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Top lum sal bili mle rde çatışı na kavra mı pazarl amanı n dışındak i
dis ipl inl er tar afı nd an ge liş tiri lm iş ve gen ellik le dağıtım kana lları dı
şın dak i sist em lere uyg ulan mış tır (').
Eir bir ine bağımlı kur uml arda n oluşa n dağıtım kanalı siste mind e
her üye kendi uzma nlık alanın a giren eylem leri yapm akta ve bu ey
lem leri n kana lın ve rim liliğ i açısından düz enle ştiri lme si gere kme kte
dir. Üreticin in doğ rud an pera kend eciy e sattığ ı kısa dağıtım kan alla 
rında bile ka na l-iç i iliş kil eri n fiziks el dağıtım, haberleşm e, sah ipliğ in
devr i, fina nsl am a ve risk taşıma gibi pazarla ma eyle mler ini kaps a
ması ned eniy le old ukç a karışı k bulun duğu nu görme kteyiz . Bu saydı 
ğımız eyl em ler ned eniyl e firm a düzey inde çıka bilec ek bir çatışma
firm a yö ne tic ile rin in den etim i ile çözü mlen ebili r. Anca k bir da
ğıtım kanal ı sist em i için de bu eylem lerin hepsi gen ellik le tek bir
yet ki (oto rite ) altın da top lanm ama ktad ır. Bu nedenle, dağıtım ka
nalın ın bir siste m ola rak yöne tilme si, bu siste mi oluş tura n her fi r
manın sist em in yaşam ası için yapaca ğı katkıy a bağlıdır. «Esas so
run, bir tar afı n (kanal üyesini n) diğ er tara fın yaşaması nı güvenc e
altı na alma k için herh angi bir mali yet veya risk artışı nı üstle nip
üst len miy ece ğid ir» (2).
Dağıtım kana lı sist em inin etki li bir reka bet ünite si ola rak yaşıy abi lme si için bir bütün olara k yöne tilme si gereki r. Bu durum in
san iliş kil er ind e yapıcı, bir leş tiri ci ve birb irin i tama mlay ıcı yönleri,
yani işb irli ğin i vur gula ma kta dır. İşbirliği buluna n herha ngi bir siste m(') Larry J. Rosenberg ve Louis W. Stern, «Tovvard an Analysis of Confli ct
in Dist ribu tion Channels : A Descriptive Model», Journal of Markefin g, Cilt 34,
Ekim 1970, s. 41.
(2) Wroe Alderson , Dynamic Markefing Behavior, Richard D. Irvving, İne., Il
linois , 1965, s. 44.
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de çatışm a da bi rlik te bulu nur. Kanal üyel erin den biri nin diğe r üye
leri etki led iği halde veya tar afl arı n ara lar ınd ak i ilişk ide n kârlı çı
kaca kları na inand ıkları hal lerd e çatı şma azalır . Bir kanal liderinin
bulun duğu dağıtım kana lları nda , lide rin ge ne llik le en önem li görevi,
kanal içinde işb irliğ i sağ lam ak ve çatışma yı aza ltm ak olmak tadır.
1 — Tanımı

Çatışına eylemi, daha önce de be lir tild iği gibi yakın zamana
kada r pazarla ma dışın daki bilim dal ları nda İnce lenm ekte ydi. Mevc ut
çatışm a kavra mları ise hem yet erin ce açık değil , hem de çok çeşi tli
şeki llerd e yapılm akta dır. Ayr ıca ya za rla r aras ınd a genel kabul bul 
muş bir çatışına tanımı da bul unm am akt adı r. Ma ck ve Sn yde r’e göre,
«çatışma birç ok yönden las tik gibi bir kav ram dır. Eldeki amac a göre
uzatı lır ve şekil verili r» (•’). Anc ak bir tanım yap mak gere kirse , aşa 
ğıdaki tanımın dağıt ım kan alla rına en fazl a uyan tanım olacağı nı
söy liye bili riz :
«İki veya daha fazla ta ra f (kişi veya kur uluş ) aras ında , en azın 
dan tara flar dan biri nin diğ erin i, kend i işini bozan, yok eden, incit en
veya kıt kay nak lara ken disi nin zar arın a sah ip çıkan dav ranı şlar da
bulunan bir hasım ola rak gör düğ ü sosy al bir ilişk idir » (').
Eu tanımın öğel erin den ilki, bir bir ini etk iley en en azında n iki ta 
rafın bulunma sıdır. Dağıtım kan alla rınd a en az iki firm a bir ço k tic ar i
eyleml ere orta klaş a kat ılm akt ad ırla r. İkin cisi , tar afl ar da n her biri nin
(kanal üyesinin) kayn akla rını uğru na yö ne ltti ği ama çlar ının ve de
ğerle rinin bulunm asıdır. Dağıtım kana lında am aç lar gen elli kle ik ti 
sadi dir, yani
kay nak ların kulla nılm ası ile ilgi lid ir. Anc ak sta tü
ve saygın lık da sosya l yönden iste nile n nes nele rdir. Üçünc üsü, ta ra fardan birin in diğe rini, ger çek olsun veya olma sın, kendi ama çları nı
gerçek leşt irme sind e bir engel ola rak gör me sid ir. Bu durum da da 
ğıtım kana lların da kaçı nılm az bir olayd ır, çün kü her kana l üyesi nin
kendin e özgü çeş itli ama çları bulu nm akt a ve bu am aç lar gen elli kle
diğ er kanal üyelerinden fark lı olm akta dır. Dörd üncü sü, ama çlar ın ger( ) Raymond W. Mack ve Richard C. Snyder, «The A nalysis of Social Con flict ovvard an Overvievv and Synthesis», Journ al of Con flict Resolution, Mart 1957,
s. 212.
( ) Ralph M. Goldman, «A Theory of Con flict Processes and Organi zationa l
Offıces», Journa l of Con flict Resolution, Cilt 10, Eylül 1966, s. 335, aktara n : Larry J.
