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2. baskıya ÖNsÖZ

20 yy. sonlarından başlayarak yeni yüzyılın başında da süregelen bir deği-
şim hareketi görülmekte ve şirketler de dâhil tüm pazarı etkilemektedir. Bu 
değişimin en önemli kısmı küreselleşmedir. 20 yy. sonlarında başlayan küre-
selleşme yoğun bir şekilde sürmekte ve nasıl bir sonuca ulaşacağı da kesti-
rilememektedir. Ticaretteki müthiş büyüme ve tüm dünyayı sarması önemli 
bir gelişmedir. Günümüzde binlerce yeni ürün ve hizmet pazara sunulmakta 
ve daha çok tüketiciye seslenilmektedir. Yabancı yatırım miktarındaki bü-
yük artış, şirket düzeyinde uluslararası rekabetin boyutunu değiştirmiştir. 
Dolayısıyla uluslararası arenaya çıkmayı istemeyen şirketler bile uluslararası 
pazarlara yönelmiş yerli şirketler ile uluslararası piyasada boy gösteren diğer 
yabancı şirketlerinde rekabetiyle uğraşmak zorunda kalacaklardır. 

Bir diğer önemli gelişme ise, iletişim teknolojilerindeki değişimdir ve son 
derece hızlı bir şekilde gelişmektedir. Bu gelişme hem şirketleri tüketicilere 
daha yakınlaştırmış hem de tüketicilerin şirketlere daha çabuk ulaşmasını 
sağlamıştır. Günümüzde tüketicilerin şirketler hakkında haber alması daha 
kolaylaşmış ve birçok bilgiye anında ulaşma şansı doğmuştur. Tüketici her 
türlü mal ve hizmete günün her saatinde her istediği anda erişebilmesi mu-
azzam bir alışverişin oluşmasına neden olmaktadır. 

Bu yeni oluşumu dikkate alan çok uluslu ya da uluslararası faaliyet göste-
ren şirketlerin, rekabette kendilerini buna hazır hale getiren stratejiler oluş-
turması gerekmektedir. Çünkü şirketler pek çok farklı kültürden, çevreden, 
ülkeden ve tüketiciden etkilenmektedir. Pazarlarda başarılı olmak ve reka-
bette rakiplerden bir adım önde olmak istiyorlarsa buna uygun stratejiler 
geliştirmelidir. 

Bu bağlamda ülkemizde bu değişen duruma ayak uydurmaya ve gelişim-
leri izleyerek geri kalmamaya çalışmaktadır. Aynı zamanda tüm akademik 
kuruluşlarda çalışan akademisyenlerde iş dünyasında değişen anlayışı pazar-
lama bilim alanına taşıyarak katkı yapmaya çalışmaktadırlar. Ayrıca sınırsız 
bir dünyanın oluşması sonucu ülkemiz pazarına gelen pek çok Çok Ulus-
lu İşletmenin pazarda rekabeti yoğunlaştırdığı ancak bunun sonucunda da 
pazardaki birçok ulusal firmanın zor durumda kaldığı görülmektedir. Bu 
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gelişmenin yarattığı bu sorunları çözmek ve firmalara yardımcı olmak açı-
sından akademik dünyadan beklentiler büyüktür. Ayrıca rekabette avantaj 
sağlaması açısından şirketlere Ar-Ge desteği vererek yeni birçok ürün ve 
dünya çapında markalar ortaya çıkarmak gerekmektedir. Dolayısıyla pazar-
lama akademisyenlerinin pazarın beklentilerine uygun yaratıcı ve yenilikçi 
düşüncelerle araştırmalar yaparak dünya çapında yeni ürünler ve markaların 
oluşmasına katkıda bulunmaları gerekir. 

İş dünyası, uygulamacılar ve araştırmacıların beklentilerini karşılamayı 
hedefleyen eserlerden biri olan bu çalışma, bilim dünyasındaki araştırmalara 
ve şirketlerine yeni strateji üretmek ya da var olan stratejilerini değiştirmek 
için savaş veren uygulamacılara katkıda bulunma amacı gütmektedir. Bu 
bağlamda Stratejik Küresel Pazarlama kitabımızın 2. baskısını sunmaktan 
mutluluk duyuyoruz. Daha önceki baskısında 18 olan bölüm sayısı, bu bas-
kıda Küresel Tedarik Zinciri Yönetimi ve Tedarik Zincirinde Örgütsel İliş-
kiler bölümünün eklenmesiyle 19 bölüm olmuştur. Ayrıca bazı bölümlerde 
güncellemelerde yapılmıştır. Bu bağlamda bölüm yazarlığı ile katkıda bulu-
nan İbrahim Bakırtaş, Harun Öztürkler, Canan Ay, Sinan Nardalı, Mehmet 
İsmail Yağcı, Kenan Aydın, Berrin Onaran, Mehmet Emin İnal, Mehmet 
Marangoz, Sezer Korkmaz, Tunçdan Baltacıoğlu, Melike Demirbağ Kap-
lan, Funda Savaş Gün, Emel Karayel Bilbil, Gonca Telli Yamamoto, Seha 
Aksu, Gül Bayraktaroğlu, Murat Erdal, Tamer Arpacı, Ayşe Şahin, Ender 
Gürgen ve Mustafa Tanyeri hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz.

Bu çalışmada bize her zaman destek veren ailelerimize ve bizleri yetiş-
tiren hocalarımıza çok teşekkür ederiz. Bu çalışmamızın ortaya çıkmasında 
bize desteğini hiçbir zaman esirgemeyen Doç. Dr. Harun Öztürkler hoca-
mıza, kitabın yayıma hazırlanmasında emeği geçen Eflatun Yayınevi Genel 
Yayın Yönetmeni Sayın Fethiye Çolak hanıma ve dizgide emeği geçen Tür-
kan Sarı hanıma ve yayınevi çalışanlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. 

