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Çatışma Yönetimi 

Doç. Dr. Asiye Toker Gökçe 
Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi 

Çatışma nedir? 

Bireyler / gruplar arasında,  
çeşitli nedenlerle,  

zaman zaman ortaya çıkan anlaşmazlık.  

Çatışmanın Unsurları 

Çatışmaya giren 
kişi / grup   

Çatışmaya neden 
olan şey / durum  

Çatışma sonucunda 
ortaya çıkan durum  

Çatışmanın Nedenleri 
Karşılıklı bağımlılık 

Örgütteki görev ve 
sorumlulukların karmaşıklığı aş ğı

Örgütün büyüklüğü 

Sınırlı kaynakların 
paylaşılması paylaş

Yönetsel belirsizlikler  

Farklı liderlik biçimleri 

Rekabetçi ödüllendirme 
sistemi 

Amaç / çıkar farklılıkları 

n Nedenler
Uzmanlaşma / statü 

farklılıkları  

Ayrımcılık  

İletişim sistemi 

Algılama farklılıkları (kişisel 
ve kültürel) ve kültürel)

Ortak değer ve görüşlerin 
yokluğu yoyokluğuğu

Örgütsel yenileşme sonucu 
değişen durum değişen durum

İşgörenlerin kişisel 
farklılıkları 

Sosyal ve fiziki çevre 



Çatışmanın Nedenleri 

Önyargılar  yarg

Kalıp yargılar (yöneticiler denetimi sever, gençler 
tembeldir vb.)  temb r .).)

Hale etkisi (ilk izlenimde oluşan yargılar) 

Günah keçisi 

Zihin okuma  

Kişiselleştirme (her sözden ya da olaydan kendi ile ilgili 
anlam çıkarma) çıçıçı a)

Değiştirme çabası  (ya da bunun tam tersi) 

Aşırı fedakârlık   

ÇATIŞMANIN GELİŞİM SÜRECİ 

5. Çıktılar 

4. Davranış 

3. Niyet 

2. Algılama ve kişiselleştirme 

1. Olası anlaşmazlıklar 

Çatışma Süreci  

I. Aşama: 
Olası 
anlaşmazlıklar 

• Önceki 
Durumlar 

• İletişim 

• Yapı 
• Kişisel 

değişkenler 

II. Aşama: 
Algılama  

• Algılanan 
çatışma 

• Hissedilen 
çatışma 

III. Aşama: 
Niyetler  

• Çatışmayı 
ele alma 
niyeti 

• Rekabet 

• İşbirliği 
• Uzlaşma 

• Kaçınma 

• Uyumlu olma 

IV. Aşama:  
Davranış 

• Açık 
çatışma 

• Tarafların 
davranışı 

• Diğerlerinin 
tepkisi 

V. Aşama: 
Çıktılar  

• Grup 
performansı
nın 
yükselmesi 

• Grup 
performansı
nın düşmesi 

Çatışma süreci  

II. Aşama: Algılama  

• Algılanan çatışma: Çatışma belli 
belirsiz fark edilir, ancak dışarıdan 
açıkça gözlenemez. 

• Hissedilen çatışma: Taraflar karşılıklı 
olumsuz duygular beslemeye başlar. 
‘Biz’e karşılık ‘onlar’ tutumu gelişir. 
Kızgınlık, kaygı ve gerilim ortaya çıkar.  



III. Aşama: Çatışma stratejileri 

Rekabet 
(köpek balığı)   

Uzlaşma 
(tilki) 

Kaçınma 
(kaplumbağa) 

Uyma 
(oyuncak ayı) 

İşbirliği 
(baykuş) 

Çatışmayı çözme stratejileri 

1. Rekabet  

• Birey kendi isteğini gerçekleştirerek 
çatışmayı çözmek ister.   

• Karşı tarafın isteği önemli değildir. 
Dolayısı ile dikkate alınmaz.  

• Temelinde, kişisel isteğin gerekleşmesi 
için aşırı bir girişkenlik ve sadakat vardır.  

• İşbirliğine kapalılık son derece belirgindir.  

Çatışmayı çözme stratejileri 

1. Rekabet 

• Amaç odaklı 
• Zorlama 

• Kazan-kaybet müzakeresi 
• Güç kullanımı  
• Yarışmacı 
• Düşmanlık ve saldırganlık içerir 

• Kazanma ihtiyacı yüksektir  
• İlişki önemsenmediğinde 

• Değişim beklentisi çok zayıfsa 

• İvedilik sözkonusu ise 

Çatışmayı çözme stratejileri 

2. Uzlaşma  

• Birey bazı isteklerinden vazgeçerken 
karşısındakinin bazı isteklerini kabul eder.  

