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ÖN SÖZ 

Bu çalışmada kamusal örgütlerde görev yapan atanmış ve seçilmişler 

arasında çatışmaya neden olan faktörler ile bahse konu tarafların 

çatışmayı yönetmede tercih ettikleri stratejiler araştırılmıştır. Ayrıca, 

çatışmaya neden olan faktörlerin etkisini optimum seviyeye 

indirgeyecek önerilere de yer verilmiştir. Araştırmanın yazın taraması 

bölümünde çatışma, genel olarak çatışmaya neden olan yapısal, 

bireysel ve iletişim kaynaklı faktörler ile çatışma türleri ve çatışma 

yönetimi stratejileri üzerinde durulmuştur. 

Uygulama kısmında ise TRB1 Bölgesinde görev yapan 241 kişiden 

toplanan verilerle yapılan analizler yazınla bağlantılı olarak 

tartışılmıştır. Anket formu ile katılımcılara araştırmacı tarafından 

belirlenen bazı faktörlerin çatışmaya neden olma düzeyleri ile 

katılımcıların çatışmayı yönetmede tercih ettikleri strateji ve teknikler 

sorulmuştur. Elde edilen sonuçlar, kamu örgütlerinde görev yapan 

atanmış ve seçilmişler arasındaki çatışmaların çoğunlukla yapısal 

faktörlerden kaynaklandığını, en yüksek oranda çatışmaya neden olan 

faktörün tarafların iletişim sürecinde kendilerine gelen mesajların 

içeriğini ve kaynağını sorgulamaması olduğunu ve gerek atanmışların 

gerekse seçilmişlerin çatışmayı yönetmek için daha çok birleştirici ve 

uzlaşıcı bir yönetim tarzını tercih ettiklerini göstermiştir. 

Araştırma sonuçlarına göre, atanmış ve seçilmişler arasında mevzuat 

ve uygulamadan kaynaklanan işbölümü çatışmaya neden olan en 

önemli yapısal faktör olarak dikkat çekerken;  mesajın kaynağının ve 
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içeriğinin doğruluğunun taraflarca sorgulanmaması çatışmaya neden 

olan en önemli iletişim kaynaklı faktör olarak göze çarpmaktadır. 

Araştırma, atanmış ve seçilmişler arasındaki kültürel farklılıkların 

çatışmaya neden olan en önemli bireysel faktör olduğunu ortaya 

çıkarmıştır.  
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GİRİŞ 
 

İçinde bulunduğumuz 21. asrın rekabetçi, aşırı çalışmaya dayalı iş 

hayatının genel olarak çalışanlar üzerindeki baskısını daha belirgin bir 

şekilde hissettirmesine bağlı olarak, özellikle kamusal hizmetleri ifa 

noktasında ortak kaynaklara mecbur edilmiş atanmış ve seçilmiş 

figürler arasında çatışmaya neden olan faktörler nitelik ve nicelik 

olarak artış göstermiştir. İçinde bulunduğumuz asrın gerek ferdi 

planda gerekse toplumsal bünyede birçok değişim, yenilik ve rekabete 

neden olduğu bir gerçektir. Küreselleşmenin etkisiyle, teknolojik, 

ekonomik, siyasal ve sosyal alanda gerçekleşen köklü yenilikler 

sadece özel sektörde değil; kamusal alanda da değişimi zorunlu hale 

getirmektedir. Bu değişimler karşısında birey ya direnip yok olup 

gitmeyi; ya da değişime ayak uydurmak suretiyle toplumsal hayattaki 

konumunu güçlendirmeyi tercih edecektir. Bu ikilemi yaşayan bireyin 

gerek kendi içinde gerekse toplumun diğer bireyleri ve bu bireylerden 

müteşekkil grup ve örgütlerle çatışma yaşaması kaçınılmazdır. 

Sosyal bir varlık olarak örgütler, birbirinden çok farklı kültür, eğitim, 

yaş, din, dil, ırk gibi özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu 

kadar farklı unsuru bünyesinde barındıran açık bir sistemin - ki bu 

sistem çok farklı müdahalelere maruz kalan kamusal bir örgütse – bu 

tür bir organizasyonun her zaman düzenli işleyeceğini düşünmek çok 

mümkün değildir. Çünkü farklı özelliklere sahip bireylerin, örgütsel 

süreç ve işleyişler konusundaki fikirleri de farklı olacaktır ve bu 

farklılıklar doğru algılanmadığı ve yönetilmediği takdirde bireyler 

arasında algılanan veya hissedilen veyahut açık bir takım çatışmaların 
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yaşanmasına neden olacaktır. Bunun dışında, kamusal niteliğe haiz 

örgütsel yapılarda bireylerin hali hazırdaki ve gelecekteki 

pozisyonlarını belirlemede kullanılan kriterlerin subjektif olması aynı 

hedefe yönelmiş bu bireyler arasındaki çatışmaları şiddetlendiren birer 

unsur olarak karşımıza çıkabilmektedir. Günümüzde dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de demokrasi, insan hakları, yönetimde çok seslilik 

kamu sektöründe öne çıkan kavramlar olarak göze çarpmaktadır. 

Demokrasinin gereği kamu hizmetlerinin atanmış ve seçilmiş figürler 

eliyle ifa ve koordinasyonu kaçınılmazdır. Atanmış ve seçilmişler -ki 

farklı kurumların sevk ve idaresinden sorumlu olabilecekleri gibi, 

gerek dünyada gerekse ülkemizde aynı kurum bünyesinde 

araştırmamıza konu olan bu iki tip figürü görmek pekâlâ mümkündür- 

kendi kurumlarının sorumluluk alanlarına terettüp eden kamu 

hizmetlerini ifa ederken özellikle eğitim düzeylerindeki farklılıklar, 

kaynak, yetki ve sorumlulukların tahsisi ve paylaşımı tabanlı 

sorunlardan mütevellid gerek bireysel gerekse örgütsel bazda çatışma 

yaşayabilmektedirler.  

Geleneksel yönetim biçiminde, tek tip birey (prototip) modelinden 

yola çıkarak oluşturulmak istenen huzur ortamında, çatışmaya tolerans 

gösterilmemesi ve derhal çözüme kavuşturulması benimsenir. Çağdaş 

yönetim yaklaşımlarında ise örgütsel değişimin bir gereği olarak 

çatışmalara ihtiyaç duyulur ve çatışmaların örgütsel hedefler 

doğrultusunda yönetilmesi benimsenir. Zaten günümüzde, örgütlerde 

tek tip düşünce biçimine değil, çok sesli bir yapıya ihtiyaç duyulduğu 

da bir vakıadır. Ancak, bu tür yapıların yönetilmesi hiç de kolay 
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değildir. Çünkü bu tür örgütlerde çatışmanın yoğunluğu artmakta ve 

yönetici çatışmayı optimum düzeyde tutmakta zorlanmaktadır. 

Dolayısıyla, atanmış ve seçilmişlerin çatışmaları örgütsel çıkar ve 

hedefler doğrultusunda, örgütsel performansı ve genelde toplumsal ve 

toplam faydayı maksimize edecek şekilde yönetmesi, öncelikle 

çatışmanın nedenlerini doğru teşhis etmesine daha sonra da bu 

nedenlerin çatışma davranışlarıyla ilişkisini doğru analiz etmesi ile 

mümkün olacaktır. Atanmış ve seçilmişler arasındaki çatışmalar belli 

bir yoğunluğa kadar faydalı olsa da; bir seviyeden sonra 

engellenmemesi halinde tarafların performans ve verimliliğinin 

düşmesine ve daha da önemlisi kurumlar arası çatışmalara sebebiyet 

vererek kamuda gerekli ahenk ve koordinasyonun zarar görmesine yol 

açacaktır. Atanmış ve seçilmişler arasında yukarıda kısaca bahsedilen 

negatif sonuçlara sebebiyet veren çatışmaların nedenlerinin doğru 

teşhisi ve analizi ile taraflar arasındaki çatışmanın yönetiminde doğru 

teknik ve stratejilerin kullanılması çoğu zaman kıt kaynaklarla ifa 

edilmeye çalışılan kamu hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliğin 

artmasına katkı sunacaktır. 

Çatışma konusunu ele alan ulaşabildiğim ve faydalandığım 

çalışmalardan birisi Ali Zengin tarafından 2009 yılında yüksek lisans 

tezi olarak hazırlanmış olup, çalışmada tarım sektöründe faaliyet 

gösteren KOBİ’lerde yaşanan çatışmaların nedenleri ve bu 

çatışmalarla başa çıkma tarzlarını irdelenmiştir. Özellikle çatışmaya 

neden olan unsurlar konusunda bahse konu çalışma önemli bir kaynak 

teşkil etmiştir. Diğer taraftan, 2003 yılında Şebnem Aslan’ın 
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hazırladığı ve kamusal alanda faaliyet gösteren hastanelerde yaşanan 

örgütsel çatışmaların nedenlerini ve bu çatışmaları yönetme 

stratejilerini inceleyen doktora tez çalışması atanma yoluyla kamu 

hizmeti ifa eden hastane yöneticilerinin çatışmayı ele alma biçimlerini 

irdelemesi yönüyle bu çalışmaya önemli katkılar sunmuştur. Mehmet 

Özel tarafından yapılan yüksek lisans çalışmasında ise kamu 

örgütlerindeki çatışmanın verimliliğe etkisi milli eğitim ve 

defterdarlık personelinin katılımıyla gerçekleştirilen bir anket 

çalışması ile ölçülmeye çalışılmıştır. Kamusal alandaki çatışmayı daha 

ziyade verimlilik gibi başka bir değişken üzerinden irdelese de, bu 

çalışma kamu örgütlerinde çatışmaya neden olan faktörlerin tespiti 

konusunda araştırmacıya yol göstermiştir. Son olarak, Ali İlker 

Gümüşeli tarafından yapılan doktora çalışması atanmış yönetici 

pozisyonundaki ortaöğretim okulları yöneticilerinin çatışmayla başa 

çıkma tarzlarını irdelemesi yönüyle araştırmada yararlanılan başlıca 

kaynaklar arasında sayılabilir.  

Gerek yukarıda bahsedilen çalışmalarda gerekse faydalandığım diğer 

ana kaynaklarda kamu veya özel sektörde atama yoluyla çalışan 

personel baz alınmıştır. Kaynaklarda doğrudan atanmış ve seçilmiş 

çalışanlar arasındaki çatışmaların çalışılmamış olması, bu çalışmayı 

daha özgün kılmaktadır. Bu nedenle atanmış ve seçilmişler arasında 

çatışmaya neden olan faktörlerin ve tarafların bu çatışmayı yönetme 

stratejilerinin ele alındığı bu çalışmanın doktora düzeyinde bu alanda 

yapılan ilk çalışma olma özelliğine sahip olabileceği öngörülmektedir.  



ÇATIŞMA YÖNETİMİ | 5 

 

 

 

Bu çalışma yedi ana bölümden oluşmaktadır. Çatışma, çatışma 

yönetimi ve atanmış seçilmiş kamu çalışanı kavramları ile yönetim 

teorilerinin çatışma olgusuna yaklaşımlarının ele alındığı ilk bölümü, 

çatışmaya neden olan faktörlerin irdelendiği ikinci bölüm takip 

etmektedir. Bu bölümde çatışmaya neden olan faktörler yapısal, 

bireysel ve iletişim kaynaklı faktörler olmak üzere üç kategoride 

incelenmiştir. Çatışmanın nedenlerini tümüyle ortaya koymak çok 

kapsamlı bir çalışmayı gerektirdiği için, bu çalışmada daha ziyade 

atanmış ve seçilmiş kamu personeli arasında çatışmaya yol açan 

unsurlar üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu çerçevede, işbölümü, işlevsel 

bağlılık, ortak kaynak kullanımı, yetki ve sorumlulukların belirgin 

çizgilerle ayrılmaması, ortak karar verme, denetim biçimlerindeki 

farklılıklar, statü ve güç farklılıkları, örgütsel büyüklük ve örgütsel 

değişim belli başlı yapısal faktörler olarak bu çalışmada irdelenmiştir. 

Yine, kişilik, beceri ve yetenek farklılıkları, eğitim düzeyindeki 

farklılıklar, değer ve algılamalardaki farklılıklar üzerinde çalışılan 

temel bireysel faktörlerdir. Son olarak, anlam güçlükleri, iletişim 

kanallarındaki aksamalar ve iletişim süreci bazlı sorunlar üçüncü bir 

alt başlık olarak incelemeye tabi tutulmuştur. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde ise çatışmalar çatışmanın tarafları, örgütsel amaçlara 

sağladığı katkı, ortaya çıkış şekli ve örgüt içindeki konumuna göre 

sınıflandırılmıştır. Çatışma yönetimine etki eden yaş, cinsiyet, kültür 

ve eğitim faktörlerinin ele alındığı dördüncü bölümde ayrıca çatışmayı 

yönetme stratejileri üzerine yoğunlaşılmıştır. Bu bağlamda, çatışma 

yönetim tarzlarından uygulamada en sık karşılaşılan birleştirici, ödün 

verici, kaçınmacı, hükmedici ve uzlaşmacı yönetim stillerinin yanı 
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sıra; problem çözme, oylama ve üçüncü tarafın müdahalesi teknikleri 

bu kısımda ele alınacak başlıca konulardır. Çalışmanın beşinci 

bölümünde ise araştırmanın konusu, önemi, denenceleri, amacı, sayıltıları, 

sınırlılıkları, yöntemi, evreni, bilgi toplama ve veri işleme araçları 

hakkında bilgi verilerek araştırmanın genel bir çerçevesinin çizilmesi 

hedeflenmiştir. Altıncı bölüm, TRB1 Bölgesindeki il ve ilçelerde 

kamu görevi yapan atanmış ve seçilmişler arasındaki çatışmaların 

nedenlerini ve tarafların bu çatışmaları yönetmede kullandıkları 

teknikleri tespite yönelik yapılan saha araştırmasından elde edilen 

bulgular ile bu verilerin analizini içermektedir. Son bölümde ise, 

araştırmanın sonuçları ile bu sonuçlar çerçevesinde yapılan bir takım 

önerilere yer verilmiştir. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

TEMEL KAVRAMLAR 

 

Bu bölümde ilk olarak çatışma ve çatışma yönetimi kavramları 

üzerinde durulacaktır. Çalışmanın esasını oluşturan bu iki anahtar 

terimin tanımlanmasından sonra araştırmanın diğer anahtar iki terimi 

olan atanmış ve seçilmiş kamu çalışanı kavramları açıklanacaktır. 

Birinci bölümde son olarak klasik, neo-klasik ve modern yönetim 

teorilerinin çatışma olgusuna yaklaşımları irdelenecektir. 
 

1.1. TEMEL KAVRAMLAR ve TANIMLARI 

  

Çalışmanın bu kısmında çatışma, çatışma yönetimi, atanmış ve 

seçilmiş kamu çalışanı olguları temel kavramlar olarak literatür 

çerçevesinde ele alınacaktır. Atanmış ve seçilmiş kamu çalışanı 

kavramlarını izahta literatürün yetersiz kalması nedeniyle yürürlükteki 

mevzuattan faydalanma zarureti hâsıl olduğunu belirtmekte fayda 

mülahaza edilmektedir. 

  

1.1.1. Çatışma 

  

Çatışma olgusunun tarihi insanlık tarihi kadar eskidir. Çatışma çok 

farklı ortam ve seviyelerde görülebilmektedir. Hırs, öfke, kıskançlık 

gibi duyguları içinde barındıran birey bu hisleri doğru olarak 

yönetemediği sürece çatışma da kaçınılmaz olmaya devam edecektir. 

Birey için tercih edilebilir birden çok alternatifin olduğu her yerde 

çatışma potansiyelinden bahsetmek mümkündür (Billikopf, 2003: 

158). Daha geniş ifadesiyle, Çatışma, birey veya bireylerden oluşan 
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grubun bir alternatifi seçme konusunda güçlükle karşılaşmasına bağlı 

olarak karar alma süreçlerindeki tıkanıklık veya bozulma çatışmayı 

netice verir (Zengin, 2009: 3). Diğer bir yaklaşımla, aralarında 

bağımlılık olan iki taraftan birinin bireysel hedeflerine erişiminin karşı 

tarafın engellemesine maruz kalması çatışmaya neden olur 

(Fleetwood, 1987: 4).  

 

Çatışma, iki veya daha fazla kişi veya grup arasında genellikle birey 

ve grupların örgütsel pozisyonlarıyla alakalı algılama ve değer 

yargılarındaki farklılıklardan kaynaklanan bir olgudur (Jiang, 2006: 

4). Çatışma, birey ve grupların birlikte çalışma sorunlarından 

kaynaklanan ve normal faaliyetlerin aksamasına yol açan olaylar 

olarak da tanımlanabilir (Eren, 2011: 585). Bu tanımlamalar bireyin 

kendi içinde yaşadığı veya yaşattığı çatışmayı kapsamamaktadır. Ne 

şekilde tanımlanırsa tanımlansın anlaşmazlık, zıtlaşma, uyumsuzluk 

ve ters düşme çatışmanın genel karakteristiği olarak göze 

çarpmaktadır. Öte yandan, gerek bireysel manada gerekse gruplar 

arası yaşanan çatışmaların temelinde en önemli güdüleyici faktör olan 

çıkarların tehdit edilmesi yatmaktadır. Bu bağlamda çatışma, bireyin 

çıkarlarının başka bir birey veya grup tarafından olumsuz bir etkiye 

maruz kalması sonucu yaşanan bir süreç olarak ifade edilebilir (Wall, 

J. A. & Callister, 1995: 517). 

 

Çatışma bireyselliğinin yanı sıra toplumsal bir olguyu da ifade ettiği 

için antropoloji, sosyoloji, psikoloji, ekonomi ve sosyal bilimler 

tarafından üzerinde çalışılan bir kavramdır. İnsan unsurunun bütün 

bilim dallarının ana öğesi olduğu gerçeğinden hareket edilirse insan 
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unsurunun bir halini ifade eden çatışma kavramının birçok bilim dalı 

tarafından ele alınması gayet doğaldır. Çatışma, şiddeti, yok etmeyi, 

kişisel kontrolü kaybetmeyi ve hatta insanlıktan uzaklaşmayı netice 

verebilir (Özel, 1996: 7). Bu yüzden ister içinde yaşatsın ister dışa 

vursun bireyin çatışma karakteristiği taşıyan davranışları muhakkak 

yakından takip ve kontrol edilmelidir. Çatışma durağan değil, dinamik 

bir süreçtir (Jehn & Mannix, 2001:14). Bu bağlamda, kişisel ilgi ve 

amaçlardan ziyade uyumsuz davranış ve fiiller açısından ele 

alındığında çatışma, bireyin engelleme, müdahale etme, tıkama ya da 

başka bir şekilde bir başka bireyin davranışını engelleme ya da 

etkinliğini azaltma süreci olarak da tanımlanabilir (Gümüşeli, 1994: 

25).   

 

Literatürde birçok kaynakta örgütsel çatışma bireysel çatışmadan ayrı 

ele alınsa da; temel kavramlar olarak tanımlarında ciddi bir farklılığa 

rastlanmadığı bir vakıadır. Literatürde örgüt içindeki birey ya da 

grupların kendi içlerinde çeşitli nedenlerle yaşadıkları uyuşmazlık, 

zıtlaşma ve anlaşmazlık örgütsel çatışma olarak tanımlanmıştır (Mills 

& Schulz, 2009: 7). Yakından bakıldığında bu tanımlama yukarıdaki 

tanımlardan çok da farklı değildir. Tek fark örgüt kavramının tanıma 

dâhil edilmiş olmasıdır. Örgütlerde çatışmaların çok defa bireysel 

sorunlardan kaynaklandığı da göz anına alınırsa, çatışma kavramını 

örgütsel ve bireysel düzeyde ayrı ayrı ele almak veya diğer bir deyişle, 

örgütsel ve bireysel çatışma kavramlarını net çizgilerle ayırmak çok 

mümkün gözükmemektedir.  
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1.1.2. Çatışma Yönetimi  
 

Duygularını kontrol altına alamadığı sürece, bireyin kendi içinde ya da 

içinde bulunduğu grup veya örgütle çatışma yaşaması kaçınılmazdır. 

Modern yönetim yaklaşımları çatışmayı kaçınılmaz olarak görmekle 

kalmamış, aynı zamanda hem bireysel hem örgütsel düzeyde değişim 

ve gelişim için çatışmanın gerekliliğine vurgu yapmışlardır (Koçel, 

2010: 646).  Küreselleşmenin hayatın tüm katmanlarını derinden etkisi 

altına almasına bağlı olarak gerek bireysel gerekse örgütsel düzlemde 

yaşanan rekabet, çatışmayı yönetilmesi zaruri bir kavram olarak 

karşımıza çıkarmıştır.  

 

Çatışma yönetimi, çatışmanın olumsuz etkilerinin ortadan 

kaldırılmasını hedefler (Eren, 2010: 573). Çatışma yönetimi, örgüt 

içindeki bireyler ya da gruplar arasında hissedilen veya algılanan 

çatışma seviyesinin kontrol altına alınarak, taraflar arasındaki 

anlaşmazlık, uyumsuzluk ve zıtlaşmanın örgütsel çıkarlara katkı 

sunacak şekilde yönlendirilmesi ve belirli seviyede tutulması olarak 

tanımlanabilir (Eren, 2011: 595). Çatışma yönetimi dört süreçten 

oluşur:  

- Çatışmanın teşhisi, 

- Çatışmanın kaynağının tespiti, 

- Çatışmayı yönetmede kullanılacak metotun belirlenmesi, 

- Sonucun izlenmesi yani kullanılan metotun çatışmaya neden 

olan faktörleri ortadan kaldırıp kaldırmadığının gözlemlenmesi 

(Koçel, 2010: 654). 
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Kısaca, çatışma yönetimi, çatışmanın teşhisi, yoğunluğun saptanması, 

bu yoğunluğun etkisi itibariyle değerlendirilmesi ile uygun müdahale 

tekniğinin tespiti ve uygulama sonuçlarının izlenmesini kapsayan bir 

süreç olarak ifade edilebilir.  
 

Çatışma yönetiminde ilk aşama olan çatışmanın teşhisi çatışmanın 

tedavisi için çok önemlidir. Daha sonraki bölümlerde ele alındığı gibi 

açık çatışmayı teşhis kolaydır, hatta açık bir çatışmayı teşhis etmekten 

bahsedilemez. Ama özellikle potansiyel ve hissedilen çatışmaları 

teşhis bazı yönetim becerileri gerektirmektedir. Örgütte bireyler veya 

gruplar arasında yaşanması muhtemel potansiyel bir çatışmayı fark 

etmek örgüt için çok önemli bir kazanımdır. Çatışmayı teşhisten sonra 

yapılacak en önemli şey çatışmaya neden olan faktör veya faktörleri 

ortaya koymaktır. Çatışmaya neden olabileceği düşüncesiyle gerçekle 

örtüşmediği halde bazı çatışma kaynaklarına yoğunlaşmak zaman 

kaybına neden olacağı gibi çatışmanın çözümlenmesine de herhangi 

bir katkı sunmayacaktır. Üçüncü aşamada ise çatışmanın türüne ve 

kaynağına uygun olarak çatışmayı yönetmekte kullanılacak stratejinin 

belirlenmesi çatışma yönetiminde hayati etkiye sahiptir. Son olarak bir 

yönüyle geri besleme olarak da ifade edilebilen çatışmayı yönetmede 

kullanılan metotun işe yararlılık derecesinin tespiti için sürecin ve 

uygulamanın takibi, analizi yapılmalıdır. 

1.1.3 Atanmış ve Seçilmiş Kamu Çalışanı  
 

 

Araştırmanın konusunu teşkil eden atanmış ve seçilmiş kamu 

çalışanlarının tanımlanması, konunun daha net anlaşılmasına katkı 
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sunacaktır. Atanmışlık ve seçilmişlik sadece ülkemiz kamu 

yönetimine özgü kavramlar değildir. Gelişmiş veya gelişmekte olan 

birçok ülkenin kamu sektöründe bu çift başlı yapıyı görmek 

mümkündür. Burada kavramların ülkemiz mevzuatı ve literatürü 

çerçevesinde ele alınacağının altını çizmekte fayda görülmektedir.  
 

En basit ve genel tanımıyla atanmış kamu çalışanı ilgili mevzuatla 

belirlenen niteliklere haiz ve ilgili norm ve yasalardaki şartları 

sağlayan, yine kanunla belirlenmiş atamaya yetkili amir veya kurullar 

tarafından bizzat veya müşterek kararname ile atanan kamu görevlisini 

ifade eder. Benzer şekilde seçilmiş kamu işgöreni Anayasa ve 

kanunlarla belirlenen seçme ve seçilme yeterliliğine haiz Türkiye 

Cumhuriyeti vatandaşları arasından seçmen tarafından seçilmek 

suretiyle göreve gelen ve kamu hizmeti ifa eden gerçek kişiyi ifade 

etmektedir.  

 

Kamu görevlisi kavramı, birçok hukuk dalını ilgilendirmektedir. 

Bununla birlikte Türk Hukukunda tüm hukuk dalları için geçerli bir 

kamu görevlisi tanımına yer verilmemiştir (Aydın, 2010: 111). 

Türkiye Cumhuriyet’i Anayasası’nda kamu görevlileri ile ilgili, 

“Devletin, kamu iktisadi teşebbüsleri ve diğer kamu tüzelkişilerinin 

genel idare esaslarına göre yürütmekle yükümlü oldukları kamu 

hizmetlerinin gerektirdiği asli ve sürekli görevler, memurlar ve diğer 

kamu görevlileri eliyle görülür.” denmiştir (Anayasa, Madde 128). 

Anayasa’daki memurlar ifadesinden kasıt atanmış kamu görevlileri 

iken seçim yoluyla göreve gelip kamu hizmeti ifa edenler diğer kamu 

görevlileri sınıfına dahil edilmiştir. Türk Ceza Kanunu seçilmiş kamu 
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görevlileri ifadesine yer vermesi yönüyle 1982 Anayasası’na gore 

daha atanmış ve seçilmiş kavramlarına daha net vurgu yapmıştır. 5237 

sayılı Türk Ceza Kanunu 6.maddesinde tanımlandığı üzere kamu 

görevlisi, kamusal faaliyetin yürütülmesine atama veya seçilme 

yoluyla ya da herhangi bir surette sürekli, süreli veya geçici olarak 

katılan kişidir (TCK, Madde 6).  Diğer taraftan 657 Sayılı Devlet 

Memurları Kanunu’nda, kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli 

personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür (DMK, Madde 4) 

denmek suretiyle daha ziyade atanma yoluyla kamu hizmeti ifa 

edenler tanımlanmıştır. Genel mevzuatta atanmışlık ve seçilmişlik 

kavramları belirgin çizgilerle ifade edilmemiştir. Ama uygulamada 

atanma yoluyla kamu hizmeti ifa eden kamu çalışanlarının genel 

olarak seçilmiş figürler veya seçilmiş figürlerden müteşekkil 

kurullarca atamalarının yapıldığı bir gerçektir.  

 

Konuyu biraz daha anlaşılır hale getirmek için araştırmanın atanma 

yoluyla kamu hizmeti ifa eden katılımcıları konumundaki vali, vali 

yardımcısı ve kaymakamlar ile bakanlıkların il teşkilatında görev 

yapan il müdürleri, müdür yardımcıları vb. atanma yoluyla kamu 

görevi gören bazı figürlerin atanma şekillerine değinmekte fayda 

görülmektedir. İl İdaresi Kanunu 6.maddesinde Valiler, İçişleri 

Bakanlığının inhası, Bakanlar Kurulunun kararı ve Cumhurbaşkanının 

tasdiki ile tayin olunurlar (İl İdaresi Kanunu, Madde 6). Denmek 

suretiyle valilerin atama yoluyla kamu hizmeti ifa ettiği 

vurgulanmıştır. Yine aynı kanunun 7.maddesinde “Vali muavinleriyle 

hukuk işleri müdürleri, il idare şube başkanları ve bulunan yerlerde il 
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ve bölge muhakemat müdürleri ve Hazine avukatları valilerin 

mütalaası alınarak Bakanlık veya tüzelkişiliği haiz genel 

müdürlüklerin teşkilat kanunlarındaki hükümlere göre tayin edilirler.” 

Denilerek vali yardımcıları ile il müdürlerinin atanmışlığına dikkat 

çekilmektedir. Kaymakamların atanma şekline ise aynı kanunun 

29.maddesinde yer verilmiştir. Kaymakamlar, İçişleri Bakanlığı 

Müdürler Encümeninin intihabı ve Bakanın tasvibi üzerine müşterek 

karar ve Cumhurbaşkanının tasdikiyle tayin olunur. Buradan anlaşılan 

atanmış kamu çalışanlarının göreve gelmelerinde Cumhurbaşkanı, 

Başbakan ve Bakan gibi seçilmiş otoritelerin belirleyici ve yetkili 

olduğudur.  

 

Araştırmamızın diğer katılımcıları konumundaki seçilme yoluyla 

kamu hizmeti ifa eden kamu çalışanlarına görev yaptıkları kamu 

örgütlerinin kuruluş kanunu gibi özel mevzuatlarında ve seçimle ilgili 

yasalarda yer verilmiştir. Araştırmamızın önemli öğelerinden 

milletvekillerinin seçilme yoluyla kamu hizmeti ifa ettiği Milletvekili 

Seçim Kanunu’nda “Milletvekili seçimi tek derecelidir…” (MSK, 

Madde 2) ifadesi ile sabitlenmiştir.  Yine bu bağlamda, belediye 

başkanlarının seçilmiş olarak kamu görevi gördüğü Belediye 

Kanunu’nun 37. maddesinde aşağıdaki gibi vurgulanmıştır: 

 

Belediye başkanı Belediye idaresinin başı ve belediye tüzel 

kişiliğinin temsilcisidir. Belediye başkanı, ilgili kanunda 

gösterilen esas ve usullere göre seçilir.”  
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Yine araştırmanın önemli unsuru konumundaki belediye meclis 

üyeleri aynı kanunun 17. maddesinde ifade edildiği gibi belediyelerde 

karar organı konumundaki belediye meclisini oluşturur ve seçim 

yoluyla kamu hizmeti ifa ederler (Belediye Kanunu, Madde 17).  

Seçilmiş figürler olarak kamu görevi yapan bir diğer grup ise İl Genel 

Meclis üyeleridir. İl Genel Meclis Üyeleri il özel idaresinin karar 

organı olan il genel meclisini oluşturur ve ildeki seçmenler tarafından 

seçilirler (İl Özel İdaresi Kanunu, Madde 9). En geniş manasıyla 

seçilmiş kamu çalışanları 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve 

Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunu’nun 1. maddesinde aşağıdaki 

şekilde sıralanmıştır: 

Özel kanunlarına göre yapılacak Cumhurbaşkanı, milletvekili, il 

genel meclisi üyeliği, belediye başkanlığı, belediye meclisi 

üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği 

seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların 

halkoyuna sunulmasında bu Kanun hükümleri uygulanır (Seçim 

Kanunu, Madde 1). 

  

Çalışmanın iki önemli öğesini teşkil eden atanma ve seçilme yoluyla 

kamu hizmeti ifa eden kamu çalışanları arasındaki potansiyel veya 

açık çatışmaların da temelini ilgili mevzuattaki bazı hükümler 

oluşturmaktadır. Somutlaştırmak gerekirse, İl Özel İdaresinin karar 

organı olan seçilmiş il genel meclisi üyelerinden oluşan il genel 

meclisinin aldığı kararların uygulamasından yine aynı kanunda İl Özel 

İdaresi’nin başı olarak tarif edilen il valisi yetkili ve sorumlu 

kılınmıştır (İl Özel İdaresi Kanunu, Md.30). Yani halk tarafından 
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seçilen meclis üyelerinin aldığı kararların tatbiki atanmış bir kamu 

çalışanı olan valinin inisiyatifine bırakılmak suretiyle seçilmiş ve 

atanmış taraflar bir yönüyle çatışmaya teşvik edilmektedir. Karar 

sürecinin ancak uygulama ile tamamlandığını dikkate alırsak taraflar 

bir yönüyle karar sürecine ortak edilmektedir. Statüleri gereği 

öncelikleri ve olaylara yaklaşımlarında ciddi farklılıklar bulunan bu 

figürlerin aynı mekanizmanın unsurları haline getirilmesinin 

çatışmaya ortam hazırlayacağını tahmin etmek zor değildir.  
 

Benzer şekilde ilçelerde başkanlığını kaymakamların yaptığı Köylere 

Hizmet Götürme Birliklerinin karar mekanizması olan birlik 

encümeninin yapısı da çatışmaya davetiye çıkaracak şekilde ilgili 

mevzuatta düzenlenmiştir. Köylere hizmet götürme birliğinin 

encümeni birlik başkanının başkanlığında, meclisin kendi üyeleri 

arasından gizli oyla seçeceği iki il genel meclisi üyesi ve iki köy 

muhtarı olmak üzere beş kişiden oluşur (M.İ.B.K., Md.18). İlçelerde 

atanmış kamu çalışanı olarak görev yapan kaymakam ile ilçede 

seçilmiş figürlerin temsilcileri olan il genel meclisi üyeleri ve 

muhtarlar aynı yapı içinde ortak hareket etmeye mecbur bırakılmıştır. 

Farklı yaş, kültür ve eğitime sahip bu kamu çalışanlarının 

önceliklerinin ve olaylara yaklaşımlarının farklılık göstermesi de 

gayet doğaldır. Bu yüzden taraflar arasında çatışma yaşanmasını 

olağan karşılamak gerekmektedir. Son olarak illerde cadde ve 

sokaklar isim verilmesiyle ilgili düzenlemeyi örnek olarak ele alalım. 

Belediye Kanunu’na göre il merkezlerindeki cadde, sokak, park ve 

meydanlara isim verilmesi adına seçilmişlerden müteşekkil belediye 
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meclisinin alacağı kararın yürürlüğe girmesi atanmış otoriteyi temsil 

eden mülk-i amirin onayına bağlanmıştır (Belediye Kanunu, Md.81).  
 

Yukarıdaki örneklerin çağrıştırdığı başka bir hususa burada kısaca 

değinmekte fayda mülahaza edilmektedir ki bu husus başlı başına ayrı 

bir araştırma konusu da olabilir. Acaba yukarıda sadece birkaç örneği 

ele alınan ilgili mevzuat hazırlanırken kanun koyucu atanmış ve 

seçilmişler arasında çatışma yaşanmasına ortam hazırlayan bu tarz 

düzenlemelere niçin ihtiyaç duymuştur? Yukarıda da ifade edildiği 

gibi bu sorunun cevabı bu araştırmanın konusu değildir; ancak kamu 

hizmetlerini görmekle mükellef bahse konu taraflar arasında yaşanan 

çatışmaların ülkeye verdiği zararın boyutu – ki bu da bu çalışmanın 

konusu değildir – düşünülürse bu sorunun halli için bazı adımlar 

atılmasının ne kadar zaruret ve aciliyet arz ettiği daha anlaşılır hale 

gelecektir.  