Prof. Dr. M. Necdet Timur 
Anadolu Üniversitesi

Yrd. Doç. Dr. Alparslan Özmen 
Afyon Kocatepe Üniversitesi
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BÖlÜm 1
Küresel Pazarlama  

Stratejisinin Gelişimi ve Genel İlkeler
Prof. Dr. Mehmet İsmail Yağcı

MERSİN ÜNİVERSİTESİ

Öğrenme HedeFlerİ

Bu bölümü okuduktan sonra;
1.  Küreselleşmeyi ve Küresel Pazarlamanın özünü ve anlamını tanımla-

yabilme,
2.  Uluslararasılaşma ve Küresel Pazarlamaya etkilerini açıklayabilme,
3. Uluslararası Pazarlamaya katılma derecelerini değerlendirebilme,
4. Küresel Pazarlamanın yarattığı etkileri anlayabilme,
5. Küreselleşme sürecinde pazarlama yönelimlerini anlatabilme,
bilgi ve yeteneğine sahip olacaksınız.
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1.1.  kÜresel Pazarlama strateJİsİnİn Gelİşİmİ 
ve Genel İlkeler

Ürünlerin (malların ve hizmetlerin) tüm dünya üzerinde pazarlanması, 
ulusal ve siyasi sınırların ortadan kalkıyor olması son 50 yıldır hızla mey-
dana gelen büyüleyici bir değişimdir. Levitt’in 1983 yılında ünlü “Globali-
zation of  Markets” makalesinde ortaya attığı “küreselleşme” kavramı son 
25 yılda gündelik sözcük dağarcığımıza girmiş ve hemen herkes tarafından 
kullanılır olmuştur. Pek çok tanımı olmakla birlikte küreselleşme; bilginin, 
paranın, mal ve hizmetlerin, işgücünün, hammaddenin, enformasyonun, 
teknolojinin ve fikirlerin artan bir hızla dünya üzerinde dolaşıma çıkması 
ve paylaşıma sunulmasıyla 20. yüzyılın şahit olduğu bir gelişmedir.

Küreselleşme kelime anlamı olarak İngilizce ‘globalization’ kelimesinin 
karşılığıdır. ‘Globalization’ ise ‘global’ (evrensel, kapsamlı) sözcüğünden 
türemiştir. Sanayi devrimi ve burjuvazinin ortaya çıkışı, ekonomik alan-
da pazar ekonomisini ve kapitalist yapıyı, siyasal alanda ulus devletleri ve 
demokratik sistemi doğurmuştur. Bu sistemin bir ileri aşaması olarak ele 
alınabilecek küreselleşme ise, iktisadi anlamda pazar ekonomisinin, siyasal 
anlamda ise liberal demokratik düzenin ve hukuk devletinin bütün dünya 
yüzeyine yayılması olarak algılanabilir. Bununla birlikte, küreselleşme, II. 
Dünya Savaşı sonrası, Birleşmiş Milletlerin kurulması, Marshall yardımla-
rının yapılması ile etkisini göstermeye başlayan ve özellikle son yirmi yıl-
dır enformasyon ve bilgisayar teknolojisinde yaşanan gelişmelerle birlikte; 
1989 yılında kutuplu dünyanın ortadan kalkması ile hız kazanan ve çok 
uluslu şirketlerin oluşturdukları küresel ticari ağlarla; ülkeler arasında ser-
maye, para, mal-hizmet ve emeğin dolaşımını güçleştiren engellerin azaltı-
larak dünya ekonomisinin bütünleşmesi sürecini ifade eder (Abken 2008).

Çoğu zaman küresel pazarlama kavramı ile karıştırılan küreselleşme 
kavramı iki farklı bakış açısı ile tanımlanmaktadır. Bunlardan birincisi kü-
reselleşmeyi ekonomik, sosyal, kültürel, hukuki, vs. bir değişim ve etki-
leşim süreci olarak gören bütüncül (holistic) bakış açısıdır. Bu görüşün 
savunucularından Gittens (2000) ve Stewart (2001)’a göre küreselleşme 
hızlı teknolojik gelişme, dünya pazarlarının genişlemesi, ticaretin sermaye 
hareketliliğinin liberalleşmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Benzer şekilde 
Waters (1995), küreselleşmenin Batı Avrupa medeniyetinin pazarını ge-
nişletme etkinliklerinin son aşaması olduğunu ifade etmektedir. Reynolds 
(2001) ise küreselleşmeyi, yerküre üzerinde bilgiye ulaşma ve paylaşma sa-
yesinde karşılıklı ticari ve sosyal ilişkiler oluşması şeklinde tanımlamakta 
ve küreselleşmeyi sadece ekonomik gelişmelerle ilgili bir olgu değil, ayrıca 
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ortak küresel bilgi tabanının oluşması, yatırım, iletişim, ticaret, göç ve hu-
kuk ile ilgili bir olgu olarak değerlendirmektedir. 

İkinci bakış açısı ise dar bakış açısıdır. Bu görüşe göre küreselleşmeyi 
yaratan çok uluslu şirketlerdir (ÇUŞ). Küreselleşmeyi dar bakış açısı ile 
değerlendiren Rugman’a (2000) göre, bu ÇUŞlar dünyadaki ticaret saca-
yağında (ABD, AB ve Japonya) faaliyet göstermek üzere küreselleşmeyi 
yaratmışlardır. En büyük 500 ÇUŞ dünyadaki tüm doğrudan dış yatırımın 
% 80’ini ve tüm ticaretin % 50’den fazlasını gerçekleştirmektedirler. Dola-
yısıyla, küreselleşme temel olarak ekonomik bir olgudur.

Küreselleşmenin tanımına ilişkin farklı iki görüşün bulunmasının üç 
temel nedeni bulunmaktadır. Bunlardan ilki küreselleşmeyi tanımlarken 
farklı disiplinlerin, bakış açılarının, amaçların ve ideolojilerin konuya ken-
di bakış açılarından yaklaşmalarıdır. Örneğin, iktisatçılar küreselleşmeyi 
ekonomik sınırların ortadan kalkması ve serbest piyasa boyutu ile siyaset 
bilimciler devlet yönetiminde merkezi hükümetler dışında başta sivil top-
lum örgütleri olmak üzere farklı aktörlerin ortaya çıkması ve demokrasi 
ile işletmeciler ise sınırsız dünyada özel sektörün rolü ile ilişkilendirerek 
değerlendirmektedirler (Genç ve Hasanov, 2007). 

İkinci sebep ise küreselleşme olgusunun hem kendisinin, hem de etki-
lerinin genişliğidir. Küreselleşme ekonomiden siyasete, kültürden yaşam 
biçimlerine kadar çok geniş bir alanı kapsadığından ve etkilediğinden tek 
bir tanım içine sığdırılamamaktadır. 

Üçüncü sebep ise küreselleşme kavramın evrimini tamamlamamış ol-
masıdır. Diğer bir ifadeyle, küreselleşmenin hangi noktalara varacağı tam 
olarak bilinememektedir. Bu durumun nedeni de küreselleşmeden etki-
lenen pek çok unsurun ve tablonun netleşmemiş olmasıdır. Bunun için 
gerekli olan zamandır. İlerleyen zaman içerisinde küreselleşme kavramı 
netleşecek, ortaya çıkış nedenleri, amaçları, önemi ve etkileri gibi temel 
noktalar büyük ölçüde aydınlanacaktır.

