Kararsızım, 4=Katılıyorum, 
5=Kesinlikle Katılıyorum şeklindedir. 
 
 

SORULAR 
 

1 
 

2 3 4 5 

1 Firmamız, pazara ve rakiplere ayak uydurabilmek 
için pazarlama faaliyetlerini sık sık (örn., altı ayda 
bir) değiştirmesi gerekmektedir. 

     

2 Pazarda ürün ve hizmetler çok çabuk demode 
olmaktadır (eskimektedir). 
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3 
Rakiplerin hamlelerini tahmin etmek zordur. 
 

     

4 Tüketici taleplerini/zevklerini tahmin etmek 
zordur. 
 

     

5 Üretim/hizmet teknolojileri sık sık ve önemli 
ölçüde değişmektedir.   
 

     

6 Firmamın yaşamını sürdürmesi ve faaliyetlerini 
sağlıklı biçimde yürütmesi için çok riskli bir 
ortamdır. Yanlış bir adım firmamı yok edebilir.   

     

7 Çok stresli, yorucu ve düşmanca özellik taşıyan 
bir ortamdır. Firmamın batmadan ayakta 
kalabilmesi çok zordur. 

     

8 Büyük rekabetçi, politik veya teknolojik güçler 
karşısında firmamızın fazla önemsenmediği 
hükmeden çevre söz konusudur.   

     

 
 

 

F. Kişisel Bilgiler   
 

1. Adınız ve Soyadınız : _______________________________ 
 
2. Göreviniz   : _______________________________ 
 
3. E-Mail adresiniz   : _______________________________ 
(Lütfen çalışmamızın sonucundan haberdar olmak isterseniz irtibat 
adresinizi belirtiniz).  

 
 
 
 

KATILIMINIZ ĐÇĐN TEŞEKKÜR EDERĐZ. 
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