Rosenberg ve Louis W. Stern, «Tovvard the Analysi s of Con flict in Distri bution
Channels : A Descriptive Model», a.g.rn., s. 41-42.
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çe kle ştir ilm esi yolun da saldır gan dav ranı şlar da çatışm anın doğal
öze llik leri nde ndi r.
Pala mou ntai n ise dağıt ım kana lların dak i çatışm ayı yata y reka 
bet, çap raz rek abe t ve dikey çatışma olma k üzere üçe ayır arak in
cel em ekt edi r (5). Bu yazara göre yatay rekab et, aynı tür ara cıla r ara 
sınd aki rek abe ttir . Örne ğin iki bağımsız bakka l dükkâ nının rekab eti
gibi. Çap raz reka bet, ayrı tü r ara cıla r aras ında ki rek abe ttir. Örneğ in
mobil ya sata n bir özel mağaza ile diğ er yanında mobilya da satan
bir bölü mlü (dep artma nlı) mağaza aras ında ki reka bet gibi. Dikey ça
tışma ise birb irin de n fark lı dağıtım düze ylerin deki reka bet tir. Topta ncı
ve perake nde ci aras ında ki rekab et bu türd end ir.
Pal amö unta in'ın yata y ve çapraz iliş kile ri nesnel öze llik ler gös 
tere ceğ i düş ünc esiy le rekab et, dike y iliş kile ri ise öznel öze llik ler ala 
cağı varsa yımıy la çatış ma kavr amla rıyla karşıla dığı söy len ebi lir (6).
Kendis i dike y iliş kile ri «güç»e daya ndık ları için ayrı bir özenle ince 
lediğ ini açı klam akt adı r.
Bu duru mda reka bet ile çatışm anın farkı nın da bel irtilm esi gere
kec ekt ir. Rekab et pazard a nesnel ve dolay lıdır. Kişiye yöne lik de ğil
dir. Dağıtımda reka bet çoğ unlu kla aynı kanal düzey indek i pazarla ma
kur uluş ları aras ında görü lür. Çatışma ise buna karşıl ık dolaysız , ki
şiye yön elik ve özne ldir. Dağıtımda daha çok fark lı kanal düzey indek i
üyel er aras ında orta ya çıka r (’).
Kan al-iç i iliş kile rde çatışm a durumu Stern ve Gorman tara fınd an
bir «değişm e süreci» ola rak gör ülm ekt edi r ("). Bu yaza rlara göre ça 
tışma nın varo lmas ı be lirli neden lere day anm akta dır. Çatışma , ilerde
gücü nü orta ya koym ak üzere gizli (kapalı) kal abi ldiğ i gibi, davra(5) Joseph Cornwall Palamountain, Jr., «Distributio n : It's Economic Conflicts»,
Bruce E. Mailen, (deri.), The Marketing Channel: A Conceptual Vievvpoint, John
Wiley and Sons, İne., New York, 1967, s. 114.
(°) Erdoğan Kumcu, «Dağıtım Kanalları Sisteminde Çatışma Sürecini Açık
layan Bir Kanal içi Çatışma Modeli ve Türkiye' de Dayanıklı Besin Maddeleri Da
ğıtım Kanallar ında Pazarlama Bileşenleri Açısından irdelenmesi», Basılmamış Dok
tora Tezi, İ.Ü. İşletme Fakültesi, İstanbul, 1977, s. 83.
(7) Louis W. Stern, Brian Sternthal ve C. Samuel Craig, «Managing Confli ct
in Distri butio n Channels : A Laborato ry Study», Journal of Market ing Research,
Cilt 10, Mayıs 1973, s. 169.
(8) Louis W. Stern ve Ronald H. Gorman, «Conflict in Distri bution Channels :
An Exploration», Louis W. Stern (deri.), Distribution Channels: Behavioral Dimensions» Hoııghton Miffl in Company, Boston, 1969, s. 157.
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nışsal değ işik likl er şeklin de açık tan açığa da kend ini göst ereb ilir.
Bu de ğiş ikli kle r «güç uygulaması» veya bir kuru mun diğ er kuru mlar
yönünd e çatışm a yarat an duru mla rdan kaçın ması, ama çları nı sap
tırması, yani «kurum -içi düzenleme» şek lind e de kend ini göste rir.
Bunun sonucu nda ya anlaşm azlık ha lle dil ir veya dağıt ım kanalı sis
temi dağılır. Bu nedenle çatışma sür ecin de şu üç konun un inc elen 
mesi gereki r. Çatışma nedenler i, çatış ma davra nışı ve çatışma nın
sonuçlar ı.
2 — Çatışma Nedenleri
Çatışma nedenleri de çatışm anın tanımı gibi çe şitl i yaza rlarc a
değişik şekild e sırala nmış tır. Ster n ve Gorman çatış ma neden leri
olara k rol, kıt kayn aklar , algı, bekley iş, kar arla r, am açl ar ve haberle şme’ yi ince lem işler (°), buna karş ılık Ster n ve Hes kett ise ça
tışma kayna kları ola rak sistem üyele ri arası nda ama çlar ın bağ daş 
maması, sistem içind e rolle rin fark lılaş ma sı ve yet ers iz etki alanı
tanıml arı ile gerçe ği algılam a fark lılık ları nı sa ym akt adı rlar (“ ). Walk er
ise, diğe r yazarl arın aksine, çatışm a nedeni ola rak sadec e am aç
ların bağdaşm amasını görme kte, rol ve kıt kay nak lard an doğan ça 
tışmayı amaç ların bağdaş mamas ının alt- bö lüm ler i ola rak nite lem ek
ted ir ("). Bu yazara göre tic ari ve paza rlam a işle vler inde n dolayı
verilen indir imler , bölge ayırımla rı ve benze ri ned enle rle çıka bile cek
çatı şma lar kanal üyel erini n daha fazla kâr sağl ama ve diğ er altamaçların a ulaşma iste kle ri sonuc u orta ya çıkm akta dır.