1.2. YÖNETİM TEORİLERİNİN ÇATIŞMAYA YAKLAŞIMI 
 

Çatışma ve çatışma yönetimi kavramlarının daha iyi anlaşılabilmesi 

için temel yönetim kuramlarının bu iki olguya ilişkin yaklaşımlarının 

irdelenmesi önem arz etmektedir. Çatışma olgusuna bakışın tarihsel 

süreçte nasıl ve hangi yönde değiştiğinin bilinmesi çatışmanın 

yönetiminde kullanılan stratejilerdeki değişimin analizine de imkan 

vermesi yönüyle önem taşımaktadır.  Bu bölümde çatışma olgusuna 

yönetim teorilerin yaklaşımı kuramların tarihsel gelişimine paralel 

olarak ele alınacaktır. 
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1.2.1. Klasik Yönetim Teorisi ve Çatışma 

 

Kapalı sistem anlayışını esas alarak rasyonellik ve etkinliğe vurgu 

yapan klasik anlayış, yönetim ve organizasyon ilkelerini uygulayan bir 

örgütte çatışmanın hiç yaşanmaması gerektiğini ileri sürmüştür 

(Aslan, 2003: 51). Klasik kuramın temsilcileri ayrıca çatışmanın 

bireye ve örgütsel yapıya zarar verdiğini de ileri sürmüşlerdir. Bu 

yüzden birey ve bireyin öğesi olduğu örgütün mutlaka çatışmadan 

korunması gerektiğinin altını çizmişlerdir. Geleneksel yaklaşım 

çatışma kavramına o kadar kötü anlamlar yüklemiştir ki bunu 

pekiştirme adına çatışma terimini şiddet, yıkım ve mantıksızlık gibi 

kavramlarla eş manada kullanmıştır (Aksoy, 2005: 341).   
 

Klasik teori çatışmayı örgütlerde hiç vuku bulmaması, vukuunda ise 

vakit kaybetmeden ortadan kaldırılması gereken ve ne birey ne de 

örgüt tarafından hiçbir şekilde kabul edilmemesi gereken bir olgu 

olarak ele almıştır (Boege, 2006: 7). Diğer bir deyişle, geleneksel 

yaklaşıma göre çatışma, örgütsel verimliliğe ve etkinliğe, rutin işleyişe 

zarar veren ve bu nedenle mutlak surette kaçınılması gerekli bir 

durumdur. Bu anlayış çatışmaya örgütsel bünyeye zarar veren bir 

hastalık nazarıyla bakmıştır (Topaloğlu, 2011: 254). 19. Yüzyıldan 

1940’lı yıllara kadar etkisini sürdüren geleneksel yaklaşımın 

savunucuları çatışmanın nedenlerini araştırma ve çatışmayı yönetme 

yerine çatışmadan uzak kalmayı tercih eden bir anlayışa sahip idiler 

(Üngüren, 2008: 887). Klasik teori çatışmayı örgütsel yapıdan 

kaynaklanan arızalara bağlamak suretiyle çatışmalardaki davranışsal 

boyutu ihmal etmiştir (Özdemir vd., 2012: 5).  
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1.2.2. Neo-Klasik Yönetim Teorisi ve Çatışma 

 

Klasik teoriyi izleyen Davranışsal Yaklaşım olarak da anılan Neo-

klasik kuram çatışmayı benimsemiş ve çatışmayı örgütsel yapının 

karmaşıklığına bağlayarak doğal karşılamıştır (Gümüşeli, 1994: 32). 

Davranışsal yaklaşıma göre çatışmanın temelinde örgütlerdeki birey 

ve gruplar arası farklılıklar yatmaktadır. Örgütlerdeki her bir birey 

farklı kişilik ve kültüre sahip olduğu için bu bireyler arasında çatışma 

çıkması kaçınılmazdır ve bu nedenle çatışmalar örgütsel yaşamın 

vazgeçilmez unsurlarındandır. Davranışsal yaklaşım, çatışmayı her ne 

kadar örgütsel yaşamın vazgeçilmez unsuru olarak da görse; sonuçta 

çatışma olumsuz bir olgudur ve örgütsel bünyenin sağlığı için 

çatışmadan kaçınmak veya çatışmayı yönetmek gerekir görüşüne 

sahiptir (Nahavandi & Malekzadeh, 1999: 464) 

 

Neo-klasik teoriye göre, çatışma kişiler ve gruplar arasındaki 

farklılıklardan kaynaklandığı ve çatışmanın sonlandırılması bu 

ayrımların yok edilmesi anlamına geldiği için çatışmayı yönetme 

adına yapılacak en doğru şey bu farklılıkların benimsenmesidir (Özel, 

1996: 27). Davranışsal kuram, bütün çatışmaların yıkıcı olmadığını ve 

hatta grup çatışmalarının olumlu sosyal fonksiyonları olduğunu kabul 

etmiştir (Demireli &Munzur 2012: 296). Bu yaklaşım örgütte ortaya 

çıkan bazı çatışmaları en azından bir kısım sorunlara işaret ederek bu 

sorunların çözümü için yönetim kademelerini harekete geçirmesi 

hasebiyle fonksiyonel çatışma olarak nitelendirmişlerdir (Aslan, 2003: 

52).     
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1.2.3. Modern Yönetim Teorisi ve Çatışma 

 

Etkileşimci yaklaşım olarak da bilinen bu kuram, çatışmaya bakışında 

daha önceki iki kuramdan ciddi farklılık gösterir. Davranışsal teori 

çatışmayı kabul ederken, etkileşimci yaklaşım yenilik ve değişimlere 

kapı açması hasebiyle örgütsel yapı içinde çatışmayı teşvik etmektedir 

(Verma, 1998: 1). Diğer bir ifadeyle, bu kuramın savunucuları 

örgütsel hedeflere ulaşmada motive edici ve hızlandırıcı bir etkiye 

sahip olduğu düşüncesiyle örgüt içinde optimal düzeyde bir çatışmayı 

tercih ve teşvik etmektedirler. Modern anlayış, davranışsal 

yaklaşımdan farklı olarak çatışmayı kaçınılmaz bir olgu olarak 

görmekle kalmayıp örgüt menfaatleri adına faydalanılması gereken bir 

unsuru olarak ele alır. Ama çatışma belli bir yoğunluğa ulaştıktan 

sonra tekrar makul seviyeye çekmek için çatışmanın muhakkak doğru 

yönetilmesi gerekir (Koçel, 2010:645).  Modern yaklaşım çatışmayı 

bütünüyle benimsediği, aykırılığı açıkça teşvik ettiği ve çatışma 

yönetimini tüm yöneticilerin ana sorumluluğu olarak gördüğü için 

neo-klasik teoriden ayrılır.   
 

Klasik teorinin aksine örgütleri birer açık sistem olarak değerlendiren 

modern yaklaşıma göre örgütsel etkinlik için çatışma zorunludur 

(Karip, 2003: 8). Burada dikkat çekilmesi gereken husus çatışmanın 

örgütsel etkinlik için gerekli kabul edilen çatışmanın yönetilmesi 

zorunluluğudur. Diğer bir deyişle örgütsel hedefler doğrultusunda 

yönetilemeyen bir çatışmanın örgüte zarar vereceği göz ardı 

edilmemelidir. Etkileşimci yaklaşımın savunucuları çatışma 

olmamasını örgüt açısından sakıncalı görürler. Hiç çatışma 
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yaşanmayan bir örgüt durağanlığa, tekdüzeliğe mahkûmdur veya 

tersten ele alınırsa bir örgüt durağan ve tekdüze olduğu için 

çatışmadan yoksundur (Koçel, 1993: 396). Durağanlık örgütün ölümü 

(entropi) ile sonuçlanabilir.  
 

1.3. SONUÇ 

 

Bu bölümde araştırma ile ilgili temel kavramlar olan çatışma, atanmış 

ve seçilmiş kamu çalışanı tanımlandıktan sonra, yönetim teorilerinin 

çatışmaya yaklaşımları üzerinde durulmuştur. Kapalı sistem anlayışını 

esas alarak rasyonellik ve etkinliğe vurgu yapan klasik anlayış, 

yönetim ve organizasyon ilkelerini uygulayan bir örgütte çatışmanın 

hiç yaşanmaması gerektiğini ileri sürerken, klasik teoriyi izleyen 

Davranışsal Yaklaşım olarak da anılan Neo-klasik kuram çatışmayı 

benimsemiş ve çatışmayı örgütsel yapının karmaşıklığına bağlayarak 

doğal karşılamıştır. Modern yönetim kuramının savunucuları ise 

örgütsel hedeflere ulaşmada motive edici ve hızlandırıcı bir etkiye 

sahip olduğu düşüncesiyle örgüt içinde optimal düzeyde bir çatışmayı 

tercih ve teşvik etmektedirler. Modern anlayış, davranışsal 

yaklaşımdan farklı olarak çatışmayı kaçınılmaz bir olgu olarak 

görmekle kalmayıp örgüt menfaatleri adına faydalanılması gereken bir 

unsuru olarak ele alır.  
 

Bir sonraki bölümde çatışmaya neden olan yapısal, bireysel ve iletişim 

kökenli nedenler üzerinde durulacaktır. 
 

 



22 | Dr. Şükrü ÖZCAN 

 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

ÇATIŞMA FAKTÖRLERİ 

 

Çatışmaya neden olan faktörler çok çeşitlidir (Darling ve Walker, 

2001: 230). Her ne kadar bazı kaynaklarda çatışmanın kaynaklarını ve 

nedenlerini belli başlıklara indirgemenin yanlış olacağı (Huczynski ve 

Buchanan, 1991: 549) ifade edilse de; araştırmanın bu kısmında 

çatışmaya neden olan faktörler yapısal, bireysel ve iletişim kaynaklı 

olmak üzere üç ana başlık halinde irdelenecektir. Her bir çatışma 

kaynağı literatürde ele alınış şekliyle incelendikten sonra ayrıca 

araştırmanın konusu olan atanmış ve seçilmiş kamu çalışanları 

perspektifinden de irdelemeye tabi tutulacaktır.  

  2.1. YAPISAL FAKTÖRLER 

 

Araştırmanın konusu çerçevesinde çatışmaya neden olan yapısal 

faktörlerin başlıcaları işbölümü, işlevsel bağlılık, ortak kaynak 

kullanımı, ortak karar verme, yetki ve sorumluluğun belirgin 

olmaması, denetim biçimi, amaç farklılıkları, statü ve güç farklılıkları, 

örgüt içi güç mücadeleleri, örgütün büyüklüğü ile örgütsel değişimdir. 

Bazen bu faktörlerden sadece biri çatışma için yeterli iken, bazen de 

birkaç faktörün bir araya gelmesi çatışmaya yol açmaktadır. Bu 

faktörler aşağıda sırasıyla ele alınacaktır.  
 

  2.1.1. İşbölümü 

 

İşbölümü her ne kadar klasik yönetim teorisinden itibaren örgütsel 

yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olarak yönetim literatüründeki yerini 

alsa da; işbölümü kavramı ilk insanlarla sosyal hayatta kendini 
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göstermeye başlamıştır. Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için 

gerekli iş ve işlemlerin bir süreç dâhilinde örgütte yer alan personele 

paylaştırılması olarak tanımlanabilecek işbölümü kavramı, bir taraftan 

ortak bir amaç etrafında bireylerin bir araya gelmesini sağlarken, diğer 

taraftan sürece dâhil bireyler arasında yaşanan çatışmaların da en 

önemli nedenleri arasında yerini almıştır.  İşbölümünün doğal bir 

sonucu olarak oluşan ve her biri ana sistemin bir alt sistemi 

konumunda olan bireyler veya birimler işlevleri gereği kendi özel 

normlarını, değer yargılarını, psikolojik eğilimlerini ve davranış 

biçimlerini geliştirirler. İşte bahse konu alt sistemler arasında 

farklılaşmaya neden olan bu gelişmeler aynı zamanda bu birimler 

arasında çatışmaya da neden olabilmektedir (Elma & Demir, 2000: 

223). Çünkü örgütteki her bir birey veya alt birim kendi işlevini 

diğerlerininkinden daha önemli görme eğilimi taşımakta ve bu eğilim 

rekabete dönüşerek birimler arasında çatışmaların yaşanmasına yol 

açabilmektedir (Akçakaya, 2003: 6). 
 

 Çatışmaya neden olan bu yapısal faktöre araştırmamızın öğeleri olan 

atanmış ve seçilmişler perspektifinden bakılacak olursa, aynı coğrafi 

bölgede çeşitli kamu hizmetlerini ifa ile görevli bahse konu işgörenler 

kendi görevlerinin diğerlerinden daha önemli olduğunu düşündükleri 

ve bu yüzden kendi alt birimlerini benimseme eğiliminde oldukları 

için zaman zaman birbirleriyle çeşitli tür ve düzeylerde çatışma 

yaşayabileceklerdir. Birinci bölümde de örneklendirildiği gibi, 

ülkemizde - mevzuattan kaynaklı - atanmış ve seçilmişler arasında iş 

paylaşımlarını görmek mümkündür. Örneğin, İl Özel İdaresi 
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örgütünde seçilmişlerden müteşekkil il genel meclisinin aldığı 

kararların uygulaması yine özel idarenin bir organı olan atanmış 

valiye bırakılmıştır. İşbölümü perspektifinden bakıldığında her bir 

organ doğal olarak kendi işinin daha önemli olduğunu düşünmektedir. 

Bu düşüncenin zamanla taraflarda meydana getirdiği rekabet hissinin 

her an bir çatışmaya dönüşmesi olasılığı inkar edilemez.  
 

  2.1.2. İşlevsel Bağlılık 

 

İşlevsel bağlılıktan kasıt, bir örgütsel birimde bir bireyin 

performansının bireyin bağlı olduğu birim amirinin, birimdeki diğer 

bireyler ile birim dışındaki diğer bireylerin fonksiyonlarına ne kadar 

bağlı olduğudur (Eren, 2010: 565). Bu bağlılığın düzeyi arttıkça 

çatışma yaşama olasılığı da artacaktır. Bazen örgütlerde işbölümünün 

doğası gereği taraflardan biri bağımsız iken diğeri bağımlı 

olabilmektedir. Taraflardan birinin diğerine bağımlı kılındığı böyle 

durumlarda bağımlı taraf bağımsız tarafa nazaran işbirliğine daha çok 

gereksinim duymakta ve bu yüzden diğer tarafa baskı yapma yoluna 

gidebilmektedir. Bağımsız tarafın bu baskıları karşılayamaması 

durumunda ise taraflar arasında çatışma yaşanması söz konusu 

olabilmektedir (Eren, 2011: 587). Çünkü, tarafların amaçları ve 

öncelikleri farklıdır. 
 

İşlevsel bağlılığın yüksek olduğu organizasyonlarda çatışma görülme 

sıklığı artmaktadır; zira bir bireyin veya grubun hedeflerini 

yakalaması sadece kendi performansına bağlı değildir (Can, 1999: 

311). İşlevsel bağlılık temelde işbölümünün doğal bir sonucudur. 
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Seçilmişlerden oluşan Belediye meclisinin çoğunlukla aldığı bir 

caddenin isminin değiştirilmesi kararının hüküm ifade etmesi atanmış 

bir figür olan il valisinin onayına tabi kılınmış ise çatışmaya ortam 

hazır demektir; çünkü taraflardan biri (vali) tamamen bağımsız iken, 

diğer taraf tamamen bağımlı hale getirilmiştir. Öncelikleri ve hedefleri 

farklı bu iki taraf arasında mevzuatla kurulmuş olan işlevsel bağlılık 

çatışmaya kaynak teşkil edebilmektedir. 
 

  2.1.3. Ortak Kaynak Kullanımı 
   

Sınırları olan bir evrende örgütsel amaçlara ulaşmada kullanılan insan 

(işgücü), sermaye, bilgi vb. hiçbir kaynak sınırsız değildir. Örgüt 

içinde çeşitli görev ve sorumlulukları olan birey ya da gruplar bu 

görev ve sorumlulukları yerine getirmek için bahse konu kaynaklara 

ihtiyaç duyarlar. Bu her biri sınırlı kaynağa, örgüt içindeki alt 

sistemlerin yanı sıra diğer örgütlerin de ihtiyaç duyduğu bir evrende 

gerek örgüt içi gerekse örgütler arası rekabet kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Rekabetin doğası gereği her bir birey bu kıt kaynaklardan 

maksimum derecede faydalanmayı hedeflemektedir. Bu rekabet 

optimal seviyeyi aştığında çatışmaya neden olacaktır (Koçel, 2010: 

651).  

 

Örgütteki birey ve grupların örgütsel kaynaklarla ilgili istek ve 

ihtiyaçlarının örgütün imkânlarını aşması çatışmanın en önemli 

nedenleri arasındadır. Sınırlı kaynakların paylaşımında istek veya 

ihtiyacından daha az kaynağın kendisine tahsis edildiği birey veya 

grup çatışmaya diğerlerine göre daha meyillidir (Mescon vd., 1988: 
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559). Bazen de bireylerin ihtiyaçlarından fazla kaynağa talip olması ve 

bunun ihtiyacı olan kaynağı dahi tam elde edememiş diğer bireylerde 

oluşturduğu rahatsızlık örgütte bahse konu taraflar arasında gizli bir 

çatışmanın yaşanmasına yol açabilmektedir (Harper, 2004: 10). Bir 

ilçede köylerdeki seçmenine verdiği sözleri yerine getirmeyi 

hedeflemiş bir il genel meclisi üyesinin bu amaç doğrultusunda 

kullanabileceği en önemli kaynak köylere hizmet götürme birliğinin 

bütçesidir. Diğer taraftan ilçenin genel idaresinden sorumlu atanmış 

kaymakamın da sahip olduğu en önemli kaynak aynı birlik bütçesidir. 

Böyle bir yapıda öncelikleri farklı bahse konu seçilmiş ve atanmış 

kamu çalışanlarının mevcut tek kaynaktan maksimum ölçüde 

faydalanmak için gizli veya açık bir rekabete girmesi ve bu rekabetin 

bir süre sonra çatışmaya dönüşmesi kaçınılmazdır.  
 

 2.1.4. Ortak Karar Verme 

 

Örgütlerde çatışmaya neden olan faktörlerden biri de örgütsel yapı 

içinde birey veya grupların ortak karar verme zorunluluğudur. 

Örgütteki kaynakların sınırlı olması ve bu kıt kaynaklara farklı birey 

ve birimlerin ihtiyaç duyması ortak karar vermeyi mecburi hale 

getirmektedir (Ertürk, 1995: 210). Diğer taraftan, daha önce de ele 

alınan bireyler arasındaki fonksiyonel bağımlılık ortak karar almayı 

gerekli kılan başka bir unsur olarak karşımıza çıkmaktadır. Bireylerin 

alacakları kararlarda kendi faydalarını maksimize etme düşüncesi 

zaman zaman karar mekanizmalarında tıkanmaya yol açarak 

çatışmaya neden olabilmektedir. Günümüzde açık bir sistem olan 

örgütlerin çevresel etkilere maruz kalmadan bağımsız kararlar alması 
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neredeyse imkânsızdır. Bu durumun örgüt üyelerinde meydana 

getireceği rahatsızlığın uzun sürmesi halinde çatışmaya yol açma 

olasılığı yüksektir. 
   

 Araştırmanın iki önemli öğesi olan atanmış ve seçilmişler açısından 

meseleye bakılacak olursa, yürürlükteki mevzuat gereği atanmış ve 

seçilmiş figürlerin sıklıkla ortak karar mekanizmalarına dâhil olmak 

zorunda kaldığı bir vakıadır. İl Özel İdarelerinin yürütme ve karar 

organlarından biri olan İl Encümeni atanmış ve seçilmiş kamu 

çalışanını bünyesinde barındırmaktadır. Haftada en az bir kez 

toplanma zorunluluğu olan bu yapıda kararlar, atanmış vali ve il özel 

idaresi birim müdürleri ile il genel meclisinin kendi içinden seçtiği 

seçilmiş figürleri temsil eden meclis üyeleri tarafından oy çokluğu 

esasına göre alınır. Öncelikleri, hedefleri, kültürleri, yaşları ve eğitim 

düzeyleri farklılık arz eden bu kişilerin ortak karar alırken bu 

farklılıklardan dolayı çatışma yaşamaları neredeyse kaçınılmaz bir hal 

almıştır. Benzer şekilde ilçelerde köylere hizmet götürme birlilerinin 

karar ve yürütme organı olan birlik encümeni de atanmış (kaymakam) 

ve seçilmiş (Meclis üyeleri ve muhtarlar) kamu çalışanlarını 

bünyesinde barındırır.  
 

  2.1.5. Yetki ve Sorumlulukların Belirgin Olmaması 
 

Örgütlerde çalışanların görev ve sorumluluk alanlarının net bir 

biçimde tanımlanmaması çatışmaya yol açan önemli bir yapısal 

faktördür. Yetki ve sorumlulukları net tanımlanmayan bireyler 

arasında çatışma kaçınılmazdır; çünkü bu durum örgüt içinde 
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karışıklığa neden olur. Ayrıca, bazen sahiplenilmeyen bir görev ve bu 

görevin biçtiği rol bu rolü kapmak isteyen bireyler arasında bir 

mücadele yaşanmasına yol açabilir. Bir nevi güç kazanma mücadelesi 

olarak da tanımlanabilecek bu durumun çatışmaya neden olması 

olasıdır (Eren, 2010: 5667). 
 

Örgütlerde sınırları iyi belirlenmiş yapılar çatışmaya neden 

olmaktadır. Böyle bir durumda bazı yetkilerin birçok kişi tarafından 

sahiplenilmek istenmesi veya bazı sorumlulukların hiçbir örgüt 

çalışanınca üstlenilmemesi karışıklığa neden olarak çatışmaya ortam 

hazırlamaktadır; zira yüksek düzeyde yaşanan rol çatışması ve 

belirsizlikler bireylerde stres ve huzursuzluğa neden olmaktadır 

(Koçel, 2010: 652). Özellikle yetki sınırlarının belirgin olmaması bazı 

örgüt çalışanlarının gereğinden fazla yetki kullanmasına yol açarak 

çatışmaya neden olabilir (Eren, 2011: 588). Konumuzla alakalı bu 

faktörü irdelemek gerekirse, illerde şehir içi trafiğin düzenlenmesi 

konusunda yaşanan iki başlılık örnek alınabilir. Şehir içi trafiğin 

düzenlenmesinden sorumlu zabıta ve emniyet teşkilatının hiyerarşik 

olarak bağlı olduğu kurumlar belediye ve valiliktir. Birincisinin 

başında seçilmiş bir otorite olan belediye başkanı, diğerinin başında 

ise o ile dışarıdan atanmış bir figür olan vali bulunmaktadır. Olaylara 

yaklaşımlarında ciddi farklılıklar gösteren bu iki otoritenin trafik akışı 

ve düzeni konusunda kamuoyunun tepkisine yol açan olası bir 

sıkıntıda sorumluluğu kamuoyunun gözü önünde çoğu zaman medya 

aracılığı ile birbirlerinin üzerine atmak suretiyle ciddi boyutlara varan 

çatışma yaşadıkları görülmektedir.  
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2.1.6. Denetim Biçimi  
   

Örgüt çalışanlarının yaptıkları çalışmaların ve performanslarının 

gözlemlenmesi ve incelenmesini ifade eden denetim, tabiatı gereği 

bireyler üzerinde baskı oluşturduğu için potansiyel çatışma faktörleri 

arasında ele alınabilir. Örgütlerde yakın denetimin genel denetimine 

kıyasla bireyler arasında daha fazla çatışmaya neden olduğu 

gözlemlenmiştir (Seval, 2006: 250). Bunun nedeni yakın denetimde 

astların denetçiye karşı takındığı hasmane tutumdur. Örgüt 

çalışanlarının kendi işini planladığı ve denetlediği bir örgütsel yapıda 

çatışmanın minimize olacağı kabul edilmektedir (Akçakaya, 2003: 

10). 

   

Kamu örgütlerinde özellikle merkezi idare ile yerel idareler arasındaki 

idari vesayet denetimi potansiyel veya açık çatışmaların önemli 

nedenlerinden biridir. Kamusal yapı içinde bir üstün astını siyasi ve 

ideolojik nedenlerle yakın denetimi altına alması çatışmaya neden 

olabilmektedir (Özel, 1996: 38). Ülkemizin genel idare yapısı içinde 

seçilmişlerle atanmışların denetlenme biçimlerinde de facto bir 

farklılık olduğu bir vakıadır. Bunun dışında seçilmiş figürlerin iş ve 

işlemlerinin atanmış denetçiler tarafından denetlenmesi atanmış ve 

seçilmişler arasında çatışmaya neden olabilen başka bir nedendir. 

Benzer şekilde atanmış bir kamu çalışanı olan valinin cari yıl içinde il 

özel idare bütçesinden yaptığı harcamaların takip eden yılda 

seçilmişlerden oluşan il genel meclisince görüşülerek ibra edilmesi 

veya valinin yıllık faaliyet raporunun yine il genel meclisince 

görüşülüp kabul veya red edilmesi atanmışların seçilmişler tarafından 
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denetlenme mekanizmalarına örnek olarak verilebilir. Ve bu tür 

kontrol süreçlerinin atanmış ve seçilmişler arasında çatışmaya yol 

açabileceğini öngörmek zor değildir. Başta da ifade edildiği gibi, her 

ne kadar bu araştırmanın konusu olmasa da, atanmış ve seçilmişlerin 

karşı karşıya gelmesi için özellikle mevzuatların hazırlanması 

aşamasında ülkemizde gizli bir elin aktif rol aldığı izlenimi 

doğmaktadır.  
 

 2.1.7. Amaç Faklılıkları  
   

Örgütlerde bireyler ve grupların farklı amaç ve hedeflere sahip olması 

çatışmaya neden olan bir diğer yapısal faktördür. Her bir bireyin farklı 

arzu ve gereksinimlerinin olması insanın tabiatı gereğidir. Ve bu 

gereksinim ve amaçlardaki farklılıklar bireylerin olaylar karşısında 

farklı davranış ve tutum sergilemelerine neden olur (Türk & Süngü, 

2004). Zaten, genel olarak çatışmaların temelinde de olaylara 

yaklaşımın farklı olması yatmaktadır. Uzmanlaşmaya bağlı olarak 

örgütteki alt birimler farklı amaçlar geliştirirler ve bu amaçları diğer 

birimlerin gayelerinden ve makro planda örgütsel hedeflerden dahi 

üstün görme eğilimi taşıyabilirler (Esin, 1982: 17). İşte bu noktada 

yani amaçların üstünlük mücadelesinin başladığı noktada çatışma 

kendini hissettirmeye başlar.   
 

İnsanı harekete geçiren en önemli faktörlerden biri, belirlediği amaç 

ve hedefleridir. Örgütte benzer amaç ve hedeflere sahip bireylerin bir 

araya gelerek klikler oluşturması çatışmaya ortam hazırlayan önemli 

bir etmendir (Koçel, 1998: 463-464). Örgütsel yapı içinde çatışmaya 
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neden olan en önemli unsurlardan biri de üst yönetimin hedef ve 

amaçlarının alt birimlerce benimsenmemesi hatta bir adım daha öteye 

giderek alt sisteme dâhil bireylerin tepe yönetimden farklı amaçlar ve 

hedefler geliştirmeleridir (Bumin, 1990: 2). Seçilmiş bir otorite olarak 

belediyede en üst pozisyonun sahibi olan belediye başkanının bireysel 

amaçları ile belediyede alt birimlerde görev yapan atanmış kamu 

çalışanlarının hedefleri farklı olacaktır. Belediye başkanının bir 

sonraki seçimlerde de adaylığı hedeflemesi ve bu yüzden belediye 

başkanının yaptığı hamlelerin, görevde kalmaları seçim şartına 

bağlanmamış atanmış pozisyondaki alt birimlerce seçim yatırımı 

olarak algılanması bu alt birimleri farklı hedeflere yönlendirebilir. 

Hedeflerini gerçekleştirmek için tarafların kullanabileceği en önemli 

ortak kaynağın belediye bütçesi olduğu da dikkate alınırsa, tarafların 

bütçeden kendi misyonlarını gerçekleştirme için alacağı payı büyütme 

çabasına girmeleri çatışmaya ortam hazırlayacaktır.  
 

  2.1.8. Statü ve Güç Farklılıkları  
 

 Örgütsel hiyerarşi içinde statü ve güç farklılıklarının olması gayet 

doğaldır. Doğal olmayan ise, statü sahibi bireyin hırsının neticesi 

olarak elindeki ile yetinmemesidir.  Bu da, örgütte bireyler arasında 

statü ve güç mücadelesinin başlatan önemli bir saiktır. Bunun yanında 

ödüllendirme, göreve atama ve statü sembollerine ilişkin 

algılamalardan kaynaklı çatışmalara rastlamak da mümkündür (Özalp, 

1989: 86). Temelde, statüleri farklı bireyler ortak bir üst hedef 

etrafında bir araya getirilemediği sürece bu çatışmaların yaşanması 

kaçınılmaz olacaktır. Bireyin kendisini bulunduğu pozisyondan daha 
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yüksek bir statüde bulunabilecek yetenek ve kapasiteye sahip görmesi, 

yani algılanan statü ile hâlihazır statü arasındaki fark çatışmaya neden 

olabilmektedir (Zengin, 2009: 20).  
 

Kamu hizmetlerinin atanmış ve seçilmişler eliyle yerine getirildiği 

ülkemizde atanmış ve seçilmişler arasında çoğu zaman gizli bir 

şekilde yaşanan çatışmaların temelinde statü ve güç mücadelesi 

yatmaktadır. Halkın oyları ile seçilmiş bir belediye başkanı, hizmet 

verdiği coğrafyada kendisinden daha üst bir statüye sahip atanmış bir 

kamu otoritesi olan vali veya kaymakam ile çalışmak zorunda 

bırakılınca taraflar arasında güç mücadelesinin yaşanması da 

kaçınılmaz bir hal alacaktır. Bu çatışmaların örneklerine sıklıkla yazılı 

ve görsel yayın organlarında görmek mümkündür. Resmi bayramlarda 

çelenk koyma törenleri esnasında milletvekilleri ile valiler arasında 

kamuoyunun gözü önünde cereyan eden çatışmalar temelde statü ve 

güç faklılıklarının hazmedilememesinden kaynaklanmaktadır. 

Atanmış bir figürün mevzuat çerçevesinde ilde ilk sırayı işgali, halkın 

oyları ile bir statüye kavuşan seçilmiş figürler tarafından 

kabullenilmemekte ve bu durum çatışmaya yol açmaktadır. 

   2.1.9. Örgüt İçi Güç Mücadeleleri  

İnsan öğesinin olduğu bir örgütsel bünyede güç mücadelesi 

kaçınılmazdır. Tabiatı gereği güç olgusuna değer atfeden insanoğlu, 

gücü elinde bulundurmayı bu mümkün değilse gücün yanında yer 

almayı tercih edecektir. Gücü sembolize eden öğelerin sınırlı olduğu 

bir örgütsel yapı içinde çatışma yaşanması bu yüzden kaçınılmaz hale 
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gelmektedir (Bush, 1995: 77). Böyle bir örgütsel yapıda çatışma 

çıkması için illa gücü elinde bulundurmak şart değildir; böyle bir algı 

dahi bazen çatışmaya neden olabilir (Özel, 1996: 38). Örgüt içi güç 

mücadelesinden kaynaklı çatışmaların yıkıcı bir hal aldığı durumlarda, 

örgütteki işbirliği ve dayanışma bundan ciddi şekilde zarar görür 

(Hunt, 1993: 116). 

Bir il sahip olduğu bütün unsurlarıyla büyük bir örgüte benzetilirse, bu 

örgütsel yapı içinde gücü temsil eden atanmış ve seçilmiş figürler 

arasında bir önceki maddede de değinildiği gibi elini daha da 

güçlendirme adına güç mücadeleleri yaşanması olasıdır.  İl Özel 

İdaresinde karar organının öğeleri konumundaki seçilmiş il genel 

meclisi üyeleri aldıkları kararların uygulanması noktasında yetkiye 

sahip değildir. Uygulama yetkisi başta da ifade edildiği gibi atanmış 

figürlere verilmiştir. Aldığı kararı uygulama noktasında yetkisiz 

kılınmış bu seçilmiş bireylerde kararları tatbik gücünü elde etme 

arzusu şiddetlendikçe bu arzu bir müddet sonra yerini bir güç 

mücadelesine terk ederek taraflar arasında çatışmaya yol açacaktır.      

  2.1.10. Örgütün Büyüklüğü 

Çalışan sayısı ve örgütün kullandığı kaynak miktarı örgütsel 

büyüklüğü belirlemede kullanılan önemli kıstaslardandır. Çalışan 

sayısının artması insan öğesinin artması anlamına geldiği için örgütler 

büyüdükçe çatışma yaşanma olasılığının yükselmesi gayet doğaldır. 

Zaten araştırmalar örgüt büyüdükçe çatışma görülme sıklığının 

arttığını ortaya koymaktadır (Ertürk, 2000: 228). Sosyal ve açık bir 
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sistem olan örgütlerin büyümesi, iletişim kanallarının sayısının 

artmasına neden olmaktadır (Zengin, 2009: 27). İleride de ele 

alınacağı gibi, her yeni iletişim kanalı aynı zamanda potansiyel bir 

çatışma kaynağına dönüşebilmektedir. Örgütsel büyümeye bağlı 

olarak informal ilişkilerin formalleştiği de bir vakıadır (Uysal, 2004: 

25). Formalleşme ise çatışma olasılığını kuvvetlendiren bir etmendir.  

Diğer taraftan, hızlı ve sağlıksız bir büyüme örgüt çalışanlarının yeni 

bireysel amaçlar edinmelerine sebep olabilmektedir. Yeni hedefleri ve 

beklentileri oluşan bireyleri örgütsel hedefler etrafında toplamak da 

zorlaşacaktır.  Örgütsel büyümeyle birlikte bireyler ve birimler 

arasındaki fonksiyonel bağımlılık artacak, denetim sistemleri daha 

karmaşık bir hal alacak ve bütün bu değişimler örgütsel yapıyı 

çatışmaya daha elverişli hale getirecektir (Elma & Demir, 2000: 224). 

İl teşkilatını örgütsel yapı olarak ele alırsak büyükşehirler çatışmalara 

daha teşnidir diyebiliriz; çünkü şehir büyüdükçe sorunlar artmakta, 

güç mücadelelerinin şekli değişmekte ilişkiler daha formel bir hal 

almaktadır. Yukarıda da üzerinde durulduğu gibi, ilişkilerin 

informellikten uzaklaştığı, iletişim kanallarının sayıca artmasına 

rağmen bireyler arası iletişimde daha fazla kopuklukların yaşandığı ve 

çatışmanın en önemli nedeni konumunda olan kaynakların daha 

bollaştığı büyükşehirler, seçilmiş ve atanmışları karşı karşıya 

getirmeye daha müsait bir yapı sergilemektedir.  
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 2.1.11. Örgütsel Değişim 

Örgütsel değişim, örgüt personelinde, alt sistemlerde, alt sistemlerle 

örgüt arasındaki ilişkilerde ve örgütle çevresi arasındaki etkileşimde 

meydana gelen bütün değişiklikleri kapsayan bir kavramdır (Brown & 

Eisenhardt, 1997: 45).  Bütün bu değişimler örgüt ve üyelerini yeni 

davranış kalıplarına zorlayan unsurlardır. Her bir örgütün çevresiyle 

iletişim ve etkileşimde bulunan açık bir sistem olduğu 

düşünüldüğünde değişime maruz kalmayan örgüt yok denebilir. 