1.1.1. tarİHçe ve sÜreç

Küreselleşme aslında çok yeni bir kavram olmayıp, bu sürecin baş ak-
törleri olan çok uluslu şirketlerin varlığı Asurlular, Finikeliler, Yunanlılar 
ve Romalılar devirlerine kadar uzanmaktadır. Doğu ile Batı’yı birleştiren 
ve Çin’den başlayıp Roma’ya uzanan İpek Yolu ile ürün ticareti tarihin ilk 
zamanlarından beri yapılmaktadır (Kotabe ve Helsen, 2007). Sanayi dev-
riminden II. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar ise genel olarak sömürgeci 
gelişmiş birkaç ülke ile gelişmemiş perifer ülkeler arasında hammadde ve 
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gıda alışverişi gerçekleşmiş, savaş sonrasında kurulan GATT (General Ag-
reement on Tariffs and Trade) ile dünya üzerinde barışın ancak ticaret ile 
sağlanabileceği görüşü hakim olmuştur (Yağcı, 2006). Bu görüş, birbirle-
rine ekonomik yönden bağımlı olan ülkelerin hem ekonomik hem siyasi 
kararlarında tam bağımsız olamayacakları dolayısıyla da keyfi karar alama-
yacaklarını savunmakta olup küreselleşmenin “karşılıklı bağımlılık” kavra-
mını gerektirdiğini ortaya koymaktadır. 

1950 ve 1960’lı yıllar Afrika ve Asya’da pek çok ülkenin bağımsızlığı-
nı ilan ettiği yıllar olmuş ve yine aynı dönemde Japonya küresel bir güç 
olarak yavaş yavaş yerini almıştır. Bu arada ÇUŞlar üretim maliyetlerini 
düşürmek amacıyla üretimlerini sınırlar ötesine, bağımsızlıklarını yeni ka-
zanmış, ekonomileri zayıf, bir zamanların sömürge devletlerine taşımaya 
başlamışlardır. Faktör maliyetlerinin oldukça ucuz olduğu bu devletlerde 
düşük maliyetlerde üretim yapabilme, kar marjlarını artırma imkânı bul-
muşlardır. Bunun sonrasında yaşanan 1973–74 ve 1979 petrol krizleri, baş-
ta ABD olmak üzere diğer gelişmiş ülkeleri, iktisadi zorluklarla etkin bir 
şekilde mücadele edebilmek için ekonomilerini yeniden organize etmeye 
itmiş, liberalleşme ve teknolojik gelişme tetikleyici unsur olmuştur. 1982’de 
borç krizine giren üçüncü dünya ülkeleri gibi pek çok ülke politikasında 
IMF’nin etkinliği artmış, geri kalmış ve gelişmekte olan ülkeler gelişmiş 
ülkelere daha da bağımlı hale gelmiştir. Sonrasında Sovyetler Birliği’nin 
dağılması ve 1989’da komünizmin çökmesiyle beraber küresel güçler daha 
fazla hareket alanı kazanmıştır. 

Yakın tarihte küreselleşme süreci bilgi teknolojilerinin insan yaşamının 
her alanında önemli rol oynamasını sağlamış, özellikle son otuz yılda be-
den gücü ekonomisinden beyin gücü ekonomisine geçişte bilgi artık eko-
nominin motoru, temel itici gücü olmuştur. Bununla beraber teknolojik 
gelişimlerin de bilgiyi biriktirici ve çoğaltıcı yansımalarıyla küreselleşme 
süreci hem hız kazanmış hem de etkinliği artmıştır.

1.1.2.  kÜreselleşme GÖsterGelerİ ve kÜresel  
Pazarlama

Bölgesel ticaret alanlarının (Ör.: AB, MERCOSUR, NAFTA, AFTA, 
vs) hızla genişlemesi ve Doğu Avrupa, Latin Amerika ve Asya’daki ge-
lişmekte olan ülkelerde serbest pazar sistemine (liberalizasyon) geçilmesi 
küreselleşmenin önemli iki göstergesidir. Küreselleşme ve küresel ticaret 
ile beraber hem ülkeler arası ticaret daha da artmış ve artan ticaret yeni 
bölgesel ticari anlaşmaları beraberinde getirmiş hem de bu ticari anlaşma-
lar küresel piyasa oyuncuları için yeni fırsatlar doğurarak küreselleşmeyi 
hızlandırmıştır. 
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II. Dünya Savaşı sonrasında dünya ülkelerinin birbirlerinden tecrit ol-
malarını önleyecek önlemler alınmıştır. Bu amaçla 1944 yılında yapılan 
Bretton Woods Anlaşması ile Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ban-
kası (World Bank) ve Dünya Ticaret Örgütü’nün (DTÖ) öncüsü olan Ge-
nel Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Anlaşmasının (GATT) temelleri atılmış-
tır. Yukarıda yer alan Tablo 1.1’de de görüldüğü üzere 1948’den günümüze 
dünya ticaretinde inanılmaz bir büyüme görülmüştür. Savaş sonrasında 50 
milyar dolar civarında olan mal ihracat ve ithalatı 60 yıl içerisinde 37 tril-
yon dolar civarına ulaşmıştır. Benzer şekilde hizmet ihracat ve ithalatı da 
2011 yılı itibariyle 3,6 trilyon doların üzerine çıkmıştır (International Trade 
Statistics, 2011).

Tablo 1.1: Son 50 Yılda Dünya Ticaretinde Meydana Gelen Artış

Son 50 Yılda Dünya İhracat Toplamları (Milyar $) 

  1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2011

Dünya 59 84 157 579 1838 3675 7375 18255

Son 50 Yılda Dünya İthalat Toplamları (Milyar $) 

  1948 1953 1963 1973 1983 1993 2003 2007

Dünya 62 85 164 595 1882 3787 7691 18438

Kaynak: International Trade Statistics 2011.

Bugün baktığımızda 2000 yılından itibaren Asya’da 20 serbest ticaret 
anlaşması daha imzalanmıştır. Bu anlaşmalar hem Asya ülkelerinin kendi 
aralarındaki ticaret hacminin artışının hem de liberalizasyon eğilimlerinin 
yani serbest pazar sistemine geçiş yönündeki atılımlarının bir göstergesi-
dir. Asya ülkeleri 2011 yılında dünyadaki mal ticaretinin yüzde 30’unu ger-
çekleştirmiştir. Asya ülkelerinin yanı sıra Latin Amerika ve Doğu Avrupa 
ülkelerinde de benzer eğilimler görülmektedir. Bugün Küba, Vietnam, Ro-
manya gibi ülkelerin kapılarını dış pazarlara açması küresel fırsatlar peşinde 
koşan çokuluslu şirketler için yeni fırsatlar, yeni faaliyet alanları oluştur-
maktadır. Faktör maliyetleri bakımından oldukça ucuz olan ve kapılarını 
dünya ekonomisine açan bu ülkeler çok uluslu şirketlere ilave hareket alanı 
olmakla birlikte bugün önemli bir güç unsuru olmalarında da önemli bir 
rol oynamaktadır.