Biz, dağıtım kana lların da kur um lara ras ı sosy al iliş kile rde ça tış 
ma ned enlerini amaç, rol ve habe rleşm e iliş kil eri ola rak görm ekte yiz.
Dağıtım kanalı içind e birb irin e bağım lılığa daya nan dike y bir
ilişki altına girm iş her kanal üyesi, bu iliş kiy i alıc ılar ına daha iyi
hizme t edeb ilece ğine ve yalnız har eke t ett iği zam anki nden daha
fazla kâr sağl ıyab ilece ğine inandığı için kab ulle nm işti r. Kanal üyesi
kanalın bütününü kapsa yan ama çları n ger çek leşm esin de diğ er üye 
lerle işb irliğ ind e bulun ur. Anc ak her üyenin kana lın bu genel am a
cının gerçe kleşm esi hakk ında kendi alt- am açl arı ve fik irl er i vardır .
(ö) Aynı yerde, s. 157-161.
(10) Louis W. Stern ve J.L. Heskett «Conflict Manageme nt in Interorga nization Relations : A Conceptual Framevvork», aynı yerde, s. 293-294.
(u ) Orville C. Walker, Jr., An Experimental Investigation of Conflict and Povver in Marketing Channels, Basılmamış Doktora tezi, (The Universi ty of VVİsconsin,
1970), s. 17.
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Çatışma işte bu am açla rın yoru mla nma sınd aki far kla rda n çık ma kta 
dır. Örne ğin, üre tic i firm a kârını en üst düzeye ulaş tırmak için be
lirli bir bölge de be lirl i mi kta r malın satılm asını arzu laya bilir . Bu
mik tar malın satıl mas ı gör ünü şte bölge deki top tan cı veya pera ken
dec ileri n de kârl arın ı art tıra ca ktı r. Anc ak mik tarın çokl uğu belki de
bu ara cıla rın yeni dep ola r açma larını , işletm e yer lerin i geni şletm e
lerin i ve yeni pers onel bulm alar ını ger ekti rec ek, ayrıca bunlar ın olu ş
tura cağ ı ma liye t artı şla rı bu işle tme leri eski sine nazara n daha az
kârlı duru ma ge tire bil ec ek tir. Bu nedenle aracı firm ala r üret ici fi r
madan daha önc e en yüks ek kâra ulaş aca klar ında n bu kâra ula ştı
ran mik tard an fazl a satm ak istem eyec ekle rdir. Bu mik tar ise üret ici
firm ayı en yüks ek kâra ulaş tırm aya cağ ınd an üreti m kesimi ile tic are t
kesimi arasın da çatış ma çık abi lec ekt ir.
Dağıtım kana lında rol ilişk isi de önemli bir bütünl eşme ve iş
birl iği arac ı oldu ğun dan , roll erd e oluş aca k bir sapma da çatışma ya
neden ola cak tır. Kanal üyel erind en her birin in davran ışların ın, üs t
lend ikle ri paza rlam a işle vle rini n ve hizm et ett ikl eri pazar bölü mle ri
nin diğ er kanal üye lerin ce genel kabul görm esi beklen ir. Anc ak yazılı
durum a get irilm eye n rol tanı mlar ı hakk ında her zaman fik irb irl iği sağlana mıya cağı ndan ve zaman için de rol anlayış ı ve bekle yişind e de
ğişm eler olab ilec eği nde n işle tme ler arasın da çatışm a çıka bilir. Uy
gula mad a rol çatış mas ı gen elli kle üre tici nin hem topta ncıya , hem de
doğ ruda n top tan cın ın mü şte risi olan pera kend eciy e satış yap mas ın
dan veya kanal üyesi ne yapa mıyac ağı görevle rin verilm esind en doğ 
makt adır.
Dağıtım kana lında habe rleşm e etk inli ğin in azalması da dav ra
nışl ard aki düz enl iliğ i aza ltır ve çatış maya neden olur. Haberle şmede
kop uk luk lar hab erle rin yan lış veya değ işik yoru mlan mala rı ve ni te lik 
lerin in düş üklü ğü tar afl arı n gerçe ği algıl ama ların ı da etk iley ece ktir.
Gerç eğin kanal üye lerin ce fark lı algıla nma sı ise aynı olay için de
ğiş ik dav ran ışla r doğ ura cak ve 'çatış ma ortam ını hazı rlaya caktı r.
3 — Çatışma Davranışı
Çatışma duru mun un kötü olduğ u hakk ında doğa l bir eğilim va r
dır. Nedeni ise çat ışm anı n bel irli bir düzeni de ğiş tiri ci nit eli kte olm a
sıdır. Anca k, çatış man ın iyi veya kötü olması, çatış ma davran ışında
bulu nan kişi lere ve çatış man ın ele alınış biç imi ne bağlıd ır. Aşırı ça
tışma işb irli ğin in sağl adığ ı bütü nlüğ ü parç alay ıcı, üm it kırıcı ve sis 
temi dağıtı cı so nu çla r ver ebil ir. Assae l, kanal üyel erin in birb irle rini n
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ama çları na anlayı ş göst erm edik leri ve kuvv etli üyenin diğ erin i de
vamlı zorlam ası sonund a zayıf olanın siste mi terk etm ek zorunda
kalac ağı olasılığın ı belir tere k, dağıt ım kan alla rınd a çatış man ın bu
durum da yıkıcı olacağı nı ileri sür me kte dir ( 12). Yazarı n inancına göre
çatış ma anca k pol itik ve iktis adi kayn akla rın kanal üyele ri arasın da
haklı bir dağılımı olduğ u ve güçl erin den gele nme si şek lind e son uç
landığı halle rde yarar lıdır. Stern ve Hes kett ise dike y çatış man ın hiç
olmadığ ı durum ların gevş eklik get irec eği ve gir işk en liği , yen ilik arama
çabasını öldü rece ğini be lirtm ekt edi r (13). Bu gibi du rum lar siste min
bütü nün ün kârını düşü receğ inden , kanal üyele ri be lirl i bir çatışm a
duru mu olan, fak at kârlılı ğın ve yara tıcıl ığın yüks ek oldu ğu başka
dağıt ım kana lların a geçmey i yeğ tut ab ilir ler . Aynı konu da Alder son,
«çatışm a içinde kalıp mücadele etmek, geri çek ilme kte n daha iyi
ola bilir » dem ekte dir (14). Şu halde çatışm ayı orta dan kald ırma ğa de
ğil, yapıcı çatışm a şekl ine dön üştü rüp kanal için dek i bir liğ i ve et kin 
liği artt ırıc ı şekle sokmağ a, yani çatışm ayı yöne tmeğ e çalış ılma lıdır.
