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TÜRKİYE'DE GÖREVLENDİRİLEN ÇOKULUSLU İŞLETME
YÖNETİCİLERİNE UYGULANAN EGİTİM VE GELİŞTİRME

PROGRAMININ KAPSAMI

Esin CAN MUTLU*

GİRİŞ

Günümüzde dünya siyasetinde, ekonomisinde, ülkelerin kültürlerinde meydana gelen değişimler sonucu işletmeler yerel sınırlardan kurtularak uluslararası boyut kazanmanın yollarını aramaya başlamışlardır. Bunun sonucunda işletmeler farklı bölgesel boyutlarda, farklı kültürel, ekonomik, siyasal yapılara sahip toplumlarda
başarılı faaliyetler sürdürmek zorunda kalmışlardır.
Çokuluslu işletmeler, ekonomik işletme birimlerinin hukuki şekli ve faaliyetleri dikkate alınmaksızın iki veya daha fazla ülkede faaliyet gösteren, yönetimde
ortak veya birden fazla karar merkezinin söz sahibi olduğu, bilgi kaynak veya sorumluluklarının bölümler arası paylaştırıldığı ekonomik işletmelerden oluşan ticari bir
teşebbüstür!.

İster ulusal boyutta, ister uluslar arası boyutta faaliyetlerini sürdüren işletme
ler olsun, başarılı olmak yöneticilerin değişen çevreyle uyumlu hareket edip yerine
karar alabilmesine, yeteneklerine ve bu yetenekleri geliştirebilme becerisine bağlıdır.
Aynı zamanda yöneticiler ne derece dikkatli ve geçerli yöntemlere göre seçilirlerse
seçilsinler ve ne kadar yetenekli olurlarsa olsunlar, eğitim ve gelişmeye olan ihiyaçları da ortadan kalkmamaktadır. Uluslararası boyutlarda faaliyet gösteren işletme
lerin eğitim ve geliştirme çalışmalarında karşılaştıkları en önemli problem, yöneticilerin örgüt amaçlarına uygun olarak kişisel ilgisinin, yeteneklerinin ve başarısının
motive edilmesidir.

Bu çalışmadan önce; çokuluslu işletmelerin (Ç.U.İ.) uyguladıkları eğitim ve
incelenecek, sonra bu programların ağırlık noktaları üzerinde durulacak, son olarak da Türkiye'de görevlendirilen Ç.U.İ. yöneticilerine uygulanan eğitim ve gelişme programları anlatılacaktır.
geliştirme programlarının kapsamı

*

Doç. Dr., M.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü.
U.N., Commission on Transnational Corporations, · Report on the 6. Session Offical Records,
NewYork, 1980, s.31 - 32.
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I - EGİTİM VE GELİŞTİRME PROGRAMLARINI N KAPSAMI
Ç.U.İ. yöneticilerinin kendi ülkelerindeki yönetim pozisyonları için yeterli

olan yetenek ve bilgileri uluslararası görevler için başlangıçta yeterli olmakta ve
yetersiz kalmaktadır. Yapılan araştırmalarda bunu açıkça göstermiştir2.
Örneğin, iletişim kurma yeteneği olan formatlar kullanılarak oluşturulabilir,
fakat belli ve değişik bir kültür için hangi özel formatların uygun olacağının tam
olarak bilinmesi, bu kültürün anlaşılması ile mümkün olabilir. Yeni kültürü oluşturan
sosyal örgütler, kişisel algılama düzeyleri, insanların birbirlerine karşı davranışları,
zamana karşı duyarlılıkları, baskın kültürün dünyaya bakışı tam olarak anlaşılmadan
yöneticinin başarısı buna bağlı olarak da işletmenin o ülkedeki başarısı kısıtlı olacaktır3. Bu nedenle, Ç.U.İ.'lerin kendi ülkeleri dışında görev alacak yöneticilerinin
bu göreve hazırlanması aşamasının başarılı olup olmaması, evsahibi ülkedeki başa
rısının sürekliliğini ve ilerlemesini yakından etkileyecektir.
Bu aşamanın başarılı olabilmesi için, aşağıdaki unsurları kapsayan eğitim ve
geliştirme programlarının kullanılması başarı şansını arttıracaktır4.

1. Kendi Kendini

Yetiştirme;

• Kavrama yeteneği,
• Kişisel değerlerin değiştirilmesi ve geliştirilmesi,
• Kişiliğin zayıf yönlerinin tanınması,
• Kişilerarası iletişimin etkisini anlama.