Değişimin neticesinde bazı örgüt çalışanlarının mevcut statü ve 

güçlerinde meydana gelen negatif gelişmeleri tolere etme 

kapasitelerinin düşük olması, değişime direncin ve bu direncin 

boyutuna bağlı olarak ortaya çıkacak çatışmanın ana nedenidir 

(Yılmaz & Kılıçoğlu, 2013: 16). Özellikle teknoloji değişime ayak 

uydurmakta zorlanan yaşlı üyelerde meydana gelen kaygı ve gerilim 

doğru yönetilemediği takdirde bir müddet sonra yerini genç kuşakla 

çatışmaya terk edecektir (Aksoy vd., 2005: 368).   

Ülkemiz idari yapısı içinde özellikle üst pozisyonlardaki atanmış veya 

seçilmiş kamu personelinin gerek mevzuat gerekse teamüller 

doğrultusunda belli bir yaşın üzerindeki bireyler arasından seçildiği 

gerçeğini dikkate aldığımızda, bilgi çağının gereklerine göre kendini 

yenilemekte zorlanan bu yönetici sınıfının hükmettiği örgütsel yapı ve 

çevresiyle çatışma yaşama olasılığının yüksek olduğunu söylemek 

yanlış olmayacaktır. Bahse konu sınıfla kıyaslandığında, bilgiye daha 

çabuk ulaşabilen ve doğal olarak da bilgiyi daha doğru yorumlama 

becerisine sahip genç kuşağın varlığı dahi bu atanmış ve seçilmiş 
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yöneticilerde ciddi bir baskı ve gerilim meydana getirecektir. Hayati 

pozisyonları işgal eden bu kuşağın gerek kendi içinde gerekse yeni 

nesille yaşadığı çatışmaların doğru ve etkin yönetiminin ülke geleceği 

adına ne kadar önemli olduğu ortadadır; çünkü yönetilemeyen her 

çatışma sadece taraflara zarar vermekle kalmayıp işgal ettikleri 

pozisyonları gereği ülkenin istikbaline de zarar verecektir. Bu yüzden 

atanmış ve seçilmişler arasında yaşanan çatışmaların kaynaklarını 

tespit ülke menfaatleri adına hayati öneme sahiptir.  Diğer taraftan, 

atanmışların belli bir pozisyona gelebilmek için sahip olması zorunlu 

kılınan niteliklerin birçoğu seçilmek için ön şart değildir. Bu durumda 

seçilmiş ve atanmışlar arasında bu nitelik farkından kaynaklı çatışma 

yaşanması da gayet tabiidir. 

  2.2. BİREYSEL FAKTÖRLER 

Bireysel faktörler daha çok insan unsuru ile bağlantılı olan nedenlerdir 

(Stoner ve Freeman, 1992: 548; Darling ve Fogliasso, 1999: 385). 

Örgütü oluşturan en önemli öğe konumundaki her bir fert nev-i 

şahsına münhasır özelliklere sahip olduğu için bu farklılıkların doğru 

yönetilememesi halinde gerek bireysel, gerekse örgütsel düzeyde 

çatışma yaşanması kaçınılmaz hale gelecektir. Evet, her birey 

diğerlerinden farklı ve bu nedenle çatışma faktörü olma potansiyeline 

sahip birçok özelliğe sahiptir. Ancak, çalışmanın bu bölümünde 

özellikle seçilmiş ve atanmışlar arasında çatışma yaşanmasına en çok 

sebebiyet veren kişilik, beceri ve yetenek faklılıkları, eğitim 

düzeyindeki faklılıklar, değer ve algılamadaki farklılıklar çatışmanın 

kaynakları olarak ele alınacak bireysel faktörlerdir. 
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2.2.1. Kişilik 

Kişilik bireyin kendine özgü biyolojik ve psikolojik özelliklerini 

yansıtan bir olgudur (Linda, 1999). Bireylerin doğuştan sahip olduğu 

özellikler ile sonradan toplum içerisinde kazandığı özelliklerin 

toplamı olarak tanımlanan (Özdevecioğlu, 2002: 115) kişilik, bireyin 

örgüt içindeki davranışlarını belirlemede etkili bir unsurdur.  

Örgütlerde en önemli öğe olan bireylerin kişilikleri birbirinden farklı 

olduğu için bu farklılıklardan kaynaklanan çekişmelerin doğru 

yönetilememesi çatışmaya neden olabilmektedir (Özkalp ve Kırel, 

2001: 391). Örgüt üyelerinin kişiliklerinin oluşmasında önemli yer 

tutan tutum, davranış kalıpları, değer yargılarındaki farklılıklar 

çatışmaya yol açan önemli unsurlardır (Elma, 1998: 10).   

Kişiliğin temelde yaşam tarzı ve bireyin geçmişte yaşadıklarıyla da 

şekillendiği göz önüne alınırsa bu noktada ayrılan bireylerin çatışma 

yaşamalarını doğal karşılamak gerekmektedir. Duygusallığın 

çatışmalara ortam hazırladığı bilinen bir gerçektir. Benzer şekilde, 

otoriter, saldırgan ve her meselede uzlaşmaz bir tutum sergileyen bir 

bireyin bahse konu bu kişiliği de örgütteki diğer bireylerde 

rahatsızlığa yol açarak çatışmaya neden olacaktır (Başaran, 1998: 

198); çünkü tahammülün de bir sınırı vardır. Kişilik, bireyin tercih 

ettiği iletişim kanallarında da belirleyici bir role sahiptir ve 

çatışmaların birçoğunun iletişimde yaşanan aksaklıklardan 

kaynaklandığı da bir gerçektir (Kılınç, 1985:103). 
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Unutmamak gerekir ki; ister seçilmiş ister atanmış olsun, bütün kamu 

çalışanları görevlerini daha önceden şekillenmiş kişilikleriyle ifa 

ederler. Yani kamuda kazanılan bir pozisyonun bireyin kişiliği 

üzerinde çok ciddi bir etkisi olmayacaktır. Diğer taraftan seçilmiş 

veya atanmış figürlerin bir göreve gelmeden evvel kişilik testine tabi 

tutulmadıkları da dikkate alınırsa, kişiliği oturmamış bir bireyin hangi 

pozisyonda olursa olsun çatışmaya sebebiyet vermesini yadsımamak 

gerekir. Ülkemizde idari yapı içinde atanmış ve seçilmişler arasında 

iletişimin sadece resmi kanallar vasıtasıyla sağlanmadığı da bir 

vakıadır. Bu nedenle, bu iki grup arasında bazı sağlıksız informel 

kanallar aracılığı iletişimin sağlanması halinde bu iletişim temelli 

ilişkilerin ne kadar sağlam bir zeminde gelişeceği de tartışma 

konusudur.  Sağlam bir zemine oturmamış ilişkilerin er ya da geç 

taraflar arasında bir çatışmaya dönüşmesi ise kaçınılmazdır. 

2.2.2. Beceri ve Yetenek Farklılıkları 

Bazı beceri ve yetenekler doğuştan kazanılırken, bazılarının da kişinin 

gayretine terettüp ettiği bilinen bir gerçektir.  Beceri ve yeteneklerdeki 

faklılıklar sayesinde hayatımızı idame ettirdiğimiz bir vakıadır. Gerek 

toplumsal hayatta, gerekse toplumsal hayatın öğesi konumundaki 

örgütlerde akışı sağlayan işbölümünün temelinde bireysel beceri ve 

yeteneklerdeki zenginlik yatmaktadır. Hal böyle iken, yukarıda da 

ifade edildiği gibi, kişiliği oturmamış bireylerin, örgütsel yapı içinde 

yer alan becerikli veya kendisinden farklı yeteneklere sahip bireyleri 

kabullenememesi o bireyde ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verecek ve 

önü alınmadığı takdirde de bu rahatsızlık çatışmaya dönüşecektir. 
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Atanmış ve seçilmiş ayrımının temelinde de bu iki farklı yapının 

temsilcilerinin farklı yeteneklere sahip olması yer almaktadır. Diğer 

bir ifadeyle, farklı yetenek ve becerileri birini atanmış, diğerini 

seçilmiş konumuna getirmiştir. Bu gerçeğin taraflarca göz ardı 

edilmesi, çatışmayı beraberinde getirecektir. Tarafların kendi görev 

alanlarında başarıyı yakalama adına birbirlerinin becerilerinden 

faydalanmak yerine, çocukça bir mülahaza ile “ondaki yetenek niye 

bende yok?” şeklinde tavır içine girmesi çatışmaya neden 

olabilecektir. Evet, başarılı bir seçilmiş, atanmışın farklı kamusal 

örgütlerde kazandığı beceri ve birikimlerin, zeki bir atanmış da, 

seçilmişin kamuoyu ile etkili iletişim kurma becerisinden 

faydalanmayı bilecektir.  

2.2.3. Eğitim Düzeyindeki Farklılıklar 

Eğitim düzeyi bireyin olaylara yaklaşımında belirleyici bir fonksiyona 

sahiptir. Kişiliğin şekillenmesinde de ciddi bir paya sahip olması 

yönüyle eğitim, bireyin tutum ve davranış kalıplarını, tercih ettiği 

iletişim kanallarını belirleyici bir niteliğe de sahiptir.  Bütün bunları 

dikkate aldığımızda, örgütlerde farklı eğitim düzeylerine sahip 

bireylerin farklı değer yargılarına sahip olması çatışmaya neden 

olabilmektedir (Luthans, 1995: 278).  Yine, örgütsel yapının 

hedeflerine ulaşması öğrenim ve deneyimleri farklı bireyler arasında 

işbölümünü de zorunlu kılmaktadır (Aslan, 2003: 103).  Diğer bir 

deyişle, çatışmaya neden olan yapısal faktörlerden işbölümünü 

zorunlu kılan, örgütsel yapı içinde farklı eğitim düzeyinde bireylere 

duyulan ihtiyaçtır.  
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Ülkemizde yürürlükteki mevzuat, seçilmiş ve atanmışlar arasında 

eğitim düzeyindeki görülen farklılıkların ana nedenidir. Bunun eleştirel 

manada ifade edilmediğini belirtmekte fayda var; zira araştırmacı 

seçilme adına belli bir eğitim düzeyini şart koşmayı halkın iradesine 

yapılmış hakaret olarak algılamaktadır. Bu işin bir yönü, diğer taraftan 

atanmış ve seçilmişlerim farklı eğitim düzeylerine sahip olmasının 

taraflar arasında çatışma yaşanmasına yol açtığı da bir vakıadır. Çünkü 

araştırmanın öğesi konumundaki tarafların hadiseleri yorumlamaları, 

olaylar karşında sergiledikleri tutum ve davranışları, iletişim kurmakta 

tercih ettikleri kanalları ve hepsinden önemlisi kişiliklerini belirleyen en 

önemli faktörlerden biri de eğitimdir. 

2.2.4. Değer ve Algılamadaki Farklılıklar 

İnsan algılarıyla hareket eden bir varlıktır. Gerçek bir olgu kadar, bu 

olgunun birey tarafından nasıl algılandığı çok önemlidir. Bu nedenle, 

algı yönetimi özellikle son dönemlerde sosyal bilimlerde popülerlik 

kazanmış bir araştırma sahasıdır. Algı, bireyin yetiştiği çevre, 

yetiştirilme tarzı, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve tecrübe gibi birçok 

unsura bağlı olarak farklılık gösterir.  Bu gibi nedenlerden doğan 

algılama farklılıkları örgütlerde birey veya grupları karşı karşıya 

getirebilir (Moore, 1986: 27). Örgütlerdeki işbölümü ve uzmanlaşma 

farklı birimlerdeki bireylerin olay ve olguları algılama şekillerinin 

farklılaşmasına neden olmaktadır (Aydın, 1994: 294). 
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Bir pozisyona atanma veya seçim yoluyla gelme değer ve 

algılamadaki faklılıklara yol açan önemli bir etkendir. Açmak 

gerekirse, atanmış bir kamu çalışanının bir statüye sahip olması için 

bir kişi veya kurulun onayını alması yeterlidir. Yani, seçilmiş gibi 

belli bir kitlenin oy ve onayını almak için aylarca sahada çalışmasına, 

binlerce seçmene kendini ifade etmesine ve kitleleri hedeflerine 

inandırmasına gerek yoktur. Dolayısıyla göreve gelmelerinde 

böylesine ciddi farklılıklar bulunan bu iki sınıfın görev anlayışları da 

farklı olacaktır. Seçilmiş otorite için en önemli değer doğal olarak 

halkın iradesidir. Bu yüzden, aldığı kararlarda ve yaptığı 

uygulamalarda halk iradesini hiç dikkate almayan atanmış bir 

otoritenin, kendini bu iradeye borçlu hisseden seçilmiş bir otoriteyle 

karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdır. Diğer taraftan, seçilmiş bir otorite 

meşru olmayan icraatlarını halk iradesiyle perdelemeye kalkışırsa, 

kendini mevzuatın uygulanmasında daha çok sorumlu hisseden 

atanmış bir figürü kuvvetle muhtemel er ya da geç karşısında 

bulacaktır.  

2.3. İLETİŞİM KAYNAKLI FAKTÖRLER 

İletişim; fertlerin birbirlerine bilgi, duygu, düşünce ve anlayışlarını 

aktarma süreci olarak ifade edilebilir (Ertürk, 2001: 161). Bu yüzden, 

örgütsel amaçların bireylerce anlaşılmasını sağlayarak bireyleri kendi 

kişisel hedeflerinin dışında bu üst amaç etrafında bir araya getirecek 

olan en önemli araçlardan biri iletişim sistemidir (Daft, 1997: 608). 

İletişim, çatışmanın en önemli nedenlerinden biri olmakla kalmayıp, 

çatışmanın çözümü, yansıtılması ve yönetiminde de önemli bir 
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fonksiyon üstlenir (Jones, 1990: 29). İnsan için sinir sistemi ne kadar 

önemli ise, iletişim sistemi de örgütler için o denli hayati ehemmiyete 

sahiptir (Aksoy vd., 2005: 364). Örgütlerde bireyler veya gruplar arası 

yaşanan çatışmaların büyük bir bölümü iletişim sistemi temelli 

sorunlardan kaynaklanmaktadır (Sökmen ve Yazıcıoğlu, 2005: 4).  

İletişim kurmak, sosyal bir varlık olan insan için en önemli 

ihtiyaçlardan birisidir. Dolayısıyla, bu ihtiyacın karşılanmasını 

engelleyen faktörler bireylerde rahatsızlığa yol açarak çatışmalara 

ortam hazırlayacaktır (Balcı, 2000: 176). Bu çerçevede, anlam 

güçlükleri, iletişim kanallarındaki bozukluk ve iletişim süreci kaynaklı 

nedenler sırasıyla irdelenecektir.  

2.3.1. Anlam Güçlükleri 

Örgütte bir bölümde kullanılan mesleki terimlerin diğer birimlerce 

bilinmemesi bölümler arasında iletişimi engelleyen önemli bir 

faktördür ve bunun temelinde örgütte herkesçe bilinen ortak bir dil 

kullanılmaması yatmaktadır (Aslan, 2003: 69). Örgütlerde farklı 

dillerin kullanılması neticesinde oluşan çok yönlü ilişkilerin kontrol 

altına alınması ve belirli bir yapısal düzen ve amaç içinde işlemesi 

etkili ve verimli bir iletişim politikasının izlenmesine bağlıdır 

(Sabuncuoğlu ve Tüz, 1998: 126). Anlam güçlükleri, iletişim 

sürecinin temel öğesi olan mesajı formüle etmekte kullanılan 

sembollere örgütsel hiyerarşi içinde mesajı gönderen ve mesajı alan 

taraflarca farklı anlam yüklenmesini ve bu yüzden iletişimde sorunlar 

yaşanmasını ifade eder (Dinçer & Fidan, 1996: 364). Sembolleri 

anlaşılmayan veya yanlış anlaşılan mesajlar bireyler veya gruplar 
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arasında çatışma yaşanmasına zemin hazırlayacaktır. Diğer taraftan, 

ortak bir dilin geliştirildiği örgütlerde de iletişimde sorunlar 

yaşanabilir; çünkü dilin temel öğesi olan kelimelere bireylerce farklı 

anlamlar yüklenebilir.  

Bireylerin kelimelere ve sembollere farklı anlamlar yüklemesinde en 

çok etkili olan üç temel unsur yaş, eğitim düzeyi ve kültürel geçmiştir 

(Zengin, 2009:26). Bu bağlamda atanmış ve seçilmiş kamu 

çalışanlarını değerlendirmek gerekirse, farklı kültürel ortamlarda neşet 

etmiş, farklı eğitim seviyelerine sahip bu iki sınıfın aralarında iletişimi 

sağlayan kelime ve sembollere farklı anlamlar yüklemesi doğaldır. 

Daha önce de örneklendirildiği gibi, seçilmiş ve atanmış figürlerin 

halk iradesi kavramına yüklediği anlamların faklılık arz etmesi bu iki 

sınıf arasında iletişimin bozulmasına hatta kopmasına neden olacak ve 

bu durum da çatışma yaşanmasına ortam hazırlayabilecektir.   

2.3.2. İletişim Kanallarındaki Bozukluk 

Mesajların izlediği yol olarak tanımlanabilen iletişim kanallarında 

meydana gelecek bir tıkanma bireyler arasındaki iletişimin azalmasına 

hatta kesilmesine neden olacaktır. Örgütlerde bireyler ve birimler 

arasında gerekli bilgi akışını sağlayan kanalın yeterince açık olmaması 

çatışma nedeni olduğu gibi, birimler arasındaki iletişim kanalının 

gereğinden fazla açık olmasına bağlı olarak birey ve birimlerin diğer 

birim ve bireyler hakkında ayrıntılara hâkim olması da ayrı bir çatışma 

nedenidir (Özel, 1996: 45). Diğer taraftan, iletişim kanalının doğru 

seçilememesi de yanlış anlaşılmalara sebebiyet vererek çatışmaya 
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neden olabilmektedir (Doğan, 2010: 7). Örgütlerde biçimsel kanalların 

dışına çıkmanın neticesinde bilgilerin bireyler ve birimler arasında 

dengeli dağılmaması çatışmaya zemin hazırlayabildiği gibi, sadece 

formel kanalların kullanılması da statüyü ön plana çıkararak iletişime 

engel olmak suretiyle çatışmaya neden olabilmektedir (Aslan, 2003: 

64). 

Ülkemiz idari yapısında, seçilmiş ve atanmışlar arasındaki iletişimin 

daha çok resmi (biçimsel) kanallar vasıtasıyla gerçekleştiği bir 

vakıadır.  Bu iki sınıf arasındaki ilişkiler pozitif yönde geliştikçe, 

iletişimin informel kanallar vasıtası ile sağlanmaya başladığı da bir 

gerçektir. İlginçtir, atanmış ve seçilmişler arasında sadece biçimsel 

kanalların kullanılması taraflar arasında gizli bir çatışma yaşandığı 

şeklinde yorumlanabilmektedir. Yeri gelmişken anti-parantez ifade 

etmekte fayda var; atanmış ve seçilmişler arasındaki çatışmalar çoğu 

zaman bu informel kanallardan kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu iki 

sınıfın arasında yaşanan çatışmaların minimize edilmesi için, tarafların 

iletişimde tercih ettikleri informel kanalların seçiminde dikkatli 

olmaları gerekmektedir. 

2.3.3. İletişim Süreci 

İletişim süreci kaynak (ileti başlangıcı kişi), iletilmek istenen mesaj, 

mesajı taşıyan araç ve iletiyi alması gereken kişi (hedef) olmak üzere 

dört unsurdan oluşur (Francesco & Barry, 1998: 56). Dolayısıyla, bu 

dört unsurun her birinin iletişim sürecini tıkama potansiyeline sahip 

olduğu söylenebilir. Göndericinin (kaynak) mesajı karşı tarafın 
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(hedef) duymak istediği şekle getirmek için mesajı filtrelemesi ve bu 

yüzden gerçeklerin daha sonradan faklı kaynaklardan öğrenilmesi 

kaynak ve hedef kişi arasında çatışmaya neden olacaktır (Zengin, 

2009: 24). Örgütsel yapı içinde özellikle sözlü bir mesajın iletimi için 

birden fazla aracın (mesaj taşıyıcı) kullanılması durumunda mesajın 

uğradığı her bir ara kademede değişikliğe uğraması söz konusu 

olabilmektedir. Böyle bir durumda, mesajın göndericiden çıkan ilk 

hali ile hedefe ulaşan son hali farklı olacak ve bu da taraflar arasında 

çatışma yaşanmasına sebebiyet verecektir (Aslan, 2003: 65). Benzer 

bir şekilde, alıcının kaynak tarafından gönderilen mesajı kendi 

beklenti ve çıkarları doğrultusunda algılama eğiliminde olması da - ki 

bu durum algıda seçicilik olarak tanımlanmaktadır - çatışmaya yol 

açan etmenlerden biridir. Diğer taraftan alıcının mesajın kendisine 

ulaştığı anda yaşadığı duygusal yoğunluk, alıcının mesaja vereceği 

tepkinin türünü ve şiddetini belirlemede etkili bir faktördür (Zengin, 

2009: 25). 

İl idari yapısı içinde yer alan iki önemli kamusal örgüt valilik ve 

belediyedir. Birincinin başında atanmış, ikincinin başında ise seçilmiş 

bir figür bulunmaktadır.  Bu iki kurumun iletişim sürecine daha çok 

resmi (biçimsel) araç olan yazılı evrak hâkimdir. İki otoritenin 

uygulamada aralarında resmi kanallar dışında informel (sözlü) bir 

iletişim sürecini işletmeleri ikili ilişkilerin iyi olduğunu gösterir. 

Herhangi bir nedenle taraflar arasında çatışma çıkması durumunda 

informel iletişim araçları terk edilir ve bütün iletişim formel araçlar 

üzerinden yürütülmeye başlanır.  Uygulamada iki farklı statünün 
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temsilcilerinin formel veya informel araçlar vasıtasıyla doğrudan 

kurdukları iletişimde sıkıntı yaşanmazken, araya üçüncü şahıs veya 

kurumların girmesiyle mesajların şekil ve içerik bakımından 

değişmesi taraflar arasında yanlış anlamalara sebebiyet vererek 

çatışmaya yol açabilmektedir. Benzer şekilde, iki taraf statülerinden 

dolayı her ne kadar resmi tüzel kişiliklerin de temsilcisi olsalar, 

sonuçta insandırlar. Bu nedenle, taraflardan birinin gönderdiği mesaj, 

hedefe ulaştığı anda hedef alıcı konumundaki kişi tarafından o anki 

ruh haline bağlı olarak çok farklı bir karşılık bulabilir. Böyle bir 

sürecin taraflarca doğru yönetilememesi çatışmayı kaçınılmaz hale 

getirecektir. 

  2.4. SONUÇ 

Bu bölümde çatışmaya neden olan faktörler üç ana başlık altında 

incelenmiştir. İlk olarak işbölümü, işlevsel bağlılık, ortak kaynak 

kullanımı, ortak karar verme, yetki ve sorumluluğun belirgin 

olmaması, denetim biçimi, amaç farklılıkları, statü ve güç farklılıkları, 

örgüt içi güç mücadeleleri, örgütün büyüklüğü ile örgütsel değişim 

gibi çatışmaya neden olan yapısal faktörler üzerinde durulmuştur. 

Daha sonra kişilik, beceri ve yetenek faklılıkları, eğitim düzeyindeki 

faklılıklar, değer ve algılamadaki farklılıklar gibi çatışmaya neden 

olan bireysel faktörler incelenmiştir. Son olarak ise, anlam güçlükleri, 

iletişim kanallarındaki bozukluk ve iletişim süreci kaynaklı nedenler 

irdelenmiştir. Her bir çatışma kaynağı literatürde ele alınış şekliyle 

incelendikten sonra ayrıca araştırmanın konusu olan atanmış ve 

seçilmiş kamu çalışanları perspektifinden de irdelemeye tabi 
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tutulmuştur. 

Bir sonraki bölümde ise, çatışma türleri çatışmanın taraflarına, 

örgütsel amaçlara sağladığı katkılara, ortaya çıkış şekline ve örgüt 

yapısındaki yerine göre olmak üzere dört ayrı kategoride ele 

alınacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 | Dr. Şükrü ÖZCAN 

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

ÇATIŞMA TÜRLERİ 

Çatışma çeşitli şekillerde kategorize edilebilir. Çalışmanın bu 

bölümünde çatışma türleri, çatışmanın taraflarına, örgütsel amaçlara 

sağladığı katkılara, ortaya çıkış şekline ve örgüt yapısındaki yerine 

göre olmak üzere dört kategoride ele alınacaktır. 

3.1. TARAFLARINA GÖRE ÇATIŞMA TÜRLERİ 

Çatışmanın taraflarına göre sınıflandırıldığı bu bölümde sırasıyla 

bireylerin kendi içsel çatışması, bireyler arası çatışma, birey ve grup 

arası çatışma, gruplar arası çatışma ve örgütler arası çatışma türleri 

irdelenecektir. 

3.1.1. Bireylerin Kendi İçsel Çatışması 

Bireysel çatışma bireyin kendisinden ne beklendiğinden emin 

olmadığı veya deneyimleri, ilgileri, değerleri ve hedefleri ve ile 

uyuşmayan işleri yerine getirmek zorunda kalması durumunda içinde 

yaşattığı çatışma türüdür (Şimşek, 1999: 279). Bireysel çatışma, 

bireyin bir sorunu çözerken birden çok seçenekle karşı karşıya 

kalması (Yanaşma-yanaşma çatışması), ortadan kaldırılması veya 

kaçınılması gerekli birden çok alternatifle yüzleşmesi (Kaçınma-

kaçınma çatışması) ve son olarak isteğine cevap verecek bir seçeneğe 

sahip olmasına rağmen istemediği bir alternatifi tercih etmek zorunda 

kalması (Yanaşma-kaçınma çatışması) şeklinde kendini gösterir 

(Şimşek vd., 2001). Bu çatışmanın en yaygın şekli rol çatışmasıdır. Bu 
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çatışma, kişinin iki ya da daha çok kaynaktan baskı altında 

tutulmasıyla ortaya çıkmaktadır (Ertekin, 1993: 72).  

 İçsel çatışmalar kişide rahatsızlığa, kızgınlığa ve baskıya neden olarak 

bireyin diğer çatışmalara vereceği tepkinin şeklini de etkiler (Zengin, 

2009: 10). Gerek atanmış gerekse seçilmiş kamu çalışanlarının 

özellikle değerleri ve hedefleri ile örtüşmeyen talepler karşısında bir 

birey olarak içsel çatışma yaşamaları kaçınılmazdır. Bu iki sınıf kamu 

çalışanının statüleri ve ilkeleri gereği bu çatışmaları dışarıya 

yansıtamamaları, bu bireylerin içlerinde yaşattıkları çatışmaların uzun 

süre etkisinde kalmalarına neden olabilmektedir. 

 3.1.2. Bireyler Arası Çatışma 

İki bireyin fikir, görüş, amaç ve duygu farklılıklarından dolayı 

yaşadıkları çatışma türüdür (Eren, 1989: 459). Bu çatışma türünün 

diğer önemli nedenleri arasında bireylerin farklı değer yargılarına ve 

bilgiye sahip olmaları gösterilebilir (Baykal &Kovancı, 2008: 23). 

Bireyler arası çatışmalar en yaygın görülen çatışma türüdür (Zengin, 

2009: 11). Örgütsel hiyerarşi içinde, üstlerinin baskısına maruz kalan 

astın fiziksel veya söylemsel olarak bu baskıya karşılık verememesi 

astta kişilik bozukluklarına yol açabilir (Özel, 1996: 67). Özetle, bu 

tür çatışmalar rekabet ve yarışmayı içerdiğinden; grupların ve 

örgütlerin hareketliliğine ve gelişimine katkı sağlarken, çekişmeleri ve 

uyuşmazlıkları da beraberinde getirdiğinden bireyler arası iletişime 

ciddi zararlar verebilmektedir (Baykal &Kovancı, 2008: 23). 
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Seçilmiş bir figür olan il genel meclisi başkanının, il özel idaresinin 

atanmışlar tarafından sevk ve idaresini değerleriyle bağdaştıramaması 

onu bir şekilde atanmış otoriteyle karşı karşıya getirecektir. Yine il 

özel idaresi organlarından olan il encümeni, olaylara yaklaşımında ve 

önceliklerinde önemli farklılıklara sahip atanmış ve seçilmiş kamu 

çalışanlarını aynı masa etrafında bir araya getirdiğinde bu bireyler 

arasında çıkabilecek çatışma bu tür çatışmalara örnek olarak 

verilebilir.  

 3.1.3. Birey ve Grup Arası Çatışma 

Bu tarz çatışmaların temelinde örgüt içindeki çalışma gruplarının 

kendi norm ve standartlarını üyelerine itirazsız kabul ettirmek için 

yaptıkları baskı yatmaktadır (Zengin, 2009: 11). Bireyin içinde 

bulunduğu grubun amaçlarını ve bu amaçları elde etmek için grup 

tarafından kullanılan yöntem ve teknikleri benimsememesi bireyle 

grup arasında çatışmaya neden olacaktır (Ertürk, 2000: 220) Birey ve 

grup arası çatışma, bir grupla grupsal normlardan rahatsızlık duyan 

grup dışından bir bireyle de yaşanabilir. Seçim bölgesine yatırım 

kararı alınması konusunda ısrarcı davranan bir il genel meclisi üyesi, 

bağlı olduğu partinin il genel meclisindeki grubunun seçim 

bölgelerine hizmet götürme adına benimsediği nüfus kriterini 

kabullenemez ise kendi grubuyla bu noktada karşı karşıya gelecektir.  
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3.1.4. Gruplar Arası Çatışma  

Aynı örgütsel yapı içinde yer alan farklı bölümler veya gruplar 

arasında rekabetten kaynaklanan çatışma türüdür (Eren, 1989: 459).  

Bu tür çatışmalar, aynı yöneticiye bağlı iki grubun alınacak bir karar 

konusunda ihtilafa düşmesi şeklinde de görülebilir (Vecchio, 1995: 

483-484). Örgütlerde çok sık rastlanan bu tarz çatışmaları yönetmek 

zordur (Alper vd., 2000: 1); çünkü çatışmayı yönetmekten sorumlu 

yönetici konumundaki kişi aralarında çatışma yaşanan gruplardan 

birinin formel veya informel mensubu olabilmektedir (Akat & Budak, 

1994: 336). Her ne olursa olsun, yönetici örgütsel menfaatlerden yana 

tavır koyup gruplar arasında uzlaştırıcı bir rol oynamalıdır (Ertürk, 

2000: 221). Gruplar arası çatışmanın diğer nedenleri arasında ortak 

karar alma zorunluluğu, amaçlarda farklılaşma ve bireysel algıların 

farklılaşması sayılabilir (Özel, 1996: 69).  İl encümeninin yapısı 

dikkate alındığında, bu yapı içinde atanmış ve seçilmiş gruplar arası 

çatışma yaşanması doğal karşılanmalıdır, zira encümen encümene bir 

atanmış olan vali veya genel sekreter başkanlık etmektedir.  

 3.1.5. Örgütler Arası Çatışma 

Örgütler arası çatışma her bir örgütün aynı zamanda açık bir sistem 

olmasından kaynaklanmaktadır (Gümüşeli, 1994: 52).  Sendikalar ile 

işletmeler arasındaki çatışmalar bu tür çatışmalara örnek verilebilir. 

Araştırmanın konusu atanmış ve seçilmiş statülerde görev yapan 

gerçek kişiler arasındaki çatışma olduğu için, tüzel kişilikler olan 

örgütler arası çatışma türü hakkında bu kısa açıklama ile 
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yetinilecektir. 

3.2. ÖRGÜTSEL AMAÇLARA SAĞLADIĞI KATKIYA 
GÖRE ÇATIŞMA TÜRLERİ 

Birinci bölümde de ele alındığı gibi, modern yönetim teorileri 

çatışmaya faydalanılması gereken bir olgu olarak yaklaşmaktadırlar. 

Tabii, her çatışmanın örgüte faydalı olduğunu söylemek çok zordur. 

İşte bu bağlamda, çatışmalar işlevsel ve işlevsel olmayan şeklinde 

tasnife tabi tutulmuştur. 

3.2.1. İşlevsel Çatışma 

İşlevsel çatışmalar örgütü yenilenmeye, değişime zorlamak suretiyle 

örgütsel hedefleri erişilmesi sürecine katkı sunarlar. Bu tarz 

çatışmaların örgütte problem çözme kapasite ve becerilerini artırdığı 

da bir vakıadır (Zengin, 2009: 7).  Fonksiyonel çatışmalar örgüt içinde 

nerede, nasıl bir sorun olduğunun keşfine yardımcı olarak 

yöneticilerin bu sorunları ortadan kaldırmalarına olanak sağlar (Koçel, 

1999: 491). Modern yaklaşım çatışmaların işlevsel olabileceğini ileri 

sürmüştür (Robbins, 1994: 223). Belediye örgütünde seçilmiş ve 

atanmış bireyleri bir araya getiren belediye encümeninde, mücavir 

alan sınırlarındaki bir mahalleye yapılacak alt yapı hizmetinin 

gerekliliği noktasında çıkacak bir tartışma yetkili organları sorunu 

veya ihtiyacı yerinde tespite zorlayacaktır. Bu ise belediye 

imkânlarının yerinde kullanılmasına imkân vererek örgüte katkı 

sunacaktır.   
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3.2.2. İşlevsel Olmayan Çatışma  

Örgütsel amaçlara ulaşmayı engelleyen veya en azından örgütsel 

hedeflere erişmeye katkısı olmayan çatışmalardır (Solmuş, 2001: 42). 

Klasik yaklaşımın temsilcileri örgütteki bütün çatışmaları bu gruba 

dâhil etmiştir (Owens, 1981: 278). Bu nedenle klasik yönetim 

teorisinin temsilcilerine göre örgütü çatışmalardan uzak tutmak 

gerekmektedir. Tabii, burada klasiklerin hepten yanılgı içinde 

olduğunu söylemek yanlıştır; çünkü bütün çatışmalar yapıcı değildir. 

Bu tür bazı çatışmaların yıkıcı olduğu da bilinen bir gerçektir. 