Dünya Ticaret Örgütü verilerine göre 2010 yılında Türkiye toplam 
ihracatında dünyada 31’inci, toplam ithalatında ise 19’uncu sırada yer al-
maktadır. İthalat tutarı Türkiye’nin dünya nüfusuna oranla biraz fazla iken, 
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ihracat tutarı biraz düşük kalmaktadır (Tablo 1.2’de detaylı bilgi yer almak-
tadır). Ancak ithalat tutarının bu denli yüksek olmasının temel nedeninin 
enerji, hammadde ve ara mal ihtiyacı olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. 
Tablo 1.3’de görüldüğü üzere ihracatta Almanya liderliğini Çin’e kaptır-
mıştır. İthalatta ise ABD yine lider ülke konumunu sürdürmektedir. 

Tablo 1.2: Dünya Ticaret Hacmi ve Türkiye’nin Payı

Dünya Ticaret 
Hacmi 

(Milyar Dolar)

Türkiye 
İhracatı

(Milyar Dolar)

Türkiye İthalatı
(Milyar Dolar)

Türkiye 
İhracatının 

Dünya Ticaret 
Hacmindeki 

Payı (% )

Türkiye 
İthalatının 

Dünya Ticaret 
Hacmindeki 

Payı (% )

1973 589 1,3 2,1 0,224 0,354

1983 1.880 5,7 9,2 0,305 0,491

1993 3.752 15,3 29,4 0,409 0,784

2003 15.066 102,1 83,5 0,67 0,55

2011 36.693 134,9 240,8 0,74 1,31

Kaynak: International Trade Statistics 2011.

Günümüzde kitle iletişim araçlarındaki ve ulaşımdaki gelişmelerin kü-
reselleşmeye yaptığı katkılar ile birlikte tüm dünya üzerinde benzer ihtiyaç 
ve isteklere sahip olan tüketici kitlesi oluşmaktadır. 1970’lerden itibaren 
Brezilya, Meksika, Şili, Güney Kore, Tayvan, Singapur, Güney Afrika, Su-
udi Arabistan, Yunanistan ve Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde refah 
düzeyinin artışı, yeni ürünler için harcanabilir gelirdeki miktarı önemli öl-
çüde artırmıştır. 

Dünyadaki hemen her ülke halkı farklı oranlarda ekonomik gelişme gös-
terse de, gelişmekte olan ülkelerde yeni orta sınıfın yükselişi yeni pazarların 
oluşumuna sebep olmuştur. Öncelikle ABD ve Avrupa’daki refah düzeyi 
yüksek insanlar tarafından talep edilen mal ve hizmetler şimdi dünya gene-
linde yeterli parası olanın alabileceği şekilde dünyanın her yerinde bulun-
maktadır. Gerçekte, dünya genelindeki zenginlik artışı hem yeni pazarların 
ortaya çıkışına sebep olmakta hem de benzer ihtiyaç ve isteklere sahip daha 
büyük bir tüketici kitlesi oluşturmaktadır. Çin’deki yüksek büyüme hızı, 
Doğu Avrupa ülkelerinin çoğunun AB’ye girişi, Endonezya, Hindistan ve 
Güney Doğu Asya’daki diğer ülkelerde ortaya çıkan orta sınıfın hızlı şekil-
de büyümesi, yeni ürünlerin tasarlanması ve satışı için işletmelere önemli 
fırsatlar sunmaktadır. Dünya genelindeki talep artışı, pek çok endüstrinin 
yapısı üzerine doğrudan veya dolaylı etkiler yaratmış ve ürünlere olan talep 
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de küreselleşmiştir. Talebin küreselleşmesi, insanların arzu ettikleri ürünle-
rin talep düzeyinin de homojenleşmesi anlamına gelmektedir. 

Yukarıda belirtilenler dâhilinde küreselleşmeyi ortaya çıkaran nedenler 
özet olarak sekiz başlık altında toplanabilir (Keegan ve Green, 2000): 

 ¾ Bölgesel Ekonomik Anlaşmalar: II. Dünya Savaşı sonrasında 
hızlanan ticari ve finansal liberalleşme hareketleri bölgesel işbirliği 
anlaşmalarının yarattığı AB ve NAFTA gibi oluşumlar ile OECD, 
GATT ve Dünya Ticaret Örgütü gibi dünya ticaretinin serbestleş-
mesine yönelik uluslararası ve uluslarüstü kuruluşların artan çabaları 
sonucu dış ticaret ve sermaye hareketleri üzerindeki kısıtlamaların 
ve kontrollerin kaldırılması küreselleşmeyi yaratan ilk sebep olarak 
ileri sürülmektedir.

 ¾ Ortak Pazar İhtiyaç ve İstekleri: Levitt’e (1983) göre dünya artık 
bir “homojen küresel köy” olmuştur. Burada kastedilen dünya üze-
rinde benzer gelir düzeyine sahip ancak farklı ülkelerde yaşamalarına 
rağmen benzer ihtiyaç ve istekleri olan bir tüketici grubu oluşmuş-
tur. Bu yönde bir benzeşim şirketler için müthiş bir uluslararası tica-
ret olanağı yaratmıştır.

 ¾ Teknoloji: Teknolojideki baş döndürücü gelişmeler ve bunun tüm 
yerküre üzerindeki hızlı yayılımı dünyayı küçülterek ülkeleri hız-
la birbirine yakınlaştırmış tüketicileri birbirinden ayıran zaman ve 
mekân engelleri ortadan kalkmış pazarlar şeffaflığa kavuşmuştur.

 ¾ Ulaşım ve İletişimle İlgili Gelişmeler: Ulaşım ve iletişim ağın-
daki hızlı gelişim ülkeleri birbirine yakınlaştırmıştır. Ulaşım alanın-
daki gelişmelerle turizm etkinlikleri artmış, farklı ülkelerin insanları 
birbirlerini yakından tanıma olanağı bulabilmiştir. Ayrıca yine ula-
şımdaki gelişmelerden dolayı ticari malların dağıtımı kolaylaşmıştır. 
Uydu yayınları, internet ve mobil telefonun yaygınlaşması da tüke-
tici tercihlerindeki değişimleri ve karşılıklı etkileşimi hızlandırmıştır. 
Tüketici tercihleri giderek birbirlerine benzemeye başlamıştır. Tüm 
dünya tüketicileri küresel şirketlerin ürettiği ucuz ve kaliteli mal ve 
hizmet çeşitlerini daha yakından tanıma fırsatını sunmuştur. 

