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Editörden 

Uluslararası Akademi Dergisi, nitelikli ve alanında özgün bilimsel çalışmaları yayınlamak, üretilen 

çıktıların daha çok araştırmacı ve okuyucuya ulaşmasını sağlamak ve yapılan çalışmaların 

uluslararası literatürde yer almasına katkı sunmak suretiyle Akademi Derneği çatısı altında 

kurulmuş resmi ve bilimsel bir yayın organıdır.  

Uluslararası Akademi Dergisi’nin yayımlanan bu ilk sayısında beş adet Türkçe makale yer 

almaktadır. Dr. Öğr. Üyesi Ayhan CANKUT’a ait araştırma makalesi olan “Kıbrıs Türklerinin 

Varoluş Mücadelesinde 27-28 Ocak Olaylarının Önemi” başlıklı çalışma ile Rumların Enosis 

emellerine karşı Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi ve Kıbrıs Türklerinin tarihinde önemli bir 

yeri olan 27-28 Ocak Olayları, o günlere ait yazılı kaynaklar ve gazete haberleri incelenerek 

araştırılmıştır. Doktorant Fatma YEŞİLKUŞ’un derleme makalesi olan “Çevresel Belirsizliğe 

Uyum Sağlama Stratejileri” başlıklı çalışma ile çevresel belirsizlik ve uyum arasındaki ilişki 

araştırılarak işletmelerin çevresel belirsizlik ile başa çıkma stratejileri araştırılmıştır. Bilim Uzmanı 

Neslihan ÖZBOZKURT’a ait derleme makalesi olan “İş Görenlerin Duygusal Zekâ Düzeylerinin 

Organizasyonlar Üzerindeki Etkisi Üzerine Bir Çalışma” başlıklı çalışma ile duygusal zekâ yetisine 

sahip olan iş görenlerin işletmelerin rekabet avantajını elde etmede ve sürdürmede kritik öneme 

sahip olduğuna dikkat çekilmiştir. Araştırmacı Ayşegül ÇİÇEKDAĞ’ın derleme makalesi olan 

“Eğitim Koçluğu Üzerine Kavramsal Bir Perspektif” başlıklı çalışma ile eğitimin bireyler 

üzerindeki önemini ele alınmış, bireylerin eğitim süreçlerinde kendilerini tanımasında ve sosyal 

gelişimi ile aktif becerilerinin iyileştirilmesinde eğitim koçluğu uygulamalarına vurgu yapılmıştır. 

Son olarak Doç. Dr. Onur Başar ÖZBOZKURT’a ait derleme makalesi olan “Makro ve Mikro 

Politik Riskler İş Dünyasını Nasıl Etkiler?” başlıklı çalışma ile makro ve mikro politik risklerin 

doğru bir şekilde sınıflandırılarak bu risk bileşenlerinin özellikle uluslararası işletmecilik 

faaliyetleri üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

Uluslararası Akademi Dergisi’nin ilk sayısının hayırlara vesile olmasını diler, 2023 yılının Nisan 

sayısında da sosyal bilimlerin diğer alanlarındaki çalışmalardan hakem değerlendirme sürecini 

başarı ile tamamlamış olan özgün çalışmalar ile buluşmayı ümit eder ve çalışmalarınızda kolaylıklar 

dileriz.  

Sevgilerimle. 

 

Doç. Dr. Onur Başar ÖZBOZKURT 

Uluslararası Akademi Dergisi Baş Editörü 
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MAKALE BİLGİSİ ÖZET 

Anahtar Kelimeler: 

Kıbrıs, 27-28 Ocak Olayları, 
EOKA, Rum-Yunan, Enosis. 

Makale Kategorisi: 

Araştırma Makalesi  

Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine geçmesini Enosis hayallerini gerçekleştirmek 

için fırsat olarak değerlendiren Rumlar, İngilizlerin tarafgir tutumundan ve 
hoşgörüsünden faydalanarak Enosis için gayret sarfetmeye başlamışlardır. 

İngiliz yönetimi döneminde Kıbrıs Türkleri ekonomik, siyasal ve kültürel 

yönden zor durumda kalan taraf olmuş, Rumlar ise İngiltere’nin tarafgir tutumu 

sayesinde üstün konuma gelmişlerdir. Kıbrıs Türkleri, her türlü olumsuzluğa 

rağmen haklarını ve varlıklarını korumak için büyük bir mücadele vermişlerdir. 

Mesele, Rumların Enosis emellerine karşı Kıbrıs Türklerinin varoluş 

mücadelesi çerçevesinde gelişmiştir. Kıbrıs Türklerinin varoluş 

mücadelesinde 27-28 Ocak 1958’de yaşanan olaylar, İngiliz sömürge 

yönetimine karşı sergiledikleri tutumlarında değişikliğe neden olan önemli bir 

dönüm noktası teşkil eder. Bu olayları tetikleyen ise Kıbrıs’ta yayınlanan 

Bozkurt gazetesindeki, Dışişleri Bakanı Zorlu’nun açıklamalarına ilişkin 
haberin, “İngiltere taksimi kabul etti” şeklinde yanlış yorumlanması 

olmuştur. Haberin sevindirici etkisiyle sokağa çıkan Türk halkına karşı İngiliz 

Sömürge yönetimi aşırı şiddet uygulamış ve yaşanan olaylarda hayatını 

kaybedenler ve yaralananlar olmuştur. Kıbrıs’ta yaşanan üzücü olaylar 

Türkiye kamuoyunu da harekete geçirmiştir. Rum-Yunan ikilisinin oynadığı 

oyunlar ve amaçlarına ulaşmak için yaptıkları katliamların halkımıza, 

özellikle gençlere aktarılması, ders alınarak aynı acıların bir daha 

yaşanmaması için gereklidir. Bu çalışmada o günlere ait yazılı kaynaklar ve 

gazete haberleri incelenerek, Kıbrıs meselesinin bir dönemine ışık tutulması 

ve Kıbrıs Türklerinin tarihinde önemli bir yeri olan 27-28 Ocak Olaylarının 

incelenmesi hedeflenmiştir.  
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Article Classification: 

Research Article 

The Greek Cypriots, who considered the transfer of Cyprus to the British 

administration as an opportunity to realize their dreams of Enosis, started to 

strive for Enosis by taking advantage of the partisan attitude and tolerance of 

the British. During the British administration, the Turkish Cypriots were the 

side that was in a difficult situation economically, politically, and culturally, 

and the Greek Cypriots came to a superior position thanks to the partisan 

attitude of England. Despite all kinds of negativities, Turkish Cypriots have 

struggled to protect their rights and existence. The issue developed within the 

framework of the Turkish Cypriots' struggle for existence against the Enosis 
ambitions of the Greeks. The events that took place on 27-28 January 1958 in 

the struggle for the existence of the Turkish Cypriots constitute a critical 

turning point that caused a change in their attitudes towards the British 

colonial administration. What triggered these events was the misinterpretation 

of “Britain accepted the partition” in the news of Foreign Minister Zorlu’s 

statements in the Bozkurt newspaper published in Cyprus. British Colonial 

administration applied extreme violence against the Turkish people who took 

to the streets with the pleasing effect of the news. Some lost their lives and 

were injured in the incidents. The sad events in Cyprus have also mobilized 

Turkish public opinion. The games played by the Greek Cypriots-Greek duo 

and the massacres they committed in order to achieve their goals are 
transferred to our people, especially young people, and it is necessary to take 

lessons so that the same pains do not happen again. This study, by examining 

the written sources and newspaper reports of those days, is aimed to shed light 

on a period of the Cyprus issue and to examine the 27-28 January Events, 

which have an important place in the history of the Turkish Cypriots. 
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1. Giriş  

Kıbrıs, Osmanlı Devleti tarafından 1571 yılında fethedilmiş ve Türk vatanının bir parçası haline 

gelmiştir. Ancak Osmanlı Devleti’nin zayıfladığı yıkılış sürecinin başladığı dönemde Kıbrıs 

adasının yönetimi 1878’de, toprak mülkiyeti Osmanlı Devleti’nde kalmak üzere geçici 

kaydıyla, Rus tehdidine karşı desteğine ihtiyaç duyulan İngiltere’ye bırakılmıştır. Kıbrıs’ta 307 

yıllık Türk hakimiyeti halk huzur, güven ve barış içerisinde yaşamıştır. Ancak Rumlar adanın 

İngiliz yönetimine geçmesini Enosis (Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakı) hayallerini 

gerçekleştirmek için fırsat olarak değerlendirmişlerdir. İngilizlerin tarafgir tutumundan ve 

hoşgörüsünden faydalanarak Enosis için gayret sarfetmeye başlamışlardır.  

İngiliz yönetimindeki Kıbrıs’ta Türkler ekonomik, siyasal ve kültürel yönden zor durumda 

kalmış, Rumlar ise Ortodoks kilisesinin çalışmaları ve İngiltere’nin tarafgir tutumu sayesinde 

üstün konuma gelmişlerdir. Kıbrıs Türkleri, İngilizlerin, Rumların ve Ortodoks kilisesinin 

baskılarına rağmen haklarını ve varlıklarını korumak için büyük bir mücadele vermişlerdir 

(Manisalı, 2000: 16-17).  

Rumlar Enosis hedeflerine ulaşmak maksadıyla 1 Nisan 1955’te Grivas’ın başkanlığında EOKA 

terör örgütünü kurarak şiddet eylemlerine başlamışlardır. Rumların saldırıları karşısında 

Türklerin adadaki durumunu giderek zorlaşmıştır. Bu gelişmeler Türkiye kamuoyunu da 

etkilemiş ve başta gençlik örgütleri olmak üzere Kıbrıs Türklerine destek vermeye başlamıştır 

(Manisalı, 2000: 25-26). EOKA’nın Türkleri hedef alan eylemleri nedeniyle o döneme kadar 

olayları İngiltere’nin içişleri olarak değerlendiren Türkiye Kıbrıs politikasında değişiklik yaparak 

Türklerin can ve mal güvenliklerinin sağlanması için 23 Ağustos 1955’te İngiltere’ye bir nota 

vermiştir (Somuncuoğlu, 2003: 27-29). Bu tarihten sonra Türkiye giderek artan bir şekilde Kıbrıs 

Türklerinin arkasında ağırlığını hissettirmeye başlamıştır. 

Rumlar, silahlı saldırılarla Türkleri baskı altına alarak, korkutarak sindirmeye ve adadan göçe 

zorlamış, azınlık durumuna düşürerek Kıbrıs’a hakim olmayı hedeflemişlerdir. Rumların bu 
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girişimleri karşısında Kıbrıs Türkleri zorlu bir varoluş mücadelesi vermek mecburiyetinde 

kalmışlardır. Rumlar günümüzde de Enosis düşüncesinden vazgeçmiş değillerdir. Oldukça 

etkili bir propaganda faaliyeti yürüten Rumlar, Kıbrıslı kimliği düşüncesini benimseterek 

Türkleri asimile etmeyi hedeflemektedirler. Avrupa Birliği’nin ve ABD’nin de desteğini alan 

Rumlar isteklerinde ödün vermemekte ve Türkleri adada azınlık statüsüne düşürmeyi 

hedeflemektedirler. Bu yüzden Kıbrıs’ta adil ve kalıcı bir çözüm sağlanması mümkün 

gözükmemektedir. Kıbrıs Türkleri açısından en makul çözüm Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti’nin uluslararası ortamda ve BM’de resmen tanınmasıdır.   

Kıbrıs’ta yaşanan üzücü olayların ve günümüze kadar ulaşan çözümsüzlük süreci hakkında 

üzücüdür ki Türk kamuoyu yeterli bilgiye sahip değildir. Halbuki kamuoyu desteği 

hükümetlerin güçlü bir politika yürütmesinde itici bir güç oluşturmakta, ayrıca uluslararası 

etkili politikalar yürütülmesinde de önem arz etmektedir. Bu çalışmada Kıbrıs meselesinin bir 

dönemine ışık tutarak Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde önemli bir dönüm noktası 

teşkil eden 27-28 Ocak Olaylarının incelenmesi hedeflenmiştir.  

2. Kıbrıs Türklerinin Tarihinde Önemli Yeri Olan 27–28 Ocak 1958 Olayları 

2.1.  Bozkurt gazetesinin olaylara zemin yaratan haberi  

Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesinde 27-28 Ocak 1958’de yaşanan olaylar, İngiliz sömürge 

yönetimine karşı sergiledikleri tutumlarında değişikliğe neden olan önemli bir dönüm noktası 

teşkil eder. Bu sebeple söz konusu olaylar Kıbrıs Türklerinin milli mücadele tarihinde “27-28 

Ocak Direnişi” olarak nitelendirilmektedir (Akkurt, 2000: 37). Bu olayları tetikleyen ise Kıbrıs’ta 

yayınlanan ve o günlerde oldukça geniş bir okuyucu kitlesine sahip olan Bozkurt gazetesinde 

yayımlanan haberler olmuştur. Dışişleri Bakanı Zorlu’nun açıklamaları, 26 Ocak akşamüzeri 

Lefkoşa’ya ulaştığında, Bozkurt gazetesi tarafından, “İngiltere taksimi kabul etti” şeklinde 

yanlış yorumlanmıştır. Hâlbuki Dışişleri Bakanı Zorlu’nun basın toplantısında söyledikleri, 19 

Aralık 1956’da parlamentoda yapılan Taksim teziyle ilgili bir açıklamaya dayanıyordu. Bozkurt 

gazetesinin manşeti ise Taksim tezinin gazetenin yayımlandığı tarihlerde görüşülüp kabul 

edildiği anlamı taşımaktaydı (Akkurt, 1999: 110). 

O günlerin Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu Başkanı Rauf Denktaş 27-28 Ocak 1958 

olaylarına ilişkin anılarında, Bozkurt gazetesinde çıkan habere şöyle değinmektedir (Tolgay, 

1998: 61):  

“Ben hemen arabaya atlayıp Bozkurt gazetesine gittim ve haberin doğruluğunu öğrenmek 
istedim. Gelen haberi gösterdiler. Meğer haberi İngilizceden Türkçeye tercüme eden arkadaş 

sanki yeni bir habermiş gibi, eski bir beyanatı veriyordu. İngilizler bir süre önce Taksim’i de 

kabul edebiliriz gibilerinden bir beyanat yapmışlardı. İşte buna değinen yeni bir haber 

geçiliyordu. Bu sanki o gün İngilizler Taksimi kabul etmiş gibi yorumlandı.”  

Ankara’da Bağdat Paktı toplantıları devam ederken, 26 Ocak gecesi Lefkoşa’nın Asmaaltı 

bölgesindeki Bozkurt gazetesine ulaşan Ankara kaynaklı bir haber daha dizgiye girmeden, 

gazeteden dışarı sızmış ve Türk kamuoyunda kulaktan kulağa dolaşarak yayılmıştır. Bu haber, 

T.C. Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu’nun İngiltere’nin taksimi kabul ettiği yönünde bir 

açıklamasını içermektedir. Haberi duyanlar sokağa dökülmüş, Lefkoşa sokakları gecenin 

ilerleyen saatlerine kadar “Taksim Taksim” haykırışlarıyla yankılanmıştır. Asmaaltı’nda toplanan 

yüzlerce kişi, bu haberi içerecek olan 27 Ocak 1958, Pazartesi tarihli Bozkurt gazetesini 

sabırsızlıkla beklemeye başlamıştır. Gazetenin gece yarısı baskısı bayilere ulaşamadan bir anda 

Asmaaltı’nda toplananlar tarafından kapışılarak tüketilmiştir (Tolgay, 1998: 55). 27 Ocak’ta 

yayınlanan (Bozkurt, 1958)’in sürmanşeti şu şekildeydi:  
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“Dışişleri Bakanımız Fatin Rüştü Zorlu’nun Çok Mühim Beyanatı: İngiltere Taksimi Kabul 

Etti. Haberin Burada Duyulması Üzerine Geç Vakitlerde Binlerce Halk Taksim, Taksim 
Nidalarıyla Lefkoşa Sokaklarında Dolaştı.”  Haberin tam metni ise şöyle idi; “Türkiye 

Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu, yüzden fazla yerli ve yabancı basın mensuplarına mühim 

bir beyanat vermiştir. Kıbrıs meselesine temas eden Zorlu, Taksimi İngiltere’nin prensip 
olarak kabul ettiğini söylemiştir. İngiltere Dışişleri Bakanı Selwyn Lloyd’un Kıbrıs 

mevzuunda yeni plan sunduğu hakkında sorulan bir suale cevap veren Zorlu, Kıbrıs 

mevzuunda İngiltere ile Türkiye arasında hiçbir zaman fikir ayrılığı olmadığını söylemiş ve 

şimdiye kadar yapılmış olan müzakerelerde daima görüş birliği olduğunu ve İngiltere’nin 
Türkiye ile fikir teatisinde bulunmadan hiçbir karar almadığını belirtmiştir. İngiltere 

Müstemlekeler Bakanı Allan Lennox Boyd’un daha evvel yapmış olduğu bir beyanatta da 

taksim fikrinin kabul edilmiş olduğuna işaret etmiştir. Konuşmasına devam eden Zorlu, 
Kıbrıs mevzuunda atılacak her adım için iki devletin birbiriyle fikir teatisinde bulunduklarını 

söylemiştir.”  

Haberin halk üzerinde yarattığı etkileri ise aynı günkü gazetede şu şekilde yayımlanmıştır 

(Bozkurt, 1958):  

 “Dışişleri Bakanımızın beyanatının metni Lefkoşa’da alınır alınmaz büyük bir halk kitlesi 
yürüyüş yaparak ve ‘Taksim Taksim’ nidalarıyla Lefkoşa’nın Türk semtinde dolaşmıştır. 