Yıkıcıdır, çünkü örgütte bireyler arasında düşmanlık ve saldırganlığa 

neden olur (Sarpkaya, 2002: 418). Bir örgütsel yapının ahenk ve 

bütünlüğüne en çok zarar veren unsurun, mensupları arasında baş 

gösterecek bir çatışma olduğu dikkate alınırsa işlevsel olmayan 

çatışmaların ne denli zararlı olduğu da ortaya çıkacaktır. Ülkemizde 

kamusal alanda hizmet veren örgütlerde verimsizliğin en önemli 

nedenlerinden biri, bahse konu örgütlerin atanmış ve seçilmiş 

mensupları arasında yaşanan kısır çekişme ve çatışmalarla zaman ve 

kaynaklarını israf etmeleridir.   

3.3. ORTAYA ÇIKIŞ ŞEKLİNE GÖRE ÇATIŞMA TÜRLERİ 

 Ortaya çıkış şekline göre çatışmalar potansiyel, algılanan, hissedilen 

ve açık çatışma olmak üzere dört başlık altında incelenecektir. 
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 3.3.1. Potansiyel Çatışma 

 Potansiyel çatışma, çatışmayı ortaya çıkarabilecek faktörleri ifade 

etmektedir (Uysal, 2004: 18).  Yapılan araştırmalar kıt kaynaklar için 

rekabet, bağımsızlık dürtüsü ve alt sistemlerin amaçlarda 

farklılaşmasını çatışmaya sebebiyet veren üç temel potansiyel faktör 

olduğunu ortaya koymuştur (Şimşek & Kıngır, 2006).  Sergilenen 

liderlik tarzı, kişilik yapısı, iletişim sistemleri, ödüllendirme sistemleri 

çatışmayı ortaya çıkarabilecek diğer potansiyel unsurlar olarak 

sayılabilir (Aslan, 2003: 56). 

 3.3.2. Algılanan Çatışma 

Örgüt personelinin algılama farklılıklarından kaynaklanan çatışma 

türüdür. Bu evrede kişi amaçlarına ve isteklerine erişiminin başka 

bireyler tarafından engellendiğini fark eder (Demirci, 2002: 20). Bu 

tarz çatışmalar bazen algı yanılmalarından da kaynaklanabilmektedir 

(Akçakaya, 2003: 13). 

 3.3.3. Hissedilen Çatışma 

Çatışma durumundaki tarafların çatışma konusu olgu hakkındaki 

duygularını ifade eder (Aslan, 2003: 57). Diğer bir tanımla, tarafların 

olaylar karşısında içine düştükleri durumu ifade eder (Solmuş, 2001: 

41). Yani hissedilen çatışma, çatışma olgusunun duygusal boyutunu 

ifade eder. 
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 3.3.4. Açık Çatışma 

Her türlü tepkinin sergilenebildiği çatışma türü olan açık çatışmaların 

her zaman aşırı şiddet içermediğini belirtmekte fayda görülmektedir. 

Bu evrede, tarafların açıktan birbirlerine söylemsel veya eylemsel 

olarak zarar vermeye çalıştıkları gözlemlenir (Bursalıoğlu, 2002: 240).  

Bunun temelinde ise, bir örgüt üyesinin diğer bir üyenin amaçlarına 

ulaşmasını engelleme veya kazanımlarını artırmasının önüne geçme 

eğilimi yatmaktadır (Zengin, 2009: 9).  Her biri ayrı bir kamusal 

gücün ve statünün sahibi atanmış ve seçilmiş iki figür olan belediye 

başkanı ile vali veya kaymakam arasında cereyan eden çatışmalar 

genellikle bu kategoride değerlendirilebilir. 

3.4. ÖRGÜT YAPISINDAKİ YERİNE GÖRE ÇATIŞMA 
TÜRLERİ 

Örgütteki çıkış noktasına göre çatışmalar dikey, yatay ve emir-komuta 

– kurmay çatışması olarak üç gruba ayrılır.  

3.4.1. Dikey Çatışma 

Örgütsel yapıda, üst ve ast konumundaki birey veya gruplar arasında 

yaşanan çatışmadır. Yöneticiler ile çalışanlar arasında örgütsel 

hedeflere ulaşmayı sağlayacak yöntemler konusunda çıkacak bir 

ihtilafın doğru okunamaması bu iki sınıf arasında açık ve dikey bir 

çatışmaya dönüşebilir (Luthans, 1995: 287). Yetki ve kaynak 

paylaşımında yaşanan sorunlar da örgütlerde dikey çatışmaya neden 

olan en önemli faktörlerdendir (Özel, 1996: 72). Ayrıca, üst yönetimin 
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çalışanların performansını denetleme tarzı da dikey çatışmalara yol 

açan bir diğer etmendir. Belediye teşkilatının başındaki seçilmiş 

otoritenin, atama ile belediyede görev yapan personeli denetlemede 

bazı siyasal veya ideolojik kaygılarla personelden personele değişen 

bir tarz sergilemesinin neden olacağı huzursuzluk doğru analiz 

edilemediğinde, dikey bir çatışmaya dönüşebilecektir. 

3.4.2. Yatay Çatışma 

Örgütte aynı seviyede görev yapan birey veya gruplar arasında 

yaşanan çatışmadır. Bu çatışma türü daha çok yetki ve kaynak 

paylaşımı temelinde yaşanan sorunlar ile aynı iş akışı sürecinde yer 

almaktan ortaya çıkar (Luthans, 1995: 287). İş dışında bireyler arası 

ikili ilişkilerde yaşanan sıkıntıların da yatay çatışmaya yol açtığı 

gözlemlenmektedir (Aslan, 2003: 61). Atanmış ve seçilmiş bireyler 

belediye encümeninin üyeleri olma noktasında aynı konumdadırlar ve 

bu yüzden encümen toplantılarında alınacak kararlarda eşit oy hakkına 

sahiptirler. Eğitim düzeyleri, yetiştikleri kültürel ortam ve 

kişiliklerinde farklılıklar bulunan bu iki sınıf arasında, belediye 

kaynaklarının yapılacak hizmetlere tahsisi konusunda asgari düzeyde 

de olsa bir uzlaşmaya varılamaması yatay bir çatışmaya 

dönüşebilecektir. 

3.4.3. Emir-komuta – Kurmay Çatışması 

Eylemci-danışman birimleri arasındaki çatışma olarak da adlandırılan 

bu çatışma türüne örgütlerde sıklıkla görmek mümkündür (Özel, 

1996: 73). Bu çatışma türünün en önemli sebebi kurmayların örgütsel 



ÇATIŞMA YÖNETİMİ | 57 

 

 

 

yapı içinde resmi bir otoritesinin ve eylem gücünün olmamasıdır 

(Zengin, 2009: 14). Yaptırım gücünden yoksun olmanın kurmay 

personele olaylara daha geniş açıdan bakma olanağı tanıdığı da 

dikkate alınırsa, herhangi bir sorumluluk taşımayan bu sınıftaki 

personel, emir-komuta zincirinin kendi pozisyonlarını tehdit eden 

karar ve uygulamalarına sıcak bakmaması taraflar arasında çatışmaya 

zemin hazırlayacaktır. (Ertürk, 2000: 222). Örgütlerde uzman personel 

ile yöneticiler arasında yaşanan çatışmalar bu tarz çatışmaya örnek 

verilebilir.  

Kamu örgütlerinde seçilmiş otoriteler ile uzman statüsündeki atanmış 

personelin olaylara yaklaşımlarının farklılık göstermesi çok doğaldır. 

Seçilmiş otorite atacağı adımlarda yeniden seçilmenin hesabını 

yaparken, atanmış pozisyonda bir konuda uzmanlaşmış personel ise 

işin daha çok teknik yönüyle alakadar olacaktır. Daha somut 

ifadesiyle, bir belediye başkanının, kişisel çıkarları adına çok önem 

verdiği bir projenin uygulanabilirliğine dair olumsuz görüş belirten 

uzman personele bu görüşünü değiştirmesi yönünde baskı yapması 

taraflar arasında rahatsızlığa sebebiyet vererek çatışmaya kaynak 

teşkil edebilecektir. 

3.5. SONUÇ 

 Çalışmanın bu bölümünde çatışma türleri, çatışmanın taraflarına, 

örgütsel amaçlara sağladığı katkılara, ortaya çıkış şekline ve örgüt 

yapısındaki yerine göre olmak üzere dört ayrı kategoride ele 

alınmıştır. Çatışmanın taraflarına göre sınıflandırıldığı ilk alt bölümde 
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sırasıyla bireylerin kendi içsel çatışması, bireyler arası çatışma, birey 

ve grup arası çatışma, gruplar arası çatışma ve örgütler arası çatışma 

türleri incelenirken; ikinci kategoride ise çatışmalar işlevsel ve işlevsel 

olmayan şeklinde tasnife tabi tutulmuştur. Daha sonra, ortaya çıkış 

şekline göre çatışmalar potansiyel, algılanan, hissedilen ve açık 

çatışma olmak üzere dört başlık altında incelenmiştir. Son bölümde 

ise, dikey, yatay ve emir-komuta – kurmay çatışmaları irdelenmiştir. 

  Bir sonraki bölümde çatışma yönetimine etki eden faktörler ile 

çatışmayı yönetme stratejileri üzerinde durulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ÇATIŞMA YÖNETİMİ | 59 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

ÇATIŞMA YÖNETİMİ 

 

Çatışma yönetimi, çatışmaların isletme içindeki sosyal ve biçimsel 

yapıların verimliliğini arttırıcı şekilde yönlendirilmesine yönelik 

çalışmaları içermektedir (Baysal ve Tekarslan, 1996: 332). Çatışma 

yönetimi, modern ve klasik yönetim yaklaşımlarının ayrıldığı temel 

hususlardan biridir. Klasik anlayış, yıkıcı niteliği gereği çatışma 

kaçınılması gerekli bir olgu olarak görür. Bu yüzden, kaçınılması 

mümkün olmayan çatışmaların yönetimini değil, çözümünü baz alan 

bir yaklaşıma sahiptir. Modern anlayış ise, çatışmaları doğal karşılar 

ve yönetilmesi gerekli bir olgu olarak ele alır. Bu nedenle çatışma 

yönetimi, modern yönetim anlayışının bir ürünüdür (Bolman ve Deal, 

1984: 119). Çatışmanın örgütü ve bireyi tehdit eden olumsuz etkilerini 

minimize etmek ve çatışmayı örgütsel hedeflere katkı sağlayacak bir 

olgu haline getirmek için, çatışmanın doğru yönetimi çok önemlidir. 

Çatışma yönetimi, çatışmanın teşhis edilmesi, yoğunluğunun 

saptanması ve etkilerinin değerlendirilmesini takiben doğru stratejinin 

belirlenmesi ve bu stratejiyle çatışmaya yapılan müdahalenin 

sonuçlarının izlenmesi sürecidir (Alp, 1997: 102). Bunu için, bu 

bölümde çatışma yönetiminde tercih edilen strateji ve teknikler ile 

bunların tercih edilmesinde belirleyici olan temel faktörler üzerinde 

durulacaktır. 
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4.1. ÇATIŞMA YÖNETİMİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLER 

Örgütlerde çatışma yönetiminde kullanılan teknikler üzerinde 

belirleyici role sahip birçok faktör vardır. Çalışmanın bu bölümünde 

araştırma konusuyla daha yakından ilgisi olan bireysel faktörlerden 

yaş, cinsiyet, kültür ve eğitim üzerinde durulacaktır.  

  4.1.1. Yaş 

 Yapılan çalışmalar 20’li ve 30’lu yaşlardaki çalışanların, ileriki yaş 

gruplarındaki çalışanlara kıyasla daha az tatminkâr olduklarını ortaya 

koymuştur (Ersöz, 2010: 44). Dolayısıyla iş yaşamında daha az 

tatminkâr olan 20 ile 40 yaş aralığındaki bireylerin olası bir çatışmayı 

yönetmede kullanacağı stratejiler ile 40 yaş üstündeki bireylerin tercih 

edeceği stratejiler doğal olarak farklı olacaktır. Çoğunluğu itibariyle 

kamuda veya özel sektörde elde ettiğ tecrübeleri ile hareket eden ve 

seçilmiş veya atanmış statüde mesleki hayatının en olgun dönemini 

yaşayan 50 yaş üstündeki bir çalışan, olası bir çatışmayı yönetme 

adına aklıselimin gerektirdiği problem çözme ve uzlaşma tekniklerini 

tercih edecektir.   

4.1.2. Cinsiyet 

Dünyada ve Türkiye’de, çalışan kadınlara yönelik geleneksel 

önyargıların hala varlığını devam ettirdiği bir vakıadır (Ersöz, 2010: 

44).  Ülkemizde her ne kadar kadınlara yönelik pozitif ayrımcılığı 

teşvik eden yasal düzenlemeler yapılmışsa da, çalışma hayatında - 

özellikle kamusal alanda - bu düzenlemelere ters düşen uygulamaları 
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görmek mümkündür. Gerek atanmış gerekse seçilmiş yönetici 

pozisyonlarındaki kadın sayısının erkeklere kıyasla ciddi oranda 

düşük olması bile yukarıdaki hükümleri doğrulamak için yeterlidir.  İş 

hayatında kendisine karşı baskıcı ve önyargılı bir tutum sergilenen 

çalışan kadın, bu baskı ve önyargı yüzünden birçok noktada kendisini 

tam ve doğru ifade edemediği için karşı cinsle yaşadığı bir çatışmada 

genellikle uzlaşmacı bir tavır sergileyecektir. Yapılan araştırmalar da 

bu tezi doğrulamaktadır (Ersöz, 2010: 44). 

4.1.3. Kültür 

Kişinin yetiştiği kültürel ortam, çatışmaya neden olabildiği gibi, 

kişinin çatışmayı çözmede kullanacağı teknikleri belirlemede de 

önemli bir paya sahiptir. Örneğin, bireyden ziyade kolektif aklın 

hâkim olduğu Japon iş hayatında çatışmalara olumsuz ve kaçınılması 

gereken bir olgu olarak yaklaşılır ve bu nedenle Japon kültüründe 

“çatışmalar ne pahasına olursa olsun çözülmeli” anlayışı hâkimdir 

(Ersöz, 2010: 44). Kolektif akıldan ziyade bireyin ön planda olduğu 

ülkemiz kamu sektöründe, çatışma yönetiminde hükmeden taraf olma 

dürtüsü ağır basan atanmış veya seçilmiş figürler bu nedenle güç ve 

yetki kullanmayı tercih edebilmektedir.  

Bir toplumda çatışma yönetiminde kullanılan strateji ve teknikler o 

toplumun temel değerlerini ve yaşam felsefesini yansıtır, Bu 

bağlamda, ilkel bir toplumun fertlerinin çatışmayı yönetmede 

kullandığı yöntemler ne kadar ilkel ise, modern bir toplumun çatışma 

yönetiminde tercih ettiği teknikler de bir o kadar bilimsel bir hüviyete 
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sahiptir (Ersöz, 2010: 44-45). Yetiştiği kültürel ortamda bireysel 

farklılıkların zenginlik olarak görüldüğü bir bireyin, atanma veya 

seçilme yoluyla elde ettiği bir statüde bireysel değer ve 

algılamalardaki farklılıklardan kaynaklı bir çatışmanın tarafı olması 

olasılığı oldukça düşük olduğu gibi, her şeye rağmen meydana 

gelebilecek muhtemel bir çatışmada çözümün tarafı olma ihtimali de 

oldukça yüksek olacaktır. 

4.1.4. Eğitim 

Kişiliğin oluşmasında bireyin içinde yetiştiği kültürel çevre kadar, 

aldığı eğitim de önemli bir paya sahiptir. Diğer bir ifadeyle, kişiliği 

belirleyen iki önemli faktör çevre ve eğitimdir denebilir. Bireyin 

olayları yorumlamasında aldığı eğitimin etkisi yadsınamaz. Başarıyla 

tamamladığı temel eğitim sürecinden sonra, bir de çatışma yönetimi 

konusunda formasyona sahip olan bir atanmış yöneticinin çatışmaya 

yaklaşımının daha bilimsel temellere dayanacağı söylenebilir; çünkü 

bahse konu yönetici çatışmayı örgütsel ve bireysel hedeflerini 

yakalamada önemli bir enstrüman olarak görmektedir. Bu nedenle de, 

yönetici konumunda bulunduğu örgütte, gerek bireyler arası gerekse 

gruplar arası çatışmaları tamamen ortadan kaldırma yerine, bu 

çatışmaları makul bir seviyeye çekmeye yönelik bir stratejiyi tercih 

edebilecektir.  

  4.2. ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİ 

Daha önceki bölümlerde ifade edildiği gibi, her bir çatışma kendine 

has karakteristik özelliklere sahiptir ve bu yüzden çatışmaların 
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yönetiminde kullanılacak stratejilerin seçiminde dikkatli olunmalıdır. 

Örgütsel yapı içinde bireyler veya gruplar arasında çıkan çatışmaların 

doğru yönetilememesi, örgütsel verimliliği ve gelişimi olumsuz yönde 

etkileyecektir. Çatışma yönetimi, çatışmayı salt iyi veya kötü olarak 

ele alma yerine, çatışmanın faydalı taraflarını görüp değerlendirme 

üzerine hareket eder (Tengilimoğlu, 1991: 123). Çatışma yönetim 

modellerinin örgütlerde uygulanması, çatışma düzeyinin kontrol 

altında tutulmasını ve çatışmanın olumsuz ve yıkıcı yönlerinin 

azaltılmasını sağlar (Newstrom ve Davis, 1997: 319). Çatışmaların 

çözümünde kullanılan modelleri birbirinden tamamen soyutlamak çok 

zordur (Yates, 1987: 160). 

Çatışma yönetim tekniklerinden hangisinin hangi tür bir çatışmada 

kullanılacağını öngörebilmek için çatışmanın kaynağını tespit etmek 

önem arz eder (İleri &Sezgin, 1999: 57). Bu nedenle özellikle 

yöneticilerin örgüt içindeki bir çatışmayı yönetme adına kullanacağı 

tekniği belirlerken çatışmanın nedenlerini net olarak ortaya koyması 

gerekir (Peker & Aytürk, 2002: 248). Çatışmalar karşısında her bir 

bireyin aldığı pozisyon bir yönetim tekniği olarak ele alınırsa, 

çatışmayla başa çıkma tarzlarının sayısına bir sınır koymak zorlaşır. O 

yüzden, çalışmanın bu kısmında çatışma yönetim tarzlarından 

uygulamada en sık karşılaşılan birleştirici, ödün verici, kaçınmacı, 

hükmedici ve uzlaşmacı yönetim stillerinin yanı sıra; problem çözme, 

oylama ve üçüncü tarafın müdahalesi teknikleri irdelenecektir. 
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4.2.1. Birleştirici Yönetim Tarzı  

Çatışmanın tarafları arasında işbirliğini temin eden bu yöntem 

sayesinde iki tarafın da kazanması amaçlanır (Karip, 1999: 62). 

Katılıma ve işbirliğine imkan vermesi bu yönetim stilini çatışmaların 

çözümünde etkin ve etkili kılmaktadır (Rahim vd., 1999: 158, Gross 

ve Guerro, 2000: 200) Çatışma yönetimimde kullanılabilecek en etkili 

araç işbirliğidir; çünkü işbirliği uzlaşmadan farklı olarak tarafların 

isteklerinden vazgeçmelerini gerektirmez (Aslan, 2003: 110).  

İşbirliğini sağlayan en önemli enstrümanlardan biri iletişimdir. 

Dolayısıyla, bu yönetim tarzının başarılı olabilmesi taraflar arasında 

iletişim ve etkileşimi artırmayı zorunlu kılmaktadır (Euwema vd., 

2003: 119). Diğer taraftan, birleştirici stratejinin başarısı açıklık, bilgi 

paylaşımı, alternatif yollar arama ve her iki taraf için de kabul 

edilebilir etkili çözümlere ulaşmak için farklılıkların analizini zorunlu 

kılar (Rahim ve Psenicka, 2002: 307). 

 Birleştirici yönetim tarzının uygulanabilmesi, tarafların üstün bir amaç 

veya ortak bir düşmanla mücadele çerçevesinde birlikte hareket 

etmelerini gerektirir (Özel, 1996: 85). Belirlenen üst amaçlar 

sayesinde, taraflar ortak bir hedef doğrultusunda çaba göstermeye 

kanalize olarak aralarında çatışma yaşanmasına neden olan unsurları 

bir süreliğine de olsa bir kenara bırakacaklardır (Akat & Budak, 1994: 

338). Benzer şekilde ortak bir düşman, çatışmanın taraflarının 

çıkarlarını tehdit ederek tarafların bir araya gelmelerini kolaylaştırır. 

Değer yargılarındaki faklılıklardan kaynaklı çatışmaların yönetiminde 

birleştirici tarzın etkisiz kalacağı öngörülebilir. Atanmış ve seçilmiş 
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kamu çalışanlarının değer yargılarında farklılıklar göz önüne alınırsa, 

bu stilin bahse konu taraflar arasında çatışmaların yönetiminde çok sık 

kullanılmayacağını tahmin etmek zor değildir. 

4.2.2. Ödün Verici Yönetim Tarzı 

 Bu stil ile yönetilen çatışmaların açık ve kesin galibi olmayacaktır; 

zira bu yönetim tarzı çatışmanın taraflarının kendi hedeflerinden 

fedakârlık yapmalarını zorunlu kılmaktadır (Yürür, 2009: 29). 

Çatışma yönetiminde çok sık kullanılan ödün verme tekniğinin 

temelinde farklılıkların paylaşılması yer alır (Ersöz, 2010: 41). 

Farklılıkları paylaşmaktan kasıt iki zıt seçenek arasında orta bir 

çözüme tarafların rıza göstermesidir. Böyle bir stilin uygulanması 

durumunda, birey karşı tarafın ilgisini tatmin için kendi ilgi ve 

önceliklerini ihmal edecektir.  Ödün verici yönetim tarzı, taraflar 

arasında pazarlığı zorunlu kılar.  En iyi pazarlık, her iki tarafın 

kendileri açısından hayati öneme sahip isteklerini kabul ettirerek 

karşılıklı kazançlı çıktıkları pazarlıktır (Aslan, 2003: 115). 

Seçilmişlerin atanmışlar üzerinde atama yetkisine sahip oldukları veya 

en azından kendilerini o iradenin temsilcileri olarak gördükleri dikkate 

alınırsa, bu taraflar arasında yaşanacak olası bir çatışmada, bu stilin 

daha çok zayıf halka konumundaki atanmışlarca tercih edileceğini 

söyleyebiliriz. 

4.2.3. Kaçınmacı Yönetim Tarzı 

Çatışma yaşaması muhtemel olan birey ya da grupların yüz yüze 

gelmemeleridir (Wright ve Noe, 1996: 691). Kaçınmacı tarz, kısa 
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vadeli çözüm üreten bir yaklaşım olduğu için (Ivancevich & 

Konopaske, 2003: 259) sıkça başvurulan bir yöntemdir. Kenara 

çekilme, ilgilenmeme veya olumsuz hiçbir şey duymama gibi 

tavırlarla ortaya çıkan kaçınma stratejisi (Yürür, 2009: 26), özellikle 

taraflar arasındaki gerilimin sağlıklı bir iletişimi engelleyecek 

seviyede olduğu durumlarda etkili bir yönetim aracı olarak 

kullanılabilir.  Ayrıca, düşük yoğunluktaki çatışmalar ile çözümü 

adına efor sarf etmenin gereksiz olduğu çatışmaların yönetimi için de 

çok uygun bir stildir (Aslan, 2003: 109). 

Bu davranış stilinin çatışmaları çözmediğinin ve tarafların isteklerini 

karşılamadığının altını çizmek gerekir (Rahim, 2002: 219). Bu 

nedenle, bu yöntemin örgütteki bireylerde ayrı bir stres ve gerilime 

neden olduğu da bir vakıadır (Ersöz, 2010: 42). Bu yönetim tarzını 

sıklıkla kullanan bireylerin kendi içinde çatışma yaşama olasılıkları 

yüksektir. Bu tarzın çatışmanın çözümü adına alınacak kararları 

geciktireceğinin bilinmesi gerekir. Kısa vadeli çözüm aracı olan bu 

yöntemin uzun vadede başka sorunlara neden olabileceği gerçeğinin 

de göz ardı edilmemesi gerekir. Bazen, atanmış ve seçilmişler 

arasında tarafların mevcut statüleri adına çok ciddi tehdit 

oluşturmayan çatışmaların iki tarafça da görmemezlikten gelindiği bir 

vakıadır. 

4.2.4. Hükmedici Yönetim Tarzı (Güç ve Yetki Kullanma) 

 Bu yöntem, çatışan taraflardan birisinin, kendisini karşısındakine 

kıyasla daha güçlü görmesine bağlı olarak kendi çözüm yollarını diğer 
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tarafa kabul ettirme çabası olarak da ifade edilebilir (Aslan, 2003: 

111). Tarafların çatışmayı çözme adına güç ve yetki kullanması kısa 

vadede etkili olsa da, uzun vadeli bir çözüm için yeterli değildir. 

Araştırmanın konusu olan seçilmiş ve atanmış kamu çalışanlarının 

ayrı ayrı güç ve statünün sahipleri olduğu hakikati dikkate alındığında, 

her iki tarafın çatışmayı yöneten taraf olma adına güç kullanması 

çatışmayı daha da derinleştirebilir. Hükmedici yönetim tarzının 

çatışmaların çözümünde en az etkiye sahip yöntem olduğu 

söylenebilir (Özel, 1996: 86). Baskıcı ve rekabete açık kişiliklerin 

amaçlarına ulaşmak için bu tarzı tercih etmeleri yadırganmamalıdır. 

 Bu yöntemin uygulanabilmesi için taraflar arasında ast üst ilişkisi 

olması gerekir. Dolayısıyla, aralarında ast üst ilişkisi olmayan atanmış 

ve seçilmiş figürler arasında yaşanacak çatışmaların yönetiminde bu 

tekniğin çok fazla uygulanabilirliğinin olmayacağı öngörülebilir. 

Tarafların eşit statüleri temsil ettiği durumlarda, üst konumundaki bir 

otorite tarafından alınacak karara tarafların uyma zorunluluğu 

çatışmanın çözümünü kolaylaştıran bir etmendir. Bazı kaynaklarda 

“hakeme başvurma” adı altında ayrı bir teknik olarak da ele alınan 

bahse konu yöntem, hükmedici stilden çok da farklı değildir ve bu 

yöntemi üçüncü tarafın müdahalesinden ayıran en önemli nokta ise, 

üst otoritenin aldığı kararın taraflar için bağlayıcı nitelik taşımasıdır 

(Aslan, 2003: 111). 
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4.2.5. Uzlaşmacı Yönetim Tarzı 

Bu yönetim tarzında, çatışmanın tarafları kişisel istek ve ihtiyaçlarının 

tatminine önem vermenin yanı sıra, birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarını 

da dikkate alırlar (Özer, 2003: 339).  Uzlaşma, tarafların karşılıklı 

olarak birbirlerinin taleplerini dikkate almasını gerekli kılan bir 

yöntem olduğu için tarafları memnun eden bir niteliğe sahiptir (Rahim 

& Psenicka, 2002: 307). Bu nedenle, bireyler ve gruplar arası 

çatışmaların yönetiminde sıklıkla başvurulan bir yöntemdir.  Yalnız, 

bu yönetim tarzının taraflar açısında kısmi bir doyum sağladığını göz 

ardı etmemek gerekir (Robbins, 2005: 429). Atanmış ve seçilmiş 

kamu çalışanlarının aralarında yaşanan çatışmaları çözüm için bu 

tekniğe başvurmak zorunda kalmaları idarenin sürekliliği esası ile izah 

edilebilir. Toplumun yenilenen ve tekrarlayan ihtiyaçlarını gidermekle 

görevli bu iki sınıf kamu çalışanı arasındaki çatışmaların kamu 

hizmetlerine engel olmaya başlaması tarafları uzlaşmaya iten en 

önemli saiktır; çünkü kamuoyunun hizmetlerin aksamasına uzun süre 

tahammül etmeyeceği taraflarca bilinmektedir. 

4.2.6. Problem Çözme 

Klasik yönetim teorileri çatışmayı ortadan kaldırılması gerekli bir 

unsur olarak ele alır. Bu yüzden problem çözme tekniği, çatışmaların 

yönetiminden ziyade tamamen bertaraf edilmesini benimseyen klasik 

yaklaşımın bir ürünüdür. Örgütlerde özellikle gruplar arası 

çatışmaların çözümümde en etkili teknik olarak kabul edilen bu 

yöntemde amaç, tarafları bir araya getirerek anlaşmalarını temindir 
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(Eren, 1989: 465).  Bu yöntemde, çatışmanın üzerine tam anlamı ile 

ve açık olarak gidilir. Amaç tarafların anlaşacağı orta bir çözümü 

bulmak olduğu için, bu teknik çatışmanın taraflarının fedakârlık 

yapması gerektirmez. 

 Tarafların kendilerinin istek ve ihtiyaçlarının yanında, karşılıklı olarak 

birbirlerinin istek ve ihtiyaçlarına önemsediği durumlarda bu strateji 

tercih edilecektir. Çatışmanın olumsuz etkilerinin ortadan 

kaldırılmasının hedeflendiği bu yöntemin etkinliği için çatışmanın 

tarafları arasındaki iletişim kanallarının açık olması gerekmektedir 

(Karip, 1999: 62). Dolayısıyla, aralarındaki iletişim kanallarının 

tıkanması yüzünden çatışma yaşayan atanmış ve seçilmiş figürlerin, 

çatışmayı çözme adına bu tekniği kullanmaları çok da mümkün 

olmayacaktır.  

4.2.7. Oylama 

Örgütsel yapılarda görülen çatışma türlerinin çözümünde tercih edilen 

etkili yöntemlerden biri de oylama tekniğidir. Bu yöntemde, çatışma 

yaşayan tarafların aralarındaki anlaşmazlıkları demokratik bir tarzda 

çoğunluk esasına göre çözmeleri esastır (Aslan, 2003: 117). 

Ülkemizde yürürlükteki mevzuat, kamu örgütlerinde kurullar 

tarafından alınacak kararlar için ya oybirliğini ya da oy çokluğunu 

zorunlu hale getirmiştir. Bunda, kurulların atanmış ve seçilmiş üyeleri 

arasında çıkması muhtemel çatışmaların önünün alınması hedeflendiği 

anlaşılmaktadır. Ancak, bu düzenlemelere rağmen birçok karar 

organında atanmış ve seçilmiş figürler karşı karşıya gelebilmektedir. 
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Bunun temelinde, bu iki sınıf arasında uzun yıllardır süre gelen 

kamuya hâkim sınıf olma mücadelesi yatmaktadır. Hatta ülkemiz 

kamu örgütlerinde, bu çekişmenin, atanmış ve seçilmiş bireylerin 

oylarının ağırlığı farklı olmalı noktasına kadar götürüldüğü vakaları 

görmek de mümkündür. 

4.2.8. Üçüncü Tarafın Müdahalesi 

Arabuluculuk olarak da isimlendirilen bu stratejinin uygulamasında 

çatışmanın taraflarının önem verdiği konulara yoğunlaşılır ve uzlaşma 

için taraflara bir takım öneriler sunulur (Aslan, 2003: 115). Daha önce 

de değinildiği gibi, üçüncü tarafın verdiği karar tavsiye kararı 

niteliğinde olup, tarafları bağlayıcı değildir.  Diğer bir tabirle, 

arabulucu konumundaki kişi kimin haklı kimin haksız olduğuna karar 

vermez; sadece taraflar arasında diyalog ortamı hazırlayarak tarafların 

müzakere etmelerine olanak sağlar (Uysal, 2004: 39). Bu yöntemin 

çatışmayı çözme adına netice vermesi için, arabulucu konumundaki 

üçüncü kişinin her iki tarafın güvenini kazanmış ve tarafsız hareket 

edeceğine inanılan biri olması çok önemlidir. 

Ülkemizde, seçilmiş ve atanmış kamu çalışanları arasında yaşanan 

çatışmaların çözümünde bu yöntemin çok tercih edilmemesinin 

temelinde, her iki sınıfın itibar ettiği bağımsız bir arabulucu bulmanın 

zorluğu yer almaktadır. Bu iki sınıf arasında arabuluculuk yapacak 

kişinin her şeyden önce atanmış veya seçilmiş olmaması 

gerekmektedir. Halbuki, ülkemiz kamu örgütlerinde bu iki sınıf 

haricinde üçüncü bir sınıfa mensup kamu çalışanı bulunmamaktadır.   



ÇATIŞMA YÖNETİMİ | 71 

 

 

 

Bu yüzden, atanmış ve seçilmişler arasındaki çatışmaların çözümü 

için devreye girecek üçüncü kişinin kamu dışından seçilmesi, yani 

özel sektör veya sivil toplum temsilcisi olması ve taraflarca da kabul 

görmesi çok önem arz etmektedir.  

4.3. SONUÇ 

Örgütlerde çatışma yönetiminde kullanılan teknikler üzerinde 

belirleyici role sahip birçok faktör vardır. Çalışmanın bu bölümünde 

araştırma konusuyla daha yakından ilgisi olan bireysel faktörlerden 

yaş, cinsiyet, kültür ve eğitim üzerinde durulduktan sonra çatışma 

yönetim tarzlarından uygulamada en sık karşılaşılan birleştirici, ödün 

verici, kaçınmacı, hükmedici ve uzlaşmacı yönetim stillerinin yanı 

sıra; problem çözme, oylama ve üçüncü tarafın müdahalesi teknikleri 

irdelenmiştir.  

Bir sonraki bölümde ise araştırmanın konusu, önemi, denenceleri, 

amacı, sayıltıları, sınırlılıkları, yöntemi, evreni, bilgi toplama ve veri 

işleme araçları hakkında bilgi verilerek araştırmanın genel bir 

çerçevesi çizilecektir. 

 

 

 

 



72 | Dr. Şükrü ÖZCAN 

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

METODOLOJİ 

Bu bölümde araştırmanın konusu, önemi, denenceleri, amacı, 

sayıltıları, sınırlılıkları, yöntemi, evreni, bilgi toplama ve veri işleme 

araçları hakkında bilgi verilerek araştırmanın genel bir çerçevesinin 

çizilmesi hedeflenmiştir. 

5.1. Araştırmanın Konusu ve Önemi 

Bu çalışmada, Türkiye’de TRB1 Bölgesindeki il ve ilçelerde kamu 

görevi yapan atanmış ve seçilmişler arasında çatışmaya neden olan 

faktörler ile tarafların bu çatışmaları yönetmede kullandıkları 

tekniklerin tespiti amaçlanmıştır. Çatışma doğru yönetildiğinde, 

hedeflerin gerçekleştirilmesi noktasında bireyleri motive eden bir 

araca dönüşürken; kontrol edilemediğinde verimlilikte azalmaya, 

bireysel ve örgütsel performansın düşmesine ve başarısızlığa neden 

olabilmektedir. Özellikle kamu örgütlerinin hizmet sunduğu kitlenin 

büyüklüğü dikkate alındığında, bu örgütler bünyesinde atanma veya 

seçilme yoluyla kamu hizmeti ifa edenler arasındaki çatışmaların 

minimize edilememesi veya doğru yönetilememesine bağlı olarak 

ortaya çıkacak verimlilik ve performans düşüklüğünün ne denli 

olumsuz etkilere neden olacağı aşikârdır.  

