
Satry Etemadan he Mfidfirleri Arasmdeki ilipkiter (*)

"..Ahcr-S atrcr.." iligkisinden farksrzdrr. Qogu kez sinir yrpraficr ve engelleyicidir.
Motivasyonlan, yaratrcrhklan ve Heyecanlan basfincrdr. Motivasyonlan azlatmasa da
sradandr. Kahcr ve yaygn bir desiqimle, bireysel ve kurumsal etkinlik artrnlabilir.
Bunun igin,
OnceliHe (Ifer iki Taraftn da Kst hms Olmas{'gerekir. Hrzladegiqen pmar
kogullannda efitilmiq , karar alabilme yetenegi olan satrg elemanlan gerelmektedir.
Kugkusuz bunlann da mtidtirlerinden beklentileri farkh olacalctrr.
ikincisi, safig elemanlan da, digerleri gibi, "Yeni De{erler Sistemi" nde rsrarlr
olmalandrr. Orrlar da daha gok sorumluluk ve kendi kendilerini yonetne istesinde
olurlar. Daha gok ddtillendirmeyi ve kigisel baqandan daha gok duyumsamayl isterler.
Duygu, Diigunce ve Dawamqlanmn onemsenmesini ve saygr gormeyi beklerler.
Miidiirlerinin , bu gereksinimleri kargrlayacak bir ortam hanrlarnalan gerekir.
Bunun en tipik gekli, "Y& Vqnvh" tir. E[itimlerde hep sozii edilen yetki verrne igi,
gogu kez gtilting olmaktadrr. $irket ktilttirlerinin gogunda verilen yetki, '(Bir Yapfirtm

- Bigimi" dir. Bu nedenle safig elemam bu yetkiyi, iist yonetimin istediklerinin yaprlmasr
! yolu olarak algrlar. Krsacasr onlara gcire, "Yetkili olmak, denetim alfina uhnmantn ince

bir bigimi" d;tr (MC:Hakszlar mr ?).
Mridiirlerine "Yetki Nedir ?" sorduSunuzda,

"...Yetki, safiS elemanlorrm dsha qalrykan, daha ilretken, daha sorumlu yapor; daha
etkili olabilmeleri igin dqha gok Eey o{renmelerine neden olur. Kendi sorunlormt
gozebilir ve insiyatif kullanabilirler... " diye yanrtlarlar.
Bu tanrmlann ttimtinde ortak bir payda vardr : "Mrtdiirrtn Giindemini Temsil Etmek."

Ashnda bugtin yetki, satrg elemam ile mtidtir iliqkisinin degigiminde ve gelecege
hazrrlanmada, bir "Kapt Aralulttts" dr.
Nevar kr *Sinerjik Purudigm&" da Yetki, u..Bireylerin yeteneklerini Kanfilamulurt
Do{rultusunda, Onlan QahEmaya Yiireklendirecek Bir Ortamtn Huarlunmustdr..."
Bunun igin bireyin mutlulufu ve birbirine bagrmh iligkilerin dogasr iizerinde durmak

l-,-erekir. Kendilerini srntrlandrma,inanrglan giderilmelidir. Kilit konu, her iki tarafin da
sorumlu oldugu ctgsrpdrkh Ba$a&hk" diizeyine eriqmektir ( MC:Etkili ihsanlann Yedi
Ahgkanhgr' na ddn).

Satrg elemam yetki yanrnds sorumlulugu da tam iistlenirken; mtidtirleri de etkililiklerini
mtrrmak igin yeni beceriler edinmelidir. Bu becerilerle;
*Bireyin yeteneklerini ortaya Ekaracak,
*Potansiyellerini har ekete gegireeek
*KiSisel etkilefini afitracak ko gullan haztrlamnhdrlar.
Bunun igin futbol antranorti de$il ; "Tenis Arrfiarrfirfrtt olabilme becerisine
ulagmalrdrlm. Ozetle: *Yeni Kog Rollshde Uwnanlaywhfrflan"
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