Türk muhitindeki sinemaya (Zafer Sineması) giden halk, bu büyük haberi oradaki 

kardeşlerimize de bildirdikten sonra, sinemahaneyi hıncahınç dolduran kalabalık kısa bir 

zaman içinde sokaklara çıkmış ve sinemalar kapanmıştır. Buradan Atatürk Meydanına 
toplanan kalabalığın sayısı gittikçe artmakta ve halkın heyecanı son haddini bulmakta, fakat 

yürüyüş vakar içinde devam etmekteydi. Haberin doğruluğunu öğrenmek için grup halk 

toplulukları gazete idare evimizi ziyaret ederek malumat elde etmeye çalışıyordu. Gittikçe 
artan kalabalık, ellerinde ‘Taksim, Yalnız Taksim’ gibi dövizler taşıyarak Dr. Küçük’ün 

evinin önünde toplanmışlar ve geç saate kadar vakar içinde bu günü tes’it etmişlerdir. 

Salahiyetli İngiliz devlet adamı ile yapılan mülakatı müteakip F. R. Zorlu’nun basına verdiği 
beyanat İngilizlerin de taksimden başka bir hal çaresinin Kıbrıs çıkmazını halledemeyeceğini 

kabul ettiklerine bir delildir.”  

Bozkurt gazetesinin aynı tarihli sayısında, Türk halkının duygularını harekete geçiren diğer bir 

haber ise şu şekilde yer almıştır (Bozkurt, 1958): “Türk Hükümeti Vali Sir Hugh Foot’u İngiliz 

Hükümeti nezdinde protesto etti. Foot, İngiltere Dışişleri Bakanı Selwyn Lloyd’un çağrısı üzerine 

uçakla Ankara’ya gitti. Foot Bakanına izahat verecek.”  

Haberin yarattığı heyecan nedeniyle 26-27 Ocak gecesini halk sokakta geçirmiştir. O gün 

öğrenciler de okullarına gitmeyerek ellerinde bayraklar ve pankartlarla sokaklardaki kalabalığa 

katılmışlardır. Lefkoşa semaları, “Taksim Taksim” nidalarıyla yankılanırken, İngiliz sömürge 

yönetimi askeri birlikleri de zırhlı araçlarla sokaklara barikatlar kurmaya başlamıştır (Tolgay, 

1998: 57). Bu gelişmeler gerginliği giderek artırmış ve yaşanacak olaylara zemin hazırlamıştır. 

2.2.İngiliz sömürge yönetiminin sert müdahalesi nedeniyle yaşanan üzücü olaylar 

İngiliz subayları megafonlarla halka dağılmaları için çağrı yapmış ancak bu çağırı ters etki yapmış 

ve toplanan halk kitlesi giderek artmıştır. Megafonlarla yapılan çağırıyı ve “Taksim Taksim” 

nidalarını duyan Türkler daha kahvaltılarını bile yapmadan sokağa dökülmüşlerdir. Saat 10.00’a 

doğru sokağa çıkma yasağının konduğunun işareti olan, Girne Caddesi Polis Merkezindeki 

sirenler çalmaya başlamıştır. Sıkıyönetim yasalarına göre, güvenlik kuvvetlerinin sokağa çıkma 

yasağına uymayanların üzerine ateş açma yetkisi bulunmaktadır. Buna rağmen heyecanlı 

kalabalık dağılmamış ve sirenlerin susmasından kısa bir süre sonra İngiliz askerleri havaya uyarı 

ateşi açarak halkı dağıtmaya çalışmıştır. Girne Caddesini dolduran kalabalıkta panik yaşanmış, 

kalabalıkta dalgalanmalar olmuş, “İngilizler lise öğrencilerini vurdu.” haberi Girne Caddesinden 

tüm kente yayılmıştır. Bu haber üzerine toplulukta giderek artan öfkenin etkisiyle İngiliz 

askerleriyle halk kitlesi arasında göğüs göğüse çatışmalar başlamıştır (Tolgay, 1998: 57).  
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Kıbrıs Türklerini sindirmek isteyen İngiliz sömürge yönetiminin silahlı müdahalesine karşı direnç 

gösteren Kıbrıs Türkleri, 28 Ocak 1958 günü Lefkoşa ve Mağusa’da yeniden meydanları 

doldurarak, Enosis’e razı olmayacağını haykırmıştır. O günleri yaşayan Ramiz Manyera, 

Mağusa’da yaşanan olayları şöyle anlatmaktadır (Akkurt, 2000: 38). 

“Yunanistan’la gizlice anlaşan İngiltere, Kıbrıs’ı Yunanistan’a vermeye hazırlanıyordu. 

İçimizde büyük bir öfke vardı.  27 Ocak günü Lefkoşa’daki gösterilerde iki soydaşımızın 
katledildiği haberi Mağusa’ya ulaştığında yerimizde duramaz olmuştuk. 28 Ocak günü, 

Mağusa’da toplanmış, İngiliz’e ve Rum’a boyun eğmeyeceğimizi haykırıyorduk. ‘Taksim’ 

sloganları yeri göğü inletiyordu. Mağusa’nın giriş kapısı önüne geldiğimizde yere çöken 
İngiliz askerleri üzerimize kurşun yağdırmaya başlamışlardı. Babam Manyera ön saflardaydı. 

Fuat Yusuf ve Safa Muharrem’in kanlar içerisinde yere düştüklerini hatırlıyorum. İkisi de 

şehit olmuştu. Ön saflarda bulunan babam ise gömleğini parçalamış, göğsünü açarak, İngiliz 

askerlerinin üzerine yürüyerek ‘beni de vurun’ diye haykırıyordu. Babamın kliniği yaralılarla 
dolmuştu. Her taraf kan içerisindeydi. İngiliz’den intikam almak için yemin ediyorduk. 

Şehitlerimizin kanı yerde kalmamalıydı.”  

Yıllardır süregelen Rumların yaptığı tedhiş hareketleri karşısında sertlik göstermeyen İngiliz 

askerleri, haklı seslerini duyurmaya çalışan silahsız Türk halkına karşı son derece acımasızca 

davranmışlardır. Bu da Batılı sömürgeci devletlerin çifte standardına iyi bir örnek teşkil 

etmektedir. Bu tek yanlı tutum, Türk halkının öfkesini körüklemiş, İngilizlere karşı direncini 

artırmıştır.  

Sömürge yönetiminin askerleri hiddete kapılarak, evlere de saldırmaya, kadınları-çocukları 

dipçiklemeye, ortalığı dağıtmaya başlamışlardır. Kıbrıs Türklerinden birçok kişi yaralanmıştır. 

Yaralıların hastanelere gönderilmesi mümkün olmamıştır. İngiliz askerleri, önlerine çıkanları, 

özellikle yaralıları tutuklayıp götürmüşlerdir. Bu sebeple yaralılar evlerde tedavi edilmeye gayret 

edilmiştir. Köşklüçiftlik’teki özel Türk kliniğini (Bugünkü Dr. Mehmet Avcı kliniğinin yeri) 

abluka altına alan İngiliz askerleri, buradaki tüm yaralıları tutuklu sayıldıklarını, gözetim altında 

bulundurulacaklarını açıklamıştır. Yaralı arkadaşlarını çatışma bölgesinden bir arabayla surlar 

dışına kaçırmaya çalışan 20 yaşlarında bulunan Türk gençlerine bugünkü Mücahitler Sitesi 

önünde otomatik tüfeklerle ateş açılmış, İbrahim Ali ile Mustafa Ahmet isimli gençler 

bulundukları arabanın içinde hayatlarını kaybetmiştir. Aynı arabada bulunan Sermet Kanatlı da 

kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, arabanın sürücüsü olan genç ise ağır yaralanmıştır. 

Çağlayan yöresinde Mehmet Ahmet Bondigo vurularak öldürülürken, daha aşağıda Girne 

Caddesinde kalabalığın içine dalan bir İngiliz askeri aracı Şerife Mehmet adlı yaşlı kadını 

çiğneyip sokak ortasında ölümüne sebep olmuştur. İngiliz askerlerinin kahvede oturanların 

üzerine sebepsiz yere ateş açması üzerine de Yusuf ve Safa Muharrem adlı Türk gençleri hayatını 

kaybetmiştir. Lefkoşa’daki çatışmalar ve sokak gösterileri bu olay üzerine, bir anda Mağusa’ya 

Limasol, Baf, Poli ve Lefke’ye de sirayet etmiştir. İngiliz askerlerinin kontrolsüz bir şekilde 

orantısız güç kullanarak ellerindeki tüm askeri imkanlarla Türklerin üzerine yüklenmeleri 

nedeniyle yaralı sayısını belirlemek mümkün olmamıştır (Tolgay, 1998: 57). İngiliz askerleri 

suçlu olup olmamasına bakmaksızın rastladıkları Türklere şiddet uygulamaktan kaçınmamıştır.  

İngiliz sömürge yönetiminin askeri birliklerine karşı 2 gün boyunca taşla, sopayla ve yumrukla 

dövüşmek zorunda kalan Kıbrıs Türkleri, o güne kadarki tarihlerinin en kanlı olaylarını 

yaşamıştır. 28 Ocak Salı günü, Türk toplumunun liderleri öfkeli ve galeyan içindeki halka söz 

geçirebilmeyi başarmış ve gösteriler yatışmaya başlamıştır. “Kıbrıs Türk’tür Partisi” adına 

Osman Örek’le Ümit Süleyman, “Kıbrıs Türk Kurumları Federasyonu” adına da Rauf 

Denktaş’la Dr. Burhan Nalbantoğlu, halkı yatıştırıcı telkinlerde bulunmuşlardır. Liderlerin, 

Türk halkı adına yayınladıkları bir mesaj da teksirle çoğaltılıp dağıtılmış, radyodan halka 

duyurulmuş ve 29 Ocak 1958 tarihli “Halkın Sesi” ve “Bozkurt” gazetelerinde tam metin olarak 
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yayınlanmıştır. Diğer taraftan da Kıbrıs Vali Vekili Sinclair de Türk halkına hitaben teskin edici 

bir mesaj göndermiştir (Tolgay, 1998: 58).  

Biri kadın 8 Türk’ün öldürüldüğü, birçoğunun yaralandığı 27-28 Ocak olayları, Kıbrıs Türk 

halkının sömürge yöntemine karşı beslediği nefret duygularını açığa vurduğu bir dönüm noktası 

olmuştur. Kıbrıs Rumlarının benzer şekilde yaptığı mitinglere ses çıkarmayan sömürge 

yönetiminin, Kıbrıs Türklerine yönelik uyguladığı şiddetli müdahale, onun Türkler aleyhine 

takındığı tarafgir tutumunun da kanıtını net bir şekilde ortay koymuştur. 8 Türk’ün katledildiği 

27-28 Ocak olayları, Türk halkının Kıbrıs’ın geleceği üzerinde kesin söz hakkı olduğunu ve 

Kıbrıs Türkü’nün dışlanması ile hiçbir çözüme ulaşılmayacağını dünyaya güçlü bir şekilde ilan 

etmiştir (İsmail, 1992: 14-15). Kıbrıs Türkünün var oluş mücadelesinde bir dönüm noktası olan 

27-28 Ocak olayları ile olaylarda hayatını kaybeden şehitler yıl dönümlerinde Kıbrıs Türk halkı 

tarafından saygıyla anılmış ve daima halkın kalbinde bağımsızlık meşalesi olarak yaşatılmıştır.  

27 Ocak tarihli (Halkın Sesi, 1959) olayların birinci yıl dönümünde manşetini şöyle atmıştı: 

“Hürriyet uğruna can verenleri anıyoruz. Bir sene evvel bugün Kıbrıs Türkü tarihte en büyük 

kahramanlık menkıbelerinden birini kaydetmiştir. Hürriyet mücadelemizde ölen aziz 

şehitlerimizin ruhları şad olsun.” 

27-28 Ocak Şehitlerine ait fotoğraflar içeren, Bozkurt Gazetesi ilavesi olarak yayımlanan afişin 

başlığı; “27-28 Ocak şehitleri ve Bu Vatan Toprakları Uğruna Can Veren Bütün Şehitlerimiz 

Daima Kalbimizdedir.” şeklinde idi (KKTC MAAD, Rf.No. 998, Kutu No. 32). 

27-28 Ocak olaylarının yıl dönümü nedeniyle 1962 yılında Kıbrıs Liseleri Türk Mezunları Birliği 

tarafından düzenlenen “Şehitleri Anma Gecesi” için bastırılan broşürde dönemin Kıbrıs Türk 

toplumunun lideri ve Kıbrıs Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük yaşanan olaylarla ilgili 

duygu ve düşüncelerini şeklinde ifade etmiştir (KKTC MAAD, Rf.No. 230, Kutu No. 320):  

“27 Ocak Kıbrıs Türk cemaatinin hürriyet, şeref ve bayrağının ayaklar altında çiğnenmemesi, 

kendisine miras bırakılan bu topraklarda ebediyete kadar efendi bir cemaat olarak yaşaması 

için İngiliz kuvvetlerine karşı mücadeleye girdiği gündür. Bunun yanında 27-28 Ocak 
günleri, Türkün haklarına ve hürriyetine tecavüz edildiği gün gösterdiği kahramanlık ve 

mertliğin canlı bir ifadesidir. Bu günlerin; Türkün şerefli bir cemaat olarak yaşamak gayesi 

ve azminden doğduğuna şüphe yoktur. Bizim için hayatlarını feda eden şehitlerimizin, aziz 

ruhları önünde tazimle eğilirken, onların eserlerini ebediyete kadar yaşatmanın bugünkü 

nesle düşen bir vazife olduğunu belirtmek isterim.”  

Dr. Küçük’ün de ifade ettiği gibi o günlerde yaşanan üzücü olaylardan ders çıkarılarak benzerinin 

yaşanmaması için genç nesillere aktarılması ve hayatını kaybeden şehitlerin aziz hatıralarına 

saygı gösterilmeye devam edilmesi gerekmektedir.    

3. Kıbrıs’ta Yaşanan Olayların Türkiye Kamuoyuna Yansıması 

Kıbrıs’ta yaşanan üzücü olaylar çok geçmeden Türkiye’de de etkisini göstermiş ve tüm yurdu 

kapsayacak şekilde milyonlarca kişinin katıldığı mitingler yapılmaya başlamıştır. Bu mitinglerde 

o dönemlerde Rum-Yunan ikilisinin Enosis hedeflerine karşı-tez olarak savunulan “Taksim” tezi 

ön plana çıkarılmıştır. 1950’li yılların başından itibaren Kıbrıs’a büyük ilgi göstermeye başlayan 

Türkiye gazeteleri de 3 Şubat 1958 tarihli sayılarını Kıbrıs Türklerine yönelen saldırıları kınamak 

için, siyah başlıklarla yayınlamışlardır (İsmail, 1992: 22). 

28 Ocak tarihli (Hürriyet, 1958)’in manşetleri şöyle idi:  

“Kıbrıs’ta Dün Yine Türk Kanı Döküldü.”, 

“Gösteri Yapan Türklere İngilizlerin Hücumu Kanlı Çarpışmalara Yol Açtı.”, 

“İngilizler Cop ve Gaz Bombası Kullandılar, Bir Askeri Otonun Halkın İçine Dalıp Bir 

Türk’ü Öldürmesi Halkı Galeyana Getirdi.”, 
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“Bu Habere Göre Türklerden 3 Ölü, 150 de Yaralı Var.”  

Kıbrıs’ta yaşanan trajedi ile ilgili 29 Ocak tarihli (Hürriyet, 1958)’in manşetleri ise şöyle idi:  

“İngiliz Askerleri Kıbrıs’ta Türklerin Üstüne Ateş Açtı, Şehitlerimiz Dün 8’e Yükseldi.” 

“Silahsız Türklerin Üzerine Makineli Tüfekle Ateş Açıldı.”,  

“Irkdaşlarımız Büyük Matem İçinde. Türklerin Sokağa Çıkması Da Yasak.”, 

“Yeni Şehitlerimizin Üçü Lefkoşa’da, Üçü de Mağusa’da.”  

30 Ocak tarihinde yayımlanan (Hürriyet, 1958)’in ilk sayfasında olaylarda hayatını kaybeden 

şehitlere ait fotoğraflar yayınlanmış sürmanşeti; “Kıbrıs Türkleri Büyük Matem İçinde” şeklinde 

atılmıştı. Diğer başlıklar şöyle idi:  

“Kıbrıs’ta Sekiz Irkdaşımızın Şehit Edilmesi derin Akisler Uyandırdı.”, 

“Dün Akşamdan İtibaren Ankara, İstanbul ve İzmir Radyoları Her Türlü Müzik Neşriyatını 

Kesti.”, 

“Katliamı Protesto İçin Gençlerin Yapmak İstediği Mitinge İzin Verilmedi. Selwyn Lloyd ile 

Foot’a Her Yerden Telgraflar Yağıyor.”, 

“EOKA Gölgede Kaldı. Çetecilerin 3 Yılda 17 Türk’ü Şehit Etmesine Karşı, İngilizler 36 

Saat İçinde 8 Türk’ü Öldürdü.”   

Bunlara ilaveten tüm Türkiye’den İngiliz yönetimine protesto telgrafları gönderilirken, Kıbrıs’ta 

gönüllü olarak Türklerin yanında savaşmak için bir haftada 25 bin kişi başvuruda bulunmuştur. 