Çatışma, açık ça orta ya çık abi ldiğ i gibi gizli de kal abi lir. Gizli
kalmı ş çatışm ada, düş kırıklığ ına uğram ış olan kanal üyesi dav ran ı
şında herh angi bir de ğiş ikli kte bulunma z. Bu durum da çatışma, diğe r
üyel er tara fınd an fark edil me yeb ilir. Anc ak bel irli bir süre için de ça 
tışma yara tan unsu rlard a bir değ işik lik olmad ığı tak dird e, işi bozula n
kana l üyesi çatışm ayı açığa çık ara cak tır ki, çatış man ın açığa çık 
ması kanal üyesini n davra nışla rınd a de ğiş ikli k ola rak kend ini göst erir .
Kanal üyesin in dav ran ışla rınd aki de ğiş ikl ikl er güç uygul amas ı ve
kur um -içi değişim olmak üzere iki ana grup altı nda top lan abi lir.
Kanal üyesi için ilk akla uygun davran ış, çatış ma yara tan ko
nuyu orta dan kald ırm aktı r. Sosyal bir sistem de, öğele rden birin in,
öte kin in davr anış ların ı etkil eme si ve kendi iste diğ i şekl e dö nü ştü r
mesi anc ak güç uygu lama kla olan ak bulur. Güç uygu lama nın en
bel irgi n şek li kork utm ak, gözdağı ver me ktir. Anc ak bu davra nış, aynı
şek ilde karş ılık görme olasıl ığı oldu ğun dan dik ka tle kulla nılm ası ge
reke n bir yoldu r, çünk ü çatış mayı gide rme k için kulla nılm asın a karşın,
çatış may ı artt ırıc ı so nu çla r da vereb ilir.
Güç teme line dayan an diğ er bir davr anış şekl i güçs üz kanal
(12) Henry Assael, «The Constru ctive Role of Inter-O rganiz ationa l Conflict»,
(Adm inistr ative Science Quar terly) , Cilt 14, Aralık 1969, s. 573.582.
(13) Louis W. Stern ve J.L. Heskett, a.g.k., s. 292.
(») Wroe Alderson, a.g.k., s. 254.
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üyel erini n güç lü kanal üyel erine karşı birle şme lerid ir. Bu durum aynı
konuda güçl ü kanal üyesi tara fınd an kor kutu lan üyeler in belir li ko
nular da birl eşip bir kar şı-g üç oluş turm alar ı deme ktir. Karşı- güç olu ş
turm a fik ri ger çek te birç ok tic ar i birl iğin temel ilkes idir.
Kanal üyes inin çatış may a karşı davran ışında ikin ci şekil olan
kur um -içi değ işm e’de kanal üyesi çatışma yı gider mek amacı yla uz
laşıcı bir tutu m izlem ekte dir. Ayrıca çatışm a, uyuşma olmad an bile
bazı kuru msa l de ğiş ikl ikl er doğ ura bilir .
Çatışm a hal ind eki kanal üyesi, kanalın diğ er üyele riyle çatışan
ama çları nı tek ra r gözden geç irip bunlarda bazı de ğiş ikli kle r yapma
gere ğini duy abi lir. Anc ak çatışm ayı gider mek için amaç değ iştir mek
sık sık başv uru lma yan bir yöntem olup son çare ola rak gid ilm ekt e
dir. Örne ğin, kısa dönem de kârını art tırm ak amacı yla kanal üyele 
rinden biri nin fiy at kırması uzun dönemde, kendisi de içinde olmak
üzere kanalı n tüm ünü n kârlılığ ını azaltır . Kanal üyesini n bu ama cın
dan vazge çmes i ile çatış ma durum u orta dan kalkm ış olac aktır .
Esasında çatış ma ama çlard a değil, bu amaç ların ger ekt irdi ği
davr anı şlar da olm akta dır. Çatışma duru mun dak i kanal üyesi dav ra
nışını değ işti rm e yolu yla çatış mad an ku rtu lab ilir. Bu şekild e bir dav
ranış amaç değ iştir me ye göre daha az paha lıdır (15).
Çatışma , kuru m içindek i ilişk iler de de bazı de ğiş ikli kle r olu ştu 
rur. İnsan belleğ i, bir olay üzerind en zaman geçin ce, o olay hakkın daki ayr ıntı ları kay bed ici veya de ğiş tiric i nite likt edi r. Yeni bir olay
orta ya çıkt ığın da, eski olay ların çözülm emiş, gizli kalmış sorun ları
akla gelm ekte ve insan dav ranı şları nı olum suz yönde etkil eme kted ir.
Örne ğin bir top tan cı, üre tici nin diğ er top tan cıla ra sağladı ğı herhan gi
bir çıka rı ken disi ne sağlamadığ ını unutmaz , fak at bu arada kendis ine
sağl anıp diğ erl eri ne sağl anm ayan birç ok hizme ti çok çabu k unu tur
veya olağ an kabu l eder.