2. Stresi Giderme;
• Etkin zaman kullanımı tekniklerini geliştirme,
• Günlük hayattaki kritik stres noktalarını belirleme.
3.
•
•

Çözmede Yaratıcı Çözümler;
Sorunların üstesinden gelmede uzmanlaşma,
Düşünmede esneklik kazanma.
Sorunları

4. İletişim Kurma Yeteneğinin Geliştirilmesi;
• Değişik kültürlerin tanınması, vatandaşların özellikleri ile ilgili uygun
tekniklerin öğretilmesi,
• Kişileri dinlemeye alışma.
5.
•
•
•

Güç ve Etki Kazanma;
Kuvvetli güç tabanı ve oluşturma,
Gücü etkiye dönüştürme,
Gücü kötüye kullanmaktan çekinme ve uzak durma.

bilgi için bkz; D.A. Whetten, K.S. Cameron, Developing Management Skills, Glenview, il.,
Scott Foresman, 1984, s.31-32.
3 L.A. Samovar, R.E. Porter, N.C. Jain. Understanding Intercultural Communication, Belmont, D.A.,
l 98 l, s.44-46.
4 Whetten, Cameron. a.g.e., s.31-4 l.
2

Ayrıntılı
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6. Motivasyonla

Çalışanların Performansını Arttırma;

• Motivasyon ve yetenek problemlerini birbirlerinden
• Yüksek değerli teşvik sağlama,
• Başarıyı ödüllendirme,
• Maksimum etki için zaman mükafatı.

ayırabilme,

7. Yetki Devri ve Karar Verme;
• Görev vererek yeterliliği geliştirme,
• Başarıyı destekleyerek görevi tamamlamayı
• En etkin yerde ve zamanda karar verme.

8. Otokontrolun

sağlama,

Sağlanması;

• Hassasiyet ve kendine güveni dengeleme,
• Özeleştiri yapma,
• Eleştirileri yerinde değ(!rlendirme,
• Kişisel problemleri işi etkilemeden çözebilme.

9. Etkin Grup Toplantıları Düzenleme ve İdare Edebilme;
• Toplantı için gerekli hazırlıkların yapılması,
• Toplantıların yöntem ve zaman yönünden idaresi,
• Etkin sunuş teknikleri,
il - EGİTİM VE GELİŞTİRME PROGRAMLARININ
AGIRLIK NOKTALARI

A-

Eğitim Programları:

Ç.U.İ. yöneticilerine ülke dışı görevler için verilen eğitim programlarının ağır
lık noktalarını

kültürel eğitim, dil eğitimi ve alan araştırması programlarından oluş
Bu tür eğitim için kullanılan metotlar geleneksel akademik çalışmaları
ve insanlar arası tecrübeye dayanan deneyimleri içermektedir5.
turmaktadır.

Bölge inceleme programları, kitaplar, haritalar, broşürler, filmler, slaytlar ve
hatta evsahibi ülke vatandaşı üniversite hocaları ile ülke tarihi, kültürü, sosyo-ekonomik durumu ile ilgili çalışmaları kapsamaktadır6.

a- Kültürel
Kültürel

Eğitim Programı:

eğitim

programlan, genellikle yöneticilerin yeni görevlerine

hazırlık

niteliği taşımaktadır. Ülke dışında görev alacak bir yöneticinin göreceği en karmaşık

ve en geniş boyutlu eğitim

safhasıdır.

Kültür kavramının önemini kavramadan, yeter-

P. Casse, Training for the Cross - Cultural Mind, Society for Intercultural Education, Training &
Research, Washington DC, l 98 l, s. l 25- l 36.
6 P. Case, Trainingfor the Multicultural Manager, W. Sietar Pub., Washington DC, 1982.
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li karşı kültür eğitimi almadan, yabancı ülkede göreve başlatılan parlak kariyerli yöneticilerin, başarısız oldukları görülmektedir. Bu yöneticiler, ülkelerine büyük maddi
ve manevi yükler getirilerek geri dönüş yapmaktadırlar?.
Tüm bunların dışında, yöneticinin kültürel eğitimini sağlamada kullanılan
diğer bir yöntemde örgüt geliştirme (organizational development) de kullanılan tekniklerden yararlanmaktadır. Bu tekniklerin temelini gidilecek ülke kültürüne benzer
görevleri yürütmüş yöneticilerle yapılan görüşmeler ve onların deneyimini oluştur
maktadır. Yöneticilerin bu deneyimleri öğrenmelerinin yanı sıra kendi değer yargılarının, motivasyon etkenlerininde farkına varmalarını sağlamaktadır. Örneğin;
çapraz kültür duyarlılık eğilimi ( cross - cultural sensivity training) bir kişinin diğer
lerinin duyarlılığı ile ilgili yeteneğini geliştirebilir ve grup halindeki çalışmalar eğiti
min verimliliğini arttırır.
Bazı araştırmacılar bu tür eğitimin niteliğini ve etkinliğini incelemişlerdir.
Yöneticilere ülke dışındaki görevleri için böyle bir eğitim uygulanması başarılarını
arttırdığını, aynı zamanda da görev yaptıkları ülkeye karşı etnik önyargılarının (etnic
prejudice)