Bu arada Lefkoşa’da, 10 Mart 1958’de, Enosis’e karşı ve taksim lehinde yeni büyük bir miting 

yapılmıştır. Bunu 8 Haziran 1958’de İstanbul’da yapılan miting izlemiş ve bu mitingler yeniden 

dalga dalga Türkiye’nin tüm illerine yayılmıştır. Kıbrıs’ın İngiliz yönetimine geçmesinin 

ardından 80 yıllık sessiz bekleyişten sonra tüm Türkiye kamuoyu tepkisini güçlü bir şekilde 

göstermiştir. Adanın İngilizlere devredilmesinden sonra, Rumlarla Yunanistan’ın ilhak çabaları 

ve tahriklerini büyük bir olgunluk ve soğukkanlılıkla karşılayan Türk halkı, yaşanan olaylar 

karşısında daha fazla sessiz kalamamıştır. Halkın, basının, aydınların, gençliğin ve partilerin sahip 

çıkışıyla Kıbrıs sorunu artık bir milli dava haline gelmiştir. Türkiye’de 8 Haziran 1958’de 

İstanbul’da yapılan ve “Ya Taksim-Ya Ölüm” sloganlarının hâkim olduğu mitingler zinciri, 6 

Temmuz 1958’de sona erdiğinde toplam 43 miting, 10 kapalı salon toplantısı yapılmış, bu 

toplantılara 2.690.000 kişi katılmış, 790 konuşmacı 108 saat konuşmuştu. Bu coşkuya paralel 

olarak, Ankara Radyosu da 5 Temmuz 1958’den itibaren her akşam yorumlu “Kıbrıs Saati” 

yayınlanmaya başlamıştı (İsmail, 1997: 365-366).  

Cumhuriyet gazetesinin 5 Şubat 1958 günkü, “Kıbrıs’ta Yeni Tehlike” başlıklı köşe yazısında, 

Kıbrıs’ta oldukça tehlikeli bir devreye girileceğinin görüldüğünü ve bu duruma İngiltere’nin ve 

Kıbrıs Valisinin Türkiye’nin muhalefetine rağmen bir plân yaparak uygulamaya koymaya 

çalışmalarının neden olduğu, değerlendirmesi yapılmıştır (Coşar, 1958:3). Köşe yazısını 

kaleme alan Coşar (1958), bu değerlendirmesine ilave olarak Kıbrıs Türklerinin icabında 

kanlarını dökmekten çekinmeyerek, bu girişimlere karşı mücadele edeceklerini ispat etmeleri 

ve diğer taftan da Türk Hükümeti’nin meseleye ciddi bir şekilde yaklaşarak, İngiliz projelerini 

reddetmesi sayesinde, sakat bir şekilde yürürlüğe konmuş olan yeni İngiliz siyasetinin çıkmaza 

girdiğini ifade etmiştir. 

Kadıköy Kız Meslek Lisesi IV. sınıf öğrencileri kanlarıyla bir Kıbrıs haritası hazırlayarak Kıbrıs 

Cumhurbaşkanı Muavini Dr. Fazıl Küçük’e gönderilmesini istemişlerdi (Hürriyet, 1 Şubat 1958). 

Kandilli Kız Lisesi öğrencileri de benzer şekilde duygu ve düşüncelerini ifade etmek için, 

Türkiye Milli Talebe Federasyonuna kanlarıyla işlenmiş bir Kıbrıs haritası getirmiş, 

beraberinde bir de yazılı mesaj vermişlerdir. Mesaj şu şekildedir (Cumhuriyet, 9 Şubat 1958): 

“İcap ederse Kıbrıs için çarpışarak, Yeşil Ada’yı kanımızla böyle kırmızıya boyayacağız. O 
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zaman gökten dünyaya akseden hilal ve yıldız bu çizdiğimiz haritayı gerçekleştirecektir. Biz de 

Kıbrıs için her zaman kanımızı ve canımızı hiç çekinmeden vermeğe razıyız.” 

Bütün bu gelişmeler artık Kıbrıs Türklerinin yalnız olmadığını, Türk toplumunun Kıbrıs 

meselesine milli bir dava olarak baktığını ve Kıbrıs sorununun Türkiye’nin onayı olmadan, Türk 

halkının beklentilerine cevap verilmeden çözülemeyeceğini göstermekteydi.  

4. Sonuç 

Kıbrıs meselesi uzun bir tarihi geçmişe sahip olmasına rağmen hala bir çözüme 

kavuşturulamamıştır. Çözülmesi de yakın bir gelecekte mümkün olmadığı görülmektedir. 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti diplomatik olarak kayda değer bir etkinlik göstermemektedir. 

Türk kamuoyu da 1950’lerin tersine hiçbir etkinlik göstermemekte, tepkisiz kalmaktadır. Türk 

toplumunun ilgisiz ve tepkisiz hale gelmesinin sebebi, milli davalar konusunda bilgisiz ve 

bilinçsiz hale getirilmesidir.  

Kıbrıs Rum yönetiminin 2005 yılını EOKA yılı ilan etmesi (Haber 7, 31 Mart 2005) ve 10 Şubat 

2017’de Rum Temsilciler Meclisi’nin, 1950’de yapılan Enosis plebisitini 2017 yılında Rum 

okullarında kutlanacak bir gün haline getiren kararı (Yenidüzen, 25 Aralık 2017) çok net 

göstermektedir ki Rum-Yunan ikilisi Enosis emellerinden hala vazgeçmiş değillerdir. Rum-

Yunan ikilisi, geçmişte Avrupalı büyük devletlerin desteğiyle Girit’i Osmanlı Devleti’nden 

kopararak ilhak ettikleri gibi bugün de Avrupa Birliğinin desteğiyle 1571 yılında fethiyle 

birlikte özbeöz Türk toprağı haline gelmiş olan Kıbrıs’ı, ilhak etmek istemektedir.  

Tarihin tekerrür etmemesi tarihten gerçek manada ders çıkarılmasına bağlıdır. Bu sebeple 

geçmişten günümüze kadar Rum-Yunan ikilisinin oynadığı oyunlar ve amaçlarına ulaşmak için 

yaptıkları katliamların halkımıza, özellikle gençlere tüm çıplaklığıyla anlatılması 

gerekmektedir. Bu düşüncelerle Kıbrıs Türklerinin milli mücadele tarihinin bir dönemine ışık 

tutarak önemli bir yere sahip olan 27-28 Ocak Olaylarının aktarılması hedeflenmiştir. Ancak 

bu şekilde Kıbrıs’a ve milli çıkarlarımıza sahip çıkılabilir. Sonuç olarak; her ne pahasına olursa 

olsun, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bağımsız olarak varlığının sürdürülmesi ve tüm 

dünya tarafından resmen tanınması için gayret sarf edilmesi hayati öneme sahiptir.   
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1. Giriş  

Açık bir sistem olarak organizasyonlar, işleyişindeki değişiklikler ve çevresinde üretilen 

dönüşümlerin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır (Halmaghi vd., 2017: 381). 

Organizasyonlar ve stratejik yönetimin temel bir sorusu, bir işletme ile çevresi arasındaki 

ilişkinin nasıl olduğu üzerinedir. Özellikle işletmelerin çevredeki değişikliklere ve zorluklara 

nasıl hızlı ve verimli bir şekilde tepki verebildiği, işletmelerin çevreleriyle nasıl geliştiği ve 

değiştiği ile bu çevreye nasıl uyum sağladığı, araştırmacılar tarafından araştırılmaya devam 

etmektedir (Ferincz, 2016: 53). 

Sürekli çevre ile yoğun ilişki içerisinde olan ve temelde kâr elde etme önceliği bulunan 

işletmeler, sürdürülebilirliğini sağlayabilmesi için çevreye karşı duyarlı olmalıdır (Kılıçaslan 

ve Of, 2019: 37). Ancak çevre her zaman araştırılıp, analiz edilip bilgi toplanacak bir ortam 

olamamaktadır. Bazı durumlarda işletmeler çevreye ilişkin bilgi toplayamamakta, böyle 

durumlarda ise çevresel belirsizlik ortaya çıkmaktadır (Naktiyok, 1995: 47). 

Çevresel belirsizlik, tedarikçilerin, rakiplerin, tüketicilerin ve ilgili tüm paydaşların 

yapabilecekleri eylemler, sosyokültürel eğilimlerdeki değişiklikler, demografik değişimler ve 

teknolojideki başlıca yeni gelişmeler sebebiyle yöneticilerin örgütsel ortamı tahmin etmesinin 

zorlaşmasıdır (Kaya vd., 2018: 773). Çevresel belirsizliği yönetmek ve organizasyonel 

dayanıklılık oluşturmak için gereken uyum ve esnekliğin sağlanması ve işletmelerin güçlü 

dinamik yetenekler geliştirmesi bu süreçte kritik öneme sahiptir (Haarhaus ve Liening, 2020: 

2). 

Bu bilgiler ışığında bu çalışma, çevre ve çevresel belirsizliğin işletmeler üzerindeki kritik 

etkilerini kabul etmekte ve bu nedenle çevresel belirsizliğin çevreye uyum ile yönetebileceğini 

ileri sürmektedir. Çalışma kapsamında ilgili literatürdeki çevresel belirsizlik ile uyum arasında 

ne tür bir ilişki olduğunu ve işletmelerin çevresel belirsizliğe nasıl uyum sağlayabileceği 

araştırılmaktadır. Buradan hareketle çalışmada; çevre, çevre türleri, çevresel belirsizlik ve 

çevresel belirsizliğin nedenleri detaylı bir şekilde ele alınmıştır. Ayrıca çalışmada çevresel 

belirsizliğin yönetilmesinde kilit stratejilere de yer verilmiştir. 
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2. Çevre 

Günümüzün iş dünyası, çok karmaşık ve dinamik bir ortamı beraberinde getirmektedir. 

Ekonominin ve ekonomik sistemin doğası, siyasi ve yasal çerçeve, sosyal sistem, coğrafi ve 

ekolojik koşullar, demografik faktörler gibi birçok husus, işletmeler üzerinde derin bir etkiye 

sahiptir (Zhabin vd., 2016: 51). Üretilecek ve pazarlanacak ürün veya hizmetin türü, 

kullanılacak pazarlama stratejileri, işin örgütlenme şekli, benimsenecek teknoloji gibi her bir iş 

süreci, çevresel faktörlerden etkilenmektedir. Bu nedenle, uygun iş stratejilerini formüle etmek 

için, iş çevresini doğru bir şekilde betimlemek ve anlamak gerekmektedir (Cherunilam, 2016: 

5). 

Çevre, bir işletmeyi çevreleyen ve etkileyen tüm koşulların, olayların ve etkilerin toplamıdır. 

Çevre, bir işletmenin işleyişi üzerinde etkisi olan tüm dış güçler olarak açıklanmaktadır (Dutta, 

2011: 2). Başka bir tanıma göre çevre, bir organizasyonu çevreleyen, organizasyonun çalışma 

şeklini etkileyebilme potansiyeli olan ve işletmenin kıt kaynakları elde etme yeteneğine etki 

eden bir dizi baskı ve kuvvet olarak ifade edilmektedir (Jones, 2013: 82). 

Karmaşık ve dinamik iş süreçlerinin yer aldığı globalleşme sebebiyle işletmelerin güçlü ve zayıf 

yönleri, fırsat, tehdit ve karşılaştığı zorlukların tespiti kritik önem arz etmektedir (Eruemegbe, 

2015: 479). Çünkü hiçbir işletme faaliyet gösterdiği pazarda tek başına değildir. Her işletme, 

kendisini çevreleyen koşullar ile faaliyet göstermekte ve dolayısıyla bu koşullardan 

etkilenmektedir. Bu sebeple çevrenin, işletmeler üzerinde belirleyici bir role ve işletmeleri 

şekillendirme yeteneğine sahip olduğunu kabul etmek gerekmektedir (Güçlü, 2003: 72). Bu 

bağlamda, bir işletmenin çevresini tanıması kritiktir. Bir işletme çevresini tanıyarak iş 

fırsatlarını keşfedebilir, kaynaklarını optimum kullanabilir, tehdit ve fırsatları ile güçlü ve zayıf 

yönlerini analiz edebilir, değişimlere hızlı ayak uydurabilir, yoğun rekabete karşı cevap 

verebilecek düzeye erişebilir ve doğru planlamalar yapabilir (IIMM, 2019: 5). 

Bir işletmenin çevresi iç ve dış çevre olmak üzere iki kategoride ele alınmaktadır (Santoso vd., 

2021: 383). Dış çevre, bir işletmenin dışarıdaki faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak 

etkileyen heterojen koşullar kümesini ifade etmektedir. Ek olarak dış çevre, işletmenin işletme 

dışındaki eylemlerinin yürütülmesini destekleyebilecek veya engelleyebilecek farklı evrimler 

olarak da tanımlanmaktadır (Cornescu vd., 2003: 63). Dış çevrenin bilinmesi, bir işletmenin 

teknolojik gelişmeleri tanımlamasında, müşteri beklentilerinin karşılanmasında, tedarikçi 

gereksinimlerinin anlaşılmasında ve artan rekabete uyum sağlamada işletmelere fayda 

sağlamaktadır (Banham, 2010: 21). 

İşletmelerin dış çevresi birçok etmeni kapsayabilmektedir. İlgili literatürde başlıca dış çevre 

etmenleri; politik ve yasal, teknolojik, ekonomik, sosyo-kültürel, demografik ve uluslararası 

çevre olarak kabul edilmektedir (Dubitskaya ve Tcukanova, 2018: 2; Mirze ve Ülgen, 2010: 

64). 

Tablo 1. Dış Çevre Etmenleri 

Dış Çevre Etmeni Tanım 

 

Politik ve Yasal Çevre 

İşletmenin faaliyette bulunduğu pazarda, merkezi ve yerel resmi makamlar ile ilgili 
kurum ve işletmelerin siyasi otoritesinin bulunduğu çevredir. Politik çevrede karar 

vericilerin çıkardığı yasalar, yönetmelikler ve aldıkları kararlar işletmeler üzerinde 

büyük etkiye sahiptir (Özbozkurt, 2016: 31). 

 

Teknolojik Çevre 

İşletmenin faaliyet gösterdiği pazardaki araştırma ve geliştirme faaliyetlerini, bilgi 

ve mobil teknolojilerdeki değişiklikleri, internet ve e-ticaretteki yenilikleri 

kapsamaktadır (Meskhia ve Shaburishvili, 2015: 118). 
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Ekonomik Çevre 

İşletmenin içerisinde bulunduğu ekonomik sistem ile ilgili koşulları tanımlayan 

ekonomik çevre, ekonominin genel durumu, ekonomi politikaları ve ekonomik 

sistemi kapsamaktadır (Özbozkurt, 2020: 158). 

 

 

Sosyo-kültürel Çevre 

Sosyo-kültürel çevre; kültür, dil, din, yaşam tarzı gibi toplumsal faktörlerin 

bulunduğu sosyal ve kültürel etmenlerin bir kombinasyonudur (Yeşilkuş ve 

Özbozkurt, 2021: 55). Toplum ve kültür doğrudan işletme faaliyetlerine dahil olmasa 

bile dolaylı olarak işletmenin nasıl yönetildiğine, hangi malların üretilecek 

olmasından bunların nasıl ve hangi yollarla hangi kesime satılacağına ve operasyonel 

birimlerin kurulmasına kadar kritik öneme sahiptir (Masovic, 2018: 1). 

 

Demografik Çevre 

Demografik çevrenin ana göstergeleri; nüfus büyüklüğü, cinsiyet, yaş, eğitim düzeyi, 
etnik köken gibi faktörlerden oluşmaktadır. İşletmenin kâr elde edilebilirliğini 

etkileyen demografik çevre, arz-talep ilişkisinde merkezi öneme sahiptir 

(Mghebrishvili, 2014: 1-3). 

 

Uluslararası Çevre 

Uluslararası çevre, işletmenin faaliyette bulunduğu pazardaki fırsat ve tehditleri; 

politik, yasal, ekonomik ve sektörel koşulları; tedarikçi, müşteri ve rakipleri 

bünyesinde barındırmaktadır (Mirze ve Ülgen, 2010: 89). 

Kaynak: İlgili literatür derlenerek yazar tarafından oluşturulmuştur. 

Diğer taraftan işletmenin iç çevresi, işletmenin kaynakları, kültürü ve yapısıdır (Tang, 1998: 

301). Özellikle bir işletmenin çevresi, sahip olduğu nitelikli insan kaynağını da kapsamaktadır 

(Suryana vd., 2017: 12-13). Bir işletmenin iç çevresini tanıması hem maddi hem de insan 

kaynağı potansiyelini analiz etmesi, o işletmeyi rakip işletmelere kıyasla daha üst bir pozisyona 

yükseltebilecektir. Bu durum ayrıca iş mükemmeliyetçiliği açısından da gereklilik arz 

etmektedir. Çünkü işletme; bilinirliğini artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, maksimum kâr 

elde edebilmek için iç çevresindeki dinamizmi, üstünlüklerini ve engellerini tanımlamalıdır 

(Al–Rawashdeh, 2019: 175). 

3. İşletmelerde Çevresel Belirsizlik  

İşletmeler, faaliyet alanlarını kolayca yönetebilmesi ve paydaşlarını tatmin edebilmesi için 

istikrarlı ve bol miktarda kaynağa sahip olmayı arzu etmektedir. Ancak bazı güç durumlar, 

işletmelerde belirsizliğe neden olmakta ve yöneticilerin örgütsel alanlarını korumak ve 

büyütmek için ihtiyaç duydukları kaynak akışını kontrol etmesini zorlaştırmaktadır (Jones, 

2013: 88).  

Belirsizlik, yöneticilerin çevresel ihtiyaçları ve değişiklikleri anlamak ve tahmin etmek için 

çevresel faktörler hakkında yeterli bilgiye sahip olmaması anlamına gelmektedir (Daft ve 

Marcic, 2006: 60). Farklı bir ifadeyle çevresel belirsizlik, çevrenin öngörülemezliği, çevresel 

değişimin etkilerini tahmin edememe ve bir yanıt seçiminin sonuçları gibi bir işletmenin 

performansını belirleyen çevrenin temel boyutları hakkında algılanan bilgi eksikliğini ifade 

etmektedir (Chen, 2013: 246). 

