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ÇOKULUSLU İŞLETMELERDE GLOBAL PLANLAMA
Esin {CAN) MUTLU .

?"ünüm üzde işletmelerin, çeşitli nedenle rle dış ülkelere açılması
nedenıyle, uluslararası ekonom ik ilişkil er · gelişmeye başlamıştır. Artık,
?ünyanın hemen he r yerinde çok çeşi(li faaliyetler sürdüre n çoku luslu
ış l etmel e r (Ç.U.i) bulunmaktadır. Bu i şletn1ele r, bir çok ülkenin
ekonom ik, politik ve kültürel çizgisin de değişiklik yapmaktadırl ar.

.

.

Ç.U.i.'le ri yönetm ek ve faaliyetlerini başarıyla yürütme k, ulusal
ışlet~e lere göre çok d aha zordur. Çünkü, sadece ulusal çevre
faktor!e ri0in oluşturduğu koşullar değil , her ülkenin değişik · ve
karmaşık çevre koşullan bu işletmelerin başarısında önemli '.ol
. oynaoıaktadır. Bu gibi işletmelerd e, başarının en önemli şartı . ıse
global bakış açısı ile olaylara bakmak ve faaliyetlerin bu şekılde
yürütm ektir .
.

. İşletmelerin devamlılığ; ve başan ya ulaşma d~recesi, işletme
fonksiyonlarının doğru yürülme siyle yakından ilgilidir. Planlama,
ö rgütlem e, yürütm e, koordin as·yon ve kon.trol fonksiyonları uluslara rası
alanla rda faaliyet göstere n ç..u.i. ')erde ayrı bir önem taşımaktadır. ·
Bu çalışmada, Ç.U.İ'de global planlam a üzerin.d e durulmuş ve
globa j planlam a kavramı konusu nda bilgiler verilmeye çalışılmı ştır.
A-Glob al Planla ma Kavramı:

. Genel anlamd a planlam a;
"neyin, ne zaman , nasıl, nerede ve kim1
yapılacağının öncede n kararlaştırılması sürecid ir •
.Diğe'r

bir

tanıma

~arafından
"

'

göre ise planlam a;

i
"bir amacı gerçekleştirmek için en iyi davramş biçimin
2
seçme ve geliştirme niteliği~i taşıyan bilinçli bir süreçt ir "

• Yrd.Doç .Dr. M.Ü. İ.İ.B . F. İşletme Bölümü .
.. (Global kavramının sözlük anlamı , bütün dünyada geçerli, evrensel demektir.)
1
Ken:ıaı TOSUN ; İşletme Yönetimi Genel Esasları ; İşle~e Fakültesi Yayın No:
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Tanımlardan da görülebil eceği. gibi,
plan la ma bir bilgi topl ama
daima geleceğe yöne lik o larak, belirsizli
k ve risk
koşulları

süre cidir ve
nın

etkis inde yapıl a n çalış mala rı kaps ar. Bu ned
e nle;

işletme
fonksiyo nlarının e n ö ne mlisi sayılabili
r. Çünk ü, örgü tle nme , yürü tme,
koor
bağlı

dinasyon ve kont rol fonksiyorları he p plan
lama fo_nksi yonu na
olarak yüıütülür.

Ç.U.i. 'le ri n faali yetle ri ülk.e le re dağıldığından
ve dün ya çapında
yürütü ldü ğü
için pla nlam a fo nksiy onun uygulanması
ela, ulus al
/ işletmelere göre çok daha güçtür. Bu
aşama da, glob al plan lama
kavramının

ö ne mi onay a çıkmakta dır.

Glob al planl amayı tanımlars ak;
"kapsamlı iş planlamasının pren
sip ve süre çler inin glob al
bir ölçü de uygıılanmasıdıY3." di yebiliriz,

Tanımdan da anlaş ıldığı gibi; glob
al pla nla r, Ç .U.İ .'lerin
göre vlerini yerin e getirebilmesi ve faali yetle
rini sürd üreb ilme le ri için
gere kli kaza nç, kulla nım ve işlem enin kayn
akla rının dünya çapında
dağılımını dü ze nleye n .pl anlardır .