 ¾ Ürün Geliştirme Maliyeti: Özellikle teknolojik ürünlerin ve ilaç-
ların geliştirilmesi oldukça büyük harcamaları gerektirmektedir. Bu 
ürünlerin tek bir ülke pazarında maliyetlerini kurtarmaları mümkün 
olamamaktadır. Ayrıca bu ürünlerin rakip firmalar tarafından taklit 
edilmelerinden dolayı şirketler geliştirdikleri yeni ürünleri tüm dün-
ya pazarına hızla sunarak harcamış oldukları maliyetleri geri kazan-
mak istemektedirler. 
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 ¾ Kalite: Küresel rekabet şirketleri ürün kalitesini arttırmaya zorla-
mıştır. Ayrıca maliyeti düşürmek ve ürünlerde standardı yakalaya-
bilmek amacıyla şirket stratejilerinde değişmeler meydana gelmiştir. 

Tablo 1.3: 2011 Yılında Dünyada Gerçekleştirilen Dış Ticaret (Tahmini Milyar $)

Sıra Ülke İhracat ABD $ Ülke İthalat ABD $

1 Çin H.C.  1904 ABD  2314 

2 Almanya  1547 Çin H.C. 1743 

3 ABD  1497 Almanya 1339

4 Japonya  787 Japonya 795 

5 Fransa  590 Fransa 685 

6 Güney Kore 553 Birleşik Krallık 655

7 Hollanda  550 İtalya  541 

8 İtalya  525 Güney Kore 525

9 Rusya 520 Hollanda 514 

10 Birleşik Krallık  479 Hong Kong 493 

11 Kanada  463 Hindistan  489 

12 Hong Kong  438 Kanada 470 

13 Singapur 415 İspanya  315 

14 Suudi Arabistan 365 Singapur 310 

15 Meksika 349 Meksika 306 

16 Belçika  332 Belçika 285 

17 İsviçre  322 Tayvan 251 

18 İspanya 310 Rusya 249 

19 Hindistan 307 Türkiye 241 

20 Tayvan  307 İsviçre 226 

21 BAE  282 Brezilya 220 

22 Avustralya  271 Avustralya 195 

23 Brezilya  256 Avusturya  173 

24 Tayland  229 Polonya 170 

25 Malezya 228 Tayland  161 

26 Endonezya 202 BAE  159 

27 Polonya 194 Malezya 157 

28 İsveç  189 İsveç 149 

29 Avusturya 174 Endonezya  127 

30 Norveç 164 Çek Cumhuriyeti  109 

31 Türkiye 143 Vietnam 106 

Kaynak: The World Factbook 2012.
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 ¾ Ekonomik Trendler: Gelişen ülke gelişen Pazar demektir. Son 
otuz yılda Doğu ve Güneydoğu Asya’daki yeni endüstrileşen devlet-
lerin dünya pazarlarındaki yerlerini alması, Latin Amerika ülkelerin-
deki endüstrileşme çabaları, soğuk savaş döneminin sona ermesiyle 
eski doğu bloğu ülkelerinin batı ile ekonomik ilişkilere girmesi, özel-
leştirme ve serbest piyasa ekonomisini benimsemeye başlaması da 
küreselleşmeyi hızlandıran önemli faktörlerdendir. 

 ¾ Kaldıraç: Küresel faaliyetleri olan bir şirketin kendisi için bir kaldı-
raç etkisi yaratması söz konusudur. Kaldıraç etkisi şirkete maliyet ve 
zaman tasarrufu sağlar. Kaldıraç etkisinin görüldüğü noktalar dene-
yim transferi, ölçek ekonomisi, kaynak kullanımı ve küresel strateji 
uygulamasıdır. Küresel şirketler bir ülkede elde ettikleri deneyimi 
başka ülkelerde kullanabilirler, daha büyük ölçeklerde üretim yapa-
rak maliyetleri düşürebilirler, kaynaklarını en uygun yerlerde kulla-
nabilirler ve küresel fırsatları değerlendirebilecek stratejileri geliştirip 
uygulayabilirler. 

1.1.3.  uluslararasılaşma, kÜresel Pazarlama ve çOk 
uluslu şİrketler

Uluslararasılaşma kavramının temelinde şirketin yurtdışı pazarlara açıl-
ması, dolayısıyla ilk aşamada ihracat faaliyeti yer almaktadır. Kavramsal 
olarak şirketlerin ihracata yönelmesi ihracat davranışının bir fonksiyonu 
olarak görülmektedir (Altıntaş ve Özdemir, 2006). Diğer bir deyişle, ulus-
lararası ekonomik gelişme uluslararası bağlantıların ve şirketlerin işlerini 
ülke sınırlarının ötesine taşımasının artması şeklinde nitelendirilir. Ulus-
lararasılaşma doğrudan ya da dolaylı olarak ihracat yapmak ile başlar ve 
şirketlerin imkânları dâhilinde yabancı bir ülkede ortaklık ya da doğrudan 
yatırım yapmaya kadar devam eder (Abken, 2008). 

Şirketlerin uluslararasılaşmasındaki en önemli etkenlerin başında ulusla-
rarası fırsatların ortaya çıkması ve dünya pazarlarında faaliyet göstermenin 
önemli avantajlar sağlaması gelmektedir. Bunun yanında, rekabetin sınırlar 
ötesine taşarak yoğunlaşması da yerel piyasalarda faaliyet göstermeyi gi-
derek güçleştirmektedir. Belirtilen nedenlerle uluslararasılaşan hem ulusal 
hem de uluslararası rakipler karşısında varlığını sürdürebilmenin güçlüğü-
nü fark eden şirketler, yerel piyasalardan küresel piyasalara doğru bir yöne-
lim göstermektedir. Dolayısıyla, neredeyse tüm şirketler tüm faaliyetlerini 
ve yatırımlarını küresel rekabeti göz önünde bulundurarak değerlendirmek 
durumunda kalmışlardır. Küresel rakiplerin yerel ve ulusal şirketlerin pa-
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zarlarına kolayca erişebilmeleri, şirketlerin kendi alanındaki diğer şirketleri 
zorla ele geçirmeleri, şirket birleşmeleri ve satın alma gibi durumlar, kendi 
ülkesinde risksiz ve güvenilir ortamda faaliyet gösteren ulusal şirketlerin 
bile pazar paylarını küçültebilmektedir (Filizöz, 2003).

Dünya ticaret hacmindeki geometrik artış çokuluslu şirket (ÇUŞ) adı 
verilen şirketlerin ortaya çıkmasına ve dünya ticaretinden daha büyük pay 
almalarına yol açmıştır. Çokuluslu şirketler, kaynaklarını ulusal sınırları dik-
kate almadan paylaştıran, dünya çapında üretim ve dağıtım yapan fakat 
milliyet ve üst yönetim yönünden bir ulusal devlette üslenmiş olan şir-
kettir. Çokuluslu şirketler, gittikleri ülkede yabancı sermayeyi düzenleyen 
mevzuata uygun olarak doğrudan yatırım yapan, örgüt yapısı, karar alma 
ve denetim davranışları açısından bir bütünlük gösteren ve uluslararası fa-
aliyetleriyle tanınmış olan firmalardır.