Çevrede meydana gelen örüntü ve olaylar; çevrenin kararlı veya kararsız, homojen veya 

heterojen, basit veya karmaşık olması gibi çeşitli durumlar; işletmenin büyümesini desteklemek 

için mevcut olan kaynak miktarı ve bu kaynakların konsantre veya dağılmış olması ve 

işletmenin amaçlanan alanıyla ilgili ortamdaki fikir birliği derecesi, çevre hakkında bilgi 

ihtiyacı ve çevreden kaynak ihtiyacını ortaya çıkarmaktadır. Bilgi toplamanın eksik olması ya 

da bu bilgilere yanıt verme derecesinin düşük olması, belirsizliğe sebep vermektedir (Daft, 

2008: 144-145). Bu çerçevede, Şekil 1, çevresel belirsizliğe neden olan başlıca unsurları ifade 

etmektedir. 
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Şekil 1. Çevresel Belirsizliğin Başlıca Nedenleri 

Kaynak: Jones (2013: 88)’den uyarlanmıştır. 

Karmaşıklık, sistemler arasındaki karşılıklı ilişki, karşılıklı etkileşim ve karşılıklı bağlılıktan 

oluşan bir ortamı ifade etmektedir. Karmaşık bir sistem, işletmenin içerisinde yer alan farklı alt 

sistemlerin, kendi aralarındaki ilişkilerine bağlı olarak ve sistemin yaşadığı çevrenin benzer 

şekilde kendi içerisinde bağımsız olarak değişebilen unsurlarının sistem üzerindeki karşılıklı 

etkileri ile devinen, amaçlarına ulaşmak için zaman içinde farklı zamanlarda farklı iş yapma ve 

yapılanma özellikleri göstererek yaşamını sürdüren bir sistemdir (Koçel, 2011: 475-476). 

Çevresel karmaşıklık, bir işletmenin yönetmesi gereken spesifik sayının ve birbirine 

bağlılığının bir fonksiyonu olarak da tanımlanabilmektedir. Bir işletme zaman içinde farklı 

müşteri grupları için daha geniş bir ürün çeşitliliği ürettiğinde karmaşıklık artabilmektedir. Bir 

işletmenin çevresi ne kadar karmaşıksa, o çevre hakkındaki belirsizlik de o kadar fazla 

olmaktadır. Kaynak akışını tahmin etmek ve kontrol etmek son derece zorlaşmakta ve çevre ile 

işlemlerin yönetilmesiyle ilgili sorunlar artmaktadır (Jones, 2013: 88-89). Bununla birlikte, 

heterojenlik veya bir işletmenin operasyonlarıyla ilgili dış unsurların sayısı ve farklılığı 

anlamına gelmektedir. İşletmeyi düzenli olarak etkileyen dış faktörler ve işletmenin faaliyet 

alanında diğer işletmelerin sayısı arttıkça karmaşıklık da artabilmektedir. Karmaşık bir ortam, 

işletmenin çok çeşitli dış unsurlarla etkileşime girdiği ve bundan etkilendiği ortamdır. Basit bir 

ortam ise işletmenin sadece birkaç benzer dış unsurla etkileşime girdiği ve bundan etkilendiği 

ortamdır (Daft, 2008: 145). 

Dinamizm boyutu, ortamdaki ögelerin istikrarlı olup olmadığını ifade etmektedir. Bir çevre, 

yaşamı boyunca aynı kalırsa istikrarlıdır. Değişen çevresel koşullar altında, organizasyonel 

bileşenler aniden değişebilmektedir. Bu anlamda, çevresel alanların çoğu işletmeler için 

giderek daha dengesiz bir duruma gelebilmektedir (Daft, 2008: 147). Ek olarak, çevresel 

dinamizm, belirli ve genel ortamlardaki kuvvetlerin zaman içinde ne ölçüde hızlı değiştiğinin 

ve dolayısıyla bir işletmenin karşılaştığı belirsizliğin nedeni olmaktadır. Kuvvetler, kaynakların 

öngörülebilir bir şekilde arz edilmesini etkilediğinde bir ortam istikrarlı olmaktadır. İşletmeler, 

güçlerin zaman içinde nasıl değişeceğini öngöremezse, ortam istikrarsız ve dinamiktir. Örneğin, 

teknoloji, bilgisayar endüstrisinde olduğu gibi hızla değişiyorsa, ortam çok dinamiktir (Jones, 

2013: 89). Bu bağlamda, işletmelerin faaliyetlerinin devamlılığının sağlanması için, dinamik 

yapısıyla sürekli olarak değişen çevresel koşullara uyum sağlayabilmesi gerekmekte ve 

işletmeler tarafından kabul gören ve uygulanmakta olan yaklaşımın, çevre ile stratejik açıdan 

uyum sağlanması önem arz etmektedir (Mirze ve Ülgen, 2010: 80). 

Karmaşıklık
(Basitten karmaşıklığa)

Dinamizm
(İstikrardan istikrarsızlığa)

Refahlık
(Zenginlikten 

fakirliğe)



Çevresel Belirsizliğe Uyum Sağlama Stratejileri 

15 

 

Çevresel ferahlık, bir işletmenin etki alanını desteklemek için mevcut olan kaynak miktarının 

bir fonksiyonudur. Zengin ortamlarda, kaynakların bol olması sebebiyle işletmeler, kaynak 

üstünlüğü elde edebilmek için rekabet etmeleri gerekmektedir. Bu ortamda belirsizlik düşüktür. 

Fakat kaynakların az olduğu ferah olmayan fakir ortamlarda ise, kaynakların azlığı ve rakiplerin 

fazla olması sebebiyle belirsizlik yüksektir. Çevresel fakirlik; işletmenin yeterli kaynağın 

olmadığı bir ülkede ya da bir ülkenin fakir bölgesinde bulunması ve yüksek düzeyde kaynak 

rekabeti olması sebebiyle meydana gelebilmektedir (Jones, 2013: 89). 

Bu hususlar doğrultusunda, çevresel dış faktörler değiştiğinde, işletmeler yüksek belirsizlik ile 

karşı karşıya kalmaktadır (Sia vd., 2004: 253). Belirsizlik, organizasyonel aksiyonun 

alınmasında başarısızlık riskini artırabilmekte ve karar alternatifleriyle ilişkili maliyet ve 

olasılıkların hesaplanmasını zorlaştırabilmektedir (Choo, 1998: 199). Ancak çevresel 

belirsizliği işletmelere yalnızca olumsuz etkileri olan bir etmen olarak görmemek 

gerekmektedir. Rekabetçi konumlarını sürdürmek için tehditleri etkisiz hale getirmek ve 

fırsatlardan yararlanmak zorunda olan işletmelere fırsatlar da sunabilmektedir (Koç, 2022: 3) 

İşletmelerin bu nedenle sürdürülebilir rekabet ortamında hayatta kalabilmesi ve etkili bir 

şekilde faaliyetlerini yerine getirebilmesi için çevresel belirsizliği doğru stratejilerle yönetmesi 

önemlidir (Örnekli, 2010: 1). Bu süreçte işletmelerin, değişen çevreye ilişkin doğru bilgilerin 

toplanmasına daha çok önem vermesi gerekmektedir (Şahinkesen, 2010: 4). Eksik bilgi, rekabet 

ortamından elimine olmaya ve belirsizliğin artarak işletmenin yaşam döngüsünün son 

bulmasına neden olabilir. 

4. Çevresel Belirsizliğe Uyum Sağlama 

Değişimin ve gelişmelerin büyük bir hızla yaşandığı günümüzde, değişen dış çevre şartları 

karşısında belirsizliğe uyum sağlayabilmek için, işletmelerin optimum stratejileri tespit etmesi 

önemli bir yere sahiptir (Özbozkurt, 2019: 74). Bu bağlamda, işletmelerdeki değişim ve çevreye 

uyum noktasında iki önemli bileşen kritik rol oynamaktadır (Koçel, 2011: 362-363): 

 Rekabet Yaklaşımı: Çevrenin öngördüğü rekabet koşullarına uyamayan işletmelerin 

geri planda kaldığını yansıtan bir yaklaşımdır. Bu düşünceye göre, belirli bir yapı ve 

işleyiş özelliği bulunan işletmeler, çevre özelliklerinin değişmesi nedeniyle, 

faaliyetlerini devam ettirmekte güçlük yaşamaktadır. Çünkü, rakip işletmeler çevre 

şartlarına uyum sağlamış ve ona göre aksiyon almıştır. Bu süreçte, çevreye uyum 

sağlayamayan işletmenin “elenmesi” söz konusudur. 

 Boşluk (Niş) Yaklaşımı: Bu yaklaşım, çevresel koşullardan meydana gelen her değişim 

ve yeniliğin bir boşluk yarattığını iddia etmektedir. Çevreye uyum sağlayabilen 

işletmeler, bu boşluğun ne olduğunu doğru bir şekilde keşfederek o boşluğu 

doldurabilenler olarak ifade edilmektedir. 

Belirli bir ortamda yer alan bir işletme; pozisyonlar ve departmanlar, organizasyonel 

farklılaşma ve entegrasyon, kontrol süreçleri ve gelecek tahminleri bakımından belirsiz bir 

ortamdaki bir işletmeden farklı bir şekilde yönetilmekte ve kontrol edilmektedir. İşletmelerin 

iç yapı ile dış çevresi arasında doğru uyum stratejilerinin oluşturulması gerekmektedir (Daft, 

2008: 149). Buradan hareketle, belirsizliğin azaltılmasında ve çevreye adapte olunmasında 

kaynak bağımlılığı önemli bir unsur olabilmektedir.  

Kaynak bağımlılığı teorisine göre, bir işletmenin amacı, çevresindeki kıt kaynakların tedariki 

için diğer işletmelere bağımlılığını en aza indirgemek ve gerekli kaynakları güvence altına 

almak için onları elde etmenin yollarını bulmaktır (Jones, 2013: 91). Farklı bir ifadeyle kaynak 

bağımlılığı yaklaşımı, kıt ve değerli kaynaklara ulaşabilme, bu kaynakları başarıyla işletmeye 

entegre etme ve yönetme becerisidir (Daft, 2008: 97). 
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Kaynak bağımlılığı teorisi, işletme kaynaklarının sürdürülebilir rekabet avantajına katkı 

sağlaması için dört önemli kriteri ortaya koymaktadır. Teoriye göre ilk kriter, işletme 

çevresindeki fırsatların görülebilmesi ya da tehditlerin üstesinden gelinebilmesi için 

kaynakların değerli olması gerektiğidir (Barney, 1986: 658). İkinci kriter, işletmenin sahip 

olduğu kaynakların, potansiyel rakipler arasında ender nitelikte olmasıdır. Üçüncü kriter, 

kaynağın kusursuz bir şekilde taklit edilemez olmasını öngörürken, dördüncü kriter ise 

kaynağın eşdeğer ikamesinin olmaması gerektiğini savunmaktadır (Barney ve Clark, 2007: 57; 

Yeşilkuş vd., 2022: 187). 

Kaynakların sağlanması çevrenin karmaşıklığına, dinamizmine ve zenginliğine bağlı 

olmaktadır. Önemli müşteriler kaybolduğu veya yeni rakipler pazara girdiği için bir ortam 

zayıflarsa, kaynaklar kıtlaşabilmekte ve daha değerli hale geleceğinden belirsizlik 

artabilmektedir. İşletmeler bağımlı oldukları kaynaklara erişim sağlamak için çevre ile olan 

işlemlerini yönetmeye çalışarak, çevreye uyum sağlamaya çalışmaktadır. Kaynaklara erişimin 

olabildiğince öngörülebilir olması, faaliyet alanlarının yönetimini basitleştirmekte ve hayatta 

kalmayı desteklemektedir (Jones, 2013: 91). 

Diğer taraftan, popülasyon ekolojisi yaklaşımının ele alınması gerekmektedir. Popülasyon 

ekolojisi teorisine göre işletmeler, faaliyetlerini gerçekleştirmek için kaynakları elinde 

bulunduran çevreye bağımlıdır (Carroll, 1984: 75). Örgütsel ekoloji yaklaşımının temel 

argümanı şu şekildedir: Doğadaki canlı varlıklar nasıl doğal bir seçimle elenip bir kısmı 

yaşamını kaybederken diğer kısmı bir evrim içinde gelişerek yaşamlarını sürdürüyorsa, 

işletmeler için de durum bunun bir benzeridir (Güneş, 2012: 115; Ulukan, 2017: 46). Çevre, 

bünyesindeki bazı işletmeleri ortadan kaldırırken, bir kısmını da seçerek yaşamlarına devam 

etmelerine olanak sağlamaktadır. Temel sav, bu evrimin çevredeki yeni şartlara uyumlu 

özellikler gösterebilen işletmelerin doğması veya çoğalması; değişen çevreye uyum 

sağlamayan işletmelerin yok olması ya da azalması ile gerçekleşebileceği yönündedir (Erdil 

vd., 2010: 18). Bu yaklaşım, mevcut işletmelerin hakimiyeti altında yeni işletmelerin ortaya 

çıkma veya yok olup gitme oranını etkileyen faktörleri açıklamayı amaçladığından; işletmelerin 

bu yaklaşımdan faydalanması gerekmektedir. İşletme ve çevre arasındaki ilişkinin doğru bir 

şekilde kurulmasıyla, organizasyonlar çevreye daha kolay uyum sağlayabilecektir (Pfeffer ve 

Salancik, 2003: 14). 

Çevrede meydana gelen değişimleri anlayıp doğru bir şekilde analiz edilmesinin ardından 

işletmenin bu değişimlere uyum sağlayabilmesi için esnek olması gerekmektedir. İşletmeler 

için özellikle dinamik çevre şartlarını beraberinde getiren kriz dönemlerinde stratejilerde 

etkinliği sağlayacak en önemli aracın esneklik olduğu kabul edilmektedir (Uzkurt, 2002: 16). 

Bu bağlamda esneklik kavramı özünde, değişen bir dizi koşullara bağlı olarak işletmenin bu 

değişimlere direnmek yerine uyum sağlama yeteneği olarak açıklanmaktadır (Saleh vd., 2009: 

307-308). Nitekim işletmelerin esneklik kazanmasında öğrenen örgüt kültürünün rolü büyüktür 

(Uğurlu, 2011: 19). 

Sürekli değişen ve gelişen bir çevre içerisinde faaliyette bulunan işletmeler, stratejik hedeflerini 

belirlerken aynı zamanda teknolojik ve yapısal olarak bu değişikliklere uyum sağlamak 

zorundadır. Öğrenen örgütler bu hızlı değişimi görebilen ve ihtiyaç duyulan dönüşümleri 

gerektiği anda gerçekleştirerek kendi kendini yenileyebilen işletmelerdir (Faiz, 2016: 1). 

Öğrenen örgüt kültürüne sahip işletmeler, araştırma ve geliştirme yatırımlarını artırarak mevcut 

süreçlerini iyileştirmekte ve ayrıca yeni eylem stratejilerini kolaylıkla belirleyebilmektedir 

(Levinthal, 2016: 1). Ek olarak bu işletmeler; verimliliği, üretkenliği, kârlılığı artırabilmek, 

belirsizliğe daha hızlı uyum sağlayabilmek için çalışanlarına öğrenme ve sürekli gelişme 

kültürünü aşılamakta, bilgiyi anında işletme içi paydaşlar ile paylaşmakta, çalışan sesliliğine 

önem vermekte ve yönetimsel sorunların çözümünde çalışanların düşüncelerini göz önünde 

bulundurmaktadır (Eisenberg vd., 2018: 50). 
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5. Sonuç 

Günümüzün iş ve sosyal ortamları her an mevcut olanların yanı sıra yeni belirsizlikler ortaya 

çıkarmaktadır. İşletmelerin karşılaştığı belirsizlikler artıkça, çeşitli belirsizlik alanlarıyla 

mücadele etmek için her düzeydeki işletmelerde belirsizliğe uyum sağlayabilme yöntemleri 

önem arz etmektedir (Ege vd., 2017: 441). Bu süreçte işletmelerin belirsizliğe bakış açısı, 

topyekûn bir tehdit olarak görmek ve ondan tamamen kaçınmak yerine, belirsizliğin bir fırsat 

olarak anlaşılması ve benimsenmesi üzerine kurulu olmalıdır (Samsami vd., 2015: 227). 

Belirsizliği yönetmede, yöneticilerin bir işletmenin amaçlarını gerçekleştirmek için gerekli 

faaliyetleri kontrol edebilmesi adına işletmenin tasarımı ve kültürünün çeşitli boyutlarını ve 

bileşenlerini seçip yönetebilme süreci ön plana çıkmaktadır. Çevreyi dikkate alarak oluşturulan 

bir işletme kültürü, iç ve dış baskıları yönetme kabiliyetini artırmakta; böylece, işletme daha 

uzun vadede hayatta kalabilmektedir. Bu bakış açısı, işletmenin değişen küresel çevreye yanıt 

vermek için yapısını ve kültürünü, sürekli olarak yeniden tasarlamasına ve dönüştürmesine izin 

vermektedir. Nitekim İnce ve Özbozkurt (2020: 2171)’a göre işletmelerin faaliyet gösterdiği 

pazarda etkili olabilmesi, çevrenin analizi ve optimum iş stratejilerinin ortaya konularak bu 

faktörlerin doğru yönetilmesine bağlıdır. Bu bağlamda iç ve dış çevre; siyah kuğuların (tahmin 

edilemeyen, öngörülemeyen olayları) da dahil edildiği bir analiz çerçevesinde 

değerlendirilmelidir. 

