
Yetki Devri  

 

İdarelerde faaliyetlere ait iş akış süreçleri yazılı olarak oluşturulmalı ve bu süreçlerde görev alanlar yetki 

sınırları ve sorumlulukları ile birlikte belirlenmelidir. Belirlenen bu süreçler analiz edilerek süreçlerdeki 

hangi yetkilerin kimlere devredileceği tespit edilmelidir.  

Yetki devrinde beklenen, yetkiyi devralanın o sürece hâkim ve süreci yönetebilecek nitelik ve 

deneyimde olmasıdır. Çalışanların yetkiyi aldıkları üstlerine süreçlerdeki mevcut durumu belirli 

dönemlerde raporlamalı ve yetkiyi devreden de bu raporu talep etmelidir.  

 

Yetki Devri ve Sorumluluk  

Sorumluluk, idare faaliyetleri İçerisinde kişinin kendi eylemlerini ya da kendi yetki alanına giren 

herhangi bir olayın sonuçlarını üstlenmesidir. Yetki devrinde iki tür sorumluluktan söz edilebilir:  

 

 İdari Sorumluluk; hiyerarşik anlamda astın üste karşı sorumluluğunu ifade etmektedir. Yetki 

devri, devredenin idari sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.  

 Mali Sorumluluk; yetki kullanımından kaynaklanan ve devletin ve/veya kişilerin zarara 

uğratılmasından maddi olarak sorumlu olma durumudur. Yetkinin devredilmesi sonucu o 

yetkinin kullanılmasından kaynaklanan mali sorumluluk, yetkiyi kullananın olacaktır.  

 

Yetki Devrinde Dikkate Alınacak Hususlar  

 Yetki devri kanuna dayanmalıdır. Kanunun açıkça izin verdiği hallerde ve belirtilen konu ile 

sınırlı kalmak kaydıyla yetki devri yapılmalıdır.  

 Hizmetlerin hızlı ve etkin bir şekilde yürütülebilmesi ve yönetim kademelerinin politika üretme 

ve izleme fonksiyonlarına odaklanabilmesi için kanunun açıkça yasaklamadığı hallerde 

yetkilerin alt kademelere devredilmesi teşvik edilmelidir. Yetki devrinin oluşturduğu riskler ise 

hiyerarşik kontroller ve etkin bir izleme sistemi kurularak yönetilmelidir.  

 Hukuken devredilemeyecek yetkiler vardır ve bunlar idarelerin takdirinde değildir. Bu 

yetkilerin kullanılması kanunla doğrudan bir kamu görevlisine verilmiştir (Örneğin, atama 

yetkisi, disiplin cezası verme yetkisi).  

 Yetki devri yazılı olarak yapılmalıdır.  

 Devredilecek yetkinin sınırları açık bir şekilde belirlenmelidir.  

 Yetki devri, devredilen yetkinin önemi dikkate alınarak yapılmalıdır.  

 Yetki devri kısmi olmalı; bütün yetkilerin devredilmesi biçiminde yapılmamalıdır.  

 Yetki devredilen personel, görevin gerektirdiği bilgi, deneyim ve yeteneğe sahip olmalıdır.  

 Yetki devredilen personel, yetkinin kullanımına ilişkin olarak belli dönemlerde yetki devredene 

bilgi vermeli, yetki devreden ise bu süreci kontrol etmelidir. Bunu sağlamak için standart rapor 

formatları geliştirilmeli ve kullanılmalıdır.  

 Yetki devri devam ettiği müddetçe yetkiyi devreden o yetkiyi kullanamayacaktır.  

 Devredilmiş olan yetki, devralan tarafından başkasına devredilemez.  



 Yetki devri kişiye değil, makama yapılır. Yetkiyi devreden veya devralan makamdaki personel 

değişse bile, yetki devri kaldırılmadıkça geçerli olacaktır.  

 Aynı konuda birden fazla kişiye yetki devri yapılamaz.  

 

İmza Yetkisinin Devri  

İmza yetkisinin devri, yetkili makamın, yetkili olduğu işlemlerden bir kısmının imzalanması yetkisini 

astlarına devretmesidir.  

 

İmza yetkisinin devrinde, devralan söz konusu yetkiyi devreden makam adına kullanmaktadır.  

 

Ayrıca, imza yetkisinin devri halinde, devreden makam dilediği zaman bu yetkisini bizzat 

kullanabilmektedir. İmza yetkisinin devri yeterli açıklıkta ve yazılı olarak yapılmalıdır. Yetki devri 

makama, imza yetkisinin devri ise kişiye yapılmaktadır. Bunun sonucunda imza yetkisini devreden 

veya devralan görevinden ayrılınca imza yetkisi devri sona erer. 

 


