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‹‹bbrraahhiimm KKOOCCAABBAAfifi**

TTuurrgguutt KKAARRAAKKÖÖSSEE****

ÖÖzzeett
Organizasyonlar kendi ç›karlar› için devaml› olarak kendilerini gelifltir-

mek zorundad›r. Baflar›n›n en önemli  koflullar›ndan biri, üründe ve hizmette
kaliteyi yakalamakt›r.  fiirket bu sayede ayakta kalabilir. Bunun için müflteriyle
do¤rudan iletiflim halinde olan  çal›flanlar göreviyle ilgili olarak yetifltirilmelidir.
Yöneticiler yetkilendirme yapabilmek  için önce çal›flanlara güvenmelidirler.
Çal›flanlar görevlerinin gerektirdi¤i yeterlilikleri sahip olmal›d›rlar. Bu  yüzden
bireyler yeni fikirler üretme konusunda yöneticiler taraf›ndan cesaretlendiril-
meli ve desteklenmelidir.

AAnnaahhttaarr SSöözzccüükklleerr:: Yetkilendirme, güven, sorumluluk,  iletiflim

GG‹‹RR‹‹fifi

Örgüt yöneticileri, örgütün iflleyiflini kolaylaflt›rmak ve hedeflere daha kolay
ulaflabilmek için çal›flanlar›n nelerden hoflland›klar›n› tespit ederek, onlar›n ihtiyaç ve
beklentileri do¤rultusunda hareket etmelidirler. Yöneticiler bunu baflarabilmek için
çal›flanlarla olumlu iliflkiler kurarlar. Bu yolla örgüt amaçlar› ile çal›flanlar›n amaçla-
r›n›n ortak noktas›n› bulmay› hedeflerler. Ancak bireylerin yeteneklerinden en üst
düzeyde yararlanabilmek için çal›flanlar›n yetkilendirilmesi önemlidir. Yetkilendirme
dilimizde izin verme, güçlendirme anlamlar›nda kullan›lmaktad›r. Yetkilendirilen ça-
l›flan, kendi kendine karar verme becerisine sahip olmal› ve çal›flt›¤› alanda yeterli ol-
mal›d›r. Yetkilendirme konusunda bir çok tan›m yap›lm›flt›r. Bunlardan baz›lar› flöy-
le ifade edilebilir:

Yetkilendirme (empowerment), örgüt bünyesinde yer alan kifli veya birimlerin
sahip olduklar› bilgi ve yetenekleri kullanarak inisiyatif alma ve problem çözmeye yet-
kili k›l›nmalar› ve bu kiflilerin bilgi, beceri ve motivasyon düzeylerinin bu otoriteyi
kullanabilir yeterlili¤e kavuflturulmas› süreci olarak tan›mlanabilir (Olgun, 2003, 1).
Yönetim kavram› olarak yetkilendirme, bir çal›flan›n faaliyet alan› içinde herhangi bir
kifliden onay almaks›z›n karar vermesine yönelik bir otoritedir (Ç›nar, 2003, 1).

Baflka bir tan›ma göre ise yetkilendirme, çal›flan›n özgürce ve tek bafl›na dü-
flünmesini, karar almas›n›, kararlar› uygulamas›n› motive eden ve sa¤layan ortam›
oluflturma; bunlar› yapabilecek sorumlulu¤u, otoriteyi ve esnekli¤i çal›flana verme
süreci olarak tan›mlanabilir. Di¤er yandan yetkilendirme, çal›flan›n kendi kaderini ve
ifl baflar›s›n› kontrol edebilecek gücü hissetmesini de ifade eder (http://www.insan-
kaynaklari.com/‹çerik Ekibi). 
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Bütün bu tan›mlar ›fl›¤›nda yetkilendirmeyi, yöneticilerin örgüt amaçlar›na
daha kolay ulaflabilmek amac›yla çal›flanlar›n kendi kendine ifl yapabilmesine, karar
vermesine ve inisiyatif kullanmas›na izin vermesi olarak tan›mlamak mümkündür.
K›saca yetkilendirme ;

• bireylere gerekli bilgi ve becerinin kazand›r›lmas›,
• bireylerin katk›s›n›n desteklenmesi ve bireylerin motive edilmesi,
• yeni vizyon oluflturanlar›n ödüllendirilmesi ile ilgili bir kavramd›r.