Diğer taraftan, işletmenin dış çevresindeki dinamizmi fark eden yöneticiler, teknolojik bilgi 

birikimini ve örtük bilgisini korumaya gayret etmektedir. Ancak bu süreçte stratejik ittifaklar 

kurularak, belirsizliğin olumsuz sonuçları olan maliyetlerin ve risklerin paylaşılması, 

kaynakların ise daha kolay elde edilmesi söz konusu olabilmektedir. İşletmeler arası sinerji 

oluşturularak güç birliği yapılabilmekte, böylelikle bir işletmenin belirsizlik durumunda eksik 

kaldığı bir konuda stratejik ittifak kurulan işletmeden destek alınabilmektedir. 
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1. Giriş  

Duygusal zekâ, bilimsel anlamda ilk olarak Salovey ve Mayer (1990) tarafından alanyazında 

yerini almasıyla birlikte özellikle son yıllarda hem iş dünyası hem de ilgili literatür tarafından 

giderek önem kazanan bir kavramdır. Organizasyonel olarak çalışanların sadece zekâ 

katsayısının yüksek düzeyde olması yeterli değildir. Hem bireysel hem de organizasyonel 

başarının elde edilmesi ve bu başarının artırılmasında, çalışanların ve liderlerin duygusal zekâ 

düzeyleri de ön plana çıkmaktadır (Özbozkurt, 2019). 

Günümüz iş dünyasında, duygusal zekâ düzeyi daha yüksek olan çalışanların, duygusal zekâ 

düzeyi kısmen daha düşük olan iş görenlere kıyasla çok daha başarılı olabildikleri söz 

konusudur (İnce vd., 2015).  Nitekim bu başarının elde edilmesinde, örgüt kültürü, demografik 

değişkenler, liderin algılamaları gibi birçok faktör merkezi öneme sahiptir. Bu değişkenler ele 

alınarak, duygusal zekâ ve iş performansı arasındaki ilişkinin keşfedilmesine yönelik ilgili 

literatürde birçok çalışma yer almaktadır (Shukla, 2014; Sergio vd., 2015). 

Bu bilgiler ışığında, organizasyonel faaliyetlerin problem alanlarından uzak, doğru yönetim 

tarzıyla planlanması ve organize edilmesinde duygusal zekânın gelecekte önemini artırmaya 

devam edeceği düşünülmektedir. Bu çalışma, organizasyonlarda iş görenlerin duygusal zekâ 

düzeylerinin yüksek olmasının, organizasyonların sürdürülebilirliği için gereklilik arz ettiğini 

ileri sürmektedir. Buradan hareketle bu çalışmada, ilgili literatüre teorik olarak katkı sağlamak 

suretiyle duygusal zekânın organizasyonlar üzerindeki etkisine yönelik literatürdeki 

çalışmalara yer verilmiştir. 

2. Kavramsal Çerçeve  

2.1. Duygusal zekâ 

Günümüzün dinamik iş dünyasında karşılaşılan belirsiz çevre, işletmelerin amaçlarına 

ulaşabilmesi, pazarda fark yaratabilmesi, sürdürülebilirliğini koruması ve rekabet avantajı elde 

edebilmesi için nitelikli insan kaynağının ve yaratıcılığın gerekliliğini gözler önüne sermektedir 

(Başalp ve Onağ, 2022). İnsan kaynağını yönetebilmek ise donanımlı liderlerin işletme 

bünyesindeki varlığı ile söz konusudur. Ancak bu süreçle liderlerin yalnızca bilişsel yetenekleri 

değil, aynı zamanda duygusal boyuttaki yetkinlikleri de önem arz etmektedir (Taşkıran ve Köse, 

2016). 
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Duygusal zekâ kavramı Daniel Goleman’ın, Mayer ve Salovey (1997)’in çalışmaları üzerinde 

meydana getirdiği “Emotional Intelligence’’ eseri ile yaygınlaştırılmış ve giderek popüler hale 

gelmiştir (Yelkikalan, 2006). Duygusal zekâ tanım olarak bireyin kendi ve diğer kişilerin duygu 

ve düşüncelerini izleme birbirleri arasında ayrımcılık yapma eylemleri ve bilgileri düşünme ve 

yönlendirmek için bu becerileri kullanmayı içeren bir çeşit sosyal zekâdır (Poon Teng Fatt, 

2002). Bununla birlikte duygusal zekâ, duygusal farkındalık olarak açıklanabilir. Bireyin, 

duygularını kontrol etme ve onları günlük görevlere uygulama yeteneğidir. Dürtüyü kontrol 

edebilme, sabırsızlığı dizginleyebilme, ruh halini uygun şekilde düzenleyebilme ve hayal 

kırıklığını önleyebilme, empati kurabilme ve umut edebilme gibi becerileri içerir. Kısacası 

bireyin kendisinde ve diğer insanlarda duyguları tanımlama, değerlendirme ve yönetme 

kapasitesini ifade etmektedir (Arora, 2017). 

Salovey ve Mayer (1990) duygusal zekâyı, duyguların problem çözümünde kullanılması (esnek 

planlama, yaratıcı düşünme, dikkati tekrar yoğunlaştırma, motivasyon), duyguların 

düzenlenmesi (kendi ve diğerleri), bireyin kendisinin (sözel, sözel olmayan) ve diğerlerinin 

(sözel olmayan, empatik) duygularını değerlendirmesi olmak üzere üç kategoride ele 

almaktadır. Goleman (1995) ise bu kategorileri artırarak “Duygusal Zekâ” adlı kitabında 

duyguların anlaşılması ile ifade edilmesi ve iletişimsel kabiliyetler boyutlarını da eklemiştir.  

Yanı sıra Cooper ve Sawaf (1997) yılında yayımladıkları “Executive EQ” adlı kitabında 

duygusal zekânın dört boyutta toplanabilecek eğilim ve becerilerden oluştuğunu belirtilmiştir. 

Bu beceriler temel olarak aşağıdaki gibi sınıflandırılmıştır: 

 Duyguların Simyası (Emotional Alchemy): Duyguların, yaratıcılığı ateşlemek için 

kullanabilme yeteneğidir. 

 Duygusal Derinlik (Emotional Depth): Duygusal yoğunluk ve duyguların gelişme 

potansiyelidir. 

 Duyguların Düzenlenmesi: Duyguların yönlendirilebilmesidir. 

 Bireyin kendisinin (sözel, sözel olmayan) ve diğerlerinin (sözel olmayan, empatik) 

duygularını değerlendirmesi (İşmen, 2001) şeklindedir. 

Bireyler, duygusal zekâlarını bilişsel olarak gerçekleştirirken sosyal, somut ve soyut zekâsından 

da faydalanmaktadır. Bu bağlamda, duygusal zekâ kavramını araştırmacılar üç gruba 

ayırmışlardır. Bahse konu gruplara Şekil 1’de yer verilmektedir: 

 

Şekil 1. Zekâ Türleri 

Kaynak: Poon Teng Fatt (2002)’den uyarlanmıştır. 

Şekil 1’de de görüldüğü üzere duygusal zekâ, sosyal, somut ve soyut olmak üzere üç kategoride 

ele alınmaktadır. Sosyal zekâ, bireylerin birbirini anlaması, olay ve durumları tanımlamasındaki 

zekâ türüdür. Somut zekâ, nesnelerin ve eşyaların anlaşılmasıdır. Soyut zekâ ise sözel ve 

Sosyal Zekâ

İnsanları anlama 
ve ilişkilendirme 

yeteneği

Somut Zekâ

Nesneleri anlama 
ve manipüle etme 

yeteneği

Soyut Zekâ

Sözel ve 
matematiksel 

sembolleri anlama 
ve manipüle etme 

yeteneği
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mantıksal yeteneklerin bir arada kullanılmasıdır. Buradan hareketle, duygusal zekâ süreç olarak 

bilgi-işlem, duyguları tanıma ve dile getirme gibi kabiliyetler üzerinde dururken aynı zamanda 

empati, girişkenlik, iyimserlik gibi tutarlı davranışların sergilenmesini de içermektedir (İşmen, 

2001). 

2.2. Duygusal zekânın organizasyonlar üzerindeki etkisi 

Duygusal zekânın organizasyonlar üzerindeki uygulamalarına dair araştırmacılar birçok 

çalışma yapmasına rağmen iş tatminini artırdığı ve iş performansını etkilediğini ortaya koyan 

çalışmaların oldukça kısıtlı olduğu görülmüştür. Bu nedenle duygusal zekânın organizasyonlar 

üzerindeki etkilerinin araştırılması önem arz etmektedir (Gürbüz ve Yüksel, 2011). 

Duygusal zekâ, araştırmacılar tarafından araştırılmaya başlandığından beri organizasyonel 

performansın başarılı bir yordayıcısı (öngörücü) olarak benimsenmiştir. Bununla birlikte 

kavramsal (bilişsel) yetenek, kendi kendini kontrol etme ve dışa dönüklük kategorileri 

çerçevesinde anlamlı şekilde çalışanların başarısı ile ilişkilendirilmiştir (Newsome vd., 2000). 

Bu çerçevede Demir (2010)’e göre, duygusal zekâ insanların sosyal yaşamlarında ve çalışma 

çevreleri ile ilgili ilişkilerin geliştirilmesi ve düzenlenmesinde önemli bir faktördür. Duygusal 

zekâ yöneticiler ve çalışanlara büyük ölçüde avantaj sağlamakta örgütsel ve bireysel başarı 

üzerinde önemli rolü bulunmaktadır. İnsan kaynakları seçimi, kariyer planlama, eğitim kadro 

konuları ile ilgili duygusal zekâ, karar verme aşamalarında büyük kolaylık sağlamaktadır.  

Diğer taraftan, duygusal zekâ bireylere göre farklılık gösterebilmektedir. Duygusal zekânın 

kişilik ve bireysel farklılıklar ile arasındaki ilişkisi incelendiğinde iş yerinde bu kavramların ön 

plana çıktığını söylemek mümkündür (Petrides ve Furnham, 2000). Kişilik, bireylerin 

çevrelerinden dolayı birbirlerini farklı algılamaları sebebiyle iş yerinde önemli bir faktördür. 

Aynı durumlar karşısında bireylerin farklı algılama ve çözümler geliştirmesinin en temel 

nedenlerinden birisi bireyin içinde bulunduğu çevre ile duygusal zekâsının şekillenmesidir 

(Erkuş ve Tabak, 2009). Bu nedenle, organizasyonel performansın artırılması için liderin 

duygusal zekâsı kritik öneme sahiptir. 

Organizasyonlar hızla değişen ekonomik ve sosyal bir ortamla karşı karşıya kalırken, liderler 

belirsizliğin üstesinden gelmeli ve ekiplerinin gelecekte başarıya giden yeni yollar bulmasına 

yardımcı olmalıdır. Yüksek derecede duygusal zekâya sahip liderlerin, meydan okumanın 

üstesinden gelme olasılığı çok daha yüksektir. Duygusal zekâ artık sadece bir deyim değil, her 

lider için gerekli bir beceridir (Crestcom, 2020). Bu bağlamda, duygusal zekânın liderler 

üzerindeki etkisini inceleyen araştırmacılar, zeki liderlerin bulundukları organizasyon 

içerisinde çalışanların daha kararlı ve mutlu olduklarını ileri sürmektedir (Gardner ve Stough, 

2002). Çünkü, duygusal zekâsı yüksek olan liderler, kendi kişisel duygularının ve başkalarının 

duygularının farkındadır. Kendilerinin ve diğerlerinin ne hissettiğini bilerek istenmeyen 

duyguların nasıl kontrol edileceğini bilirler (Alnabhan, 2005). Böylelikle süreçler daha hızlı 

iyileştirilir, karar alma mekanizmasına diğer çalışanların dahil edilmesiyle iş birliği, güven, 

sadakat ve bağlılık duygusu artar (Gardner ve Stough, 2002). 

Duygusal zekâ, kişilerin organizasyon içerisindeki performanslarında önem teşkil eden ayırt 

edici bir özelliktir (Çarıkçı vd., 2010). Duygusal zekâ, bir iş görenin iş başarısında öne çıkan 

bir faktördür. Örneğin empati kuran bir birey karşısındaki bireyin duygu ve düşüncelerini 

anlamadığında karşısındaki kişiye herhangi bir aktarım yapamamaktadır (Tuğrul, 1999: 15). 

Başarılı olmak ve iş tatmine sahip olmak için maksimum derecede bu yetenekleri kullanmanın 

yollarını öğrenmek gerekmektedir çünkü duygusal zekâ aracılığıyla mantık ve hisler arasında 

bağ kurulur (Dutoğlu ve Tuncel, 2008). Bu kapsamda Wu (2011)’e göre yüksek düzeyde 

duygusal zekâya sahip çoğu çalışan, başkalarını yönetmek ve kişilerarası ilişkiyi sürdürmek 

için gerekli sosyal yeterliliğe sahiptir ve bu çalışanlar kendi duygularını kullanabilmekte, 

düzenleyebilmekte ve değiştirebilmektedir. 
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Bu bilgiler ışığında Semadar vd. (2006) duygusal zekânın, çalışanların duygularını anlayarak 

ve duygularını istenildiği şekilde yöneterek üretkenliklerini artırabileceklerini, bu nedenle 

duygusal zekânın çalışan performansının en iyi yordayıcısı olduğunu bulmuşlardır. Benzer bir 

şekilde Gunavathy ve Ayswarya (2011)’nın 150 katılımcı üzerinde gerçekleştirdikleri 

araştırmanın sonuçlarına göre, duygusal zeka, iş performansı ve iş tatmini arasında pozitif bir 

ilişki vardır. Aynı çalışmada, organizasyonlarda duygusal zekânın iş tatmini ve iş performansı 

üzerindeki olumlu etkilerinden yararlanmak için iş gören katılımına ve ayrıca lider-üye 

etkileşimine odaklanılması gerektiğine dikkat çekilmiştir.  

3. Sonuç ve Öneriler 

Sanayi Devrimi ile çoğalan güçlü ve büyük işletmeler, akılcılık teorisini savunan klasik 

teorilerin tesiri altında kalmışlardır. Büyük ölçekli bu işletmelerin akılcılık teorilerine göre 

organizasyonlar duygulardan arındıklarında büyür ve gelişirler. Bu teoriye göre devreye giren 

duygular mantıksal işleyişlere zarar verip onları bloke ederler. Klasik yönetim yaklaşımı ile 

çalışanlar robot gibi çalıştırılıp duygusal elemanlardan arındırılarak, verimlilik uzmanları 

tarafından çalışan bir makine gibi insanlar düşünülmüş ve böylece mükemmel olunabileceği 

düşünülmüştür. Organizasyonun çevreyle ilişkisini göz ardı edip kapalı sistem olarak görmesi 

nedeni ile bu teori eleştirilmiştir (Yan, 2008).   

Çalışmalar duygusal zekâ yeterliliğinin hem bireysel hem de organizasyonel performansı 

geliştirme potansiyeline sahip olduğunu gösterse de, yüksek duygusal zekâya sahip kişilerin 

daha az duygusal zekâya sahip zeki bireylerden daha çok daha başarılı olacağını söylemek 

mümkündür (Carmeli, 2003).  

Yaşamı boyunca birçok problemle karşı karşıya kalan birey hedeflerine ulaşmak ve 

karşılaştıkları problemleri çözmek için günümüzde bireysel vermek yerine organize bir biçimde 

grup içerisinde bu mücadeleyi vermektedir (Tabak vd., 2009). Diğer taraftan, iş yaşantısında, 

duygusal zekâsı yüksek olan iş görenlerin, duygusal zekâ düzeyi düşük olan bireylere göre daha 

başarılı olabildikleri düşüncesinin kabul görmekte olduğu söylenebilmektedir (İnce vd., 2015). 

Bununla birlikte, demografik değişkenlerin de duygusal zekâ ve iş performansı ile anlamlı bir 

ilişkiye sahip olduğu çalışmalar, alan yazında yer almaktadır (Shukla, 2014; Sergio vd., 2015). 

Buradan hareketle, organizasyonlarda kritik kararlar verme yetisine sahip liderlerin duygusal 

zekâlarını kontrol edebilmeleri ve yönetebilmeleri için organizasyon içinde mutlaka duygusal 

zekâya ilişkin eğitimler verilmelidir. Böylelikle yoğun iş temposunda, yüksek belirsizlik ve risk 

ortamında liderler eğitimler aracılığıyla istemsiz bir şekilde göz ardı ettiği duygularını 

keşfedebilir, kendilerini daha yakından tanıyabilir ve farklı perspektiften bakabilir. Bu eğitimler 

aracılığıyla liderler, astlarını daha iyi anlayabilir, onların duygularını çözümleyebilir ve empati 

kurarak organizasyon içerisinde daha dostane bir kültür oluşabilir. Bu durum ise iş görenlerin 

işe bağlılığını ve motivasyonunu artırabilir, dolayısıyla performanslarında da artış 

gözlemlenebilir.  

Duygusal zekâ eğitimleri yalnızca liderlere verilmemelidir. Bununla birlikte çalışanlar da bu 

eğitimlerden faydalanmalıdır. Böylelikle çalışanlar arasında çatışmalar azalabilir, departmanlar 

arasındaki iletişim kopukluğunu ifade eden silo sendromu ortadan kalkabilir ve organizasyon 

içerisinde koordinasyon sağlanarak sinerji oluşturulabilir. Çalışanlar, stresin yoğun olduğu 

günümüz iş dünyasında birey olarak kendisini keşfedebilir ve öz-yeterlikleri artabilir.  

Diğer taraftan, liderlerin ve çalışanların birbirlerini daha iyi tanıması ve duygularını 

anlayabilmesi için yönetimin kararlarının alındığı toplantılara çalışanlar da dahil edilmelidir. 

