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1- GİRİŞ

Uluslararası alanda faaliyet '!tt>steren çokuluslu işletmeler için, üretim
faktörlerinin en önemlisi insan kaynağıdır. Çünkü, çokuluslu işletmelerin bu
alanda karşılaştıkları en önemli zorluk belirli bir kültürel ortamda doğmuş,
yetişmiş ve yaş!lmış bir elemanın, tamamen farklı bir kültürel ortamda başarı
lı olmasını beklemektir. Çokuluslu işletmelerin faaliyet gösterdikleri uluslararası alan, kültürlerarası iletişimi, koordinasyon u ve kontrolü mutlak zorunlu
hale getirmektedi r. Bu zorunlulukla r nedeniyle, çokuluslu işletrp.eler global
bakış açısına sahip, çapraz kültürleri analiz edip, hareket tarzını buna göre be-

lirleyebilen, fiziksel ve ruhsal
lar.

açıdan sağlıklı

yöneticilere ihtiyaç

duymaktadır

Bu özelliklere sahip yöneticilerin hangi ülkenin vatandaşları atasından
seçilip, ana merkezde veya evsahibi ülkede (yatırım yapılan üike) istihdam
edilecekleri çokuluslu işletmelerin doğru karar vermesini gerektiren diğer bir
önemli sorundur.

il- YÖNETİCİ KAYNAKLARI
Çokuluslu işletmeler, ana ülke (yatırım yapan ülke) ·Ve evsahibi ülkedeki
faaliyetlerini yürütebilmel eri için, 3 değişik kaynaktan yönetici görevlenclirebilmektedir.
Bu kaynakları;
a- Ana ülkeden yönetici görevlendirm e (Parent Country)
b- Evsahibi ülkeden yönetici görevlendirm e (Host Country)
c- Üçüncü ülkeden yönetici görevlendirme (Third Country)
1 RL.Tung, "Selection and Training of Personnel
for Overseas Assignment," Columbia Journal
or World Business, C:XVI, S:I, Sonbahar, 1981, s. 68.
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Çokuluslu işletmelerin her üç kaynaktanda yönetici görevlendirme tercihlerini etkileyen nedenler bulunmaktadır.
Genel olarak bu nedenler2;
a- Ana merkezin önceden belirlemiş olduğu stratejiler ve değerler (Yatı
rım süresi, faaliyet gösterilen sektörün özellikleri, teknoloji, faaliyet gösteri-

len pazarın nitelikleri, yatırım zamanı, işletmenin örgüt yapısı, maliyet fa~tö
rü, ana merkezin benimsemiş olduğu yönetim tarzı)
b- Yönetici adaylarının sahip oldukları özellikler (Adayların önceki performans kayıtları, sahip oldukları özellikler ve deneyim, uluslararası bağlantı
lar ve uluslararası ticarete yatkınlık, aile bağları)
c- Evsahibi ülkenin özellikleri (Ülkenin 'ekonomik ve teknolojik gelişmiş
lik seviyesi, siyasi kararlılık ve milliyetçi duygular, yabancı yatırimların ve personelin sınırlandırılması, evsahibi ülkenin deneyimli ve nitelikli yönetici potansiyeli, sosyokültürel yapı, coğrafik konum)
d- Yöneticilerin işletmeye yüklediği maliyetler (Ana ülke ve evsahibi ülke arasındaki ücret düzeyleri arasındaki farklılıklar, evsahibi ülkeye t.ransfer
maliyetleri, yöneticinin başarısızlığı halinde ·işletmeye yükleyeceği maliyetler)
olarak

sıralanabilir.

Yukarıda belirlenen nedenlerden başka, çokuluslu işletmelerin yönetici

görevlendirme politikalarının temelini ana merkezin yönetici kadrolamada etkisinde kaldığı kadrolama yaklaşımları oluşturmaktadır.
Bu yaklaşımlar 3 ;
a- Etnosentrik (Tek merkezli veya ana ülke eğilimli)
b- Polisentrik (Çok .merkezli veya evsahibi ülke eğilimli)
c- Regiösentrik (Bölge merkezli veya faaliyetlerini bölge, çapında ülke
farkı gözetmeksizin düzenleyen)

d- Geosentrik (Dünya merkezli veya faaliyetlerini dünya çapında ülke
farkı gözetmeksizin düzenleyen) olarak sınıflandırılmaktadır.