azaldığı belirlenmiştir8 .

Çapraz kültür duyarlık eğitimine benzer şekilde kullanılan davranışsa! taklit
(behavioral simulation) adı verilen öğrenme tekniği, deneyimlerle dizayn edilmiş
olup, bir kültürün değerlerine, adetlerine ve davranışlarına alıştırılması amacını gerçekleştirmek için kullanılmaktadır. Davranışsa! taklit tekniği kültürlerarası kritik
bağları kapsayan rol yapma ve diğer taklit edilmiş faaliyetlerle desteklenmiş grup ve
kişisel karar alma aşamalarından oluşmuştur9 .
Bu tür programlar, açık bir biçimde, bir diğer kültürün üyeleri ile başarılı bir
şekilde iletişim kurmak zorunda olan yöneticilere yardımcı olabilecek etken bir
metod olarak ele alınmaktadır.

b- Dil

Eğitimi:

Ç.U.İ.'ler dil eğitiminin yöneticinin başarısında önemli bir yer aldığının bil-

incindedirler. 1982 yılında R. Tung tarafından yapılan bir araştırmada Amerika, Batı
Avrupa ve Japonya orjinli Ç.U.İ.'lerde ülke dışında görev alacak yöneticilere lisans
eğitimi uygulanmasının yaygın olduğu görülmüştür. Bu incelemede; Japon Ç.U.İ. ,
% 76 ile dil eğitimine verilen önemde 1. sırada yer almıştırıo.
Günümüzde dünya üzerinde yaklaşık 345 milyon insan İngilizce'yi birinci,
400 milyon insan da ikinci dil olarak kullanılmaktadır. Küreselleşen dünyada yönetim konuları ve teknik ihtiyaçlar, her ne kadar İngilizce'yi evrensel bir dil yapsa da
anadili İngilizce olan Ç. U .İ. yöneticileri değişik pazarlarda ve ülkelerde ihtiyaçlarını
7 R.M. Hodgetts, M.F. Luthans, International Business, McGraw Hill, Singapur, 1996, s.270.
8 B.D. Rubin, Cross - culturel Efectiveness An Ovenıiew in Interculturel Communication : State of the
Art Overview, Society for Interculturcl Education, Training & Research, Pittsburg, 1977.
9 S. Roncn, Comparative and Multinational Managenıent, Wiley Series in Intemational Busincss,
Canada, 1986, s.546-547.
1O R. Mcad, lnternational Management Cross-Culturel Dimensions, Blackwell Publishers, Massachusetts, 1994, s.408.
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karşılayabilmek

lar.

için minimum 50 - 100 kelimelik yerel dil bilgisine sahip

olmalıdır

Unutulmamalıdır

ki, bir ülkenin dilini bilmek o ülkenin kültürünü , insanların
daha kolay anlayabilm ek demektir. Ayrıca yöneticin in kabulünd e de
önemli bir etmendir. Çünkü, insanlar kendi dillerini konuşabilen yöneticile re daha
sempatik bakarlar. Dil eğitimi uzun zaman alan programları kapsamaktadır. Bazen
ülke dışı göreve gidecek bir yöneticiy e uygulanmış 20 saatlik bir dil eğitimi bile çok
şey demek olabilir! ı.
davranışlarını

c- Alan

Araştırması:

Bu programın amacı; yöneticile rin görevlendirdiği ülkenin siyasi ve politik
sistemi, yaşam felsefesi, coğrafi özellikleri, ekonomik değerleri, otantik özellikleri
konusund a bilgi sahibi olmasını sağlamaktırı2.