Bu durum çalışanların, kendilerini değerli hissetmelerine katkı sağlayacağından, çalışanların 

duyguları pozitif yönde olabilir. Aynı zamanda çalışanlar ve karar vericiler arasındaki iletişim 

kuvvetlenebilir. Nitekim Gül ve Güney (2019)’in de vurguladığı üzere iletişimin etkin olarak 
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kullanılması, tüm iş görenler için organizasyonel sinerji konusunda bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyacın 

giderilmesi için duyguların yönetilmesi önem arz etmektedir. Bu noktada duyguların kontrol 

edilebilmesi ve yönetilebilmesi, iletişim başarısını da beraberinde getirmektedir. Etkin iletişim 

kanallarının kullanıldığı örgüt kültüründe liderler ise, yeni görüş ve alternatifleri 

değerlendirerek birçok strateji üretebilir. Böylelikle liderler, strateji oluşturma ve formüle etme 

sürecinde sürekli olarak aynı hataların yapılması ve bu hataların kaynaklarının tespit 

edilememesini ifade eden yönetim körlüğü davranışından uzaklaşabilir. 
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1. Giriş  

Eğitim, bir ülkenin ekonomisini ve toplumunu geliştiren, bir ulusun gelişiminde kritik öneme 

sahip olan bir süreçtir. Eğitim bireyler için en iyi yatırım olarak kabul edilmekte ve bir ulusun 

gençliğinin kişiliğini şekillendirmenin yanı sıra nüfusa bilgi ve beceri sağlamakta, bireyin 

yaşam kalitesini yönetme becerisine yardımcı olmaktadır (Idris vd., 2012). Eğitim, bireyin 

dünyasını değiştirmek ve farkındalığını artırmak suretiyle faydalanabileceği en güçlü etmen 

olarak görülmektedir. Çünkü doğru bir eğitim süreci, bireylerin çevresindeki olay ve olguları 

doğru yorumlamasına ve bilişte oluşturulan algılamaların bireyin gerçek yaşamına entegre 

etmesine katkı sağladığı bilinmektedir (Thangeda vd., 2016). 

Bireyler, eğitim süreçleri boyunca doğru tercihlerde bulunmak, başarılarını artırmak ve kariyer 

planlamalarını yapmak için desteğe ihtiyaç duymaktadır (Stringer vd, 2011). Nitekim bu süreçte 

mentorluk ve danışmanlıktan farklılaşan, ikili ilişkiye dayanan ve bir ortaklık gibi görülen 

koçluk ön plana çıkmaktadır (Toll, 2018). Eğitimde koçluk, bireysel veya ekip çalışması 

yoluyla okul başarısı, sınav kaygısı, etkinlik, ailelerle iletişim, meslek yönelimi, akademik 

başarı, zaman yönetimi gibi konular hakkında öğrencilerin gereksinim duyduğu alanlarda 

destek sağlanmasıdır (Çatalbaş, 2017). Eğitim koçluğunda ilişki ve güven temelli bir yaklaşım 

söz konusudur. Bu bağlamda eğitim koçluğu yönlendirici ve yargılayıcı olmanın aksine 

anlamak için dinlemeyi, sorgulamayı, harekete geçmeyi, düşünmeyi ve öğrenmeyi teşvik 

etmektedir (Knight ve Van Nieuwerburgh, 2012). 

Eğitim sektöründe öğrenciler ile etkileşimi sağlayan aktörler yer almaktadır. Bu aktörler; 

öğretmenler, idareciler, danışmanlar, rehberler, mentorlar ve günümüzde oldukça popüler olan 

eğitim koçları merkezi rol oynamaktadır. Günümüzde çok popüler hale gelen eğitim 

koçluğunun önemli hale gelmesiyle bu çalışmanın da ilgili literatüre rehberlik edeceği 

düşünülmektedir.  Çünkü eğitim koçluğu üzerine alan yazın incelendiğinde, bu alana yönelik 

bilimsel çalışmaların kısıtlı düzeyde kaldığı görülmüştür. Bu bağlamda bu çalışma, “eğitim 

koçluğu, öğrenci başarısını nasıl etkiler?” sorusunu araştırmaktadır. 

Araştırma kapsamında ilgili literatür taranmış ve teorik çerçeve kapsamında elde edilen 

bulgular okuyucuya sunulmuştur. Bu çerçevede, koçluk uygulamalarının mentorluk ve 

danışmanlık hizmetlerinden farklılaştığı alanlar detaylı bir şekilde açıklanarak kavram 

karmaşasının önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bununla birlikte, koçluk türleri ve eğitimde 

koçluk uygulamalarının öğrencilerin gelişimine olan katkısı incelenmiştir. Bu çalışma, eğitim 

koçluğunun önemine değinerek bu alanın geliştirilmesine yönelik önerilere de yer vermektedir. 

2. Koçluk 

Koçluğun hem profesyonel bir uygulama alanı olarak ortaya çıkışı hem de koçluk alanının hızlı 

büyümesiyle literatürde geniş çapta kabul görmektedir (Grant, 2012). Koçluk, bireylerin çeşitli 

alanlardaki performanslarını iyileştirmelerine ve kişisel etkililiklerini, kişisel gelişimlerini 

artırmalarına yardımcı olma konusundaki açık ve örtük niyet olarak tanımlanmaktadır (Hamlin 

vd., 2008). Koçluk, diğer insanlarla çalışmak ve etkileşimde bulunmak için gelişimsel bir 

yaklaşımdır. İnsanların kişisel yeteneklerini, kişilerarası becerilerini ve başkalarını anlama ve 

empati kurma kapasitelerini geliştirmelerine yardımcı olmakla birlikte insanların kendi 

zorlukları hakkında daha fazla bilgi edinmelerine ve gelecekleri hakkında bilinçli seçimler 

yapmalarına yardımcı olmaktadır (https://stepintoleadership.info, Erişim tarihi: 01.11.2022). 

Koçluk, bireylerin hayatta ne isteyip ne istemediklerini incelemelerine, karakter ve kişilik 

yapılarını yeniden inşa etmelerine yardımcı olmaktadır (Özalp ve Demirci, 1999). Ek olarak 

koçluk; sorunları ve beklentileri netleştirmekte, problemlerden kaçınmak yerine onları çözmek 
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için bir ortam yaratmakta, başkalarının gelişimine katkıda bulunarak kişisel tatmin sağlamakta, 

iş ilişkilerini geliştirmek için karşılıklı diyalogu başlatmakta; başkalarının benlik saygısının 

oluşmasına yardımcı olmakta ve bireylerin kişisel gelişimini teşvik etmektedir (McDermott, 

1996). Dahası koçluk, bireylerin içerisindeki potansiyelin, anlamlı ve önemli amaçlara ulaşmak 

için ortaya çıkmasını kolaylaştırmaktadır. Bireylerin yeteneklerini geliştirmesinde onlara bilgi 

vermekte, onları zorlu görevlere hazırlayabilmek suretiyle değer ve davranışların değişmesinde 

öncülük etmekte ve çabuk uyum sağlanmasına yardımcı olmaktadır (Barutçu ve Özbay, 2009). 

Koçluğun temel amacı, koçluğun ortaya çıkmasını sağlayan etmenleri inceleyerek değişmesi 

gereken davranışı belirlemektir. Ayrıca, birey için faydalar yaratmak suretiyle içgörülerin ve 

merakın sürece dahil edilmesidir (Jarvis, 2004). Koçlukta merak önemlidir çünkü daha derin 

bilgilere erişim sağlar. Bilgi toplamak için soru sormak, analize, mantığa, gerekçelendirmeye 

ve açıklamaya erişim sağlar. Meraktan sormak, duygular ve arzular hakkında daha derin ve 

genellikle daha özgün bilgiler sağlar. Merak sonucu elde edilen bilgiler daha az sansürlenir, 

dikkatsizce tasarlanır ve daha karmaşıktır. Bu şekilde daha gerçek olmaktadır. Bir koç merakını 

daha ilk görüşmeden belli etmektedir. Koçluk görüşmelerinde danışan için, bir koçun onlara, 

değerlerine, neyi önemli bulup neyi bulmadıklarına dair samimi merakından daha çekici bir şey 

yoktur. Merak, tüm koçluk görüşmesi süresince mevcut olmalıdır. Koçun görevi bilmek değil 

meraklı olmaktır (Whitworth vd., 2004, s. 79). Bu bağlamda Şekil 1, bir koçun temel 

sorumluluklarını ve görevlerini içermektedir. 

 

Şekil 1. Koçların Görev ve Sorumlulukları 

Kaynak: Rosen (2010)’dan uyarlanmıştır. 

Şekil 1’de de görüldüğü özere koçluk, danışanın daha iyi sonuçlar elde etmek için davranışlarını 

veya düşünme biçimlerini uyarlama sorumluluğunu almasına destek olmayı amaçlayan 

kolaylaştırıcı bir müdahale olarak anlaşılmaktadır. Ancak kimi zaman bu kavram, mentorluk, 

eğitmenlik, danışmanlık gibi terimlerle karıştırılmaktadır (Van Nieuwerburgh ve Barr, 2016). 

Bu kavramlar incelendiklerinde yaklaştıkları bakış açıları birbirinden ayrılmaktadır (Aydın, 

2007): 

 

 

 

Bireylerin, başarılarını ve başarısızlıklarını anlamasına yardımcı olmaktadır.

Doğru sorular sormaktadır.

Değişimi ve büyümeyi talep etmektedir.

İşleri kolaylaştırmaktadır.

Zayıf yönlerin aksine güçlü yönlere odaklanmaktadır.
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 Eğitmen: “Bu en iyi uygulama yöntemidir...”  

 Danışman: “Bulduğumuz çözüm bu, lütfen uygulayın.” 

 Mentor: “Benim yaptıklarımı örnek alın.” 

 Psikolog/ terapist: “Bu davranışınızın sebebi...” 

 Koç: “Ne yapmayı amaçlıyorsun?” şeklinde ifade edilmektedir. 

İlgili literatürde koçluk kavramı ile mentorluk ve danışmanlık kavramları birbiriyle sürekli 

karıştırılmaktadır. Mentor, daha deneyimli bir kişinin daha az deneyimli bir kişiye akıl hocalığı 

yaptığı ve bu kişiler arasında var olan, karşılıklı güven ve saygı ile karakterize edilmiş bir 

süreçtir (Thomas vd., 2015). Mentorluğun amacı, danışan bireye daha yüksek bir özsaygı 

kazandırmaktır. Tüm bu süreç, öz ahlak inşası ile ilişkilidir Bununla birlikte mentorluk, 

danışana kariyer seçenekleri ve ilerleme hakkında düşünme fırsatı sağlamaktadır. Mentor, 

danışanın doğru yöne gitmesine yardımcı olan ve kariyer sorunlarını çözmeleri için onları 

destekleyen bir akıl hocasıdır. Mentorlar, danışanla empati kurmak ve sorunlarını anlamak için 

benzer deneyimler yaşamış olduklarını aktarmaktadırlar (Sattar ve Siddiqui, 2010). 

Danışmanlık ise, açık bir terapötik amacı olan, birey odaklı, birebir yardım faaliyetidir (Garvey, 

2004). Danışmanlık bireyin performans gösterdiği durum ile beklediği sonuç arasındaki ilişkiye 

yönelik problemlerin çözümlenmesi sürecidir (Stone, 2007). Bu bilgilerden hareketle koçluk, 

mentorluk ve danışmanlık arasındaki farklılıklara Tablo 1’de yer verilmektedir (Ceylan, 2007). 

Tablo 1. Koçluk, Danışmanlık ve Mentorluk Arasındaki Farklar 

Tür Zaman İçerik Odak Noktası Faaliyetler 

Koçluk Kısa ve 

orta vadeli 

İşle ilgili öğrenme Mevcut iş/planlanan 

iş için öğrenmeyi 

kolaylaştırma 

ve/veya geliştirme 

İş tasarımı ve öğrenme 

tekniklerinden yararlanarak 

bireysel ve ekip performansını 

iyileştirme 

Mentorluk Uzun 
vadeli 

Kariyer, ailenin 
rolü, gelecekle ilgili 

mevcut performans 

düzeyini iyileştirme 

Gelişimsel mevcut 
ve gelecekteki 

yaşam dönemlerini 

kapsama alma 

Kariyer fırsatları yaratma, uzun 
vadeli kariyer geliştirme 

programlarına katılıma teşvik etme, 

kariyer kararlarını destekleme 

Danışmanlık Kısa vadeli Motivasyon/tutumla 

ilgili problemleri 

çözümleme 

Gelişimsel yaşamın 

her alanında çare 

buluculuk 

Aktif dinleme duygu ve 

düşünceleri keşfetme, hedefler, 

değerler ve değişkenleri gözden 

geçirme 

Kaynak: (Ceylan, 2007). 

Tablo 1’de de yer aldığı üzere koçluk, mentorluk ve danışmanlık arasında zaman, içerik, odak 

noktası ve faaliyet alanı noktasında birtakım farklılıklar bulunmaktadır. Koçluk, kısa ve orta 

vadeli bir süreci kapsar iken; mentorluk uzun, danışmanlık ise kısa vadeli bir süreci 

içermektedir. Koçluk öğrenmeyi beraberinde getirmekte iken; mentorluk kariyer 

planlamalarını, danışmanlık ise motivasyonel sorunların çözümlenmesini ifade etmektedir. 

Bireylerin gelişimi ve ilerlemesi için koçluk uygulamalarında hangi tür koçluktan 

faydalanılmasının tespiti de önem arz etmektedir (Jones, 2020). Çünkü bireyin gelişiminde 

doğru koçluk uygulaması, bireyin güdülendiği alana karşın içsel motivasyonu artırmakta 

(Castillo vd Espinosa, 2014), planlamaların doğru bir şekilde yapılmasına olanak 

sağlamaktadır. Bu çerçevede koçluğun ele alındığı yaşam koçluğu, satış koçluğu, yönetici 
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koçluğu, kariyer koçluğu ve bu çalışmanın ana teması olan eğitim koçluğu gibi birçok farklı 

alan bulunmaktadır. Bu bağlamda, koçluk türlerinden bazılarına Şekil 2’de yer verilmektedir. 

 

Şekil 2. Koçluk Türleri 

Kaynak: Öz (2013)’den uyarlanmıştır. 

Yönetici koçluğu, öğrenmeyi kolaylaştırıcı olarak hizmet veren bir yönetici tarafından sağlanan 

bir koçluk türüdür (Ellinger vd., 2011). Yönetici veya süpervizör, çalışanın öğrenmesini ve 

gelişmesini sağlayarak performansı iyileştirmesini sağlayan belirli davranışları sergilemektedir. 

Bir koç olarak yönetici, astlarını komuta etme ve kontrol etme gibi geleneksel yönetim 

uygulamalarından çok, örgüt içinde çalışana rehberlik etme, destekleme ve geliştirme gibi farklı 

davranışlar sergiler (Raza vd., 2017). 

Kariyer koçluğu, bireylerin kariyer gelişimleri ve yörüngeleri hakkında bilinçli kararlar 

vermelerine destek olmanın yanı sıra bu hedeflere ulaşmalarına yardımcı olmak için onlara 

kullanmaları için özgeçmiş mektuplarının hazırlanması, sosyal medyanın uygun kullanılması 

gibi çeşitli araçların sunulmasıdır (Skiem ve Brooks, 2018). Kariyer koçluğunun tercih 

edilmesinin başlıca sebepleri göz ardı edilen kariyer seçeneklerinin görülmesi, anlaşılması, 

genişletilmesi, çalışma hayatına ilişkin memnuniyet düzeyinin artırılması, korku, güven 

eksikliği veya hayal kırıklığının azaltılmasıdır (Linder-Pelz ve Hall, 2004). 

Yaşam koçluğu, bireylerin iş yaşamlarının yanı sıra kişisel yaşamlarını da iyileştirmeye 

odaklanan bir koçluk türüdür. Yaşam koçluğu, bir kişinin bir beceriyi ilk kez öğrenmesine; 

mevcut becerilerini sürdürmesine ve geliştirmesine, istenmeyen becerileri sergilemeyi 

zayıflatmasına ve mümkünse durdurmasına yardımcı olmayı içermektedir (Nelson-Jones, 

2006). Ek olarak, bireyin geçmişteki problemlerini çözmesine destek vererek geleceği daha 

aydınlık hale getirmeye, umut düzeyinin ve farkındalığın artırılmasına, olay ve olguların daha 

detaylı anlaşılmasına katkı sağlamaktadır (Skerten ve Chapman, 2006).  

Son zamanlarda giderek popüler hale gelen satış koçluğu, yönetim kaygılarından dolayı ortaya 

çıkmaktadır. Bu bağlamda satış koçluğu, bir işletmenin performansını artırmak suretiyle satış 

Koçluk

Eğitim 
koçluğu

Yönetici 
koçluğu

Kariyer 
koçluğu

Yaşam 
koçluğu

Satış 
koçluğu
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birimlerinin koçluk hizmetleri kapsamında yürütülmesini ifade etmektedir (Dyouri ve 

Azdimousa, 2019). Kısacası satış koçluğu, bir ürün veya hizmetin satılmasında işletmeyi lider 

pozisyona ulaştıracak profesyonel süreçlerdir (Rosen, 2010).  

3. Eğitim Koçluğu  

Eğitim koçluğu, son zamanlarda giderek daha önemli bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır 

(Campbell, 2015). Çünkü eğitim, bireyin hayattaki olumlu ve olumsuz durumları 

karşılaştırmasını sağlayan önemli bir süreçtir. Bireyin geleceğini daha iyi şekillendirmesi ancak 

eğitim yoluyla mümkündür. Eğitim, insan hayatında önemli bir faktördür, çünkü belirli bir şey 

hakkında bilgi sahibi olunduğunda, daha doğru kararlar vermek kolaylaşabilmektedir (Bhat, 

2014). Bununla birlikte, eğitim bireyin düşünme, çalışma, yaşama biçimi üzerinde ve bireylerin 

doğru ile yanlışı ayırt etmesinde büyük etkiye sahiptir (Bano, 2015). 