• Temel ilke karşılıklı olarak bazı isteklerden 
vazgeçmedir.  

• Bireyler karşılıklı olarak vazgeçebilecekleri 
ve vazgeçemeyecekleri isteklerin listesini 
yaparak çözüm arar.  

• Her iki taraf da uzlaşmak ve çözüme 
ulaşmak için bazı şeylerden vazgeçerler. 



Çatışmayı çözme stratejileri 

2. Uzlaşma  

• Amaçlar ve ilişki odaklı 
• Amaçlarından vazgeçebilirler, 

başkalarının da vazgeçmesini beklerler 

• Kazan-kaybet veya kaybet-kaybet 

• Zaman baskısı yoksa 

• Basit çözüm veya anlaşma 
olamayacaksa 

Çatışmayı çözme stratejileri 

3. Kaçınma  

• Tarafların hem kendi hem de karşı tarafın isteklerine 
verdikleri önem düşük olduğunda başvurulur.  

• Kenara çekilme, ilgilenmeme, kadere bırakma ya da 
olumsuz hiçbir şey duymak istememe gibi ortaya çıkar.  

• Taraflar arasındaki gerilimin sağlıklı bir iletişimi 
engelleyecek kadar yüksek olduğunda etkilidir.  

• Taraflar çözüm üzerinde çalışabilmek için soğuma 
dönemine ihtiyaç duyar.   

• Bazen karşı tarafta, ciddiye alınmadığı ya da önem 
verilmediği izlenimini oluşturarak kışkırtıcı olabilir.   

• Bu stratejinin fazla uygulanması bireyin kendisi ile 
çatışmana da neden olabilir.  

Çatışmayı çözme stratejileri 

3. Kaçınma  

• Kaçınma ve geri çekilme. 
• En büyük kayıp çözümsüzlüktür. 
• Çatışmadan korunmak için kabuğuna çekilme.  

• Amaç önemsiz, karşıdaki ile ilişkiyi korumak 
çok önemli değilse 

• Yapacak daha iyi bir şey yoksa sakin olmak ve 
çekilmek. 

• Duyguları kontrol etmek. 

Çatışmayı çözme stratejileri 

4. Uyma  

• Taraflardan birinin, karşı tarafın isteği 
karşısında kendi isteğinden vazgeçmesidir.  

• Karşı tarafın isteklerine boyun eğme.   
• Uyma davranışını gösteren kişi, farklılıkları göz 

ardı eder ve taraflar arasındaki benzerlikler 
üzerinde yoğunlaşır.  

• Karşı tarafla ilişkinin korunmasına ve 
sürdürülmesine verilen önemin, isteklerin 
karşılanmasına verilen önemden daha yüksek 
olduğu durumlarda etkili olabilir. 



Çatışmayı çözme stratejileri 

4. Uyma  

 

• Kolaylaştırıcı, yapıcı 
• İlişki odaklı 
• Fedakar 

• Bir karar verme gereği zorunlu ise 

• Kaybetmek ilişkide kalmayı 
sağlıyorsa. 

Çatışmayı çözme stratejileri 

5. İşbirliği 

• Birey hem kendisinin hem de 
karşısındakinin isteklerine duyarlık 
gösterir.   

• Bu strateji, tarafların hem kendi hem 
de karşı tarafın isteklerine yüksek 
düzeyde önem verdiğinde uygulanır.   

• Bu strateji bir “problem çözme süreci” 
olarak da adlandırılır. 

Çatışmayı çözme stratejileri 

5. İşbirliği 

• Amaçlara ve ilişkiye büyük derecede 
önem verme 

• Kazan-kazan 

• Olumsuz duygular yaşanmaz 

• Fazla zaman ve enerji ister 

• Öğrenme ve gelişim talep ediliyorsa 

Etkinlik: Anlaşmazlıkları Yönetim Biçimi  

• 15 cümle vardır.  
• Her biri, çatışma çözümü için 

olası strateji sağlıyor. 
Talimatlar: 

• 1=Her zaman, 2=Oldukça sık, 
3=Bazen, 4= Çok sık değil, 
5=Ender. 

Her cümleye bir 
değer verin 

• Düşündüğünü gibi değil, 
gerçekten davrandığınız gibi 
yanıtlamalısınız. 

Dikkat!! 



Etkinlik soruları  

1. Anlaşmazlıkları ele alış şekillerinizdeki ortak bir özelliği 
tanımlayabilir misiniz? 

2. Bir anlaşmazlığın ortasındayken sizin önceliğiniz ne olur?  

(Örneğin kendi yolunuza gitmek, ilişkinizi korumak, 
çatışmadan sakınmak vs.) ça şm .)