Atanmış ve seçilmişlerin çatışmaları örgütsel çıkar ve hedefler 

doğrultusunda, örgütsel performansı ve genelde toplumsal ve toplam 

faydayı maksimize edecek şekilde yönetmesi, öncelikle çatışmanın 

nedenlerini doğru teşhis etmesine daha sonra da bu nedenlerin çatışma 
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davranışlarıyla ilişkisini doğru analiz etmesi ile mümkün olacaktır. 

Atanmış ve seçilmişler arasındaki çatışmalar belli bir yoğunluğa kadar 

faydalı olsa da; bir seviyeden sonra engellenmemesi halinde tarafların 

performans ve verimliliğinin düşmesine ve daha da önemlisi kurumlar 

arası çatışmalara sebebiyet vererek kamuda gerekli ahenk ve 

koordinasyonun zarar görmesine yol açacaktır. Atanmış ve seçilmişler 

arasında yukarıda kısaca bahsedilen negatif sonuçlara sebebiyet veren 

çatışmaların nedenlerinin doğru teşhisi ve analizi ile taraflar 

arasındaki çatışmanın yönetiminde doğru teknik ve stratejilerin 

kullanılması çoğu zaman kıt kaynaklarla ifa edilmeye çalışılan kamu 

hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artmasına katkı sunacaktır. 

5.2. Araştırmanın Denenceleri   

D. 1: Atanmış ve seçilmişleri ortak bir sistemin öğeleri haline 

getiren yasal düzenlemeler atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir.  

D. 2: Mevzuatta atanmışların göreve gelme yetkisinin çoğunlukla 

seçilmişlerin iradesine bırakılması atanmış ve seçilmişler arasında en 

az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 3: Atanmış ve seçilmişler arasında mevzuat ve uygulamadan 

kaynaklanan işbölümü atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir. 

D. 4: Seçilmişler tarafından alınan kararların tatbikinin atanmışların 

iradesine bırakılması atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir.  
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D. 5: Atanmışların yapacağı kamu hizmetleri için seçilmişlerin 

alacağı kararlara ihtiyaç duyulması atanmış ve seçilmişler arasında en 

az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 6: Atanmış ve seçilmişlerin kamu hizmetlerindeki 

performanslarının birbirine bağımlı olması atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 7: Kamusal hizmetleri ifa için kullanılacak kaynakların sınırlı 

olması atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma 

nedenidir. 

D. 8: Kamusal kaynakların atanmış ve seçilmişlerin ortak 

kullanımına tahsisi atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

çatışma nedenidir. 

D. 9: Kamusal kaynaklardan ihtiyaç nispetinde pay alamama 

atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 10: Atanmış ve seçilmişlerin ortak karar mekanizmalarına dâhil 

olması atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma 

nedenidir. 

D. 11: Atanmış ve seçilmişlerden oluşan karar mekanizmalarında 

(kurul, encümen vs) başkanlık görevinin çoğunlukla atanmışlara 

bırakılması atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

çatışma nedenidir. 

D. 12: Karar mekanizmalarında görevli atanmış ve seçilmişlerin 

öncelik ve hedeflerinin farklı olması atanmış ve seçilmişler arasında 

en az orta seviyede çatışma nedenidir. 
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D. 13: Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve sorumluluk 

dağılımındaki dengesizlikler atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir. 

D. 14: Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve görev dağılımının 

belirgin olmaması atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

çatışma nedenidir. 

D. 15: Atanmışların, seçilmişlerin iş ve işlemleri üzerindeki vesayet 

denetimi atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma 

nedenidir. 

D. 16: Seçilmişlerin iş ve işlemlerinin atanmışlarca denetlenmesi 

atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 17: Atanmışların iş ve işlemlerinin seçilmişlerce denetlenmesi 

atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 18: İş ve işlemlerin denetiminde ideolojik davranıldığı algısı 

atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 19: Atanmış ve seçilmişlerin amaçlarındaki farklılıklar atanmış ve 

seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 20:  Atanmış ve seçilmişler arasındaki statü ve güç farklılıkları 

atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 21: Kamu kurumlarındaki ve kurumlar arasındaki güç 

mücadeleleri atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

çatışma nedenidir. 

D. 22: Kurumsal büyümeye bağlı olarak ilişkilerin daha formel 

(resmi) bir nitelik kazanması atanmış ve seçilmişler arasında en az 

orta seviyede çatışma nedenidir. 
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D. 23: Kurumsal büyümeye bağlı olarak atanmış ve seçilmişlerde 

yeni hedef ve beklentilerin ortaya çıkması atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 24: Örgütsel ve çevresel değişimin mevcut statüleri tehdit eder 

hale gelmesi atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

çatışma nedenidir. 

D. 25: Atanmışların seçilmişlere kıyasla mevzuatı daha çok dikkate 

almaları atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma 

nedenidir. 

D. 26: Kişilikleri belirleyen tutum, davranış kalıpları ve değer 

yargılarındaki farklılıklar atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir. 

D. 27: Atanmış ve seçilmişlerin beceri ve yeteneklerindeki farklılıklar 

atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 28: Atanmış ve seçilmişlerin eğitim düzeyindeki farklılıklar 

atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 29: Atanmış ve seçilmişlerin algılamalarındaki farklılıklar atanmış 

ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 30: Atanmış ve seçilmişler arasındaki yaş farkı atanmış ve 

seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 31: Atanmış ve seçilmişler arasındaki kültürel farklılıklar atanmış 

ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 32: Atanmış ve seçilmişlerce kelime ve sembollere farklı anlamlar 

yüklenmesi atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

çatışma nedenidir. 
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D. 33: Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim kanallarındaki 

bozukluk veya tıkanma atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir. 

D. 34: Atanmış ve seçilmişlerin tercih ettiği iletişim kanallarındaki 

farklılık atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma 

nedenidir. 

D. 35: Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim sürecinde ara 

öğelerce mesajın içeriğinin değiştirilmesi atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir. 

D. 36: Mesajın kaynağının ve içeriğinin doğruluğunun taraflarca 

sorgulanmaması atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

çatışma nedenidir. 

5.3. Araştırmanın Amacı  

Bu araştırmanın amacı, TRB1 Bölgesindeki kamu örgütlerinde çalışan 

atanmış ve seçilmişler arasındaki çatışmalara neden olan örgütsel ve 

bireysel faktörleri tespit ve tarafların çatışmaları yönetmede tercih 

ettikleri teknikleri belirlemektir. Öncelikli amaç, atanmış ve seçilmiş 

figürler arasında hangi faktörlerin ne derece çatışmaya yol açtığının 

belirlenmesidir. Çalışma, bahse konu faktörlerin tespitini yapmak 

suretiyle, çatışmaların önlenmesi ve / veya doğru yönetilerek negatif 

etkilerinin asgariye indirilmesi için bireysel ve örgütsel bazda ne gibi 

önlemler alınabileceği noktasında yapılacak çalışmalara rehberlik 

yapmayı da hedeflemektedir.  
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5.4. Araştırmanın Varsayımları 

Bu tezde kullanılan bilgi kaynaklarından elde edilen bilgiler gerçeği 

doğruya en yakın biçimde yansıtmaktadır. Bu araştırmada kullanılan 

araştırma soru kâğıdı, öne sürülen denenceleri sınamak için gerekli 

bilgileri sağlamıştır. Deneklerin doğru ve dürüst bir biçimde yanıt 

verdikleri kabul edilmiştir. 

5.5. Araştırmanın Sınırlılıkları 

Bireyler arasında çatışmaya neden olan faktörler zaman içinde 

değişkenlik gösterdiğinden bu çalışma uygulandığı zaman dilimi ile 

sınırlıdır. Bir diğer önemli husus, çatışmaya neden olan faktörler 

bölgeden bölgeye de değişiklik gösterebilmektedir; çünkü bireylerin 

yetiştiği kültür ortamının bireylerin hadiselere verdiği tepkiler 

üzerinde etkili olduğu bir gerçektir. Bu nedenle, seçilen örneklem 

evren hakkında önemli çıkarımlar elde etmek için önemli bir veri 

tabanı teşkil etse de; seçilen örneklemin evrendeki tüm bireyleri temsil 

etmekte sınırlı kaldığı bir vakıadır.  

Diğer taraftan, atanmış ve seçilmiş kamu çalışanları arasında 

çatışmaya neden olup da ölçekte yer verilmemiş örgütsel ve bireysel 

faktörlerin de olabileceği hatırdan çıkarılmamalıdır. Bu araştırma 

halen göreve devam eden sağlıklı, atanmış ve seçilmiş statüde kamu 

görevi ifa eden bireyler üzerinde uygulanmıştır. Ayrıca, özellikle 

belirtmek gerekirse - literatürde sıklıkla üzerinde durulan - çatışmanın 

neden olduğu bazı bireysel ve örgütsel sonuçlar araştırmanın kapsamı 

dışında tutulmuştur; çünkü daha önce de ifade edildiği gibi bu 
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araştırma, bahse konu taraflar arasında çatışmaya neden olan faktörler 

ile tarafların çatışmayı yönetmede tercih ettikleri tekniklerin 

belirlenmesini amaçlamaktadır. 

5.6. Araştırmanın Yöntemi 

5.6.1. Araştırmanın Bilgi Toplama ve İşleme Yöntemi: Veri 

toplama tekniği olarak gözlem, görüşme ve anket yöntemi 

kullanılmıştır. Kullanılan anket formu ektedir. Araştırma soru kâğıdı 3 

bölümden oluşmaktadır. Araştırma soru kâğıdının birinci bölümünde 

yapılan çalışma ile ilgili bilgi verilmekte ve ankete katılanlara 

verdikleri cevaplardan dolayı kendilerine veya çalıştıkları birimlere 

zarar gelmeyeceği konusunda garanti verilmektedir. Bu açıklama, 

bilimsel araştırma etiğinin “katılımcılara zarar verilmemesi ilkesi” 

gereğince yapılmıştır. Bu açıklamadan sonra katılımcıların 

demografik bilgilerine yer verilmiştir. 

Araştırma soru kâğıdının ikinci bölümünde kamu örgütlerinde atanmış 

ve seçilmiş statüde çalışan kişiler arasında çatışmaya neden 

olabileceği öngörülen yapısal ve bireysel faktörlere yer verilmiştir. Bu 

faktörler çatışmaya neden olan bireysel ve örgütsel faktörler 

konusunda daha önceden farklı meslek dallarında hazırlanmış tezler 

ile mesleki araştırma ve deneyimlerden faydalanılarak tespit 

edilmiştir. Katılımcılara çatışmaya neden olma düzeyini gösteren en 

uygun seçeneği (X) ile işaretlemeleri istenmiştir. Araştırma soru 

kâğıdının üçüncü bölümünde çatışmayı yönetme teknikleri 6 ana 

başlıkta verilerek, katılımcılardan çatışmayı yönetmede en çok tercih 
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ettikleri teknikten (1) başlayarak, en az tercih ettikleri (6) tekniğe 

doğru 1’ den 6’ya kadar numaralandırmak suretiyle tercih sıralaması 

yapmaları istenmiştir. 

Veriler, SPSS for Windows 15.0 ve Microsoft Excel 2010 programları 

yardımıyla analize tabi tutulmuştur. İkinci bölümdeki (çatışmaya 

neden olabileceği öngörülen faktörlerin yer aldığı bölüm) en düşük 

seçeneklere (Çatışma Nedeni Değildir.) “1” en yüksek seçeneklere 

(Çok Yüksek Düzeyde Çatışma Nedenidir) “5” değerleri verilmiştir. 

Üçüncü bölümde ise çatışmayı yönetme teknikleri arasında yapılan 

tercih sıralaması atanmış ve seçilmişler bazında ayrı ayrı 

değerlendirmeye tabi tutularak tarafların en çok tercih ettikleri 

teknikler belirlenmiştir. Öte yandan, örneklemin demografik 

özelliklerini belirlemek için frekans analizleri ve tanımlayıcı 

istatistikler kullanılmıştır. Ölçeklerde en yüksek ve en düşük puan 

alınan maddeleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistiklere 

(ortalama, standart sapma) başvurulmuştur. Demografik değişkenlerle 

(bağımsız değişken) bağımlı değişkenler arası ilişkilerin var olup 

olmadığını belirlemek üzere çapraz tablolama ve ki-kare testi 

kullanılmıştır. 

5.6.2. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi: Bu araştırmanın 

evreni TRB1 Bölgesindeki il ve ilçelerdeki kamu örgütlerinde çalışan 

atanmış ve seçilmişlerdir. Burada altı çizilmesi gereken husus, 

araştırma kapsamına dâhil edilen atanmış ve seçilmişlerin görev 

yaptıkları il sınırlarında faaliyet gösteren farklı kurul ve karar 

mekanizmalarının üyesi olmalarıdır. Yani bütün atanmış ve seçilmiş 
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kamu çalışanlarının araştırmaya dâhil edilmediğinin bilinmesi gerekir. 

Somutlaştırmak gerekirse, bölge milletvekilleri de birer seçilmiş kamu 

görevlisidir; ancak il sınırlarında faaliyet gösteren herhangi bir karar 

organının resmi üyesi olmadıkları için araştırmaya dâhil 

edilmemişlerdir. Yine benzer şekilde, karar mekanizmalarına 

katılmayan atanmış kamu personeli de araştırmaya dâhil edilmemiştir. 

Yoksa daha fazla atanmış kamu çalışanı olduğu bir gerçektir.  

Araştırmanın yapıldığı bölgede araştırma kapsamına dâhil edilen 

atanmış sayısı (Vali, Vali Yardımcısı, Kaymakam, İl Müdürü, İl 

Müdür Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı) 4 vali, 16 vali 

yardımcısı, 37 kaymakam, 96 il müdürü, 198 İl müdür yardımcısı ve 

14 belediye başkan yardımcısı olmak üzere 365’tir. Bölgede araştırma 

kapsamına dâhil edilen seçilmiş sayısı ise (Belediye Başkanı ve 

Meclis Üyeleri) 41 belediye başkanı ve 109 meclis üyesi olmak üzere 

150’dir. Dolayısıyla araştırmanın evreni toplam 515 kişiden 

oluşmaktadır.  

Ankete katılanların sayısı ise toplam 241 olup, katılımcılar içindeki 

atanmışların sayısı 1 vali, 8 vali yardımcısı, 13 kaymakam, 50 il 

müdürü, 80 il müdür yardımcısı ve 13 belediye başkan yardımcısı 

olmak üzere toplam 165’tir. Ankete katılan seçilmiş kamu çalışanı 

sayısı ise, 13 belediye başkanı, 63 meclis üyesi olmak üzere toplam 

76’dır. Doldurulan anketlerin tamamı değerlendirmeye alınmıştır. 

Ankete katılan atanmışların evrendeki atanmışlar içindeki oranı % 45 

iken, ankete katılan seçilmişlerin evrendeki seçilmişler içindeki oranı 
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yaklaşık % 50’ dir. Katılımcıların tümünün evren içindeki oranı ise 

yaklaşık % 46’ dır.  

5.6.3. Değerlendirme ve Sunum Tekniği: Veriler SPSS for 

Windows 15.0 ve Microsoft Excel 2010 programları yardımıyla 

analize tabi tutulmuştur. Elde edilen bulguların değerlendirilmesinde 

yorum, sınıflandırma, çizelgeleme ve uygun düşen istatistikî 

yöntemler kullanılmıştır. Ölçeklerde en yüksek ve en düşük puan alan 

maddeleri belirlemek amacıyla tanımlayıcı istatistiklere (ortalama, 

standart sapma) başvurulmuştur. 

5.7. SONUÇ 

Bu bölümde araştırmanın konusu, önemi, denenceleri, amacı, 

sayıltıları, sınırlılıkları, yöntemi, evreni, bilgi toplama ve veri işleme 

araçları hakkında bilgi verilerek araştırmanın genel bir çerçevesinin 

çizilmesi hedeflenmiştir. Bir sonraki bölümde TRB1 Bölgesinde 

yapılan araştırmadan elde edilen veriler analize tabi tutulacaktır. 

 

 

 

 

 

 

 



ÇATIŞMA YÖNETİMİ | 83 

 

 

 

ALTINCI BÖLÜM         

VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu bölümde öncelikle betimsel istatistikler verilmiş olup, araştırmaya 

katılanların demografik bilgileri topluca gösterilmiştir. Daha sonra 

katılımcıların araştırmaya ilişkin kanılarımıza katılma düzeyleri 

çizelge halinde verilmiştir. Katılımcıların kanılara katılma durumları 

incelenerek, araştırmacı tarafından belirlenen örgütsel ve bireysel 

çatışma faktörlerinin atanmış ve seçilmişler arasında ne düzeyde 

çatışmaya neden olduğu tespit edilmiştir. Katılımcılara atanmış ve 

seçilmişler arasında çatışmaya neden olabileceği öngörülen çatışma 

faktörleri hakkındaki kanıları sorularak faktörlere dair istatistiksel 

veriler elde edilmiştir. Daha sonra bu veriler temel alınarak çatışma 

faktörlerine dair değerlendirmeler yapılmıştır. Son bölümde ise 

katılımcıların çatışmayı yönetme tekniklerini tercih sıralamalarına dair 

elde edilen istatistiksel verilere göre yapılan analizlere yer verilmiştir. 

6.1. DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE İLİŞKİN FREKANS 
ANALİZLERİ 

Bu kısımda araştırmaya katılanların betimleyici istatistikleri 

verilmektedir. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların görev yaptığı il, 

cinsiyet, öğrenim durumu, yaş, statü, meslek, mesleki kıdemi 

dağılımları çizelgelerle verilmiştir. Tablolardaki rakamlar en yakın 

onluğa yuvarlanarak yorumlanmıştır. 
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6.1.1. Görev Yapılan İle Göre Dağılım: Anketi 

cevaplayanların görev yaptıkları illere göre dağılımı çizelge 6.1.’de 

gösterilmiştir. 

Çizelge 6.1: Araştırma Soru Kâğıdını Yanıtlayanların Genel 
Toplamdaki Görev Yaptığı İllere Göre Dağılımı 

 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların genel toplamı içinde 

Malatya’da görev yapanların oranı % 46, Elazığ’ da görev yapanların 

yüzdesi % 29, Bingöl’de görev yapanların ağırlığı % 15 ve Tunceli’de 

görev yapanların oranı ise % 12’dir.  

6.1.2. Cinsiyete Göre Dağılım: Anketi cevaplayanların 

cinsiyetlerine göre oluşan dağılımı çizelge 6.2’de gösterildiği 

şekildedir. 

Çizelge 6.2: Araştırma Soru Kâğıdını Yanıtlayanların Genel 
Toplamdaki Cinsiyetlerine Göre Dağılımı 

 

 

İller Katılımcı Sayısı % 

Malatya 110 45.6 

Elazığ 67 28.8 

Bingöl 36 14.9 

Tunceli 28 11.6 

Toplam 241 100 

 Sayı % 

Erkek 228 94.6 

Bayan 13 5.4 

Toplam 241 100 
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Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların genel toplamı içinde erkekler 

% 95’i teşkil ederken, bayanların oranı % 5’tir. Bu oranların bu kadar 

farklı olmasının nedeni araştırmanın yapıldığı örneklem kitle içinde 

bayanların oranının erkeklere oranla daha az olmasından 

kaynaklanmaktadır. 

6.1.3. Öğrenim Durumuna Göre Dağılım: Soru kağıdını 

yanıtlayanların öğrenim durumlarına göre dağılımı çizelge 6.3.’te 

gösterilmiştir. 

 Çizelge 6.3: Araştırma Soru Kâğıdını Yanıtlayanların Genel 
Toplamdaki Öğrenim Durumuna Göre Dağılımı 

 

 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 5’i ilköğretim, % 15’i lise, 

% 61’i üniversite, % 15’i yüksek lisans ve % 4’ü doktora mezunudur. 
 

6.1.4. Yaş Aralığına Göre Dağılım: Anketi cevaplayanların yaş 

aralıklarına göre dağılımı çizelge 6.4.’te verilmiştir.  

 

 

 Sayı % 

İlköğretim 11 4,6 

Lise 37 15,4 

Üniversite 148 61,4 

Yüksek 
lisans 

36 14,9 

Doktora 9 3,7 

Toplam 241 100,0 
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Çizelge 6.4: Araştırma Soru Kâğıdını Yanıtlayanların Genel 
Toplamdaki Yaş Aralığına Göre Dağılımı 

 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 1’i 25–30, % 16’sı 31–35, 

%11’i 36–40, % 25’i 41–45, % 25’i 46–50 yaş aralığında iken % 25’i 

51 yaş ve üzeridir.  
 

6.1.5. Statüye Göre Dağılım: Soru kağıdını yanıtlayanların 

statülerine göre dağılımı çizelge 6.5.’te gösterilmiştir. 

      Çizelge 6.5: Araştırma Soru Kâğıdını Yanıtlayanların Genel 
Toplamdaki Statülerine Göre Dağılımı 

 

 

 

 Sayı % 

25–30 2 0,8 

31–35 39 16,2 

36–40 27 11,2 

41–45 61 25,3 

46-50 52 21,6 

51-Üzeri 60 24,9 

Toplam 241 100,0 

 Sayı % 

Atanmış kamu 
görevlisi 165 68,0 

Seçilmiş kamu 
görevlisi 76 32,0 

Toplam 241 100 
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Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 68’i atanmış, % 32’si ise 

seçilmiş kamu görevlilerinden oluşmaktadır.  
 

6.1.6. Mesleklere Göre Dağılım: Soru kağıdını yanıtlayanların 

mesleklerine göre dağılımı çizelge 6.6’ da gösterilmiştir. 

   Çizelge 6.6: Araştırma Soru Kâğıdını Yanıtlayanların Genel 
Toplamdaki Mesleklerine Göre Dağılımı 

 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 0,4’ü Vali, % 3’ü Vali 

Yardımcısı, % 5’i Kaymakam, % 21’i İl Müdürü, % 33’ü İl Müdür 

Yardımcısı, % 5’i Belediye Başkanı, % 5’i Belediye Başkan 

Yardımcısı, % 10’u Belediye Meclis Üyesi, % 16’sı ise İl Genel 

Meclis üyesidir. 
 

 Sayı % 

Vali 1 0,4 

Vali Yardımcısı 8 3,3 

Kaymakam 13 5,4 

İl Müdürü 50 20,7 

İl Müdür 
Yardımcısı 80 33,2 

Belediye Başkanı 13 5,4 

Belediye Başkan 
Yardımcısı 13 5,4 

Belediye Meclis 

Üyesi 25 10,4 

İl Genel Meclis 
Üyesi 38 15,8 

Toplam 241 100,0 
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6.1.7. Mesleki Kıdeme Göre Dağılım: Soru kağıdını 

yanıtlayanların mesleki kıdemlerine göre dağılımı çizelge 6.7.’de 

verilmiştir. 

Çizelge 6.7: Araştırma Soru Kâğıdını Yanıtlayanların Genel 
Toplamdaki Mesleki Kıdemlerine Göre Dağılımı 

 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 20’si 1–5 yıl, % 18’i 5–10 

yıl, % 16’sı 10–15 yıl, % 15’i 15–20 yıl arasında mesleki kıdeme 

sahip iken, % 32’si 20 yıl ve üzeri mesleki kıdeme sahiptir. 
 

6.2. ÇATIŞMA FAKTÖRLERİNE İLİŞKİN FREKANS 
ANALİZLERİ 

Bu kısımda atanmış ve seçilmişler arasında çatışmaya neden olan 

faktörler ve bu faktörlerin taraflar arasında hangi düzeyde çatışmaya 

neden olduğu saptanmaya çalışılmıştır. Alandan 5’li Likert ölçeğine 

göre hazırlanan araştırma soru kağıdı ile toplanan veriler, bilgisayar 

ortamında SPSS 21.0 çözümleme programına kaydedilmiş, anlamlılık 

düzeyine bakıldıktan sonra frekans dağılımları yapılmış aynı şekilde 

denenceleri test etmek için frekans dağılımı, aritmetik ortalama ve 

standart sapmalar hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik ve geçerliğini 

 

 Sayı % 

1-5 47 19,5 

5-10 43 17,8 

10-15 38 15,8 

15-20 35 14,5 

20 ve üzeri 78 32,4 

Toplam 241 100,0 
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irdelemek amacıyla yapılan Cronbach Alpha testi sonucu, 0,95 değeri 

elde edilmiştir.  

Sonuçlar, çizelge 6.8’de gösterildiği şekilde ağırlıklı aritmetik 

ortalama değerlendirme aralığına göre yapılan irdeleme neticesinde 

değerlendirilecektir. 

Çizelge 6.8: Ağırlıklı Aritmetik Ortalama Değerlendirme Aralığı 

 

6.2.1. Atanmış ve seçilmişleri ortak bir sistemin öğeleri 
haline getiren yasal düzenlemelerin çatışmaya neden olma düzeyi:  

Anket sonuçlarına göre “Atanmış ve seçilmişleri ortak bir sistemin 

öğeleri haline getiren yasal düzenlemelerin’’ çatışmaya neden olma 

düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 6.9.’da gösterilmiştir.  

     

 

 

 

Seçenekler Aritmetik Ortalama Aralığı 
Çatışma nedeni değildir. 1,00–1,80 

Çok Az 1,81–2,60 

Orta 2,61–3,40 

Yüksek 3,41–4,20 

Çok Yüksek 4,21–5,00 
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Çizelge 6.9: Atanmış ve Seçilmişleri Ortak Bir Sistemin Öğeleri 
Haline Getiren Yasal Düzenlemelerin Çatışmaya Neden Olma 

Düzeyi 
 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişleri ortak bir sistemin öğeleri 

haline getiren yasal düzenlemelerin’’ çatışmaya neden olma durumu 

sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 18,3’ü çatışma 

nedeni olmadığını, % 40,2’si çatışmaya çok az neden olduğunu, % 

19,5’i orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 15,4’ü yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 6,6’sı çok yüksek düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 58,5’i çatışma nedeni 

olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 19,5’i orta 

düzeyde, % 22’si yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğu şeklindedir.  
 

Çizelge 6.9.’da görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişleri ortak bir 

sistemin öğeleri haline getiren yasal düzenlemeleri’’ ankete 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 

Çok yüksek 16 6,6 
22,0 

Yüksek 37 15,4 

Orta 47 19,5 19,5 

Çok az 97 40,2 

58,5 Çatışma Nedeni 

Değil 44 18,3 

Toplam 241 100,0 100,0 
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katılanların % 41,5’i “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den küçüktür. Bu 

nedenle “Atanmış ve seçilmişleri ortak bir sistemin öğeleri haline 

getiren yasal düzenlemeler atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan 

anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.2. Mevzuatta atanmışların göreve gelme yetkisinin 
çoğunlukla seçilmişlerin iradesine bırakılmasının çatışmaya 
neden olma düzeyi: 

Anket sonuçlarına göre “Mevzuatta atanmışların göreve gelme 

yetkisinin çoğunlukla seçilmişlerin iradesine bırakılmasının’’ 

çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 

6.10.’da verilmiştir. 

Çizelge 6.10: Mevzuatta Atanmışların Göreve Gelme Yetkisinin 
Çoğunlukla Seçilmişlerin İradesine Bırakılmasının Çatışmaya 

Neden Olma Düzeyi 
 

 

 Sayı % 

Katılma 
Yüzdesi 

Çok yüksek 18 7,5 
19,1 Yüksek 28 11,6 

Orta 45 18,7 18,7 

Çok az 88 36,5 
62,2 Çatışma Nedeni Değil 62 25,7 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “Mevzuatta atanmışların göreve gelme yetkisinin 

çoğunlukla seçilmişlerin iradesine bırakılmasının’’ çatışmaya neden 

olma durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 

7,5’i çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 11,6’sı yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 18,7’si orta düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 36,5’i çok az seviyede çatışma nedeni olduğunu, 

% 25,7’si ise çatışma nedeni olmadığını belirtmiştir. Çatışmaya neden 

olma düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 62,2’si çatışma nedeni 

olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 18,7’si orta 

düzeyde, % 19,1’i yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğu şeklindedir.  
 

Çizelge 6.10.’da görüldüğü gibi “Mevzuatta atanmışların göreve 

gelme yetkisinin çoğunlukla seçilmişlerin iradesine bırakılmasını’’ 

ankete katılanların % 37,8’i “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni 

olarak görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den küçüktür. Bu 

nedenle “Mevzuatta atanmışların göreve gelme yetkisinin çoğunlukla 

seçilmişlerin iradesine bırakılması atanmış ve seçilmişler arasında en 

az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel 

açıdan anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 
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6.2.3. Atanmış ve seçilmişler arasındaki mevzuat ve 
uygulamadan kaynaklanan işbölümünün çatışmaya neden 
olma düzeyi:  

 

 

Anket sonuçlarına göre “Atanmış ve seçilmişler arasında mevzuat ve 

uygulamadan kaynaklanan işbölümünün’’ çatışmaya neden olma 

düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 6.11’de gösterilmiştir.  

      Çizelge 6.11: Atanmış ve Seçilmişler Arasındaki Mevzuat Ve 
Uygulamadan Kaynaklanan İşbölümünün Çatışmaya Neden 

Olma Düzeyi 
 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişler arasında mevzuat ve 

uygulamadan kaynaklanan işbölümünün’’ çatışmaya neden olma 

durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 8,3’ü 

çatışma nedeni olmadığını, % 15,4’ü çatışmaya çok az neden 

olduğunu, % 36,1’i orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 29’u 

yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 11,2’si çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 23,7’si çatışma nedeni 

olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 36,1’i orta 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 27 11,2 

40,2 Yüksek 70 29,0 

Orta 87 36,1 36,1 

Çok az 37 15,4 

23,7 Çatışma Nedeni 
Değil 20 8,3 

Toplam 241 100,0 100,0 
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düzeyde, % 40,2’si ise yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.11.’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişler arasında 

mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan işbölümünü’’  ankete 

katılanların % 76,3’ü “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den büyüktür. Bu 

nedenle “Atanmış ve seçilmişler arasında mevzuat ve uygulamadan 

kaynaklanan işbölümü atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan 

anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.4. Seçilmişler tarafından alınan kararların tatbikinin 
atanmışların iradesine bırakılmasının çatışmaya neden 
olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Seçilmişler tarafından alınan kararların 

tatbikinin atanmışların iradesine bırakılmasının’’ çatışmaya neden 

olma düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 6.12.’de gösterildiği 

şekildedir.  
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Çizelge 6.12: Seçilmişler Tarafından Alınan Kararların 
Tatbikinin Atanmışların İradesine Bırakılmasının Çatışmaya 

Neden Olma Düzeyi 
 

 

Katılımcılara “Seçilmişler tarafından alınan kararların tatbikinin 

atanmışların iradesine bırakılmasının’’ çatışmaya neden olma durumu 

sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 9,1’i çatışma 

nedeni olmadığını, % 26,6’sı çatışmaya çok az neden olduğunu, % 

34,9’u orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 21,2’si yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 8,3’ü çok yüksek düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 35,7 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 34,9’u orta düzeyde, 

% 29,5’i yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.12.’de görüldüğü gibi “Seçilmişler tarafından alınan 

kararların tatbikinin atanmışların iradesine bırakılmasını’’  ankete 

katılanların % 64,4’ü “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

 Sayı % 

Katılma 
Yüzdesi 

Çok yüksek 20 8,3 
29,5 Yüksek 51 21,2 

Orta 84 34,9 34,9 

Çok az 64 26,6 

35,7 Çatışma Nedeni 
Değil 22 9,1 

Toplam 241 100,0 100,0 
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aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’nin üzerindedir. Bu 

nedenle “Seçilmişler tarafından alınan kararların tatbikinin 

atanmışların iradesine bırakılması atanmış ve seçilmişler arasında en 

az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel 

açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 

 

6.2.5. Atanmışların yapacağı kamu hizmetleri için 
seçilmişlerin alacağı kararlara ihtiyaç duyulmasının 
çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmışların yapacağı kamu hizmetleri için 

seçilmişlerin alacağı kararlara ihtiyaç duyulmasının’’ çatışmaya neden 

olma düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 6.13.’te verilmiştir.  

            Çizelge 6.13: Atanmışların Yapacağı Kamu Hizmetleri İçin 
Seçilmişlerin Alacağı Kararlara İhtiyaç Duyulmasının Çatışmaya 

Neden Olma Düzeyi 
 

 

 

 

 Sayı % 

Katılma 
Yüzdesi 

Çok yüksek 28 11,6 
29,4 Yüksek 43 17,8 

Orta 75 31,1 31,1 

Çok az 64 26,6 
39,5 Çatışma Nedeni Değil 31 12,9 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “Atanmışların yapacağı kamu hizmetleri için 

seçilmişlerin alacağı kararlara ihtiyaç duyulmasının’’ çatışmaya neden 

olma durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 

12,9’u çatışma nedeni olmadığını, % 26,6’sı çok az düzeyde 

çatışmaya nedeni olduğunu, % 31,1’i orta düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu, % 17,8’i yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 

11,6’sı çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. 

Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız zaman %39,5 

çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, 

% 31,1’i orta düzeyde, % 29,4’ü yüksek ve çok yüksek düzeyde 

çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.13.’te görüldüğü gibi “Atanmışların yapacağı kamu 

hizmetleri için seçilmişlerin alacağı kararlara ihtiyaç duyulmasını” 

ankete katılanların % 60,5’i “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni 

olarak görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksektir. Bu 

nedenle “Atanmışların yapacağı kamu hizmetleri için seçilmişlerin 

alacağı kararlara ihtiyaç duyulması atanmış ve seçilmişler arasında en 

az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel 

açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.6. Atanmış ve seçilmişlerin kamu hizmetlerindeki 
performanslarının birbirine bağımlı olmasının çatışmaya 
neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Atanmış ve seçilmişlerin kamu 

hizmetlerindeki performanslarının birbirine bağımlı olmasının’’ 
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çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 

6.14.’te gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.14: Atanmış ve Seçilmişlerin Kamu Hizmetlerindeki 
Performanslarının Birbirine Bağımlı Olmasının Çatışmaya Neden 

Olma Düzeyi 
 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişlerin kamu hizmetlerindeki 

performanslarının birbirine bağımlı olmasının’’ çatışmaya neden olma 

durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 

11,2’si çatışma nedeni olmadığını, % 17,8’i çok az düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 34,1’i orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 

20,7’si yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 16,2’si çok 

yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya 

neden olma düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 29 çatışma nedeni 

olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 34’ü orta 

düzeyde,  % 36,9’u yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.14’te görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişlerin kamu 

hizmetlerindeki performanslarının birbirine bağımlı olmasını” ankete 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 39 16,2 

36,9 Yüksek 50 20,7 

Orta 82 34,0 34,0 

Çok az 43 17,8 

29,0 Çatışma Nedeni 
Değil 27 11,2 

Toplam 241 100,0 100,0 
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katılanların % 70,9’u “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksektir. Bu 

nedenle “Atanmış ve seçilmişlerin kamu hizmetlerindeki 

performanslarının birbirine bağımlı olması atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.7. Kamusal hizmetleri ifa için kullanılacak kaynakların 
sınırlı olmasının çatışmaya neden olma düzeyi:  

Anket sonuçlarına göre “Kamusal hizmetleri ifa için kullanılacak 

kaynakların sınırlı olmasının’’ çatışmaya neden olma düzeyi 

konusunda oluşan dağılım çizelge 6.15.’te gösterilmiştir.  