Yetkilendirme ile benzerlik gösteren bir kavram da yetki devridir. Yetki dev-
ri, yönetimin olmazsa olmaz flartlar›ndan biridir. Ancak verilen yetkinin neleri yap›p
neleri yapmama noktas›n› ifade etti¤i aç›k olmal›d›r. Verilen yetki, yetkiyi veren tara-
f›ndan tüm sorumlulu¤un da devredilmesi anlam›na gelmemektedir. Bir yönetici,
yetkisinin tamam›n› devretse bile sonuçtan sorumludur. Dolay›s›yla sorumlulu¤un
tamam›n›n devredilmesi mümkün olmad›¤›ndan, zaman zaman bilgi al›nmal›d›r.
Ancak yetkili k›l›nan aç›s›ndan yetki ve sorumluluk eflit olmal›d›r. Bir personel sade-
ce sorumlu k›l›narak yetkisiz durumda bulundurulmamal›d›r (Gümüfl, 1995, 364).
Yetkilendirmenin esas›, üstün ast taraf›ndan yerine getirilebilecek sorumluluklar›
kendisinde toplamamas›d›r. Örne¤in ailenin fonksiyonlar›n›n devlet taraf›ndan üstle-
nilmesi aileyi anlams›z ve ifllevsiz hale getirdi¤i gibi, ast›n sorumluluklar›n›n üstleri
taraf›ndan “çal›nmas›” da astlar›n içini boflalt›r ve zamanla onlar› yeteneksizlefltirir
(Özden, 1999, 119).

Yetkilendirme kavram› yak›ndan incelendi¤inde yetki devri ile benzerlik gös-
terse de aralar›nda baz› farkl›l›klar vard›r. Her fleyden önce yetkilendirme kavram›
yetki devrine göre daha genifl bir anlam tafl›maktad›r. Yetki devrinde, bir amirin ken-
disine ait olan herhangi bir konudaki karar verme hakk›n›, kendi iste¤iyle bir ast›na
belirli flartlar alt›nda devretmesi, gerekti¤inde tekrar geri almas› söz konusudur. Oy-
sa yetkilendirmenin temelinde, ifli fiilen yapan kiflinin o iflle ilgili tüm kararlar› göre-
bilmesi ve bunun için yetifltirilmesi vard›r. Yetkilendirme, belli bir ruh haline ulafl-
makla olumlu politikayla ya da insan duygular›yla temasa geçmek ile ilgili de¤ildir
(Ç›nar, 2003, 2).

Görüldü¤ü gibi yetkiyi devretme ile yetkilendirme aras›nda baz› farkl›l›klar
bulunmaktad›r. Yetki devri, üst yönetimin baz› haklar›n› geri alabilmek kofluluyla
astlara vermesi olarak ifade edilebilir. Yöneticiler kendi yetkilerini devredebilirler an-
cak sorumluluk devredilemez. Örne¤in bir yönetici, imza yetkisini örgüt içindeki her-
hangi bir kifliye verebilir. ‹mza yetkisini devralan kifli ayn› zamanda sorumlulu¤u da
devralmaz. Bu yüzden imzan›n kullan›lmas›ndan do¤abilecek herhangi bir olumsuz
durumdan yine yeykiyi devreden yönetici sorumlu tutulacakt›r. Yetkilendirmede ise
iflle ilgili kararlar›n yetkilendirilen taraf›ndan al›nmas› ve uygulanmas› önemlidir.
Ayr›ca yetkilendirmede çal›flanlar›n bilgilendirilmesi ve yetifltirilmesi söz konusudur.

Organizasyonlar, varl›klar›n› sürdürebilmek için rakipleriyle sürekli olarak re-
kabet etmek ve zaman›n gerektirdi¤i flekilde kendilerini yenilemek durumundad›r .
Rekabetin ön koflullar›ndan biri de üründe ve hizmette kaliteyi yakalayarak müflteri
memnuniyetini kazanmakt›r. Bu yüzden müflteriyle devaml› olarak yüz yüze gelen
çal›flanlar›n göreviyle ilgili olarak yetifltirilmesi ve baz› yetkilerle donat›lmas› önem-
lidir. Ortaya ç›kabilecek hatalardan nas›l çal›flan sorumlu tutuluyorsa, ifl ile ilgili ka-
rarlar›n al›nmas› ve uygulamaya konulmas› da çal›flana b›rak›lmal›d›r. ‹fl ile ilgili ye-
tersizliklerin giderilmesi amac›yla çal›flanlar sürekli olarak e¤itime tabi tutularak ye-
tifltirilmelidir. ‹flinde ve alan›nda yetersiz elemanlar yetkilendirmenin kapsam› d›fl›n-
da tutulmal›d›r.
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YYeettkkiilleennddiirrmmee KKuurraallllaarr››      