Glob al planlaına ,. çoku luslu ortamın değe
rlem esi, ge~e cete ki
d ünya çapında ola nak v~ te hlike le rin tahm
in edilmesi, bu çevresel
değe rler . ışığında işletmenin global ama
ç ve stratejisinin sapt~nn~a~ı ,
i şletmenın zayıf ve güçl ü yö nle rinin
o rtaya ç ıkarılması ile ılgılıdır.
Glob al pla nla ma fonk siyo nu, kısa ve uzu n dö
ne mli hede f ve ama çların
belirlenı11esi \~e b.~nl ara ulaşabilm ek için
kayn akların ( insa n, serın ay~ ,
· reknolop, bılgı ) dun ya çapında dağıtılması faali
yetle rini kaps amaktadır .
Glob al planl arın altında; üreti m, paza rlam
a ve araştırma 
geliş tirıne alanl arında alınacak gi.)nc el
ve · gele ceğe dön ü k- kara rlar,
i şl e ıne nın ge ne: ! amacının w
faali yett e bulundu ğu ü lkele rde ki
koşu lla rının cl eğerlc~ncJ irilm esinden so nra
verilnıekteclir . Ç.U.l .'nin
b ütün dünya çapınd aki frrali ye lle ri bir siste m
o larak ele alınmakta ve
glob al planlarb u siste me uygu n olara k optimize
edilme kted ir. .
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B- Ç.U.İ'lerde Global Planlamai:un Yararları
Ç.U. İ.

faaliyetlerinin

sağlamaktadır5 :

g loba l olarak

planlanması

şu

yararlan

a-Global planlama, yönetıcıyı, sad ece nlilli h e d e fl er, belirli bir
ülke d e ki piyasalar Vf:" kaynaklar d eğil , dünya pazarları ve dünya
kaynaklarını dikkate a lma ya, olayları geniş bir açıdan görm ye
yönle ndirir,
b-Global
topluluğunun,

planlama
uluslararası

yoğunlaşmasını sağlar,

starateJ!sı
bir ülkeye
ait
i ş l etmei er
faaliye tlerde n · çok , çokuluslu faa liyetle rde

c-Global
planlama
sistenıi,
yavru
b e lirle dikleri a m açlara ulaşmada çokuluslu
yardım eder,

işletmelerin·
yap ının

karşılıklı

o lu şturu lmasına

d-Araştırnıa-ge li şt irıne
faaliyetle rine harcanan boşa ça banın
kolayca te sbit e dilme si ve önle nme si sonucu finansa l \ -e baınmadde
kaynaklarının israffnı ö nle r,

e-Ana İşl etme· ve yavru işl etn'ı.e · amaçla rının b e lirle nme sinde,
çabalann birl eş tirilmesiyle, yavru iş letme yöneticile ri ile, a na i ş l etme
yöne ticile ri arasında duygu ve düşünce birliği sağlar,
f-Ev sahibi ülke ·· hüküme tiyle gö rüş mel erd e, b e lirle ne n işl ernıe
n e d e ni yle, Ç . U. İ imajı daha ko lay yarat ıl ab ilir, .

amaçl a rınıı1 bütünlüğü
g-Üretil~n
pazarlandıktan

m a l ve hizmetl<"r, bir ülke d e
sonra,
b e n zer
ülke d e
ele

başa rı ile
başanyla .

üretilip
üretilip,

pazarlanabilir,
h -B irl eş tirilmiş,
g lobal - planlama yaklaş ımı ile bazı ya vru
i ş l e tuıel e rin kulland ıkla rı, lıammacldel e r, malze ihe le r veya ürünle rin
satın a lınmas ı te k bir merkezde n ve aynı m a liyetle rle yapılabilir,

5
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• (Yavru İşletme= Ç. U. İ ' !erin faaliyet gösterdikleri ülkelerdeki bölümleridir.) ·
(Ana İşletme=Ç. U.İ'lerin ait oldukları ülkedeki ana merkezinin bulunduğu
"işletmedir.)

·· (Ev Sahibi Ülke= Yavru İşletmelerin faaliyet gösterdiği ülkedir.)
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1-Ülke dışındaki, yavru iş letmeler, ana işl etmede görevli
uzmanlar ca sağlanan hizmetler den faydalanabilirler. Böylece, Yavru
i şl etmel er rakipleriyle daha etkili rekabet edebilirle r.
Yukarıda sayılan yararlar, Ç.U. İ 'lerin global planlama sistemini
ku llanması sonucu elde ettikle ri avanta jlardan yalnızca bazılarıdır.