Çizelge 6.15: Kamusal Hizmetleri İfa İçin Kullanılacak 
Kaynakların Sınırlı Olmasının Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

 

 

 Sayı % 

Katılma 
Yüzdesi 

Çok yüksek 25 10,4 
23,7 Yüksek 32 13,3 

Orta 76 31,5 31,5 

Çok az 78 32,4 
44,8 Çatışma Nedeni Değil 30 12,4 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “Kamusal hizmetleri ifa için kullanılacak kaynakların 

sınırlı olmasının’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 12,4’ü çatışma nedeni 

olmadığını, % 32,4’ü çatışmaya çok az neden olduğunu, % 31,5’i orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 13,3’ü yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 10,4’ü çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 44,8 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 31,5 orta düzeyde, % 23,7 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.15’te görüldüğü gibi “Kamusal hizmetleri ifa için 

kullanılacak kaynakların sınırlı olmasını” ankete katılanların % 55,2’si 

“orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu 

oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den yüksektir. Bu nedenle “Kamusal hizmetleri ifa 

için kullanılacak kaynakların sınırlı olması atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 

 

6.2.8. Kamusal kaynakların atanmış ve seçilmişlerin ortak 
kullanımına tahsisinin çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Kamusal kaynakların atanmış ve 

seçilmişlerin ortak kullanımına tahsisinin’’ çatışmaya neden olma 

düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 6.16’da gösterildiği 

şekildedir.  
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Çizelge 6.16: Kamusal Kaynakların Atanmış Ve Seçilmişlerin 
Ortak Kullanımına Tahsisinin Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Kamusal kaynakların atanmış ve seçilmişlerin ortak 

kullanımına tahsisinin’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 14,9’u çatışma nedeni 

olmadığını, % 19,9’u çatışmaya çok az neden olduğunu, % 32,4’ü orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 23,2’si yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 9,5’i çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 34,8 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 32,4 orta düzeyde, % 32,7 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.16.’da görüldüğü gibi “Kamusal kaynakların atanmış ve 

seçilmişlerin ortak kullanımına tahsisinin çatışmaya neden olmasını” 

ankete katılanların % 65,1’i “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni 

olarak görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksek bir 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 

Çok yüksek 23 9,5 
32,7 

Yüksek 56 23,2 

Orta 78 32,4 32,4 

Çok az 48 19,9 
34,8 

Çatışma Nedeni Değil 36 14,9 

Toplam 241 100,0 100,0 
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değerdir. Bu nedenle “Kamusal kaynakların atanmış ve seçilmişlerin 

ortak kullanımına tahsisi atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan 

anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.9. Kamusal kaynaklardan ihtiyaç nispetinde pay 
alamamanın çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Kamusal kaynaklardan ihtiyaç nispetinde pay 

alamamanın” çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan dağılım 

çizelgesi 6.17.’de gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.17: Kamusal Kaynaklardan İhtiyaç Nispetinde Pay 
Alamamanın Çatışmaya Neden Olma Düzeyi  

 

 

Katılımcılara “Kamusal Kaynaklardan İhtiyaç Nispetinde Pay 

Alamamanın’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma 

soru kâğıdını yanıtlayanların % 17,8’i çatışma nedeni olmadığını, % 

31,5’i çatışmaya çok az neden olduğunu, % 27,4’ü orta düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu, % 16,2’si yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu, % 7,1’i çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu 

belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız 

zaman % 49,3 çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 17 7,1 

23,3 Yüksek 39 16,2 

Orta 66 27,4 27,4 

Çok az 76 31,5 
49,3 Çatışma Nedeni Değil 43 17,8 

Toplam 241 100,0 100,0 
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nedeni olduğu, % 27,4’ü orta düzeyde, % 23,3’ü yüksek ve çok 

yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.17.’de görüldüğü gibi “Kamusal Kaynaklardan İhtiyaç 

Nispetinde Pay Alamamayı” ankete katılanların % 50,7’si “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran 

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den düşük bir değerdir. Bu nedenle “Kamusal 

kaynaklardan ihtiyaç nispetinde pay alamama atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 

6.2.10. Atanmış ve seçilmişlerin ortak karar mekanizmalarına 
dâhil olmasının çatışmaya neden olma düzeyi:  
 

Anket verilerine göre “Atanmış ve seçilmişlerin ortak karar 

mekanizmalarına dâhil olmasının’’ çatışmaya neden olma düzeyi 

konusunda oluşan dağılım çizelgesi 6.18.’de gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.18: Atanmış ve Seçilmişlerin Ortak Karar 
Mekanizmalarına Dâhil Olmasının Çatışmaya Neden Olma 

Düzeyi 
  

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 27 11,2 

33,2 Yüksek 53 22,0 

Orta 81 33,6 33,6 

Çok az 57 23,7 
33,2 Çatışma Nedeni Değil 23 9,5 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişlerin ortak karar mekanizmalarına 

dâhil olmasının’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 9,5’i çatışma nedeni 

olmadığını, % 23,7’si çatışmaya çok az neden olduğunu, % 33,6’sı 

orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 22,0’ı yüksek düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu, % 11,2’si çok yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 33,2 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 33,6 orta düzeyde, % 33,2 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.18’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişlerin ortak karar 

mekanizmalarına dâhil olmasının çatışmaya neden olmasını” ankete 

katılanların % 66,8’i “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksek bir 

değerdir. Bu nedenle “Atanmış ve seçilmişlerin ortak karar 

mekanizmalarına dâhil olması atanmış ve seçilmişler arasında en az 

orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel 

açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 

6.2.11. Atanmış ve seçilmişlerden oluşan karar 
mekanizmalarında (kurul, encümen vs) başkanlık görevinin 
çoğunlukla atanmışlara bırakılmasının çatışmaya neden 
olma düzeyi:  

Anket verilerine göre, “Atanmış ve seçilmişlerden oluşan karar 

mekanizmalarında (kurul, encümen vs) başkanlık görevinin 



ÇATIŞMA YÖNETİMİ | 105 

 

 

 

çoğunlukla atanmışlara bırakılmasının’’ çatışmaya neden olma düzeyi 

konusunda oluşan dağılım çizelge 6.19.’da gösterilmiştir.  

Çizelge 6.19: Atanmış ve Seçilmişlerden Oluşan Karar 
Mekanizmalarında Başkanlık Görevinin Çoğunlukla Atanmışlara 

Bırakılmasının Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 
 

 

 

 

 

 

 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişlerden oluşan karar 

mekanizmalarında (kurul, encümen vs) başkanlık görevinin 

çoğunlukla atanmışlara bırakılmasının’’ çatışmaya neden olma 

durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 18,3’ü 

çatışma nedeni olmadığını, % 40,2’si çatışmaya çok az neden 

olduğunu, % 23,7’si orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 12,8’i 

yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 5,0’ı çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 58,5 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, %23,7 orta düzeyde, 

17,8 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.19’da görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişlerden oluşan 

karar mekanizmalarında (kurul, encümen vs) başkanlık görevinin 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 12 5,0 

17,8 Yüksek 31 12,8 

Orta 57 23,7 23,7 

Çok az 97 40,2 
58,5 Çatışma Nedeni Değil 44 18,3 

Toplam 241 100,0 100,0 



106 | Dr. Şükrü ÖZCAN 

 

 

çoğunlukla atanmışlara bırakılmasını’’ ankete katılanların % 41,5’i 

“orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu 

oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den küçüktür. Bu nedenle “Atanmış ve 

seçilmişlerden oluşan karar mekanizmalarında (kurul, encümen vs) 

başkanlık görevinin çoğunlukla atanmışlara bırakılması atanmış ve 

seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.12. Karar mekanizmalarında görevli atanmış ve 
seçilmişlerin öncelik ve hedeflerinin farklı olmasının 
çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Karar mekanizmalarında görevli atanmış ve 

seçilmişlerin öncelik ve hedeflerinin farklı olmasının’’ çatışmaya 

neden olma düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 6.20.’de 

gösterilmiştir.  

Çizelge 6.20: Karar Mekanizmalarında Görevli Atanmış ve 
Seçilmişlerin  Öncelik ve Hedeflerinin Farklı Olmasının 

Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 
 

 

 Sayı % 

Katılma 
Yüzdesi 

Çok yüksek 24 11,0 
30,0 Yüksek 41 19,0 

Orta 59 24,5 24,5 

Çok az 74 28,7 

45,5 Çatışma Nedeni 
Değil 43 16,8 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “Karar mekanizmalarında görevli atanmış ve 

seçilmişlerin öncelik ve hedeflerinin farklı olmasının’’ çatışmaya 

neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını 

yanıtlayanların % 16,8’i çatışma nedeni olmadığını, % 28,7’si 

çatışmaya çok az neden olduğunu, % 24,5’i orta düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 19,0’ı yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, 

% 11,0’ı çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. 

Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 45,5 

çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, 

% 24,5 orta düzeyde, % 30 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.20’de görüldüğü gibi “Karar mekanizmalarında görevli 

atanmış ve seçilmişlerin öncelik ve hedeflerinin farklı olmasını’’ 

ankete katılanların % 54,5’i “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni 

olarak görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksek bir 

değerdir. Bu nedenle “Karar mekanizmalarında görevli atanmış ve 

seçilmişlerin öncelik ve hedeflerinin farklı olması atanmış ve 

seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmıştır. 
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6.2.13. Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve 
sorumluluk dağılımındaki dengesizliklerin çatışmaya neden 
olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve 

sorumluluk dağılımındaki dengesizliklerin’’ çatışmaya neden olma 

düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 6.21’de verilmiştir.  

Çizelge 6.21: Atanmış ve Seçilmişler Arasındaki Yetki ve 
Sorumluluk Dağılımındaki Dengesizliklerin Çatışmaya Neden 

Olma Düzeyi 
 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve sorumluluk 

dağılımındaki dengesizliklerin’’ çatışmaya neden olma durumu 

sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 23,6’sı 

çatışma nedeni olmadığını, % 38,6’sı çatışmaya çok az neden 

olduğunu, % 22,0’ı orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 10,8’i 

yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 5,0’ı çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 62,2 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 22,0’ı orta düzeyde, 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 12 5,0 

15,8 Yüksek 26 10,8 

Orta 53 22,0 22,0 

Çok az 93 38,6 

62,2 Çatışma Nedeni 
Değil 57 23,6 

Toplam 241 100,0 100,0 
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% 15,8’i yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.21.’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişler arasındaki 

yetki ve sorumluluk dağılımındaki dengesizlikleri’’  ankete 

katılanların % 37,8’i “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den düşüktür. Bu 

nedenle “Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve sorumluluk 

dağılımındaki dengesizlikler atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan 

anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.14. Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve görev 
dağılımının belirgin olmamasının çatışmaya neden olma 
düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve 

görev dağılımının belirgin olmamasının’’ çatışmaya neden olma 

düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 6.22.’de gösterildiği 

şekildedir.  
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Çizelge 6.22: Atanmış ve Seçilmişler Arasındaki Yetki ve Görev 
Dağılımının Belirgin Olmamasının Çatışmaya Neden Olma 

Düzeyi 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve görev 

dağılımının belirgin olmamasının’’ çatışmaya neden olma durumu 

sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 11,2’si 

çatışma nedeni olmadığını, % 41,1’i çatışmaya çok az neden 

olduğunu, % 29,0’ı orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 10,0’ı 

yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 8,7’si çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 52,3 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 29,0 orta düzeyde, % 

18,7’si yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.22’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişler arasındaki 

yetki ve görev dağılımının belirgin olmamasını’’  ankete katılanların 

% 47,7’si “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 

Çok yüksek 21 8,7 
18,7 

Yüksek 24 10,0 

Orta 70 29,0 29,0 

Çok az 99 41,1 
52,3 

Çatışma Nedeni Değil 27 11,2 

Toplam 241 100,0 100,0 
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aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den küçüktür. Bu 

nedenle “Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve görev dağılımının 

belirgin olmaması atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan anlamlı 

bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.15. Atanmışların seçilmişlerin iş ve işlemleri üzerindeki 
vesayet denetiminin çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmışların seçilmişlerin iş ve işlemleri 

üzerindeki vesayet denetiminin’’ çatışmaya neden olma düzeyi 

konusunda oluşan dağılım çizelge 6.23.’te gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.23: Atanmışların Seçilmişlerin İş ve İşlemleri Üzerindeki 
Vesayet Denetiminin Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

 

 

 

 Sayı % 

Katılma 
Yüzdesi 

Çok yüksek 13 5,4 
16,2 Yüksek 26 10,8 

Orta 66 27,4 27,4 

Çok az 91 37,8 
56,4 Çatışma Nedeni Değil 45 18,6 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “Atanmışların seçilmişlerin iş ve işlemleri üzerindeki 

vesayet denetiminin’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 18,6’sı çatışma nedeni 

olmadığını, % 37,8’i çatışmaya çok az neden olduğunu, % 27,4’ü orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 10,8’i yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 5,4’ü çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 56,4 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 27,4 orta düzeyde, % 16,2 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.23.’de görüldüğü gibi “Atanmışların seçilmişlerin iş ve 

işlemleri üzerindeki vesayet denetimini’’  ankete katılanların % 

43,6’sı “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den düşük bir 

değerdir. Bu nedenle “Atanmışların, seçilmişlerin iş ve işlemleri 

üzerindeki vesayet denetimi atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan 

anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.16 Seçilmişlerin iş ve işlemlerinin atanmışlarca 
denetlenmesinin çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Seçilmişlerin iş ve işlemlerinin atanmışlarca 

denetlenmesinin’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan 

dağılım 6.24.’te gösterildiği şekildedir.  
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Çizelge 6.24: Seçilmişlerin İş ve İşlemlerinin Atanmışlarca 
Denetlenmesinin Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Seçilmişlerin iş ve işlemlerinin atanmışlarca 

denetlenmesinin’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 22,8’i çatışma nedeni 

olmadığını, % 33,6’sı çatışmaya çok az neden olduğunu, % 24,1’i orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, %10,4’ü yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 9,1’i çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 56,4 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

az düzeyde çatışma nedeni olduğu, %24,1 orta düzeyde, % 19,5 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.24.’te görüldüğü gibi “Seçilmişlerin iş ve işlemlerinin 

atanmışlarca denetlenmesini’’  ankete katılanların % 43,6’sı “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran 

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den küçüktür. Bu nedenle “Seçilmişlerin iş ve 

işlemlerinin atanmışlarca denetlenmesi atanmış ve seçilmişler arasında 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 22 9,1 

19,5 Yüksek 25 10,4 

Orta 58 24,1 24,1 

Çok az 81 33,6 
56,4 Çatışma Nedeni Değil 55 22,8 

Toplam 241 100,0 100,0 



114 | Dr. Şükrü ÖZCAN 

 

 

en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz 

istatiksel açıdan anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.17. Atanmışların iş ve işlemlerinin seçilmişlerce 
denetlenmesinin çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmışların iş ve işlemlerinin seçilmişlerce 

denetlenmesinin’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan 

dağılım çizelge 6.25.’te verilmiştir.  

Çizelge 6.25: Atanmışların İş ve İşlemlerinin Seçilmişlerce 
Denetlenmesinin Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Atanmışların iş ve işlemlerinin seçilmişlerce 

denetlenmesinin’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 21,2’si çatışma nedeni 

olmadığını, % 35,3’ü çatışmaya çok az neden olduğunu, % 21,1’i orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 10,8’i yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 11,6’sı çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 56,5 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 21,1 orta düzeyde,  % 22,4 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 28 11,6 

22,4 Yüksek 26 10,8 

Orta 51 21,1 21,1 

Çok az 85 35,3 
56,5 Çatışma Nedeni Değil 51 21,2 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Çizelge 6.25.’te görüldüğü gibi “Atanmışların iş ve işlemlerinin 

seçilmişlerce denetlenmesini’’  ankete katılanların % 43,5’i “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran 

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den küçüktür. Bu nedenle “Atanmışların iş ve 

işlemlerinin seçilmişlerce denetlenmesi atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 

 

6.2.18. İş ve işlemlerin denetiminde ideolojik davranıldığı 
algısının çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “İş ve işlemlerin denetiminde ideolojik 

davranıldığı algısının’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda 

oluşan dağılım çizelge 6.26.’da gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.26: İş ve İşlemlerin Denetiminde İdeolojik Davranıldığı 
Algısının Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

 Sayı % 

Katılma 
Yüzdesi 

Çok yüksek 10 4,2 
13,7 Yüksek 23 9,5 

Orta 53 22,0 22,0 

Çok az 93 38,6 
64,3 Çatışma Nedeni Değil 62 25,7 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “İş ve işlemlerin denetiminde ideolojik davranıldığı 

algısının’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma soru 

kâğıdını yanıtlayanların % 25,7’si çatışma nedeni olmadığını, % 

38,6’sı çatışmaya çok az neden olduğunu, % 22,0’ı orta düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu, % 9,5’i yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu, % 4,2’si çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu 

belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız 

zaman % 64,3 çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma 

nedeni olduğu, % 22,0 orta düzeyde, %13,7 yüksek ve çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.26.’da görüldüğü gibi “İş ve işlemlerin denetiminde 

ideolojik davranıldığı algısını’’  ankete katılanların % 35,7’si “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran  

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den düşük bir değerdir. Bu nedenle “İş ve işlemlerin 

denetiminde ideolojik davranıldığı algısı atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.19. Atanmış ve seçilmişlerin amaçlarındaki farklılıkların 
çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Atanmış ve seçilmişlerin amaçlarındaki 

farklılıkların’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan 

dağılım, çizelge 6.27.’de gösterildiği şekildedir.  
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Çizelge 6.27: Atanmış ve Seçilmişlerin Amaçlarındaki 
Farklılıkların Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişlerin amaçlarındaki farklılıkların’’ 

çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını 

yanıtlayanların % 17,4’ü çatışma nedeni olmadığını, % 24,1’i 

çatışmaya çok az neden olduğunu, % 23,7’si orta düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, %23,2’si yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, 

% 11,6’sı çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. 

Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 42,5 

çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, 

%23,7 orta düzeyde, % 34,8 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.27’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişlerin 

amaçlarındaki farklılıkları’’ ankete katılanların % 58,5’i “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran  

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den büyüktür. Bu nedenle “Atanmış ve seçilmişlerin 

amaçlarındaki farklılıklar atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 28 11,6 

34,8 Yüksek 56 23,2 

Orta 57 23,7 23,7 

Çok az 58 24,1 
41,5 Çatışma Nedeni Değil 42 17,4 

Toplam 241 100,0 100,0 
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seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan 

anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.20. Atanmış ve seçilmişler arasındaki statü ve güç 
farklılıklarının çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Atanmış ve seçilmişler arasındaki statü ve 

güç farklılıklarının’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan 

dağılım çizelge 6.28.’de gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.28: Atanmış ve Seçilmişler Arasındaki Statü ve Güç 
Farklılıklarının Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişler arasındaki statü ve güç 

farklılıklarının’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 18,7’si çatışma nedeni 

olmadığını, % 22,8’i çatışmaya çok az neden olduğunu, % 25,7’si orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 19,5’i yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 13,3’ü çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 41,5 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

 Sayı % 

Katılma 
Yüzdesi 

Çok yüksek 32 13,3 
32,8 Yüksek 47 19,5 

Orta 62 25,7 25,7 

Çok az 55 22,8 
41,5 Çatışma Nedeni Değil 45 18,7 

Toplam 241 100,0 100,0 
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az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 25,7’si orta düzeyde, % 32,8 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.28.’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişler arasındaki 

statü ve güç farklılıklarını’’  ankete katılanların % 58,5’i “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran 

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den büyüktür. Bu nedenle “Atanmış ve seçilmişler 

arasındaki statü ve güç farklılıkları atanmış ve seçilmişler arasında en 

az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel 

açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.21. Kamu kurumlarındaki ve kurumlar arasındaki güç 
mücadelelerinin çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Kamu kurumlarındaki ve kurumlar arasındaki 

güç mücadelelerinin’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan 

dağılım çizelge 6.29.’da gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.29: Kamu Kurumlarındaki ve Kurumlar Arasındaki 
Güç Mücadelelerinin Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 28 11,7 

28,3 Yüksek 40 16,6 

Orta 90 37,3 37,3 

Çok az 54 22,4 
34,4 Çatışma Nedeni Değil 29 12,0 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “Kamu kurumlarındaki ve kurumlar arasındaki güç 

mücadelelerinin’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 12,0’ı çatışma nedeni 

olmadığını, % 22,4’ü çatışmaya çok az neden olduğunu, % 37,3’ü orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 16,6’sı yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 11,7’si çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 34,4 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 37,3 orta düzeyde, % 28,3 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.29’da görüldüğü gibi “Kamu kurumlarındaki ve kurumlar 

arasındaki güç mücadelelerini’’  ankete katılanların % 65,6’sı “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran 

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den yüksektir. Bu nedenle “Kamu kurumlarındaki ve 

kurumlar arasındaki güç mücadeleleri atanmış ve seçilmişler arasında 

en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz 

istatiksel açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.22. Kurumsal büyümeye bağlı olarak ilişkilerin daha 
formel (resmi) bir nitelik kazanmasının çatışmaya neden 
olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Kurumsal büyümeye bağlı olarak ilişkilerin 

daha formel (resmi) bir nitelik kazanmasının’’ çatışmaya neden olma 

düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelgesi 6.30’da gösterildiği 

şekildedir.  
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Çizelge 6.30: Kurumsal Büyümeye Bağlı Olarak İlişkilerin Daha 
Formel (Resmi) Bir Nitelik Kazanmasının Çatışmaya Neden Olma 

Düzeyi 
 

 

Katılımcılara “Kurumsal büyümeye bağlı olarak ilişkilerin daha 

formel (resmi) bir nitelik kazanmasının’’ çatışmaya neden olma 

durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 15,8’i 

çatışma nedeni olmadığını, % 33,2’si çatışmaya çok az neden 

olduğunu, % 23,7’si orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 17,8’i 

yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 9,5’i çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 49,0 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 23,7 orta düzeyde, % 

27,3 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.30.’da görüldüğü gibi “Kurumsal büyümeye bağlı olarak 

ilişkilerin daha formel (resmi) bir nitelik kazanmasını” ankete 

katılanların % 51,0’ı “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den küçüktür. Bu 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 23 9,5 

27,3 Yüksek 43 17,8 

Orta 57 23,7 23,7 

Çok az 80 33,2 

49,0 Çatışma Nedeni 
Değil 38 15,8 

Toplam 241 100,0 100,0 
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nedenle “Kurumsal büyümeye bağlı olarak ilişkilerin daha formel 

(resmi) bir nitelik kazanması atanmış ve seçilmişler arasında en az 

orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel 

açıdan anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.23. Kurumsal büyümeye bağlı olarak atanmış ve 
seçilmişlerde yeni hedef ve beklentilerin ortaya çıkmasının 
çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Kurumsal büyümeye bağlı olarak atanmış ve 

seçilmişlerde yeni hedef ve beklentilerin ortaya çıkmasının’’ 

çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelgesi 

6.31.’de gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.31: Kurumsal Büyümeye Bağlı Olarak Atanmış ve 
Seçilmişlerde Yeni Hedef ve Beklentilerin Ortaya Çıkmasının 

Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 
 

 

Katılımcılara “Kurumsal büyümeye bağlı olarak atanmış ve 

seçilmişlerde yeni hedef ve beklentilerin ortaya çıkmasının’’ 

çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını 

yanıtlayanların % 5,0’ı çatışma nedeni olmadığını, % 27,0’ı çatışmaya 

çok az neden olduğunu, % 33,2’si orta düzeyde çatışma nedeni 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 27 11,2 

34,8 Yüksek 57 23,6 

Orta 80 33,2 33,2 

Çok az 65 27,0 
32,0 Çatışma Nedeni Değil 12 5,0 

Toplam 241 100,0 100,0 
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olduğunu, % 23,6’sı yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 

11,2’si çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. 

Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 32,0 

çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, 

% 33,2 orta düzeyde,  % 34,8 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.31.’de görüldüğü gibi “Kurumsal büyümeye bağlı olarak 

atanmış ve seçilmişlerde yeni hedef ve beklentilerin ortaya çıkmasını’’  

ankete katılanların % 68,0’ı “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni 

olarak görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksek bir 

değerdir. Bu nedenle “Kurumsal büyümeye bağlı olarak atanmış ve 

seçilmişlerde yeni hedef ve beklentilerin ortaya çıkması atanmış ve 

seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.24. Örgütsel ve çevresel değişimin mevcut statüleri tehdit 
eder hale gelmesinin çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Örgütsel ve çevresel değişimin mevcut 

statüleri tehdit eder hale gelmesinin’’ çatışmaya neden olma düzeyi 

konusunda oluşan dağılım çizelge 6.32.’de gösterildiği şekilde 

gerçekleşmiştir.  
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Çizelge 6.32: Örgütsel ve Çevresel Değişimin Mevcut Statüleri 
Tehdit Eder Hale Gelmesinin Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Örgütsel ve çevresel değişimin mevcut statüleri tehdit 

eder hale gelmesinin’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 9,5’i çatışma nedeni 

olmadığını, % 15,8’i çatışmaya çok az neden olduğunu, % 40,2’si orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 19,6’sı yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 14,9’u çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 25,3 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 40,2 orta düzeyde, % 34,5 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.32.’de görüldüğü gibi “Örgütsel ve çevresel değişimin 

mevcut statüleri tehdit eder hale gelmesini’’  ankete katılanların % 

74,7’si “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksektir. Bu 

nedenle “Örgütsel ve çevresel değişimin mevcut statüleri tehdit eder 

hale gelmesi atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 36 14,9 

34,5 Yüksek 47 19,6 

Orta 97 40,2 40,2 

Çok az 38 15,8 
25,3 Çatışma Nedeni Değil 23 9,5 

Toplam 241 100,0 100,0 
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çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan anlamlı 

bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.25. Atanmışların seçilmişlere kıyasla mevzuatı daha çok 
dikkate almalarının çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Atanmışların seçilmişlere kıyasla mevzuatı 

daha çok dikkate almalarının’’ çatışmaya neden olma düzeyi 

konusunda oluşan dağılım çizelge 6.33.’te gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.33: Atanmışların Seçilmişlere Kıyasla Mevzuatı Daha 
Çok Dikkate Almalarının Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Atanmışların seçilmişlere kıyasla mevzuatı daha çok 

dikkate almalarının’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 15,7’si çatışma nedeni 

olmadığını, % 26,6’sı çatışmaya çok az neden olduğunu, % 27,0’ı orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 13,7’si yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 17,0’ı çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 42,3 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

 Sayı % 

Katılma 
Yüzdesi 

Çok yüksek 41 17,0 
30,7 Yüksek 33 13,7 

Orta 65 27,0 27 

Çok az 64 26,6 
42,7 Çatışma Nedeni Değil 38 15,7 

Toplam 241 100,0 100,0 
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az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 27,0 orta düzeyde, % 30,7 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.33.’de görüldüğü gibi “Atanmışların seçilmişlere kıyasla 

mevzuatı daha çok dikkate almalarını’’ ankete katılanların % 57,7’si 

“orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu 

oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den büyüktür. Bu nedenle “Atanmışların seçilmişlere 

kıyasla mevzuatı daha çok dikkate almaları atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.26. Kişilikleri belirleyen tutum, davranış kalıpları ve 
değer yargılarındaki farklılıkların çatışmaya neden olma 
düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Kişilikleri belirleyen tutum, davranış 

kalıpları ve değer yargılarındaki farklılıkların’’ çatışmaya neden olma 

düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelgesi 6.34.’te gösterildiği 

şekildedir.  
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Çizelge 6.34: Kişilikleri Belirleyen Tutum, Davranış Kalıpları ve 
Değer Yargılarındaki Farklılıkların Çatışmaya Neden Olma 

Düzeyi: 
 

 

Katılımcılara “Kişilikleri belirleyen tutum, davranış kalıpları ve değer 

yargılarındaki farklılıkların’’ çatışmaya neden olma durumu 

sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 11,1’i çatışma 

nedeni olmadığını, % 23,2’si çatışmaya çok az neden olduğunu, % 

34,9’u orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 15,4’ü yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 15,4’ü çok yüksek düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 34,3 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 34,9’u orta düzeyde, 

% 30,8 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.34.’te görüldüğü gibi “Kişilikleri belirleyen tutum, davranış 

kalıpları ve değer yargılarındaki farklılıkları’’  ankete katılanların % 

65,7’si “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksek bir 

değerdir. Bu nedenle “Kişilikleri belirleyen tutum, davranış kalıpları 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 37 15,4 

30,8 Yüksek 37 15,4 

Orta 84 34,9 34,9 

Çok az 56 23,2 
34,3 Çatışma Nedeni Değil 27 11,1 

Toplam 241 100,0 100,0 
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ve değer yargılarındaki farklılıklar atanmış ve seçilmişler arasında en 

az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel 

açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.27. Atanmış ve seçilmişlerin beceri ve yeteneklerindeki 
farklılıkların çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anketi cevaplayanların “Atanmış ve seçilmişlerin beceri ve 

yeteneklerindeki farklılıkların’’ çatışmaya neden olma düzeyi 

konusunda oluşan dağılım çizelgesi 6.35.’te gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.35: Atanmış ve Seçilmişlerin Beceri ve Yeteneklerindeki 
Farklılıkların Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişlerin beceri ve yeteneklerindeki 

farklılıkların’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma 

soru kâğıdını yanıtlayanların % 18,7’si çatışma nedeni olmadığını, % 

19,5’i çatışmaya çok az neden olduğunu, % 39,0’ı orta düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu, % 13,7’si yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu, % 9,1’i çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu 

belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız 

zaman % 38,2 çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 22 9,1 

22,8 Yüksek 33 13,7 

Orta 94 39,0 39,0 

Çok az 47 19,5 
38,2 Çatışma Nedeni Değil 45 18,7 

Toplam 241 100,0 100,0 
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nedeni olduğu, % 39,0 orta düzeyde, % 22,8 yüksek ve çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.35.’te görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişlerin beceri ve 

yeteneklerindeki farklılıkları’’ ankete katılanların % 61,8’i “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran 

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den yüksek bir değerdir. Bu nedenle “Atanmış ve 

seçilmişlerin beceri ve yeteneklerindeki farklılıklar atanmış ve 

seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.28. Atanmış ve seçilmişlerin eğitim düzeyindeki 
farklılıkların çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket sonuçlarına göre “Atanmış ve seçilmişlerin eğitim düzeyindeki 

farklılıkların’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan 

dağılım çizelge 6.36.’da gösterildiği şekildedir.  

 Çizelge 6.36: Atanmış ve Seçilmişlerin Eğitim Düzeyindeki 
Farklılıkların Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 20 8,3 

19,9 Yüksek 28 11,6 

Orta 63 36,1 36,1 

Çok az 78 22,4 
44,0 Çatışma Nedeni Değil 52 21,6 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişlerin eğitim düzeyindeki 

farklılıkların’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma 

soru kâğıdını yanıtlayanların % 21,6’sı çatışma nedeni olmadığını, % 

22,4’ü çatışmaya çok az neden olduğunu, % 36,1’i orta düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu, % 11,6’sı yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu, % 8,3’ü çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu 

belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız 

zaman % 44,0 çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma 

nedeni olduğu, % 36,1 orta düzeyde, % 19,9’u yüksek ve çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.36.’da görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişlerin eğitim 

düzeyindeki farklılıkları’’  ankete katılanların % 56,0’ı “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran 

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den büyüktür. Bu nedenle “Atanmış ve seçilmişlerin 

eğitim düzeyindeki farklılıklar atanmış ve seçilmişler arasında en az 

orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel 

açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.29. Atanmış ve seçilmişlerin algılamalarındaki 
farklılıkların çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmış ve seçilmişlerin algılamalarındaki 

farklılıkların’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan 

dağılım çizelge 6.37.’de gösterilmiştir.  
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Çizelge 6.37: Atanmış ve Seçilmişlerin Algılamalarındaki 
Farklılıkların Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişlerin algılamalarındaki 

farklılıkların’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma 

soru kâğıdını yanıtlayanların % 10,8’i çatışma nedeni olmadığını, % 

31,5’i çatışmaya çok az neden olduğunu, % 25,7’si orta düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu, % 21,2’si yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu, % 10,8’i çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu 

belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız 

zaman % 42,3 çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma 

nedeni olduğu, % 25,7 orta düzeyde, % 32,0 yüksek ve çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.37.’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişlerin 

algılamalarındaki farklılıkları’’  ankete katılanların % 55,7’si “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran 

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den büyüktür. Bu nedenle “Atanmış ve seçilmişlerin 

algılamalarındaki farklılıklar atanmış ve seçilmişler arasında en az 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 26 10,8 

32,0 Yüksek 51 21,2 

Orta 62 25,7 25,7 

Çok az 76 31,5 
42,3 Çatışma Nedeni Değil 26 10,8 

Toplam 241 100,0 100,0 
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orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel 

açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.30. Atanmış ve seçilmişler arasındaki yaş farkının 

çatışmaya neden olma düzeyi:  
 

Anket verilerine göre “Atanmış ve seçilmişler arasındaki yaş 

farkının’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan dağılım 

çizelge 6.38.’de gösterilmiştir.  

Çizelge 6.38: Atanmış ve Seçilmişler Arasındaki Yaş Farkının 
Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişler arasındaki yaş farkının’’ 

çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını 

yanıtlayanların % 20,8’i çatışma nedeni olmadığını, % 32,0’ı 

çatışmaya çok az neden olduğunu, % 20,3’ü orta düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 15,3’ü yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, 

% 11,6’sı çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. 

Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 52,8 

çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 28 11,6 

26,9 Yüksek 61 15,3 

Orta 61 20,3 20,3 

Çok az 65 32,0 
52,8 Çatışma Nedeni Değil 26 20,8 

Toplam 241 100,0 100,0 
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% 20,3 orta düzeyde, % 26,9’u yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.38.’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişler arasındaki 

yaş farkını’’  ankete katılanların % 47,2’si “orta derecenin üzerinde” 

çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama 

değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den 

küçüktür. Bu nedenle “Atanmış ve seçilmişler arasındaki yaş farkı 

atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma 

nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan anlamlı 

bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.31. Atanmış ve seçilmişler arasındaki kültürel 
farklılıkların çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmış ve seçilmişler arasındaki kültürel 

farklılıkların’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda oluşan 

dağılım çizelge 6.39’da gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.39: Atanmış ve Seçilmişler Arasındaki Kültürel 
Farklılıkların Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 27 11,2 

31,5 Yüksek 49 20,3 

Orta 91 37,8 37,8 

Çok az 46 19,1 
30,7 Çatışma Nedeni Değil 28 11,6 

Toplam 241 100,0 100,0 
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Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişler arasındaki kültürel 

farklılıkların’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. Araştırma 

soru kâğıdını yanıtlayanların % 11,6’sı çatışma nedeni olmadığını, % 

19’1’i çatışmaya çok az neden olduğunu, % 37,8’i orta düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu, % 20,3’ü yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu, % 11,2’si çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu 

belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini gruplandırdığımız 

zaman % 30,7 çatışma nedeni olmadığı ya da çok az düzeyde çatışma 

nedeni olduğu, % 37,8 orta düzeyde, % 31,5 yüksek ve çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.39.’da görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişler arasındaki 

kültürel farklılıkları’’  ankete katılanların % 69,3’ü “orta derecenin 

üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı 

ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 

52,2’den yüksektir. Bu nedenle “Atanmış ve seçilmişler arasındaki 

kültürel farklılıklar atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan anlamlı 

bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.32. Atanmış ve seçilmişlerce kelime ve sembollere farklı 
anlamlar yüklenmesinin çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmış ve seçilmişlerce kelime ve sembollere 

farklı anlamlar yüklenmesinin’’ çatışmaya neden olma düzeyi 

konusunda oluşan dağılım çizelge 6.40.’da gösterildiği şekildedir.  
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Çizelge 6.40: Atanmış ve Seçilmişlerce Kelime ve Sembollere 

Farklı Anlamlar Yüklenmesinin Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişlerce kelime ve sembollere farklı 

anlamlar yüklenmesinin’’ çatışmaya neden olma durumu sorulmuştur. 

Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 7,9’u çatışma nedeni 

olmadığını, % 22,4’ü çatışmaya çok az neden olduğunu, % 31,5’i orta 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 20,7’si yüksek düzeyde çatışma 

nedeni olduğunu, % 17,4’ü çok yüksek düzeyde çatışma nedeni 

olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma düzeylerini 

gruplandırdığımız zaman % 30,3 çatışma nedeni olmadığı ya da çok 

az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 31,5 orta düzeyde, % 38,1 

yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu şeklindedir. 
 

Çizelge 6.40.’da görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişlerce kelime ve 

sembollere farklı anlamlar yüklenmesini’’ ankete katılanların % 

69,6’sı “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksektir. Bu 

nedenle “Atanmış ve seçilmişlerce kelime ve sembollere farklı 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 42 17,4 

38,1 Yüksek 50 20,7 

Orta 76 31,5 31,5 

Çok az 54 22,4 

30,3 Çatışma Nedeni 
Değil 19 7,9 

Toplam 241 100,0 100,0 
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anlamlar yüklenmesi atanmış ve seçilmişler arasında en az orta 

seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan 

anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.33. Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim 
kanallarındaki bozukluk veya tıkanmanın çatışmaya neden 
olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim 

kanallarındaki bozukluk veya tıkanmanın’’ çatışmaya neden olma 

düzeyi konusunda oluşan dağılım çizelge 6.41.’de gösterildiği 

şekildedir.  

Çizelge 6.41: Atanmış ve Seçilmişler Arasındaki İletişim 
Kanallarındaki Bozukluk veya Tıkanmanın Çatışmaya Neden 

Olma Düzeyi 
 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim 

kanallarındaki bozukluk veya tıkanmanın’’ çatışmaya neden olma 

durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 15,8’i 

çatışma nedeni olmadığını, % 35,7’si çatışmaya çok az neden 

olduğunu, % 26,1’i orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 16,2’si 

yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 6,2’si çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 15 6,2 

22,4 Yüksek 39 16,2 

Orta 63 26,1 26,1 

Çok az 86 35,7 
51,5 Çatışma Nedeni Değil 38 15,8 

Toplam 241 100,0 100,0 
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düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 51,5 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 26,1 orta düzeyde, 

22,4 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.41.’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişler arasındaki 

iletişim kanallarındaki bozukluk veya tıkanmayı’’  ankete katılanların 

% 48,5’i “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den düşük bir 

değerdir. Bu nedenle “Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim 

kanallarındaki bozukluk veya tıkanma atanmış ve seçilmişler arasında 

en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz 

istatiksel açıdan anlamlı bulunmayarak reddedilmiştir. 
 

6.2.34. Atanmış ve seçilmişlerin tercih ettiği iletişim 
kanallarındaki farklılığın çatışmaya neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmış ve seçilmişlerin tercih ettiği iletişim 

kanallarındaki farklılığın’’ çatışmaya neden olma düzeyi konusunda 

oluşan dağılım çizelge 6.42.’de gösterildiği şekildedir.  
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Çizelge 6.42: Atanmış ve Seçilmişlerin Tercih Ettiği İletişim 
Kanallarındaki Farklılığın Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişlerin tercih ettiği iletişim 

kanallarındaki farklılığın’’ çatışmaya neden olma durumu 

sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 10,4’ü çatışma 

nedeni olmadığını, % 29,9’u çatışmaya çok az neden olduğunu, % 

31,5’i orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 16,6’sı yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 11,6’sı çok yüksek düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 40,3 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 31,5 orta düzeyde, % 

28,2 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.42.’de görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişlerin tercih ettiği 

iletişim kanallarındaki farklılığı’’ ankete katılanların % 59,7’si “orta 

derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak görmektedirler. Bu oran 

“ağırlıklı ortalama değerlendirme aralığındaki” “orta derecesini” 

gösteren % 52,2’den yüksek bir değerdir. Bu nedenle “Atanmış ve 

seçilmişlerin tercih ettiği iletişim kanallarındaki farklılık atanmış ve 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 28 11,6 

28,2 Yüksek 40 16,6 

Orta 76 31,5 31,5 

Çok az 72 29,9 
40,3 Çatışma Nedeni Değil 25 10,4 

Toplam 241 100,0 100,0 
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seçilmişler arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 

 

6.2.35. Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim sürecinde 
ara öğelerce mesajın içeriğinin değiştirilmesinin çatışmaya 
neden olma düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim 

sürecinde ara öğelerce mesajın içeriğinin değiştirilmesinin’’ çatışmaya 

neden olma düzeyi konusunda oluşan dağılım, çizelge 6.43.’te 

gösterildiği şekildedir.  

Çizelge 6.43: Atanmış ve Seçilmişler Arasındaki İletişim 

Sürecinde Ara Öğelerce Mesajın İçeriğinin Değiştirilmesinin 
Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

 

Katılımcılara “Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim sürecinde ara 

öğelerce mesajın içeriğinin değiştirilmesinin’’ çatışmaya neden olma 

durumu sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 

13,7’si çatışma nedeni olmadığını, % 16,6’sı çatışmaya çok az neden 

olduğunu, % 33,6’sı orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 18,3’ü 

yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 17,8’i çok yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 43 17,8 

36,1 Yüksek 44 18,3 

Orta 81 33,6 33,6 

Çok az 40 16,6 
30,3 Çatışma Nedeni Değil 33 13,7 

Toplam 241 100,0 100,0 
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düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 30,3 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 33,6 orta düzeyde, % 

36,1 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.43.’te görüldüğü gibi “Atanmış ve seçilmişler arasındaki 

iletişim sürecinde ara öğelerce mesajın içeriğinin değiştirilmesini’’ 

ankete katılanların % 69,7’si “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni 

olarak görmektedirler. Bu oran  “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksektir. Bu 

nedenle “Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim sürecinde ara 

öğelerce mesajın içeriğinin değiştirilmesi atanmış ve seçilmişler 

arasında en az orta seviyede çatışma nedenidir.” şeklindeki 

denencemiz istatiksel açıdan anlamlı bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.2.36. Mesajın kaynağının ve içeriğinin doğruluğunun 
taraflarca sorgulanmamasının çatışmaya neden olma 
düzeyi:  

 

Anket verilerine göre “Mesajın kaynağının ve içeriğinin doğruluğunun 

taraflarca sorgulanmamasının’’ çatışmaya neden olma düzeyi 

konusunda oluşan dağılım çizelge 6.44.’te gösterildiği şekildedir.  
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Çizelge 6.44: Mesajın Kaynağının ve İçeriğinin Doğruluğunun 
Taraflarca Sorgulanmamasının Çatışmaya Neden Olma Düzeyi 

 

 

 

Katılımcılara “Mesajın kaynağının ve içeriğinin doğruluğunun 

taraflarca sorgulanmamasının’’ çatışmaya neden olma durumu 

sorulmuştur. Araştırma soru kâğıdını yanıtlayanların % 10,0’ı çatışma 

nedeni olmadığını, % 11,2’si çatışmaya çok az neden olduğunu, % 

34,0’ı orta düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 23,7’si yüksek 

düzeyde çatışma nedeni olduğunu, % 21,2’si çok yüksek düzeyde 

çatışma nedeni olduğunu belirtmiştir. Çatışmaya neden olma 

düzeylerini gruplandırdığımız zaman % 21,2 çatışma nedeni olmadığı 

ya da çok az düzeyde çatışma nedeni olduğu, % 34,0 orta düzeyde, % 

44,9 yüksek ve çok yüksek düzeyde çatışma nedeni olduğu 

şeklindedir. 
 

Çizelge 6.44.’te görüldüğü gibi “Mesajın kaynağının ve içeriğinin 

doğruluğunun taraflarca sorgulanmamasını’’ ankete katılanların % 

78,9’u “orta derecenin üzerinde” çatışma nedeni olarak 

görmektedirler. Bu oran “ağırlıklı ortalama değerlendirme 

aralığındaki” “orta derecesini” gösteren % 52,2’den yüksektir. Bu 

nedenle “Mesajın kaynağının ve içeriğinin doğruluğunun taraflarca 

sorgulanmaması atanmış ve seçilmişler arasında en az orta seviyede 

 Sayı % Katılma Yüzdesi 
Çok yüksek 51 21,2 

44,9 Yüksek 57 23,7 

Orta 82 34,0 34,0 

Çok az 27 11,2 
21,2 Çatışma Nedeni Değil 24 10,0 

Toplam 241 100,0 100,0 
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çatışma nedenidir.” şeklindeki denencemiz istatiksel açıdan anlamlı 

bulunarak doğrulanmaktadır. 
 

6.3. ÇATIŞMA YÖNETİMİ STRATEJİLERİNE İLİŞKİN 
FREKANS ANALİZLERİ 

Bu kısımda ankete katılan atanmış ve seçilmiş kamu çalışanlarının 

çatışmayı yönetmede tercih ettikleri strateji ve teknikler belirlenmeye 

çalışılmıştır. Hazırlanan araştırma soru kağıdı ile toplanan veriler, 

bilgisayar ortamında SPSS 21.0 çözümleme programına kaydedilmiş, 

anlamlılık düzeyine bakıldıktan sonra frekans dağılımları yapılmış; 

aynı şekilde denenceleri test etmek için frekans dağılımı, aritmetik 

ortalama ve standart sapmalar hesaplanmıştır. Ölçeğin güvenilirlik ve 

geçerliğini irdelemek amacıyla yapılan Cronbach Alpha testi sonucu, 

0,95 değeri elde edilmiştir.  

6.3.1. Atanmışların Çatışmayı Yönetme Stratejilerine Dair 

Tercih Sıralaması 

Anket verilerine göre, atanmışların çatışmayı yönetme tekniklerine 

dair tercih sıralaması çizelge 6.45’te gösterilmiştir.  

Çizelge 6.45: Atanmışların Çatışmayı Yönetme Stratejilerine Dair 

Tercih Sıralaması 

 Sayı % 

Birleştirici-Uzlaşmacı Yönetim Tarzı 112 67,8 

Problem Çözme 32 19,5 

Oylama 11 6,7 

Hükmedici Yönetim Tarzı (Güç ve Yetki Kullanma) 8 4,9 

Ödün Verici- Kaçınmacı Yönetim Tarzı 2 1,2 

Üçüncü Tarafın Müdahalesi 0 0 

Toplam 165 100,0 
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Çizelge 6.45’te de görüldüğü gibi ankete katılan 165 atanmış kamu 

çalışanının yaklaşık % 68’i yaşadıkları ve / veya yaşayacakları 

çatışmaları yönetmek için ilk sırada birleştirici - uzlaşmacı bir tutum 

sergilemeyi tercih ettiklerini ve / veya edeceklerini ifade etmişlerdir. 

Bunu yaklaşık % 19 ile problem çözme tekniği takip ederken; oylama 

yöntemi yaklaşık % 7 ile 3. sırada tercih edilen teknik olarak dikkat 

çekmektedir.  

6.3.2. Seçilmişlerin Çatışmayı Yönetme Stratejilerine Dair 
Tercih Sıralaması 

Anket verilerine göre, seçilmişlerin çatışmayı yönetme tekniklerine 

dair tercih sıralaması çizelge 6.46’da gösterilmiştir.  

Çizelge 6.46: Seçilmişlerin Çatışmayı Yönetme Stratejilerine Dair 
Tercih Sıralaması 

 

 

 

 Sayı % 

Birleştirici – Uzlaşmacı Yönetim Tarzı 45 58,4 

Problem Çözme 27 35,1 

Hükmedici Yönetim Tarzı (Güç ve Yetki 
Kullanma) 

3 
3,9 

Ödün Verici – Kaçınmacı Yönetim Tarzı 2 2,6 

Oylama 0 0 

Üçüncü Tarafın Müdahalesi 0 0 

Toplam 76 100,0 
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Çizelge 6.46’da da görüldüğü gibi ankete katılan 76 seçilmiş kamu 

çalışanının yaklaşık % 58’i yaşadıkları ve / veya yaşayacakları 

çatışmaları yönetmek için ilk sırada birleştirici - uzlaşmacı bir tutum 

sergilemeyi tercih ettiklerini ve / veya edeceklerini ifade etmişlerdir. 

Bunu yaklaşık % 35 ile problem çözme tekniği takip ederken; güç ve 

yetki kullanma yaklaşık  % 4 ile 3. sırada tercih edilen teknik olarak 

dikkat çekmektedir.  

Atanmış ve seçilmişlerin çatışmayı yönetmede ilk iki sırada tercih 

ettikleri yöntemler (birleştirici yönetim tarzı ve problem çözme) aynı 

iken; 3. sıradaki tercihleri farklılık göstermektedir. Atanmışlar üçüncü 

sırada oylamayı tercih ederken, seçilmişler güç ve yetki kullanmayı 

(hükmedici yönetim tarzı) tercih etmektedirler.  

6.4. SONUÇ 

Bu bölümde öncelikle araştırmayla ilgili betimsel istatistikler verilmiş 

olup, araştırmaya katılanların demografik bilgileri topluca 

gösterilmiştir. Daha sonra katılımcıların araştırmaya ilişkin 

kanılarımıza katılma düzeyleri çizelge halinde verilmiştir. 

Katılımcıların kanılara katılma durumları incelenerek, araştırmacı 

tarafından belirlenen örgütsel ve bireysel çatışma faktörlerinin atanmış 

ve seçilmişler arasında ne düzeyde çatışmaya neden olduğu tespit 

edilmiştir. Katılımcılara atanmış ve seçilmişler arasında çatışmaya 

neden olabileceği öngörülen çatışma faktörleri hakkındaki kanıları 

sorularak faktörlere dair istatistiksel veriler elde edilmiştir. Daha sonra 

bu veriler temel alınarak çatışma faktörlerine dair değerlendirmeler 
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yapılmıştır. Son bölümde ise katılımcıların çatışmayı yönetme 

tekniklerini tercih sıralamalarına dair elde edilen istatistiksel verilere 

göre yapılan analizlere yer verilmiştir. 

Çalışmanın son bölümü olan 7. Bölüm’de ise çatışmaya neden olan 

faktörler önem sırasına göre değerlendirildikten sonra bir takım 

önerilere yer verilecektir.  
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YEDİNCİ BÖLÜM 

SONUÇ VE ÖNERİLER 

Bu bölümde çatışmaya neden olan faktörler çatışmaya neden olmadaki 

ağırlıklarına göre değerlendirildikten sonra elde edilen bulgular 

ışığında bir takım sonuç ve önerilere yer verilecektir. 

7.1. ÇATIŞMAYA NEDEN OLAN FAKTÖRLERİN ÖNEM 
SIRALAMASI 

Anket verilerine göre, atanmış ve seçilmişler arasında çatışmaya 

neden olan faktörlerin çatışmaya neden olmadaki ağırlıklarına göre 

oluşan önem sırası çizelge 7.47’de gösterildiği şekildedir. 

Çizelge 7.47: Çatışmaya Neden Olan Faktörlerin Önem Sırası 
 

Sıra 
No 

ÇATIŞMAYA NEDEN OLAN FAKTÖR 

ÇATIŞMAYA 
NEDEN OLMA 

AĞIRLIĞI  

1 
Mesajın kaynağının ve içeriğinin 
doğruluğunun taraflarca sorgulanmaması 

% 78,9 

2 
Atanmış ve seçilmişler arasında mevzuat ve 
uygulamadan kaynaklanan işbölümü 

% 76,3 

3 
Örgütsel ve çevresel değişimin mevcut 
statüleri tehdit eder hale gelmesi 

% 74,7 

4 
Atanmış ve seçilmişlerin kamu hizmetlerindeki 
performanslarının birbirine bağımlı olması 

% 70,9 

5 

Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim 
sürecinde ara öğelerce mesajın içeriğinin 
değiştirilmesi 
 

% 69,7 
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6 
Atanmış ve seçilmişlerce kelime ve sembollere 
farklı anlamlar yüklenmesi 

% 69,6 

7 
Atanmış ve seçilmişler arasındaki kültürel 
farklılıklar 

% 69,3 

8 

Kurumsal büyümeye bağlı olarak atanmış ve 
seçilmişlerde yeni hedef ve beklentilerin ortaya 
çıkması 

% 68,0 

9 
Atanmış ve seçilmişlerin ortak karar 
mekanizmalarına dâhil olması 

% 66,8 

10 
Kişilikleri belirleyen tutum, davranış kalıpları 
ve değer yargılarındaki farklılıklar 

% 65,7 

11 
Kamu kurumlarındaki ve kurumlar arasındaki 
güç mücadeleleri 

% 65,6 

12 
Kamusal kaynakların atanmış ve seçilmişlerin 
ortak kullanımına tahsisi 

% 65,1 

13 
Seçilmişler tarafından alınan kararların 
tatbikinin atanmışların iradesine bırakılması 

% 64,4 

14 
Atanmış ve seçilmişlerin beceri ve 
yeteneklerindeki farklılıklar 

% 61,8 

15 

Atanmışların yapacağı kamu hizmetleri için 
seçilmişlerin alacağı kararlara ihtiyaç 
duyulması 

% 60,5 

16 
Atanmış ve seçilmişlerin tercih ettiği iletişim 
kanallarındaki farklılık 

% 59,7 

17 
Atanmış ve seçilmişlerin amaçlarındaki 
farklılıklar 

% 58,5 

18 
Atanmış ve seçilmişler arasındaki statü ve güç 
farklılıkları 

% 58,5 

19 
Atanmışların seçilmişlere kıyasla mevzuatı 
daha çok dikkate almaları 

%57,7 
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20 
Atanmış ve seçilmişlerin eğitim düzeyindeki 
farklılıklar 

% 56,0 

21 
Atanmış ve seçilmişlerin algılamalarındaki 
farklılıklar 

% 55,7 

22 
Kamusal hizmetleri ifa için kullanılacak 
kaynakların sınırlı olması 

% 55,2 

23 

Karar mekanizmalarında görevli atanmış ve 
seçilmişlerin öncelik ve hedeflerinin farklı 
olması 

% 54,5 

24 
Kurumsal büyümeye bağlı olarak ilişkilerin 
daha formel (resmi) bir nitelik kazanması 

% 51,0 

25 
Kamusal kaynaklardan ihtiyaç nispetinde pay 
alamama 

% 50,7 

26 
Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim 
kanallarındaki bozukluk veya tıkanma 

% 48,5 

27 
Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve 
görev dağılımının belirgin olmaması 

% 47,7 

28 Atanmış ve seçilmişler arasındaki yaş farkı % 47,2 

29 
Atanmışların, seçilmişlerin iş ve işlemleri 
üzerindeki vesayet denetimi 

% 43,6 

30 
Seçilmişlerin iş ve işlemlerinin atanmışlarca 
denetlenmesi 

% 43,6 

31 
Atanmışların iş ve işlemlerinin seçilmişlerce 
denetlenmesi 

% 43,5 

32 

 Atanmış ve seçilmişlerden oluşan karar 
mekanizmalarında (kurul, encümen vs) 
başkanlık görevinin çoğunlukla atanmışlara 
bırakılması 

% 41,5 



ÇATIŞMA YÖNETİMİ | 149 

 

 

 

33 
Atanmış ve seçilmişleri ortak bir sistemin 

öğeleri haline getiren yasal düzenlemeler 
% 41,5 

34 

Mevzuatta atanmışların göreve gelme 
yetkisinin çoğunlukla seçilmişlerin iradesine 
bırakılması 

% 37,8 

35 
Atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve 
sorumluluk dağılımındaki dengesizlikler 

% 37,8 

36 
İş ve işlemlerin denetiminde ideolojik 
davranıldığı algısı 

% 35,7 

 

Çizelge 7.47’ de görüldüğü gibi, atanmış ve seçilmişler arasında 

çatışmaya neden olan en önemli faktör, taraflar arasındaki iletişim 

sürecinde mesajın kaynağının ve içeriğinin doğruluğunun 

sorgulanmamasıdır. Yaklaşık her beş katılımcıdan dördünün (% 78,9 

bkz. Çizelge 6.44) mesajın içeriğinin ve kaynağının taraflarca 

sorgulanmamasını en az orta düzeyde çatışma nedeni olarak gördüğü 

dikkate alınırsa, atanmış ve seçilmişler arasında yaşanan çatışmaların 

en önemli nedeninin iletişim kaynaklı olduğu söylenebilir. Atanmış ve 

seçilmişler arasında mevzuat ve uygulamadan kaynaklanan işbölümü 

taraflar arasında çatışmaya neden olan en önemli ikinci faktör olarak 

göze çarpmaktadır. Yaklaşık her dört katılımcıdan üçünün (% 76,3 

bkz. Çizelge 6.11) işbölümünü en az orta düzeyde çatışma nedeni 

olarak görmesi, atanmış ve seçilmişler arasında yaşanan çatışmaların 

yapısal unsurlardan kaynaklandığını ortaya koymaktadır.  
 

Araştırma bulguları örgütsel ve çevresel değişimin mevcut statüleri 

tehdit eder hale gelmesini taraflar arasında çatışmaya neden olan diğer 
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önemli bir yapısal faktör olarak karşımıza çıkarmaktadır. Yaklaşık her 

dört katılımcıdan üçünün (% 74,7 bkz. Çizelge 6.32) örgütsel ve 

çevresel değişimin hâlihazırdaki pozisyonlarını tehdit eder hale 

gelmesini en az orta düzeyde çatışma nedeni olarak görmesi, atanmış 

ve seçilmişler arasında yaşanan çatışmaların çoğunluğunun yapısal 

unsurlardan kaynaklandığını ortaya koyması açısından önemlidir. 

Çizelge 7.47’de de görüldüğü gibi, atanmış ve seçilmişlerin kamu 

hizmetlerindeki performanslarının birbirine bağımlı olmasını taraflar 

% 70,9 (bkz. Çizelge 6.14) gibi yüksek bir oranda çatışma nedeni 

olarak görmektedir. Tarafların performanslarının birbirine bağlı 

olması yüksek oranda çatışmaya sebebiyet veren önemli bir yapısal 

faktördür.  
 

Atanmış ve seçilmişler arasındaki iletişim sürecinde ara öğelerce 

mesajın içeriğinin değiştirilmesi % 69,7 (bkz. Çizelge 6.43) ve 

atanmış ve seçilmişlerce kelime ve sembollere farklı anlamlar 

yüklenmesi ise % 69,6 (bkz. Çizelge 6.40) gibi yüksek bir oranda 

çatışmaya neden olan iletişim kökenli iki önemli faktör olarak göze 

çarpmaktadır. Atanmış ve seçilmişler arasındaki kültürel farklılıklar % 

69,3 (bkz. Çizelge 6.39); kurumsal büyümeye bağlı olarak atanmış ve 

seçilmişlerde yeni hedef ve beklentilerin ortaya çıkması % 68 (bkz. 

Çizelge 6.31); tarafların ortak karar mekanizmalarına dâhil olması % 

66,8 (bkz. Çizelge 6.18) ve kişilikleri belirleyen tutum, davranış 

kalıpları ve değer yargılarındaki farklılıklar ise % 65,7 (bkz. Çizelge 

6.34) gibi yüksek oranda çatışmaya neden olan faktörler olarak 

karşımıza çıkmaktadır.  
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Çizelge 7.47’de sıralamaya baktığımızda çatışmaya neden olan en 

önemli 10 (on) faktörden beşinin yapısal, ikisinin bireysel ve üçünün 

iletişim kaynaklı faktörler olduğu göze çarpmaktadır. İlk 15 (on beş) 

faktöre bakıldığında ise dokuzunun yapısal, üçer adedinin ise bireysel 

ve iletişim kökenli faktörler olduğu göze çarpmaktadır. % 50 nin 

üzerinde ağırlığa sahip ilk 25 faktöre bakıldığında ise onbeşinin (15) 

yapısal, beşinin (5) bireysel ve beşinin de iletişim kökenli olduğu 

görülmektedir. İlk yirmi beşte yer alan faktörlerin üzerinde 

hassasiyetle durulması önem arz etmektedir; çünkü bu faktörleri 

katılımcıların en az yarısı en az orta düzeyde çatışma nedeni olarak 

görmektedir. Çatışmaya en çok neden olan 25 faktörün 15’inin (% 60) 

yapısal sorunlardan kaynaklanması üzerinde durulması gereken bir 

diğer önemli husustur. Ama bundan daha da önemlisi katılımcıların 

yaklaşık % 80’inin mesajın kaynağının ve içeriğinin sorgulanmama-

sını en az orta düzeyde çatışma nedeni olarak görmesidir.  
 

Katılımcıların çatışmaya neden olduğunu düşündükleri en son faktör 

ise iş ve işlemlerin denetiminde ideolojik davranıldığı algısıdır. Yine, 

atanmış ve seçilmişler arasındaki yetki ve sorumluluk dağılımındaki 

dengesizlikler, mevzuatta atanmışların göreve gelme yetkisinin 

çoğunlukla seçilmişlerin iradesine bırakılması, atanmış ve seçilmişleri 

ortak bir sistemin öğeleri haline getiren yasal düzenlemeler ile atanmış 

ve seçilmişlerden oluşan karar mekanizmalarında (kurul, encümen vs.) 

başkanlık görevinin çoğunlukla atanmışlara bırakılması katılımcılar 

tarafından çok ciddi çatışma nedeni olarak görülmemektedir. 

Araştırma bulguları içinde en dikkat çeken hususlardan biri ise 
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kamusal kaynakların atanmış ve seçilmişlerin ortak kullanımına 

tahsisinin % 65 gibi yüksek bir oranda çatışma nedeni olarak 

görülmesine karşılık, kamusal kaynaklardan ihtiyaç nispetinde pay 

alamamanın daha düşük bir düzeyde (% 50,7) çatışma nedeni olarak 

görülmesidir. Yani, katılımcıların yaklaşık yarısı kamusal 

kaynaklardan ihtiyaçları nispetinde pay alamamayı sorum olarak 

görürken, kaynakların ortak kullanıma tahsisini çatışma nedeni olarak 

görenlerin oranı yaklaşık 2/3’tür. Bunun anlamı her ne kadar 

kaynaklardan istediğimiz ölçüde faydalanabilsek de ortak kaynağa 

mecbur edilmekten rahatsızız demektir. 
 

7.2. SONUÇ VE ÖNERİLER 

 

Araştırmadan elde edilen bulgular çerçevesinde denilebilir ki kamuda 

görev yapan atanmış ve seçilmiş figürler arasında yaşanan çatışmalar 

gerek yapısal ve bireysel gerekse iletişim temelli faktörlerden 

kaynaklanmaktadır. Çizelge 7.47’ de de görüldüğü gibi, atanmış ve 

seçilmiş kamu çalışanları arasındaki çatışmalar ağırlıklı olarak yapısal 

nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Her ne kadar taraflar 

arasındaki çatışmaların en önemli nedeni iletişim sürecinde mesajın 

kaynağının ve içeriğinin doğruluğunun sorgulanmaması olsa da; 

çatışma faktörlerinin çoğunluğunu teşkil eden yapısal sorunlara 

yönelik önerilere öncelik verilmesinin uygun olacağı 

düşünülmektedir. 
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7.2.1. Yapısal Faktörlere Dair Öneriler 

 

Daha önce de ifade edildiği gibi, çatışmaya neden olan en önemli 10 

(on) faktörden beşi, ilk 15 (on beş) faktörden dokuzu (9) ve ilk 25 

faktörden ise onbeşi (15) yapısal kökenlidir. Çatışmaya en çok neden 

olan 25 faktörün 15’inin (% 60) yapısal sorunlardan kaynaklanması ve 

bu faktörleri katılımcıların en az yarısının en az orta düzeyde çatışma 

nedeni olarak görmesi yapısal sorunlar üzerine ivedilikle gidilmesi 

gerektiğini göstermektedir. Modern yönetim anlayışı çerçevesinde 

örgütsel hedeflere ulaşmada motive edici ve hızlandırıcı bir etkiye 

sahip olduğu düşüncesiyle örgüt içinde optimal düzeyde bir çatışma 

tercih ve teşvik edilse de; bahse konu on beş faktörün en az iki veya 

üçünün bir araya gelmesiyle ortaya çıkacak bir çatışmanın optimal 

seviyenin üzerinde seyredeceği ve bu yüzden sürdürülebilir bir 

çatışma olmayacağı öngörülebilir. 
 

Atanmış ve seçilmişler arasında mevzuat ve uygulamadan 

kaynaklanan işbölümü, taraflar arasında çatışmaya neden olan en 

önemli yapısal faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. İkinci bölümde de 

değinildiği üzere, işbölümü her ne kadar klasik yönetim teorisinden 

itibaren örgütsel yaşamın vazgeçilmez bir unsuru olarak yönetim 

literatüründeki yerini alsa da; taraflar işbölümü kavramının ilk 

insanlarla sosyal hayatta kendini göstermeye başladığı gerçeğini 

hatırdan çıkarmamalıdır. Diğer bir ifadeyle, işbölümü sosyal varlık 

olmanın gereğidir. Daha da önemlisi, sosyal bir varlık olan insanın 

yetersizliğinin neticesidir. Örgütün amaçlarını gerçekleştirmek için 

gerekli iş ve işlemlerin bir süreç dâhilinde örgütte yer alan personele 
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paylaştırılması olarak tanımlanan işbölümü, örgütteki her bir birey 

veya alt birimin kendi işlevini diğerlerininkinden daha önemli 

görmesini netice vererek birimler ve / veya bireyler arasında çatışma 

yaşanmasına yol açabilmektedir. Birinci bölümde de örneklendirildiği 

gibi, ülkemizde - mevzuattan kaynaklı - atanmış ve seçilmişler 

arasında iş paylaşımlarını görmek mümkündür. Örneğin, İl Özel 

İdaresi örgütünde seçilmişlerden müteşekkil il genel meclisinin aldığı 

kararların uygulaması yine özel idarenin bir organı olan atanmış 

valiye bırakılmıştır. İşbölümü perspektifinden bakıldığında her bir 

organ doğal olarak kendi işinin daha önemli olduğunu düşünmektedir. 

Bu düşüncenin zamanla taraflarda meydana getirdiği rekabet hissinin 

her an bir çatışmaya dönüşmesi olasılığı bulunmaktadır. Diğer bir 

ifadeyle, tarafların yaptıkları işi en önemli iş olarak görmesi gayet 

tabiidir ve bu düşünce yapılan işin önemsenmesi ve benimsenmesi 

açısından oldukça önemlidir. Ancak “tek önemli iş benim işimdir” 

yaklaşımı sakat bir düşünce tarzı olarak çatışmaya sebebiyet 

verecektir. Bu noktada bireylere düşen yaptıkları işi önemserken 

dengeyi korumaları; daha açık ifade ile yaptıkları işin bir bütünün 

parçası olduğu gerçeğini hatırdan çıkarmamalarıdır.  
 

Diğer taraftan sorunun temeline inilmesi de önem arz etmektedir. 

Yani, atanmış ve seçilmişleri işbölümüne zorlamak ne kadar 

doğrudur? Evet, bunun sorgulanması gerekmektedir. Yukarıda da 

vurgulandığı üzere işbölümü kaçınılmazdır. Buna itiraz edilemez. 

Ancak taraflar arasında işbölümü yapılırken her iki tarafa adeta 

sistemi kilitleyecek etkiye sahip yetkiler verilmesi ne kadar doğrudur? 
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Diğer bir ifadeyle, atanmış ve seçilmişlerin kamu hizmetlerindeki 

performanslarını birbirine bağımlı kılmak, daha somut yazmak 

gerekirse seçilmişler tarafından alınan kararların tatbikini atanmışların 

iradesine bırakmak veya atanmışları yapacağı kamu hizmetleri için 

seçilmişlerin alacağı kararlara muhtaç hale getirmek ne kadar 

doğrudur? Benzer şekilde, taraflara biribirleri üzerinde vesayet kurma 

yetkisi vermek, daha açık yazmak gerekirse atanmışlara seçilmişlerin 

iş ve işlemlerini, seçilmişlere de atanmışların iş ve işlemlerini 

denetleme yetkisi vererek tarafları karşı karşıya getirmek ne kadar 

doğrudur? Atanmışların iş ve işlemlerinin atanmışlarca, seçilmişlerin 

iş ve işlemlerinin de seçilmişlerce denetlenmesinin önündeki engel 

nedir? Bu yüzden kanun koyucu tarafından hâlihazırdaki mevzuatın 

bu değerlendirmeler çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi sorunun 

halline, en azından hafifletilmesine katkı sunabilir. Diğer taraftan, 

“işbölümü” kavramının sorgulanması da sorunun çözümüne katkı 

sağlaması açısından ehemmiyet arz etmektedir. Açmak gerekirse, 

yaşanan birçok sorunun temelinde kavramların yer aldığı bir gerçektir. 