B-

Geliştirme Programları:

Yöneticil eri ülke dışındaki
yapılan eğitim programları,

göreve alıştım1ak ve onlara tecrübe kazandırmak
göreve başladıktan bir süre sonra yetersiz kalmaktadır. Çünkü, yeni göreve başlayan yöneticiy i bir çok zorluklar beklemek
tedir. Bu
zorluklara insan ilişkilerinin düzenlenm esi, diğer kültürü anlama, adapte olabilme
gibi örnekler verilebilir. Yöneticilerin, göreve başlamalarından sonra uygulanan geliştirme programları, göreve hazırlık aşamasında yapılan eğitim programla
rının deüzere

vamı niteliği taşımaktadır.

Bu

geliştirme

liştirme programları

programl an; işbaşında uygulanan ve
olarak ikiye ayrılmaktadır.

iş dışında

uygulanan ge-

İş başında eğitim, Ç.U.İ. açısından en ekonomik olan yöntemdir. Yönetici işi
nin başından ayrılmadan, zaman kaybına meydan vermeden pratik şekilde gerekli
bilgiye sahip olabilir. Bu programın en önemli özelliği görevin ve yöneticile rin yönteme uygun olmasıdır.

Bu program içinde yöneticiler, işletmedeki deneyimli eski yöneticile rden (proteque ), işletme bünyesind e oluşturulacak bilgisayar destekli bilgi bankasından ve
görsel eğitim araçlarından yararlanılabifüI3.
İş dışında eğitim programl an, yöneticile ri çalıştıkları iş ortamından uzak-

laştırarak

bu

dikkatleri n eğitim programları üzerinde toplanılmasını sağlar. Yöneticil er
izleyerek alanlarındaki son teorik gelişmelerden ve araştırma bulguhaberdar olurlar.

programları

larından

Avantajların yanında,

maliyetle rin yüksek

oluşu,

ilave zaman

ihtiyacı

ortaya

11

A.A. Rahim "A Model for Developing Key Expatriate Executives", Personel Journal,
April 1983,
s.312-317.
12 E. Can Mutlu, "Çokuluslu İşletme Yöneticileri İçin Eğitim ve Geliştirmenin Önemi
ve Niteliği" ,
Öneri, C:l, S:l, İstanbul, 1994, s.84.
13 P.R. Harris, R.T. Moran, Managing Cultural Differences, Gulf Publishing Company,
Houston, 1993,
s.244-245 .
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çıkarılması,

genel

eğitim ihtiyaçlarına

yönelik

olması

gibi olumsuzluklar da bulun-

maktadır.

yöneticiye gideceği ortam koşulları ile ilgili spesifik ayrın
tıları işleyen, ek programlar ile desteklenmesi gerekir. İş dışında eğitim ve geliştir
mede kullanılan 1OO'den fazla yöntem bulunmakla birlikte, yaygın olarak kullanılan
konferanslar, paneller, soru cevap, gösteri, program tanıtımı, grup görüşmeleri, beyin
14
fırtınası, oyunlar, rol oynama, taklit, T grubu çalışmalarıdır •
Bu

programların,

111 - TÜRKİYE'DE GÖREVLENDİRİLEN YÖNETİCİLERE
YÖNELİK EGİTİM VE GELİŞTİRME PROGRAM LARI
Türkiye'de görevlendirilen yöneticilere yönelik
ana hatları ile çıkarılmıştır:

Aşağıda
programları

eğitim

ve

geliştirme

A - TÜRKİYE HAKKINDA GENEL BİLGİ
a - Genel Bilgiler:
• Tarih Bilgisi: Türkiye'nin uzak ve yakın tarihi, yerleşik insan grupları ve
grupların tarihi süreç içindeki hareketleri ve birbirleri ile ilişkileri, Türkiye'nin yakın
komşuları ve ilişkide bulunduğu ülkelere bakış açısını kapsamaktadır.
• Coğrafya Bilgisi: Bölgenin genel coğrafi özellikleri, demografik hareketler,
meteoroloji bilgisi ve bu koşullara uyum kolaylıklarını kapsamaktadır.
• Dinler: Türkiye'deki çeşitli dinler ve bu dinlere mensup kişilerin özelliklerini incelemektedir.
• Lisan
• Alışkanlıklar ve Gelenekler: Özellikle iş hayatında ve toplum hayatında
geçerli alışkanlıklar ve gelenekler üzerinde durulmaktadır.
b- Siyasal
•·
•
•
•

Yapı:

Türkiye'nin politik sistemi ve tali
Yas(}k ve kısıtlamalar,
Önemli siyasi kişiler,
Siyasi beklentiler,

yaklaşımları,

c - Sosyal ve Hukuki Özellikler
• Ulaşım, iletişim, çalışma saatleri, ölçü sistemleri,
• Güvenlik ve dikkat edilmesi gereken hususlar,
• Sağlık sistemi, anlaşmalı sağlık kurumları ve imkanları,
• Hukuki yapı ve uygulamalar.
14 M.R. Czinkota, 1. RoGkainen, M.H. Moffett, Intemational Business, Orlando, 1996, s.318 .
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d- Pazar Bilgisi:
•
•
•
•
•·
•
•
•
•

Rakiplerin hakkında özel istihbarat bilgileri,
Pazar kapasiteleri ve beklentiler,
Tüketici özellikleri,
Ürünlerin kullanılması ile ilgili alışkanlıklar,
Vergiler, yasal kısıtlamalar,
Satış politikaları,

Yerel işletme yapısı, işletme içi
Sendikal faaliyetler,
Çalışanların tipik özellikleri.

ilişkiler

ve

dış ilişkiler,

B-KÜLTÜR
• Üst ve orta düzey yöneticilerin karekteristik özellikleri,
• Din ve dine dayalı davranışlarda uyulması veya dikkat edilmesi gereken
ayrıntılar,

• Türkiye genelinde ve İstanbul özelinde yerleşik insan grupları, bu grupların
özellikleri,
• Eğitim seviyesi ile buna bağlı iletişim kolaylık ve buna bağlı iletişim
kolaylık güçlükleri,
• Değer yargıları, hayata bakış şekli, gelenek ve adetler,
• İş yerinde en sık rastlanan uyumsuzluklar ve çözüm yöntemleri,
• Daha önceki yöneticileri karşılaştıkları, beklenmeyen koşulları ve bu
koşullara karşı gösterilen reaksiyonlar ile sonuçları,
• Türkiye'de insanlarla iyi ilişkiler kurabilmek için dikkat edilmesi veya
yapılması gereken davranışlar,
• Türkiye'de yeni yöneticiye yardımcı olabilecek kişiler hakkımda bilgi.
C - TEKNİK BİLGİLER
• Rutin yazışmalar,
• Düzenlenmesi zorunlu raporlar,
• Görevle ilgili teknik ayrıntılar.

D - DİL EGİTİMİ
Yönetici seçim aşamasında da kritik faktör olarak tespit edilen lisan bilgisi, en
önemli unsurlardan birisidir. İşletmeler genellikle yabancı dil konusunda yetenekli
ve bilgili olan personeli tercih etmekle birlikte, seçilen personelin eksikliğinin bulunması halinde, yoğun dil eğitimi bulunmaktadır.

E - EGİTİM UYGULAMALARI
• Yöneticiye ana ülke içinde, diğer bir işletme veya bölümde, 1-2 ay süreyle
ortama alışma amacına yönelik, rotasyon uygulanır.
• Yöneticinin Türkiye hakkında genel bilgilendirmesi, işletmenin kendi merkez arşivindeki film ve geçmiş deneyimlere ait belgelerden yararlanılarak gerçekyabancı

leştirilir.
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• Yeni görev yeri koşulları ve özelliklerine uygun, bir ay süreli teknik kapsamlı kurslar düzenlenir.
• Yöneticiye iki aşamalı dil eğitimi uygulanır. Birinci aşama; ana ülkede ön
dil eğitimi verilmesi, ikinci aşama ise; ev sahibi ülkede yönetici ve ailesine dil kursu
imkanı yaratılmasıdır.

SONUÇ
İnsan faktörü, yerel işletmelerde olduğu gibi, Ç.U.İ.'lerde de tartışmasız en
önemli faktördür. Günümüzde Ç.U.İ. yöneticilerinin seçimi ve hazırlanması ile ilgili
olarak, kaynaklarda yer alan göreve ait bilgiler teorik ve bilim adamlarına yapılan
büaraştırmalar oldukça zengindir. Türkiye ise uluslararasılaşma konusunda halen
çabaları
oluşturma
literatür
ve
yük bir hamle yapmamıştır. Bu konuda sorumluluk
üniversitemize düşmektedir. Türkiye'de yetişmiş insan gücü uluslararası bilince
erişince Ç. U.İ. 'lerde evsahibi veya üçüncü ülke vatandaşı yöneticiler yerine ana ülkeden yönetici görevlendirme yolunu seçmektedir.
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