Çatışm anın yıkıcı yön leri ni azaltıp , yapıcı bir durum a getir mek
bir yön etim soru nud ur. Dağıtım kanal ında bir lide r bulun duğu hal 
lerde, lide rin en önem li göre vlerin den biris i ger çek te çatışm ayı yö
netm ek olm akta dır.
Dağıtım kana lında sadece yıkıcı ve yapıcı çatış ma yöne tilmemeli,
(15) Loui s W. Ste rn ve Ronald H. Gorm an, a.g.m., s. 163.
(18) Edvvin H. Lowis, Ma rke tin g Chcınnels, (Mc Gra w-H ill Book Co. İne., New
Yor k, 1968), s. 64.
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çatışma ile işb irliğ i arasında ki ilişk i de bir derec eye kad ar yö ne til
mel idir (1G).
4 — Çatışmanın Yönetilmesi
Dağıtım kanalı gibi ikt isa de n'b irb irin e bağımlı fak at huku ken ge
nelli kle bağımsız üyelerden oluşan bir sist emi n aya kta dur abil me si
için o sistem i oluştu ran öğelerin sistem için de kalma arzu sun un bu
lunması gerekir. Bazı kanal üyele rinin tic ar i yaşam da kal abil me leri
için dağıtım kanalı siste mini n için de bulu nm akta n başka seçe nek leri
yoktur . Ancak birç ok diğe r üyenin kanal için de kalm ağa razı edi lme 
leri gerekir. Bu da kanal üyel erinin bir lik te sağ lay aca klar ı kazanc ın,
birl ik dışında sağ laya cak ları kaza nçtan daha fazla old uğu na ina ndı 
rılmaları ile olana k bulur. Bu topla m kazan ç (17) anc ak her üyenin
katkıda bulunmas ı ile gerç ekle şeb ilir. Yap ılaca k katk ı bazen bel irli
bir davra nışta n kaçınma olara k da kend ini gös teri r. Bu duru mda
kanal üyesi sistemin bütün ünün yararı nı göze terek , kendi kurumunun bazı çıka rların dan vazgeç mesi gerekm ekte dir. Dağıtım ka
nalında bu uyumun sağlanm ası kanal üyesin in katkısını kaza ncıyl a
dengelem ek yoluyl a olur.
Çatışmanın yöne tilmes i de kanal içind e üyele rin bir lik te kabul
edeb ilecek leri bir denge öğesin in bulunm ası ile olasıd ır. Gen ellik le
kanal lideri olan bu denge öğes inin ana görevi , güç uygu lama ve
kuru m-içi değişme şekl inde ki iki tip çatış ma davra nışın ı çatış may ı
sonu çlan dırac ak şekild e birl eşt irm ek olm akta dır.
Çatışmanın yöne tilme sind e uyg ulan aca k str ate ji çatış ma yar ata n
unsura göre değişece ktir. Bu nedenle çatış man ın yön etil ebi lme si için
kanal üyeler inin çatışm anın neden leri hakkın da bir fi kir bir liği ne va r
mış olmalar ı gereki r. Ayrıc a çatışm ayı yön etec ek kişin in gücü de
uygu lanac ak str ate jiyi etk iley ece ktir .
a — Pazarlık Stratejisi
Çatışmanın yöne tilme sinde hangi str ate ji seç ilirs e seç ilsin ça 
tışmanın gider ilmes i daima kanal üyeleri arasında paza rlık sonu cu
olmak tadır.
En geniş görü nüşü yle pazarlı k, çatışm a dur um und aki iki veya
(” ) Kazanç parasal olarak ölçüle bildiğ i gibi, saygınlık, güç sağlama vs. gibi
soyut kavramlar da olabilir.
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daha fazla kanal üyesi nin aynı anda güç uygul adığı ve kuru miçi de
ğiş ikli k yapt ığı bir sü reç tir (”'•). Her kanal üyesi diğ er üye veya üyeleri,
karşılı klı bir anlaş may a varana kadar, kendi alt- am açl arın a uygun
davranm ağa razı etmeğ e çalış ır veya zorlar . Burada tar afla rda n herbiri az verip çok alma k çabası içind edir. Bu nedenle karşıs ında kinin
en fazla ne ver ebil ece ğini öğren mek ister ken kendi vere bilec eği mik 
tarı gizle meğe çalışır.
Oluml u bir pazar lık, ta ra fla r aras ında ki karşıl ıklı güven ve say
gıya dayanı r. Bu güve nin olmaması çatışm ayı artt ırır. Başarılı bir
paza rlık için ta ra fla r uzlaşma isteğ inde bulun mal ıdırlar. Ama çların a
ulaş abilm ek için karşı lığınd a birşe yler verm eleri ger ekt iğin i bilm eli
dirle r. Anc ak ta ra fla r aras ında ki güç dağılımı da paz arlık ta önemli
bir etke ndir . Güçlü kanal üyesi alt-a ma çlar ını daha az bir kayıpla
ger çek leş tire bili r. Tab ii karş ısınd aki üye de bu durum da alt er na tif
ma liye tler ini düşü nece ğind en bu üyenin dağıtım kanalın dan çık ab i
leceği de hesa planmalı dır.
b — Aracı Personel Kullanma Stratejisi
Kuru mla rara sı ilişk iler den doğan çatışm ayı yönetm e yollar ından
biris i de aracı person el kulla nma ktır. Bu yönt emde aracı person el
çatışm a yar ata cak konu lard a kanal üyeleri arasında görü şme ler ya
pacak, topla dığı bilgile ri işlet mes ine getir ece k, işletm e po liti ka lar ı
nın sapt anm asın da yön verecek, diğe r işlet mele re kendi işletm esinin
gör üşl erin i ned enle riyle anl ata cak ve böyle ce kur um lar arasın da bir
anlayış bir liğ i sağ laya cak çatışm a çıkması nı veya çıkan çatışm anın
geliş mes ini önlem eğe çalı şac aktı r. Bu önem li görev için işletm e içi n
de yön etic i düze yinde bir person el kulla nılm ası uygun olur, çünkü
kur uml arar ası iliş kile rde söz söyle yebi lece k kişin in güç sahib i ve çok
iyi ye tiş tir ilm iş olması gere kir. Bu nedenle birç ok işletm ede pazarla r,
mü şte rile r ve rak iple r hakk ında bilgi top lam akla göre vlen diril en satış
ve satın alma perso neli bu görev için yete rli olamaz.
c — Personel Değiştirme Stratejisi
Persone l değ işti rme str ate jisi , adından da anla şılac ağı üzere, be
lirl i bir süre dağıt ım kanalı üyel erinin bir bir ler inin perso nelini çalı ş
tırm alar ıdır .