3. Anlaşmazlığı ele alış şeklinizdeki avantajlar nelerdir? 

4. Anlaşmazlıkları ele alış şeklinizdeki dezavantajları 
tanımlayabilir misiniz? 

Çatışmayı çözme stratejileri 



Sayfa 96

 Anlaşmazlıkları Yönetim Biçiminiz Nedir?

Genel Bakış: 
Anlaşmazlıkları yönetmek için farklı insanlar, farklı stratejiler kullanırlar. Bu stratejiler doğuştan gelmez, 
öğrenilir, dolayısıyla insanlara değerler ve beceriler öğretilerek, diğer stratejilere adapte olmaları da 
sağlanabilir. Anlaşmazlık sırasında, insanların aşağıdaki üç stratejiden birini seçme eğilimi vardır—
kavga, kaçış, akış. 

Kavga Kaçış Akış
Saldırgan Pasif Girişken

Şiddetli, hükmeden Kaçınan ya da teslim olan İşbirliği yapan

Ben kazanırım-sen kaybedersin
Ben kaybederim-sen kazanırsın veya 

ben kaybederim-sen kaybedersin
Ben kazanırım-sen kazaanırsı

‘Akış’, her iki tarafın ihtiyaçlarına özen gösterip dengeleyen, her iki tarafın girişkenliğini ve işbirliğini 
içeren, uyuma ve kazan-kazan sonucuna yol açan ideal anlaşmazlık yöntemi stratejisidir.

Amaç: 
•	 Anlaşmazlıklarla başa çıkma konusunda öz farkındalık yaratmak.
•	 Kazan-Kazan sonucunu doğuracak anlaşmazlık yönetimi biçimlerini teşvik etmek.

Materyaller:
•	 Her katılmcı için anlaşmazlıkların yönetim şeklini değerlendirme anketi (aşağıdaki modele 

bakınız), tükenmezler/kalemler
•	 Büyük kağıtlar ve markerler 
•	 Projeksiyon ve yönetim şekilleri figürünün PPT sunumu (ya da her katılımcı için basılı nüsha)

Süre:
•	 60 dakika

Talimatlar: 
1 Her katılımcıya bir anket verin ve doldurup aşağıdaki talimatlara göre puanlamalarını isteyin. 

Herhangi bir karmaşıklık olmaması için talimatları grupla birlikte gözden geçirebilirsiniz.
2 Herkes bitirdiği zaman, baskın biçimlerine göre gruplar oluşturmalarını isteyin  (örneğin tüm 

köpek balıkları bir gruba,  tüm baykuşlar diğer gruba vs.). Her gruba bir kağıt ve markerler verin. 
Aşağıdaki soruları kendi gruplarında tartışmalarını ve yanıtlarını kağıt üzerine yazmalarını isteyin:
•	 Anlaşmazlıkları ele alış şekillerindizdeki ortak bir özelliği tanımlayabilir misiniz? 
•	 Bir anlaşmazlığın ortasındayken sizin önceliğiniz ne olur? (örneğin kendi yolunuza gitmek, 

ilişkinizi korumak, çatışmadan sakınmak vs.)
•	 Anlaşmazlığı ele alış şeklinizdeki avantajlar nelerdir?
•	 Anlaşmazlıkları ele alış şeklinizdeki dezavantajları tanımlayabilir misiniz?

3 Gruplar bu çalışmayı bitirdikten sonra, teker teker tüm gruba kendilerinin baskın şeklinin ne 
olduğunu ve küçük gruplarda varılan sonuçları sunmalarını isteyin. 

4 Sunuşlarının ardından, yönetim şekilleriyle iligli aşağıdaki şemayı onlarla paylaşın (ya PPT ya da 
basılı metin olarak). Anketlerde vardıkları yönetim şekillerine bağlayarak, her iki boyutu da 
açıklayın ve her kutuyu gözden geçirin. 



Sayfa 97

Rekabetçi
- “Köpek balığı” tarzı

- Kendi istediğini gerçekleştirmek 
için şiddet kullanan

- Kazan-kaybet

Kaçınan
- “Kamplumbağa” tarzı

- Sorunu görmezden gelen; anlaşmazlık 
çözümsüz kalır
- Kaybet-kaybet

Tavizci
- “Tilki” tarzı

- Kendi hedeflerinin bazılarından vazgeçerken, 
diğerlerini de bunu yapmaya ikna eden
- İki taraf da sonuçtan memnun değildir