Çoğu ülkede iç pazarların yabancı firmalara da açık olması ve dünya ile 
bütünleşme gerekliliğinden küreselleşmenin baş aktörleri olan çok uluslu 
şirketlerden ve yürüttükleri küresel pazarlama faaliyetlerinden etkilenme-
mek hemen hemen imkânsızdır. Burada küreselleşme ve küresel pazarlama 
arasındaki bağlantı ve ayrım ortaya çıkmaktadır. Bu her iki terim aynı anla-
ma gelmemektedir. 

Küresel pazarlama, dünyadaki tüm pazarları hedefleyen, uluslararası 
pazarlama fırsatlarının farkına varılıp karşılık verildiği, faaliyet gösterilen 
ülkelerdeki pazarlama altyapılarının birbirine bağlanarak küresel bir pazar-
lama ağının kurulup sürekli geliştirildiği pazarlamadır (Yağcı, 2006). Çok 
uluslu şirketler tüm dünya üzerinde pazarlama faaliyetlerinde bulunduk-
larından küreselleşme üzerinde de etkili olmaktadırlar. Tablo 1.4’te çok 
uluslu şirketlerin 2007 yılı itibariyle gerçekleştirdikleri satış, kar ve piyasa 
değeri verileri yer almaktadır. Görüldüğü üzere, bu şirketlerin pek çoğu-
nun satış rakamları dünyadaki pek çok ülkenin gayrisafi milli hâsılalarından 
daha fazladır. 

Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta daha bulunmaktadır. Tablo 
1.5’te yer alan veriler incelendiğinde son 40 yılda dünyada ilk yüzde bulu-
nan ABD şirketlerinin sayısının neredeyse yarı yarıya azaldığı, buna karşılık 
Çin, İspanya, Rusya ve Güney Kore gibi ülkelerin şirketlerinin sayısında 
artış olduğu görülmektedir. Bu durum doğal olarak küreselleşmenin geliş-
miş ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki etkilerinin olumlu veya olumsuz 
olarak algılanması konusunda tartışma yaratmaktadır.
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Tablo 1.4: 2012 Yılı İtibariyle En Büyük Çok Uluslu 25 Şirket

Sıra Firma Ülke Sektör Satışlar Kar 

1 Royal Dutch Shell Hollanda Petrol ve Gaz 484,489 30,918

2 ExxonMobil ABD Petrol ve Gaz 452,926 41,060

3 Walmart ABD Perakendecilik 446,950 15,699

4 BP Bir. Kral. Petrol ve Gaz 386,463 25,700

5 Sinopec Çin Petrol ve Gaz 375,214 9,453

6 China Nat. Pet. Çin Petrol ve Gaz 352,338 16,317

7 State Grid Çin Elektrik 259,142 5,678

8 Chevron ABD Petrol ve Gaz 245,621 26,895

9 Conoco Phillips ABD Petrol ve Gaz 237,272 12,436

10 Toyota Japonya Otomotiv 235,364 3,591

11 Total Fransa Petrol ve Gaz 231,580 17,069

12 Volkswagen Almanya Otomotiv 221,551 21,426

13 Japan Post Hold. Japonya Posta 211,019 5,939

14 Gelncore Int.’l. İsviçre Madencilik 186,152 4,048

15 Gazprom Rusya Petrol ve Gaz 157,831 44,460

16 E.ON Almanya Elektrik 157,057 -3,085

17 ENI İtalya Petrol ve Gaz 153,676 9,539

18 ING Hollanda Bankacılık 150,571 6,591

19 General Motors ABD Otomotiv 150,276 9,190

20 Samsung Electro. G. Kore Elektronik 148,944 12,059

21 Daimler Almanya Otomotiv 148,139 7,880

22 General Electric ABD Holding 147,616 14,151

23 Petrobras Brezilya Petrol ve Gaz 145,915 20,121

24 Berkshire Hath. ABD Finans 143,688 10,254

25 AXA Fransa Sigortacılık 142,712 6,012

Kaynak: http://money.cnn.com/magazines/fortune/global500/2012/full_list/index.html
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Tablo 1.5: Dünyanın En Büyük 100 Şirketinin Ülkeler Bazında Dağılımı

Ülke 1970 1980 1990 2000 2010
ABD 64 45 33 36 29
Almanya 8 13 12 10 11
Fransa 3 12 10 7 9
Britanya 9 7 8 6 3
Japonya 8 8 16 23 12
İtalya 3 4 4 3 4
Güney Kore 0 0 2 0 2
Hollanda 4 5 3 6 2
İsviçre 2 3 3 4 2
İspanya 0 0 2 1 3
Çin HC 0 0 0 3 10
Belçika 0 1 1 0 0
Rusya 0 0 0 0 2
Brezilya 0 1 1 0 2
Meksika 0 1 1 0 1
Hindistan 0 0 0 0 3
Norveç 0 0 0 0 1
Venezuela 0 0 0 0 1
Tayvan 0 0 0 0 1
Malezya 0 0 0 0 1
Tayland 0 0 0 0 1
TOPLAM* 102 103 102 103 100

* Birden fazla milliyeti olan şirketlerden dolayı toplam sayı 100’den fazladır.
Kaynak: Fortune dergisinin değişik sayılarından derlenmiştir.

Yukarıda çok uluslu şirket kavramından söz edilmiş olsa da ulusal sı-
nırları aşmış farklı şirket türleri bulunmaktadır ve genelde bunlar birbiriyle 
karıştırılmaktadır. Aşağıda ulusal sınırları aşmış diğer şirket türleri ve ta-
nımları yer almaktadır (Abken, 2008).

 ¾ Uluslararası Şirket (International Company): Bir ülkede kuv-
vetli bir şekilde yerleştikten sonra merkezi bir yönetimden yararlana-
rak diğer ülkelere girmeye ve oralarda yerleşmeye çalışan firmalardır. 
Bu şirketler genellikle gelişmiş ülkelerden gelip, gelişmekte olan ya 
da az gelişmiş ülkelerin pazarına girdikten sonra yatay bir geçiş yo-
luyla benzer bazı ülkelerin pazarına doğru genişlerler. Bazen de tam 
tersi söz konusudur, açık bir ifadeyle gelişmekte olan bir ülkeden 
gelen şirketler benzer şekilde benzer bir pazara doğru genişleme 
gösterirler.

 ¾ Küresel Şirket (Global Company): Faaliyetlerini dünya çapında 
sürdüren, ileri teknoloji kullanan, küresel ürün, fiyat ve benzeri po-
litikalar yürüten, dünya vatandaşı yöneticiler tarafından yönetilen 
şirketlerdir. 
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 ¾ Uluslarötesi Şirket (Transnational Corporation): Farklı ülke va-
tandaşı olan kişilerin mülkiyette ortak oldukları ve mülkiyet ile bera-
ber üst yönetimde de farklı ülke kökenli uzman yönetim kadrosu ile 
çokuluslu bir karaktere sahip olan firmalardır. 