Persone l değ işti rme ulus larar ası iliş kile rde oldu ğu gibi, dağıtım
('")

Loui s W Stern ve Ronald H. Gorm an, a.g.m., s. 165.
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kana llarınd a da bir kurumun çeş itli düze ylerin de, hat ta bütü n düze y
lerinde yer ala bili r (l0). Personel değ iştir me, işle tme lere karşı tara fın
davranış ının nedenl erini daha iyi anlam a olan ağın ı verir . Örneğ in
yön etic i eğitim progr amlar ında, üre tici nin per son eli tic ar et kes imi n
de, tic are t kesim indeki personel de üre tici kes imin de be lirli bir süre
çalış tırıla bilir.
Böyle bir eğitim gören person el, kendi işle tme sine yaptı ğı işin
kurum larara sı bağlan tısını da get irm iş olur. Diğe r kana l üyesini n
görevin i daha iyi anlamış olan kişi, kendi işle tme sind e çatış ma do 
ğabile cek konul arda daha anlayış lı dav ran abi lec ek ve çatış may ı ön 
leyebilecek şekilde davr ana cakt ır.
Personel deği ştirm enin diğ er bir şekl i bir kuru mun yöne tim or 
ganları içine diğe r bir kurumu n per son elin i sokm ak şek lind e olm ak
tadır. Örneğin bir topt ancı , üre tici nin tem sil cis ini kendi yön etim ku 
ruluna dave t edeb ilir. Böylece üre tici kurum top tan cın ın sor unla rını
daha yakından kavram a olana ğını bul ur ve işb irli ğin de bulun ma ge 
reğini duya bilir.
d — Arabulucu veya Hakem Kullanma Stratejisi
Dağıtım kana lların da çatışma , tar afs ız bir üçü ncü şahsın ar a
buluc uluğu ile gide rileb ilir.
Etkil i bir arab uluc uluk gerç ekle rin ve (çatış ma) konu ların ın aç ı
ğa çıkarılma sı, tara flar ın bir bir ler iyle gör üşm ele rini n devam e tt ir il
mesi, olası anlaşm a daya nakla rının araş tırıl mas ı, tar afl arı n be lirli
öner ileri kabul e özen dirilm esi ve anla şma ları n uygu lanm asın ın göz 
lenmesinde başarı sağla nmas ıdır
Ara bul ucu luğ un etk ili olab ilme si
için çatışm anın başlan gıcınd a hemen uygu lanm ası gere kir. Ta raf lar
mahkemeye gidip uzun ve mas raflı bir yolu seçm ekte nse, sorun
büyümeden anlaşma zlığı dostç a çözm ek yolun a gid ece kler dir. Ayrıc a
mahkeme sonu çları gen ellik le ta ra fla r aras ında kırg ınlık ya rat ac ağ ın
dan işb irliğ i olanağını da orta dan kaldır ır.
I19) Louis W. Stern, Brian Sternthal ve C. Samuel Craig, «Managing Conf lict
in Distributi on Channels : A Laboratory Study», Journa l of Market ing Research,
Cilt 10, Mayıs 1973, 3. 170.
(20) Robert H. Cory, Jr., «Conflict Resolııtion in the United Nations : A Revievv
of Three Studies by the Brookings Institut ion», Journa l of Con flict Resolution,
Cilt 2, Haziran 1958, s. 615, aktaran : Louis W. Stern ve Adel I. El-Ansary, Marketing
Channels, Prentice-Hall, İne., New Jersey, 1977, s. 304.
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Ar ab ulu cul uk ge ne llik le o end üstr ide tanın an uzman kişi veya
kişi lere yap tırılı r. Bu yet ki tic ar et ve sanay i odala rı gibi tic ari bi rli k
lere de ve rile bili r. Ta ra fla r bay ilik anlaşm ası gibi anla şma lard a ara 
bulu cuyu önce den de sap tay ab ilirl er. Ülkem iz huku k düzenin de ha
kem lik ve ara bu luc ulu k kavr aml arı kanal üyeleri aras ında ki ilişk iler
yönün den ince len miş oldu ğun dan ta ra fla r gen ellik le anlaş mala rda
Çatışma dur umu nda ye tki li ola cak mahkem eyi öncede n sapta ma yo
luna git me kte dirl er. Mahkeme de gere kli gör düğ ünd e beli rli bir kişiyi
hakem ola rak sa pta ya bili r. 5590 sayılı Tic are t ve Sanayi Odaları ka
nunu nda hak em lik ile ilgi li bazı hük üml er bul unm akta dır (21). Bu ka
nunun ince lenm esin den anla şılacağ ı üzere kanun hake mlik yapıp yap 
mama konu sund a ka rar ver me yet kis ini ve bu konunu n uygulamasını
Oda lar'a bıra km ıştı r f22). A.B.D .'nde ise hake mlik işlevi ni gören Ame
rika n Hak eml ik Bir liği adlı bir kur ulu ş var dır ki, anla şma larda yasal
bir kur ulu ş ola rak ara bu luc ulu ğu tar afl arc a genel kabul görm ek
te dir (23).
Ara bul ucu veya hakem kulla nma nın sakın calı yönler i de vardır.