Organizasyonlar baflar›lar›n› devam ettirebilmek amac›yla içinde bulundukla-
r› piyasa koflullar›n› iyi de¤erlendirmek zorundad›rlar. Yani, bilgiyi ve teknolojiyi ya-
kalamak durumundad›r. Bunu gerçeklefltirebilmek için yönetim basama¤›ndakiler,
kendi yetkilerini belli ölçülerde çal›flanlarla paylaflmal›d›rlar. Yöneticilerin yetkilen-
dirme yapabilmeleri için önce çal›flanlara güvenmeleri flartt›r. Bunun için çal›flanlar
görevlerinin gerektirdi¤i yeterliliklere sahip olmal›d›rlar. Çal›flanlar yetkilendirdik-
ten sonra ifllerine çok fazla müdahale edilmemelidir. 

Bir yetkilendirme modelindeki temel unsurlar afla¤›daki gibi s›ralanabilir (Ç›-
nar, 2003, 4):

• Her fleyden önce etkin bir liderlik sistemi kurulmal›, 
• Güçlü bir çift yönlü iletiflim kurulmal› ve desteklenmeli, 
• Organizasyonun performans yönetimi ile ilgili bir ödüllendirme sistemi

kurulmal›,                                 
• Güvenilir çal›flanlar›n deste¤i sa¤lanmal›,
• Çal›flan iliflkileri içerisinde liderlik tak›m›na iliflkin bir destek hizmeti ku-

rulmal›d›r.             

Örgütlerde yetkilendirme modelinin etkili bir flekilde uygulanabilmesi için,
yöneticiler paylafl›lan bir liderlik rolü üstlenmelidir. Bunun için bir örgütte tak›m ça-
l›flmas›n›n uygulanmas› ve desteklenmesi önemlidir. Örgüt içinde güven ortam›n›n
oluflturulmas› ve çal›flanlarla yönetim aras›nda etkili bir iletiflim a¤›n›n kurulmas›yla
baflar›y› yakalamak daha da kolaylaflacakt›r.

Yetkilendirme (Empowerment) ilkesinin tam uygulanabilmesi için dikkat
edilmesi gereken baz› noktalar flöyle ifade edilebilir (http://www.insankaynakla-
ri.com/‹çerik Ekibi):

• Çal›flan›n sahip oldu¤u sorumluluklar ile yetkiler aras›nda bir denge olma-
l›, 

• Çal›flana güven duyulmal› ve bu ona hissettirilmeli,
• Adaletli olma, eme¤e sayg›, çal›flan›n kredibilitesinin korunmas› ve çal›fla-

n›n onurunun desteklenmesi güvenin olmazsa olmaz unsurlar›d›r. 
• Detaylar tamamen çal›flan›n sorumlulu¤una b›rak›lmal› ve yersiz müdaha-

lelerden kaç›n›lmal›d›r. 

Tüm bunlar› uygularken, kontrol ve takip elden b›rak›lmamal›d›r. Etkili bir
ödüllendirme sistemi sayesinde bireylerde sorumluluk duygusu geliflecek ve sonuç-
ta baflar› artacakt›r. Yetkilendirmede dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, herke-
se yetki da¤›t›m› yap›lmamas›d›r. Sadece alan›nda yeterli, yetiflmifl bireylere yetki ve-
rilmelidir. Liyakats›z kiflilerle yetki paylafl›m› sonucunda örgütte çat›flma ve huzur-
suzluk ortam›n›n oluflmas› muhtemeldir.