2 Yosup Lee, Lourie Laıwood, "The Socialization of Expatriate Managers in Multinational
firms, "Academy of Management Journal, C: XXVI, S: 4: 1983, s. 657.
3 Aıvind V. Phatak, lnternational Dimensions of Management, PWS-Ken.t Publishing Company, Boston, 1989, s. 129.
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Çokulusl~ işletmele~in ana merkezinin etkisinde kaldığı kadrolama yaklaşımları onların yönetici seçeneklerini ve tercihlerinide belirlemektedir.
a- Yönetici Olarak Ana Ülke Vatandaşl~rı
Genellikle entnosentrik yaklaşımın etkisi altında kalan çokuluslu işletme
ler, merkeziyetçi bir yönetim tarzına sahip oldukları için, ana ülkeden yönetici görevlendirme eğilimindedirler. Çünkü, bu yaklaşımın etkisiyle ana merkezdeki yöneticiler, kendi ülkelerinden yöneticilerin evsahibi ülke vatandaşı yöneticilere göre bilgi ve yetenek açısından· daha üstün olduklarını düşürmektedir
ler.
Ana merkezdeki yöneticiler etkin bir koordinasyon ve kontrol sağlayabil
mek amacıyla evsahibi ülkelerdeki bağlı kuruluşlarında davranışlarına anlam
vermekte zorluk çekmedikleri, kendilerine benzer özgeçmişe sahip olan aynı ·
dili konuşup, benzer kültürel özellikleri gösteren yöneticileri görevlendirmeyi
tercih etmektedirler. Bu nedenle de, evsahibi ülkelerde üst düzey ve kilit pozisyonlarda ana ülke vatandaşı yöneticileri görevlendirerek ana merkeze ait
yönetim ve muhasebe sistemlerini bilen yöneticilerle çalışmak işletmenin başarısının tek yolu gibi görülmektedir.
Özellikle, ülke dışındaki faaliyetlerine yeni başlayan veya evsahibi ülkede yeni olan çokuluslu işlet~eler, bu geçiş döneminde teknoloji, know-how
ve yönetim bilgi ve tekniklerinin ana ülke vatandaşı yöneticiler ile daha başarı
lı olarak transfer edilip, uygulanabileceği kanısını taşımaktadırlar.

b- Yönetici Olarak Üçüncü Ülke Vatandaşları
Çokuluslu işletmelerde ana merkezde veya evsahibi ül~edeki bağlı kuruluşlarında üçüncü ülke vatandaşı yöneticilerin görevlendirilmesiyle ilgili bulgu-

lar, ana ülke ve evsahibi ülke vatandaşlarıyla ilgili olanlara oranla daha düşük
tür. Bununla beraber, regio~entrik kadrolama yaklaşımını benimseyen ana
merkezdeki yöneticiler,bağlı kuruluşlarında üçüncü ülke vatandaşı yöneticileri
görevlendirme yoluna gidip bu yöneticilerin o işe en uygun kişiler oldukların.İ
düşünmektedirler4.

Birçok çokuluslu işletme, üçüncü ülke vatandaşı yöneticileri yalnızca gelişmiş ülkelerden görevlendirme yolunu seçmektedir Örneğin; ABD kökenli
4 Milton G.Holmen, "Organization and Staffing of Foreign Operation of Multinational Companies, "Academy of Intern~tional Business, New Orleans,