C- ç.u.ı 'de Global Planlam a Süreci:

Global planlama sürecinin aŞamaları şöyledir6 ;

1.Aşama; . Ana merkez, tüm dünya çapında faaliyet gösteren,
yavru işletmeler içi n . temel bir planlama çalışması yapmalıdır. Ana
ürünler, girilecek faaliyet · al anlai:ı, uluslararası pazar bölümler i
uzmanlaşılan ürün alanlan, önemli sermaye harcamaları, anahta;
pozisyon larda
görevle nirilecek · yö neticile r
bu
çerçeved e
belirlenm elidir.
2.Aşama: Yavru işl etmeler, ana merkezin üst yönetimi taı:a:fından
hazırlanan, ana planlara uygu n üretim, pazarlam a, finans, araştırma
geliştirme, personel gibi çeşitli alanlarda sırasıyla alt amaçlarını,
politalannı ve programlarını hazırlarlar.
· 3.Aşama:
Yavru
i şletmel erin
h~zırladıkları
ve
faaliyet
gösterdikleri ülkenin koşullarına uygun, ana merkez politikalarına ters
düşmeyen planlar önce ve ~a rsa bölgesel merkezle rde, sonra a na
merkezde ye nide n ' incel e nır ve uygulama ya konulur. Yavru
işletmelerin ku llandığı plan_larda .ç~ş itli nedenlerl e bir değişiklik olursa,
bu hemen alttan, üste dogru bılgt akışı ile ana merkeze bildidlir ve
ye ni düzenlem eler gerçek l eşti rilir .
,
Şekil l 'de Ç.U.İ 'l erde global planlama sürecini etkileyen faktörler

gösteril mişt ir .

6

.

J.BEHRADSHAW, J.PALFREMAN; The Organizastion in its Envionment;
Pitman Publising ine., London, 1990, s.21.
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şeldl 1: Global Planlama Sürecini Etkileyen Faktörler

DIŞ

(Ulusal ve
Hükümet

ÇEVRE

Uluslarar.ası Koşullar)

Raki ler

Sendikalar

iÇ ÇEVRE
(Ulusal ve . Uluslararası Koşullar)

l.
tşgücİ:İ

r

r
Hanunadde

Müşteriler

Sağlayanlar

Şekil

l'de . görüldüğü gibi;
uluslararsı, hemde ulusal koşullar
ulusal işletmelerden farklı olarak
planlarını yaparlarken, uluslararası
zorunda ·kalmaktadırlar.

planlama sürecını he m
ayrı ayrı etkilemektedir. Ç.U.i'le r
iç ve dış çevre koşullarına göre
çevre koşullarımda dikkate almak
global

D- Global Planlama İle Planlama Arasındaki Farklılıklar:
Görülme ktedir fr.i Ç .U.İ 'leı:in planlarıyla yere l işletmelerin planları
arasında büyük farklılıklar olmaktadır.
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Bu farklılı klar, ana hatları ile · aşağı da veril miş olan Tablo-1 '<1 ~
gösteril mi şti r7 .
Ç.U.I'de GLOBAL PLANLAMA

YEREL iŞLETMELERDE
PLANLAMA

1. Bir dil ve bir milliyet

1. Çok kültürlülü k , birde n çok
lisans ve çoku luslulu k faktörleri
2. Ayrılnuş ve farklı pazarlar
3. Ve ri toplanmasının zo rlu luğu
pe rsone l ta hsisi ve yükse k bir ·
bütçe ge re ktirir.
4. Politik faktörle r çok önemlidir.

2. Nispete n homojen bir pazar
3. Gene llikle kolay toplana n ve
sa klanan bilgi mevcudu

4. Po litik fa ktö rle rin nisbete n
önemsiz o lması
5. Devletin nisbete n da ha az
mü dalesi

5. Milli e konomik planlarla

6. Ö z ş irketle rin çevre üzerinde
daha az etkili olma s ı
/ . Milliyetçiliğin faydalı olmas ı

8. Nisbetten

istikrarlı iş

-

çevresi

istikrarlı

9. Finansal durumun
o lması

10. Te k bir para biriminin

geçerliliği

hükümet işletme karalarını
etkile r
6. Büyük şirket l e ri daha cazip hale
getirir
7. Milliyetçilik e ngel teşkil eder
8. Çok istikra rsız fa kat çok karlı
o labilecek ç0klu çevre
9. Finansal durumun değiş ke nliği
çok istikrarlı da n e nflasyonist
durumlara kadar sıra lamaktad ır.
10. Geçerli para birimle ri ve ge rçek
de ğe rl e ri d eğ i ş tirme ktedir

11. Ticarette oyunun

kurallarının

a n las ı lmıs o la ması

12. Yönetim ge nellikle
so rumlulu ğun payl aş ılmas ı

ve

finansal ko ntrolün

11. Kurallar farklı , değiş ke n ve
b elirsizdir
12. Bütçe ve konro lle re d aya lı
yö netim gene llikle bağımsız ve
farkl ıdır

kulla nılmasına dayandırılmıştır.