 ¾ Uluslarüstü Şirket (Supranational Corporation): Hiçbir ülkeye 
mensup olmayan, uluslararası bir anlaşma ile kurulan, uluslararası 
bir kuruluş nezdinde tescil edilmiş ve bu kuruluşa bağlı olan, bu 
kuruluş tarafından denetlenen, bu kuruluşa vergi ödeyen ve böylece 
milliyetini hukuken kaybeden şirkettir.

Küreselleşmenin etkisi ile son on yılda Türkiye’ye de ciddi miktarda 
yabancı sermaye akımı olmuştur. Özellikle 2001 krizinden sonra bankacı-
lık sektöründe meydana gelen yapısal değişimler nedeniyle pek çok Türk 
bankası yabancı bankalar tarafından satın alınmıştır. Bunun yanı sıra dün-
yada artan fonların yine Türkiye’ye de kısmen akmasıyla Türk özel sektörü 
yabancı şirketlerle ortaklık yoluna gitmişler ve kamu sektörü de pek çok 
işletmesini yabancı şirketlere kiralamıştır. Türkiye’ye giren yabancı sermaye 
geniş bir kesim tarafından eleştirilse de aynı süre zarfında Türk şirketleri 
de yurtdışında rekabet avantajı olan sektörlerde pek çok yabancı şirketin 
sahibi olmuşlardır. Diğer bir deyişle, son on yılda ülkemize ve ülkemizden 
ciddi bir fon hareketliliği görülmüştür. Bu gelişmelere ilişkin örnekler Tab-
lo 1.6 ve Tablo 1.7’da yer almaktadır.

Tablo 1.6: Yabancılara Satılan Türk Şirketleri

Türk Şirketi Yabancı Sahibi
Oyakbank ING Bank (Hollanda)
İzmir Limanı Global-Hutchison-EIB (Hong Kong)
Eczacıbaşı Özgün Kimyasal Ürünler Zentiva (Çek Cum.)
Garanti Sigorta Eureko B.V. (Hollanda)
Türk Telekom Oger (S. Arabistan)
Cevahir AVM St. Martins Property (Kuveyt)
Kent Gıda Cadbury-Schweppes (İngiltere)
Genel Sigorta Mapfre (İspanya)
Enerji SA Verbund (Avusturya)
Demirdöküm Vaillant (Almanya)
AFM Sinemaları Alfa Group (Rusya)
Denizbank Dexia (Hollanda-Belçika)
Petrol Ofisi OMV AG (Avusturya
FİBA Sigorta Sompo Japan Insurance (Japonya)
Mey İçki Diageo (İngiltere)
Telsim Vodafone (İngiltere)

Kaynak: Hürriyet Gazetesinin çeşitli nüshaları.
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Tablo 1.7: Türklerin Sahibi Olduğu Yabancı Şirketler

Yabancı Şirket Türk Sahibi

Godiva (ABD) Ülker

Grundig (Almanya) Beko

Blomberg (Almanya) Arçelik

Arctic (Romanya) Arçelik

Elektrabregenz (Avusturya) Beko

Leisure CP (İngiltere) Arçelik

Kassbohrer (Almanya) Tırsan

Flavel (İngiltere) Arçelik

Cosmo (Romanya) TeknoSA

Cobafi (Belçika) KordSA

Holder Gmbh Uzel

Engers Keramik (Almanya) Eczacıbaşı

Cacharel Homme Aydınlı

Kaynak: wowturkey.com

1.2.  kÜresel Pazarlamanın yarattığı etkİler 
Hakkında GÖrÜşler

Hâlihazırda öne sürülen pek çok küresel pazarlama karşıtı görüş mev-
cuttur. İlk görüş küresel pazarlamanın yerel kültürleri zayıflattığı yönünde-
dir. Dünyada çok sayıda farklı kültür mevcutken küreselleşme süreci içe-
risinde batılı kültür hâkimiyeti artmaktadır. Çok uluslu şirketler tarafından 
sürekli olarak batılı yaşam biçimi ve tüketim anlayışları empoze edilmekte 
ve ithal ürünler yerel ürünlerin yerini almaktadır. Hem yerel kültür bozul-
makta hem de ekonomik anlamda küçük çaptaki ulusal firmalar haksız 
rekabete uğramaktadır. Anti küresel görüş taraftarlarının sunduğu çare 
küresel pazarlamayı sınırlandıracak ticari engellerle yerel kültür üreticile-
rini desteklemektir (Witkowski, 2005) . Burada önemle üzerinde durulan 
konu kültürel çeşitliliğin bir zenginlik olması ve ticari reklâmcılığın artması 
ile batılı değerlerin empoze edilip tek tip tüketim alışkanlığı edindirilmesi-
nin batılı olmayan devletlerin sosyal gelişimleri üzerine bir tehlike unsu-
ru olduğudur. Pazarlamanın cevabı ise pazarlamanın müşteriyi ön plana 
almak zorunluluğundan küresel pazarlarda tüketiciler arasındaki farklılığı 
göz önüne almayı ihmal etmediği hatta bu farklılıklara cevap verebilmek 
için yerel zevk ve tercihlere uygun hali hazırda stratejiler geliştirdiği bir ta-
kım uyarlamalar yaptığıdır. Zaten müşteri kendi kültürel ürünlerini seçme 
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özgürlüğüne de sahiptir. Kültür de sürekli değişen, gelişen, kendi içinde 
evrim geçiren yani yaşayan bir olgudur. Dolayısıyla kültürel değişim kaçı-
nılmaz bir gerçektir hatta arzulanır. 

Tablo 1.8: Küreselleşme Hakkındaki Olumlu ve Olumsuz Yönler

Küreselleşme Yanlılarına Göre 
Küreselleşmenin Olumlu Yönleri 

Küreselleşme Karşıtlarına Göre 
Küreselleşmenin Olumsuz Yönleri

¾	İnsanlık adına yeni ortak değerler oluş-
makta, kültür ve uygarlıklar yeni baştan 
anlamlandırılmaktadır.

¾	İnsan haklarına saygı, demokrasi, adalet 
ve eşitlik küresel ahlakın baş standardı ol-
makta ve insan haklarına saygı devletin iç 
meselesi olmaktan çıkmaktadır.

¾	Gelişmekte olan ülkelerde küreselleşme 
ticareti arttırmakta dolayısıyla kazanç art-
maktadır.

¾	Küreselleşme ile birlikte nitelikli insan gü-
cünün önemi kavranmakta ve kalkınmaya 
giden yolun yaşam boyu kitlesel eğitim-
den geçtiği anlaşılmaktadır.