Bu nedenle bazı kavramların aynı anlamı muhtevi ama insan zihninde 

daha yapıcı çağrışımlar yapan farklı terimlerle ifade edilmesi ve hatta 

- gerekirse - yeniden tanımlanması bazı sorunların çözümüne katkı 

sunabilir. Bu bağlamda, ayrışmayı, bir yönüyle bölünmeyi ifade eden 

“işbölümü” kavramı yerine aynı anlama gelen ama birlik ve 

beraberliği çağrıştıran işbirliği terimi - gerek uygulamada gerekse 

literatürde - daha sık kullanılabilir. Yine - tabiatı gereği - çoğunlukla 

yetkiyi paylaşmak istemeyen birey aksine sorumluluğun 

paylaşılmasından yanadır. Bu yüzden, işbölümü yerine “sorumluluğun 
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paylaşımı” kavramı da kullanılabilir. Hâsılı, örnekler çoğaltılabilir. 

Burada dikkat çekilmek istenen husus, bireyi harekete geçiren en 

önemli saiklerden birinin düşünce olduğu ve düşüncenin ise kavramlar 

ve kelimeler ile şekillendiği gerçeğidir.   
 

Örgütsel ve çevresel değişimin mevcut statüleri tehdit eder hale 

gelmesi diğer önemli bir yapısal çatışma faktörü olarak dikkat 

çekmektedir. Ülkemiz idari yapısı içinde özellikle üst pozisyonlardaki 

atanmış veya seçilmiş kamu personelinin gerek mevzuat gerekse 

teamüller doğrultusunda belli bir yaşın üzerindeki bireyler arasından 

seçildiği gerçeğini dikkate aldığımızda, bilgi çağının gereklerine göre 

kendini yenilemekte zorlanan bu yönetici sınıfının hükmettiği örgütsel 

yapı ve çevresiyle çatışma yaşama olasılığının yüksek olduğunu 

söylemek yanlış olmayacaktır. Bahse konu sınıfla kıyaslandığında, 

bilgiye daha çabuk ulaşabilen ve doğal olarak da bilgiyi daha doğru 

yorumlama becerisine sahip genç kuşağın varlığı dahi bu atanmış ve 

seçilmiş yöneticilerde ciddi bir baskı ve gerilim meydana getirecektir. 

Hayati pozisyonları işgal eden bu kuşağın gerek kendi içinde gerekse 

yeni nesille yaşadığı çatışmaların doğru ve etkin yönetiminin ülke 

geleceği adına ne kadar önemli olduğu ortadadır; çünkü 

yönetilemeyen her çatışma sadece taraflara zarar vermekle kalmayıp 

işgal ettikleri pozisyonları gereği ülkenin istikbaline de zarar 

verecektir. 

 

Örgütsel ve çevresel değişime bağlı olarak ortaya çıkabilecek 

kurumsal büyümenin atanmış ve seçilmişlerde yeni hedef ve 

beklentilere sebep olması ve bununla ilintili olarak da gittikçe artan 
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güç mücadeleleri çatışmaya neden olan önemli yapısal faktörlerdendir. 

Daha önce de ifade edildiği gibi, içinde bulunduğumuz yüzyılın gerek 

bireyde gerekse toplumsal bünyede birçok değişim, yenilik ve 

rekabete neden olduğu bir gerçektir. Küreselleşmenin etkisiyle, 

teknolojik, ekonomik, siyasal ve sosyal alanda gerçekleşen köklü 

yenilikler sadece özel sektörde değil; kamusal alanda da değişimi 

zorunlu hale getirmektedir. Bu değişimler karşısında birey ya 

statükoculuğu yahut değişime ayak uydurmak suretiyle toplumsal 

hayattaki konumunu güçlendirmeyi tercih edecektir. Unutmamak 

gerekir ki; değişime kapalı birey ve bu bireylerden oluşan örgütlerin 

değişimin başdöndürücü bir hıza ulaştığı günümüzde ayakta kalması 

imkânsızdır.  
 

Statüleri gereği farklı amaç, öncelik ve hedeflere sahip atanmış ve 

seçilmişlerin ortak karar mekanizmalarına dâhil edilmesini her üç (3) 

katılımcıdan ikisinin (2) en az orta seviyede çatışma nedeni olarak 

görmesi üzerinde durulması gereken bir husustur. Yukarıda da ifade 

edildiği gibi sorunun temeline inilmesinde fayda vardır. Memuriyete 

girdikten sonra emekliliğe kadar bir yönüyle iş garantisi bulunan bir 

atanmışla, ortalama 4 veya 5 yıldan sonra görevinin devamı için 

yeniden seçilmesi gereken bir kamu çalışanını aynı masanın etrafında 

toplamak ne kadar doğrudur? Aldığı kararlar için halka hesap veren 

bir seçilmiş ile böyle bir mecburiyeti olmayan atanmışın hadiselere 

aynı perspektiften bakabileceğini düşünmek ne kadar gerçekçi bir 

yaklaşımdır? Alınacak kararlarda temel kıstası yürürlükteki mevzuat 

olan bir atanmış ile seçmeninin taleplerini karşılamayı öncelikli hedefi 
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yapan ve bu nedenle yasal düzenlemelerle kısıtlanmak istemeyen bir 

seçilmişi ortak bir karara imza atmaya zorlamak ne kadar doğrudur? 

Evet, bütün bunlar kanun koyucu tarafında sorgulanmalı ve 

atanmışlarla seçilmişleri ortak karar vermeye mecbur eden 

düzenlemeler yeniden gözden geçirilmelidir. Taraflar açısından 

meseleye yaklaşılırsa, algının yönetimi sorunun çözümüne katkı 

sunabilir. Yani, mesele aynı masada buluşmak mı, yoksa bir masada 

karşı karşıya gelmek mi? İkisi de aynı olguyu tanımladığı halde ilkinin 

daha yapıcı bir kavram olduğu açıktır. 
 

Benzer şekilde, kamusal kaynakların atanmış ve seçilmişlerin ortak 

kullanımına tahsisini yaklaşık her üç (3) katılımcıdan ikisinin (2) en az 

orta seviyede çatışma nedeni olarak görmesi düşündürücüdür. Aslında 

problem bellidir. Sorun, farklı amaç ve öncelikleri olan iki farklı 

grubu ortak karar vermeye ve ortak bir kaynağı kullanmaya mecbur 

etmektir. Ortak kaynağı kullanmaya mecbur edilen atanmış ve 

seçilmişlerin kendi amaç ve hedeflerini gerçekleştirmek için ihtiyaç 

duydukları payı almaya odaklanmaları bir şekilde çatışmaya sebebiyet 

verecektir. Bir de kaynakların sınırlı olduğu gerçeği hesaba katılırsa, 

ortamın çatışmaya ne kadar müsait hale geldiği ve / veya getirildiği 

daha iyi anlaşılacaktır. Evet, atanmış ve seçilmişleri karşı karşıya 

getiren düzenlemeler kimin işine yarıyor, bunun sorgulanması gerekir. 

Diğer bir ifadeyle, “kamu hizmetlerini ifadan sorumlu bu iki sınıfın 

çatışmasından faydalananlar var mı, varsa kimler?” sorularının 

cevapları araştırılmalıdır. Hepsinden önemlisi, atanmışı devletin, 

seçilmişi de milletin temsilcisi yapan bir anlayış devlet ile milleti karşı 
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karşıya getirecektir. Bu yüzden, kanun koyucunun kullanacağı 

terimleri titizlikle seçmesinde fayda mülahaza edilmektedir. Daha net 

bir ifadeyle, kanun koyucunun atanmışı da seçilmişi de tek bir 

merciye yani millete karşı sorumlu kılması problemin çözümüne katkı 

sunabilir.   
 

7.2.2. Bireysel Faktörlere Dair Öneriler 

 

İkinci bölümde de ifade edildiği gibi, bireysel faktörler daha çok insan 

unsuru ile bağlantılı olan faktörlerdir. Örgütü oluşturan en önemli öğe 

konumundaki her bir fert nev-i şahsına münhasır özelliklere sahip 

olduğu için bu farklılıkların doğru yönetilememesi halinde gerek 

bireysel gerekse örgütsel düzeyde çatışma yaşanması kaçınılmaz hale 

gelecektir. Evet, her birey diğerlerinden farklı ve bu nedenle de 

çatışma faktörü olma potansiyeline sahip birçok özelliğe sahiptir. 

Bireylerin doğuştan sahip olduğu özellikler ile sonradan toplum 

içerisinde kazandığı özelliklerin toplamı olarak tanımlanan kişilik, 

bireyin örgüt içindeki davranışlarını belirlemede etkili bir unsurdur. 

Örgüt üyelerinin kişiliklerinin oluşmasında önemli yer tutan tutum, 

davranış kalıpları ve değer yargılarındaki farklılıklar ile kişilerin 

yetiştiği kültürel iklimdeki farklılıklar çatışmaya yol açan önemli 

unsurlardır. Araştırma verilerine göre, kişilikleri belirleyen tutum, 

davranış kalıpları ve değer yargılarındaki farklılıklar ile kültürel 

farklılıkları yaklaşık üç katılımcıdan ikisinin en az orta seviyede 

çatışma nedeni olarak görmesi bu gerçeği teyit etmektedir. Kişilik, 

bireyin tercih ettiği iletişim kanallarında da belirleyici bir role sahiptir 

ve çatışmaların birçoğunun iletişimde yaşanan aksaklıklardan 
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kaynaklandığı da bir gerçektir. Nitekim daha önce de üzerinde 

durulduğu gibi, katılımcıların yaklaşık % 80’inin çatışmaların 

temelindeki en önemli unsur olarak iletişim kaynaklı sorunları 

işaretlemesi bu hakikati destekler mahiyettedir.  
 

Diğer taraftan, bazı beceri ve yetenekler doğuştan kazanılırken, 

bazılarının da kişinin gayretine terettüp ettiği bilinen bir gerçektir.  

Beceri ve yeteneklerdeki faklılıklar sayesinde hayatımızı idame 

ettirdiğimiz bir vakıadır. Gerek toplumsal hayatta, gerekse toplumsal 

hayatın öğesi konumundaki örgütlerde akışı sağlayan işbölümünün 

temelinde bireysel beceri ve yeteneklerdeki zenginlik yatmaktadır. Hal 

böyle iken, kişiliği oturmamış bireylerin, örgütsel yapı içinde yer alan 

becerikli veya kendisinden farklı yeteneklere sahip bireyleri 

kabullenememesi o bireyde ciddi rahatsızlıklara sebebiyet verecek ve 

önü alınmadığı takdirde de bu rahatsızlık çatışmaya dönüşecektir. 

Araştırma verilerine göre, yaklaşık her üç (3) katılımcıdan ikisinin 

atanmış ve seçilmişlerin beceri ve yeteneklerindeki farklılıklar ile 

eğitim düzeyindeki farklılıkları en az orta seviyede çatışma nedeni 

kabul etmesi de bu olguyu destekler mahiyettedir. Ülkemiz idari 

yapısı içinde belli bir pozisyona atanmak için sahip olunması gereken 

niteliklerin birçoğu seçilmek için ön şart değildir. Bu durumda 

seçilmiş ve atanmışlar arasında bu nitelik farkından kaynaklı çatışma 

yaşanması da gayet tabiidir. Bu nedenle kanun koyucunun bu hususu 

dikkate alması kaçınılmazdır. Daha da önemlisi, gerek atanmış 

gerekse seçilmiş figürlerin beceri ve yeteneklerdeki farklılığı bir 

çatışma unsurundan ziyade zenginlik olarak kabul etmesi çatışmaları 
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asgari düzeye indirgeme veya etkin bir şekilde yönetme adına çok 

önemlidir. 
 

Yine ikinci bölümde vurgulandığı gibi, insan algılarıyla hareket eden 

bir varlıktır. Gerçek bir olgu kadar, bu olgunun birey tarafından nasıl 

algılandığı çok önemlidir. Algı, bireyin yetiştiği çevre, yetiştirilme 

tarzı, yaş, cinsiyet, eğitim düzeyi ve tecrübe gibi birçok unsura bağlı 

olarak farklılık gösterir. Bu gibi nedenlerden doğan algılama 

farklılıkları örgütlerde birey veya grupları karşı karşıya getirebilir. 

Katılımcıların yaklaşık üçte ikisinin (2/3) atanmış ve seçilmişlerin 

algılamadaki farklılıklarını en az orta seviyede çatışma nedeni olarak 

görmesi bu olguyu teyit etmektedir. Evet, bir pozisyona atanma veya 

seçim yoluyla gelme değer ve algılamadaki faklılıklara yol açan 

önemli bir etkendir. Açmak gerekirse, atanmış bir kamu çalışanının 

bir statüye sahip olması için bir kişi veya kurulun onayını alması 

yeterlidir. Yani, seçilmiş gibi belli bir kitlenin oy ve onayını almak 

için aylarca sahada çalışmasına, binlerce seçmene kendini ifade 

etmesine ve kitleleri hedeflerine inandırmasına gerek yoktur. 

Dolayısıyla göreve gelmelerinde böylesine ciddi farklılıklar bulunan 

bu iki sınıfın görev anlayışları, hadise ve kavramları algılama şekilleri 

de farklı olacaktır. Seçilmiş otorite için en önemli değer doğal olarak 

halkın iradesidir. Bu yüzden, aldığı kararlarda ve yaptığı 

uygulamalarda halk iradesini dikkate almaya fazla ihtiyaç hissetmeyen 

atanmış bir otoritenin, kendini bu iradeye borçlu hisseden seçilmiş bir 

otoriteyle karşı karşıya gelmesi kaçınılmazdır. Bunun için taraflara 

algının doğru yönetilmesine dair eğitim ve seminerler verilmesi 
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problemin çözümüne katkı sunabilir. Daha önemlisi, bir önceki 

bölümde de ifade edildiği gibi, kanun koyucunun her iki tarafı tek bir 

mercinin yani milletin temsilcisi olarak telaffuz etmesi ve millete karşı 

sorumlu kılması bu algı farkını ortadan kaldırarak sorunun çözümüne 

çok ciddi katkı sunabilir. Diğer taraftan, araştırma verilerine göre 

tarafların yaş farkını çok fazla sorun yapmadıklarını görmekteyiz. Bu 

olumlu yaklaşımı tarihi ve kültürel mirasımıza borçluyuz desek 

zannediyorum yanlış olmaz.  
 

Son olarak altı çizilmesi gereken husus, birçok bireysel faklılığın 

katılımcıların çoğunluğu tarafından en az orta seviyede çatışma nedeni 

olarak görülmesinin çok ciddi bir problem olduğudur. Farklı bir 

yaklaşımla, atanmış ve seçilmişler arasındaki bireysel farklılıkların 

birer zenginlik unsurundan ziyade çatışma nedeni olarak görülmesi 

oldukça düşündürücüdür. Taraflar bireysel farklılıkları kabullenmekte 

sanki zorlanmaktadırlar. Bu noktada kanun koyucunun da 

yapabileceği çok fazla bir şey yoktur. Mesele, karşı tarafın 

farklılıklarının kabullenilmesiyle ancak çözülebilir. Bu ise kişisel 

gelişimle alakalı bir husustur. O yüzden, kamuda çok ciddi hizmetler 

ifa eden atanmış ve seçilmişlere kişisel gelişim noktasında bir dizi 

seminer verilmesi farklılıkların içselleştirilmesine katkı sunabilir.  
 

7.2.3. İletişim Kökenli Sorunlara Dair Öneriler 

 

Çatışmaya neden olan faktörlerin irdelendiği ikinci bölümde de ifade 

edildiği gibi, iletişim; fertlerin birbirlerine bilgi, duygu, düşünce ve 

anlayışlarını aktarma sürecidir. Bu yüzden, iletişim örgütsel amaçların 
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bireylerce anlaşılmasını sağlayarak bireyleri kendi kişisel hedeflerinin 

dışında bu üst amaç etrafında bir araya getirecek olan en önemli 

araçlardan biridir. İnsan için sinir sistemi ne kadar önemli ise, iletişim 

sistemi de örgütler için o denli hayati ehemmiyete sahiptir (Aksoy vd., 

2005: 364). Bu nedenle, örgütlerde bireyler veya gruplar arası yaşanan 

çatışmaların büyük bir bölümü iletişim temelli sorunlardan 

kaynaklanmaktadır. Mesajın kaynağının ve içeriğinin doğruluğunun 

taraflarca sorgulanmamasının katılımcıların yaklaşık %80’i; taraflar 

arasındaki iletişim sürecinde ara öğelerce mesajın içeriğinin 

değiştirilmesi ile taraflarca kelime ve sembollere farklı anlamlar 

yüklenmesinin katılımcıların yaklaşık % 70’i; tarafların tercih ettiği 

iletişim kanallarındaki farklılığın ise katılımcıların yaklaşık % 60’ı 

tarafından en az orta seviyede çatışma nedeni olarak görülmesi bu 

gerçeği desteklemektedir.  
 

Araştırma sonuçlarına içinde en dikkat çeken husus, mesajın 

kaynağının ve içeriğinin doğruluğunun taraflarca sorgulanmamasının 

katılımcıların yaklaşık %80’i tarafından en az orta seviyede çatışmaya 

sebebiyet verdiğinin düşünülmesidir. Bunu, mesajın içeriğinin iletişim 

sürecindeki ara öğelerce değiştirilmesi ile ele alırsak ilginç bir tablo 

ortaya çıkmaktadır. Evet, araştırma verilerine göre, katılımcıların % 

70’i mesajın içeriğinin ara öğelerce değiştirilmesini çatışma nedeni 

olarak kabul edip; mesajın içeriğini ve kaynağını sorgulama gereği 

hissetmemekte gibi bir yargıya ulaşılmaktadır. Bu, üzerinde 

çalışılması gereken önemli bir bulgudur. Unutulmamalıdır ki; bir 

mesajın kaynağının ara bir unsur tarafından değiştirilmesi halinde 
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artık mesajın kaynağı ilk gönderen kişi değil; bilakis içerikle oynayan 

ara öğedir. Dolayısıyla, mesajın değiştirilen içeriği yüzünden mesajın 

ilk kaynağını sorumlu tutmak doğru değildir. Bu sorunun en kestirme 

çözümü ise tarafların iletişim sürecinde mümkün oldukça ara öğe 

kullanmamalarıdır. Zaten içinde bulunduğumuz iletişim çağında ara 

öğe kullanmanın artık ne kadar gerekli olduğu da ayrı bir tartışma 

konusudur.   

 

Diğer taraftan, kelime ve sembollere farklı anlamlar yüklenmesi de 

çatışmaya neden olan önemli bir faktör olarak karşımıza çıkmaktadır. 

İkinci bölümde vurgulandığı gibi bireylerin kelimelere ve sembollere 

farklı anlamlar yüklemesinde en çok etkili olan üç temel unsur yaş, 

eğitim düzeyi ve kültürel geçmiştir. Yani bunun anlamı, iletişim 

temelli sorunların bireysel faktörlerle ilintili olduğudur. Bu bağlamda, 

farklı kültürel ortamlarda neşet etmiş, farklı eğitim seviyelerine sahip 

bu iki sınıfın kelime ve sembollere farklı anlamlar yüklenmesini doğal 

karşılayıp bu sorunu minimize etmenin çarelerini araştırmaları uygun 

olacaktır. Somut bir örnek vermek gerekirse, seçilmiş ve atanmış 

figürlerin halk iradesi kavramına yüklediği anlamların farklılık arz 

etmesi taraflarca doğal karşılanmazsa taraflar arasındaki iletişimin 

bozulmasına hatta kopmasına neden olacak ve bu durumda çatışma 

kaçınılmaz hale gelecektir. Çözüm, halk iradesi kavramının her iki 

taraf için de aynı anlam ifade edecek şekilde yeniden tanımlanması 

veya mevcut tanımın taraflarca aynı şekilde algılanmasını teminden 

geçmektedir. İletişimin % 55’inin beden dili ile sağlandığı gerçeği de 

göz önüne alınırsa, birer sembolden ibaret olan beden dili araçlarının 
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doğru kullanılmaması halinde iletişime zarar vererek çatışmaya neden 

olabileceği gerçeği de hatırdan çıkarılmamalıdır.  
 

Son olarak, tarafların kullandıkları iletişim kanallarının farklılık arz 

etmesinin çatışmaya neden olan bir unsur olduğundan hareketle, 

atanmış ve seçilmişlerin mümkün oldukça ortak araçlar kullanmalarını 

temin etmenin taraflar arasındaki çatışmaları önleyeceği veya en 

azından çatışmaların yönetimine katkı sağlayacağı söylenebilir. 

Unutmamak gerekir ki, iletişim, çatışmanın en önemli nedenlerinden 

biri olduğu kadar, çatışmanın çözümü, yansıtılması ve yönetimi için 

de önemli ve etkili bir araçtır.  
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SONUÇ 

 

İçinde bulunduğumuz yüzyılın rekabetçi, aşırı çalışmaya dayalı iş 

hayatının genel olarak çalışanlar üzerindeki baskısını daha belirgin bir 

şekilde hissettirmesine bağlı olarak, özellikle kamusal hizmetleri ifa 

noktasında ortak kaynaklara mecbur edilmiş atanmış ve seçilmiş 

figürler arasında çatışmaya neden olan faktörler nitelik ve nicelik 

olarak artış göstermiştir. İçinde bulunduğumuz asrın gerek ferdi 

planda gerekse toplumsal bünyede birçok değişim, yenilik ve rekabete 

neden olduğu bir gerçektir. Küreselleşmenin etkisiyle, teknolojik, 

ekonomik, siyasal ve sosyal alanda gerçekleşen köklü yenilikler 

sadece özel sektörde değil; kamusal alanda da değişimi zorunlu hale 

getirmektedir. Bu değişimler karşısında birey ya direnip yok olup 

gitmeyi; ya da değişime ayak uydurmak suretiyle toplumsal hayattaki 

konumunu güçlendirmeyi tercih edecektir. Bu ikilemi yaşayan bireyin 

gerek kendi içinde gerekse toplumun diğer bireyleri ve bu bireylerden 

müteşekkil grup ve örgütlerle çatışma yaşama ihtimali yüksektir. 
 

Sosyal bir varlık olarak örgütler, birbirinden çok farklı kültür, eğitim, 

yaş, din, dil, ırk gibi özelliklere sahip bireylerden oluşmaktadır. Bu 

kadar farklı unsuru bünyesinde barındıran açık bir sistemin - ki bu 

sistem çevresiyle sürekli etkileşim halinde olan ve bu yüzden çok 

farklı müdahalelere maruz kalan kamusal bir örgütse - bu tür bir 

organizasyonun her zaman düzenli işleyeceğini düşünmek çok 

gerçekçi değildir. Çünkü farklı özelliklere sahip bireylerin, örgütsel 

süreç ve işleyişler konusundaki fikirleri de farklı olacaktır ve bu 

farklılıklar doğru algılanmadığı ve yönetilmediği takdirde bireyler 
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arasında algılanan veya hissedilen veyahut açık bir takım çatışmaların 

yaşanmasına neden olacaktır. Bunun dışında, kamusal niteliğe haiz 

örgütsel yapılarda bireylerin hali hazırdaki ve gelecekteki 

pozisyonlarını belirlemede kullanılan kriterlerin subjektif olması aynı 

hedefe yönelmiş bu bireyler arasındaki çatışmaları şiddetlendiren birer 

unsur olarak karşımıza çıkabilmektedir. Günümüzde dünyada olduğu 

gibi ülkemizde de demokrasi, insan hakları, yönetimde çok seslilik 

kamu sektöründe öne çıkan kavramlar olarak göze çarpmaktadır. 

Demokrasinin gereği kamu hizmetlerinin atanmış ve seçilmiş figürler 

eliyle ifa ve koordinasyonu kaçınılmazdır. Atanmış ve seçilmişler -ki 

farklı kurumların sevk ve idaresinden sorumlu olabilecekleri gibi, 

gerek dünyada gerekse ülkemizde aynı kurum bünyesinde 

araştırmamıza konu olan bu iki tip figürü görmek pekâlâ mümkündür- 

kendi kurumlarının sorumluluk alanlarına giren kamu hizmetlerini ifa 

ederken özellikle eğitim düzeylerindeki farklılıklar, kaynak, yetki ve 

sorumlulukların tahsisi ve paylaşımı tabanlı sorunlardan mütevellid 

gerek bireysel gerekse örgütsel bazda çatışma yaşayabilmektedirler.  
 

Geleneksel yönetim biçiminde, tek tip birey (prototip) modelinden 

yola çıkarak oluşturulmak istenen huzur ortamında, çatışmaya tolerans 

gösterilmemesi ve derhal çözüme kavuşturulması benimsenir. Çağdaş 

yönetim yaklaşımlarında ise örgütsel değişimin bir gereği olarak 

çatışmalara ihtiyaç duyulur ve çatışmaların örgütsel hedefler 

doğrultusunda yönetilmesi benimsenir. Zaten günümüzde, örgütlerde 

tek tip düşünce biçimine değil, çok sesli bir yapıya ihtiyaç duyulduğu 

da bir vakıadır; zira klasik anlayışın sembolü olan komuta kontrol 
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artık ömrünü tamamlamıştır. Ancak, bu tür yapıların yönetilmesi hiç 

de kolay değildir. Çünkü bu tür örgütlerde bireyler ve gruplar arasında 

giderek artan etkileşimin etkili iletişimle desteklenmemesi bireyler ve 

/ veya gruplar arasında çatışmalara neden olabilmektedir. Bu 

çatışmaları yönetmek için en etkili iki araç ise etkili iletişim ve 

işbirliğidir. Araştırmaya katılanların çatışmayı yönetme stratejileri 

konusundaki tercihleri de (Birleştirici tarz ve problem çözme) bu 

çıkarımımızı desteklemektedir. 
 

Atanmış ve seçilmişlerin çatışmaları örgütsel çıkar ve hedefler 

doğrultusunda, örgütsel performansı ve genelde toplumsal ve toplam 

faydayı maksimize edecek şekilde yönetmesi, öncelikle çatışmanın 

nedenlerini doğru teşhis etmesi, daha sonra da bu nedenlerin çatışma 

davranışlarıyla ilişkisini doğru analiz etmesi ile mümkün olacaktır. 

Atanmış ve seçilmişler arasındaki çatışmalar belli bir yoğunluğa kadar 

faydalı olsa da; doğru yönetilememesi halinde tarafların performans 

ve verimliliğinin düşmesine ve daha da önemlisi kurumlar arası 

çatışmalara sebebiyet vererek kamuda gerekli ahenk ve 

koordinasyonun zarar görmesine neden olacaktır. Bunca olumsuzluğa 

sebebiyet veren çatışmaların nedenlerinin doğru teşhisi ve analizi ile 

taraflar arasındaki çatışmanın yönetiminde doğru teknik ve 

stratejilerin kullanılması çoğu zaman kıt kaynaklarla ifa edilmeye 

çalışılan kamu hizmetlerindeki etkinlik ve verimliliğin artmasına katkı 

sunacaktır. 
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EK:   

ANKET FORMU 

Sayın Yetkili; 

Bilindiği üzere, ülkemizde kamu görevleri atanmış ve seçilmiş 
kişilerce yerine getirilmektedir. Kamu görevinin ifası sırasında, gerek 
kaynakların kullanımı konusunda ortak karar verme gerekse tarafların 
yaptıkları işler arasındaki fonksiyonel bağlılık gibi birtakım nedenlerle 
atanmış ve seçilmiş figürler arasında bazı sorunların yaşandığı bir 
gerçektir.  

Bu anket, bu sorunların nedenlerini ve tarafların bu sorunları çözmede 
kullandıkları yöntemleri analizi amaçlayan bilimsel bir araştırmaya 
veri toplamak amacıyla hazırlanmıştır. Bunun dışında herhangi bir 
amaçla kesinlikle kullanılmayacaktır. 

Katılımınız için teşekkür ederiz. 

 

Birinci Bölüm 

1.  Görev Yaptığınız İl                       : 

( ) Malatya     ( ) Elazığ     ( ) Bingöl    ( ) Tunceli 

2. Cinsiyetiniz    : 

( ) Erkek   ( ) Bayan 

3. Öğrenim Durumunuz  :  

( ) İlköğretim    ( )Lise    ( )Üniversite    ( )Yüksek Lisans     ( )Doktora 

4. Yaş Aralığı    : 

( ) 25-30    ( )30-35    ( )35-40    ( )40-45   ( )45-50   ( )50 ve üzeri 



176 | Dr. Şükrü ÖZCAN 

 

 

5. Statünüz    : 

( ) Atanmış Kamu Görevlisi   ( ) Seçilmiş Kamu 
Görevlisi 

6. Mesleğiniz    : 

( ) Vali  ( ) Vali Yardımcısı  ( ) Kaymakam  ( ) İl Müdürü ( ) İl Müdür 
Yardımcısı  

( ) Belediye Başkanı  ( ) Belediye Başkan Yardımcısı  ( ) Belediye 

Meclis Üyesi   

( ) İl Genel Meclis Üyesi  

7. Mesleki Kıdeminiz ( Yıl Olarak) : 

( )1-5   ( )5-10   ( )10-15   ( )15-20    ( )20 üzeri 
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İkinci Bölüm:  

Aşağıda verilen faktörlerin size göre çatışmaya neden olma düzeyini 
gösteren en uygun seçeneği (X) ile işaretleyiniz. 
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1. Atanmış ve seçilmişleri ortak bir 
sistemin öğeleri haline getiren yasal 
düzenlemelerin çatışmaya neden 
olma düzeyi nedir?  

     

2. Mevzuatta atanmışların göreve 
gelme yetkisinin çoğunlukla 
seçilmişlerin iradesine bırakılmasının 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

3. Atanmış ve seçilmişler arasında 
mevzuat ve uygulamadan 

kaynaklanan işbölümünün çatışmaya 
neden olma düzeyi nedir? 

     

4.  Seçilmişler tarafından alınan 
kararların tatbikinin atanmışların 
iradesine bırakılmasının çatışmaya 
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neden olma düzeyi nedir?  

5. Atanmışların yapacağı kamu 
hizmetleri için seçilmişlerin alacağı 
kararlara ihtiyaç duyulmasının 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

6.  Atanmış ve seçilmişlerin kamu 
hizmetlerindeki performanslarının 
birbirine bağımlı olmasının 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir?  

     

7. Kamusal hizmetleri ifa için 
kullanılacak kaynakların sınırlı 
olmasının çatışmaya neden olma 
düzeyi nedir?  

     

8.  Kamusal kaynakların atanmış ve 
seçilmişlerin ortak kullanımına 
tahsisinin çatışmaya neden olma 
düzeyi nedir?  

     

9.  Kamusal kaynaklardan ihtiyaç 
nispetinde pay alamamanın 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir?  

     

10. Atanmış ve seçilmişlerin ortak 
karar mekanizmalarına dâhil 
olmasının çatışmaya neden olma 
düzeyi nedir?  

     

11. Atanmış ve seçilmişlerden oluşan 
karar mekanizmalarında (kurul, 
encümen vs) başkanlık görevinin 
çoğunlukla atanmışlara 
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bırakılmasının çatışmaya neden olma 
düzeyi nedir? 

12. Karar mekanizmalarında görevli 
atanmış ve seçilmişlerin öncelik ve 
hedeflerinin farklı olmasının 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

13. Atanmış ve seçilmişler arasındaki 
yetki ve sorumluluk dağılımındaki 
dengesizliklerin çatışmaya neden 
olma düzeyi nedir? 

     

14.  Atanmış ve seçilmişler 
arasındaki yetki ve görev dağılımının 
belirgin olmamasının çatışmaya 
neden olma düzeyi nedir?  

     

15. Atanmışların seçilmişlerin iş ve 
işlemleri üzerindeki vesayet 
denetiminin çatışmaya neden olma 
düzeyi nedir? 

     

16. Seçilmişlerin iş ve işlemlerinin 
atanmışlarca denetlenmesinin 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

17. Atanmışların iş ve işlemlerinin 
seçilmişlerce denetlenmesinin 

çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

18. İş ve işlemlerin denetiminde 
ideolojik davranıldığı algısının 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 
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19. Atanmış ve seçilmişlerin 
amaçlarındaki farklılıkların 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

20. Atanmış ve seçilmişler arasındaki 
statü ve güç farklılıklarının 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

21.  Kamu kurumlarındaki ve 
kurumlar arasındaki güç 
mücadelelerinin çatışmaya neden 
olma düzeyi nedir? 

     

22.  Kurumsal büyümeye bağlı 
olarak ilişkilerin daha formel (resmi) 
bir nitelik kazanmasının çatışmaya 
neden olma düzeyi nedir? 

     

23.   Kurumsal büyümeye bağlı 
olarak atanmış ve seçilmişlerde yeni 
hedef ve beklentilerin ortaya 

çıkmasının çatışmaya neden olma 
düzeyi nedir? 

     

24. Örgütsel ve çevresel değişimin 
mevcut statüleri tehdit eder hale 
gelmesinin çatışmaya neden olma 
düzeyi nedir? 

     

25. Atanmışların seçilmişlere kıyasla 
mevzuatı daha çok dikkate 
almalarının çatışmaya neden olma 
düzeyi nedir? 

     

26. Kişilikleri belirleyen tutum, 
davranış kalıpları ve değer 
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yargılarındaki farklılıkların 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

27. Atanmış ve seçilmişlerin beceri 
ve yeteneklerindeki farklılıkların 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

28.   Atanmış ve seçilmişlerin eğitim 
düzeyindeki farklılıkların çatışmaya 
neden olma düzeyi nedir? 

     

29.  Atanmış ve seçilmişlerin 
algılamalarındaki farklılıkların 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

30.  Atanmış ve seçilmişler 
arasındaki yaş farkının çatışmaya 
neden olma düzeyi nedir? 

     

31.  Atanmış ve seçilmişler 
arasındaki kültürel farklılıkların 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

32.  Atanmış ve seçilmişlerce kelime 
ve sembollere farklı anlamlar 
yüklenmesinin çatışmaya neden olma 

düzeyi nedir? 

     

33. Atanmış ve seçilmişler arasındaki 
iletişim kanallarındaki bozukluk 
veya tıkanmanın çatışmaya neden 
olma düzeyi nedir? 

     

34.  Atanmış ve seçilmişlerin tercih 
ettiği iletişim kanallarındaki 
farklılığın çatışmaya neden olma 
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düzeyi nedir? 

35. Atanmış ve seçilmişler arasındaki 
iletişim sürecinde ara öğelerce 
mesajın içeriğinin değiştirilmesinin 
çatışmaya neden olma düzeyi nedir? 

     

36.  Mesajın kaynağının ve içeriğinin 
doğruluğunun taraflarca 
sorgulanmamasının çatışmaya neden 
olma düzeyi nedir? 

     

 

Üçüncü Bölüm:  

Aşağıda çatışmayı yönetme strateji ve tekniklerinden bazıları 

verilmiştir. Anketin bu bölümünde, en çok tercih ettiğiniz teknikten 

(1) başlayarak en az tercih ettiğiniz (6) tekniğe doğru 1’ den 6’ya 

kadar numaralandırmak suretiyle tercih sıralaması yapmanız 

istenmektedir. 

(  )  Birleştirici – Uzlaşmacı Yönetim Tarzı 

(  )  Ödün Verici – Kaçınmacı Yönetim Tarzı 

(  )  Hükmedici Yönetim Tarzı (Güç ve Yetki Kullanma) 

(  )  Problem Çözme 

(  )  Oylama 

(  )  Üçüncü Tarafın Müdahalesi 
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