Yetkilendirme süreci; birlikte çal›flma, yard›mlaflma ve paylaflma yoluyla or-
tak gücün inflas›n›, gelifltirilmesini ve art›r›lmas›n› içerir. Bu tür bir iliflkinin temelin-
de güven bulunmak zorundad›r. Yetkilendirme, her fleyden önce özgüveni olan lider-
leri ve güvenilir astlar› gerekli k›lar. Mutlak bir güven duygusu k›sa vadede sa¤lana-
masa da organizasyonun gelifltirilmesi amac›na yönelik olarak zamanla tesis edilebi-
lir. Asl›nda güven, organizasyon yeniden oluflturuldu¤unda ve örgüt yap›s› ifllevsel
k›l›nd›¤›nda iflletmeyi gelifltiren bir sonuç olarak da ele al›nabilir (Olgun, 2003, 2).
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Görev, yetki ve sorumluklar organizasyonun yarar›na serbestçe hareket etme-
leri için çal›flanlara derece derece devredilmelidir. Geliflmenin, baflar›n›n, ifli sonuç-
land›rman›n temelinde bu yatmaktad›r. ‹fller bölünmeli, da¤›t›lmal› ve devredilmeli-
dir. ‹nsanlara hareket serbestisi tan›nmal›, tecrübe kazanmalar›na yard›mc› olunma-
l›d›r. Aksi takdirde ileride örgütü devralacak insanlar›n karars›z, yeteneksiz ve tutuk
çal›flan olmalar›na neden olunabilir (Gümüfl, 1995, 365).

Yetkilendirmede çal›flanlar›n e¤itim yoluyla yeterli hale getirilmesi, yönetim
taraf›ndan örgüt amaçlar› do¤rultusunda motive edilmesi ve inisiyatif kulland›r›lma-
s› esast›r. Yetkilendirmenin yap›labilmesi için üst yönetimin çal›flana güvenmesi ge-
rekmektedir. Yöneticiler çal›flanlara yetkilerini devretme konusunda cömert davran-
mal›d›rlar. Bu sayede insanlar kendilerini gelifltirebilme f›rsat› bulacaklar ve iflleriyle
ilgili olarak tecrübe kazanabileceklerdir. Yetkilendirmede önemli olan konu, yetkilen-
dirilecek kiflilerin özenle seçilmesi ve e¤itilmesidir. Üst yönetime düflen görev, yetki-
lerini gelifli güzel da¤›tarak örgüt içinde karmaflaya yol açmamakt›r.

SSoonnuuçç 

Örgüt yöneticileri hedefleri gerçeklefltirebilmek amac›yla çal›flanlar›n yetkilen-
dirilmesine dikkat etmelidirler. Yaln›z, yetkilendirme yaparken çal›flanlar›n belli ko-
nularda e¤itilmesi, gerekli olan bilgi ve beceriyi kazanmalar› konusunda hassas dav-
ran›lmal›d›r. Gelifli güzel yap›lan yetkilendirme, hem örgüt için hem de çal›flanlar için
olumlu sonuçlar do¤urmayabilir. Etkili bir yönetim anlay›fl›nda, çal›flanlar›n da kara-
ra kat›lmas› söz konusudur. Bunun için bireyler yeni fikirler üretme konusunda cesa-
retlendirilmeli ve desteklenmelidir. Yönetici ayn› zamanda çal›flanlar›n, organizasyo-
nun amaçlar› do¤rultusunda motive edilmesine dikkat etmeli ve yeni vizyon olufltu-
ranlar ödüllendirmelidir.

Yetkiyi devretme ile yetkilendirme aras›nda baz› farkl›l›klar bulunmaktad›r.
Yetki devrinde yöneticinin belirli bir konudaki karar verme hakk›n›, geri almak koflu-
luyla baflkas›na devretmesi söz konusudur. Yetkilendirmede ise çal›flan›n ifl ile ilgili
tüm kararlar› kendisinin almas› ve uygulamas› söz konusudur. Müflteriyle do¤rudan
iletiflim halinde olan yetkilendirilmifl çal›flan›n alan›nda yetiflmifl olmas› ve müflteri
iliflkileri konusunda e¤itilmifl olmas› gerekmektedir. Ancak unutulmamal›d›r ki; yet-
kisini bir baflkas›na devreden yönetici sorumlulu¤u da devredemez. Sorumluluk ken-
disinde kalmak kofluluyla yetkisini bir baflkas›na aktarabilir. Yani yetki devredilir
ama sorumluluk devredilemez ilkesi esast›r.