Tablo 1'de ' gösterilen farklılı klara göre ç. U . İ 'l~rde global
planlama yapı lı rke n bir takım ilkeler dikkat etme k gerekmektedir. Bu
ilkeler şöyledir8 :

Çokuluslu İşletmelerde Planlama İlkeleri:
Ç.U. İ'lerde planlama yaparken birtakım il kelere dikkat e tme.k

gerekir. Bunlar

kısaca ;

_ _ _ _ ,Columbia Journal of World Business, July-August, 1970; Sımcha
.c omparative and Multinatioııal Management; Wiley Series in
Internatıonal Busıness , Canada,
1986. s.31-33 .
8
İnan ÖZALP; Çokuluslu İşletmeleri~ Yönetimi, Ankara 1976, s. 72-73 .
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lusl ararası
a) işletme nin stratejik planlaması iyi apılrnalıdır.
c:10zeyde ç~lış~n ~e gelecekt~- ~üy~ime düşünc~sincle o lan C. .i için
zuD ~aclelı stıate)lk planlar buYl:1k onem ta ır. özellik! bütün dün) a) ı
t.JeK bır pazar olarak alan Ç.U.I 'lerde, gidilmesi başan) ı antıraca ktır.
t 10 şacak değişme ve gelişmele ri göz önüne alarak planlama) a
0

. 0.rıe!idir.

gı

b) Ç-U.İ 'ler genel ve geniş ka psa mlı planlar ) apma lı ana şirket ·e
yavru şırketleri, dış ülkele rde ki şubel e ri kapsa) acak planlar
· Plan uzun , orta ve kı a dönemli i letm 1 rin
11 azırl~malıdır. yönünden
\'e esne k
ihtiya ç l arını k a rş ıla)aca k şe kilci
0 rganızasyon
\e
ro!Cınü.
rtamlarda
o
konomik
e
e
\
politik
değişik
eıin
Şubel
o1rııalıdır .
0 eğişik baskısını dikkate almalıdır .
c) Ç.U.i'lerde p lanlama faa li yeti ana işl etmenin üst ) önetiminde n
gelmelidir. En üst seviyede yapılan planlama daha i) i ·sonuç ' erecektir.
genel planlaması ile bölgesel
· İşletmenin
çelişmemelidir . Özellikle tüketim mallan üreten Ç . U. İ ' l e rd e
d)

planlama
planlama

Çeşitli ülk~~~r dikkate ahnarak, ülkeler düzyinde planlama ) a pılm~lıdır.

J3öylece bolgesel şaıtların merkezce bilinmemesi il e orta ya çıkabıl ece k
naralar minimum düzeye indirilebilir. .
e) Tüm yönetici kadrosu planlamaya dahil edilmeli böyle ·e
planlar organizasyonun tüm ihtiyaç l arının . önemine göre ) apıl alıdır .
Diğer bir deyişle plan hiye rarşinin e n alt kademesind e n en üst
l<ademesine kadar olma lıdır .
olmalıdır. ç'eşitli
bölgelerinde yönetim ve teknik know-how 'ını tranfer ed cck
planlamaya gidilir. Ayrıca şubelerin kurulduğu ülkelerde
tesisleri kurma, araştırma, geliştiı-me faaliyetlerini yürütme ve
azaltıcı işlere girilir.

O Planla dinamik . bir karaktere sahip

fa aliyet
şe kild e

üretim
maliyet

SONUÇ:
Dünyanın bir çok ülkesinde çeşitli faaliyet ler sürdür n ÇU. İ 'ler
amaçlarına ulaşabilmek için yönetim ve organizasyon yapılarını clainıa

yenileyebilmeli faaliyet gösterdikleri ülkenin koşulla rına uygun hale
getirebilmelidirle r. Çünkü yerel işletmelerde n, çok daha ka rmaşık bir
çevrede faaliyetlerini sürdürmek zorundadırlar. Başarılı olmalan bir
bakıma iyi bir planlama ile mümkün olabilmektedir. Ç.U. t ' l e ı-111
p l an l aması, yerel iş l etmelere göre fark lı ol masına rağ riı e n p lanlama
195

yönteffiıeıi aynıd;r(durum analizi-geleceğin tahmini, bu tahminlerin

gözden geçirilmesi, programların belirlenip, _amaçların saptanması).
. Uluslara rası faaliyetler için planlama yapılmadan . önce bazı
araştı rmal ar yapılır. Bu araştırmalar da, ülke içi ve ülke dışı fırsatlar
.

değerlendirilerek işletmel e rin en karlı ve başarılı olabileceği olanlar
belirlenir. Ç.U.İ' lerd e planların · belirlenmesi ve uygulanmasında
haberleşmenin

önemi büyüktür.

4

Ç.U.i'le rin üst düzey yöneticileri planlarını yaparken, global
görüş aç ısına sahip olmaları, ulusal olduğu kadar uluslararası çevre
arıa lizl eri nid e iyi yapabilmeleri gerekmektedir.
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