Koçluk, eğitim kurumlarında kritik öneme sahiptir. Çünkü eğitim koçluğu, öğrenciler için 

eğitim ortamlarında sonuçları iyileştirmeyi amaçlayan çok çeşitli yöntemleri kapsamaktadır 

(Campbell, 2015). Bu kapsamda eğitim koçluğu; koçun sorgulama, aktif dinleme ve uygun 

meydan okuma yoluyla koçluk yapılan kişinin kendi kendine öğrenmesini kolaylaştırdığı, artan 

kişisel farkındalık ve kişisel sorumluluk duygusu yoluyla öğrenme ve gelişimin geliştirilmesine 

odaklanan destekleyici bir yaklaşımdır (Van Nieuwerburgh, 2012). 

Eğitim koçluğu, temelde öğretim ve eğitimde kullanılan bir yöntemdir. Eğitim koçu 

gözlemcidir, tercümandır, öğrencinin nerede ve nasıl gelişmesi gerektiğini bilir, geri bildirimde 

bulunur ve öğrencinin özgüvenini artırır. Bireyin yanında olup sürekli gözlem yapmakta fakat 

herhangi bir müdahalede bulunmamaktadır. Gerektiği noktalarda zorluğu nasıl aşacağına dair 

danışana yol bulmasını sağlamaktadır (Koçel, 2001). Bu açıdan eğitim koçluğu daha çok iki 

yönlü bir iletişim sürecidir. Eğitim koçluğu yapılması beklenen öğrenciler sonuç verdiğinde, 

koçlar geri bildirimde bulunacak ve öğrencilerin eylemlerini yeniden düzenlemelerine izin 

verecektir. Bu süreç beklenen sonuçlara ulaşana kadar devam edecektir (Champathes, 2006). 

Böylelikle eğitim koçu, bireyin aktif bir şekilde öğrenmesini sağlamaktadır. Bireyler aslında işi 

kendi başlarına yapmaktadırlar. Sorgulayarak, düşünerek, problem çözerek, tahminlerde 

bulunarak ve kararlar alarak gelişmeye çalışmaktadırlar. Bu şekilde yeni bilgi, beceri ve 

yetenekler kazanmaktadırlar (Koçel, 2001). 

Eğitim koçluğu bireysel veya ekip çalışması, okul başarısı, sınav kaygısı, kariyer rehberliği,  

öğrenme başarısı, aktiviteler, zaman yönetimi gibi öğrencilerin ihtiyaç duyduğu konu ve 

alanlarda destek sağlamaktadır. Eğitim koçluğu, öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerini 

teşvik etmeyi, onları aktif öğrenmeye alıştırarak akademik başarılarını artırmayı 

amaçlamaktadır (Gynnild vd., 2007).  

Eğitim koçluğu, yurt dışında birçok ülkede faydalanılan bir koçluk türüdür. Örneğin Amerika 

Birleşik Devletleri (ABD)’ndeki okullar, öğretmenlerin ve dolayısıyla öğrencilerin başarılı 

olmasına yardımcı olmanın bir yolu olarak eğitim koçluğu uygulamalarına uzun yıllardır yer 

vermektedir. Birçok okul eğitim koçluğu modelini özel olarak öğrencilere uygulamış ve bu 

uygulamalarla başarıyı yakaladığını vurgulamıştır (Hasbrouck, 2017). ABD gibi gelişmiş 

ülkelerde sıklıkla yararlanılan eğitim koçluğu, gelişmekte olan ülkelerde de giderek 

yaygınlaşmaya başlamıştır. Örneğin, Malavi’de öğretmenleri tamamlayıcı okuma materyalleri 

ile çeşitli pedagojik stratejileri kullanma konusunda destekleyen yarı deneysel bir araştırma 

gerçekleştirilmiş ve öğretmenlere kıyasla eğitim koçlarının bu uygulamaları yapabildiği 
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görülmüştür. Çünkü, gelişmekte olan ülkelerdeki öğretmenlerin okul deneyimleri, genellikle 

yetişkinler olarak nasıl öğrettiklerini ve öğrendiklerini etkileyen geleneksel modellere 

dayanmaktadır. Bu durum ise eğitim koçluğunun ihtiyacını gözler önüne sermektedir (Bean, 

2014). 

Eğitim koçluğu Türkiye’de ise uygulamalı olarak 2012-2013 yılı arasında bir proje kapsamında 

19 okul, 429 öğretmen 8. ve 12. sınıfların yer aldığı 1880 öğrenci ile araştırılmıştır. Uygulama 

kapsamında, bazı okullarda eğitim koçları, öğrenciler ile haftada bir kez rutin olarak 

görüşürken, bazı okullarda ise öğrencinin ve eğitim koçunun uygun olduğu boş zaman 

dilimlerinde görüşülmüştür. 2013-2014 yılında ise sayı artırılmış ve 482 öğretmen, 2594 

öğrenci araştırılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, eğitim koçunun öğrenciyi rutin olarak 

gözlemlemesi, onlara özel ders programı hazırlaması, her deneme sınavı sonrası sınav sonuç 

analizi yapması, velileri süreç hakkında bilgilendirmesi, motivasyonu artıracak kültürel 

faaliyetlere teşvik etmesi gibi uygulamaların öğrencinin başarısını artırdığı bulunmuştur (Çam-

Tosun, 2017). Bu bağlamda, Çatalbaş’ın (2017) 2015-2016 yılları arasında 58’i deney 58’i 

kontrol olmak üzere 116 8. sınıf öğrencisi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaya göre eğitim 

koçluğu uygulamalarından önce gerçekleştiren ön-test sonrasında elde edilen bulgularda, deney 

ve kontrol grubunda yer alan öğrencilerin, Matematik dersine ilişkin akademik başarı 

düzeylerinde önemli bir farklılık görülmediği; eğitim koçluğu uygulamalarından sonra deney 

grubunda yer alan öğrencilerin Matematik dersine ilişkin ön-test ve son-test puanları arasında 

(AOön-test=81.58, S=16.41; AOson-test=86.58, p<.05), Fen Bilgisi Bilgisi dersine ilişkin ön-

test ve son-test puanları arasında (AOöntest=82.31, S=14.05; AOson-test=86.03, p<.05) ve 

Türkçe dersine ilişkin ön-test ve son-test puanları arasında da (AOön-test=81.93, S=15.15; 

AOson-test=86.03, p<.05) istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık olduğu sonucu ortaya 

çıkmıştır. Çalışma bulgularına göre eğitim koçluğu uygulamalarından faydalanan öğrencilerin 

ders başarısının, eğitim koçluğu uygulamalarından faydalanmayan öğrencilere oranla daha 

yüksek olduğu bulunmuştur. 

Diğer taraftan eğitim koçu, öğrencinin kendini tanımasını sağlayarak var olan potansiyelini 

ortaya çıkarmayı hedeflemektedir. Eğitim koçu öğrenci adına kararlar vermemektedir. 

Öğrencinin hedeflediği yolda önüne çıkabilecek engelleri önceden görerek öğrencinin yolunu 

aydınlatmaya çalışmaktadır (Oğuş, 2015). Eğitim koçu, eğitim-öğretim sürecinde öğrencilerin 

eğitimiyle sürekli olarak ilgilenmektedir. Öğrenciyi gelenekselci bir yaklaşım olan 

ezbercilikten uzaklaştırarak yapılandırmacı yaklaşımla öğrencinin öğrenimde devamlılığını 

sağlayabilmesi için öğrencilere yardım etmektedir. Öğrenciler ders çalışmaktan kaçınarak veya 

sürekli aynı şeyleri deneyerek farklı sonuçlar elde etmeye çalışmaktadır. Ancak yöntem ve daha 

önceki başarısızlıkların bıraktığı bilinçaltı düşünceler sonucu değiştirmemektedir. Bu durumda 

öğrencilerin motivasyonları düşmekte ve kendilerine olan inancı azalmaktadır. Kendine 

inanmayan ve motivasyonu olmayan bireylerin akademik başarılarının artması da mümkün 

değildir. Eğitim koçu, öğrenciye sorular sorarak öğrencinin düşünmesini sağlamaktadır. 

Düşünen ve sorgulayan bireyler ilerlemek için atılması gereken büyük adımı atmış 

sayılmaktadır. 

Eğitim koçu bireyle görüşmelerini başkalarıyla paylaşmayan, sabırlı, göz teması kurarak etkin 

bir dinleyici olan, konunun dışına çıkmadan gerekli soruları soran, öğrencinin yerine kendini 

katmadan farklı bakış açısıyla tarafsız olmalıdır. Eğitim koçu, iletişim konusunda becerikli, 

güvenilir, insan canlısı, bilgili ve sorumluluklarını yerine getiren bireydir (Köktürk, 2006). Bu 

çerçevede, etkileyici ve verimli bir eğitim koçunun başlıca özellikleri Şekil 3’te yer almaktadır. 
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Şekil 3. Eğitim Koçunun Başlıca Özellikleri 

Kaynak: Köktürk (2006)’dan uyarlanmıştır. 

Şekil 3’te görüldüğü üzere bir eğitim koçunun başlıca rolü, açık uçlu sorular sormak ve bilişi 

geliştirmektir. Bu bağlamda bu süreçte öğrenciyi dinlemek ve yargılamamak, en kritik 

becerilerdir. Eğitim koçu, açık, saygılı ve iletişimi güçlü olan bireyler olmalıdır (Williamson, 

2012). Bununla birlikte eğitim koçu ve öğrenci arasında yüksek güvene dayalı bir ilişki 

kurulması (Schiemann vd., 2019), sinerji ve etkileşimin oluşturulması önem arz etmektedir 

(Dolezal, 2016). 

4. Sonuç 

Değişim, gelişim ve farkındalık geliştirmek isteyen bireylerin başvurduğu kişiler koçlardır. 

Koç, bireyin kendinin farkına varmasını sağlayarak, engelleri görmesi adına adımlar atmasına 

yardımcı olur ve hiçbir şekilde yönlendirme yapmamaktadır. Bu da onu mentor, terapist ve 

danışmanlıktan ayırmaktadır. 

Birçok alanda olduğu gibi eğitim alanında da koçlar bulunmaktadır. Eğitim koçluğu, her ne 

kadar yeni bir kavram gibi görülse de ilgili literatürde uzun zamandır yer edinmiştir. Eğitim 

koçluğu olarak atfedilen koçluk sisteminde öğrencilerin kendilerini keşfederek, hedefler 

belirlemesi ve bu hedefler noktasında davranışlarını düzenlemesi söz konusudur. Bununla 

birlikte eğitim koçluğu, cesaret verici ve güçlendirici bir ortamda öğrencilerin sorunlarını 

çözmeleri için onları motive ederek daha iyi öğrenenler olmalarına yardımcı olmaktadır. Belirli 

bir sonuca (örneğin, bir sınavda iyi bir not almak) öncelik vermek yerine, nasıl kendi kendini 

yöneten ve bağımsız bir öğrenen olma sürecine odaklanmaktadır. Eğitim koçluğu sayesinde 

öğrenciler hem sınıf içinde hem de sınıf dışında sürdürülebilir ve kalıcı bir başarı elde 

edebilmektedir. 

Eğitim koçluğu aracılığıyla öğrencilere soru sorma becerileri ve iş birliği yapma yetisi 

kazandırılarak motivasyonları artırılmaktadır. Koçların öğrenciler ile olan iletişimindeki 

olumlu etkiler göz önüne alındığında; eğitim koçluğunun eğitim verilen özel kurum ve 

kuruluşlarda yer alması önemli bir adım olarak atılabilir. Çünkü Kalçık (2017)’ın da vurgu 

Motivasyonu 
artıran

Empati kurabilen Etkili dinleyebilen
İletişimde güçlü 

olan

Duygusal zekâya 
sahip olan

Stres ile başa 
çıkabilen

Güvenilir olan
Eğitmenliğe karşı 

ilgili olan

Yapıcı davranışları 
olan

Farklı yaş 
aralığındaki 

bireyleri anlayan

Geribildirimde 
bulunan

Tarafsız olan
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yaptığı üzere koçluk mesleği günümüzde, yeni olan diğer meslek dalları gibi bütünüyle 

bilinmemektedir. Bu süreçte, öğrenciler ve ebeveynler koçlardan ne gibi bir fayda elde 

edeceğini bilmemektedir. Bu nedenle hizmet içi eğitim yoluyla eğitim koçluğunun okullara ve 

ebeveynlere tanıtılması önemlidir. Bununla birlikte lisans eğitiminde öğretmen adaylarına 

koçluk üzerine eğitimler verilebilir. Aileler ve öğrenciler arasında köprü görevi gören koçların 

birçok öğrenciye ulaşabilmesi adına resmi kurumlar aracılığıyla ailelere ve öğrencilere 

eğitimler verilebilir. 
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işletmecilik faaliyetleri açısından önem arz eden bu iki kavrama odaklanan 

çalışmaların ilgili literatürde sınırlı kaldığı dikkat çekmektedir. Buradan 
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kapsamında makro ve mikro politik riskler tanımlanarak uluslararası 

işletmecilik faaliyetlerine ve işletmelere olan etkileri kavramsal açıdan ele 

alınmıştır. 
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1. Giriş  

Ev sahibi ülkedeki üretimin akılcı işletmecilik uygulamalarına fırsat sunması, yeni pazarlara 

açılma isteği, ev sahibi ülkede iş yapma kolaylığı gibi çekici faktörler sebebiyle işletmeler, artan 

rekabet koşullarına uyum sağlamak adına uluslararasılaşma gayreti içerisinde yabancı pazarları 

tercih etmektedir (Özbozkurt, 2019: 710; Özbozkurt, 2020: 414; Yeşilkuş ve Özbozkurt, 2021: 

53). Ancak, uluslararası işletmecilik faaliyetleri günümüz iş dünyasında giderek artsa da, 

işletmeler hala iş yapmayı olumsuz etkileyebilecek siyasi olayları ve süreçleri kapsayan politik 

risklere karşı kırılgan ve hassastır (Alon ve Herbert, 2009: 127). Bu nedenle uluslararası 

işletmecilik faaliyetlerinde politik riske atfedilen önem son yıllarda artmış ve politik risklerin 

nasıl yönetilmesi gerektiğine ilişkin araştırmalara ağırlık verilmiştir (Giambona vd., 2017: 523). 

Politik risk; savaş, savaş tehdidi, vergi kanunları, varlıkların kamulaştırılması veya kârın ana 

ülkeye geri gönderilmesinin kısıtlanması gibi bir ülkenin politik yapısındaki veya 

politikalarındaki bir dizi değişikliği içermektedir (Dzidrov ve Dzidrov, 2010: 553). Politik risk, 

uluslararası işletmeler için bir ülkenin politik ve kurumsal ortamından kaynaklanan ancak 

işletmenin performansı üzerinde doğrudan etkileri olan risk faktörlerini kapsayan bir kavramdır 

(Leitner ve Meissner, 2016: 1). 

Politik riskin hem bir ülkedeki tüm firmaları etkileyen makro bir perspektifi hem de yalnızca 

belirli endüstrileri, firmaları veya projeleri etkileyen mikro bir perspektifi bulunmaktadır (Alon 

ve Herbert, 2009: 127). Farklı bir ifadeyle, makro politik risk, ev sahibi ülkedeki firmaların 

çoğunu veya tamamını etkileyen bir iç savaş gibi daha yaygın faktörlerden oluşurken, mikro 

politik riskler işletmelerin belirli süreçlerini etkilemektedir (Alon ve Martin, 1998: 12). Bir 

ülkedeki makro ve mikro politik risklerin yüksek olması, ekonomi politikalarında belirsizliği 

artırmakta ve bu belirsizlik, ev sahibi ülkenin ekonomik performansını zaman içinde olumsuz 

etkilemektedir (Savrul ve Azazi, 2019: 98). Önemli olan, makro ve mikro politik risk 

faktörlerini tanımlayarak bu risklerden işletmelerin nasıl etkilendiğinin anlaşılmasıdır (Emir ve 

Kurtaran, 2005: 40). 

Bu bilgiler ışığında, bu çalışmada politik riskin kapsamı açısından makro ve mikro politik 

riskler araştırılmıştır. İlgili literatürde makro ve mikro politik risklere ilişkin araştırmaların 

kısıtlı düzeyde kaldığı görülmüştür. Bu sebeple çalışma kapsamında makro ve mikro politik 

riskler tanımlanarak uluslararası işletmecilik faaliyetlerinde bu risklerin işletmeler üzerindeki 

muhtemel etkileri ele alınmıştır. Alan yazının derlenmesiyle oluşturulan bu çalışmanın, makro 
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ve mikro boyutuyla incelenmiş olan politik risklerin uluslararası işletmecilikteki etkisi 

konusunda uygulayıcılara ve gelecekteki makro ve mikro politik risk çalışmalarına yol gösterici 

olacağı düşünülmektedir. 

2. Kavramsal Çerçeve 

2.1. Politik riskler ve kapsamı 

Politik riskler, yabancı ülkede resmi makamların müdahaleci davranışları, korumacı 

politikaları, ticaret ve yatırım konularında koydukları engeller, aşırı bürokrasi, etik olmayan 

idari davranışlar, resmî kurumlarda rüşvet, yolsuzluk, yabancı işletmelere karşı negatif 

ayrımcılık, toplumsal düzen bozuklukları ve politik istikrarsızlık gibi faktörlerden 

kaynaklanmaktadır (Mirze ve Ülgen, 2010: 320). Ek olarak, kritik yasal boyutlar olan mülkiyet 

hakları, fikri mülkiyetin korunması, ürün sorumluluğu ve vergilendirme politikaları da politik 

riskler kapsamında değerlendirilmektedir (Çavuşgil vd., 2008: 12).  