ÖÖnneerriilleerr

a) Günümüzde her yönetici yetkisini astlar›na devretme konusunda cesur
davranmamaktad›r. Çünkü yetkilendirmenin yap›labilmesi için yöneticinin ilk önce
kendisine olan güveninin tam olmas› gerekir. Ayn› zamanda astlar›n ve çal›flanlar›n
da üst yönetime güven vermesi esast›r. Bir organizasyonda yönetimle çal›flanlar, ça-
l›flanlarla çal›flanlar aras›nda karfl›l›kl› güven ortam› infla edilmemiflse baflar›ya ulafl-
mak çok güçtür.

b) Yetkilendirmenin uyguland›¤› organizasyonlarda bireysel çaba yerine ta-
k›m çal›flmas› ön plana ç›kmaktad›r. Yönetimin görevi emir vermek de¤il çal›flanlara
rehberlik ederek onlar› e¤im yoluyla yeterli hale getirip, kurumun amaçlar› do¤rul-
tusunda yönlendirmektir. Örgüt yöneticileri çal›flanlardan optimal düzeyde faydala-
nabilmek için onlarla yetkilerini paylaflma yoluna gitmelidir. Bunun için bireylerin
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amaçlar›yla örgütün amaçlar›n› örtüfltürmelidir. Yöneticilerin yetkilerini çal›flanlarla
paylaflabilmesi için karfl›l›kl›  olarak güven ortam›n›n sa¤lanmas› önemlidir. Bireysel
baflar›dan ziyade kurumsal baflar›ya itibar edilerek tak›m çal›flmas›na a¤›rl›k verilme-
lidir. Örgüt içinde tak›mlar oluflturarak, bu tak›mlar aflama aflama yetkilerle donat›l-
mal›d›r. Tak›mlar aras› iletiflimin geliflmesine katk› sa¤layarak ortaya ç›kabilecek ça-
t›flmalar ve huzursuzluklar giderilmelidir. Yetkilendirilmifl tak›mlar›n birbirine ba¤-
l›l›klar› artacak, karar verme sürecine kat›lan bireylerin baflar›lar› ve ifldoyumu dü-
zeyleri yükselecektir.

c) Çal›flanlar›n arzulu olarak çal›flabilmeleri, onlar›n istek ve beklentileri ile il-
gilidir. Ancak bireylerin amaçlar do¤rultusunda motive edilmeleri ve kendilerinin de
çaba göstermeleri otomatik olarak baflar› ile sonuçlanmayabilir. Çünkü bireyin isteye-
rek bir ifli yapabilmesi için o iflle ilgili bilgiye sahip olmas› gereklidir. E¤er yapaca¤›
ifl ile ilgili bilgiye sahip de¤ilse, ne kadar çal›fl›rsa çal›fls›n baflar›l› olamayacakt›r. Ör-
güt yöneticileri çal›flanlar›n ilgi, beceri ve bilgilerini dikkate alarak onlar› cesaretlen-
dirmeli ve yetkilendirmelidir. Yetkilendirme yap›ld›ktan sonra s›k s›k ifle müdahale
etmemeli, sadece gerekli oldu¤u zaman devreye girerek denetim ve rehberlik rolünü
üstlenmelidir. Yöneticiler, çal›flanlarla iletiflimini gelifltirmeli onlar›n amaç ve beklen-
tilerini de dikkate almal›d›r. Çal›flanlarla yetkisini ve örgütün baflar›s›n› paylaflarak
onlar› da karar verme sürecine katmal›d›r. Örgütün baflar›s›n›n ancak iflinde uzman-
laflm›fl, doyuma ulaflm›fl çal›flanlarla mümkün olaca¤› unutulmamal›d›r. 
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EEMMPPOOWWEERR‹‹NNGG PPEERRSSOONNNNEELLSS 

‹‹bbrraahhiimm KKOOCCAABBAAfifi**

TTuurrgguutt KKAARRAAKKÖÖSSEE****

AAbbssttrraacctt
Organizations are always obliged to devoloping  for his own benefit.

One of the most important conditions of success is to reach the  quality at pro-
duct and service. Thanks to that the business is able to stay afloat. For this re-
ason  it’s important personnel must be trained as connected with their jobs. At
first managements must trust their personnels. Personnels are become the ow-
ner of  skills concerned with their jobs. For this reason,  personnel is must be
taken courage and is supported by managers  in connecttion with to product
new ideas.

KKeeyy WWoorrddss:: Empowerment, confidence, responsibility, communication
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