Zar arın a ka rar veri len ta ra f bu karar ı kabul etme yip mahkeme yoluna
gid ebi lir. «Ayrıca ara bul ucu nun ince leme k istey eceğ i işletm e belg e
lerin in ver ilme si konu sund a yasa l bir zor unlu luk yoktu r. Bıı nedenle
tar afl arı n anla şma isteğ i olmad ığı tak dird e fazla bir yar ar sağ lana 
maz (M ).
5 — Çatış manı n Sonuç ları
Çatışm a duru mu kuru mla rara sı iliş kile rde bazı de ğiş ikli kle r olu ş
turu r. Dağıtım sist em inin düzeni bir süre için bozulur, anca k daha
(21) 5590 sayılı kanunun 5. maddesinin (j) bendinde «Odalar... ilgilil erin ta
lebi halinde tica ri ve sınai ihtil âfla rda hakem olabilir ler» denilmekte dir. Ayrıca
17. maddenin (f) fıkras ında Oda Meclisin in görevle ri arasında, «Tüccarlar arasında
doğacak ihtil âfla rı çözmek üzere hakem heyeti seçmek, Mahkemeler tarafından
istenece k hakem ve bilir kişi liste lerin i tasdik etmek», 19. maddenin (c) bendinde
Yönetim Kurulunun görevl eri arasında «hakem ve bilirk işi listele rini hazırlamak
ve tasdi k edilmek üzere Meclis' e sunmak yolunda hükümler bulunmaktadır.
(22) Bu konuda İstanbul Tica ret Odası tarafın dan bir inceleme yapılmış ve
İstanbu l Tica ret Odası Tahkim- Uzlaştırm a, Hakem Bili rkiş ilik Yönetmeliği taslak
halinde hazırlan mıştır. «İstanbul Ticar et Odası Tahkim-U zlaştırma, Hakem Bil irki 
şilik Yönetm eliği Konusunda bir inceleme ve öneri», (Yayınlanmamış bir inceleme).
(23) Robert E. VVeigand ve Hilda C. Wasson, «Arbitrati on in the Marketing
Channel», Business Horizons, Ekim 1974, s. 42.
(24) Aynı yerde, s. 43.
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sonra durular ak yeniden bir denge olu ştu rur . Çatış manın yarattığ ı
bu değişim, dağıtım sistem inin dağılm ası veya birle şme si şeklind e
sonuçlan ır.
Birb irine kurum lararas ı ilişki nede niyle bağım lı olan üyel er ça
tışma sonuc unda bu ilişki yi kop ara bili rler . Örne ğin bir çatış ma so
nucund a perake ndeci kurul uş kend isine yeni bir top tan cı seçme k du
rumunda kalab ilir. Aynı zamanda top tan cı da yeni bir perak ende ci
bulma k durumu ndadır . Böylece dağıt ım sist em i dağıl mış ve başka
bir şekilde yeniden kuru lmuş olur.
Çatışmanın uzlaşma ile sonu çlanm ası, tar afl arı n siste me kat kı
larının, sistem in tar afla rla sağlad ığı ya ra rla r ile deng elenmes i ile
olasıdır. Bu durumda sistem in tek rard an birle şme si söz konus u ol
maktadır. Bu birleşm e bazen tara flar ın mev cut duru mda ge rçe kle şti 
rebil ecek leri amaçların ı, diğe r seçe nekl erde ger çek leş tire me yec ekl e
rini anlam aları ve durumu çatışm a konus u olan ned enle rin gid er il
mesine karşın kabull enme leri ile de ola bili r. Uzun dönem de böyle
bir birleşm e sistem in gerçek bir duru lma sı ola rak düşü nülm eme lidir ,
çünkü çatışma durumu nun ileride tek rar da n orta ya çıkması olasıdır.
Örneğin, kısa dönemde kârını en üst düzeye çık art ma k şek lind e bir
amacı olan ufak perake ndeci, bu amacı nı güçl ü üre tic i karşısı nda
kend isini koruy abilm ek için kanal için de daha güç lü durum a gelmek
şeklin de değ iştir ebil ir. Bu durum da çatış ma daha güç lü bir şeki lde
ortay a çıkmak üzere geri bırakı lmış olur. Gerçe k bir birle şme anca k
anlaşm azlık konusu nun gide rilme si ile sağ lana bilir .
6 — Çatışmanın Etkinliğe Etkisi

Daha önce de bel irtt iğim iz gibi, birç ok yaza r dağıt ım kana lında ki
çatışma durumu nun kanalın ver iml iliğ ine kötü etk ide bulun acağ ını, bu
nedenle yöne ticil erin çatışma yı en az düzeye indi rme ğe çalış mala rı
ger ekti ğini savu nma ktad ırlar. Örne ğin Maile n, «amaç, çatış mayı en
az düzeye, işb irliğ ini ise en üst düzeye get irm ekt ir» (25), derken Dixon
ve Layton «çatışma, dağıtım kanalı nın yaşamın ı sürd ürm esin de bir
çekin cedir» (2G), demek tedir. Diğer bazı yaz arla r ise bir mi kta r ça(2S) Bruce Mailen, «A Theory of Retailer -Supplie r Confli ct, Control and Cooperation», Journal of Retailing, Sayı 39, Yaz 1963, s. 27.
(2G) Donald F. Dixon ve Roger A. Layton, «Initiatin g Change in Channel
Systems», George Fisk (deri.) New Essays in Marke ting Theory içinde, (Allyn ve
Bacon İne., Boston, 1971), s. 315.