Önemli ölçüde heterojen bir yapıda bulunan politik riskler (Hill, 1998: 288), ülkeler ve sektörler 

arasında, şirketlerin faaliyet gösterdiği alanlar ve belirli projeler temelinde değişebilmektedir. 

Örneğin, bir pazarda petrol alanında faaliyet gösteren işletmeler açısından risk olabilmekle 

birlikte çimento ya da tekstil üretimi yapan işletmeler açısından bir risk olgusu söz konusu 

olmayabilmektedir. Kapsamı açısından riskler, bir ülkede meydana gelen ve tüm işletmelere 

etkisi olan makro risk ve belirli bir işletme ya da proje bazında risklerden, farklı bir ifadeyle 

mikro risklerden oluşmaktadır. Makro ve mikro düzeydeki politik riskler, iç ve dış ekonomik, 

politik, toplumsal ve yönetsel bileşenlerden etkilenmektedir (Aydın, 2013: 30). Bu anlamda, 

politik risklerin tespit edilmesi, ölçülmesi ve yönetilebilmesi bağlamında risklerin tanımlanarak 

kategorize edilmesi gerekmektedir. 

Politik risklerin makro ve mikro boyutuna dikkat çeken Robock (1971: 9), makro politik 

risklerin; tüm yabancı girişimlere kısıtlama getiren, rejimde meydana gelen değişiklikler, ihtilal 

ve çatışmalar gibi politik şiddet olaylarını içermekte olduğunu; mikro risklerin ise, sadece 

belirli bir sektörü veya belirli bir alandaki işletme faaliyetlerini etkilediğini vurgulamıştır. 

Buradan hareketle aşağıda yer alan Tablo 1’de politik riskler ile ilgili genel çerçeve 

oluşturularak içsel ve dışsal boyutlarıyla makro ve mikro düzeydeki politik riskler ele 

alınmıştır. 

Tablo 1. Politik Risk Değerlendirmesinde Genel Çerçeve 

 Makro                                Mikro 

 Toplumsal İlişkili Hükümet İlişkili Toplumsal İlişkili Hükümet İlişkili 

İÇ
S

E
L

 

  

 Ayrılıkçı çatışmalar 

 Etnik/dinsel kargaşa 

 İhtilal 

 İç savaş  

 Ayaklanma/terörizm 

 Ülke çapında grev 
protesto ve boykotlar 

 Toplumsal görüş 
değişiklikleri 

 Sendika faaliyetleri 

 Millileştirme/kamulaştırma 

 Sürüngen kamulaştırma 

 Transfer kısıtlamaları 

 Liderlik mücadeleleri 

 Radikal rejim değişikliği 

 Yüksek enflasyon 

 Yüksek faiz oranları 

 Bürokratik engeller 

 

 Seçici terör 

 Seçici grev 

 Seçici protesto 

 İşletmelere karşı ulusal 
düzeyde boykot 

 Seçici millileştirme/ 
kamulaştırma 

 Seçici yerelleşme 

 Ortak girişim yapma 
baskısı 

 Ayrımcı vergilendirme 

 Yerel yasa/kanunlar 

 Sektörel düzenlemeler 

 Sözleşme ihlali 

 Yerel rakiplere yardım 
edilmesi 

 Fiyat kontrolleri 
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D
IŞ

S
A

L
 

  D
ış

sa
l 

 Milletlerarası gerilla 
savaşı 

 Uluslararası terörizm 

 Uluslararası kamuoyu 

 Yatırımın ülkeden 
çekilmesi baskısı 

 Nükleer savaş 

 Konvansiyonel savaş 

 Sınır çatışmaları 

 Müttefik değişiklikleri 

 Ambargo/uluslararası boykotlar 

 Yüksek dış borç oranı 

 Uluslararası ekonomik 
istikrarsızlık 

 Uluslararası aktivist 
gruplar, 

 Yabancı Çok Uluslu 
İşletme rekabeti, 

 Seçici uluslararası terör 

 İşletmelerin uluslararası 
boykotu. 

 Ev sahibi ülke ve ana 
ülke arasındaki 
diplomatik gerginlikler 

 İkili ticaret anlaşmaları 

 Çok taraflı ticaret 
anlaşmaları 

 İthalat/ihracat 
kısıtlamaları 

 Yabancı hükümetlerin 
müdahaleleri 

Kaynak: Simon (1982: 67) 

2.1.1. Makro politik riskler 

Ülke seviyesinde riskler olarak da ifade edilen makro risklerin ülke içerisinde meydana gelen 

birtakım politik olaylara bağlı olarak yabancı yatırımlara geniş kapsamlı etkisi olmakla birlikte, 

ülke içerisindeki tüm endüstri ya da sektörleri etkilemektedir (Alon ve Herbert, 2009: 127). 

Makro politik riskler, bir ülkede tüm yabancı firmaların kamulaştırılması, vergi kanunlarında 

değişiklikler, fiyat kontrolleri, çevresel düzenlemeler, sermaye transferi kısıtlamaları, yabancı 

mülkiyet ve yabancı işçi çalıştırmadaki sınırlamalar, yerel düzenlemeler gibi özellikle yabancı 

işletmeleri etkileyen kısıtlamalardan oluşmaktadır (Emir ve Kurtaran, 2005: 41). 

DEİK (2011: 7)’e göre, ülke seviyesindeki politik, yasal ve ekonomik sistem boyutundaki 

riskler ele alınırken bazı unsurlar önem taşımaktadır. Örneğin, yabancı yatırıma karşı 

hükümet/muhalefetin genel tavrı, ana ülke ve ev sahibi ülke arasında kurulan ilişki, iç hukuk 

kapsamında yatırımın yasal koruma güvencesi, kurumsal süreklilik ve sürdürülebilirlik, 

yürütme, yasama ve yargı arasındaki güçler ayrılığı, politik ve ekonomik istikrarsızlık, döviz 

kontrol rejimi, likidite durumu, ülkenin rezervlerinin borç servisini karşılayabilme derecesi, 

transfer ve konvertibilite deneyimi, başka ülkeyle silahlı çatışma olasılığı, iç karışıklık ve 

politik şiddet olasılığı, siyasi bağlamda harekete geçirilen şiddet eylemi olarak oluşabilecek 

gerilimlerin varlığı gibi unsurlar bu doğrultuda değerlendirilmektedir. 

Robock (1971: 9)’a göre makro politik riskler, dolaylı ve aralıklı, doğrudan ve kalıcı 

olabilmektedir. Politik karışıklıklar meydana geldiğinde, yabancı işletmeler hedef haline 

gelebilmektedir. Söz konusu dolaylı politik risklere, 1969 yılında dönemin başkanı Nixon’ın 

elçisi olarak Nelson Rockefeller’ın Arjantin’de Buenos Aires’e gerçekleştirdiği ziyaret 

esnasında aynı zamanda, Nelson Rockefeller’ın da kurucusu olduğu “International Basic 

Economy Corporation”a bağlı ABD menşeili birçok süpermarketin bombalanması örnek olarak 

verilebilmektedir. 

Doğrudan ve kalıcı makro politik risklere ise, 1959-1960 yıllarında, Küba’da Castro hükümeti 

tarafından özel işletmelere uzun dönemli olarak el konulması ve kamulaştırılması örnek 

verilebilmektedir. Özellikle, ABD’li dev işletmelerin kamulaştırılması ve ilişkilerin bozulması 

gibi sebeplerle 50 yılı aşkın süredir Küba ile ABD arasında gerilim meydana gelmiş ve ardından 

Küba ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi sürecine başlandığının duyurulması ile bu 

gerilim azalmıştır (www.aa.com.tr, Erişim Tarihi: 20.11.2022). 

Makro politik riskler, yanı sıra, yabancı yatırımlara karşı gerçekleştirilen kapsamlı siyasi 

boykotlar şeklinde de meydana gelebilmektedir. Örneğin, 1955’ten beri birçok Arap ülkesi, 

İsrail’de şubesi bulunan veya ticari isimlerini kullandıran işletmeleri boykot etmiş ve kara 

listeye almıştır (Collinson vd., 2006: 378). 1967 yılında, İsrail savaşından sonra boykotlar daha 

da artış göstermiştir. 1970’lerde ise daha kapsamlı bir boykot Çin’de meydana gelmiştir. 

Çin’de, dönemin Başbakanı’nın, Tayvan ile Güney Kore’ye kredi veren, yatırım yapan 

Amerikan şirketleriyle ortak girişim gerçekleştiren veya Vietnam Savaşı’na destek veren Japon 

şirketleriyle herhangi ticari bir bağ kurmaması dikkat çekmiştir (Robock, 1971: 9).  



Makro ve Mikro Politik Riskler İş Dünyasını Nasıl Etkiler? 

44 

 

Politik amaçlı boykotlara ilişkin bir başka örnekte de 11 Eylül 2001 olaylarının ardından ABD 

halkının, Irak’a müdahale süresince, Fransa’nın askeri operasyonlara destek vermemesi 

sebebiyle, Fransa menşeili ürünleri boykot etmesi ve Fransa’ya seyahat etmekten kaçınması 

görülmüştür. Bu kapsamda gerek küçük gerekse büyük işletmeler, bu siyasi kararın etkisini 

geniş çaplı bir şekilde hissetmiştir (Collinson vd., 2006: 378). 

2.1.2. Mikro politik riskler 

Mikro politik risklerin, makro politik risklere kıyasla daha sık oluştuğunu vurgulayan Robock 

(1971: 10)’a göre mikro politik riskler, işletme çevresinde, doğrudan seçilmiş belirli bir faaliyet 

alanında meydana gelen, ani ve siyasi kaynaklı değişimleri içermektedir. Uluslararası 

işletmecilik faaliyetlerinde bulunan yöneticiler de bu türden yaşanan değişimler neticesinde 

mikro politik risklerle yoğunlukla mücadele etmeye gayret göstermektedir. Mikro politik riskler 

konusunda hassas olan sektörler, ülkeden ülkeye veya zamanla ülke içerisinde 

farklılaşmaktadır. 

Collinson vd. (2006: 378)’ye göre ise mikro politik risk, belirli sektörleri veya yabancı 

işletmeleri etkilemekle birlikte, genellikle sanayiye ilişkin düzenlemeler, belirli tür işletme 

faaliyetlerindeki vergiler ve yerel içerikli kanunlar gibi hükümet uygulamalarının sonucunda 

meydana gelmektedir. Buradan hareketle kısaca mikro politik riskler, belirli bir sektöre, 

ülkedeki belirli bir endüstri, işletme veya projeye yöneliktir (Alon ve Herbert, 2009: 127). 

DEİK (2011: 8)’in de ifade ettiği üzere, aynı ülke içerisinde olmasına karşın, belirli projelerin 

çeşitli özellikleri, karşılaşılabilecek politik risk faktörleri ve bunlardan etkilenme olasılığında 

farklılık meydana gelebilmektedir. 

Diğer taraftan, Robock (1971: 10)’a göre ise, kamu kuruluşları, politik riskler konusunda en 

büyük hassasiyet derecesine sahiptir. 1950-1960’lı yıllarda yabancı yatırımcılar tarafından 

gerçekleştirilen kamu yatırımları, politik ve ekonomik açıdan hem ev sahibi ülkeler hem de 

yatırımcılar tarafından tercih edilmiştir. Ancak sonrasında, kalkınma hedefleri ve ulusal 

güvenlik gibi sebeplerle, bu eğilim değişime uğramıştır. Geçmişte, özellikle petrol ve 

madencilik gibi doğal kaynakların işlenmesi ile ilgili sektörler, yükselen milliyetçi duygular ve 

doğal kaynaklardan sağlanan gelirlerin, özel sektörün kâr etmesine hizmet etmektense, ulusal 

refahın sağlanmasına olumlu etkisinin bulunması bağlamında yüksek düzeyde politik riske 

maruz kalmıştır.  

Collinson vd. (2006: 378) de benzer şekilde, bir endüstride yabancı firmaların hâkimiyeti ve 

sundukları ürünlerin artan düzeydeki rekabet gücünün önemli bir mikro politik risk belirleyicisi 

olduğunu belirtmiştir.  Örneğin; Financial Times’da yer alan habere göre (https://www.ft.com, 

Erişim Tarihi: 01.12.2022) ABD’de, elektronik ürünlerin onarımında faydalanılan el aletlerini 

üreten KOBİ’ler geçmişte, kendi ürünleri ile rekabet içerisindeki ürünlerin ithalatına yüksek 

vergilerin uygulanması noktasında bir araya gelerek güç birliği yapmıştır. Meydana gelen 

ticaret açığı ve üreticilerin yaşadığı istihdam kaybı sebebiyle üreticiler, Ulusal Üreticiler 

Birliği’nin de desteğiyle, Dünya Ticaret Örgütü’nün düzenlemelerinin göz ardı edilmesini ve 

sektörlerine özgü ithalata ilişkin vergilerde artış gerçekleştirilerek ülkelerinde bu sektörün 

korunması konusunda ısrarcı olmuştur. Bu bağlamda, güçlü çıkar grupları tarafından 

yönlendirilmekte olan hükümetlerin önceliklerinde meydana gelen değişimlerin önemli bir risk 

kaynağı ve uluslararası işletmecilik faaliyetlerinde kritik öneme sahip olduğu 

söylenebilmektedir. 

Robock (1971: 10) ise ek olarak, Almanya’nın güçlü otomotiv endüstrisine dikkat çekerek 

burada ilgili endüstride yer alan yabancı işletmelerin çok düşük bir paya sahip olması sebebiyle 

bu durumun onlar için düşük politik riski içerdiğini belirtmiştir. Ancak, 1970’lerden itibaren 

Peru’daki bakır madenciliğinde görülebileceği üzere yabancı işletmelerin endüstriye büyük 

oranda hâkim olması durumunda yüksek politik riski beraberinde getirebileceğini ifade etmiştir. 
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Riski etkileyen ve artmasına sebebiyet veren bir diğer faktör ise, ülkelerin kendilerine ait 

işletmelerinin başarılı olarak yönetilebilmesi ve faaliyette bulunabilmesidir. 

3. Sonuç ve Öneriler 

Politik risk, bir ülkedeki siyasi kararların, siyasi veya toplumsal olayların yatırımcıların para 

kaybedecekleri veya yatırım yapıldığında beklenilen ölçüde kazanamayacakları şekilde iş 

ortamını etkileme olasılığıdır (Howell, 2001: 4). Farklı bir ifadeyle politik risk, politik 

ortamdaki belirli bir eylemin veya eylemsizliğin, dolaylı ve aralıklı ya da doğrudan ve kalıcı 

olarak, makro ve mikro düzeyde işletmelerin ekonomik sonuçlarında olumsuz veya olumlu 

değişikliklere neden olma ihtimalidir (John ve Lawton, 2018: 849). Nitekim bu tanım, politik 

riskleri hem ev sahibi ülke hem de ev sahibi olmayan ülke ortamlarından kaynaklanan güçlerin 

neden olduğu hem makro hem de mikro unsurları içeren bir kavram olarak görmektedir (Xifré, 

2013: 5). 

Politik risk kapsamındaki makro ve mikro politik risk faktörleri, doğru bir şekilde tanımlanmalı 

ve bu risk türlerinin işletmeler üzerindeki etkileri anlaşılmalıdır (Emir ve Kurtaran, 2005: 40). 

Bu bağlamda makro riskler, ev sahibi ülkede veya belirli bir coğrafi bölgede faaliyet gösteren 

tüm işletmeleri etkileme potansiyeline sahiptir (Alon & Herbert, 2009:129). Örneğin, belirli bir 

ev sahibi ülkenin jeopolitik durumu, küresel ekonomideki rolü ve rejim yapısı, ödemeler 

dengesi, düzenleme değişiklikleri, savaş ilanları ve hükümet yapısındaki değişiklikler gibi bir 

dizi olaylar, uluslararası işletmecilik faaliyetlerinde amaçlanan bir hedefi veya yürütme şeklini 

değiştirebilecek yatırım risklerini meydana getirebilir (Lessen, 2012: 24). Diğer taraftan, mikro 

politik riskler ise işletmelere özgü olmakla birlikte işletmenin belirli bir ticari faaliyetini 

etkileyebilmektedir (Du Toit, 2013: 6). Açık bir ifadeyle, bir işletmenin söz konusu yatırımıyla 

ilgili sektöre özgü risklerdir çünkü bu risklerin etkisi yalnızca belirli bir faaliyeti kapsamaktadır 

(Lessen, 2012: 24). Politik riskler kapsamındaki bu riskler değerlendirilebilirdir ve makro ve 

mikro risklerin etkisini azaltmak için işletmeler uygun yönetim araçlarından faydalanarak hem 

mülk hem de gelir kayıpları önlenebilir ya da azaltılabilir (Al Khattab vd., 2008: 688).  

Makro ve mikro politik risklerin olumsuz etkilerinden en az düzeyde etkilenmek için 

işletmelerin, ev sahibi ülkedeki göstergeleri ve gelişmeleri yakından takip etmesi 

önerilmektedir. Bu göstergeler, ev sahibi ülkedeki yeni siyasi partilerin yükselişi, yaklaşan 

seçimler veya bir ülkeyi etkileyen yeni ticaret anlaşmaları olabilmektedir. Önemli pazarlardaki 

potansiyel politik risklerin takibi için stratejistlere danışılmalıdır. Bu şekilde, proaktif bir bakış 

açısıyla sorunlar ortaya çıkmadan erken uyarı sistemleri devreye alınabilir. Böylece riskin 

beraberinde gelen tehditler anlaşılırken aynı zamanda fırsatlar da keşfedilebilir.  
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