Şubat, 1980, s.75.
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bir çok uluslu işletme Hindistan' da faaliyet gösteren bağlı kuruluşu için üst düzey yöneticisi olarak İngiliz vatandaşı yönetici görevlendirmeyi tercih etmekte-·
dir. Bu seçimin nedeni, İngiltere'nin gelişmiş bir ülke olması, Hindistanın bu
ülkenin bir zamanlar sömürgesi olduğu için kültürünü tanıması ve coğrafi yakınlık olarak İngiltere'nin Hindistan'a ABD' den daha yakın olmasıdır5.
Teoride, çokuluslu işletmeler uluslararası faaliyeJlerinde ana ülke vatandaşı yöneticileri görevlendirmek yerine üçüncü ülke vatandaşı yöneticileri tercih etmeleri gerektiğini düşünmektedirler. Bunun nedeni, dünya çapında globalleşme (küreselleşme)

ve hiç bir ulusa

bağlı

olmayan "milliyetsiz"

işletmeler

oluşturma isteğinden kaynaklanmaktadır •
6

Çokuluslu işletmelerin ana ülke veya üçüncü ülke vatandaşı yöneticileri
evsahibi ülkelerde görevlendirmeleri ö~emli bir eğitim sorununu da beraberinde getirmektedir. Çünkü, ana ülke dışında görevlendirilecek yöneticilerin
hem yöneticilik görevi ile ilgili olarak mesleki ve teknik açıdan, hem ele, evsahibi ülkenin sosyok ültürel yapısına uyum sağlayabilm ek açısından geniş ve
kapsamlı bir eğitim programından geçirilmesi gerekmektedir. Aynı zamanda,
beraberinde götüreceği eşinin ve çocuklarınında benzer bir eğitime ihtiyaçları
olacaktı.r. Tüm bu eğitim faaliyetleri doğal olarak çokuluslu işlet~e içiri zaman, işgücü ve para kaybını beraberinde getirecektir.
Evsahibi ülkede görevlendirilecek olan ana ülke ve üçüncü ülke vatandaşı yöneticiler için eğitim giderleri, evsahibi ülkeye transfer giderleri, azgeliş
miş veya gelişmemiş ülkelere gönderilecek olan yöneticilere teşvik amacıyla
ödenecek yüksek maaş ve ücretler bu yöneticilerin işletmeye olan maliyetlerini de

arttırmaktadır.

tüm bu yetiştirme ve teşvik çalışmalarına rağmen, ülke dışına
gönderilen ailelerin büyük bir çoğunluğu (%33 ile %80) daha evsahibi ülkede7
ki görev sürelerini doldurmadan ana ülkeye dönmek istcıne~tedirler •
Ayrıca

5

R.L.Tung. "Selection and Training Procedures of U.S., E uropean and Japanese Multinationals, "California Managenıent Review, C:XXV, S:I, 1983, s. 75.

6 Michael G. Haıvey, "The Multinational Corporation's Expa rtiate Problem: An Application of
Murphy's Low. "Duisness Horizons, C:XXIV, S:l, 1983, s. 75.
7 Öznur Yüksel, "İçbeyin Gö.çü: Çokuluslu Şirketleri~ Olan ülkelerde Yetişmiş Yönetici İstihda
mı , "G.Ü.İkt.
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ve İdr. Bil. Fak. Dergisi Yayını, C: iV, S: I-2, 1988, s. 408.

Bu dönüşün işletmeye olan maddi zararının yanı sıra, işletmenin evsahibi ülkedeki prestijinin zedelenmesi, pazar payının kaybedilmesi gibi zararları da
bulunmaktadır . Bundan başka, ana ülke vatandaşı yöneticilerin evsahibi ülkedeki görev sürelerinin bitmesi sonucunda ülkelerine ve ana merkeze geri dönüşleri (reentry) diğer bir önemli sorunuda beraberinde getirmektedir. Tüm
bu sorunlar dikkatleri yönetici olarak evsahibi ülke vatandaşları üzerine çekmiştir.

c- Yönetid Olarak Evsahibi Ülke Vatandaşları
Ev.s ahibi ülkelerin hemen hemen hepsind.e, ana ülkeden veya üçüncü ülkeden görevlendirilen yöneticileri karşı bir direnç oluşur. Bu direncin en
önemli nedeni, bu yöneticilerin kendi ülkelerine ait fakat evsahibi ülke çalı
şanları içi.n tamamen yabancı olan yönetim tarzlarını da beraberinde getirmeleridir. . Çokuluslu işletmeler bu karışıklığı ve karışıklıktan doğacak tepkileri
önleyebilmek amacıyla, evsahibi ülkeden yönetici görevlendirme seçeneğini
tercih etmektedirler. Bu seçeneğin tercih edilmesinin diğer bir önemli nedenide, evsahibi ülke hükümetlerinin koyduğu hukuki sınırlamalardır. Bu sınırla
malar, genellikle hükümetlerin ~armaşık yönetsel veya yasal mc'rLUat hükümleriyle ortaya çıkmaktadır 8 .
Ayrıca,