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tışmanın sist emi n yara rına oldu ğunu be lirt me kte dir ler (27). Şu halde
çatışma bazen olum lu, bazen de olumsuz ' etki yap abil mek tedi r. Ay
rıca kanal üyel erin den biri için olum lu etki yapan çatışm a, bir diğeri
için olum suz etk i yap abi lme kte dir. «Çatışma dağıt ım kanalı üyele
rinden biri nin net varlı ğınd a bir artı ş sağla mışsa olum lu (sonuç ver 
mişt ir). Diğer ta ra fta n kanal üyesin in net varlı ğınd a bir azalmaya
neden olmu şsa olum suz sonu ç verm iştir» (20). Anc ak Bou lding 'in
«Eşik» kavram ı çatış man ın etk inli ğe etk isi konu sunda yaz arla r ara 
sında geni ş ölçü de kabul bulm uştu r. Buna göre, çatışm a, beli rli bir
aşamaya kad ar etk inl iği art tırı r, bel irli bir «eşikten» sonra ise dü 
şü reb ilir (29) , (:,ü).
Dağıtım kana lının etk inli ği Rosenblo om tara fınd an «belirl i bir
kanal kara rını etk ilem ek için çe şitl i gird iler e yapılan topla m yatırımın
çıktı cins inde n opt imi ze edilm e derec esidi r» şekli nde tanı mlan mak ta
ve çatış man ın olum suz etk i yapt ığınd a etk inli ğin düşece ği, olumlu
etki yapt ığın da etk inl iği n arta cağ ı veya çatışm anın etk inli ği hiç etkilemi yece ği şek lind e üç sonu ç vere bilec eği savu nulm akta dır (31).
Bir çatış ma duru mun da ta ra fla r bir bir ler ine kendi iste kle rini yap 
tıra bilm ek için elle rin dek i bütü n silâh ları kul lan abi lirle r. Örneğin üre
tic i be lirli bir malına gerek en önemi vermeye n perak ende ciyi raha t
satı lan diğ er malla rını verme mek şekl inde zor laya bilir . Bu durumda
rak ip mall ara kaya bile n pera ken deci yi daha da zorla yabi lmek için
reklâ m fon unu art tır ar ak alıcı tale bi yar atm ağa çalışır. Bu olay lar
kanal için de çatış ma art tık ça etk inli ğin azaldığını göst erir.
’(27) Louis W. Steri l ve J.L. Heskett, «Conflict Management in Interorganizat ion
Relations : A Conceptua l Framevvork», a.g.k., s. 292; Henry Assael, «Constructive
Role of Inter organ izatio nal Conflict», a.g.m., s. 573-575.
(28) Robert F. Lusch, «Conflict and Performance in Distrib ution Channels»,
Arch G. VVoodside, J. Taylo r Sims, Dale M. Lewison ve lan F. VVİlkinson (deri.)
Fourıda tions of Mcırketing Channels içinde, (Austin Press Educational Division,
Lonest ar Pııblishers, İne., Texas, 1978), s. 293.
(20) Kenneth E. Boulding, «The Economics of Human Confli ct, «Elton B.
Mc Ne ii, (deri.) The Nature of Human Conflict , (Prentice-H all, İne., New Jersey,
1965, s. 174, aktara n -. Larry J. Rosenberg ve Louis W. Stern, «Toward the Analysis
of Con flict in Distri butio n Channels : A Descriptive Model», a.g.m., s. 46.
(3°) Bould ing'in pazarlama dışında geliş tirdiğ i «eşik» kavramı, dağıtım ka
nalları nda ilk olarak Rosenberg ve Stern tarafın dan uygulanmıştır.
(31) Bert Rosenbloom, «Conflict and Channel Ef fic ien cy : Some Conceptual
Models for the Decision Maker», J ourna l of Marke ting, Cilt 37, No. 3, Temmuz 1973,
S. 27.
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Çatışmaya karşı tar afl ar uyumlu dav ran ırla rsa , yani çatışma ya
neden olan konuda kendi ek sik likl eri ni görüp bun ları düze ltme yo
luna gider lerse hem çatışma duru mu ort ad an kalk aca k, hem de
kanalın etk inliğ i arta cakt ır.
Bazen de kanal içinde bel irli bir düzey de çatı şma olma sına kar 
şın tara fları n birb irler ine bağıml ılığı etk inl iği düş ürü cü davra nışla rı
önler. Diğer bir deyimle ta ra fla r çatış ma için de yaşa mağ a alışırla r.
Anca k bu durum çatışma nın be lirli bir düze yin üstü ne çıkmama sı
durumunda geçerl idir.
Aşağıd aki şekilde çatışma düzeyi ile dağıt ım kanalı nın etk inli ği
genel bir eğri olara k gös teri lmiş tir.

n
_

„
1
2
Çatışma ve Kanal E t k in l iğ i E ğ ri s i
r

Çatışm a Düz eyi

Kaynak: Be rt Rosenbloom, "C o n f' li c t and Channe ls E F fi c ie n c y : Same
Conse ptual Models f a r th e De ci si on Ma ker ", Jo ur na l o f
Ma rke tine ], C i lt 37, Sayı 3, Temmuz 1973, s . 29.

Şekilde 0 ile C, arası hoşgö rü (tole rans ) alanı dır. Bu bölged e
çatışm anın kanal etk inli ğin e etk isi yokt ur. C, ile C2 aras ında ça tış 
manın etkisi olumlu dur. C2’den sonr a ise bu etk i olum suzd ur. Bu
şekil deki C2 düzeyi daha önce sözü edilen «eşik» olm akta dır. «... eşik
noktasına kada r hem çatışm anın şidd eti hem de para sal perform ans
göst erge leri yüksel ir. Eşiğin ötes inde ise, çatış man ın bulun ması ik 
tisa di perform ansın bozulmas ına yardım eder» (32).
Şu halde dağıtım kana llarını n doğa l öze llik leri nde n olan ça tış 
manın kanal üyeleri tara fında n yön etilm esi gere kme kted ir. Kanal
içind e oluşan çatışma nın türü ve etk ile ri kana lın yapıs al öze llik leri ile
çok yakında n ilişk ilidi r. Bu neden le yapıs al öze llik leri n en önem lisi
olan kanal üyeleri arasınd a «güç ilişki si» ve «güç da ğı lım ın ın da
gözö nünd e bulun durul ması nda büyü k ya rar vard ır.
(32)
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