¾	Dışsal faaliyetler azgelişmiş ülkelerde yeni 
endüstrilerin oluşumunu sağlayarak üre-
tim artışına ve büyümeye yol açmaktadır.

¾	Ülkeler arası iş birliği ile sağlık alanında 
ciddi adımlar atılmakta ve sağlıklı yaşam 
olanakları genişletilmektedir.

¾	Küreselleşmeyle birlikte teknolojik imkan-
lara erişim kolaylaşmakta ve yeni çağın 
dışında kalma riski azalmaktadır.

¾	Ülkeler ayrı ayrı başaramadıkları optimal 
kaynak kullanımı ve tam istihdamı, bera-
ber olduklarında başarmaktadır.

¾	İş gücü hareketliliği artmakta, üretim ve 
tüketimde rekabet yaşanmakta ve dün-
yanın bir ucundaki insan dünyanın diğer 
ucundaki ürün ve hizmetten faydalan-
maktadır.

¾	Teknolojik ilerlemeler verimlilik artışı sağla-
makta ve büyümeye yol açmaktadır.

¾	Daha hızlı gelişim, daha yüksek düzeyde 
yaşam, demokratik ve katılımcı bir düzen 
ve yönetimde şeffaflık sağlamaktadır.

¾	Küreselleşme, güçsüz ekonomileri güçlü ekono-
milere bağımlı hale getirmekte ve emperyalist 
sömürüyü meşrulaştırılmaktadır.

¾	Ulusal değerler, kültürler, stratejik kaynaklar ve 
hatta ulusal kimlik yok edilmektedir.

¾	Ülkeler, bir yandan küreselleşme sürecinin dışın-
da kalmamak, diğer yandan da milli bütünlüğü 
korumak ikilemine düşmektedir.

¾	Küreselleşme dünyanın her noktasına aynı ola-
nakları sunmamakta, gelir dağılımında adalet-
sizlik ve eşitsizlik yaratmaktadır.

¾	Küreselleşme ile birlikte çalışma yaşamı artık 
yüksek nitelikli işgücü gerektirmekte ve vasıfsız 
emek, bilgi-teknoloji yoğun yeni üretim süreç-
lerinde kendine yer bulamamakta dolayısıyla in-
sanların iş bulamama riski artış göstermektedir.

¾	Küreselleşme IMF, Dünya Bankası gibi uluslara-
rası odaklarda somutlaşan, uluslararası boyutlu 
tekellerin egemenliği altındadır.

¾	Küreselleşme ile birlikte artan sanayileşme, çev-
reye zarar vermekte, ekolojik dengeyi bozmakta 
ve küresel ısınma sorununu gündeme getir-
mektedir.

¾	Ulaşımın kolaylaşması, elektronik haberleş-
me teknolojisinin gelişmesi, emek ve sermaye 
akışkanlığı gibi etkenler insanların çok uzaktaki 
olaylardan etkilenmelerine yol açmakta ve hiç-
bir ülke, dünyadaki hiçbir olaya kayıtsız kalama-
maktadır. Ülkeler arası bu akışkanlık, bir ülkede 
patlak verebilecek bir ekonomik krizden nere-
deyse tüm ülke ekonomilerinin etkilenmesine 
yol açmaktadır. 

Bir diğer anti küresel görüş ise küresel pazarlamanın sürdürülemez tü-
ketime ön ayak olduğudur (Witkowski, 2005). Çok uluslu şirketler üretti-
ğinin tamamını piyasaya sürmek, gidebildiği tüm pazarlarda daha çok sat-
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mak istemekte ve sürekli tüketimi teşvik etmektedir. Bunu yaparken yasal 
boşlukları kendi çıkarlarına kullanmaktadır. Kaynaklar tahrip edilmekte ve 
yabancı firmalar üretimlerini çevre mevzuatının gevşek olduğu gelişmekte 
olan ülkelere faaliyetlerini taşımaktadır. Sanayileşmenin verdiği çevresel za-
rarlar ile çevre dengesi bozulmakta küresel ısınma tüm dünyayı tehdit eden 
bir tehlike arz etmektedir. 

Olumlu görüşe göre ise küresel pazarlama tüketim hakkını savunur. 
Artan tüketim, üretim artışının ve rekabetin de yolunu açar. Artan rekabet 
standartların ve toplam kalitenin yükseltilmesini zorunlu kılar ve şirketleri 
daha etkin üretime sevk eder. Özelleştirmeler kaynakların daha iyi kulla-
nılmasını sağlar. Dolayısıyla canlanan ve büyüyen ekonomi çevreyi koru-
yabilecek dinamikleri de sunar. Bunun yanı sıra yeşil pazarlama yeni eko-
lojik görüşler getirmiştir. Çevreyle dost, geri kazanılabilir ürünler üretilir. 
Ayrıca şirketler içinde bulundukları çevresel faktörleri etkilemekle beraber 
onlardan aynı şekilde etkilendikleri ve sürekliliklerini korumak için faaliyet-
lerinde çevresel sorunları dikkate almaktadır. Bunu da sadece bir sosyal so-
rumluluk gereği olarak değil aynı zamanda zorunluluktan yapmaktadırlar.

Küreselleşme doğası itibariyle dengesiz bir süreçtir. Küreselleşme kar-
şıtı protestolarda çoğu protestocu ‘markalara’ yani pazarlama faaliyetlerine 
karşı çıkmıştır. Buna karşılık firmalar müşteri aidiyeti sağlamak ve markala-
rını sevdirmek amacıyla çeşitli faaliyetlerde bulunmaktadır. Etik pazarlama 
ile düşük gelirli tüketicilerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde ürünler ge-
liştirilirken bir yandan da sosyal pazarlama yani kar amacı gütmeyen pazar-
lama faaliyetleri yürütülmektedir. Sosyal pazarlama ve eleştirel pazarlama 
kavramları da son otuz yılda özellikle ortaya çıkmıştır ve tartışılmaktadır. 
Küreselleşme hakkındaki olumlu ve olumsuz yönler Tablo 1.8’de özetlen-
mektedir (Yahşi, 2007).

1.3. kÜreselleşme sÜreCİnde Pazarlama yÖnelİmlerİ

Şirketlerin küresel pazara girmeyle ilgili tutumları pazarlama yazınında 
uluslararası pazarlama yönelimleri olarak ifade edilmektedir. Bu yönelim-
ler, kendine odaklılık (ethnocentrism), çok odaklılık (polycentrism), bölge 
odaklılık (regiocentrism) ve dünya odaklılık (geocentrism) şeklinde tanım-
lanmış olup bu yönelimlerin ayrıntıları aşağıda verilmiştir (Perlmutter 1969; 
Keegan ve Green 2000). Şekil 1.1’de uluslar arası pazarlama yönelimleri ile 
birlikte pazarlama türü, ürün planlaması ve pazarlama karması kararları 
arasındaki ilişki özetlenmiştir.