ülkedeki
dir.

evsahibi ülke yöneticilerinin tercih edilmesi işletmenin evsahibi
azaltarak ilişkilerin yumuşamasına yardım etmekte-

yabancı imajını

Türkiye' deki yabancı sermaye yatırımları çeşitli açılardan incelenmiş olmakla birlikte yöneticilerin uyruğu, eğitimi ve geliştirilmesi, yönetsel becerilerin transferi gibi birbirleriyle ilişkili personel sorun ve politikalarını içine alan
konular öncelikli olarak ele alınmamıştır. Ülkemizde faaliyete başlayacak
olan çokuluslu işletmelerin, Türkiye' de çalışacak olan yabancı personelin uyacağı ana hükümler 2007 sayılı "Türkiye'de Türk Vatandaşlarına Tahsis Edilen Sanat ve Hizmetler" hakkındaki kanunda (1932) belirlenmiştir. Bu konuda, teknoloji transferinin. yabancı personel istihdamı ile gerçekleştirilmesi büyük ölÇüde önlenmiştir. Ancak, 6224 sayılı Yabancı Sermaye Kanunu, Petrol
Kanunu ve Turizm Endüstrisini Teşvik Kanunu, içerdikleri bazı hükümlerle
8 Bahai J.Bhatt, Edwin L. Mill<;r, "lndustrial Relations in Foreign and Loca! Firıns in Asia," Management Intemational Review, C: XXIV, 1984; s.67.
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personele 2007 sayılı kanunun uygulanamayacağını belirtmiştir. Uygulamada ve özellikle petrol alanında, yabancı uzmanların Tür~ uzmanlar yetiş
tirmesi desteklenmiştir. Başka deyişle, 6224 sayılı kanunumu z yabancı personelin istihdamını teşvik eder niteliktedir9.
yabancı

Ülkemizde , çeşitli ülke ve sektörlere ait çokuluslu işletmelerin bağlı kuruluşları olarak faaliyet gösteren işletmelerin % 76.Bl'i üst yönetim düzeyinde yalnızca ana '~lke vatandaşı yöneticileri tercih etmektedir ler. Özellikle yabancı sermaye oranı yüksek olan (% 80 - % 100) çokuluslu işletmelerin hemen hemen hepsi ana ülke vatandaşı yöneticiler i üst düzey veya kilit pozisyonlarda istihdam etmektedir . Başka deyişle, ülkemizde ki çokuluslu işletmelerin
yabancı sermaye oranları arttıkça ana ülke vatandaşı yöneticiler i üst düzeylerde istihdam etme eğilimleri de artmaktadır. Bu işletmelerin ülkemizde faaliyete başladıkları yıllara bakıldığında ise yeni faaliyete başlayan çokuluslu işlet
melerin eskilerine göre daha yüksek oranda ana ülke vatandaşı yöneticileri
üst yönetim ve kilit pozisyonlard~ istihdam etmek eğiliminde olduklarını göstermiştir.

·Bu bulgular sonucunda , ülkemizde faaliyet gösteren çokuluslu işletmele
rin, yabancı sermaye oranı azaldıkça veya ülkemizde ki faaliyet süreleri eskidikçe Türk yöneticileri benimseyere~ üst yönetim düzeylerin de de istihdam
yoluna gitmektedi r denilebilir.
yine aynı bulgular çokuluslu işletmelerin Türkiye'de faaliyete
başladıkları ilk yıllarda etnosentriz m daha sonraki yıllarda ise polisentriz m
yaklaşımlarının etkisinde olduklarını göstermek tedir. Ülkemizde ki, bağlı kuruluşlarında üçüncü ülke vatandaşı yöneticiler i istihdam eden çokuluslu işletme
Ayrıca,

ye rastlanmamıştır 1 0.
Ülkemizde faaliyet gösteren çokuluslu işletmelerin Türk yöneticileri istihdam etmelerini n ~n önemli nedenle!i aşağıda önem sırasına göre gösterilmiştir11.