- Kazan-kaybet veya kaybet-kaybet

Kararlılık
 benim ihtiyaçlarıma, 

arzuladığım 
sonuçlara 

odaklanma

İşbirliği
Diğerlerinin ihtiyaçlarına ve 

bu ilişkilere odaklanmak

İşbirlikçi
- “Baykuş” tarzı

- Bir yandan anlaşmazlığı mutlu bir 
şekilde çözerken diğer yandan ilişkiyi 

koruyacak şekilde, iki taraf için de kabul 
edilebilir bir çözüm aranır

- Kazan-kazan

Uyum sağlayan
- “Ayıcık” tarzı

- İlişkiyi sürdürmek için kendi 
ihtiyaçlarından vazgeçen

- Kaybet-kazan

5 Bu şemaya bakarak, farklı stratejilerin avantajlarını ve dezavantajlarını tartışın. Farklı şekillerle 
ilgili olarak herhangi bir yargılayıcı dilin kullanılmamasını sağlayın ve bunların doğuştan değil, 
sonradan kazanılan özellikler olduğunu vurgulayın.  Böylelikle arzu eden her birey, kendi 
anlaşmazlık yönetim biçimini değiştirmek için becerilen edinebilir. 

Bilgilendirme ve değerlendirme:
1 Kendi durumunuzda anketin değerlendirmesiyle aynı fikirde misiniz?
2 Küçük gruplarda daha fazla ortak benzerlikler mi farklılıklılar mı tespit ettiniz? 
3 Anlaşmazlıkları yönetim şeklinizden mutlu musunuz? Bunun avantajlarını ve dezavantajlarını 

tespti edebildiniz mi?
4 Sahip olmak isteyebileceğiniz diğer anlaşmazlık yönetim şekillerinin özellikleri var mıdır? Bunlara 

sahip olmak için ne yapabilirsiniz?





Anlaşmazlıkları Yönetim Biçiminiz *

Talimatlar: Aşağıda sıralanmış 15 cümle vardır. Her strateji, bir anlaşmazlığın ele alınması için bir olası 
strateji sağlıyor. 
Her birine sayısal bir değer verin (1=Her zaman, 2=Oldukça sık, 3=Bazen, 4= Çok sık değil, 5= 
Ender, nadiren).
Düşündüğünüz gibi değil, gerçekten davrandığunız gibi yanıtlamalısınız. 

____ a. Ortaya koyduğum tavrın altındaki sebepleri açıklamak için arkadaşlarımla, meslektaşlarımla ve 
iş arkadaşlarımla durumu tartışırım.
____ b. Müzakere yoluyla bir uzlaşıya ulaşmaya çalışırım.
____ c. Diğerlerinin beklentilerini karşılamaya çalışırım.
____ d. Karşılıklı kabul edilebilir çözümler bulmak için diğerleriyle konuları araştırırım.
____ e. Konu üzerinde duruşumu savunmaya geldi mi çok kararlı olurum. 
____ f. Diğerleriyle anlaşmazlığımı kendime saklayarak, dışlanmış hissetmekten kaçınırım.
____ g. Sorunlara kendi çözümlerimde ısrarcı olurum.
____ h. Çözümlere ulaşmak için fedakarlık yaparım.
____ i. Sorunları birlikte çözmek için diğerleriyle önemli bilgileri paylaşırım.
____ j. Diğerleriyle farklılıklarımı tartışmaktan kaçınırım.
____ k. Arkadaşlarımın ve meslektaşlarımın isteklerinin karşılamaya çalışırım.
____ l. Anlaşmazlıkların olası en iyi şekilde çözümü için herkesin endişelerini ortaya koymasına 
çalışırım.
____ m. Çıkmazların aşılması için çabalarda ara yolu sunarım.
____ n. Arkadaşlarımın, meslektaşlarımın ve iş arkadaşlarımın tavsiyelerini kabul ederim.
____ o. Diğerleriyle anlaşmazlıklarımı kendime saklayarak kırmaktan kaçınırım.

Puanlama:  Yukarıda okuduğunuz 15 cümle, aşağıda beş kategoride sıralanmıştır.  Her kategori, üç 
cümlenin harflerini içermektedir.  Her cümlenin yanına koyduğunuz rakamı kaydedin.  Her kategoride 
toplam puanı hesaplayın.

Biçimi Toplam

Köpek balığı a. _____ e._____ g. _____ ______

Baykuş d. _____ i. _____ l. _____ ______

Kablumbağa f. _____ j. _____ o. _____ ______

Oyuncak Bear c._____ k. _____ n. _____ ______

Tilki b. _____ h. _____ m. _____ ______

Sonuçlar: Baskın biçimim _________________________________ ( En DÜŞÜK puanınız) ve yedek 
biçiminiz _______________________________ (İkinci düşük puanınız)

* Anket http://k3hamilton.com/ob/ipsyconstyle.html adresinden alınmıştır.