9 Deniz Erdem, "Çokuluslu Şirketlerin Türkiye'deki Yavrulannda Yöneticilerin Uyruklan,

•s.ü. İkt. ve İdr. Bil. Fakültesi Yayını, 1988, S. 99-100.
10 Esin Can, Çokuluslu İşletmelerde Yönetici Seçim n Eğitim Politikaları, M.Ü, Sosyal Bilimıer Enstitüsü (Yayımlanmamış Doktora Tezi), İstanbul, 1991, S. 120-125.
11 A.g.e., S.121.
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'

- Evsahibi ülke yöneticilerinin yerel kültürü iyi bilmeleri ve dili rahatlık
la kullanabilmeleri,
- Böyle bir uygulamanın evsahibi ülke ile olan ilişkileri geliştirmeye yardımcı olması,

- Yeterli teknik ve yönetsel bilgi ve beceriye sahip yöneticilerin bulunmaması,

- Türk yöneticilere uygulanan ücretin ana ülke vatandaşı yöneticilere ve
üçüncü ülke vatandaşı yöneticilere uygulananlara göre daha düşük olması

- Türk hükümetiniİı yerel personelin istihdamı konusunda arta'n baskıları

- Türkiye' deki yerel yasaların getirdiği zorunluluklar.

111- SONUÇ
Çokuluslu işletmelerin faa.liyetlerin_in coğrafi olarak dünyanın her tarafı
na yayılmış olması nedeniyle, başarılı olabilmek, koordinasyonu ve kontrolü
sağlayabilmek için, yetenekli ve yeterli bir kadro kurabilmeleri çok önemlidir.
Özellikle, -hızlıı büyümenin ve coğrafi olarak geniş bir alana _yayılmanın beraberinde getirdiği sorunlar nedeniyle, bu tür işletmeler ellerindeki yönetici kay- .
naklarını en iyi şekilde değerlendirmek zorundadırlar. Bu nedenle, işletmele
·rinin büyümesini sağlayıp, sürekliliğini en yüksek düzeyde tutabilecek yönetici.ı

çalışmayı

istemektedirler.
Ülkemizde, yeterli sayıda ve nitelikte yönetici bulamamakta~ yakınan çokuluslu işletmelerin, Türk yöneticilerini istihdam etmelerinin nedeni, ana ülke yöneticileriyle uzmanlık alanındaki rekabet güçlerinden değil, evsahibi ülke vatandaşı olmalarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca, bu tür işletmeler etkin
bir hizmet içi eğitim ve geliştirme programı uygulayarak yöneticilerimizi yetiş
tirmek yerine, öncelikle ana ülkede veya bir başka gelişmiş ülkedeki işletmeci
lik okullarından mezun olmuş Türk yönetici adaylarını tercih etmektedirler.
Türkiye' deki faaliyetlerine yeni başlayan işletmeler entosentrizm kadro lama
yaklaşımının etkisinde daha fazla kalarak ana ülkeden yönetici görevlendirme-

!erle

yi benimsememektedirl er.
Türk yönetici adaylarımızın bu tür işletmelerde her düzeyde istihdamı
ve yetiştirilmesi konusunda yaptırım gücü olan kanunlara ihtiyaç duyulmaktadır. Böylelikle, üniversitelerimizde yetişmiş ve mezu~ olmuş yöneti'ci adayları
mızın bir çoğu ülkemizde faaliyet gösteren 'çokuluslu işletmelerce istihdam
221

1

edilerek, kısa süreli ve kaliteli eğidm ve geliştirme programlarıyla yetiştirilebilccektir. Bunun sonucunda, ülkemizde uluslararası alanda başarı sağlayabile
cek, diğer ülkelerdeki nitelikli personelle rekabet edebilecek güce sahip olabilecektir.

,
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